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Ballag már a vén diák… Szentgotthárdon május harmadikán és negyedikén ballagtak 
az érettségi előtt álló diákok, a szakközépiskola és szakgimná-
zium, valamint a gimnázium tanulói. Idén a városban 121-en 
mondtak búcsút iskolájuknak.  Folytatás a 3. oldalon

Május 13-án adták át ünnepélyesen az egykori 
szentgotthárd–rábakethelyi laktanyaépület átala-
kításával létrehozott korszerű munkásszállót. 

Folytatás a 3. oldalon 
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A szentgotthárdi Színház au-
lájában szokatlan kiállítást 
nyitottak április 26-án. Csuk 
Ferenc festményei Bartha Irén 
Rába-vidéken készített fotói 
alapján készültek, az eredeti 
fotókat is láthatta a közönség 
a képek alatt. 

A kiállításra pótszékeket is be 
kellett állítani az aulába, olyan 
sokan jöttek. Rendhagyó volt a 
megnyitó is, Csomosné Boros 
Erika, a Szentgotthárd és Térsé-
ge Iskolájának Takács Jenő Alap-
fokú Művészeti Iskolája tanára 
mielőtt méltatta volna a festőt és 
alkotásait, a közönséget kérdez-
te Csuk Ferencről. Hamarosan 
kiderült, szinte mindenki ismeri 
a város díszpolgárát, helytörté-
nészét, festőjét. Csomosné Boros 
Erika megnyitóbeszédében 
Szentgotthárd emblematikus 
személyének nevezte Csuk 
Ferencet, „akinek élete össze-
fonódott szeretett városával”. 
Az iránta való tiszteletet már 
selyemgyári technikusként 
megszerezte, kiderült: munkája, 
gondolkodása nem is áll olyan 
távol a művészeti tevékenység-
től, hiszen verseket, elbeszélé-
seket is írt, helytörténészként is 

maradandót alkotott. Festészete 
alkotói hidat képez a mérnöki 
egzakt tudás és a képzelőerő 
szárnyalása között. Folytonos 
tanulás, kitartás, alázat jellemzi, 
és a klasszikus értékrendet 
követi. A fotók alapján készült 

képekről sem állíthatjuk, hogy 
reproduktív művészet, holott 
ő maga szelíden mondja, hogy 
ő csak „másol”, de örömét leli 
benne. Témaválasztása, belső el-
kötelezettsége is a hazai tájhoz, 
a városhoz és környékéhez köti, 
biztonságos megoldást keres. 
Valóság, fény, fénykép és kép, 
ez a mostani kiállítás, kalapot 
emelek előtte! – fejezte be a mél-
tatást a művészeti iskola tanára. 

Csuk Ferenc Szentgotthár-
don született, hatéves korától 

Alsószölnökön nevelkedett, 
nyolcgyermekes családban. 
Édesanyja gyári munkás, apja 
napszámos volt, 22 évesen előbb 
a gimnáziumban politechnikát, 
majd az ipari iskolában szakmai 
tantárgyat oktatott 25 évig. A ta-

nításhoz a szakkönyv egy részét 
ő maga írta. 27 éves korában, 
telenként kezdett el autodidakta 
módon festeni.

A kiállításon elmondta, még 
kisdiákként a környék mada-
rait kezdte rajzolni egy füzetbe, 
vízfestékkel kísérletezett. A 
győri textiltechnikum elvégzése 
után, a gimnázium tanáránál, 
Záhorszky úrnál tanult rajzol-
ni. A gyári munka és a család 
mellett nehéz volt időt szakítani 
az irodalomra és a képzőmű-

vészetre, nyugdíjazása után új 
lehetőséget és kedvet kapott a 
művészetre. Helyi és megyei 
amatőr festők kiállításain vett 
részt. Önálló tárlata volt Szent-
gotthárdon és Alsószölnökön. 

Elmondta, hogy Szentgott-
hárdon működik a fotószakkör, 
sok tehetséges emberrel, köztük 
van Bartha Irén is. Erdélyi és 
szentgotthárdi tájat, embereket, 
állatokat fotóz, megkapóan 
hangulatosak a fényképei. „Én 
is csodálója lettem rögzített 
pillanatainak, megkértem, hadd 
használjam fel fotóját egy-egy 
festményhez.” Háromszáz Bar-
tha Irén fotó közül választott ki 
hetvenet, ezek közül használt 
fel többet a képekhez. 

A május végéig látható kiállí-
táson gyönyörködhetünk a Rába 
mentén, a tavaszt sejtető erdőn, 
Szentgotthárd fölismerhető 
részletein. Legkedvesebb fest-
ménye a vihar előtti sejtelmes 
fényjátékot és baljós árnyakat 
mutatja a természetben. Ég és 
föld vibrál Bartha Irén fotóján és 
Csuk Ferenc festményén. Kezet 
fognak, szinte összeérnek, szinte 
érezzük, mindjárt esni fog. 

(t. m.)
Fotó: Horváth R. László

Csuk Ferenc kiállítása Bartha Irén fotóival

Bartha Irén és Csuk Ferenc

Szentgotthárd a Gemenci 
Erdő- és Vadgazdaság Zrt.-től 
a 2018-ben született gyerme-
kek számával azonos (61 db) 
facsemetét kapott ajándékba, 

amelyeket április 26-án a Zsida 
patak mellett található „Baba-
sétány” helyszínen ültettek el 
a szülők, az édesanyák, édes-
apák, nagyobb testvérek, nagy-

szülők. Szentgotthárd Város 
Önkormányzatát Kovács Márta 
Mária képviselte, míg a szak-
mai segítséget Gyökös Gergő 
kertészmérnök biztosította. 
Városunk Önkormányzata 

köszöni a részvételt, valamint 
a SZET KFT közreműködését.

Információ: 
Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal
Fotó: G. L. 

Tavaly 61 gyermek született, ennyi fát ültettek Zsidán
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Ballag már a vén diák…
Folytatás az 1. oldalról

Szentgotthárdon május 
3-án az SZMSZC III. Béla 68 
diákja ballagott az iskolától 
a város főterén lévő III. Béla 
szoborig, ahol a jövőre szó-
ló kívánságaikat helyezték 
el egy ládában. A diákok 
búcsút vettek iskolájuktól, 

tanáraiktól, diáktársaiktól. 
Május 4-én a Szentgotthárd 
és Térsége Általános Iskola 
és Gimnázium Vörösmarty 
Mihály Gimnáziumának 
két érettségi előtt álló osz-
tálya búcsúzott  az alma 
matertől. 

Fotó: Bana Ferenc

Folytatás az 1. oldalról
A Himnusz elhangzása után 

elsőként Harangozó Berta-
lan Vas megyei kormány-
megbízott mondott avató 
beszédet. Emlékeztetett arra, 
hogy Szentgotthárd az elmúlt 
másfél évszázadban meg-
élt jót és rosszat egyaránt, s 
amely Széll Kálmán egykori 
pénzügyminiszter és minisz-
terelnök hathatós támogatá-
sának köszönhetően a 19 és 
20. század fordulóján a főváros 
után talán a legsokoldalúbb 
iparszerkezettel rendelkezett. 
A rendszerváltás után fellen-
dült a város fejlődése, mely-
nek fontos fejleménye volt az 
Opel gyár létesítése. A fejlődés 
látványos jele a most átadott 
munkásszállás is, amely a 
környéken munkát vállalók-
nak ad kényelmes, nyugodt 
körülményeket a pihenéshez, 
feltöltődéshez. A megye fog-
lalkoztatási szempontból ta-
pasztalja a környező országok 
közelségét, munkaerő-elvonó 
hatását. Ez munkaerőhiányt 
gerjesztett, ezért fontos, hogy 
a távolabbról ide jövő dolgozó-
kat el tudják szállásolni. 

Huszár Gábor, Szentgott-
hárd polgármestere utalt arra, 
hogy ebben a térségben – első-
sorban a megyei jogú városok-
ban – több tízmilliárdos értékű 
beruházásokat valósítottak 
meg az elmúlt években. Ha 
erős Szombathely, Zalaeger-
szeg és Nagykanizsa, akkor 
erős Szentgotthárd is, és ha 

erős Szentgotthárd, akkor  
a térsége is. Utalt arra, hogy 
az Opel kormányzati kapcso-
latokért felelős vezetőjével 
együtt kezdeményezték azt, 
hogy a kormány segítsen a 
munkaerő megtartó képesség 
erősítésében. Ezt felkarolta 

annak idején Cseresnyés Péter 
államtitkár, aki a kezdemé-
nyezést a kormány elé vitte, 
aminek egyik következmé-
nyeként most átadhatják ezt 
a korszerű, 202 férőhelyes, 
kormányzati támogatással ké-
szült munkásszállót. Kiemelte 
az Axill Kft. nehéz, de gyors és 
jó munkáját. Bölcs döntésnek 
tartotta, hogy ezen a munkás-
szállón csak magyarországi 
gyárakban dolgozók szállá-
solhatók el, s erről igazoltást 
is kell hozniuk. Arra is kitért, 
hogy a jövőben folyamatosan 
oda kell figyelni arra, hogy 
az itt lakók mindig nyugodt, 
tiszta körülmények között 
tölthessék napjaikat. 

Bodó Sándor, a Pénzügymi-
nisztérium foglalkoztatáspo-
litikáért és vállalati kapcso-
latokért felelős államtitkára 
avató beszédében elmondta, 
hogy ez a létesítmény is a 
gazdaságélénkítést szolgálja, 
a munkaerőhiányra ad vá-

laszt. A város is küzd ezzel 
a problémával, persze ez 
jobb, mintha sok ember-
nek nem lenne munkája.  
A nyugat-dunántúli térség-
ben 5,6 százalékos a gazdasági 
növekedés, ami elismerésre 
méltó. Ez magával hozta a 
munkanélküliség jelentős 
csökkenését is, ami itt az or-
szágos átlagnál jóval kisseb, 
2 százalék körül mozog. De a 
cél, hogy még ennél is jobb le-
gyen. A foglalkoztatási mutató 
is magasabb lehet ebben a 
térségben az országos 70 szá-
zaléknál, ez lényeges az egész 
magyar gazdaság fejlődése 
szempontjából is. A máshon-
nan érkezők elszállásolására 

indult a munkásszálló léte-
sítés programja, amelynek 
része ennek a minden igényt 
kielégítő munkásszállónak 
az átadása is. A 673 milliós 
költségvetésű beruházáshoz, 
több mint 400 millió forintnyi 
támogatást adott a kormány, 
a többi önrész. Az sem mellé-
kes, hogy egy egykori, határőr 
laktanya épületét sikerült 
felújítani és hasznosítani, 
amelyekből még sok akad 
az országban. A 4 százalékos 
gazdasági növekedés hosz-
szútávon tartható lesz, ennek 
ellenére tovább kell keresni a 
munkaerő-piaci tartalékokat 
is. Elsősorban a szakképzet 
munkaerő hiányzik. A nyug-
díjasok újrafoglalkoztatásával 
is lehet enyhíteni a problé-
mán. Végezetül azt kívánta, 
hogy a munkásszálló váltsa 
be a hozzáfűzött reményeket. 

A nemzetiszínű szalag átvá-
gásával hivatalosan is átadták 
az épületet, amelyet megál-
dottak a történelmi egyházak 
képviselői. Az állófogadáson  
V. Németh Zsolt miniszteri 
biztos, a térség országgyűlési 
képviselője mondott pohárkö-
szöntőt, hangsúlyozva a mun-
ka becsületét, a beruházás fon-
tosságát, azt, hogy ez, a helyiek 
kezdeményezésére valósult 
meg. Az épületet bejárók pedig 
azt tapasztalhatták, hogy egy jó 
minőségű panzió színvonalán 
lakhatnak itt a leendő lakók. 

Lendvai Emil 
Fotó: Bana Ferenc

Régi laktanyából munkásszálló

Az új munkásszálló
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Április 25-én tartotta soron 
következő ülését a szent-
gotthárdi képviselő-testület. 
Megtárgyalták a 2018-as költ-
ségvetés zárszámadását, va-
lamint a város tulajdonában 
lévő cégek – Gotthárd-Therm 
Kft.,  Szentgotthárdi Eszköz-
kezelő és Településfejlesztési 
Kft. és a Szentgotthárdi Ipari 
Park Kft. – tavalyi munkájáról 
szóló beszámolót is. 

Huszár Gábor polgármester 
beszámolt a két ülés között 
történt fontosabb események-
ről, elmondta, hogy tárgyalt a 
Vas megyei Ferrosüt Kft. ve-
zetőivel, átszervezésre készül 
a cég, félő, hogy a körmendi, 
vasvári, szentgotthárdi üzeme 
közül valamelyiket bezárja. A 
szentgotthárdi üzemben közel 
harmincan dolgoznak, féltik 
az állásokat, és a polgármester 
arra is buzdította a szentgott-
hárdiakat, vásároljanak itteni 
kiflit, kenyeret, mentsék meg a 
jóízű, kovászos pékárut. Az ön-
kormányzat is mindent megtesz 
annak érdekében, hogy a város-
ban megmaradjon az üzem. 

