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A kolostorépületen újabb ablakokat cserélnek
Egy tavalyi pályázatnak köszönhetően 
a szentgotthárdi kolostorépület ke-
leti homlokzatán és délkeleti sarkán 
található ablakok felújítása sikeresen 
megtörtént. László Tibor műhelye kiváló 
munkát végzett, már messziről is észre-
vehető a változás.

A korábbi projektben nem volt mód  az 
épület összes nyílászárójának cseréjére, 
ezért a helyi önkormányzatokért felelős 
miniszter által idén meghirdetett felhívásra 
újabb pályázatot nyújtott be az önkormány-
zat. Az idei pályázat célja a már megkezdett 
fejlesztés továbbvitele a kolostorépület 

déli és nyugati oldalán, valamint a belső 
udvarban található, az önkormányzati fel-
adatellátást szolgáló ablakok cseréjével: ösz-
szesen 24 irodai és 30 folyosóablak, továbbá  
8 toronyablak érintett.

Nem csupán a restaurátori szakvé-
lemény és a részletes építésztervek 
készültek el, de időközben a szükséges 
örökségvédelmi engedélyezési eljárás is 
sikerrel lezárult, így minden készen várta 
a pályázat elbírálását.

A helyi önkormányzatokért felelős mi-
niszter az „Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatására” idén 
benyújtott pályázatot is támogatásban 
részesítette. A döntésnek köszönhetően 
hamarosan elkezdődik a projekt meg-
valósítása.

Információ: Szentgotthárdi Közös 
Önkormányzati Hivatal

Szentgotthárdon október 27-én 
a Várkertben átadták a kombi-
nált játszóvárat. A 15 milliós fej-
lesztéshez LEADER pályázatot 
nyert az önkormányzat. 

Folytatás az 5. oldalon 
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A járványveszély miatt, a 
központi iránymutatások-
hoz igazodva idén elmaradt 
az 1956-os forradalom és 
szabadságharc 64., valamint 
a Magyar Köztársaság ki-
kiáltásának 31. évfordulója 
alkalmából tervezett városi 
ünnepi megemlékezés. 

A meghívott  vendégek 
részére írásban jelezte az 
önkormányzat, hogy bár a 
tervezett program elmarad, 
koszorúikat, a megemlékezés 

virágait elhelyezhetik 
bármilyen időpontban 
a járványügyi előírások 
betartásával. Október 22-
én este az önkormányzat 
nevében Huszár Gábor 
polgármester, az’56-os 
Szövetség Szentgotthár-
di Szervezete képvisele-
tében pedig Leopold Fe-
renc helyezett el koszo-
rút a Hősi emlékműnél. 
Civil szervezetek képvi-
selői is ugyanezt tették, illetve 
V. Németh Zsolt miniszteri 

biztos, a térség országgyűlési 
képviselője is tiszteletét tette 
már délután és megkoszorúz-
ta az emlékművet. A Szent-
gotthárdi Nyugdíjas Egyesület 

tagjai közül huszonketten 
aznap elsétáltak a Rába 
parton lévő ’56-os parkba, 
a kopjafánál elénekelték a 
Himnuszt és koszorúztak, 
mécseseket gyújtottak a 
napfényes őszi délutánon. 

A Vörösmarty Mihály 
Gimnázium 10. g. osztá-
lyának két tanulója, Nagy 
Réka és Soós Jakab Áron 
közreműködésével virtuá-
lis keretek között emlékez-

tek meg az 1956-os forradalom 
és szabadságharc évforduló-
járól a városi önkormányzat 
Facebook oldalán.  (t. m.)
Fotó: Bana Ferenc, Kevy Albert
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Magyarország Kormánya a felsőoktatási intézményben 
történő továbbtanulás elősegítése érdekében, ösztöndíjjal 
támogatja a kiemelkedő tanulmányi eredményű nemzetiségi 
diákokat. A szentgotthárdi gimnázium két tanulója kapott 
ösztöndíjra jogosító oklevelet november 5-én az iskolában. 

A koronavírus-járvány miatt 
ebben az évben nem tart-
hattak országos ünnepséget, 
helyette minden nemzeti-
ségi tanuló a saját iskolájá-
ban kapja meg az oklevelet.  
A szlovén nemzetiséghez tar-
tozó ösztöndíjasoknak Soltész 
Miklós, a Miniszterelnökség 
egyházi és nemzetiségi kap-
csolatokért felelős államtit-
kára adta át az okleveleket. Az 
eseményen részt vett Metka 
Lajnšček, a Szlovén Köztársa-
ság szentgotthárdi főkonzulja, 
Kissné Köles Erika, a magyar 
Országgyűlés szlovén nem-

zetiségi szószólója, Holecz 
Károly, az Országos Szlovén 
Önkormányzat elnöke, Huszár 
Gábor, Szentgotthárd polgár-
mestere, Bodorkós Imre, a 
Nagyboldogasszony templom 
plébánosa, Fodor István, a 
Szombathelyi Tankerületi Köz-
pont igazgatója és Bartakovics 
Ilona, a Szentgotthárd-Rába-
tótfalui Szlovén Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke. A két 
ösztöndíjas a szentgotthárdi 
Vörösmarty Mihály Gimnázi-
um tanulója: Doszpot Dóra és 
Nagy Flórián.

(Dr. Sütő Ferenc)

Szlovén diákoknak adtak át nemzetiségi tanulmányi ösztöndíjat

Csendes főhajtás az 1956-os forradalom évfordulóján
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A kormányrendeleti szigorításon felül 
egyelőre nem terveznek megszorításokat
November 4-étől a koronavírus-járvány miatt ismét 
veszélyhelyzetet hirdetett a kormány. November 9-én 
Orbán Viktor miniszterelnök a járványhelyzet kedve-
zőtlen alakulása miatt újabb szigorító intézkedéseket, 
korlátozásokat jelentett be, amelyeket november 10-én 
a Magyar Közlönyben is közzétettek. Az országos és a 
helyi rendelkezésekről a város honlapján, és facebook 
oldalán tájékoztatta a lakosságot a Szentgotthárdi Közös 
Önkormányzati Hivatal.

November 11-étől este 8 és 
reggel 5 között kijárási tila-
lom lépett életbe, a tilalom 
alóli mentesülés egyik ese-
te a munkavégzés, amelyet 
azonban igazolni szükséges. 
További kivétel lehet az egész-
ségkárosodással, életveszéllyel, 
vagy súlyos kárral fenyegető 
helyzet, valamint az életvéde-
lem.  Kutyasétáltatás céljából is 
megengedett a lakóhely elha-
gyása azzal, hogy ezt a lakóhely 
500 méteres körzetében kell 
megtenni, ehhez lakcímkártya 
szükséges, amelyet esetleges 
ellenőrzés során be kell mu-
tatni.

Az éttermek nem fogadhat-
nak vendégeket, az étteremben 
tartózkodni csak az elvitelre 
megrendelt étel átvétele ide-
jéig lehetséges, illetve a ház-
hozszállítás megengedett. Az 
ételrendelés személyes átvéte-
lére 19.00 óráig van lehetőség, 
azonban telefonon rendelni 
ezt követően is tudnak, és a 
házhozszállítás 20.00 óra után 
is működik. 

Az üzemi étkezdék nyitva 
tarthatnak. 

A kocsmák, italboltok is zár-
va tartanak. 

Az üzletek – a gyógyszertá-
rak és benzinkutak kivételével 
– 19.00 óráig tarthatnak nyitva, 
illetve leghamarabb 5.00 óra-
kor nyithatnak ki.

A fodrászok, masszőrök, 
személyi edzők stb., a szokott 
rendben működhetnek a kijá-
rási tilalom szabályait betartva.

A szálláshelyek csak üzleti 
célú vendégeket fogadhatnak, 
turistákat nem.

Általános rendezvényti-
lalom lép életbe, nem lehet 
kulturális és közösségi ren-
dezvényt tartani.

A vallási közösségek szer-
tartásai a vallási közösség 
döntése szerint tarthatók 
meg. 

A sportmérkőzések zártka-
pusak lesznek.

Az egyéni szabadtéri spor-
tok gyakorlása engedélyezett.

A szabadidős létesítmények 
használata tilos, így a fitnesz-
termek, fedett uszodák, mú-
zeumok, könyvtárak, mozik, 
színházak bezárnak.

A bölcsődék, az óvodák és 
az általános iskolák a 8. osz-
tályig a megszokott rendben 
működnek. A középiskolák-
ban a 9. osztálytól digitális 
oktatás lép életbe.

A magán és családi rendez-
vények 10 főig megtarthatóak. 

Temetések legfeljebb 50 
fővel tarthatók meg. 

Esküvők lakodalom nélkül 
lehetnek. Az esküvőn csak 
meghatározott személyek 
vehetnek részt. 

A maszkviseléssel, távol-
ságtartással kapcsolatosan 
eddig bevezetett szabályok 
továbbra is érvényesek.

Ezeket az intézkedéseket 
30 napra vezetik be, szükség 
esetén meghosszabbíthatják, 
november 10. éjféltől már 
hatályba léptek.

Szentgotthárdra vonat-
koztatva ezek az intézke-
dések azt jelentik, hogy:
• a vendéglátó üzletek az 

országos korlátozó előírások 
szerint működhetnek,

• a Széchenyi iskola kony-
háján kizárólag az intézmény 
dolgozói és tanulói étkezhetnek, 
a vendégétkezők csak elvitelre 
kérhetik az ételt,

• elmaradnak a rendezvé-
nyek, színházi előadások, kiál-
lítások, civil programok, bezár 
a Pável Ágoston Helytörténeti 
és Szlovén Nemzetiségi Mú-
zeum, a Móra Ferenc Városi 
Könyvtár és a Csákányi László 
Filmszínház és a St. Gotthard 
Spa & Wellness fürdő

• az óvoda és a bölcsőde 
továbbra is nyitva tart, az álta-
lános iskolákban 8. évfolyamig 
tanítanak,

• a Család- és Gyermekjóléti 
Központ, a Városi Gondozási 
Központ, a Rendelőintézet és 
a háziorvosi rendelő a korábbi 
intézkedéseknek megfelelően 
működik tovább, 

• a Szentgotthárdi Közös Ön-
kormányzati Hivatal működése 
továbbra is folyamatos, de sze-
mélyes ügyintézésre csak előze-
tes elektronikus, vagy telefonos 
egyeztetés után van mód.

