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Kettős évfordulót ünnepeltek
Máriaújfaluban

Nyolcvanöt éve, 1935-ben jött létre Máriaújfalu, a
korábbi Rábakisfalud és Talapatka települések egyesítésével. Az évforduló tiszteletére szeptember 5-én
falunapot szervezett a városrészi önkormányzat, a

Máriaújfaluért Egyesület és a Vöröskereszt helyi csoportja. A városrész központjában felállított sátorban,
szép őszi időben ünnepeltek.
Folytatás a 3. oldalon

Bemutatkozott a színjátszó kör

Apró Hírek címmel tartotta első előadását a Szentgotthárdi Színjátszókör
október 10-én a Színházban. A Pannon Kapu Kulturális Egyesület kebelében,
hosszú évek után tavaly
újjáélesztették az amatőr
színjátszást. HrabovszkyOrth-Katinka, az egyesület
elnöke írta és rendezte a
kétrészes darabot. A szereplők között a hatévestől a hetvenévesig, több
generáció együtt lépett
színpadra.
Folytatás a 6. oldalon
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PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Szentgotthárd Város Önkormányzata az Innovációs és
Technológiai Minisztériummal
együttműködve ezennel kiírja
2021. évi fordulójára a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
„A” típusú pályázat
A pályázók köre:
Az „A” típusú pályázatra
a települési önkormányzat
területén állandó lakóhellyel
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási
hallgatók jelentkezhetnek,
akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói
jogviszony keretében) teljes
idejű (nappali tagozatos),
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot
és szakképzettséget eredményező mesterképzésben,
osztatlan képzésben vagy

felsőfokú, illetve felsőoktatási
szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíj időtartama:
10 hónap, azaz két egymást
követő tanulmányi félév (a
2020/2021. tanév második
féléve és a 2021/2022. tanév
első féléve)
A pályázat benyújtási helye:
A pályázatbeadáshoz a
Bursa Hungarica Elektronikus
Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPERBursa rendszer - https://bursa.
emet.hu/paly/palybelep.aspx)
pályázói regisztráció szükséges. A regisztrációt követően
a személyes és pályázati
adatok feltöltését követően a
pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a Szentgotthárdi
Közös Önkormányzati Hivatalnál (Szentgotthárd, Széll K.
tér 11. I. em. 22. sz. iroda – Gaál
Ákos sport és ifjúsági ügyintézőhöz) kell benyújtani.

A pályázat rögzítésének és az
önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2020.
november 5.
A pályázat kötelező mellékletei:
- A felsőoktatási intézmény
által kitöltött eredeti jogviszony-igazolás a 2020/2021.
tanév első félévéről.
- Igazolás a pályázó és a
pályázóval egy háztartásban
élők egy főre jutó havi nettó
jövedelméről. (A pályázóknak büntetőjogi felelősségük
tudatában nyilatkozni kell,
hogy az igazoltakon kívül
nincs egyéb bevételi forrásuk, jövedelmük.)

- A szociális rászorultság
igazolására a pályázathoz
csatolni kell rövid leírást a
rászorultság igazolására fontosnak tartott körülményekről. Csatolni kell a pályázó
családjának az ingatlanjairól
és a tulajdonában lévő gépjárművekről kitöltött mellékletet. (A Melléklet a Hivatal
portáján beszerezhető.)
Az ösztöndíj elbírálása
kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó
tanulmányi eredményétől
függetlenül történik!
Szentgotthárd,
2020. szeptember 30.
Huszár Gábor
polgármester

Az Önkormányzat idén is ösztöndíjban részesít
szentgotthárdi tanulókat
Szentgotthárd Város Önkormányzata 2014-ben, Széll
Kálmán nevével alapította
meg a szentgotthárdi diákok
támogatására létrehozott
pályázati lehetőséget. A rendelet alapján a középiskolás kategóriában minden
évben 5 diákot támogat az
Önkormányzat, a felsőfokú
oktatásban részt vevők közül
pedig 3 fiatalt. Az ösztöndíj 10
hónapra szól, mértéke a középiskolásoknak 5.000 Ft/fő/
hó, a felsőoktatásban tanulók
számára 10.000 Ft/fő/hó.
Az Önkormányzat az idei év
nehézségei ellenére is meghirdette az ösztöndíjpályázatot, amelynek beadási határideje ezúttal is augusztus 31.
volt. Összesen tizenöt pályázat

érkezett: 8 középiskolás és 7
felsőoktatásban tanulmányokat folytató hallgató adta be
a témavázlatát. Szeptemberi
ülésén a Széll Kálmán Ösztöndíj Bizottság megtárgyalta
a beérkezett témafelvetéseket.
Nehéz dolga volt, mivel sok
ígéretes téma érkezett be
idén, és csak a rendeletben
előírt számú pályázatot támogathatta. A Bizottság által
kiválasztott pályamunkák az
alábbi tartalommal készülnek
el ez év végéig:
Középiskolásoknál:
Bauer Rebeka: A koronavírus hatása a diákok mindennapjaira
Gömbös Márton: Sport és
egészség
Sárvári Nelli: Szentgotthárd
Kalauz (applikáció)

Szunyog Borbála: Mentális
egészségünk fejlesztése az
iskolában
Závecz Roland Zoltán: A
PresiDance TSE versenytáncosainak teljesítménymotivációja.
A felsőoktatásban részt
vevő hallgatóknál:
Dancsecs Domonkos: Kötöttségoldó gondolkodás – A
háztáji gazdálkodás segítése
Szentgotthárdon
Gömbös Dorottya: Közösségfejlesztés, elsősorban ifjú-

ságnak szóló programlehetőségek Szentgotthárdon
Lang Márk: Egyházi iskola
Szentgotthárdon.
Köszönjük minden résztvevőnek a beérkezett pályamunkákat, eredménytől
függetlenül mindenkinek
gratulálunk, a támogatott vázlatok kidolgozásához pedig jó
munkát kívánunk!
(Információ:
Szentgotthárdi
Önkormányzati Hivatal)