A közrend, közbiztonság 
helyzete és a Közbiztonsági 
Stratégia áttekintése volt az 
első napirendi pont, amely-
nek keretében Huszár Gábor 
polgármester átadta az „Év 
Szentgotthárdi Rendőre” díjat 
Pál Zsolt rendőr zászlósnak. A 
beszámolót hosszan tárgyalták 
a képviselők, szóba kerültek a 
kerékpáros balesetek, az ittas 
vezetések, az időseket és civil 
szervezeteket behálózó csalók 
is. A felvetésekre dr. Koncz Gab-
riella rendőr alezredes, a Kör-
mendi Városi Rendőrkapitány-
ság parancsnoka, Varga Ferenc 
megbízott őrsparancsnok és a 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
munkatársai adtak válaszokat. 
Szentgotthárdon 2018-ban se 
fordult elő jelentősebb bűn-
cselekmény, összességében 
nyugodt, békés kisváros képét 
mutatta a település.

Megtárgyalták az önkor-
mányzat 2018. évi költség-
vetésének zárszámadását is, 
amely tartalmazta a város 
tavalyi bevételeit, kiadásait 
és pénzeszköz-változását, de 
a költségvetési mérleget, a 
vagyonkimutatást és a több-
éves kihatással járó döntések 
számszerűsítését is. Az elő-
terjesztésből kiderült, hogy 
az intézmények finanszírozá-
sára fordított összeg 11 millió 
forinttal volt több az előző 
évihez képest, az összes 
működési kiadás pedig 
másfél százalékkal volt 
kevesebb, mint 2018-
ban. Kiemelkedő módon 
valósultak meg beruházá-
sok, felújítások, mindössze-
sen 1. 171.191.097 Ft összegben, 
ezek többségének forrását az 
elnyert pályázati támogatá-
sok jelentették. A zárszám-
adás végül 5.042.119.474 Ft 
bevételi összeggel zárt. Meg-
határozták a pénzmaradvány 
felhasználásának módját, és 
összegezve megállapították, 
hogy a város költségvetésé-
ben kitűzött célok megva-
lósultak, az önkormányzat 
likviditása, az intézmények és 
a szolgáltatások működtetése 
biztosított volt, továbbá je-
lentős fejlesztések valósultak 
meg, vagy kezdődtek el.   

A Gotthárd-Therm Kft., a 
Szentgotthárdi Eszközkezelő 
és Településfejlesztési Kft. és 
a Szentgotthárdi Ipari Park 
Kft. 2018. évi beszámolója azt 
mutatta, hogy az önkormány-
zat 100%-os tulajdonát képe-
ző vállalkozások megfelelő 
szinten látták el feladataikat. 
Különösen kiemelendő a SZET 
Szentgotthárdi Kft.-nek tavaly 
elért 14,505 millió Ft-os adó-
zott eredménye. 

Ezután a civil szervezeteket 
és városrészeket támogató 
alaphoz érkezett támoga-
tási kérelmeket bírálták el: 
a keretből idén először igé-
nyelhettek támogatást a civil 

szervezetek, alapítványok, 
városrészek. A képviselő-
testület összesen 1. 250.000 
Ft támogatást osztott ki, egye-
bek között nyári táborra, jubi-
leumi rendezvényre, gyerek-
napra és sportprogramokra.  

A Városi Gondozási Központ 
két dolgozója idén nyugállo-
mányba vonul, álláshelyük 
betöltését engedélyezték az 
ülésen. 

A Nyugat-dunántúli Regi-
onális Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás mű-
ködésével kapcsolatban arról 
határoztak a képviselők, hogy 
a társulás az önkormány-
zatok által fizetett 500Ft/fő/
év beruházási önrész 2017. 
január 1-jétől történő befize-
tésétől tekintsen el, továbbá 
meghatározták, hogy az ön-
kormányzatok által fizeten-
dő működési hozzájárulás 
összege 2018. január 1-től 100 
Ft/fő/év legyen. 

Ingatlanértékesítésekkel 
és bérbeadásokkal foglalkoz-
tak. Ismét eladásra kínálja az 
önkormányzat a korábban 
eredménytelenül hirdetett 

Akasztó-dombon lévő építési 
telkeket, egy rábafüzesi be-
építhető és a rábafüzesi egy-
kori tűzoltószertár épületét 
is magába foglaló ingatlant. 
Ezekre a pályázatokat május-
ban lehet beadni. 

A nyílt ülés végén sürgőssé-
gi indítványként napirendre 
vett előterjesztések követ-
keztek. A Körmendi Kataszt-
rófavédelmi Kirendeltség 
vezetőjének kérelmére, a 

Körmendi Katasztrófa-
védelmi Kirendeltsé-

gen dolgozók közül 
a Szentgotthárdon 
szolgálatot teljesítők 

a Magyar Tűzoltók 
Napja alkalmából törté-

nő jutalmazásához 150.000 
Ft támogatást szavazott meg 
az önkormányzat.

A Játékvár Óvoda bővíté-
se és energetikai felújítása 
pályázat is újra napirendre 
került. A projekt keretében 
az intézmény tornaszobával, 
szertárral és többfunkciós 
közösségi térrel is bővül, de a 
régi épületszárnyak utólagos 
hőszigetelése és a nyílászárók 
cseréje is megtörténik. A kivi-
telezés során feltárt pótmun-
ka és többletmunka-igények 
finanszírozását a képviselő-
testület – a projekt önerején 
felül – további 13.340.747 Ft 
összeggel támogatta.

(Információ: 
Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal)

Elfogadták a zárszámadást, az önkormányzati 
cégek tavalyi munkáját is értékelték

A beruházások és 

felújítások zömét pályázati 

pénzből valósították meg

Közlemény
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Szentgotthárdi 

Közös Önkormányzati Hivatalban 2019. május 27-én (hétfőn) 
nem lesz ügyfélfogadás, de az Európai Parlament tagjainak vá-
lasztása szavazóköri jegyzőkönyvei az I. emelet 6. számú irodahe-
lyiségében (jegyzői iroda) megtekinthetők lesznek. Ezen a napon 
08.00 és 16.00 óra között haláleset miatti halotti anyakönyvezési 
ügyben ügyeletet tartunk. Az 553-036-os telefonszámon érhető 
el az anyakönyvvezető, aki elvégzi az anyakönyvezést.

Ügyfeleink megértését köszönöm!
Dr. Dancsecs Zsolt

jegyző
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Pál Zsolt rendőr zászlós 
több mint tizenöt éve teljesít 
szolgálatot a Szentgotthárdi 
Rendőrőrsön, mint Apátist-
vánfalva, Orfalu és Kétvölgy 
települések körzeti megbí-
zottja.

2018-ban előző évi munká-
jának eredménye alapján, a 
Körmendi Rendőrkapitány-
ságon foglalkoztatott húsz fő 
körzeti megbízott közül felter-
jesztették az „Év Körzeti Meg-
bízottja” országos elismerésre.

Eredményei alapján a Vas 
Megyei Rendőr-főkapitányság 
állományából is őt javasolták 
az elismerésre, és az Országos 
Rendőr-főkapitányság több más 
körzeti megbízott kollégájával 
együtt jutalomban részesítette.

Pál Zsolt az elmúlt években 
a Szentgotthárdi Rendőrőrs 
legeredményesebb hivatásos 
állományú tagja. Szorgal-
mával, pontosságával, a rá 
vonatkozó jogszabályok betar-
tásában és az állampolgárokra 
vonatkozó jogszabályok betar-
tatásában az őrs állománya elé 
példaképül állított kolléga. In-
tézkedései jog- és szakszerűek.

A város közlekedésbizton-
ságának javítása érdekében 
az ittas vezetők kiszűrésében 
végzett tevékenysége a kapi-

tányság állományába tartozó 
kollégák közül a leghatéko-
nyabb.

Társszervek, civil szerve-
ződések, önkormányzatok 
vonatkozásában a rá vo-
natkozó körzeti megbízotti 

szabályzatban leírt  kap-
csolattartási kötelezettsége 
a  leírtakon túlmutatóan 
példaértékű.

A területünkön élő szlo-
vén nemzetiséggel való jobb 
kapcsolattartás érdekében, 
hatékony közreműködésének 
köszönhetően indult újra a 
szomszédos szlovén rend-
őrőrs állományával a közös 
járőrszolgálat.

A hozzá tartozó települé-
seken – eredményes bűn-
megelőzési  munkájának 
köszönhetően – évek óta 
nem történt számottevő 
bűncselekmény, illetve több 
Szentgotthárdon elkövetett 
bűncselekmény elkövetőjé-
nek felderítésében végzett 
eredményes munkát.

( Az önkormányzati ülésen 
elhangzott méltatás.)

Az Év Körzeti Megbízottja: Pál Zsolt rendőr zászlós

Programajánló
Május 8. 17:00 Radnóti Miklós - Bori notesz versei
Előadó: Aporfi László
Helyszín: Színház, aula

Május 9. 14:00 „Szeretem a családom” rajzpályázat 
kiállítása és eredményhirdetése
Helyszín: Színház, aula

Május 21. 18:30 Hangversenybérlet
Természetről ének-szóban
Capella Cantorum Savariensis
A kórus karnagya, művészeti vezetője: Paulik Ákos
Jegyár: felnőtt: 1.300 Ft nyugdíjas: 1.000 Ft
Diák: 700 Ft, Helyszín: Refektórium

Május 22. 16:00 Harmónia előadás 
Előadó: Labritz Béla, Helyszín: Színház, aula

Május 26.  Városi Gyermeknap
15:00 Partium AMI Évzáró néptánc műsora
16:30 a SZVSE tornaszakosztály tornászai
16:45 Lufi Együttes
17:45 Batu-tá kalandjai című bábelőadás
Lovagoltatás | Ugrálóvárak | Kézműves játszóház | 
| Szerencskerék | Csillámtetoválás | Elektromos kisautók
Helyszín: Színház környéke

Május 27. 18:00 „Japán, a felkelő Nap országa” kiállítás 
megnyitó
10 japán fotóművész fotóit láthatja a nagyérdemű.
Helyszín: Színház, aula

Június 3. Ifjúsági Nap
Motivációs előadás, Előadó: Némethné dr. Tóth Orsolya
Helyszín: Színház
Sportoktatások:
Némethné dr. Tóth Orsolya – tenisz
Helyszín: Széchenyi István Általános Iskola Sportcsarnok
Ernst Attila – kézilabda 
Helyszín: Széchenyi István Általános Iskola Sportcsarnok
Huszár Vanda – aerobik 
Helyszín: Vörösmarty Mihály Gimnázium tornaterme
Gaál Ákos – labdarúgás 
Helyszín: Széchenyi István Általános Iskola sportpálya

Június 8. Fúvós Családi Nap

Június 15. Kistérségi Forgatag
Helyszín: Színház

Évek óta a Rábafüzesért 
Egyesület szervezi a májusfa-
állítást a városrészen. Idén 
április 27-én állították fel a 
májusfát Rábafüzes központ-
jában helyi vállalkozók köz-
reműködésével. Az eső elől 
sátor védte a résztvevőket. Az 
időközben beköszöntött rossz 
idő ellenére jó hangulatban 
telt a faállítás, a rendezvény-
re kilátogatókat sertés- és 
vadpörköltel, nokedlivel látta 
vendégül az egyesület és a 
szervezetet támogató vállal-
kozók.

M. P. 

Májusfa-állítás Rábafüzesen

Huszár Gábor, Horváth Tibor, Pál Zsolt, Szép Renáta
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A magyarországi szlovén 
nemzetiség jövője szem-
pontjából fontos információk 
hangzottak el Szentgotthár-
don, április 16-án a Refektó-
riumban tartott sajtótájékoz-
tatón. Templomok, iskola és 
tájház felújítását támogatja 
a kormány. 