• a Szentgotthárdi Járási Hiva-
tal ügyfélfogadása változik, elő-
zetes időpontfoglalás szükséges

• a helyi edző- és fitneszter-
meknek be kell zárniuk 

• a kormányrendelet értel-
mében a kijárási tilalom alól 
mentesülnek a sporttörvény 
szerint versenyszerűen sporto-
lók (igazolt sportolók), a lakásuk 
(tartózkodási helyük) és a ré-
szükre szervezett edzés, illetve 
sportrendezvény helyszíne kö-
zötti közlekedés idejére (ezt do-
kumentumokkal igazolni kell),

• a jelenlegi szabályozás 
alapján a helyi sportegyesüle-

tek csapatai edzés és verseny-
zés céljából használhatják a 
városi üzemeltetésű sport-
csarnokokat (Széchenyi iskola, 
gimnázium),

• engedélyezett a közterüle-
ten, a nyilvános helyen, illetve 
a szabadtéri sportpályákon 
az egyéni szabadidős sportte-
vékenység végzése (pl. futás, 
gyaloglás, kerékpározás).

• tilos a nem versenyszerűen 
sportolók számára a közte-
rületen, a nyilvános helyen, 
valamint a sportpályákon a 
csapatsportok – különösen a 
labdarúgás, a kézilabda, a ko-
sárlabda stb. –gyakorlása, vagyis 
például baráti társaságok, al-
kalmilag összeálló közösségek 
ezeket  a csapatsportokat nem 
játszhatják.  

• Szentgotthárdon a közte-
rületeken nem kell maszkot 
viselni.

Kérem Önöket, hogy a sza-
bályok maximális betartásával 
tegyünk mindannyian azért, 
hogy mielőbb magunk mögött 
tudhassuk a járványt. Tavasszal 
már láthattuk, hogy milyen 
fegyelmezett Szentgotthárd 
lakossága, mennyire tudunk 
egymásra figyelni, és egymást 
segíteni. Az önkormányzat 
mindent meg fog tenni a to-
vábbiakban is azokért a polgá-
rokért, akik segítségre szorul-
nak. A megszokott 553–019-es 
telefonszámon kolléganőim 
reggel 7.00 és este 19.00 óra 
között rendelkezésre állnak.

Erőt és kitartást kívánok az 
előttünk álló nehéz hetekben. 
Vigyázzanak magukra, vigyáz-
zanak egymásra!

Huszár Gábor 
polgármester

(Az információk az újság 
nyomdába adásának idő-
pontjában, a november 10-ével 
érvényben lévő helyzetre érvé-
nyesek. a szerk.) 
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A járványhelyzet kedvezőt-
len alakulása miatt ismét a 
Szentgotthárdi Közös Ön-
kormányzati Hivatal Re-
fektóriumában, egymástól 
megfelelő távolságot tartva 
üléseztek a képviselők októ-
ber 28-án. 

Részletes előterjesztés fog-
lalkozott az önkormányzati 
vagyongazdálkodás hely-
zetével, illetve a következő 
időszakra vonatkozó vagyon-
gazdálkodási irányelvekkel. 
Az önkormányzat célja a 
meglévő vagyon racionáli-
sabb működtetése, ezáltal a 
többletbevételek generálása. 

Ahogy minden év októ-
berében, úgy most is fog-
lalkoztak a közlekedés és a 
gyalogos közlekedés hely-
zetével. Hosszas egyeztetés 
előzte meg az elfogadást, 
az Idősügyi Tanács is 
tárgyalta az előter-
jesztést, illetve a bi-
zottsági üléseken is 
alaposan megvitatták 
a napirendi pontot. 
Jóváhagyták a Deák F. 
utcában a Széchenyi 
utcai kereszteződé-
sétől a megállási tila-
lom elrendelését, az 
István király utcában, 
a Rábaliget lakópark 
mögötti önkormány-
zati úton a behajtási 
tilalom, kivéve enge-
déllyel elrendelését, 
továbbá egyetértettek a 
műfüves pályához veze-
tő úthoz behajtási tilalom, 
kivéve engedéllyel, kivéve 
személyszállítás elrendelé-
sét. A Gárdonyi utca Hunyadi 
utcai kereszteződésében lévő 
„Elsőbbségadás kötelező” 
tábla helyett „Állj! Elsőbb-
ségadás kötelező” jelzőtáblát 
helyeznek ki. Megszavazták a 
Szentgotthárd-Máriaújfalu, 
Má r i a ú j f a l u i  ú t i ,  i l l e t ve 
Szentgotthárd-Rábakethely, 

Radnóti úti játszóterek meg-
közelítésére szolgáló útsza-
kaszokon az „Elsőbbségadás 
kötelező” táblák kihelyezését. 
Egyetértettek az Árpád úton 
a Szabadság téri Liget déli 
oldalán lévő út keresztező-
désében lévő megállási tila-
lom 15 m szakaszra történő 
korlátozásával, valamint 
a várakozási korlátozás 
kezdetének az útke-
reszteződéstől nyuga-
ti irányba 20 méterrel 
történő áthelyezésével. 
Elfogadták a járdaépítési 
és -felújítási ütemtervet is. 

A lakáskoncepció felülvizs-
gálata során konklúzióként 
megfogalmazódott, hogy a 
piaci alapú bérbeadást cél-
szerű preferálni. 

A Pannon Kapu Kulturális 
Egyesület – az önkormány-
zat segítségével – pályázatot 

nyújtott be a LEADER „Élhető 
vidékért – Települések közös-
ségi célú fejlesztése” című, 
VP6-19.2.1.-68-3-17 kódszámú 
pályázati konstrukcióban 
a szentgotthárdi Színház 
alsó szinten lévő öltözőinek 
és hozzá tartozó szociális 
blokkjainak a felújítására, 
valamint új színházi hang- 
és fénytechnikai eszközök 
beszerzésére. A benyújtott 
támogatási kérelem pozitív 
elbírálásban részesült, de 

a benyújtott pályázathoz 
képest kevesebb támogatási 
összeggel. A különbséget a 
tulajdonos önkormányzat 
kiegészíti, így mindösszesen 
1.821.381 Ft saját forrást ad a 
megvalósításhoz.

A Máriaújfalui Sportegye-
sület kérelemmel fordult az 
önkormányzathoz, ugyanis 
az egyesület a 2019/2020-as 
TAO pályázatában egy 8+1 fős 
személyszállító mikrobusz 
beszerzésére közvetlen tá-
mogatásként 9,1 millió Ft-ot 

nyert, azonban az összeg 
lehívásához szükség van 
önerőre is, közel 4 millió 
Ft-ra, amelyet egy rövid lejá-
ratú kölcsönnel szeretnének 
fedezni. Ennek határidőn 
belüli visszafizetéséhez az 
önkormányzat támogatást 
biztosít a 2021. évi költségve-
tésében azzal, hogy a jövő évi 
TAO feltöltéseknél lehívható 
kiegészítő sportfejlesztési 
támogatást ezen összeg visz-
szafizetésére is kell fordítani. 

A koronavírus-járvány 
okozta bevételkiesés okán, 
valamint amiatt, hogy a gép-
járműadó az idei évtől nem a 
települési önkormányzatot 
illeti meg, új adónemek be-
vezetésének lehetőségéről 
is tárgyaltak. A két szóba 
jöhető adónem – a lakossági 

kommunális adó és az 
építmény-adó – közül 
egyik bevezetését sem 
támogatta a testület. 

Ingatlanügyekről is 
tárgyaltak, Zsida város-

részen a Szépvölgyi utcá-
ban ingatlanrészt vásárol az 
önkormányzat, döntöttek 
ingatlanvásárlási kérelemről 
és ingatlanértékesítésekről 
is. Elviekben támogatták a 
Széll K. tér 14. szám alatti tár-
sasház tetőtér-beépítését, és 
felülvizsgálták a nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek 

bérleti szerződéseit és 
díjait. A díjak az inflá-
ció mértékével emel-
kednek. Sürgősségi 
napirendként került 
a képviselők elé az 
újabb vis maior támo-
gatás igénylése. Októ-
ber 3-án a heves vihar 
és jelentős mennyi-
ségű lehullott csapa-
dék következtében a 
rábatótfalui városrész 
Felsőpatak utcájában 
és a farkasfai város-
rész Hegyi utcájában 
az önkormányzati út 

mentén elhelyezkedő partfal 
több helyen károsodást szen-
vedett, leszakadt, az omladék 
a partfal tövében húzódó 
vízelvezető árokba és az 
úttestre omlott, a Hegyi utcá-
ban tizennégy, a Felsőpatak 
utcában hét lakott ingatlan 
megközelítését veszélyeztet-
ve. A támogatás igénylésével 
ezek a károk orvosolhatók. 

(Információ: 
Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal)

A vagyongazdálkodásról, közlekedésről is tárgyaltak

Több helyen 
változik 

a közlekedés
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Szentgotthárd Város Ön-
kormányzatának Képvi-
selő-testülete rendkívüli 
ülést tartott október 15-én.  
A képviselők döntöttek vis 
maior támogatás igénylé-
séről, és a kemping további 
fejlesztéséről is. 

Döntöttek arról, hogy vis 
maior támogatásra igényt 
nyújt be az önkormányzat 
a Belügyminisztériumhoz, 
ugyanis szeptember 3-án a 
városban és környékén a meg-
szokottnál lényegesen több 
csapadék hullott. A felhősza-
kadásszerű eső jelentős ká-
rokat okozott önkormányzati 
utakban, csapadékvíz-elve-
zető rendszerekben, illetve 

egy helyen partfalcsúszás 
is bekövetkezett, amelynek 
következtében a közlekedés 
biztonságát, a lakóingatlanok 
megközelítését veszélyeztető 
állapot alakult ki. A vis mai-
or káreseménnyel érintett 
helyszínek Rábatótfalu és 
Zsidahegy városrészben he-
lyezkednek el. 

Hosszasan tárgyaltak szo-
ciális szövetkezet létrehozá-
sáról. Pro és kontra érkeztek 
az érvek, amelyek mentén úgy 
határoztak, hogy a képviselő-
testület fontos önkormányzati 
célnak tartja a településen a 
lakosság alapvető élelmiszer-
ellátását helyben, illetőleg 
40 km-es távolságon belül 
termelt termékekkel, valamint 

az alapvető élelmiszerek-
ből az ellátás helyi szinten 
való megszervezését. Ehhez 
a zöldség, gyümölcs, tej, méz 
stb. termékek biztosítására és 
az ellátás megszervezésére 
a legalkalmasabb szervezeti 
formát kell megtalálni. 

A Körmendi Katasztrófavé-
delmi Kirendeltség kérelmére 
két szolgálatot teljesítő tűzoltó 
kitüntetésének támogatására 
150.000 Ft-ot szavazott meg 
a testület. 

Egy sikeres pályázatnak kö-
szönhetően a szentgotthárdi 
Alpokalja Motel és Kemping 
tavaly már jelentős részben 
megújult. Az akkori fejlesz-
tések a szociális blokkot és a 
közösségi tereket, a közlekedő 

utakat, a közvilágítást és a 
zöldterületet érintették. Az 
ülésen a képviselők támo-
gatták a kempingfejlesztés 
második ütemének előkészí-
tett megvalósítását, egy csó-
nakház és közösségi főzőhely, 
illetve 6 db szálláshelyként 
is használható faház kiala-
kítását. A cél érdekében az 
önkormányzat támogatási 
kérelmet nyújt be a Minisz-
terelnöki Kabinetiroda Biz-
tosi Titkársági Főosztályához 
azzal, hogy kedvező elbírálás 
esetén vállalja a csónakház és 
a közösségi főzőhely önerőből 
történő megvalósítását.