I m p r e s s zu m
A Szentgotthárdi Önkormányzat lapja. Felelős szerkesztő:
Treiber Mária. Felelős kiadó: Szentgotthárd Város Önkormányzata
• Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. Nyomdai előkészítés,
nyomtatás: 2A Reklámstúdió Kft., Szombathely. Terjesztés:
Savaria Post. E-mail: ujsag@szentgotthard.hu • ISSN 0238-9312
www.szentgotthard.hu
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Kettős évfordulót ünnepeltek Máriaújfaluban
Folytatás az 1. oldalról
Dr. Sütő Ferenc, a szentgotthárdi önkormányzat
képviselője nyitotta meg a
programot. Köszöntötte az
ünneplőket, köztük Kissné
Köles Erikát, a szlovén nemzetiség országgyűlési szószólóját, az Országgyűlés
Magyarországi nemzetiségek
bizottsága alelnökét, Huszár Gábor polgármestert,
Bodorkós Imre plébánost, és
a szentgotthárdi képviselőtestület tagjait is. Beszédében
kitért a koronavírus-járvány
okozta gondokra. „A járvány
első fázisában szép lassan el
is szigetelődtünk egymástól,
miközben tudtuk, hogy egy
településen, egy városrészen,
egy utcában lakunk. Most
a kormányzati intézkedéseknek köszönhetően újra
van lehetőségünk személyes
találkozásra, baráti beszélgetésre, közösségi összejövetelre. Mi, szervezők, ezért
is ragadtuk meg az alkalmat,
hogy idén is megszervezzük
városrészünk egyik legfontosabb és legnagyobb közösségi eseményét, a falunapot. A
helyi fellépők szorgalmasan
készültek, akarták, hogy le-

gyen közönségük. Különleges
ez az év a máriaújfalusiak
számára két okból is: egyrészt, városrészünk ebben az
évben ünnepli létezésének
85. születésnapját. 85 évvel
ezelőtt, 1935. január 1-jén
Rábakisfalud és Talapatka

Stanko Crnko, dr. Sütő Ferenc, Fodor Sándorné
egyesítésével született meg
Máriaújfalu. Isten éltesse még
nagyon sokáig Máriaújfalut!
De van egy másik jubileum is
városrészünkön, ugyanis működésének 60. évfordulóját
ünnepli ebben az esztendőben a Máriaújfalui Sportegyesület. Ezúton is gratulálok az

A Helyi Választási Iroda
közleménye
Szentgotthárd Város Helyi Választási Bizottsága
a 2020. szeptember 21-i
ülésén meghozott 2/2020.
(IX. 21.) számú határozatával megállapította, hogy a
2020. október 25. napjára
kitűzött települési német
nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása jelölt hiányában
elmarad, ezért a nemzetiségek jogairól szóló törvény rendelkezése alapján
a Német Nemzetiségi Ön-

egyesület tagságának, eredményes, jó munkát kívánunk
nekik a továbbiakban is.”
A köszöntő után dr. Sütő Ferenc kérte a máriaújfalusiakat:
az évforduló tiszteletére a
sportpályáról engedjenek föl
közösen 85 színes léggömböt.

kormányzat Szentgotthárd
2020. október 25. napján
megszűnik.
A nemzetiségek jogairól
szóló törvény értelmében,
ha a nemzetiségi önkormányzat megszűnik, akkor
a nemzetiségi önkormányzati képviselők választására
csak a következő általános
választáson kerülhet sor.
Szentgotthárd,
2020. szeptember 25.
Helyi Választási Iroda

A két falurész között a házak azóta már összeépültek.
A Hársas-patak mentén kanyargó, zömében egyutcás
Máriaújfalut aztán 1983-ban,
Szentgotthárd várossá nyilvánításakor Rábatótfaluval,
Rábafüzessel, Farkasfával és
Jakabházával együtt a város-

hoz csatolták, jelenleg 380400 lakosa van.
A közönség visszatért a
sátorba, ahol az ifjúság nevében Hujber Zsombor tanuló
szavalt falunapi verses köszöntőt, majd a tavaly alakult
Porabski Trió (dr. Sütő Ferenc,
Fodor Sándorné énekkel,
Stanko Crnko harmonikakíséretében) szórakoztatta
az ünneplőket. A gyerekek,
a Mini Manó tánccsoport
tagjai szépen megtervezett
ritmikus bemutatóját is nagy
tapssal jutalmazták, a kicsivel idősebb korosztály
táncos produkcióját a Szuper
Csapat adta elő. Örülhettek
Hrabovszky-Orth Katinka
és Soós János előadásának,
estére kelve Nagy Jonathan
illuzionista szórakoztatta a
máriaújfalusiakat.
A sportpályán bemutatót
tartott a szombathelyi Magor Hagyomány Örző Íjász
Egyesület.
A rendezvényt számos cég
is támogatta, sok tombolatárgyat lehetett nyerni. A résztvevőket finom étellel, itallal
is megvendégelték, este retró
diszkóval zárták a falunapot.
(t. m.)

Megszűnhet a Nyugat-Pannon
Járműipari és Mechatronikai Központ
A Kormány a 1667/2012.
(XII. 20.) Korm. határozata
alapján a Nyugat-Pannon
Járműipari és Mechatronikai Központot kiemelt
j á r m ű i p a r i kö z p o n t t á
nyilvánította, a következő év januárjában pedig
Szentgotthárd Város Önkormányzata elfogadta a
Nyugat-Pannon Járműipari
és Mechatronikai Központ
Szolgáltató Nonprofit Kft.
létrehozataláról szóló társasági szerződést. Az indu-

lást követően ígéretes és
komoly projektek kezdtek
kibontakozni, azonban a
tulajdonosok többsége a
jelenlegi keretek között
már nem támogatja a szervezet jövőbeni működését,
így annak megszüntetését
kezdeményezték, amel�lyel a Képviselő-testület is
egyetértett.
(Információ:
Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal)
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Közel 3,5 milliót kaphatnak a civil szervezetek,
a kiskerteket szeretnék megvásárolni
A veszélyhelyzetet, majd a nyári ülésszünetet követő első
rendes ülését szeptember 16-án tartotta a Képviselő-testület.
Egy járványhelyzettel összefüggő esemény miatt a Robert
Leeb terem helyett a Refektóriumban, egymástól megfelelő
távolságot tartva ültek a képviselők, az Önkormányzati TV
közvetítése – a kényszerű helyszínváltoztatás miatt – elmaradt.
Mivel az előterjesztő vis�szavonta, a kiküldött előterjesztések közül nem vették
napirendre a „Városi turisztikai
feladatok ellátása.” a „Királyi
kiváltságlevelekről díszkiadvány megjelentetése.” és „A
Máriaújfalui Sportegyesület
kérelme.” c. előterjesztést.
A lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről,
valamint a Szentgotthárdi
Közös Önkormányzati Hivatal
munkájáról szóló beszámoló
elfogadását követően megtárgyalták az Önkormányzat
2020. évi költségvetésének I.
félévi teljesítését részletező
előterjesztést.
Az ülésen elfogadott Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde
(SZEOB) beszámolója tartalmazta a feladatellátást jellemző adatokat, a férőhelyek
kihasználtságát, a vezetési
szerkezetet, álláshely-ös�szetételt, továbbá a szakmai
munkaközösségek működését, tanköteles gyerekek
ellátását, gyermekbalesetek
statisztikáját, a kötelező továbbképzéseket, az óvodai
ünnepeket, a szülőkkel történő kapcsolatok formáit. Az intézmény munkaerő-ellátottságával kapcsolatban sajnos
a szakemberhiány a jellemző
a továbbiakban is, várhatóan
a következő évek legnagyobb
megoldandó problémája is
ez lesz. A beszámolót elfogadásra ajánlották a fenntartó
Önkormányzati Társulásnak.