Soltész Miklós, a Miniszter-
elnökség egyházi és nemzeti-
ségi kapcsolatokért felelős ál-
lamtitkára azzal kezdte mon-
dandóját, hogy a rábavidéki 
szlovének élete egyrészt ne-
héz, másrészt nagyon szép. 
Ugyan kevesen vannak, de az 
egyik legösszetartóbb kisebb-
ségi közösséget alkotják, akik 
erősen kötődnek hagyomá-
nyaikhoz. A magyar kormány 
segíteni tud a nemzetiség 
fennmaradásáért és fejlő-
déséért. Ezt szolgálja, hogy a 
szlovén kormánnyal együtt-
működve támogatja a Rába-
vidék gazdasági fellendülését, 
amely szorosan kapcsolódik 
a magyarok lakta Muravidék 
fejlesztéséhez is. A vállalkozá-
sok támogatása új munkahe-
lyek létesítését teszi lehetővé. 
Nagyon fontos a helyben ma-
radáshoz az iskolák, óvodák 
segítése. Idén a felsőszölnöki 
iskola felújítására, eszközbe-
szerzésre 40 millió forintot 
szán a kormány. Fontos a 
nemzetiségek kulturális érté-
keinek a megőrzése is, ezért 
az orfalui tájház megújítására 
6 millió forint jut. A hit, a ke-
reszténység megtartó ereje is 
jelentős, ezért a felsőszölnöki 
templom felújítására 40 millió 
forint támogatást adnak, az 
alsószölnöki templom reno-
válása is napirendre kell hogy 
kerüljön, ezért első lépésben 
14 millió forintot szánnak a 
munkákra. Igen jó a kapcsolat 
a két ország kormánya között, 
és ez a kisebbségek kölcsönös 
megbecsülésében, segítésében 
is kifejeződik. Egy kérdésre 

úgy reagált, hogy 3 millió fo-
rint erejéig megkezdődhetnek 
az apátistvánfalvai templom 
felújításának előkészítő mun-
kálatai is. Dr. Székely János 
szombathelyi megyés püspök 
néhány mondattal ecsetelte 

a szentgotthárdi templom 
felújításának alakulását. Ez az 
ország harmadik legnagyobb 
barokk temploma. Köszönetét 
fejezte ki a támogatásért eme 
kultúrkincs megőrzéséhez. A 
munkálatok tervezése befe-
jeződött, elkezdődött az állvá-
nyozás, a kivitelezés is. Vannak 
statikai problémák, ezeket 
is meg kell oldani. Két oltár 
restaurálását egyelőre ki kell 
hagyni, de nem mondanak le 
róla. A kivitelezési munkálatok 
megkezdése ugyan csúszott, 
de remélhetőleg 2022. január 
31-ére befejeződik a felújítás. 
A megyés püspök is úgy látja, 
hogy a szlovén nemzetiség is 
nagyon ragaszkodik a gyöke-
reihez, s életereje, kultúrája 
gazdagítja magyar hazánkat 
is. V. Németh Zsolt miniszteri 
biztos, a térség országgyűlési 
képviselője úgy vélte, most kü-
lönleges helyzetről beszélünk, 
hiszen a szlovén kisebbség 
ereje és a támogatási rendszer 
megállíthatja az elvándorlást, 
a falvak elnéptelenedését. Ezt 
szolgálhatja a Magyar Falu 
Program, az oktatási intéz-
mények fejlesztése és a térség 
gazdaságfejlesztési program-
ja. Az sem mellékes, hogy 

ezen a vidéken nagyfokú a 
lakosságnak a hithez való 
ragaszkodása is. Kissné Köles 
Erika, a szlovén nemzetiség 
parlamenti szószólója úgy 
ítélte meg, hogy most min-
den területen melléállnak a 

szlovén nemzetiségnek. Az 
oktatási-nevelési intézmé-
nyek számára a megnyugtató 
gazdálkodás biztosított. 2012 
óta nincs költségvetési for-
ráshiányuk. Meg kell tanulnia 
a szlovén nemzetiségi ki-
sebbségnek jól élni és fejlőd-
ni. A cél érdekében dolgozik 
együtt a politikai és egyházi 
vezetés, és ezt erősíteni kell 
a jövőben. Olyan emberekre 
van szükség a nemzetiségi 
önkormányzatokban, akik a 

célokat vállalják a jövőre vo-
natkozóan. Az elmúlt években 
is már több támogatást kaptak 
a kormánytól, és remélik, a 
gazdaságfejlesztési program 
is sikeres lesz. 

Szót kapott az eseményen 
megjelent Huszár Gábor, 
Szentgotthárd polgármes-
tere is, aki arra kérte a jelen 
lévő politikusokat, az egyház 
vezetését, hogy az ország har-
madik legnagyobb barokk 
épületegyüttesének, ne csak 
a templomának, de a kolos-
torépületének a felújítására 
is jusson pénz, amely ugyan 
nem egyházi célokat szolgál, 
de az itt helyet kapó hivatalok 
szolgálják a térség lakosságát, 
köztük a szlovén kisebbséget 
is. Dr. Boris Jesih, Szlovénia 
szentgotthárdi főkonzulja 
megköszönte a szlovén ki-
sebbségnek nyújtott kormány-
zati támogatást. Elmondta, 
hogy a szlovén kormány is 
folyamatosan támogatja az 
itteni szlovén lakosságot, de a 
magyar kisebbség által lakott 
Muravidéken is indultak ha-
sonló projektek, mint amiket 
itt terveznek. Reményét fejezte 
ki, hogy a tervek mielőbb meg 
is valósulnak.  L. E.

Többféle támogatást kap a szlovén nemzetiség

Kissné Köles Erika köszönti a sajtótájékoztató résztvevőit. 
(Balra Soltész Miklós és V. Németh Zsolt, 
jobbra dr. Székely János és Ropos Márton, 

az Országos Szlovén Önkormányzat elnöke)

A szentgotthárdi Takács Jenő Alapfokú Művészeti Iskola 
április 27-én tartotta bemutatóját. A Templom Galériában 
a grafika-festészet tanszakos tanulók munkáiból nyílt 
kiállítás. A Széchenyi István Általános Iskola aulájában a 
zeneiskola csoportjai mutatták be tudásukat. h.r.l.

Művészeti bemutató
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Dr. Áder János, Magyaror-
szág köztársasági elnöke nem-
zeti ünnepünk, március 15-e 
alkalmából magas színvonalú 
szolgálati tevékenysége elis-
meréseként a Magyar Ezüst 
Érdemkereszt (katonai tago-
zat) kitüntetést adományozta 
Németh Péter tűzoltó száza-
dosnak, a Körmendi Hivatá-
sos Tűzoltó-parancsnokság 
szolgálatparancsnokának, aki 

az elismerést a Belügymi-
nisztériumban vette át. Dr. 
Pintér Sándor, Magyarország 
belügyminisztere nemzeti 
ünnepünk, március 15-e alkal-
mából kiemelkedő helytállása, 
bátor magatartása elismeré-
séül Bátorságért Érdemjelet 
adományozott Tóth Tamás c. tű. 
főtörzsőrmesternek, a Szent-
gotthárdi Katasztrófavédelmi 
Őrs beosztott tűzoltójának, aki 

az elismerést szintén 
a Belügyminisztéri-
umban vette át. Tóth 
Tamás elmondta, ja-
nuár elsejére virradón 
kapták a riasztást, Vas-
szécsenybe, egy égő 
csirketelephez vonul-
tak. Az égő épületből 
hozott ki egy 22 kilós 
gázpalackot.

(t. m.)

Április 11-én Ljubljanában 
Borut Pahor, a Szlovén Köz-
társaság elnöke Szlovén 
Köztársasági Érdemérem-
mel tüntette ki Mukics Fe-
rencet, Mukics Dusánt és 
Mukicsné Kozár Máriát. A 
szlovén kultúra és hagyo-
mányok ápolásáért, megőr-
zéséért évtizedek óta Szent-
gotthárdon és környékén 
dolgoznak a család tagjai. 

A kitüntetéssel a magyar-
országi szlovének kulturális 
örökségével kapcsolatos kuta-
tásaikat, alkotó tevékenységü-
ket, valamint a szlovén nyelv 
és kultúra megőrzése érde-
kében végzett munkásságukat 
ismerték el az anyaországban. 
Az elismerést két intézmény – 
a Muraszombati Muravidéki 
Múzeum és a Magyarországi 
Szlovének Szövetsége – fel-
terjesztése alapján ítélték oda.

Mindhárom kitüntetett 
Ljubljanában végezte egye-
temi tanulmányait. Mukics 
Ferenc és Kozár Mária 1979-
ben költözött Szombathelyre.

Mukics Ferenc középiskolai 
szlovéntanár és újságíró 1980 
és 2000 között a Vas Népe 
újságírója, olvasószerkesztője 
volt, majd ezt követően a Győ-
ri Rádió magyar és szlovén 
nyelvű adásainak szerkesztő-
riportereként tevékenykedett. 
2000-től a Szentgotthárdi 

Szlovén Rádió alapítója és 
ügyvezető-főszerkesztője. 
Nyolc önálló kötete, csaknem 
száz cikke jelent meg, és nyolc 
publikáció társszerkesztője. 
Szótárakat, nyelvkönyvet és 
két regényt is írt szlovén, va-
lamint magyar nyelven.

Kozár Mária néprajzku-
tató és középiskolai szlovén 
nyelvtanár pályakezdése, 1979 
óta a Savaria Múzeum fő-
muzeológusa. 1982 és 2013 
között emellett a szentgott-

hárdi Pável Ágoston Múze-
um szakmai vezetőjeként is 
tevékenykedett. 1998 óta ő az 
elnöke a Szombathelyi Szlo-
vén Önkormányzatnak, tagja 
a felsőszölnöki székhelyű 
Országos Szlovén Önkor-
mányzat közgyűlésének, 2010 
óta pedig az önkormányzat 
kulturális bizottságának elnö-
ki tisztét tölti be.

Húsz éve szervez a szlovén 
nyelvvel és kultúrával kapcso-
latos programokat a szombat-
helyi szlovén anyanyelvűek 
számára, évente tíz-tizenöt al-
kalommal. Hét önálló néprajzi 
témájú könyve látott napvilá-
got szlovén és magyar nyelven, 
továbbá különböző szakmai 
folyóiratokban több mint két-
száz tanulmánya jelent meg.

A Mukics házaspár 1981-ben 
született fia, Mukics Dusán 
szlovén, történelem és infor-

matika szakon szerzett diplo-
mát, ugyancsak Ljubljanában 
2007 óta a Magyar Televízión 
szlovén nyelvű magazinmű-
sora, a Slovenski utrinki szer-
kesztő-riportereként dolgozik. 
Dusán édesapjával, Mukics 
Ferenccel két kötetben száz-
száz magyarországi szlovén 
népdal kottáját és szövegét 
jelentette meg, koncertjeiken 

hangszeresen kísérik a Szom-
bathelyi Nefelejcsek szlovén 
népdalkört. Kozár Máriával és 
Monika Kropej ljubljanai nép-
rajzkutatóval közösen Mukics 
Dusán szerkesztette a 2017-ben 
Ljubljanában megjelent ma-
gyarországi szlovén népmese-
kötetet, amely Milko Matičetov 
1970. évi Rába-vidéki gyűjtésé-
nek aprólékos feldolgozásával 
készült. Ebből 2018-ban egy 
válogatás jelent meg Budapes-
ten hatvan mesével, melyeket 
Dusán fordított magyarra.

Április 11-én Ljubljaná-
ban Borut Pahor, a Szlovén 
Köztársaság elnöke Szlovén 
Köztársasági Érdeméremmel 
ismerte el mindhármuk te-
vékenységét. A kitüntetettek 
elmondták: küldetésüknek te-
kintik, hogy dokumentálják a 
magyarországi szlovén nyelv-
járást, valamint a Vas megyei 
szlovének életét a múltban és 
a jelenben. Tevékenységükkel 
a fiatalokat is szeretnék arra 
biztatni, hogy őrizzék meg 
szlovén örökségüket.

(Huszár Gábor, Szentgott-
hárd polgármestere, Szent-
gotthárd Város Önkormány-
zata és a Szentgotthárd és Tér-
sége Önkormányzati Társulás 
nevében, április 17-én kelt 
levelében fejezte ki elismeré-
sét a három kitüntetettnek.) 

(t.m.)
Fotó: Silva Eöry

Szlovén Köztársasági Érdeméremmel tüntették ki a Mukics családot

Mukicsné Kozár Mária, Mukics Dusán és 
Mukics Ferenc kitüntetettek, valamint 

Borut Pahor, a Szlovén Köztársaság elnöke

Bátorságért Érdemjelet kapott

 Tóth Tamás és Németh Péter 
az ünnepségen
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Május első napján egyház-
megyei zarándoklatra hívta 
a Szombathelyi Püspökség 
az egyházmegye területén 
élő híveket. Az egész napos 
lelki programnak a zsidai Jó 
Pásztor-kápolna környéke 
adott otthont. A zarándo-
kok autóbusszal, autóval, 
kerékpárral és gyalog jöttek 
Szentgotthárdra.

Pontosan egy évvel Brenner 
János boldoggá avatása után, 
az egyházmegyéből 2500 
zarándok érkezett Szentgott-
hárdra. Máriaújfaluból, a Szent 
Péter–Szent Pál kápolnától, 
ahol Brenner János utolsó 
miséjét mondta, Székely János 
megyés püspök vezetésével 
indult a zarándoklat Zsidára, 
a Jó Pásztor emlékkápolnához. 
Rábakethelyről Császár István 
általános helynök vezetésével 
gyalogoltak a hívek, a za-
rándokcsoport élén Brenner 
József haladt, kezében testvére 
ereklyéit tartva. 

A koncelebrációs főpapi 
szentmise a tragikus sorsú 
Boldog Brenner János erek-
lyéinek elhelyezésével vette 
kezdetét. Mostantól, a szertar-
tások alkalmából mindig kihe-
lyezik majd az ereklyetartót, 
benne János atya két (ujjperc 
és borda) csontdarabjával. 