(Információ: Szentgotthárdi 
Közös Önkormányzati Hi-
vatal)

Csónakházzal, újabb szálláshelyekkel bővíthetik a kempinget

Folytatás az 1. oldalról
A szemerkélő eső miatt 

még nem vehették birtokba a 
játszóeszközöket a gyerekek. 
A projektet Huszár Gábor 
polgármester ajánlotta az 
érdeklődők figyelmébe. Az Őr-
ség Határok Nélkül LEADER 
helyi akciócsoport által kiírt 

„Térségi turisztikai attrakció-
fejlesztés” VP6-19.2.1.-68-2-17 
kódszámú  pályázatra tavaly 
december végén jelentkeztek. 
A költség 18 millió forint volt, a 
szentgotthárdi önkormányzat 
7,7 milliós önrésszel járult hoz-
zá a kombinált játszóeszközök, 
és a projekt másik elemének, 

a ciszterek mindennapjait 
bemutató tanösvény megva-
lósításához. 

Az 5-6 éves gyerekeknek 
acélból készült, kombinált, 
mászásra, egyensúlyozásra, 
ügyességfejlesztésre és űrha-
jós szerepjátékra alkalmas, ka-
landparki elemeket is tartal-

mazó játékeszközt telepítettek. 
Mászófalak, pihenőkagylók, 
kötéllétrák, mászókötelek és 
egy különleges csúszka is ta-
lálhatók. A gyerekeknek szánt 
eszközökre közel 15 millió 
forintot költöttek.  

A projekt másik eleme a 
ciszterek mindennapjait be-

mutató tanösvény kiépítése. 
Hét darab, rendhagyó módon 
döntött kivitelű, nyitott kó-
dex megjelenésű információs 
tábla kerül ki hamarosan a 
városközpont zöldövezetébe. 
Az állomásokból öt kizárólag 
a ciszterek mindennapi éle-
tével kapcsolatos informáci-

ókat tartalmazza majd (négy 
nyelven, magyarul, szlovénul, 
németül és angolul) a várkert 
különböző pontjain. Egy a 
színház mellett áll majd, az 
egykori középkori monostor 
megmaradt falrészletei kör-
nyezetében – ez az állomás 
a középkori monostort mu-

tatja be rekonstruált látvány-
rajz segítségével. Egy további 
állomás a templom előtt, a 
Nagyboldogasszony temp-
lom előtti Mária utat jelző 
információs kő környezetében 
lesz – ez az állomás a nemzet-
közi zarándokútról ad majd 
tájékoztatást. A helyszíneket 
egy internetes quiz-játék is 
összeköti majd. A tanösvény 
megvalósítását is elkezdték, a 
tervek szerint még idén elké-
szül ez a projektelem is. 

A polgármester beszéde 
végén külön köszönetet mon-
dott az Őrség Határok Nélkül 
Egyesületnek és munkatársa-
inak a LEADER programban 
való részvétel lehetőségéért, 
és megköszönte mindazok 
munkáját, akik előkészítették 
és megvalósították a projektet.

A játszóeszközöket sza-
lagátvágással adta birtokba 
Huszár Gábor polgármester 
és Haragh László, az Önkor-
mányzati Erőforrások és Szo-
ciális Ügyek Bizottságának 
elnöke. 

(t. m.)

Kombinált játszóvár készült a Várkertben
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Az előírásoknak megfelelően 
a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális szolgáltatók 
fenntartója évente egy alka-
lommal értékeli a szakmai 
munkát. 

Szentgotthárdon a Városi 
Gondozási Központ, a Család- 
és Gyermekjóléti Központ, 
valamint a Szentgotthárd és 
Kistérsége Egyesített Óvodák 
és Bölcsőde Tótágas Bölcső-
déje lát el ilyen feladatot. 
Mindhárom intézmény fenn-
tartója a Szentgotthárd és 

Térsége Önkormányzati Tár-
sulás, működési területük is 
a szentgotthárdi kistérség, az 
éves munkáról szóló részle-
tes beszámolójukat azonban 
a szentgotthárdi képviselő-
testület is megtárgyalta. Az 
idei év jelentős kihívások 
elé állította az intézménye-
ket: a járványhelyzet kap-
csán az egyes szolgáltatá-
sok működtetése a központi 
előírásoknak, módszertani 
útmutatóknak megfelelően 
és a mindenkori helyzethez 
igazodva történt. A szociális 

szakemberek a nehezebb 
időszakokban is példaértékű 
munkát végeztek. Előnyös 
változás, hogy idén április-
tól már a városrészeken is 
igénybe vehető hétvégén és 
ünnepnapokon is a szociális 
étkeztetés. Megtörtént az 
Arany János út 3. szám alatti 
épület belső felújítása is: mo-
sóhelyiség, közösségi helyi-
ség a munkatársak részére, 
továbbá irattár kialakítása 
valósult meg itt. A bölcsőde 
hatékonyan, jelenleg 100%-
os kihasználtsággal működik, 

a bővítésére összeállított ön-
kormányzati pályázatot elfo-
gadták. A képviselő-testület 
összességében a gyermekin-
tézmény szakmai munkáját 
jó színvonalúnak értékelte, 
és köszönetét fejezte ki az 
intézmények vezetőinek és 
munkatársainak – különö-
sen a koronavírus-járvány 
első hulláma alatt tanúsított 
helytállásukért, önzetlen 
munkájukért.

(Információ: 
Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal)

A szociális szolgáltatók példaértékű munkát végeztek

Október 19-étől a szentgotthárdi születésű Mesics Olívia lesz 
az Opel Szentgotthárd Kft. új gyárigazgatója. Elődje Grzegorz 
Buchal majdnem ötéves szentgotthárdi megbízatását köve-
tően visszatér Lengyelországba, ahol egy új projekt vezetője 
lesz a PSA Csoporton belül.

Mesics  Ol ívia  1997-től 
dolgozik a szentgotthárdi 
motorgyárban. Kinevezését 
megelőzően a szentgotthár-
di motorgyár személyügyi 
igazgatója volt, előtte pedig 
többek között termelési igaz-
gatóként, valamint helyettes 
gyárigazgatóként tevékenyke-

dett. Szociológus, közgazdász, 
doktori végzettségét a Soproni 
Egyetem Széchenyi István 
Gazdálkodás- és Szervezéstu-
dományok Doktori Iskoláján 
szerezte. Férjezett, és három 
gyermek édesanyja.

„Hatalmas megtiszteltetés-
nek érzem, hogy ilyen fele-

lősségteljes feladattal bízott 
meg a PSA Csoport. Számomra 
a legfontosabb feladat a jö-
vőben az lesz, hogy ebben a 
kihívásokkal teli, állandóan 
változó gazdasági környezet-
ben mindent megtegyünk a 
szentgotthárdi gyár hosszú 
távú jövőjéért” – nyilatkozta 
Mesics Olívia.

A szentgotthárdi motorgyár 
2017-től a PSA Csoport része-
ként működik. 2020 elejétől 
gyártja a gyár a háromhen-
geres 1,2 literes turbófeltöltős 

benzines motort, és éves kapa-
citása 350.000 darab gyártását 
teszi lehetővé.

(Információ: Opel Szent-
gotthárd Kft.)

Az Országos Könyvtári Na-
pok keretében október első 
hetében számtalan program 
zajlott a Móra Könyvtárban. 
Október 11-én, a Könyves Va-
sárnapon családi program 
várta a gyermekkönyvtárban 
a kisgyerekeket és szüleiket.

A Kalimpa Bábszínház nem 
ismeretlen a gyermekkönyv-
tár látogatói előtt. Évről évre 
elvarázsolja a kisgyerekeket és 
szüleiket. Idén a Könyves Va-
sárnapon A királykisasszony 
cipője című élő bábelőadást 
nézhették meg a könyvtárba 
látogatók. A vírushelyzet és az 

esős vasárnap délutá-
non mintegy húszan 
jöttek el az előadás-
ra. Az ismert mesét 
érdekesen dolgozta 
fel Medgyes Anna. A 
hagyományos báb-
figurákat egy festett 
kredenc előtt moz-
gatta, a fiókokat is 
felhasználva egy-egy 
díszletnek. Az elő-
adás érdekességei 
azonban a zenei kísé-
ret mellett a történet-
be szőtt dalok voltak. 
Egy-egy ismert nép-

dal előadásába a közönséget 
is bevonták. A részt vevő gye-
rekek azonban azt élvezték 
leginkább, amikor a történet 
részesei lehettek. Az előadás 
után kézbe vehették a bábokat, 
közelről is megvizsgálhatták 
a díszleteket, a bábelőadáson 
szereplő zeneszerszámokat. 
Amíg a gyerekek ismerked-
tek a bábokkal, beiratkozni és 
kölcsönözni is volt lehetőség a 
gyerekkönyvtárban.

A programot a Vas Megyei 
Könyvtárellátási Szolgáltató 
Rendszer támogatta.

(M. P.)

Új gyárigazgató a szentgotthárdi motorgyár élén

Mesics Olívia

A királykisasszony cipője
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A tavasszal elmaradt hang-
versenyek helyett, október-
ben három koncertet is ren-
deztek Szentgotthárdon. 

A Takács Jenő Alapfokú Mű-
vészeti Iskola egy koncertfel-
vétellel emlékezett meg októ-
ber 1-jéről, a Zene világnapjá-
ról, az összeállítást a Gotthard 
TV készítette, és műsorára is 
tűzte, illetve most is megte-
kinthető az iskola honlapján 
és Facebook oldalán. 

Október 17-én a Capella 
Savaria Kamarazenekar kon-
certjét a Refektóriumban hall-
gathatták meg az érdeklődők. 
Händel,  Benda és C. Ph. E. 
Bach művei voltak műsoron. A 
zenekar játéka ismét fantasz-
tikus élményt nyújtott, melyet 
a közel 50 fős közönség nagy 
tapssal jutalmazott.