2014 óta a JustFood Kft.
látja el a közétkeztetési feladatokat Szentgotthárdon.
Az intézményvezetők
és a szolgáltató részvételével kéthavonta
megtartott személyes
egyeztetések tapasztalatai alapján elmondható, hogy a közétkeztetés
ellátása során a szolgáltató
figyelembe veszi az intézmények észrevételeit, rugalmas
hozzáállással oldja meg a kéréseket. A jogszabályi előírásokban megfogalmazottakat
betartják, figyelnek a változatos, egészséges táplálkozás
biztosítására.

11.996.309 Ft saját forrást kell
biztosítani a projekthez – ezt
erősítették meg egy újabb
döntéssel.
Idén először és csupán egy
alkalommal igényelhettek támogatást a Civil szervezeteket és városrészeket támogató alapból a civil szervezetek

Vis maior
támogatást
igényeltek
és a városrészi önkormányzatok. A testület az igénylők
valamennyi kérelmét pozitív
elbírálásban részesítette, így
megvalósulhatnak kiállítások, jubileumi ünnepségek,
egészségmegőrző programok, karácsonyi rendez-

Kivételesen a Refektóriumban üléseztek

Az Interaktív Időutazó
Múzeum építése kapcsán a
projekt megvalósításához
szükséges saját forrást a korábbi döntésekkel 104,3 M
Ft összegben biztosította az
Önkormányzat. Az építéssel
összefüggő költségnövekményére 2020 nyarán kiegészítő
támogatási igényt nyújtottak
be, így amennyiben a kérelem
pozitív elbírálásban részesül,
a korábban elfogadott önerő helyett összesen (bruttó)

vények, eszközbeszerzések
és felújítások is. Összesen
3.450.000 Ft-ot osztott szét a
testület a civil programokra.
A Magyarországi Szlovének Szövetsége a Lendvai
Galéria-Múzeummal és
Szentgotthárd Város Önkormányzatával minden évben
megszervezi a Nemzetközi
Művésztelepet, amelyre idén
immár 19. alkalommal került
sor. Augusztus 9. és 16. között
a Szlovén Kulturális és Infor-

mációs Központ adott otthont
az alkotótábornak, amelynek
keretében 10 művész számára biztosították a szervezők az
alkotáshoz szükséges feltételeket, szállást, ellátást – ennek
támogatására 400.000 Ft-ot
szavazott meg az Önkormányzat.
Az egykori művelődési ház
kerthelyiségének helyreállítására nyert LEADER
pályázati projektet a
nem elszámolható és
megemelkedett költségek mellett is megvalósítja az Önkormányzat,
vállalja a pályázat előfinanszírozását és biztosítja a projekthez szükséges 11.956.402
Ft önerőt is.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat a felsőoktatási
intézményekben tanulók,
illetve tanulni szándékozó
hátrányos helyzetű hallgatói
számára nyújt rendszeres
anyagi segítséget. Mint ahogy
az elmúlt években mindig,
az Önkormányzat idén is
csatlakozott a felhíváshoz, és
az ösztöndíj 2021. évi fordulójában összesen 500.000 Ft
támogatást nyújt e célra.
A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás Társulási Tanács megkeresése
kapcsán az Önkormányzat
kérte annak tételes, részletes
kimutatását, hogy az általuk
vélt tartozás pontosan miből
tevődik össze, illetve azt, hogy
milyen beruházás finanszírozására kívánják fordítani a
2017-2019. évre meghatározott beruházási önrészt.
Módosították a költségvetési rendeletet, majd napirendre került a Vis maior támogatás igénylése is. 2020. augusztus 14-én, Szentgotthárdon és

Szentgotthárd
a környékén a megszokottnál
lényegesen több csapadék
hullott. A felhőszakadásszerű
eső jelentős károkat okozott az önkormányzati utakban, a csapadékvíz-elvezető
rendszerekben. A keletkezett
károk veszélyeztetik a közlekedés biztonságát, illetve
a lakóingatlanok megköze-

lítését, így a város vis maior
támogatás címen támogatási
igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz.
Ingatlanokkal kapcsolatos
előterjesztésekről is tárgyaltak, a Széchenyi u. 18. alatti
ingatlant ismételten, alacsonyabb vételárért meghirdetik
eladásra, a Jakabháza város-

részen lévő tűzoltó szertárat
is értékesítik, és döntöttek
beérkezett pályázatokról is.
A Wesselényi út folytatásában található kiskerteket
az Önkormányzat szeretné
megvásárolni a Magyar Államtól, hogy az így végre
önkormányzati tulajdonba
kerülő ingatlanok ugyanúgy
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kiskertekként működhessenek tovább.
Zárt ülésen a Rendelőintézet intézményvezetői beosztásának ellátására kiírt
pályázatot is elbírálták – a
korábbi vezető, dr. Klósz Beáta
kapott újra bizalmat.
Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal

Jóváhagyták a járási egészségtervet,
csoportlétszámot emeltek az óvodában
Szeptember 30-án tartották
meg a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás soron következő ülését a
térség polgármesterei.
Jóváhagyták a Társulás
2020. évi költségvetésének
első félévi teljesítéséről szóló
beszámolót és a Társulás által
fenntartott Szentgotthárd és
Kistérsége Egyesített Óvodák
és Bölcsőde (SZEOB) éves
beszámolóját is. Az aktuális
gyereklétszámra tekintettel,
engedélyezték a szentgotthárdi Játékvár Óvoda maximális
csoportlétszám túllépését is
két további csoportban.