A püspököket, lelkipászto-
rokat és a zarándok-híveket 
Huszár Gábor, Szentgotthárd 
polgármestere köszöntötte. 
Majd Ägidius Zsifkovics kis-
martoni (Ausztria) püspök kö-
szöntötte a megjelenteket, pél-
daképül állítva Brenner János 

szeretet-útját, melyet haláláig 
járt a földön. Dr. Székely János  
megyés püspök homiliájában 
kifejtette: szivünk hálával 
van tele, s ünnepel, mivel 

Boldog Brenner János életét 
nem elvették, hanem sokkal 
inkább odaadta, amikor „be-
teljesedett” vértanúsága. A 
szombathelyi egyházmegye 
vezetője szerint fontos lenne 
napjainkban, hogy a csalá-
dok, mint kis kolostorok éljék 
mindennapjaikat, amelyek 
átmentik a keresztény kin-
cseket: a hitet, imádságot, a 
szeretetet. 

A XIII. egyházmegyei zarán-
doklat léleképítő imaórával, 
zenés dicsőítéssel és májusi 
litániával ért véget.

Horváth R. László

Egyházmegyei zarándoklat 
– elhelyezték Boldog Brenner János ereklyéit

Szentgotthárd-
Máriaújfaluból 

indultak 
a zarándokok

A Jó Pásztor-kápolnánál 
Zsidán

A szentgotthárdi Keresztény 
Megmozdulásokért Egye-
sület áprilisban tematikus 
előadásokat szervezett, ame-
lyeknek központi témája a 
2020-ban Budapesten tar-
tandó Nemzetközi Eucha-
risztikus Kongresszusra való 
felkészülés volt.

–  A cél abban állt, hogy a 
legszentebb Oltáriszentség 
tiszteletét egyesítsék nagy lét-
számú eseményekkel, s egyút-
tal felmutassák a katolikusok 
számára, hogy milyen sokan 
vannak és milyen erősek – 
mondta dr. Fábry Kornél főtit-
kár azon az előadáson, melyet 
április 11-én a Refektóriumban 

tartott. – A Budapesten 2020-
ban tartandó Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszus 
lehetőséget ad arra, hogy a 

párbeszédet és az egymás jobb 
megértését segítse a különbö-
ző felekezetek, vagy akár más 
vallások között. Helyet adhat 

a közös, szociális, karitatív 
összefogásra.

Április 28-án Eperjes Károly 
színművész tanúságtételét 

hallgathatták meg az érdek-
lődők. Az Isteni Irgalmasság 
vasárnapján a barokk temp-
lomban a szentségimádás 

után a színházban tartott 
előadás keretében a Kossuth-
díjas színész elmondta, őt 
minden bajban az isteni or-
vos segíti: – Napi szentmise 
és szent áldozás nélkül nem 
tudok és nem is szeretnék élni. 
Eperjes Károly arról is beszélt, 
hogy a sikert legalább olyan 
nehéz feldolgozni, mint a bu-
kást. Kérdésünkre válaszolva 
hangsúlyozta: a Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszus 
egy lelki csoda lesz, bár még 
nem tudjuk felfogni, csak 
sejtjük, hogy a világ mostani 
állapotához képest ezen az 
eseményen egy jelentős for-
dulópont fog bekövetkezni.

Horváth R. László

Tájékoztató az oltáriszentség-kongresszusról – NEK 2020

Eperjes Károlyt üdvözölte Bodorkós Imre plébános és 
Kaszás Csaba káplán a barokk templom bejárata előtt
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A húsvéti csoda címen tartott 
előadást Heiter Róbert Gott-
fried szentgotthárdi káp-
lán, tanár, szentszéki bíró 
április 17-én. Az előadás az 
eddigiekhez hasonlóan ismét 
rengeteg látogatót vonzott a 
szentgotthárdi Színházba.

A rendezvénysorozat min-
den alkalommal szép számú 
érdeklődőt csalogatott be 
egy-egy előadásra, melynek 
során a jelenlévők közelebb 
kerülhettek a vallási és kul-
turális ismereteken túl a lelki 
önismerethez is. Erre napjaink 

felgyorsult világában külö-
nösen szükség van, de ehhez 
elengedhetetlen a megfelelő 
útmutatás és segítség, mely-
hez Heiter Róbert Gottfried 
atya kezdeményezése kiváló 
segédkezet nyújtott.

Tartalmas és rendkívül in-
formatív prezentációt kaphat-

tak a húsvét ünnepéről azok, 
akik ezen a szerdán ellátogat-
tak a szentgotthárdi káplán 
előadására, amely egyben a 
rendezvénysorozat lezárását 
is jelentette a közelmúltban 
bekövetkezett személyi vál-
tozások miatt. Így a város 
nemcsak egy nyitott és aktív 

káplánt, de egy kiváló előadót 
és tanárt is búcsúztatott hús-
vétot követően, aki májustól 
más városban folytatja to-
vább tevékenységét, melyhez 
ezúton is sok erőt és kitartást 
kívánunk neki. 

Annyi, de annyi dolgot tud-
nánk felsorolni, amiért hálá-
sak vagyunk neki, hogy arra 
nem biztos, hogy elég karakter 
állna rendelkezésre, ezért ezt 
a legrövidebben így tudnám 
kifejezni, talán mindannyi-
unk nevében: KÖSZÖNÜNK 
MINDENT!

Papp Bálint

Szentgotthárdon hagyomány, hogy húsvétvasárnap fúvós-
koncerttel kezdi az évadot a Szentgotthárdi Fúvószenekar 
és hagyomány az is, hogy fúvósbállal zárják az ünnepet. A 
Széchenyi iskola tornacsarnokában Rápli Róbert karnagy 
vezetésével adtak sikeres koncertet szép számú közönség 
előtt, és átadták az Év zenésze díjat, ezúttal László Tamás 
nagydobosnak szavazták meg kollégái az elismerést. 

Jan Van der Roost: Arsenal 
indulójával nyitották a prog-
ramot. Hrabovszky Katinka, a 
szentgotthárdi Pannon Kapu 
Kulturális Egyesület vezető-
je konferálta az estét. Noha 
Szentgotthárdon jól ismerik 
a zenekart, röviden bemutatta 
az 1906-ban alakult együttes 
történetét. A zenekar a leg-
utóbbi, 2015-ös minősítésén 
„C” (felső) koncert kategóriá-
ban Arany minősítést szerzett. 
Ez a 113 éves munka eddigi 
legnagyobb szakmai elisme-
rése, ezért is használhatja a 
fúvószenekar a hivatalos neve 
mellé a koncert jelzőt. 

A fúvóskoncert két részből 
állt. A hangverseny első felé-
ben XX. századi klasszikusok 
fúvósátiratait és modern fú-
vósműveket szólaltattak meg. 
Három korszakalkotóan mo-
dern, XX. századi zeneszerző 
slágerdarabjait hallhatta a 
közönség, Carl Orff Carmina 

Buranajából csendültek föl 
ismert dallamok, a fúvósválto-
zatát Jay Bocook hangszerelte, 
majd Leonard Bernsteintől 

a West Side Story követke-
zett,  a Mambo tétel, Michael 
Sweeney átiratában. Végül a 
jazz-művészet meghatározó 
komponistájának, zenekarve-
zetőjének, Duke Ellingtonnak 
Caravan című standard-jét 
szólaltatta meg Szentgotthárd 
Város Koncert Fúvószenekara.

A közönség nagy tapssal ju-
talmazta az előadást. A szünet 

előtt Bedőcs Gábor, a Szent-
gotthárd Fúvóskultúrájáért 
Egyesület elnöke köszöntötte 
a közönséget és a zenészeket. 
Elmondta: ez a koncert rá-
hangolódás a zenekar nyári 
előadásaira. Változott a ze-
nekar, több fiatal egyetemre, 
főiskolára ment, helyükre 
fiatalabbak léptek, és el kellett 
köszönniük Fébert Miki bácsi-
tól is, ő volt a legidősebb tag-

juk. Ezen a koncerten debütált 
a zeneiskola 5 tagja, és két régi-
új tagja is van a zenekarnak, ők 
már korábban együtt zenéltek, 
aztán családi és egyéb okok 
miatt nem tudták folytatni, 
most újra visszatértek. 

Az idén nem volt jubiláns 
tagjuk, nem tudják őket kö-
szönteni. A zenekar tagjai-
nak titkos szavazatai alapján 

Az év zenésze László Tamás 
nagydobos lett, Bedőcs Gábor 
és Rápli Róbert karnagy adta 
át neki az elismerést. Bedőcs 
Gábor megköszönte a Pannon 
Kapu Kulturális Egyesület, a 
szentgotthárdi önkormányzat, 
Kissné Köles Erikának a szlo-
vén nemzetiség parlamenti 
szószólójának a támogatását, 
és Hrabovszky Katalinnak a 
konferálást. 

A szünetet követően az 
együttes kiegészült a Takács 
Jenő Zeneiskola ifjúsági fú-
vószenekarával. Az egyesí-
tett zenekartól szórakoztató 
fúvószenéket, pop-slágere-
ket hallhatott a közönség. 
A záró műsorszám,Roland 
Kerner: Pops in The Spots 
című szerzeménye közismert 
orosz népies jellegű műdalok, 
örökzöld világslágerekké vált 
zenék egyvelege. A fúvósát-
iratban hallhatták a Kalinkát 
és a Moszkvai estét is, vagyis a 
legismertebb populáris orosz 
műzenéket.

A közönség nagy tapssal 
búcsúztatta a zenészeket, még 
két ráadásszámot is kapott 
ajándékba. 

(t. m.)
Fotó: Horváth Borbála

Fúvóskoncert örökzöld dallamokkal

A húsvéti csoda Heiter Róbert Gottfried előadásában
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Immár hagyomány, hogy 
Szentgotthárd Város Önkor-
mányzata Gotthárd napja al-
kalmából helytörténeti vetél-
kedőre várja a felső tagozatos 
diákokat. A megmérettetésre 
minden évben szép számmal 
jelentkeznek, idén 13 csapat 
mérte össze a tudását.

Molnár Piroska, a Móra 
Ferenc Városi Könyvtár és 
Múzeum intézményvezetője, 
valamint Talabér Lászlóné, a 
Honismereti Klub tagja vál-
lalta magára a zsűri cseppet 
sem könnyű feladatait, hiszen 
a gyerekek idén is rendkívül 
felkészülten érkeztek a ver-
senyre, s így meglehetősen 
szoros volt a küzdelem. Kókai 
Zsuzsanna és Katona Beáta 

tanárnők, illetve Enzsel Ist-
ván és Németh Roland tanár 
urak tanítványainak idén is 
változatos feladatokat kellett 

megoldaniuk. Totó, puzzle, 
a csata eseményeinek idő-
rendben történő elhelyezése, 
térképvázlat, interaktív feladat 
és villámkérdések is szere-
peltek a szentgotthárdi csatát 
körbejáró vetélkedőn, amelyet 

végül a Szentgotthárdi har-
cosok csapata, Offner Noémi, 
Leopold Anna és Dämmler 
Rebeka nyert meg. Második 

helyezést ért el a Szövetsége-
sek csapata, Hosszú Boglár-
ka, Szakáli Gergely és Nagy 
Zsanett, Montecuccoli triója, 
Pavlics Bálint, Mesics-Leiner 
Félix és Sztraka Dániel pedig 
a harmadik helyen zárta a ve-

télkedőt. Mindhárom dobogós 
helyezést elért csapatot Kato-
na Beáta tanárnő készítette fel.

A vetélkedő megszerve-
zésében Szép Renáta, lebo-
nyolításában Gueth László, a 
Pável Ágoston Helytörténeti 
és Szlovén Nemzetiségi Mú-
zeum munkatársa, valamint 
Gaál Ákos sport és ifjúsági 
ügyintéző is segédkezett. 

A rendezvényt támogatta 
Szentgotthárd Város Önkor-
mányzata, Szentgotthárd Vá-
ros Ifjúsági Tanácsa, a Club 3 
Étterem és Kávéház, a SZET 
Szentgotthárdi Kft., a FE-ZO 
Kft., az Azúr Drogéria, Sass 
Márta és a Gombócos Fagyizó.

Forrás: Szentgotthárdi 
Közös Önkormányzati Hivatal

Fotó: G. L. 

Az előző napok kellemetlen időjárása után az égiek igazi nyár 
eleji idővel lepték meg a majálisozókat. Szentgotthárdon május 
elsején, a színház környékén, a felvonuláson kívül volt minden, 
ami az egykori május elsejei majálisokra emlékeztetett: kirako-
dóvásár, vidámpark, lufik, sült kolbász, lángos, csapolt sör, még 
virsli is, igaz, hogy hot dogban. Mindezt még főzőversennyel 
tetézték, hiszen ez a nap a civil szervezeteké is volt. 