Október 21-én a színházban 
lépett fel a Trillusion együttes. 
A koncert a tavasszal elindí-
tott, és a pandémiás helyzet 
miatt megszakadt hangver-
senybérlet-sorozat utolsó 
előadása volt. Ismét olyan 
koncertet hallhattunk, ami 
büszkeséggel töltötte el a je-

lenlévőket, hiszen Rápli Péter 
–  aki jelenleg a Grazi Művé-
szeti Egyetem mester szakos 
hallgatója – évekkel ezelőtt a 
Takács Jenő Alapfokú Művé-
szeti Iskolában kezdte meg 
tanulmányait. Kamarapart-
nerével, Szentannai Ádámmal, 
előadásukban a modern és 
kortárs zenét ötvözték jazz-es 
és populáris zenei elemekkel. 
A műsor egy része saját hang-
szerelésükben szólalt meg. 
Zenéjük egészen egyedülálló 
módon ötvözte az akusztikus 
hangszereket – esetükben 
a csellót és a klarinétot – a 

többsávos felvétel adta lehe-
tőséggel. A nem megszokott 
hangszer-összeállítás ezen 
az estén mindenki számára 
fantasztikus élményt adott, 

és érdekes hangzásvilággal 
ismertette meg a lelkes kö-
zönséget. 

(Információ: Takács Jenő 
Alapfokú Művészeti Iskola)

Októberi hangversenyek

Október 9-én, Budapesten 
a Magyar Nemzeti Múze-
umban adták át a 2020-as 
Közösségi Múzeum elisme-
réseket, a nyugat-dunántúli 
régióban egyedül a szent-
gotthárdi múzeum kapta 
meg az elismerést.

A díjat olyan muzeális in-
tézmények részére ítélik meg, 
melyek közösségi alapon mű-
ködnek, összehangolt közös-
ségi munkát folytatnak, tevé-
kenységükbe bevonják a helyi 
lakosokat, civil szervezeteket.

A szentgotthárdi Pável 
Ágoston Helytörténeti és Szlo-
vén Nemzetiségi Gyűjtemény 

a nyugat-dunántúli régióban 
egyedül kapta meg ezt a cí-
met. A múzeum működtetése 
2013-ban került a városhoz, 
azóta komoly előrelépéseket 
tett az intézmény – jelentős 
infrastrukturális és tartalmi 

fejlesztések valósulhattak 
meg. Ma már nem csupán a 
szlovén nemzetiségi gyűjte-
ménynek, hanem vonzó és 
modern helytörténeti kiállí-
tásoknak és rendezvények-
nek, bemutatóknak, városi 

összejöveteleknek is 
otthont ad.  

A múzeum munka-
társai (Gueth László 
múzeumpedagógus, 
Szabó Istvánné tárlat-
vezető) mellett Molnár 
Piroskának, az intéz-
mény korábbi vezetőjé-
nek és a Szentgotthárdi 
Honismereti Klubnak 
köszönhető elsődlege-

sen ez az elismerés, múzeum-
barát tevékenységük nagyban 
hozzájárult a nem mindennapi 
cím elnyeréséhez.

(Információ: 
Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal)

Összehangolt közösségi munkát is végeznek a múzeumban

A rendkívül sikeres kaszagyári kiállítás a múzeumban
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A Vas Megyei Könyvtárellá-
tási Rendszer minden évben 
támogatja a városi könyv-
tárak programjait. Idén há-
romrészes sorozat keretében 
filmtörténeti előadást hall-
gathattak a könyvtár felnőtt 
látogatói.

Szeptember 23-tól három 
szerda délután Boros Ferenc 
filmvetítéssel egybekötött 
előadás-sorozatot tartott a 
magyar hangosfilm első évti-
zedeitől napjaink alkotásaiig. 
A közönség érdeklődéssel 
figyelte, és szívesen nosztal-
giázott a magyar filmgyártás 
30-as években keletkezett 
filmalkotásain, a Hyppolit, a 
Meseautó, a Halálos tavasz 
filmrészletein. 

A Hyppolit, a lakáj 1931-
ben bemutatott fekete-fehér 
magyar filmvígjáték. A má-
sodik magyar hangosfilm 
nagy sztárokat vonultatott 
fel. Megunhatatlan komédia 
az úrhatnám lakájról és gaz-
dájáról, aki a hagymához is 
legszívesebben hagymát enne. 
Székely István rendező a kor 
legnagyobb közönségsikerét 
alkotta meg. Az 1934-es ro-
mantikus vígjáték, a Meseautó 

is a kor jelentős színészeit 
vonultatta fel. Mind a Hyp-
polit, mind a Meseautó több 
filmes változatot is megélt, de 
Boros Ferenc előadásában az 
első változatok szerepeltek. 
Zilahy Lajos regényéből Kal-

már Ferenc 1939-ben forgatott 
filmet. Ha a Halálos tavaszt 
nem is látta minden hallgató, 
Karády Katalin búgó hang-
ját biztosan ismerte, hiszen 
sokszor hallható különböző 
retróműsorokban. 

A második előadásban a kul-
tuszfilmként ismert, Radványi 
Géza által 1947-ben forgatott 
Valahol Európában szerepelt 

központi helyen. Boros Ferenc 
előadásában felidézte Gál 
Ferusz Józseffel való találkozá-
sát, aki közreműködője volt a 
filmnek, ő tanította be a gyere-
keket, s tőle sok kulisszatitkot 
is megtudott a forgatásról. 

Ugyancsak kultuszfilmnek te-
kinthető Szőts István filmje, az 
Emberek a havason. A Nyírő 
József regényéből készült film 
az első olyan alkotás, amely 
nem műtermi jelenetekből áll, 
hanem valódi helyszíneken, az 
erdélyi havasokban forgatták. 
A Keleti Márton rendezte 
filmmusical, a Mágnás Miska 
is a negyvenes évek alkotása.  

A korabeli filmek népszerű 
vígjátéki fordulatával élve 
itt is a szerepcserék állnak a 
történet középpontjában, s 
fergeteges komédiával szóra-
koztatják a közönséget.

Harmadik alkalommal a 
magyar zenés filmek, a Csi-
nibaba, a Mágnás Miska, az 
István, a király és a Made in 
Hungária került terítékre. 
Gálvölgyi János komédiá-
zott az 1997-ben bemutatott 
Csinibabában. Tímár Péter a 
60-as évek groteszk világát 
parodizálta benne. Az István, a 
király a legismertebb magyar 
rockopera, szinte mindenki 
látta már, s a történet külön-
böző feldolgozásokból, szín-
házi előadásokból is ismert. 
Első bemutatója 1983-ban a 
Városligetben, a későbbi Ki-
rálydombon volt. A Made in 
Hungária film és musical is a 
rock and roll amerikai szabad-
ságeszményét közvetíti.

A sorozat látogatói között 
filmklubos nézők is jelentős 
számban részt vettek, szá-
mukra különösen érdekes volt 
az egyébként ismert filmekről 
további érdekességeket meg-
tudni, felidézni a történetüket.

(M. P.)

Boros Ferenc filmtörténeti sorozata a Móra Könyvtárban

Október 30-án egész napos 
játszóházba várta a gyerekeket 
a szentgotthárdi Pannon Kapu 
Kulturális Egyesület. 

Délelőtt rémséges maszko-
kat és töklámpásokat „gyártot-
tak”, majd ebéd után érdekes 
halloween-i desszerteket ké-
szítettek és fogyasztottak el. 

Az esti programot a he-
lyi színjátszó kör félelmetes 
szösszenete indította, melyből 
kiderült, hogy a csapatoknak 
a város különböző pontjain 
feladatokat kell végrehajtani 
a rémséges lények tanyáin. 
Ezeken a helyeken egy va-

rázsigét kellett összegyűjteni, 
mellyel az est végén a gonosz 
szellemeket elűzték  a város-
ból. A feladatokat az összes 
csapat kiválóan teljesítette. Az 

estét a Rémségek Bálja zárta, 
ahol a legjobb, legötletesebb 
jelmezeket a zsűri ajándékkal 
jutalmazta. 

Kóborné Kocsis Viktória

Rémségek játszóháza
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Szentgotthárdon már a kilencvenes évek végétől működött 
filmklub, aztán megszakadt a hagyomány, majd 2010-ben 
újra életre keltették lelkes filmbarátok. A Csákányi László 
Filmszínház felújítása, technikai váltása és Talabér Ernőnek, a 
mozi előző vezetőjének a kezdeményezése is kellett hozzá. A 
klubéletet immár tíz éve dr. Frank Róza nyugalmazott egye-
temi docens és Jakab Anikó, a gimnázium tanára szervezi, a 
filmek beszerzése Sebestyén Dénes feladata, a mozit a SZET 
üzemelteti.

Jakab Anikó elmondta, tu-
domása szerint 1997 óta van 
filmklub Szentgotthárdon. Ő 
ugyan csak 2001-ben érkezett 
a városba, de nem sokkal utá-
na már viszonylag rendszere-
sen járt a klubba, akkor még 
nézőként. Ott ismerkedett 
meg az akkori vezetővel, Pápes 
Éva pszichológus, mesekutató, 
újságíróval. Közös ötletük 
volt egy gimnáziumi filmklub 
szervezése, ami egy-két évig 
működött is Anikó vezetésé-
vel, amíg meg nem született a 
gyereke. Éva 2007-ig vezette 
a klubot, majd elköltözött, 
később a klub különböző okok 
miatt szünetelt. Az „igazi”, 
mostani klubélet 2010 óta 
éledt újra, a mozi 2013-as 
felújítása után pedig szinte 
elvárás volt. Ekkortól dr. Frank 
Rózával közösen szervezik a 
tavaszi, őszi, téli sorozatokat. A 
DVD-k világa némi visszaesést 
hozott a mozi általános láto-
gatottságában, de szerencsére 
a felújítás után az emberek 
rájöttek, hogy moziban más 
élmény filmet nézni, mint 
képernyőn, továbbá a színvo-
nalasabb, elgondolkodtatóbb 
művészfilmekre is volt igény. 
Az első időben egy őszi és egy 
tavaszi, 2019 óta pedig egy 
őszi, téli és tavaszi sorozatot 
is szerveznek 6-8 alkalommal, 
általában egy adott téma köré 
illeszkedő filmekkel.

A filmeket Rózával közösen 
választják ki. Van egy „gördülő”, 
listájuk: folyamatosan figyelik 
az adott évben megjelenő alko-
tásokat, és az arra érdemeseket 
felírják a listájukra. A filmeket 

sajnos különböző jogi és fi-
nanszírozási okokból csak az 
elmúlt két év terméseiből vá-
logathatják ki, de szerencsére 
egyre több jó film jelenik meg 
a piacon, sokszor a bőség zava-
rával küzdenek. 

Többször előfordult, hogy 
nézői szavazatok alapján állí-
tanak össze sorozatot, illetve 
a filmklubnak van levele-
zőlistája, FB csoportja, ott is 
örömmel veszik az ajánlato-
kat. Sok filmet a javaslatok 
alapján vesznek lajstromba, 
illetve építenek be az adott 
tematikába.