Az ülésen jóváhagyott egészségtervben szereplő feladatok
és célmeghatározások a helyi
egészségfejlesztési iroda tapasztalataira és adatbázisára,
a székhelytelepülés hatályos
egészségügyi koncepciójára,
továbbá a szentgotthárdi járás
jegyzőinek kiegészítéseire,
javaslataira épülnek.
Foglalkoztak a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtését és ártalmatlanítását végző szolgáltató
díjkompenzációs kérelmével
is. A közszolgáltatás ellátásáról a tagönkormányzatok a
Társulás által megkötött közszolgáltatási szerződés alapján

Az egészségügyről szóló
törvény alapján a járásra a
járásszékhely város önkormányzata a területileg érintett
települési önkormányzatokkal vagy azok társulásaival
egészségtervet dolgoz ki, illetve gondoskodik az abban
foglaltak megvalósításáról.

gondoskodnak. A szolgáltató
díjkompenzációs kérelmet
nyújtott be, tekintettel arra,
hogy a Zalavíz Zrt. a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz ártalmatlanítási díját jelentős mértékben emelni
fogja. A rezsicsökkentésről
szóló törvény alapján a lakos-

ságnak további díjemelés nem
érvényesíthető, ezért a különbözetet (díjkompenzációt) az
önkormányzatoknak kellene
megfizetni. A Társulás ehhez
elvi hozzájárulását adta azzal,
hogy a szolgáltató a tárgyalások során kérjen kimutatást
és indoklást a szennyvíz befogadójától a díj emelésének
okáról – ennek ismeretében
döntenek majd a díjkompenzáció mértékéről.
Az Őrség Határok Nélkül
Egyesület a LEADER program helyi szintű végrehajtására létrehozott szervezet,
amelynek a szentgotthárdi
járást alkotó valamennyi települési önkormányzat tagja.
Az Egyesületnél tisztújítás
aktuális. A Társulási Tanács –
a jelenlegi tagok mellett – az
Elnökségébe Kovács Márta
Máriát, a Civil Fórum titkárát,
a Felügyelő Bizottságba pedig

Horváthné Boldizsár Borbálát,
Rábagyarmat község polgármesterét delegálta a térség
képviseletében.
A szintén a Társulás fenntartásában működő Városi
Gondozási Központ intézményvezetőjének magasabb
vezetői megbízása év végével
lejár. A vonatkozó jogszabályi
előírásoknak megfelelően
elrendelték az intézményvezetői beosztás ellátására a
pályázati felhívás közzétételét,
továbbá a beérkező pályázatok véleményezésére bizottságot is felállították, amelynek
– a Társulás Egészségügyi és
Szociális Bizottságának elnökén és a szakma által delegált
tagon túl – Csicsai Dóra intézményi ügyintézőt választották
tagjának.
(Információ: Szentgotthárd
és Térsége Önkormányzati
Társulás)
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Pedagógus Szolgálati Emlékérmet kapott
Zleovszki-Mayer Julianna
1986 óta a szentgotthárdi zeneiskola tanáraként a
gyerekek zenei fejlődéséért
dolgozott. Zeneiskolai tevékenysége Szentgotthárdon
mind az oktatás, mind a közművelődés területére erős
hatást gyakorolt.
A város kulturális, zenei
életének fontos személyiségeként, pedagógusi munkája
mellett a közművelődés területén is jelentős tevékenységet
fejtett ki. Kórusok vezetése,

Zleovszki-Majer Julianna, balról az első

civil szervetekben vezetői
tisztség fűződik nevéhez.
40 év szolgálati munka
után Kásler Miklós, az Emberi
Erőforrás Minisztériumának
minisztere a Pedagógus Szolgálati Emlékérem szakmai
elismerést adományozta számára, melyet a Takács Jenő
Alapfokú Művészeti Iskola
tanévnyitó órabeosztása után
vehetett át kollégái körében az
intézmény vezetőjétől.
A fotó az emlékérem átadását követően készült.
(Információ: Zeneiskola)

Bemutatkozott a színjátszó kör
Folytatás az 1. oldalról
Egy éve készültek a debütálásra, márciusra tervezték a
bemutatót, amit a vírusveszély
miatt el kellett halasztani, júniustól újra próbálhattak.
Korunk durva valósága
lopakodott be a nézőtérre,
noha jelzésértékű háttérrel és
eszköztárral. A narrátor hírolvasása után visszaköszönt
a televíziókból oly jól ismert
mondat: Figyelem, megrázó
képek következnek! Egyúttal
elválasztva a sorjázó jeleneteket. A zene hol idegesítően
fokozta a hatást, máskor meg
ellenpontozta. A sötét háttér
előtt a szereplők fekete ruhája
óhatatlanul fölerősítette a nézőkben, hogy főként az arcokra, kezekre és a mozgásra kon-

centráljanak. A fiktív híradás
a “szentgotthárdi metróban”
történt robbantásos terrorista
merénylettel kezdődik. Az első
meghökkenés után, a széksorokról majdnem el is his�szük, hogy a metróban ülünk...
A hírek nem kímélnek senkit
és semmit, a szereplők jönnek,
mennek, mindenki mondja
a magáét, és szakasztott úgy,
mint az életben, szinte nem is
figyel másra. Az egyik jelenetben több szereplő szajkózza
uyanazokat a mondatokat
refrénszerűen, a sajátos kakofóniában aztán el-elcsípünk
mondatrészeket, szófoszlányokat, amiket suttogva indítanak, majd előre lépve fölerősítenek (milyen nehéz lehetett
ezt megtanulni!). A groteszk

hatást növelte, hogy ismert
klasszikus költők verssorait
is elmormolták vissza-vis�szatérően. A durvaságot
imitálva viszontláthatjuk a
színen. Az Apró Hírek első
részében a mai bűnügyek
parafrázisára is ráismerhetünk.
A második részben a kereskedelmi televízió egykori
Mónika showját láthatjuk
görbe tükörben, erősen karikírozva, címe: Nem tudok
veled tovább élni! Két jelenetben vitték színre, a rendező
is játszik. Kibogozhatatlan
családi kapcsolatok, fölerősített érzelmi zűrzavar, nagyon
durva mondatok. Narrátor/
Monika a színpad előtt próbál
bölcselkedve rendet vágni.

Nem is telik neki másra, csak
arra, hogy ezzel az életmóddal
hagyjál fel! és lágy zene.
Az előadás hátterében komoly munka és erőfeszítés
sejlik föl, önmagában már az is
jó, hogy generációk lépnek föl
együtt a világot jelentő deszkákra. Reméljük, lesz folytatás,
az élet derűsebb színeivel. (Október 5-én a főpróbán láttuk
az előadást.)
(t. m.)
Fotó: Kóbor Szonja