A kis völgyes területen, 
kilenc bográcsban fortyogtak 
a répás finomságok, forogtak 
a főzőkanalak. A Nyugdíjas 
Egyesület „tábori konyhájá-
nál” a hölgyek tavaszi zöld-
séges répás bomba ragut 
ötlöttek ki, az énekegyesü-
letnél pedig cékla lakoma 
és répa palacsinta, a har-
mónia „konyháján” sárga-
répás sertéspörkölt készült. 
A máriaújfaluiak – a férfiak 
is csatasorba álltak – egy 
órakor kezdtek főzni, s úgy 
számították, négy órakor 
már lehet tálalni a répás 
ételüket. A szabadtéri szín-
padon időközben a kulturális 
program futott, estig többféle 
műsorral is szórakoztatták a 
majálisozókat, színpadon volt 

a Senior Örömtánc csoport, a 
Szentgotthárdi Városi Fúvós-
zenekar, Matyi és a Hegedüs, 
valamint az Orfeum Vándor-
színpad művészei is felléptek. 

Fél hat tájékán volt  a fő-
zőverseny eredményhirde-
tése. Hogy milyen finomak 
voltak az elkészített ételek, 
arról a kiürített bográcsok 
tanúskodtak. Az alkalmi zsűri 
a fő-díjat, a termetes Civil 
Fakanalat a Szentgotthár-
di Énekegyesületnek ado-

mányozta (ez az egyesület 
legutóbb 2014-ben vihette 
haza a Civil Fakanalat.) Má-
sodik helyezett a Nyugdíjas 
Pedagógusok és Barátaik 
Egyesülete Senior Tánccso-
portja, harmadik pedig a 
Máriaújfaluért Egyesület 

lett. Emléklapot vehetett át 
az Ifjú Természetjárók Baráti 
Köre, a Nyugdíjas Egyesület 
Életmódváltó Klubja a teké-
sekkel, a Diabétesz Klub, a 
Harmónia Egészségvédő Kör, 
az ŐR-NYÉK Hagyományőrző 
Egyesület és a Közösen Szent-
gotthárdért Egyesület. 

 Kovács Márta Mária, a 
Szentgotthárdi Civil Fórum 
titkára pedig a Civil Fakanál 
díj átvételekor megköszönte 
a főző csapatoknak a lelkes 
részvételt és a finom ételeket. 

L. E. 

Majális és főzőverseny májusi napsütésben

Helytörténeti vetélkedő Gotthárd napja alkalmából

Lássuk csak, hogy állunk!

Bogrács bogrács hátán a színház környékén 
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410 éve, 1609. május 18-
án hozott határozat alapján 
Mathias Gülscher, a Graz 
melletti reini ciszterci apát 
pert indított a szentgotthárdi 
apátság visszaszerzésére. 

235 éve, 1784. május 6-án 
jelent meg II. József rende-
lete, mely kötelezővé tette a 
német nyelv használatát. A 
németesítés, mely kiterjedt 
az élet minden területére az 
oktatástól a közigazgatásig, 
nagyon ellenszenves volt 
magyar részről. Megszünte-
tett több egyházat és szer-
zetesrendet, így a cisztercit 
is. Heiligenkreuz és a hozzá 
tartozó Szent-Gotthárd egy 
külön engedély alapján ezt 
elkerülte, de nagy volt a bi-
zonytalanság. A rendelet 
megtiltotta a templomok 
alatti kriptákba történő te-

metkezéseket, a szentgott-
hárdi temetőkápolna kriptáit 
is ekkor falazták be.

155 éve, 1864. május 14-én 
született Szenczy Győző Ödön 
Bodrogkeresztúron.1904-
ben került Szentgotthárdra, 
mint perjel és áldozópap. Ő 
volt a gimnázium püspöki 
biztosa. 1915-ben vonult nyu-
galomba településünkön. Itt 
is halt meg 1926. augusztus 
24-én. Sírköve a temetőká-
polna falában található.

95 éve, 1924. május 21-én 
halt meg Békefi Remig apát, 
egyháztörténész, az MTA 
tagja, a történelmi Magyar-
ország utolsó zirci apátja, a 
rend újjászervezője és nagy-
gyá tevője. 1911-ben Vajda 
Ödönt követte e poszton. 
Ő szerkesztette a Ciszterci 
Rend Emlékkönyvét. Szent-

gotthárdi vonatkozású mun-
kája az 1884-ben megjelent 
Kethely és környékének nép-
rajza. Egri ravatalánál Négye-
sy László akadémikus, zirci 
temetésén pedig egykori 
diákja, Klebelsberg Kuno kul-
tuszminiszter búcsúzott tőle. 

75 éve, 1944. május 10–
11-én állították fel a gettót 
Szentgotthárdon. A 3600 fős 
településen 150 fő, a lakosság 
4%-a volt a gettó lakója.

50 éve, 1969. május 24–25-
én tartották a gimnázium 75 
éves jubileumi ünnepségeit. 
24-én délután 14 órakor vol-
tak a 10, 15, 20, 25 és 30 éves 
érettségi találkozók. Eljöttek 
az intézmény korábbi tanárai 
és diákjai. Az ünnepi han-
gulatot nagyban emelték az 
üzletek kirakataiban elhe-
lyezett egykori érettségizők 

tablói. Másnap délelőtt 10 
órakor Hodászi Ede igazgató 
köszöntőjével folytatódott 
az ünneplés. A kulturális 
műsorban fellépett a Szom-
bathelyi Szimfonikus Zene-
kar és három helyi énekkar. 
Ebéd után zenés felvonulást, 
majd tornaünnepélyt tartot-
tak. Táncmulatsággal zárult 
a nap.

30 éve, 1989. május 2-án 
kezdték lebontani a vasfüg-
gönyt. A magyar-osztrák 
határon négy helyen – Já-
nossomorja, Bécsi út, Kőszeg, 
Rábafüzes – kezdték meg az 
EJR (elektromos jelzőrend-
szer) felszámolását. A teljes 
határzárat 1989 augusztusá-
ra sikerült lebontani, a vas-
függöny véglegesen leomlott.

Összeállította: 
Talabér Lászlóné

Nevezetes szentgotthárdi évfordulók májusban

A szentgotthárdi Vörös-
marty gimnázium tanulója, 
Kelemen Dávid Marcell (11/b) 
kiemelkedő sikert ért el a 
német Országos Középiskolai 
Tanulmányi Versenyen. Az 
Országos Középiskolai Ta-
nulmányi Verseny döntőjébe 
jutott német nyelvből (II. kate-
gória), ahol 3. helyezést ért el. A 
megmérettetés március 26-án 
Budapesten volt. Gratulálunk 
Dávidnak és felkészítő taná-
rának, Németh Rolandnak a 
kiváló eredményhez.

Taroltak a gimnázium tanu-
lói a Vas megyei német nyelvi 
versenyen, Szombathelyen! A 
10. évfolyamosok I. kategóriá-
jában, a megye rangos középis-
koláit maguk mögé utasítva, az 
első tíz helyen végeztek. A kö-
vetkező eredmények születtek:

1. Könye Rozália Ilka, 2. 
Szunyog Borbála, 3. Sulics 

Ákos, 4-5. Illés Noémi - Mé-
száros Dóra

6-9. Boldizsár Gina - Máté 
Míra, 10. Fazekas Anna, felké-
szítő tanáruk Háklár Gáborné.

A 9. évfolyamon az I. kate-
góriában a 6-8. megosztott 
helyen Weingart Krisztina 
végzett, szaktanára Kovács 
Dániel.

Információ: VMG

A Budapesti Fesztiválze-
nekar, „A közösségért jóté-
konysági hét” keretein belül, 
a szentgotthárdi Városi Gon-
dozási Központban adott 
koncertet április 16-án.  

Az eseményt Fá-
bián Béláné intéz-
ményvezető nyitotta 
meg köszöntő beszé-
dével. A koncertre 
bárki ellátogathatott, 
aki kedveli a klasz-
szikus, szimfonikus 
zene dallamát, hang-
világát. A zenekar 
tagjai a műfaj nagy 
zeneszerzői által komponált 
darabokat adták elő, többek 
között Mozart: A-dúr fuvo-
lanégyesét, vagy Gliére: Böl-
csődalát is. A koncert nagy 
sikert aratott a hallgatóság 
körében, melyet tapsvihar-

ral jutalmaztak. A zenekar 
tagjai között egy ismerős arc 
is feltűnt, ő nem volt más, 
mint Mód Orsolya csellómű-
vész. Szentgotthárd szülötte, 
azonban a későbbiekben 
zenei tanulmányai és kar-

rierje Budapestre szólítot-
ták. Elmondása szerint nagy 
boldogsággal töltötte el, hogy 
zenekarával szülővárosában 
koncertezhetett.

Fábián Béláné
intézményvezető

A Budapesti 
Fesztiválzenekar koncertje

Sikereket értek el 
a németversenyeken

Kelemen Dávid Marcell
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A szentgotthárdi Vörösmarty 
Mihály Gimnázium 10.G és 
10.B osztálya 4 napra vendé-
gül látta az Őrség szívében a 
szabadkai zenei középisko-
lásokat.

A Határtalanul program 
keretében magyar diákok 
százai tanulmányi kirán-
dulásokon vesznek részt a 
történelmi Magyarország 
területén, így az életre szóló 
emlékek mellett a külhoni 
magyar fiatalokkal is szoros 
barátságot köthetnek.

Az idei tanévben a mi év-
folyamunk is testközelből 
megismerheti a trianoni szer-
ződés által elcsatolt meseszép 
vidékeket, az ottani, velünk 
egyidős tanulók mindennap-
jait. A pályázat keretén belül 
májusban lehetőségünk lesz a 
Vajdaság elsősorban gasztro-
nómiai és néprajzi felfedezé-
sére, de először partnerisko-
lánk diákjai vendégeskedtek 
nálunk Szentgotthárdon.

Április 8-án osztályunk már 
lázban égett, és alig bírtuk ki-
várni a vajdaságiak érkezését, 
akiket otthon készített süte-
ményekkel, szendvicsekkel 
fogadtunk. A Mi vagyunk a 
Grund! című dal eléneklésé-
vel és iskolánk diákéletének 
bemutatásával teljes képet 
kaphattak a szabadkaiak isko-
lánk nyüzsgő hétköznapjairól 
és arról, hogy mennyire jó 
ehhez a közösséghez tartozni. 

Bár eleinte tartottunk a ta-
lálkozástól, azonban minden 
aggályunk köddé vált, amikor 
beszélgettünk külhoni di-
áktársainkkal, mérhetetlen 
kedvességüknek és közvet-
lenségüknek köszönhetően.

Legnagyobb bánatunkra 
csupán pár órát tölthettünk 
ismerkedéssel, hiszen temér-
dek program várta vendége-
inket. Kihasználva iskolánk 
Hármashatáron való fekvé-
sét, ellátogattak a diákok Szlo-
véniába és Ausztriába is, ahol 
megismerkedtek az ott élő 
magyarokkal. Rétest, külön-
leges sajtokat kóstolhattak, 
de nem maradhattak ki a vi-
dékünkre jellemző tökmagos 
ételek sem. Beleszagolhattak 
a régi mesterségek világába is, 
mint például a fazekasság, de 
tökmagolajat is sajtolhattak. 
Az édesszájúaknak kedvezett 
az egyik őrségi csokoládéma-
nufaktúra és egy cukrászda 
meglátogatása, ahol az Őrség 
zöld aranya fantázianevet 
viselő Magyarország tortáját 
is megízlelhették. A szervezők 

a kalandvágyóbb lelkületűek-
nek is kedveztek, így túrákat 
indítottak az Őrségi Nemzeti 
Park dimbes-dombos erdői 
között.

A tartalmas napok után 
fáradtan, de szép emlékekkel 
gazdagodva tértek vissza a 
szállásukra, a Gatter fogadó-
ba, amely esténként a diákok 
énekétől volt hangos, hiszen 
zenei középiskola lévén, nem 
hiányozhatott ez egyetlen 
este sem.

A 4 napos osztálykirándulás 
egyik kiemelkedő program-
eleme a közös szentmise volt 
a szentgotthárdi Nagyboldog-
asszony Plébániatemplomban, 
melyet Heiter Róbert Gottfried 
atya – aki egyben iskolánk óra-
adó némettanára is – mutatott 
be a szabadkai diákok zenés 
közreműködésével. Ezután 
osztálytermünkben folytató-
dott az este, közös énekléssel, 
beszélgetésekkel. Iskolánk 
ódon falai között felcsendültek 
a mai angol slágerek mellett 
az örökzöld magyar dalok is, a 
szabadkaiak gitáros kíséreté-
vel. Mindenki torkaszakadtá-
ból zengte a Tankcsapda, Edda 
számait, ugyanakkor nem 
maradtak el a jól ismert ma-
gyar népdalok sem, melyek-
re mindenki táncra perdült.  
A Határtalanul pályázat célját 
szerintem az Ismerős Arcok 
Nélküled című dala tudja leg-
inkább összefoglalni, melyet 
egymást átkarolva, búcsúzásul 
énekeltünk határon túli hon-
fitársainknak, hiszen „mi egy 
vérből valók vagyunk…”.