Kérdésünkre, hogy milyen 
korosztály érdeklődik, be tud-
ják-e vonni a fiatalabbakat, 
Jakab Anikó kifejtette, a kö-
zépiskolásokat is beleértve 
általában minden korosztály 
megjelenik a vetítéseken, bár 
a fiatalok kevesebben vannak, 
egyéb elfoglaltságaik miatt. 
(Az egyetemisták sajnos ép-
pen akkor nincsenek itthon, 
amikor klubnapokat tartanak, 
pedig lenne érdeklődés).

A film előtti bevezető elő-
adások és film utáni beszél-
getések egészen a legutóbbi, 
2020 tavaszi sorozatig meg-
voltak. Eleinte Rózával ket-
ten tartották, az elmúlt évek 
gyakorlata viszont az volt, ha 
találtak egy adott témához 
jobban értő „szakembert”, ak-
kor megkérték a bevezetőre 
és a film utáni beszélgetés 
moderálására. Szerencsére 
ezt sokan el is vállalták, ezzel 
is színesítve az eseményeket.

Idén a vírushelyzet okozta 
veszélyhelyzet miatt igyeksze-
nek csökkenteni az egy térben 

tartózkodás idejét, ezért az 
idei sorozat filmjei előtt nem 
tartanak bevezetőt. Ebből nem 
szeretnének hagyományt ki-
alakítani, viszont bátorítanak 
mindenkit a film utáni rövid 
beszélgetésre, ezúttal nem a 
megszokott galérián, hanem 
maradnak a nézőtéren, ahol 
több a hely, így biztonságo-
sabb.

Létrehoztak egy FB csopor-
tot nyáron a levelezőlistá-
juk mellé, itt bárki leírhatja a 
véleményét, illetve küldhet 
érdekességeket az adott film-
mel kapcsolatban, ha a beszél-
getésen nem akar részt venni, 
vagy utólag, vagy előtte jut 
eszébe valami.

A pandémia miatt tavasszal 
bezárt a mozi, így elmaradtak 
a tavaszi programok. A vírus 

érezhető hatást gyakorolt a 
nézők számára. A filmklub 
indulásakor átlagosan 30 em-
ber jelent meg a vetítéseken, 
az elmúlt három-négy évben 
ez 50 körül alakult, de volt 
már TELTHÁZAS (Könyvklub, 
2018. 09.18.) és többször 80 
feletti nézőszámos előadás is, 
erre nagyon büszkék! Jelenleg 
20-30 néző alkotja a törzskö-
zönséget.

Kérdésünkre, hogy kik 
segítenek, mennyire lehet 
pályázni? – Jakab Anikó el-
mondta, a filmek beszerzése 
a mozi részéről Sebestyén 
Dénes hatásköre, anyagiak-
kal és technikai dolgokkal ők 
nem foglalkoznak. Kapcso-
latban állnak Papp Bálinttal, 
az önkormányzat stratégiai 
és fejlesztési ügyintézőjével, 
aki mindig tájékoztatja őket 
a filmklubot érintő pályázati 
lehetőségekről. Most is fut 
éppen egy Leader pályázat, 
amelynek kapcsán év végéig 
10 filmre kaptak támogatást, 
ezért van most hetente (és 
nem kéthetente) a filmklub-
vetítés. A környékről és tá-
volabbról is járnak látogatók 
a szentgotthárdi moziba. Ál-
landó mozinézők érkeznek 
az Őrség és a Vendvidék kü-
lönböző településeiről, akik 
viszik tovább a hírt, és újabb 
rendszeres, vagy alkalmi ven-
dégeket hoznak. Körmendről 
is jöttek már látogatók. 

 (t. m.)

Tíz éve alakították újjá a filmklubot a városban

Helyesbítés
Októberi lapszámunk-

ban „Embertársaink az 
élet alkonyán” című cik-
künkben tévesen jelent 
meg az Alzheimer kórt 
bemutató film rendező-
jének neve. A filmet Kol-
lár István filmrendező 
készítette. A betűhibáért 
elnézést kérünk!  (t. m.)
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Egészségünkért, ismeretterjesztő sorozat (37.)

A jelenlegi számítások 
szerint a világon 35,6 millió 
ember él demenciával. Ez a 
szám exponenciálisan nö-
vekszik, és 2030-ra várható-
an megduplázódik, 2050- re 
több mint háromszorosára 
nő. Egyes szakértők szerint 
Magyarországon 200-500 
ezer demens ember él, de 
pontos statisztika nincs.

 A z  A l z h e i m e r  kó r  a 
demencia legáltalánosabb 
típusa.  

Az ALZHEIMER típusú 
demencia (szellemi) a szel-
lemi képesség nagy mérté-
kű hanyatlása, amely már 
a beteg hétköznapi életét 
befolyásolja.  Ebbe a tág 
értelmű fogalomba beletar-
tozik a memória romlása, 
az értelmi képességek, 
az észszerűség, a társas 
kapcsolatok és az érzelmi 
reakciók hanyatlása. Nem 
ismerjük az okát, nem gyó-
gyítható!

Tünetei időrendi sorrend-
ben: 

– Nyelvi, olvasási zavarok 

– Tájékozódási zavarok, 
a tájékozódási képesség 
elvesztése 

– Mindennapi cselekvés-
sorok megváltozása 

– Emlékezetgyengeség
– Tárgyak rossz helyen
– Az időérzék elvesztése
– Az érdeklődés elvesz-

tése 
– Ítélőképesség elvesztése
– Magatartásváltozás
– Nagyfokú elbutulás. 
– Késői szakban gyors 

biológiai leépülés.

A demencia nemcsak az 
egyéneket sújtja, hanem 
kihat és megváltoztatja 
a családtagok életét is. A 
demencia társadalmi, gazda-
sági és egészségügyi, illetve 
össztársadalmi vonatkozás-
ban is igen költséges állapot. 
A demencia az élet végéig 
gondoskodást igényel. 

A g o n d o z ó k a t  – a k á r 
i d ő s  h o z z á t a r t o z ó r ó l , 
a k á r  s z a k e m -
berről van szó, a 
demensgondozás 

– különösen megviseli, nem 
egyszer megbetegíti.

Alzheimer-kórban vagy 
másfajta demenciában szen-
vedő beteget otthon gon-
dozni lelkileg és fizikailag 
rendkívül megterhelő fel-
adat. Csak az képes rá, aki az 
elkerülhetetlen állapotrom-
lást nem kudarcként éli meg, 
és akiből a sokszor elkeserítő 
tünetek nem ölik ki sem a 
beteg hozzátartozó iránti 
szeretetteljes türelmet, sem 
az egészséges önzést .

Memóriazavarok észlelé-
se egy családtagnál családi 
krízishelyzetet hoz létre,  
melynek hatása  az egész  
család szerkezetére  végze-
tes változásokat  jelenthet. 
A demenciából fakadó krízis 
társadalmi ténykedést igé-
nyelne. A szellemi leépüléssel 
küzdő beteg és sokszor a csa-
lád is izolálódik. Segítséget 
jelenthet az Alzheimer Café 
által nyújtott támogatás.

Az első Alzheimer Ca-
fét 1997-ben Hollandiában 
hozták létre, az ötletet egy 
geriáter-pszichiáter valósí-
totta meg, akit dr. Miesen Be-
rének hívnak. Magyarorszá-
gon Győrben dr. Menyhárt 
Miklós hozta létre az első 
Magyar Alzheimer Cafét, 
azóta több mint 100 Alz-
heimer Café működik. Ez 
nemzetközileg bevált rutin, 
jó gyakorlat, ami hazánkban 
is forradalmi szemléletvál-
tozást hozott, hosszú távú 
hatását tekintve pedig még 
inkább.

Célja: a betegség termé-
szetes elfogadása, hogy a 
betegek, családtagjaik együtt-
érzést kapjanak kirekesztés 
helyett, ismereteket szerezze-
nek ebben a speciális helyzet-
ben, izolációjuk megszűnjön.

Dr. Menyhárt Miklós 
főorvos

Francia Orvosi 
Kamara tagja

Demencia! Az évszázad betegsége?

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

Szeptember elején az Orszá-
gos Szlovén Önkormányzat 
– egy projekt keretéből – 
modern interaktív táblát 
és hozzá tartozó laptopot 
ajándékozott az iskolának, 
az újonnan kialakított szlo-
vén tanterembe.

Így az iskolában a nyelvta-
nítás feltételei tovább javul-
tak. A hónap végén további 
támogatás érkezett az Orszá-
gos Szlovén Önkormányzat-
tól. Ekkor Magyarországon 
nem kapható szlovén nyelv-
könyveket adományoztak a 

szlovén nemzetiségi nyelvet 
tanuló diákoknak. 

Ezúton is szeretnénk meg-
köszönni Kissné Köles Erika 
szószóló asszonynak és Ho-
lecz Károlynak, az Orszá-
gos Szlovén Önkormányzat 
elnökének a közbenjárást, 
az együttműködést, és mind-
azoknak, akik e projektben 
segédkeztek. A tábla besze-
relését és felszerelését az 
IXION Számítástechnika Kft. 
végezte, melyért ugyancsak 
köszönettel tartozunk.

A tanév első  heteiben 
az egykori szlovén lektor, 
Valerija Perger is megajándé-

kozta a „szlovénes” tanulókat. 
Ő a szlovén nyelv könnyebb 
elsajátításához értékes fej-
lesztő játékokat, könyveket, 
mesekönyveket és folyó-
iratokat küldött, melyekért 
ugyancsak hálával tartozunk.

Mind az interaktív tábla, 
mind az új, modern nyelv-
könyvek, a fejlesztő játékok, 
mesekönyvek a  tanulók 
szlovén nemzetiségi nyelv 
tanulását, előrehaladását, 
a pedagógusok munkáját 
nagyban  segítik. A tanítási 
órákon örömmel használjuk 
az értékes segédeszközöket.

(Információ: Arany iskola)

Értékes ajándék az Arany János iskolának

Interaktív tábla az újonnan kialakított tanteremben
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November 7-én nyílt meg 
a szentgotthárdi Vitrinben 
az Őrségi Kitelepítéseket 
Kutató Egyesület országos 
vándorkiállítása a sztálinis-
ta-rákosista kitelepítések 
70. évfordulója alkalmából. 
A kiállítás-megnyitót Csuk 
Ferenc helytörténész ve-
zetésével, a Deák Ferenc 
utcában helytörténeti séta 
követte. 

A szentgotthárdi zeneiskola 
mellett, a Deák Ferenc utcai 
Vitrinben szombat délután 
nyílt meg a vándorkiállítás. 
A Vitrin Csomós Erika által 
bérelt kiállító- és közösségi 
hely. Két belső termében he-
lyezték el a vándorkiállítás 
paravánjait, dokumentumait. 
A kiállítás csendes megem-
lékezés volt a 70. évforduló 
alkalmából. A megnyitón 
Csomós Erika arról beszélt, 
milyen indíttatásból bérelte 
ki az egykori mosoda helyi-
ségeit, amit örömmel adott át 
három hétre a vándorkiállí-
tásnak. Úgy fogalmazott, hogy 
szíve szerint való a hasonló 
kezdeményezések, kiállítá-
sok, művészeti bemutatók 
támogatása.  