Áthelyezték az üveggyűjtő konténereket
A helyi környezet- és természetvédelem szabályairól
szóló rendeletet módosította
az önkormányzat. Az Árpád
úti és a sporttelep melletti
üveggyűjtő konténereket
megszüntették, ugyanis folyamatos problémát okoz
a gyűjtőkonténerek mellé pakolt háztartási lom és

egyéb hulladék, továbbá az
üveges konténerek helytelen
használata. A Pável lakótelepen lévőt a Hunyadi úti
volt autóbusz-pályaudvar
területére helyezték át, a
rábatótfalui kultúrház melletti üveg-visszagyűjtési pontot a rábatótfalui templom és
az italbolt közötti területre,

az Ady Endre utcában lévőt
pedig a P+R parkoló bejáratához. Megszűnik az Árpád
utca végén, a Kossuth L. utcai sporttelepnél lévő és a
Széchenyi u. tömbbelsőnél
kialakított üveg-visszagyűjtési pont. A változások 2021.
január elsejétől lépnek életbe.
Elfogadták a környezetvé-

delmi beszámolót is, amely
részletes és korrekt képet
adott a település köztisztasági, szennyvízelvezetési,
hulladékszállítási és szelektív
hulladékgyűjtéssel kapcsolatos tapasztalatairól.
(Információ:
Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal)
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Embertársaink az élet alkonyán
Beszélgetés az időskori
demenciáról címmel filmvetítésre és ismeretterjesztő
előadásra hívta a szentgotthárdiakat a Rendelőintézet
és az Egészségfejlesztési
Iroda. A járvány szabályait betartva sok érdeklődő
vett részt a Csákányi László
Filmszínházban tartott közel
kétórás programon szeptember 28-án.
Dr. Klósz Beáta, a Rendelőintézet igazgatója nyitotta meg a
rendezvényt, köszöntötte dr.
Menyhárt Miklós főorvost, a
francia orvosi kamara tagját,
Koller Istvánt, a film rendezőjét. A rendező mindjárt el is
árulta, öt évig forgatta a filmet,
amit félig dokumentumfilmnek, félig ismeretterjesztőnek
szánt.
Dr. Menyhárt Miklós a filmnek is egyik szereplője, a rendező megfogalmazása szerint
pedig legfőbb szakmai segítője
volt. A főorvos a vetítés előtt
az időskori demenciáról tartott érdekfeszítő előadást. A
demencia összefoglaló elnevezése annak a tünetcsoportnak, aminek a hátterében
többféle kór is meghúzódhat.
A szellemi hanyatlás következtében leépül az emlékezet,
viselkedészavarok – hirtelen
hangulatváltások, fokozott
ingerlékenység, gyanakvás,
agresszió – léphetnek fel.
Az agyszövetekben bekövetkezett változások súlyosan
hatnak az érintettre, a családtagokra, sokszor megoldatlan
feladat elé állítva őket és a
társadalmat is. Az egészségügyi világszervezet (WHO)
2017-ben népbetegséggé nyilvánította az Alzheimer-kórt,
amely az orvostudomány mai
állása szerint nem gyógyítható, már 40-50 éves korban is
elkezdődhet. Nem kímél se
szegényt, se gazdagot, művészt, vagy tudóst (a híres

emberek közül Ronald Reagan
volt amerikai elnök, Peter
Falk filmszínész, Winston
Churchill államférfi, és Puskás
Ferenc világhírű focistánk is
ettől szenvedett). Hazánkban
250-500 ezerre becsülik az
Alzheimer-kórban szenvedő
betegek számát, az előrejelzések szerint 2050-re minden
harmadik család érintett lehet.

vannak-e olyanok, akik szembesültek a betegséggel, ápolták hozzátartozójukat, elég
sok kéz emelkedett a magasba. Az Alzheimer-betegség
jellemzője a kóros feledékenység: eltévednek a saját
utcájukban, szélsőséges öltözködéssel válaszolnak a hidegre, vagy melegre, fordított
életet élnek, nappal alszanak,

Koller István és
dr. Menyhárt Miklós

A 60 perces film megrázó képsorai a betegekről és
hozzátartozóikról készültek,
a családtagok, akiknek tudomásul kellett venni, hogy akit
a legnagyobb szeretettel és
odaadással ápolnak, már nem
az, aki régen volt… és mégis
vállalják a 24 órás szolgálatot. Ők vallanak az életükről.
A filmben orvosok, gyógyszerkutatók, egyetemi oktatók,
külföldön szolgáló betegápolók foglalják össze a kór történetét, ki-ki a saját szakmája
szemszögéből. Dr. Menyhárt
Miklós Franciaországban élt
évekig, s ott hozta létre az
Alzheimer betegek ellátását
szolgáló kórházi részleget, ezt
is láthattuk, és a hazánkban
elsőként (2013-ban) Győrben
alakított Alzheimer Cafét is,
amely azt vállalta, hogy segít a
kezelt betegek hozzátartozóinak. Előadásokat hallgathatnak, megoszthatják a gondjaikat egymással, sorstársaikkal,
segítséget kérhetnek.
A film vetítése után nehezen indult újra a beszélgetés.
A főorvos kérdésére, hogy

éjjel járkálnak, pakolásznak,
keresgélnek, már nem tudnak
számolni, tárgyakat furcsa
helyekre tesznek (szemüveg a
hűtőben). Lopásra gyanakszanak, feljelentéseket tesznek. A

betegség előrehaladtával nem
ismerik föl hozzátartozóikat,
képtelenné válnak az önellátásra, állandó felügyeletre
szorulnak. A főorvos felhívta
a figyelmet, nem szabad velük
vitatkozni, az érzelmekhez
kötődő memória marad meg
legtovább, a tehetetlenség
agressziót vált ki belőlük. Az
érintett családok krízishelyzetbe kerülnek, szégyellik a
betegséget, a gondozó feladja
a munkáját, ráadásul még
az előítéletekkel is meg kell
küzdenie. A filmben szereplő
egyik beteget 10 évig ápolta a
felesége, nem adta intézetbe.
Kollár István rendező elmondta, sokan próbálták
megakadályozni a film létrejöttét. A beteg mögött álló
embereket, a társadalmi problémát szerette volna bemutatni. S mint a film végén kiderült,
édesanyja emlékére vállalta a
hosszú-hosszú munkát, őt is
ez a betegség támadta meg és
vitte a sírba.
(t. m.)