Nagyon szépen köszönjük 
Kovács Andrea tanárnő ál-
matlan éjszakáit, amelyeken 
megszülethetett – két cosinus 
függvény felrajzolása közben 
– ez a pályázat is. Köszönjük 
szabadkai partneriskolánk 
barátságát. Előre is köszönjük 
kísérőtanáraink, osztályfőnö-
keink türelmét, fáradozását 

és segítségét, melyre május-
ban, a kiránduláson biztosan 
szükségünk lesz. Köszönjük, 
hogy bővíthetjük felejthetet-
len emlékeink listáját ezzel 
a pár nappal, hiszen ez az, 
ami biztosan maradandó lesz 
középiskolás éveinkből. Ez az, 
ami erősíti az osztályközös-
séget, és ez az, ami összehoz 
még jobban minket, nemcsak 
osztálytársainkkal, hanem 
szabadkai diáktársainkkal is.

A zene közel hozza egy-
máshoz az embereket, átível 
a határok felett, és összeköti 
azokat, akik összetartoznak. 
Mi összetartozunk. Ilyenkor 
nem számítanak a határok, 
a trianoni szerződés, az út-
levelek, mert mi magyarok 
vagyunk: közös az anyanyel-
vünk, a kultúránk, a gondol-
kodásmódunk, a múltunk és 
a jövőnk is. És ezt senki nem 
veheti el tőlünk, mert ezzel 
együtt vagyunk azok, akik 
vagyunk.

Illés Noémi 
10.g osztályos tanuló

Vörösmarty gimnázium

Barátságok határtalanul
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Határtalanul! program 
keretében nyílt pályázatot hirdetett a külhoni magyarság-
gal kapcsolatos ismeretek bővülésének, a magyarországi 
és külhoni fiatalok közötti kapcsolatok kialakulásának 
elősegítésére.  Ezen kiíráson a szentgotthárdi Vörösmarty 
Mihály Gimnázium a HAT-18-02-0415 pályázati azonosító 
számú „Népi kultúra és hagyományőrzés az Őrségben és 
Bácskában” címmel beadott  pályázata 3 110 300 Ft összegű, a 
HAT-18-02-0416 pályázati azonosító számú „Gasztro kalan-
dok az Őrségben és Bácskában” címmel beadott pályázata 
3 289 900 Ft összegű támogatásban részesült.
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DIÁKFÓRUMOT SZERVEZETT 
A DÉL-VASI PAKTUM SZENTGOTTHÁRDON

Szentgotthárdon az SZMSZC III. Béla Szakgimnázium és Szakkö-
zépiskolában
két előadást is tartott a Dél-vasi Paktum mentora: az elsőt az érett-
ségizőknek, a másodikat a technikusoknak. Papp-Felber Anita a 
paktumokról szólva bemutatta azt a hálózatot, amely a megyét 
lefedve működik, és segít a munkaadó és a munkavállaló egy-
másra találásában, képzések, támogatások népszerűsítésében, 
önéletrajzírásban. A mentor elmondta: ha valaki diákként látja is 
céljait, attól még felmerülhet benne a kérdés, hogy mi a legoptimá-
lisabb választás a továbbtanulásban. A paktum a célok pontosabb 
körülhatárolásában, pályaorientációban, de álláskeresésben is tud 
segíteni mindenkinek. Az önéletrajzírás kapcsán azt tanácsolta hall-
gatóságának: Mindenképpen legyen egy kész változat kéznél, hogy 
egy kedvező állásajánlatra azonnal lehessen reagálni. Papp-Felber 
Anita a diákoknak azt javasolta, hogy a kormányhivatalokkal, így 
a szentgotthárdival is érdemes állandó kapcsolatot tartani, hiszen 
minden fontos munkaerő-piaci szolgáltatás, támogatás, 

állásinformáció náluk érhető el. Ugyancsak érdemes a paktum helyi mentorát is felkeresni, mert személyre 
szabottan tud segíteni a munkát keresőknek, illetve az állásváltoztatást fontolgatóknak is. „Ismerjétek 
meg a paktumokat, Szentgotthárdon is dolgozik egy mentorunk, Kántor Ildikó, a Kormányhivatal 
Foglalkoztatási Osztályán, akit bátran kereshettek, ha információra van szükségetek a munka-
erőpiacról”- zárta ezzel előadását Papp-Felber Anita. 

A DÉL-VAS MEGYEI GAZDASÁG- ÉS FOGLALKOZTATÁS-FEJLESZTÉSI 
EGYÜTTMŰKÖDÉS A HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS SZOLGÁLATÁBAN 
PROJEKT AZONOSÍTÓ: TOP-5.1.2-15-VS1-2016-00001 
A projekt kedvezményezettje Vasvár Város Önkormányzata.

Vajon erőszakos-e korunk 
embere? Mindnyájan képe-
sek vagyunk agresszívan 
viselkedni? A közelmúltban 
két érdekes előadást is hall-
hattak a témáról Szentgott-
hárdon, a Móra Könyvtárban 
a látogatók. 

Márciusban Pallósiné dr. 
Toldi Márta, a Berzsenyi 
Könyvtár nyugalmazott igaz-
gatója a III. Béla szakgimná-
zium kilencedikes tanulóinak 
tartott interaktív előadást Az 
agresszió bennünk van? cím-
mel. Tóth Krisztina Szólánc 
című írása kapcsán beszélge-
tett a gyerekekkel az agresszió 
jelenségéről, okairól, keze-
léséről, egyéni és társadalmi 
hatásairól. Néha provokatív 
kérdéssel érte el a fiatalok 
véleménynyilvánítását. Arról 
is beszélt, miként kezeljék a 
fiatalok az őket ért agressziót, 

mikor cselekednek helyesen, 
hogy el tudják utasítani az 
abúzust. Hasznos segítséget 
kaptak a diákok a bennük 
lévő agresszió, düh leküzdé-
séhez is.

Április végén dr. habil. Fűzfa 
Balázs a skandináv krimik vi-
lágáról tartott előadást Hideg-
zóna címmel felnőtteknek. A 
szombathelyi egyetem iroda-
lomtörténésze bevezetőjében 
a krimiirodalom történetéről 
is beszélt. Mint mondta, két-
ezer éves hagyománya van a 
világirodalomban a kriminek, 
hiszen az Oidipusz király is 
az, illetve Shakespeare több 
drámája is. A klasszikus krimit 
azonban Edgar Allan Poe te-
remtette meg hátborzongató 
történeteivel.

Bár a krimi efemer műfaj, 
hamar elavul, jelentős nép-
szerűségnek örvend mind a 
skandináv országokban, mind 

nálunk. Fűzfa Balázs véle-
ménye szerint a skandináv 
krimik irodalmi értéket alig 
képviselnek, legtöbbjük nyel-
vezete is szegényes, szereplői 
a társadalom perifériáján 
élnek egy nyugati, jóléti tár-
sadalomban. A népszerűségük 
okát az előadó abban is látta, 
hogy a nyomozók visszatérő 
szereplői a regényeknek, s 
a történetek fordulatos cse-
lekménnyel tartják fenn az 
olvasók érdeklődését. 

Fűzfa Balázs azt is elmond-
ta, hogy – hinnénk-e – a mai 
korunk a leginkább erőszak-
mentes. Idézte Steven Parker 
nemrég megjelent művét, Az 
erőszak alkonyát: „...valószí-
nűleg most éljük az emberiség 
történetének legbékésebb 
napjait.” A Hogyan szelídült 
meg az emberiség alcímet 
viselő mű arra mutat rá, hogy 
bár nap mint nap a híradá-

sokban erőszakról esik szó, 
az erőszak az évszázadok 
során valójában csökkenő 
tendenciát mutat. Az olvasók 
a krimik által – állítja az iroda-
lomtörténész – a bennük lévő 
erőszakot győzik le. 

A rendkívül élvezetes elő-
adás útmutatást is adott az 
olvasóknak a krimik olvasá-
sához.

Mindkét rendezvényt a Vas 
Megyei Könyvtárellátási Szol-
gáltató Rendszer támogatta. 

M. P. 

Az erőszak bennünk van?

Pallosiné dr. Toldi Márta
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Egészségünkért, ismeretterjesztő sorozat (25.)

Vizelet inkontinenciáról ak-
kor beszélünk, ha akaratunk-
tól függetlenül vizelet ürül 
a húgyhólyagból. Mindegy, 
hogy csupán néhány cseppről, 
vagy nagyobb mennyiségről 
van szó. Valójában népbeteg-
ség, melynek jelentősége a 
várható életkor hosszabbo-
dásával mind nagyobb lesz. 
Az emberek 6-7%-át érinti, 
inkább női és változókori be-
tegségnek tartják, de a férfiak 
és fiatal nők is érintettek, és 
gyakorlatilag minden élet-
korban megjelenhet. Idős 
korban az emberek harma-
dánál – kétharmad részben 
nőknél – jelentkeznek vizelet-
visszatartási problémák.

A konzervatív kezelések 
körébe tartozik az életmód 
megváltoztatása, a hólyagtré-
ning alkalmazása.

Az elhízás az inkontinencia 
rizikótényezője. A normális 
testsúly fenntartása felnőtt-
korban fontos tényezője az 
inkontinencia megelőzésé-

nek, vagy javításának. Enyhe 
esetben egyszerű életmód-
váltás is sokat segíthet, ha az 
ember odafigyel a rendszeres 
vizeletürítésre, kerüli az alko-
holfogyasztást és a vízhajtó 
hatású italokat, és gondot 
fordít az érintett izmok meg-
felelő edzésére, tornájára. 

Óvakodjunk a nehéz tár-
gyak emelésétől, a testedzé-
sek alatt is figyeljünk rá, hogy 
minél kevésbé terheljük ezen 
izmokat.

A dohányzással is szoros 
összefüggésbe hozható az 
inkontinencia. A dohányzás 
okozta köhögés következ-
tében is létrejöhetnek azok 
az anatómiai elváltozások, 
amelyek inkontinenciához 
vezetnek.

Idős korban, nőknél, a me-
nopauza időszakában, a női 
nemi hormonok hiányában 
a húgycsőnyálkahártya sor-
vad, elvékonyodik, 
ezért a húgycsőzá-
ró izom rossz ha-

tásfokkal dolgozik. Ilyenkor 
sokat javíthat a helyzeten a 
hormon pótlása.

Bizonyos esetekben a hü-
velybe helyezett elektródával 
történő elektrostimulációs 
kezeléssel is jó eredményt 
lehet elérni.

Gyakori, hogy nem találunk 
kóros elváltozást, a hólyag-
ürítő izomzat mégis hiper-
aktívan működik. Ilyenkor 
gyógyszer adásával fékezhető 
ez a túlműködés. Az új készít-
mények kevés mellékhatás 
mellett segíthetnek a problé-
ma megoldásában.

Stressz inkontinencia, va-
lamint kifejezett anatómiai 
eltérések, például hólyagsérv 
esetében a műtéti beavat-
kozás végleges megoldást 
jelenthet.

Az utóbbi években a be-
tegség operativ kezelésében 
óriási fejlődés következett be. 

Ha a konzervativ terápia (hor-
monterápia, medencetréning, 
gyógyszerek) eredménytelen 
marad, kisebb műtéti beavat-
kozással, szalag, vagy háló be-
ültetésével lehet a húgycsövet 
alátámasztani, a hólyagsérvet 
megszüntetni. 

Vannak, akik meggyógyul-
nak és vannak, akiket egész 
életükön át elkísér ez a beteg-
ség. Számukra is kellemesebbé 
tehetők a mindennapok kü-
lönféle betétek használatával 
és kényelmesebb, higiéniku-
sabb ápolást tesznek lehetővé.

A kezeletlen inkontinencia 
közvetetten, vagy közvetle-
nül egyéb problémákkal is 
kapcsolatban állhat, ezért ne 
hanyagoljuk el.

(A inkontinenciáról írt cikk 
első része áprilisi számunk-
ban jelent meg. A szerk.)

Dr. Nagy János
urológus szakorvos

A vizelet inkontinencia megelőzése és kezelése (2.)

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

Szombathelyen, április 12-én  rendezték meg 
az Egyházmegyei Ifjúsági Találkozót, melynek zá-
rásaként a Székesegyházban gyűltek össze közös 
szentmisére a fiatalok. A mintegy hétszáz résztvevő 
közt ott voltak a szentgotthárdi tanulók is. „A hit 
nem hátrány, hanem előny, hogy szebbet, jobbat 
hozzunk ki az életünkből” – mondta a bérmálás 
előtt álló fiataloknak Székely János megyés püspök. 
 h. r. l. 