A vándorkiállítást az ÖKKE 
(Őrségi Kitelepítéseket Kutató 
Egyesület) készítette, s először 
Őriszentpéteren mutatták 
be. Róka Zsuzsa, az egyesület 
motorja így fogalmazta meg 

az egyesület célját: „Az Őrségi 
Kitelepítéseket Kutató Egye-
sület (ŐKKE) azért alakult és 
azért működik tizennégy éve, 
hogy az Őrség közösségi öna-
zonosságának meghatározó 
elemét jelentő kitelepítéseket 

a Hortobágy sztálinista-ráko-
sista kényszermunkatáborai-
ba, és e kitelepítések hatását 
erre a közösségre, erre a tájra 
vonatkozóan feldolgozza; tár-
sadalmi emlékeit kutatható 
gyűjteménybe tömörítse; 
helyben szakszerűen meg-
őrizze, és tartós intézmény-
ként működő emlékhelyen 
állandó kiállításon közkincs-
csé tegye.”  

A vándorkiállítás célját 
is megfogalmazta: célunk 
szolgálatában, eddigi ered-
ményeinket megosztva és 
működésünk példájával or-
szágszerte terjeszteni igyek-

szünk a nemzeti történel-
münk szerves részét képező, 
mégis kevéssé feltárt isme-
reteket. Gerjeszteni a fogadó 
közeg önmagára is reflektáló 
együttérzését és együttmű-
ködését, amiből helyben 

további kezdeményezések 
indulhatnak Valamint célunk 
támogatást – mind szellemi, 
mind anyagi, mind közösségi, 
mind intézményi támogatást 
– szerezni állandó, helybe-
ni örökségvédő vállalkozá-
sunkhoz: nemzeti értékként 
elismert emlékhely létreho-
zásához az őriszentpéteri 
volt MÁV-állomás szerep-
váltásával. 

A kiállítás-megnyitón Róka 
Zsuzsa elmondta, az Őrség-
ben hány helyen állítottak 
emlékművet a kitelepítések-
ről, évente tartanak meg-
emlékezéseket, s interjúkat 

is készítenek a Hortobágyra 
és a környékbeli tanyák zárt 
kényszermunkatáboraiba 
1950 és 1953 között elhurcolt 
kitelepítettekkel és leszárma-
zottaikkal. A kiállítás címe azt 
bizonyítja, hogy „mindenik 
talpra tudott állani”. Hogy a 
kitelepítettekre, bár rendkí-
vül keserű sors várt a mun-
katáborokban – sokan nem 
élték túl ezeket az éveket – de 
hazatérve talpra álltak, akár 
egykori lakóhelyükre, akár 
az ország más településére 
tértek is vissza. A rendezvényt 
az ÖKKE a Szentgotthárd-tér-
vidéki Munkások és Lelkesek 
Egyesülete (SZEMLE) Csomós 
Dávid hathatós támogatásá-
val hozta létre.  

A kiállítás-megnyitó után 
Csuk Ferenc helytörténeti 
séta közben mutatta be a 
Deák Ferenc utca neves épü-
leteit, ismertetve azok törté-
netét. Egyik-másik épület a 
kitelepítésekkel is kapcsolat-
ba volt hozható: itt működött 
a járásbíróság és a börtön is, 
sőt egyik épületben az egy-
kori állampárt és a munkás-
őrség működött.  

A vándorkiállítás nem tit-
kolt célja volt, hogy a Szent-
gotthárd környékéről kite-
lepítetteket és utódaikat is 
megszólítsa, s generáljon egy 
helyi kutatást is, hasonlóan az 
őrségihez.

M. P. 

„És mindenik talpra tudott állani!”  

Csomós Dávid, Csomós Erika és Róka Zsuzsa a megnyitón
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130 éve, 1890. november 
28-án határozták el Szent-
gotthárdon jó érzésű haza-
fiak a Magyar Asztaltársaság 
megalakítását. December 
elejére Tomcsányi Lipót 
gyógyszerész elkészítette 
az alapszabályzatot. Részt 
vettek a magyarosítás nemes 
tevékenységében. Összejö-
veteleiket a Vám vendéglő-
ben tartották. 1900-ban 186, 
tíz évvel később pedig 378 
tagjuk volt. Minden évben 
karácsony előtt az összegyűlt 
pénzen ruhákat vásároltak a 
szegény gyermekek részére. 
Három évtizedes hazafias 
tevékenység után 1920-ban 
az asztaltársaságból alakult 
a Szentgotthárdi Magyar 
Közművelődési Egyesület, 
az SZMKE.

125 éve, 1895. november 
17-én avatták fel a gimnázi-
um épületét. A nagyközség 
életében ez igazi ünnep-
nap volt. Országos szinten 
is nagy visszhangot kapott 
az esemény. Jelen volt Széll 
Kálmán, dr. Wlassics Gyula 
kultusz-, Perczel Dezső bel-
ügyminiszter, Reiszeg Ede 
főispán. Szentgotthárd két 
bejövő útjánál ideiglenesen 
diadalkaput emeltek. A ren-
det és a hangulatot kb. 500 fő 
biztosította, zenekaraik már 
kora reggel bevonultak. A 
bejáratnál emléktáblát avat-
tak, rajta ez áll: „A magyar 
nemzeti közművelődésnek, 
Ő Császári és Apostoli Kirá-
lyi Felsége, I. Ferenc József 
uralkodása alatt, a magyar 
királyi kormány és Vas vár-
megye támogatásával emelte 

Szentgotthárd nagyközség 
közönsége, MDCCCXCV.”

95 éve, 1925. november 
9-én halt meg Bécsben Bujatti 
Herman. Édesapja tőkéjéből, 
két testvére segítségével ala-
pította a Selyemszövőgyárat. 
Emberségből az első világhá-
ború kezdete után egy egész 
épületet rendezett be gyáruk 
mellett a Vöröskeresztes kór-
ház számára. Főleg e kiemel-
kedő cselekedete indokolta, 
hogy 1916. október 29-én 
díszpolgárságot kapott a 
település akkori vezetésétől. 
2019. október 11-én neve és 
nemes cselekedete bekerült 
a Szentgotthárdi Halhatat-
lanok Aranykönyvébe.

80 éve, 1940. november 
5-én az Akasztódombi Pol-
gári Lőtér kibővítését kérték, 
mert kevés volt a lőállás. Az 
1930-ban átadott lőtéren 
rendszeresen gyakoroltak, 
ill. ott tartották versenyeiket 
a járás lövész egyletei is. Az 
apátság 50% kedvezménnyel 
ajánlotta fel a bővítéshez 
szükséges épületfát.

80 éve,  1940. novem-
ber 26-án a Magyar Királyi 
Csendőrség felállításának 
60. évfordulóján a Petőfi 
utcának a Tompa Mihály 
utca és a Zsida-patak közti 
részét Treny Oszkár csendőr 
vértanúról nevezték el.

80 éve, 1940. november 
17-én Katolikus Kultúrház 
céljára 27.000 pengőért meg-
vásárolták dr. Vargha Gábor 
Arany J. u. 1. szám alatti házát 
a hozzá tartozó 621 négy-
szögöl parkosított telekkel. 
Az összeget a nemes cél ér-

dekében az 1938-as jubileumi 
évben kivetett külön egyházi 
adóból gyűjtötték össze. Már 
régóta keresték a megoldást 
közösségi épületre, hiszen 
a sokkal kisebb lélekszámú 
evangélikus gyülekezet is 
épített már egyet magának 
templomuk szomszédsá-
gában. Úgy alakult, hogy a 
katolikusok mégsem jártak 
szerencsével. Nem sikerült 
birtokba venni az épületet, 
mert az addigi bérlő, a pénz-
ügyőrség megakadályozta. 

75 éve, 1945 novemberében 
a jelenleg plébániaként hasz-
nált korábbi szolgabíróság 
épületében helyezték el a 
Salvator nővéreket Szentgott-
hárdon. Vezetőjük Czinege 
Jadviga volt. Mindösszesen 4,5 
évig tartózkodtak, dolgoztak 
itt az apácák, míg 1950. június 
10-én éjjel mind a hatukat 
kitelepítették – együtt a 12 
ciszterci szerzetessel. Az apá-
cáknak Vác, a ciszter szer-
zeteseknek viszont a messzi 
Kunszentmárton lett az új, 
ideiglenes otthonuk.

75 éve, 1945. november 
15-én éledt újra a háború 
után a cserkészszövetség, így 
Szentgotthárd két cserkész 
közössége, a gimnáziumi 
tanulók alkotta 59. sz. Árpád 
és az iparos tanonciskolások 
359.sz. Vajda Ödön csapata 
is. A történelem folyamán 
az 1920-as években alakult, 
majd 1945-ben rövid meg-
szakítás miatt újra szervező-
dött cserkészeknek 1948 má-
jusától be kellett olvadniuk 
az úttörő-mozgalomba, így 
csak a rendszerváltás után 

éledhetett újra a demokrati-
kus cserkészszövetség.

65 éve, 1955. november 
6-13. között Művészeti hetet 
rendeztek Szentgotthárdon.

50 éve, 1970. november 
11-én megnyílt Szentgott-
hárdon az Öregek Napközi 
Otthona, az ÖNO a régi vá-
rosháza földszintjén. Befo-
gadóképessége akkor 20 fő 
volt. 1981 augusztusában köl-
tözhettek szép környezetbe, 
a Liget sarkára, az 1906-ban 
a Takarékszövetkezet Rt. 
vezetőjének épült szecesz-
sziós villába, mely később 
vámőrségi laktanya volt, 
majd 26 éven át bölcsőde is. 
Az intézmény jelenleg Városi 
Gondozási Központként 70 
fős férőhellyel a hét minden 
napján végzi tevékenységét.

40 éve, 1980 novemberére 
készült el a Kossuth Lajos 
utcai óvoda közvetlen szom-
szédságában a 80 férőhe-
lyes új építésű bölcsőde. Ezt 
megelőzően a legkisebbek 
26 éven át a Liget sarkán, az 
1906-ban épült szecessziós 
villában voltak elhelyez-
ve. 1980 őszét a „költözések 
évadjának” nevezte az akkori 
sajtó, mert az óvoda az újabb 
100 férőhelyes szárnyát, a 
bölcsőde az új helyét, az 
ÖNO pedig a felújítása után 
a bölcsőde korábbi helyét 
foglalhatta el. 

25 éve, 1995. november 10-
én, alapításának 10. évfordu-
lóján vette fel a már 1985 óta 
működő 2. sz. Általános Is-
kola Széchenyi István nevét.