Programajánló
október 16. 19:00 óra
Házasságról szó se lehet, színházi előadás
Helyszín: Színház. Jegyár: 2600 Ft.
október 17. 18:30
Capella Savaria. Helyszín: Refektórium
Október 21 18:00
Hangversenybérlet – Trillusion Prologue
Helyszín: Színház
Jegyárak: Felnőtt: 1300 Ft. Nyugdíjas: 1000 Ft. Diák: 700 Ft.
október 22. 17:00
Október 23-i megemlékezés
Helyszín: Hősi Emlékmű és ’56-os erdő
november 7. 19:00
Musical show. Helyszín: Színház
november 24. 19:00
Jövőre veled ugyanitt – színházi előadás. Helyszín: Színház
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Négy vasi horgásztó, köztük a Hársas-tó környezetét is fejlesztik
A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége szeptember 24-én tartotta projektindító rendezvényét a Vaskeresztesi Alpesi Fogadó és Horgászturisztikai Központban, ahol
a közeljövőben tervezett horgászturisztikai fejlesztéseket
ismertették. A most elnyert több mint 136 millió forintos TOPos támogatásból négy újabb Vas megyei horgásztó – köztük
a Hársas-tó – újul meg.
Seregi Miklós, a Vas Megyei
Horgász Szövetség elnöke köszöntötte a megjelenteket, és
elmondta: „piros betűs” ünnep
a mai a Vas megyei horgászok
életében, hiszen sikeres pályázat tényét tudjuk bejelenteni. A Szövetség korábban a
„Vas Megyei Területfejlesztési
Stratégiával összhangban a
„Széchenyi 2020 program”
keretében már nyert TOP-os
pályázaton, akkor 110 millió
forintból nyolc helyszínen
kilenc projektet valósítottunk
meg. A mostani projektben az
Abért-tavak, a máriaújfalui
Hársas-tó, a Vasvári Csónakázótó és a Celldömölki tó újul
majd meg.
„Ennek a pályázatnak nem
csak a horgászok örülhetnek,
hanem a horgászok családtagjai is, illetve rajtuk kívül
mindenki, akik használják
ezeket az eszközöket, fejlesztéseket, amiket ezekből a
pályázatokból megvalósítunk.
Hét évvel ezelőtt alig voltunk
mi horgászok többen, mint
négyezren, idén pedig tizenegyezer regisztrált horgászt
tartunk nyilván, ha a családtagjaikkal is számolunk, akkor
itt a megyében körülbelül 40
ezren használják a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei
Szövetsége által megvalósított fejlesztéseket. Az elmúlt
években több projektet is
nyertünk, ezek keretében
nyolc tó tudott teljesen megújulni és kulturált környezetet
biztosítani a horgászoknak,
és a tavakhoz látogatóknak
a mostani projektben pedig
négy új helyszínen javítjuk a
körülményeket.”

Majthényi László, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke elmondta: „2014 augusztusában
ültünk le először beszélgetni Puskás Norberttel
arról, milyen fejlesztési
elképzeléseik vannak.
Ekkor elkészült egy nagyon komoly szakmai anyag,
amihez számokat is rendeltek
annak készítői. Amikor elindult
a Terület és Településfejlesztési
Operatív Programnak a megyei
megvalósítása, akkor sikerült
a mostaninál szerényebb ös�szeggel, 110 millió forinttal nyolc
helyszínen kilenc projektet
megvalósítani.” Rámutatott
arra, a fejlesztések sikerét mindenki láthatja, tapasztalhatja,
aki ezeknek a tavaknak a kör-

„Megváltozott a világ, és bár ez
horgászturisztikai fejlesztés,
de nem az lesz a legfontosabb,
hogy hány vendégéjszakát
indukál. Biztos, és kimutatható, hogy a horgászturizmus
nagyon fejlődőképes ágazat,
de mégiscsak az a legfonto-

Villamos
hálózatot kap
a Hársas-tó
sabb eleme, hogy jól érezzük
magunkat itt Vas megyében, a
saját közösségünkben. Tavas�szal két területen is látványos
változások voltak: az egyik,
hogy a kiskertek még soha
nem voltak ennyire gondozottak, felértékelődött a falusi
lét, a saját környezetünkben
való tevékenység, a természet
felé fordulás. A másik pedig,

V. Németh Zsolt a projektindítón Vaskeresztesen
nyékén horgászott, vagy családjával, baráti társasággal időt
töltött. A Vas Megyei Közgyűlés
elnöke örömét fejezte ki, hogy
sikerült a TOP keretein belül
négy új helyszínt is bekapcsolni
a horgászturisztika sorába.
V. Németh Zsolt miniszteri
biztos, országgyűlési képviselő
örömét fejezte ki a megvalósuló beruházásokkal kapcsolatban, hogy a megye több
pontját is érintik a fejlesztések.

hogy soha ennyi ember nem
látogatott még ki a közeli
tavakhoz. A járvány időszakában felismertük, hogy van
olyan tevékenység, amikor
biztonsággal vigyázhatunk
egymásra, és valami ellentéteset csinálunk, mintha nagyon
távoli úti célokat keresnénk.
Az önkormányzatoknak szintén gratulálok, hiszen a tavak
színterei a szabadidő hasznos
eltöltésének.”

A TOP-1.2.1-15-VS1-2 019
-0 0009. számú „Horg ász
tur isztikai fejlesztések Vas
megyében” című pályázat
részleteit a 44 vasi és 6 zalai horgászvízen gazdálkodó, napjainkra már 11.000
horgászt összefogó Horgászszövetség ügyvezető elnöke,
Puskás Norbert ismertette. A
tervezett fejlesztések célja, akárcsak korábban,
ismét az, hogy a megújuló horgásztavak és
környezetük az idelátogatók rekreációs igényeit
minél jobban kiszolgálja,
rendezettebb körülményeket
nyújtva a szabadidő eltöltéséhez. A horgászati fejlesztések
közcélúak, a tavak nincsenek
körbekerítve, így bárki által
szabadon látogathatók.
A vízpartok horgászturisztikai fejlesztése érdekében
utak, parkolók, rézsűk, műtárgyak karbantartására, valamint padok, pihenőhelyek,
információs táblák elhelyezésére is sor kerül. A pályázathoz készült tanulmánytervek
alapján összesen 162 kültéri
elemet fognak kihelyezni,
és mintegy 6-7 ezer négyzetméternyi partszakaszt
fognak megújítani, a tervek
szerint 2021 végéig. Az Abért
tavaknál a Lukácsháza felőli
oldalon „horgászparkoló”
létesül, tűzrakóhely, pad- és
asztalgarnitúrák kihelyezése
mellett, rendezvénytér, tábori
WC, illetve szelektív hulladéksziget is létesül. A parkoló
megközelítéséhez szükséges
szerviz út zúzalékos javítása
is megtörténik. A Celldömölki-tó körül 30 horgászhelyet
alakítanak ki, több pad-asztal
garnitúra, játszóelemek, és
a tó körüli sétány felújítása
teszi majd lehetővé a tó körüli
szabadidő hasznos eltöltését.
Máriaújfaluban a Hársas-tó
megújításának legnagyobb
eleme a villamoshálózat-fej-
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lesztés (840 méter földkábel
elhelyezése, elosztó szekrény
és fogyasztásmérő hely kialakítása). A tavat és környezetét
komfortosabbá teszik új tűzrakóval, több pad- és asztalgarnitúrával, rönkfa játszóelemmel. Mozgáskorlátozottak által

használható horgászstég is
lesz, és a meglévő homokozóhoz napvitorlát, valamint egy
turisztikai kamerát is felszerelnek. A Vasvári Csónakázótó
körül megújul a sétány, két
tisztásos területen szalonnasütők, pihenőhelyek létesül-
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nek. Szelektív hulladéksziget,
valamint mozgáskorlátozottaknak horgászstég szolgálja
a látogatókat. Fákat, cserjéket ültetnek, füvesítenek. A
fejlesztésekhez kapcsolódó
kötelező marketingtevékenység keretében kiadványok,

a megújított horgászvizeket
bemutató online tartalmak,
valamint víz alatti mederviszonyokat bemutató térképek
is elérhetőek lesznek.
(Információ:
Sporthorgász Egyesületek
Vas Megyei Szövetsége)