Katolikus fiatalok találkozója Felhívás
Szentgotthárd Közös Önkor-

mányzati Hivatala az alábbiakra 
kívánja felhívni a Tisztelt Lakosság 
figyelmét: 

Szentgotthárd Város Önkor-
mányzatának a helyi környezetvé-
delem szabályairól szóló, többször 
módosított 22/2001. (VI.28) számú 
ÖKT rendelete 15§ (1) az ingatlanok 
előtti nyílt csapadékvíz-elvezető ár-
kok, átereszek, csapadékvíz összefo-
lyó aknák tisztításával kapcsolatban 
az alábbi szabályokat írja elő: 

A rendelet előírásai szerint az 
ingatlan tulajdonosa/használója 
köteles gondoskodni az ingatlana 
előtti nyílt árokszakasz és annak 
műtárgyainak tisztításáról, a csapa-
dékvíz zavartalan lefolyását akadá-
lyozó anyagok és más hulladékok 
eltávolításáról.  

Az önkormányzat köteles az 
árkok és csatornanyílások meg-
tisztításából származó földnek és 
egyéb anyagoknak a bejelentéstől 
számított 3 munkanapon belüli 
elszállításáról gondoskodik. 

Kérjük, hogy ezzel kapcsolatban a 
Szentgotthárdi Eszközkezelő és Te-
lepülésfejlesztő Kft-t (SZET. Szent-
gotthárdi Kft-t telefon: 94/553-023) 
értesíteni szíveskedjék. 

A fent leírtak alapján kérjük a 
T. Lakosságot, hogy az ingatlanuk 
előtti árokszakaszok, átereszek, 
csatornanyílások folyamatos tisz-
tántartásával a városunkban lévő 
csapadékvíz-elvezető rendszerek 
biztonságos működéséhez hozzá-
járulni szíveskedjenek. 

Együttműködésüket előre is 
köszönjük! 

Szentgotthárdi Közös Önkor-
mányzati Hivatal
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Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan!
Kényelmes és gyors megoldást nyújt a bárhonnan elérhető Önkormányzati Hivatali Portál

Házasságkötés, gyermekszületés, építkezés, autóvásárlás, vállalkozásindítás, mind-mind fontos és örömteli, ugyan-
akkor kétségtelenül hivatalos ügyintézéssel is járó események. Januártól már minden magyarországi településen, így 
nálunk is elérhető az Önkormányzati Hivatali Portál szolgáltatás, amelyen keresztül online, akár a saját nappalinkból is 
kényelmesen és gyorsan intézhetők az önkormányzati hivatali ügyek a hét minden napján. Így életünk kisebb-nagyobb 
eseményei és azok adminisztrációs feladatai is sokkal könnyebbé válnak. 

Évente számos hivatalos ügyben keressük fel a helyi önkormányzatot, a hivatali látogatások száma pedig tovább nő életünk 
nagy pillanatainál. Anyakönyvi kivonat kiállítása, gépjármű- és építményadó bejelentés, szociális támogatási kérelem benyújtá-
sa, szálláshely nyilvántartásba vétel, iparűzési adó bevallás és még sorolhatnánk azon tevékenységeket, melyek általánosan a 
személyes ügyintézések közé tartoznak és automatikusan a hosszú sorban állás jut róla eszünkbe. Ez a kép azonban 2019-től 
teljesen megváltozik, mert az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül már egyre több ügyet elektronikusan is intézhetünk, 
amikor időnk engedi, akár a vasárnapi ebéd után is.
Az e-ügyintézés országosan egységes ügymenetet biztosít, és ahogy a személyes ügyfélfogadásnál megszokhattuk, úgy a digitális 
térben is végig vezet minket a jól ismert folyamatokon. Első lépésben saját magunk beazonosítása történik, majd a lakossági és 
vállalkozási ügyintézés kiválasztása, ezt követően pedig a szükséges adatok megadása. Mindezt a legnagyobb biztonság mellett, 
gyorsabban, átláthatóbban és papírmentesen, vagyis környezetkímélőbb módon tehetjük, mint korábban. 
Az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül bejelentkezett felhasználók számos helyi lakossági, ipari, kereskedelmi, szociális 
vagy adóügyet indíthatnak, az online űrlappal nem rendelkező ügyek esetén pedig az e-Papír szolgáltatást lehet 
igénybe venni.
Az e-ügyintézést választókat a belépést követően azonosítja a rendszer, és az űrlapok általános adatai 
automatikusan kitöltésre kerülnek, rövidítve így a ráfordított időt. A felhasználók bármikor nyomon 
követhetik az általuk elektronikusan indított helyi önkormányzati ügyeket, így pár kattintás után 
megismerhetik a folyamatok aktuális állapotát, és megnyithatják a lementett űrlapokat. 
A gyorsabb ügyintézést támogatja, hogy a lakosság mellett a vállalkozások is kényelmesen 
teljesíthetik adóbevallással kapcsolatos ügyeiket, és távolról is lekérhetik helyi adóegyenle-
güket és aktuális folyamataik státuszát.

Az Önkormányzati Hivatali Portál a https://e-onkormanyzat.gov.hu weboldalon érhető 
el, melyet településünk weboldalán is megtalálnak.

Önkormányzati ügyek. Mindenkinek. Bárhonnan.
A sorban állás a múlté, intézze ügyeit mostantól online!

Az online elérhető Önkormányzati Hivatali Portál nemcsak magánszemélyeknek, hanem a vállalkozásoknak is megkönnyíti a 
mindennapjait. Az e-ügyintézési felületen keresztül az ország bármelyik pontjáról, gyorsan és kényelmesen intézhetők az önkor-
mányzati ügyek. Az elektronikus ügyintézést választók így nemcsak a sorban állás miatti bosszankodástól kímélik meg magukat, 
hanem támogatják a papírmentes és környezetkímélő ügyintézést is.
Egy új vállalkozás elindítása, vagy egy meglévő adminisztrációs feladatainak teljesítése mellett nehéz a rohanó hétköznapok 
során még az önkormányzati hivatalt is útba ejteni. Szerencsére manapság erre már nincs feltétlenül szükség, hiszen van olyan 
digitális tér, amelyre belépve egyre több helyi hivatali ügy elintézhető. Az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül lakossági, 
ipari, kereskedelmi, szociális ügyek sora indítható és egyszerűen nyomon követhető. 
A portál segítségével a papír alapú, személyes megjelenést igénylő ügyintézés helyett az ország bármely pontjáról, bármikor, 
kényelmesen, online is intézhetők akár a magán és vállalkozói helyi adóügyek is. Adóigazolás kérhető, túlfizetés esetén átve-
zetés és visszatérítés kezdeményezhető, gépjármű-, illetve termőföld adó jelenthető be, valamint helyi/önkormányzati adó- és 
értékbizonyítvány igénylésre is van mód. A helyi iparűzési adó bevallása a portál segítségével szintén könnyűszerrel megoldható, 
függetlenül attól, hogy általános vagy ideiglenes tevékenységről van szó.
Az elektronikus ügyintézésnek köszönhetően jelentősen megrövidül a helyi adóbevallásra fordított idő. A lakosság mellett a 
gazdálkodó szervezetek is kényelmesen teljesíthetik helyi adóbevallással kapcsolatos kötelezettségüket, és lekérhetik helyi 
adóegyenlegüket. Az online rendszerbe való belépést és személyes azonosítást követően ismét időt takarít meg a rendszer 
a felhasználónak, ugyanis közhiteles nyilvántartásokban meglévő személyes adatok már automatikusan kitöltve 
jelennek meg az űrlapokon. 
Az online ügyintézési felületen közel félszáz különféle ügy indítható, többek között ipari és kereskedelmi, 
hagyatéki, birtokvédelmi, valamint szociális, sőt az Önkormányzati Hivatali Portálról is közvetlen 
linken elérhető, az úgynevezett e-Papír szolgáltatás (epapir.gov.hu) segítségével szinte bármilyen 
egyéb ügy is benyújtható elektronikus úton. A bejelentkezett felhasználók bármikor nyomon 
követhetik az általuk indított helyi önkormányzati ügyeket, így pár kattintás után megtekinthetik, 
hol tart az adott ügy, illetve az előzetesen már kitöltött űrlapjaikat is könnyedén elérhetik.

Az Önkormányzati Hivatali Portál az https://e-onkormanyzat.gov.hu weboldalon és 
településünk weboldalán is elérhető. 
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Lakásfelújítás, épületkarbantartás.
Nyílászárócsere, festés.

Víz-, gáz-, központifűtés-szerelés, 
villanyszerelés, 

külső-belső burkolás.
Tetőfedés, bádogozás, ácsmunkák, 

kapubejárók készítése, 
kertépítés.

Telephelyünkön garázsok, irodák, 
raktárak bérbe adók!

SZET Szentgotthárdi Kft.
Szentgotthárd, Hunyadi út 42. • Ügyfélszolgálati iroda: 06-94/380-052 • Ügyfélszolgálati idő: munkanapokon 7.30-15.30

Halottbeszállítás 
24 órás ügyelet: 

06-30/2827-684, 
06-30/819-0856

Park és közterületek gondozása, szállítás, 
hóeltakarítás és síkosságmentesítés.

Tel.: 06-94/553-023

Szentgotthárd, Széll K. tér 11. • Tel.: 00-36-94-553-023
E-mail: info@szetszentgotthard.hu • www.szet-kft.hu 

MOZIMŰSOR
Premier! május 17. 19:00, 

május 18. 19:30
John Wick: 3. felvonás – Pa-

rabellum (szinkronizált ame-
rikai krimi, akcióthriller – 2D)

május 18. 17:00, május 19. 
16:00, május 20. 19:00

Két lépés távolság (szink-
ronizált amerikai romantikus 
film – 2D)

május 19. 18:30 – Jegy: 900 Ft
Ferenc pápa – Egy hiteles 

ember (szinkronizált svájci-
amerikai dokumentumfilm 
– 2D)

május 21. 19:00 (Filmklub – 
Oscar-díjas film)

Bohém rapszódia (szinkro-
nizált angol-amerikai életrajzi 
dráma, zenés film – 2D)

május 24. 19:00
John Wick: 3. felvonás – Pa-

rabellum (szinkronizált ame-
rikai krimi, akcióthriller – 2D)

május 25. 17:00, május 26. 
16:00

Pokémon – Pikachu, a de-
tektív (szinkronizált japán-

amerikai családi animációs 
kalandfilm – 3D)

Premier! május 25. 19:00, 
május 26. 18:00, május 27. 
19:00, május 28. 19:00

Átkozottul veszett, sok-
kolóan gonosz és hitvány 
(szinkronizált amerikai krimi-
thriller – 2D)

május 31. 19:00, június 3. 
19:00

A lángoló fiú (szinkronizált 
amerikai horrorfilm – 2D)

június 1. 17:00, június 2. 
16:00

Aladdin (szinkronizált ame-
rikai családi kalandfilm – 3D)

június 4. 19:00 (Filmklub – 
Oscar-díjas film)

Alelnök (feliratos amerikai 
életrajzi dráma, vígjáték – 2D)

MÁJUSI PREMIERFILMEK
Május 10-én a Csaló csajok 

című amerikai vígjáték nevet-
tette meg a nézőket. A történet-
ben Anne Hathaway és Rebel 
Wilson szélhámos nőket alakí-
tottak. Az egyikük kisstílűnek, 
a másikuk pedig nagypályás-

nak számított. Összefogtak, és 
alaposan átverték a kiszemelt 
férfiakat, hogy anyagilag jól 
megszedjék magukat.

A hónapban a másik két 
kiemelt – a hazai bemutató 
napjaiban érkező – produkció 
inkább végletekig fokozott fe-
szültségspirálokat és rendkívül 
lebilincselő izgalmakat ígér.

Május 17-én (pénteken) John 
Wick harmadszor is megérke-
zik a szentgotthárdi moziba. A 
film alkotói még kreatívabb és 
látványosabb harcművészeti je-
lenetekkel rukkolnak elő az ed-
digi legvadabb részben. Keanu 
Reeves megint nagyon kemény 
és stílusos akciókkal lepi meg 
a nézőket. A főhős olyan sztá-
rokkal az oldalán akciózik, 
mint Halle Berry és Laurence 
Fishburne. Az ikonikus bér-
gyilkos 2014-es bemutatkozása 
óta töretlen népszerűségnek 
örvend, és a közönség most sem 
fog csalódni.

Május 25-én (szombaton) egy 
olyan sztori érkezik az ezüst-
vászonra, amely megtörtént 

eseményeken alapul. Az Átko-
zottul veszett, sokkolóan gonosz 
és hitvány az amerikai törté-
nelem talán leghírhedtebb so-
rozatgyilkosát mutatja be. Ted 
Bundy szerepében Zac Efron 
látható, aki mellett feltűnik 
Lily Collins és John Malkovich 
is. A rettenetes valóság az egy-
kori barátnő szemszögéből 
bontakozik ki, aki hosszú időn 
keresztül nem volt hajlandó 
elfogadni a szörnyű igazságot. 
A pszichopata férfi legalább 
harminc fiatal nő haláláért 
volt felelős.