Összeállította: 
Talabér Lászlóné

Nevezetes szentgotthárdi évfordulók novemberben

A Család-és Gyermekjóléti 
Központ Szentgotthárd ismét 
tartós élelmiszer gyűjtésébe 
kezdett a hátrányos helyzetű 
családok megsegítése érde-
kében. 

Amennyiben módjukban 
áll segíteni, tartós élelmiszer, 
tisztítószer, tisztálkodási szer 

adományaikat központunk-
ban (9970 Szentgotthárd, Vaj-
da János u. 6.) szíveskedjenek 
leadni. 

A rászoruló családoknak 
intézményünk továbbítja az 
adományokat.

Család és Gyermekjóléti 
Központ Szentgotthárd

Rászoruló családoknak gyűjtenek
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Idén 16. alkalommal rendezte 
meg a Mocorgók az Egészsé-
gért és Környezetért Egyesü-
let a 24 Órás Maratoni Staféta 
kerékpáros versenyét. 

Simon Róbert, a Focus Team 
Hungary szentgotthárdi tagja, 
egyéni indulóként vett részt 
a viadalon. A rendezvényen 
közel 300 kerékpáros indult. 
A résztvevőknek egy 7 km-es 
szakaszon kellett folyama-
tosan körözniük egy napon 

keresztül, a pálya ezúttal is 
érintette Lenti város utcáit 
is. Az indulók végig kellemes, 
nyári időben tekerhettek.  
A viadal során pihenni kevés 
idejük volt a bringásoknak, 
mivel két kört követően pecsé-
telniük is kellett a regisztráci-
ós kártyájukat, ezután lehetett 
némi időt pihenéssel tölteni.  
A maratoni kerékpározás vé-
gére a szentgotthárdi verseny-
ző fáradtan, de annál nagyobb 
örömmel teljesítette a mara-

toni stafétát, 2020-
ban már negyedik 
alkalommal. Hasonló 
teljesítményre a több 
száz induló közül 
csupán 8 kerékpáros 
volt képes. A szent-
gotthárdi versenyző 
körhiány nélkül ösz-
szesen 44 kört teljesí-
tett a versenyen, ami 
308 megtett km-t 
eredményezett.

(g. á.)

Tatán az Öreg-tó körüli 
helyszínen rendezték a 84. 
Tatai Tófutást. A versenyen 
7, 14, 21 és 42 km-es távokból 
választhattak az indulók. Na-
pos, szinte ideális idő várta a 
767 futót. A futópálya részben 
aszfaltos, részben kavicsos-
földes úton haladt a tó körül 

(1 kör 7 km). Vasi résztvevője 
is volt a nagy múltú esemény-
nek. A szentgotthárdi Borbély 
Sándor, a SZoESE atlétája, 
Kívés István tanítványa in-
dult és győzött a félmaratoni 
távon. Ketten haladtak az 
első perctől szinte az utolsóig 
a mezőny élén. A hajrában 

500 m-rel a cél előtt, egy jól 
időzített iramváltással Sán-
dornak sikerült megszerezni 
a győzelmet, 3 percet javítva 
egyéni csúcsán.

Eredmény: Félmaraton (21 
km) 112 induló abszolút: 1. 
Borbély Sándor SZoESE 1:20:12

Információ: SZoESE

A Szentgotthárdi VSE 
íjászai az elmúlt idő-
szakban több 3D íjász-
versenyen vettek részt, 
gyarapítva a csapat ér-
mes helyezéseit.  

A sitkei  fordulóval 
z á r u l t  l e  a  Ny u g a t-
Dunántúli Regionális 
bajnokság, ahol négy 
dobogós helyezést sze-
reztek a versenyzők. A 
vadászreflex kategóri-
ában Korándi Szilárd 
első helyezést, a nomád férfi 
kategóriában Dallos László 
második helyezést, az irány-
zékos kategóriában Látay 
Zoltán harmadik helyezést, 
Dallos Mariann a nomád 
női kategóriában harmadik 

helyezést, míg barebow ka-
tegóriában Mesics Kálmán 
szintén harmadik helyezést 
ért el. A négyfordulós baj-
nokság összesítésében első 
helyezést ért el Létay Zoltán, 
második helyezést ért el 

Dallos Mariann és Korándi 
Szilárd, és a dobogó harma-
dik fokára állhatott fel Mesics 
Kálmán és Dallos László.

Körmenden rendezték ok-
tóber közepén a hagyomá-
nyos nagyvadlövészetet, ahol 

Pavlics Károly a szám-
szeríj kategóriában első, 
Korándi Edina a női va-
dászreflex kategóriában 
harmadik lett.

A z  a j k a i  Te r e p í j á s z 
Egyesület szervezésében 
a 30 célos íjászversenyen 
a szentgotthárdi íjászok 
ismét hozták a dobogós 
helyezéseket. Korándi 
Szilárd a vadászreflex 
kategóriában meggyőző 
fölénnyel végzett a do-
bogó legfelső fokán, míg 

Létay Zoltán az irányzékos, 
Dallos László pedig a nomád 
íjkategóriában szerezte meg 
a harmadik helyet.

Információ: 
Szentgotthárdi VSE 

íjász szakosztálya

Íjász-sikerek

24 Órás Maratoni Staféta 
kerékpáros verseny

Borbély Sándor győzött a tatai félmaratonon

Simon Róbert

ifj. Borbely Sandor
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Eredmények
Labdarúgás – Megyei I. o. Felnőtt

Szentgotthárdi VSE–Király SE 2-7 

Rábapatyi KSK–Szentgotthárdi VSE 2-1

Szentgotthárdi VSE–Büki TK 3-1

Körmendi Football Club–Szentgotthárdi VSE 4-3

Labdarúgás – Megyei I. o. U19

Rábapatyi KSK–Szentgotthárdi VSE 6-5 

Szentgotthárdi VSE–Büki TK 6-2 

Körmendi Football Club–Szentgotthárdi VSE 1-5

Labdarúgás – Megyei II. o. felnőtt

Rábatótfalui SE–Viszák KSE 3-2 

Táplán SE–Rábatótfalui SE 8-1

Rábatótfalui SE–Őriszentpéter SE 3-0

Bajánsenye SE–Rábatótfalui SE 0-8

Labdarúgás – Megyei II. o. U19

Rábatótfalui SE–Viszák KSE 7-1

Táplán SE–Rábatótfalui SE 0-1

Rábatótfalui SE–Őriszentpéter SE 5-0

Bajánsenye SE–Rábatótfalui SE 0-6

 

Labdarúgás – Megyei III. o.

Máriaújfalui SE–Gasztony KSE 0-3 

HSE Vasalja–Máriaújfalui SE 3-4 

Máriaújfalui SE–Oszkó-Győrvár Térsége SE 2-4

Körmendi Téglagyári SE–Máriaújfalui SE 4-2

Teke Szuperliga

Thermalpark Szentgotthárdi VSE–Investment  

Közutasok Kaposvári TK 6-2 (3690:3638)

Kézilabda NB II férfi-Észak-nyugat

Szentgotthárdi VSE–Kisbér KC 30-31

Veszprémi KKFT U23–Szentgotthárdi VSE 40-29

Szentgotthárdi VSE–Győrújbaráti TK 28-28

Férfi Ifjúsági III. osztály-A. csoport

Bakonyerdő Pápa–Szentgotthárdi VSE 23-33

Szentgotthárdi VSE–Győrújbaráti TK 46-31

Szentgotthárdi VSE–Kisbér KC 50-17

Hazánkban is egyre na-
g y o b b  n é p s z e r ű s é g n e k 
örvend az  e-sport ,  ahol 
a  j á t é k o s o k  k ü l ö n f é l e 
videójátékokkal versenge-
nek egymás ellen. Az egyik 
legnépszerűbb játék a „Fifa” 
névre hallgató labdarúgó já-
ték. Városunkban is számos 
fiatal és felnőtt tölti szabad-
idejét hasonló játékokkal. 
Az e-sport országos nép-
szerűsítésére életre hívott 
Megyék Csatája elnevezésű 
versenyre több mint ezer 
játékos nevezett. A kétfor-
dulós megyei döntőbe 14-en 
jutottak be, köztük két szent-
gotthárdi, Szivós Martin és 
Gaál Áron. Számos érdekes 
és  fordulatos mérkőzést 
játszott a két fiatal a virtu-

ális térben, és a végső győz-
tes Szivós Martin lett, így ő 
képviselheti Vas megyét az 
országos döntőben. Minden 
megyét két játékos képvisel, 
egy Xbox-on, egy pedig PS4-
en. A további küzdelmekben 
csoportmérkőzéseket játsza-
nak egymással a játékosok, 
ami november 6-án startol.

(g. á)

Megyék Csatája Fifa21

A Perfect Change Alpokalja 
Kupa Kispályás Labdarúgó 
Torna Versenybizottsága tá-
jékoztatja a tisztelt érdeklő-
dőket, hogy a világban ter-
jedő új koronavírus-járvány, 
valamint a veszélyhelyzettel 
kapcsolatos intézkedések mi-
att, az idei tornát a megszokott 
formában nem rendezi meg. 
Amennyiben a járványhelyzet 
javul – és a szabályozások is 
lehetővé teszik – úgy 2021 első 

hónapjaiban egy minitornán 
versenghetnek a kispályás 
labdarúgás helyi és környék-
beli sportolói. A szervezők idő-
ben adnak majd tájékoztatást 
ennek menetéről.  

Megértésüket köszönjük, 
sajnos a jelenlegi helyzetben 
felelős szervezőként nem tu-
dunk jobb döntést hozni. 