Völker Dóra fuvolista és basszusgitáros kapta
az „Év zenésze” díjat
Rápli Róbert, Völker Dóra, Bedőcs Gábor

Szentgotthárd Város Fúvószenekara 2019. évi „Év
zenésze” díját Völker Dóra
fuvolista és basszusgitáros
nyerte el a zenekari tagság
titkos szavazása alapján.
A díjjal a fúvószenekar érdekében tett erőfeszítéseket, a
szorgalmat, a minőségi munkát ismeri el minden évben az
egyesület tagsága.
Az elismerést hagyományosan a szentgotthárdi húsvéti

fúvóskoncerten szokták átadni
nagy nyilvánosság előtt, de
mivel a program elmaradt
a járvány miatt, ezért idén a
szeptember 26-i kőszegi szüreti
fúvóstalálkozó keretében nyújtották át a főtéri nagyszínpadon.
Az átadók: Bedőcs Gábor
egyesületi elnök és Rápli Róbert karnagy, középen Völker
Dóra áll.
A fúvószenekar az elmaradt húsvéti koncert helyett
karácsonyi koncerttel készül,

amely 2020. december 20-án
lesz a Színházban.

(Információ: Szentgotthárd
Város Fúvószenekar)

„És mindenik talpra tudott állani!”
Az Őrségi Kitelepítéseket
Kutató Egyesület (ŐKKE)
országos vándorkiállítása ezt
a címet viseli, amely Szentgotthárdon, Őriszentpéter
után második állomásként,
november 7-től 23-ig látogatható. A kiállítás-megnyitó
napján tematikus városi sétára is invitálják a résztvevőket.
Hetven éve a városból és környékéről, így a Vendvidékről is
az őrségihez hasonló brutalitással tépték ki a korabeli
lakosság mintegy öt százalékát, hogy „belső ellenség”
koholt vádjával a Hortobágy
zárt kényszermunkatáboraiba
deportálják őket. A sztálinista-rákosista önkényuralom
akárcsak az Őrségből, úgy
Gotthárdról és vidékéről is
egész családokat hurcolt el és
szándéka szerint fosztott meg
szülőföldjétől, tulajdonától,

jövőjétől az osztályharcos
ideológia és az akkor világrendszereket megosztó határvidéki „éberség” jegyében.

meghatározó hatalmi szerepet is játszott, miközben
maga is meghatározottja lett,
máig kitapinthatóan, az akkor

A korlátos szabadulás utáni
kényszerhallgatás évtizedeiben félelemmel titkolt közös emléke volt Kónyatanya,
Lászlómajor, Tiszaszentimre, Tedej neve őrséginek,
vendvidékinek, gotthárdinak
egyaránt. Szentgotthárd mint
járási székhely pedig a kitelepítések előtt, alatt és után
személyes és kistáji sorsokat

történteknek. Ezért fűzhető
ma tematikus városi séta tanulságos útvonalára egykori
tanácsépület, pártbizottság,
járásbíróság, börtön, rendőrkapitányság és ÁVH-parancsnokság, mint az ŐKKEvándorkiállítás egyik tervezett
kísérő eseménye.
A másik kísérő rendezvény
novemberben pedig az a

könyv- és kiadványtárlat lesz,
amelyen a Móra Ferenc Városi
Könyvtár és Múzeum elhivatott munkatársai a kitelepítés
kérdéskörének helyi és általános forrásait mutatják be, segítséget kínálva mindazoknak,
akik – akár hiánypótló vagy
kegyeleti célból – elmélyülnének ebben a sokrétű, ám máig
kevéssé ismert témában. Maga
az ŐKKE vándorkiállítás a városközpont új kulturális alkotóhelyén, a SZEMLE egyesület
által létrehozott és fenntartott
Vitrinben (Deák Ferenc utca 3.),
a november 7-én 14 órakor kezdődő megnyitón is várja mind
az érdeklődőket, mind azokat,
akik személyes vagy más emlékükkel, dokumentumaikkal,
véleményükkel és részvételükkel szívesen járulnak hozzá
annak bizonyításához, hogy „És
mindenik talpra tudott állani!”
Róka Zsuzsa

10

Szentgotthárd

Idősbarát régiót fejlesztenének
Lendva és Szentgotthárd térségében
A Muraba Európai Területi Társulás műhelybeszélgetésre
hívta az idősekkel hivatásukból adódóan foglalkozókat és
a civil szervezetek képviselőit szeptember 17-én a Gotthard
Therme Hotel & Conference konferenciatermébe. A vírusjárvány átírta a programot, a szlovén határ túloldaláról nem
tudtak átjönni a tapasztalatcserére a projektben részt vevő
lendvai partnerek, így úgy döntöttek, hogy az „Idősbarát
régió fejlesztése” programhoz kapcsolódó helyzetértékelő
workshopot mindenki a saját területén valósítja meg.
Az idősek csoportjaival indított párbeszédre elsősorban
nyugdíjasokat, időseket tömörítő civil szervezetek képviselőit hívták meg, a központi
téma a Motivage elnevezésű,
határon átnyúló program volt.
A Muraba ETT a vezető partner,
társai pedig két-két érintett intézmény a határ két oldalán. Az
együttműködés célja a határon
átnyúló idősbarát régió fejlesztése Lendva és Szentgotthárd
térségének szépkorúakkal
foglalkozó szervezetei között.
Papp Bálint, a Muraba ETT
igazgatója köszöntötte a résztvevőket, köztük Kissné Köles
Erikát, a szlovén nemzetiség
parlamenti szószólóját, dr.
Sütő Ferencet, a szentgotthárdi önkormányzat nemzetiségi,
ifjúsági és egyházi ügyek tanácsnokát. Elmondta, a projekt is hozzájárulhat ahhoz,
hogy a Rába-vidéken élő korosabb emberek életkörülményeit javítsák. Szentgotthárd
azért is különleges helyzetben
van, mert rendkívül erős a civil szektora, sok egyesületben
tevékenykednek a nyugdíjasok is. Az önkormányzati hivatal Refektóriumában szinte
egymásnak adják a kilincset
a programok során. Beszéde
végén bejelentette, októberben útjára indítják a Nyugdíjas
Szabadegyetem sorozatot, a
járvány miatt egyelőre csak a
Gotthard TV-n és interneten
keresztül, amíg nincs mód
személyes találkozásokra.