Természetesen a premier-
filmek mellett egyéb remek 
produkciók szintén bemuta-
tásra kerülnek, így például a 
Két lépés távolság a romantika, 
a Ferenc pápa – Egy hiteles em-
ber a dokumentum, a Bohém 
rapszódia a zenés életrajzi film, 
a Pokémon – Pikachu, a detektív 
a családi kaland, A lángoló fiú 
pedig a horror kategóriáját 
képviseli májusban. További 
információk és online helyfog-
lalás: www.csakanyimozi.hu
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Miskolc adott otthont a B 
kategóriás V-VI. korcsoportos 
kézilabda leány döntőjének. Az 
idei évben is a vasi színeket a 
szentgotthárdi VMG csapata 
képviselte. Tavaly ebben a ka-
tegóriában született szentgott-
hárdi siker Balatonfüreden. A 
versenyen 16 csapat vett részt, 
akiket 4 csoportba sorsoltak 
a szervezők. A gimnazista lá-
nyok a D csoportba kerültek, 
ahol a zalaegerszegi, egri és 
sárospataki iskola csapataival 
küzdöttek meg a továbbjutásért. 

A lányok szoros meccseken, de 
alulmaradtak a csoportküz-
delmekben, így az alsóházban 
folytatták a versenyt, ahol a 13. 
helyet sikerült megszerezniük. 
A csapat tagjai: Gubics Liliána, 
Heiter Enikő, Jandrasics Eszter, 
Kálmán Viktória, Kóczán Zsófia, 
Kozma Eszter, Kulcsár Fanni, 
Melus Bianka, Mesics Dóra Mó-
nika, Nagy Júlia, Papetti Dalma 
Lara, Sótér Anna, Tóka Kata, 
Tolvaj Tímea, felkészítők: Pável 
Tamás és Szabóné Budai Tünde. 

Információ: g. á.

A Szentgotthárdi VSE íjász 
szakosztálya az elmúlt he-
tekben két osztrák és egy 
hazai íjászversenyen vett 
részt, összesen 25 verseny-
zővel. A szezon a kezdeti 
forma ellenére is mindhárom 
versenyen jól sikerült, több 
dobogós helyezést tudtak 
begyűjteni a helyi íjászok.

Az első történelmi jellegű 
versenyre Körmenden ke-
rült sor, amelyen a kezdő íjá-
szokkal kibővített csapat vett 
részt. Az erős mezőnyben két 
dobogós eredmény született, 
Mesics Kálmán a barebow, 

míg Dallos László a nomád íj 
kategóriában ért el második 
helyezést.

A szezon hagyományo-
san legnehezebb 3d verse-
nyére került sor az ausztriai 
Göttelsbergben, ahol közel 
280 íjász mérette meg magát. 
A nehéz terep és a távoli célok 
ellenére a hazai íjászok speci-
alitásának számító nomád íj 
kategóriában Dallos Mariann, 
ifjabb Baranyai Ferenc és Dallos 
László is első helyezést ért el.

A harmadik versenyt a kö-
zeli Poppendorfban rendezték 
a 3D szabályrendszerben.  
A népes mezőnyben a szent-

gotthárdi íjászok négy első és 
egy harmadik helyet szereztek 
meg. A dobogó legfelső fokára 
állhatott fel Mesics Kálmán 
barebow, Létay Zoltán irány-
zékos, ifjabb Baranyai Ferenc 

és Dallos László nomád íjkate-
góriában. Az erős vadászreflex 
íjkategóriában harmadik he-
lyezést ért el Mikos Péter.

Információ: SZVSE íjász 
szakosztály

Országos Diákolimpiai Döntő-kézilabda

Íjászversenyek

Hagyományosan a tavaszi 
szünet előtti utolsó tanítási 
napon, április 18-án, immár 
XIV. alkalommal rendezték 
meg Szentgotthárdon a III. Béla 
Király Kupa teremlabdarúgó 
tornát négy leány és négy fiú 
csapat részvételével. A házi-
gazdák mellett szombathelyi, 
körmendi és muraszomba-
ti iskolák együttesei mérték 
össze erejüket. A lányoknál 
a szentgotthárdi Vörömarty 
gimnázium csapata (Horváth 
Barbara, Nagy Júlia, Hertelendy 

Emese, Pukhely Kata, Sótér 
Anna, Mesics Dóra, Tóka Kata, 
Melus Bianka, felkészítő ta-
nár: Szabóné Budai Tünde), 
a fiúknál Srednja poklicna in 
tehniška šola Murska Sobota 
csapata végzett az élen.

Különdijasok: Lányoknál gól-
királynő: Melus Bianka, legjobb 
játékos Varga Karina, legjobb 
kapus Zsámpár Anna fiúknál 
gólkirály: Tóth Martin, legjobb 
kapus: Kapui Roland, legjobb 
játékos: Fegus Makovec Lan.

Horváth R. László

A lányoknál a gimiseké, a fiúknál a szlovéneké lett a Király Kupa
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Szép napsütéses időben ren-
dezték meg Bad Blumauban a 
19.Futófesztivált mintegy ezer 
indulóval, köztük 24 gotthárdi 
futóval. A versenyen részt vett 
az Arany János Általános Is-
kola 10 diákja Gerebics Gergő 
tanár vezetésével, aki maga is 
lefutotta a 10.500 m-es távot.

Az 5275 m-es pálya keresz-
tülvezetett a neves fürdőn, a 
felnőtt futóknak a választott 

távtól függően kellett 1, 2 vagy 
4 kört futni.

A 10.500 m-es negyed ma-
ra toni távon Karsai Márton 
(Synergy Fitness Szentgott-
hárd) megismételte tavalyi 
győzelmét, idén is elsőként ért 
a célba 35:49,1 perces idővel. 

Jobb gotthárdi eredmények:
Gyerekfutamok 1200 m lány
8-9 év: 1.Köbli Boglárka, 

2.Rónai Zsófia

10-11 év: 3.Mihályfi Jázmin, 
5.Tass Luca, 6.Kapitány Gréta 

Ifjúságiak 5275 m lány
18-19 év: 3. Varga Nóra
10.500 m férfi
felnőtt: 1.Karsai Márton
10.500 m női
felnőtt: 6. Woki Edina 
21.100 m férfi
30-35 év: 2. Németh Bálint 

Woki Zoltán

Horváth Dávid távolugrás-
ban első helyen végzett az 
április 24-én, Szombathelyen 
megrendezett atlétikai diák-
olimpián. A Széchenyi iskola 
tanulója, a fiú IV. korcsopor-
tos tizenöt fős mezőnyében, 
5,82 méteres ugrással diadal-
maskodott, s jutott a május 
30-án sorra kerülő országos 
versenyre, amelyet Székesfe-
hérváron rendeznek. Dávid 
felkészítő tanára Restás Csilla.

Horváth R. László

Somogyi Gábor a Synergy 
Fitness Szentgotthárd SE fu-
tója, a 23. alkalommal megren-
dezett Pólus Futónap - Palota 
Kupán állt rajthoz Budapes-
ten, amely Országos Szenior 
Mezeifutó Bajnokság volt. A 3 
km-es versenyben, korosztá-
lyában (M55) rajt-cél győzel-
met aratott, ezzel zsinórban 
ötödik(!) szenior bajnoki címét 
szerezte meg mezei futásban, 
10:55-es idővel. Összességében 
ez már a kilencedik Szenior 

bajnoki címe volt az 57 éves 
kiváló szentgotthárdi hosszú-
távfutónak. 

Információ: Synergy Sztg.

Horváth Dávid képviseli Vas 
megyét az országos döntőben

Somogyi Gábor országos 
bajnoki címe

Fürdőn is átfutottak

Május elseje  jeles nap a nép-
hagyományban, a májusfa 
(májfa, hajnalfa, jakabfa vagy 
megint más néven  jakabág) 
állításának ünnepe,  bár né-
hol  pünkösd napján  állítot-
tak májusfát.

A májusfa, májfa a természet 
újjászületésének szimbóluma, 
az ifjúság tavaszi szokásainak 
Európa-szerte ismert  eszköze.  
Egy 19. századi szokásgyűjte-
mény a májusfa eredetét így 
írja le: „Szent Jakab és Szent 
Fülöp midőn térítgetni jártak, 
útitársuk lett egy Valburga 
nevű szűz hajadon; ezt ebbeli 
cselekményét, a pogányok 

tisztátalan személynek nyil-
vánítják, s rágalmazták. A 
leány azonban, hogy elűzze a 
gúnyolódókat, elővette ván-
dorbotját, letűzte a földbe, 
előtte letérdepelt, imádkozott, 
s erre alig múlt el egy-két óra, 
midőn a pogányok szeme 
láttára leszúrt bot kizöldült.”

2019-ben a Szentgotthárdi 
Civil Fórum szervezésében, 
Cziráky László elnök irányí-
tásával, mint minden évben 
(egy év kivételével) 2006 óta, 
fölállították Szentgotthárd 
májusfáját. Az idén a 13. alka-
lommal, a rossz idő miatt két 
nappal később, május 2-án. 
Az első májusfa állításáról 

az alábbi feljegyzés szerepel 
az archívumban: „a rossz idő 
sem szegte kedvét a lelkes 
önkénteseknek. Április 30-án 
fölállították a város május-
fáját, mely esemény nagy 
jelentőségű, mivel még az 
idősebbek sem emlékeznek 
arra, mikor állított a város ezt 
megelőzően.” 2006-ban e szép 
hagyományt elevenítették fel 
a civilek, azzal a szándékkal, 
hogy mindig lesznek lelkes 
követők, akik tovább viszik a 
hagyományt. Ebben az évben 
sajnos nehéz volt segítőkre 
találni, végül a SZET mun-
katársai közreműködésével 
állították föl a májusfát. A jelen 

lévő nők, akik díszítették a fát, 
lélegzet-visszafojtva figyelték 
az egyáltalán nem veszélyte-
len műveletet. A fából végül 
két métert le kellett vágni, 
hogy könnyítsék a fölhúzást. 
Áll a fa, köszönti a városba ér-
kezőket a június 15-i kitáncolá-
sig. Lehet, hogy most utoljára?

Kovács Márta 
Szentgotthárdi Civil Fórum titkára

Május 2-án állították fel a város májusfáját
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rendel:
szerdán 10-12 h • hétfőn 15-18 h • csütörtökön 15-18 h

További információkért kérem, 
hívjon az alábbi telefonszámokon

SR-AUTOMOBIL
0036705220570

00436765405969

Autóbehozatal 
Ausztriából 

Németországból
Teljes körű ügyintézéssel

Csak leinformált autók 

Alakformáló fitnesz 
a St. Gotthard Spa & Wellness 

fitnesz termében. 
Készüljön velünk a bikiniszezonra!

A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. 
Elérhetőségek: Tel.: 06 94/ 553-553

E-mail: info@thermalpark.hu

Időpontok: 
Kedd: 17:00, 18:30 • Szerda: 18:30

Csütörtök: 17:00, 18:30 • Péntek: 9:00

A labdarúgó megyei I. osztályban szereplő Kiswire-
Szentgotthárd VSE, és a megyei II. osztály „Déli” csoportjában 
játszó Rábatótfalui SE eddig nem közölt eredményei: 

Szentgotthárd – Egyházasrádóc 2-1
Celldömölk – Szentgotthárd 0-0
Szentgotthárd – Vép 1-0
Körmendi FC – Szentgotthárd 3-1
Szentgotthárd – Ikervár 3-0
Kőszeg – Szentgotthárd 0-2

Nárai – Rábatótfalu 3-0
Rábatótfalu – Tanakajd 1-2
Viszák – Rábatótfalu 3-4
Rábatótfalu – Balogunyom 3-3
Csákánydoroszló – Rábatótfalu 3-1
Rábatótfalu – Ják 9-1

Jól „muzsikál” a VSE csapata



A Szombathelyi Erdészeti Zrt. a kezelésében lévő közjóléti rendeltetésű 
erdőterületein a korábban kihelyezett hulladékgyűjtőket megszüntette, 
és a leglátogatottabb közjóléti létesítményeihez 
MOLOK FELSZÍN ALATTI SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTŐEDÉNYEKET 
helyezett el!

Célunk, hogy 

A KIRÁNDULÁS SORÁN KELETKEZETT HULLADÉKOT VIGYÉK HAZA, 
vagy a MOLOK rendszerű szelektív hulladékgyűjtőkben helyezzék el.

Védjük közösen az erdei életközösséget, és benne a közjóléti 
berendezéseket mindannyiunk és a jövő generációi érdekében. 

Köszönjük!

Kőszegi-hegység 
Okmányos

Szombathelyi 
Parkerdő

Sárvári 
Kirándulóerdő

Jeli
Varázskert

Himfai 
Parkerdő

www.veddazerdot.hu
www.szherdeszet.hu

AZ ÁLLAMI ERDŐK NYITVA ÁLLNAK A TERMÉSZETSZERETŐK ELŐTT

Hulladékgyűjtő szigetek
helyszínei