Alpokalja 
Versenybizottsága  

Fotó: Bana Ferenc (archív)

Tisztelt Sportolók, 
Szurkolók, Érdeklődők!  
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Név Székhely Felajánlott összeg (Ft)
Presidance Táncsport Egyesület 9970 Szentgotthárd, Füzesi út 12. ........................................................ 672 195
Szentgotthárdi Barokk Templomért Alapítvány 9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 5. .....................................................669 560
Rendelőintézet Szentgotthárd Szakellátásáért 9970 Szentgotthárd, Hunyadi utca 18. ............................................. 559 707
Kutyabarátok Egyesülete 9970 Szentgotthárd, Petőf i utca 45. ...................................................471 821
Brenner János Emlékhely Alapitvány 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 5. ......................................... 367 579
Alapítvány Szentgotthárd Óvodáskorú Gyermekeiért 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14 ...............................................269 208
Iskolánk Tanulóiért Alapítvány 9970 Szentgotthárd, Arany J. u. 2. ...................................................... 247 933
Szentgotthárdi Gimnáziumért 9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 1. ...................................................... 347 703
Szentgotthárdi Városi Sportegyesület 9970 Szentgotthárd, Kossuth utca 57. .............................................279 794
A Tehetségekért Alapitvány 9970 Szentgotthárd, Füzesi utca 7. ................................................... 222 442
A Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány 9970 Szentgotthárd, Deák F. utca 1. ................................................... 143 702
Alapítvány Szentgotthárd Szakképzéséért 9970 Szentgotthárd, Honvéd utca 10. ............................................... 173 298
Szentgotthárd Fúvóskultúrájáért Egyesület 9970 Szentgotthárd, Kossuth Lajos u. 7 ........................................... 176 388
Máriaújfaluért Egyesület 9970 Szentgotthárd, Máriaújfalui út 87/A. ...................................... 192 209
Szociális Otthon Lakóiért Alapitvány 9970 Szentgotthárd, Hunyadi út 21. ..................................................... 151 871
Szentgotthárd Énekegyesület 9970 Szentgotthárd, Széchenyi út 1/B. fsz. em. 1. ajtó ..................65 711
Református Templomért Alapítvány 9970 Szentgotthárd, Árpád utca 11. .................................................... 125 529
Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület 9970 Szentgotthárd, Kossuth Lajos utca 7. .................................... 126 559
Rábatótfalui Sportegyesület 9970 Szentgotthárd, Hrsz 0921/5. ..........................................................58 569
Skorpió Kick-Box Sportegyesület 9970 Szentgotthárd, Zsidai utca 2/B. ................................................. 101 777
Máriaújfalui SE 9970 Szentgotthárd, Máriaújfalui út 51. ..............................................59 365
Munkások és Lelkesek Egyesülete 9970 Szentgotthárd, Zsidai utca 50. .................................................... 78 335
Rába-Vidéki Szlovén Nyugdíjas Egyesület 9970 Szentgotthárd, Gárdonyi Géza út 1. ......................................... 58 360
Horgász Egyesület 9955 Szentgotthárd, Toldi út 9/A. ........................................................... 51 610
Szentgotthárdi Kerékpáros Egylet 1896 9970 Szentgotthárd, Bethlen utca 6.....................................................25 103
Synergy Fittness Szentgotthárd SE 9970 Szentgotthárd, Rózsa F. utca 21/B. 2.Lh. .................................. 16 716
Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesület 9970 Szentgotthárd, Kossuth Lajos u. 7 ............................................. 25 637
Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület 9970 Szentgotthárd, Fő utca 9. ................................................................ 22 153
Szentgotthárdi Kézilabda Klub 9970 Szentgotthárd, Füzesi út 7 ............................................................ 13 004
Szentgotthárdi Civil Fórum 9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 7............................................................8 949
Rábafüzesért Egyesület 9970 Szentgotthárd, Kodály Z. utca 11. ............................................... 18 874
Őr-Nyék Hagyományörző és Harcművészeti Alapítvány 9970 Szentgotthárd, Petőf i Sándor u. 51 ............................................26 715
Szentgotthárdi Sportbarátok Egyesülete 9970 Szentgotthárd, Vörösmarty utca 11. .......................................... 23 236
Szentgotthárd Város Közbiztonságáért Közalapítvány 9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11. ......................................................... 15 418
Hármashatár Baráti Kör 9970 Szentgotthárd, Árpád út 9/A. fsz. em. 2. ajtó ......................... 5 660
Szentgotthárdért Közalapítvány 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. ............................................... 9 112
Magyarlakta Egyesület 9970 Szentgotthárd, Mártírok út 15/A. III. em. 8. a. .........................8 443

Lakásfelújítás, épületkarbantartás.
Nyílászárócsere, festés.

Villanyszerelés, külső-belső burkolás.
Kapubejárók készítése, kertépítés.

Takarítás.

Szentgotthárd, Hunyadi út 42.
Ügyfélszolgálati iroda: 

06-94/380-052
Ügyfélszolgálati idő: 

munkanapokon 8.30-15.00

Telephelyünkön garázsok, irodák, raktárak bérbe adók!

SZET Szentgotthárdi Kft.

Halottbeszállítás 
24 órás ügyelet: 
06-30/2827-684
06-30/819-0856

Park és közterületek gondozása, 
szállítási munkák elvégzése. 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 

Szja 1%-os felajánlásban részesült regisztrált civil kedvezményezettek a 2020. rendelkező évben
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Szentgotthárdon 2020 februárjában indult útjára a Helyben 
a jövőd elnevezésű önkormányzati program, melynek célja a 
városban működő vállalkozások és a helyi képzőintézmények, 
iskolák közötti együttműködés elősegítése, kiegyensúlyozot-
tabb gazdasági környezet megteremtése volt.

Az elmúlt hónapokban a 
program révén igyekeztek 
felmérni azokat a szakmai 
igényeket, amelyek megfelelő 
választ adhatnak a szakember-
hiányra is. Az év elejétől két al-
kalommal tartottak Vállalkozói 
Fórumot, egységesen foglaltak 
állást arról, hogy a szakma és 
pályaválasztás egyik legfonto-
sabb területe a pályaorientáció, 
melyre bár évről évre nagyobb 
hangsúlyt helyeznek, mégsem 
éri el minden esetben a célt, 

tehát a fiatalokat nem szólítja 
meg sikeresen, nem kapnak 
megfelelő információt a vá-
lasztható szakmákról.

Koszár András alpolgár-
mester és  Papp Bálint stra-
tégiai és fejlesztési ügyintéző 
ezekre a valós igényekre 
alapozva dolgozták ki azt 
az újszerű pályaorientációs 
programot, amelyre még 
korábban nem volt példa a 
városban. Nemcsak a szak-
mát, hanem egyúttal a hely-
ben való elhelyezkedés le-
hetőségét is szerették volna 
bemutatni a pályaválasztás 
előtt álló fiataloknak. Három 
ipari és három turisztikai 
cégről készítettek egyenként 
5-5 perces videót, melynek 
keretében bemutatják a náluk 

lévő munkaköröket, és ezáltal 
bárki tájékozódhat az adott 
szakmákról és  a munkahelyi 
körülményekről is. Ezzel a 
megoldással pedig nemcsak 
a szakmák ismereteit tudják 
átadni, hanem a gyerekek azt 
is láthatják, milyen további 
jellemzői vannak egy-egy 
munkakörnek, amelyet így 
valós környezetében tudnak 
ismertetni. De nemcsak a 
cégeknek, hanem a két helyi 
középiskola számára is kí-

nálnak rövid bemutatkozási 
lehetőséget, hiszen fontos fel-
adat a vonzó középfokú okta-
tás megteremtése is helyben, 
amely szintén közös munká-
val érhető csak el.

Ezzel az új innovatív pá-
lyaorientációval mód nyílik 
arra is, hogy diákoknak ne 
csak a szakmára, hanem akár 
egy szakmai karrier útra is 
rálátásuk legyen a videókban 
megszólaló szakembereknek 
köszönhetően. A cégek kivá-
lasztásakor figyelembe vették, 
hogy a gazdasági társaságok 
rendelkeznek-e élő és aktív 
kapcsolattal a diákok gyakor-
lati képzését illetően, hiszen 
csak ezáltal lehet hiteles infor-
mációkkal megszólítani a ta-
nulókat. A 8 db film egyenként 

legfeljebb 5 perc hosszúságú 
lesz, így az összesen 40 perces 
videó alkalmas lesz arra is, 
hogy tanórán vetítsék.

A vírushelyzet elmúltával 
a Helyben a jövőd prog-
ram kitalálói és működtetői 
szeretnének visszatérni a 
személyes találkozásokra. 
Folytatni kívánják a Vállal-

kozói Fórum működtetését 
is , az információáramlás 
megkönnyítésére még szé-
lesebbre tárják majd a ka-

put, és bíznak abban, hogy 
hasznos párbeszéd alakul-
hat ki a város gazdasági, 
oktatási és önkormányzati 
szereplői között. 

(t. m.)

Pályaorientáció másképpen

BABATI HÚSBOLT 
SZENTGOTTHÁRD 
Kossuth Lajos út 4. • 06-30/388-2525

H.: 7:00-15:00, K-P.: 6:30-16:30
Szo.: 6:30-11:00, Vas.: Zárva

Érvényes: 2020. november 16–29-ig.  
Az árváltozás jogát fenntartjuk! 

Az árak Forintban értendők, az ÁFA-t tartalmazzák!

Csirke szárny    699 Ft/kg
Csirke egészben     759 Ft/kg
Csirke comb          759 Ft/kg
Csirke mell csontos  1159 Ft/kg

EXTRA TOP ÁR
Körmendi Kocsonya  699 Ft/db   
   500 g  1399 Ft/kg  
Tepertőkrém 250 g/dob.  499 Ft/db   

1996 Ft/kg  
Lecsókolbász 989 Ft/kg
Zsír 1 kg                       899 Ft/kg
Véres-Májas hurka     1099 Ft/kg
Virsli Műbeles /Balaton 1099 Ft/kg
Cserkészkolbász         1319 Ft/kg
Disznósajt vcs. 1599 Ft/kg

Szafaládé                       1299 Ft/kg
RETRO Párizsi           1399 Ft/kg
Marha Párizsi             1499 Ft/kg
Nyári turista               1759 Ft/kg
Vadász karikás mini vcs. 1759 Ft/kg
Vasi grill vcs. 1799 Ft/kg
Kenőmájas-Szelőmájas 1099 Ft/kg
Soproni-Olasz-Löncs   1399 Ft/kg

Füstölt Fül 699 Ft/kg
Füstölt köröm 989 Ft/kg
Füstölt csükök            1399 Ft/kg
Füstölt  csülök 1599 Ft/kg
Füstölt tokaszalonna    1899 Ft/kg
Körmendi Borókás     2299 Ft/kg
Füstölt kolozsvári szalonna 2399 Ft/kg
Körmendi Lókolbász 2599 Ft/kg
Körmendi Extra Sonka 2899 Ft/kg

ÚJDONSÁG! KEMENCÉBEN SÜLTEK!!
Sült hasalja szalonna 2599 Ft/kg    
Sült tarja  3299 Ft/kg    
Sült oldalas   2999 Ft/kg
Sült csülök csont nélkül 2129 Ft/kg 

Sertés fehércsont 20 Ft/kg  TOP ÁR!
Sertés láb hátsó 699 Ft/kg TOP ÁR!
Sertés máj  299 Ft/kg TOP ÁR!
Sertés 
    szűzpecsenye 1599 Ft/kg TOP ÁR!
Sertés karaj 
    csont nélkül 1599 Ft/kg  TOP ÁR!
Sertés karaj 
    hosszú 1499 Ft/kg  TOP ÁR!
Sertés oldalas 1499 Ft/kg   TOP ÁR!
Sertés Tarja 
    csontos    1299 Ft/kg   TOP ÁR!
Sertés Tarja 
    csont nélkül  1499 Ft/kg  TOP ÁR!
Sertés   
    apróhús 80% 1299 Ft/kg  TOP ÁR!

AKCIÓS 
KÍNÁLATUNK!