A workshop a korosztályra
jellemző adatok ismertetésével kezdődött. Ferencz Gábor,
a Westpannon Kft. képviselője elmondta, hazánkban is
növekszik a 60 éven felüliek
aránya, jelenleg az ország
lakosságának 23 százaléka, a

lalkoztatását elemezte, önkéntes segítésre, akár vállalkozások indítására is buzdította
a korosztály tagjait. Dr. Klósz
Beáta, a szentgotthárdi Rendelőintézet vezetője a 2013-ban
létrehozott Egészségfejlesztési
Iroda munkáját vázolta fel,
számos ismeretterjesztő és
egészséget szolgáló mozgásos programjuk volt, és lesz
még 2021-ig. Az érintettek
bevonása az általuk alapított
klubok és más egyesületek
révén sikerült. Ropos-Csató
Melinda, a Városi Gondozási Központ munkatársa a
szociális gondozásról tartott

szentgotthárdi járásban több
mint 25 %-a tartozik ide, a 80
év fölöttiek kétharmada nő.
Ráadásul egyre többen élnek
egyedül, a családtaggal ös�szeköltözés nem túl népszerű.
Az idősek ellátása, a fizikai,
mentális, szociális jólétük
megtartása fontos feladat. A
társadalomnak kötelessége a
biztonságos háttér megteremtése, hogy az idősebbek meg
tudják őrizni aktivitásukat,
önállóságukat, társas kapcsolataikat, méltóságukat, amíg
csak lehetséges, élhessenek
megszokott környezetükben.
Ne csak „problémát” jelentsen
az, aki eléri, megéli a tisztes
öregkort. A projektnek az is
célja, hogy meg lehet osztani
egymással a jó tapasztalatokat,
ötleteket.
Varró Viktor a Muraba ETT
képviseletében az idősek fog-

beszámolót, az idősek nappali
ellátását végzik, egészségük
megőrzését segítik, mindezzel hozzájárulnak a családok
gondjainak enyhítéséhez. Jó
lenne, ha minél több önkéntes segítőt (fiatalabbakat) is
be tudnának vonni, szeretné,
ha ez a térség a határ mindkét oldalán kiérdemelné az
idősbarát régió címet. Fábián
Béláné, a Városi Gondozási
Központ vezetője ismertette
a 2006-ban beindított jelzőrendszeres házi gondozás tapasztalatait. Szentgotthárdon
és térségében 50 idős, beteg,
vagy fogyatékkal élő embert
kapcsoltak be a jelzőrendszeres segítségnyújtásba, a kliensek a nap 24 órájában kérhetnek segítséget a diszpécser
központtól. A női ellátottak
száma 84%, a férfiaké 16 %. A
legtöbben 80-89 éves korban

kérik ezt a szolgáltatást (jelenleg 31-en vannak). A hívások oka: a legtöbbször elesés,
félelem, zavartság, magány.
Kevés a rosszul értelmezett
kérés, mindössze a hívások
4%-a mondható tévesnek. A
segélyhívó készülékek sajnos
elavultak, 2019-ben 650 ezer
forintot kellett költeni karbantartásukra. A Motivage
program segítségével újra
cserélhetik őket, a projekt része az is, hogy a szentgotthárdi
intézmény mentorálásával
fogják bevezetni a hasonló jelzőrendszeres segítségnyújtást
Lendván. Az intézményvezető
megerősítette: bentlakás helyett az idősek biztonságos,
megszokott környezetben
tartását kellene továbbra is
lehetővé tenni, s ehhez a feltételeket javítani.
Dr. Klósz Beáta vetítettképes előadással szemléltette a
város és térségének egészségügyi hálózatát. Az ellátó rendszer aprófalvas, elöregedő településeken végzi a munkáját.
A városban és körzetében 15
ezer ember él 255 négyzetkilométeren. Szentgotthárd önkormányzata önként vállalta a
Rendelőintézet fenntartását, a
laboratóriumi szolgáltatást is.
Ferencz Gábor ismertette,
helyzetfelmérést, adatgyűjtést
terveznek a szentgotthárdi és
lendvai térségben. A kérdőíves felmérés értékelése után
szeretnének újabb javaslatokat tenni, hogyan lehetne a
generációkat közelebb hozni
egymáshoz, akár önkéntesek
bevonásával, milyen tudást
adhatnak át egymásnak.
A hozzászólók között Szabó
Elekné, Csider Bernadett és
Szepesiné Fuisz Erika is kitért
rá, nagyon hiányzik a civileknek, hogy nincs megfelelő próbatermük, ahol összejöhetné-
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nek. A működő civil irodában
kevés a hely, alkalmanként a
Színház aulájában, vagy a Refektóriumban találkozhatnak.
Korábban a régi művelődési
ház emeletén lévő próbaterem
jobb volt erre a célra.
Szepesiné az „elöregedő
társadalom” kifejezést sértőnek találja, az idősek között

nagyon sok aktív ember található, ő maga öt civil szervezetben tevékenykedik, hasonlóan
több társához… A szervezetek
saját bevételeikből (tagdíj), az
önkormányzat támogatásából
(Civil Alap) és pályázatokból
tudnak működni. Dr. Klósz
Beáta a generációk közötti
együttműködésben a fiatalok

információs tudásának átadására, a közösségi munka során
a közös sétára, vagy korrepetálásra, gyerekfelügyeletre hívta
fel a figyelmet. Monek Dávid,
Magyarlak polgármestere
elmondta, a faluban a fiatalabbak aktívak, az idősebbeket
nehezebb kimozdítani. Az
idősebbeknek az is segítség
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lenne, ha létrehoznának egy
adatbázist, milyen szakembereket lehet elérni különféle
javításokhoz.
A műhelymegbeszélést
Papp Bálint azzal zárta, hogy
hamarosan folytatják az eszmecserét a szlovén partnerekkel is.
(t. m.)

Németh Ákos szombathelyi képviselővel egyeztetett Labritz Béla alpolgármester
Szeptember 3-án találkozott
Labritz Béla alpolgármester
Németh Ákossal, Szombathely Megyei Jogú Város tanácsnokával. Mindkettejük
szívügye a környezetvédelem, így a szakmai találkozó
egyúttal baráti beszélgetéssé vált.

A szélesebb kört is érintő
munkássága országok közötti
egyeztetéseket, megállapodásokat szült már. Elmondta,
szombathelyi városvezetőként úgy vélte, sokat tanulhat

egy tapasztalt, zöld ügyekkel
is foglalkozó politikustól, így
személyesen kereste fel Szentgotthárd alpolgármesterét.
Egyeztetésükön szó esett a
környezetvédelemmel kap-

Németh Ákos és
Labritz Béla

Németh Ákos elismerően
nyilatkozott az alpolgármester szakmai tevékenységéről,
aki már hosszú ideje tevékenyen foglalkozik Vas megye
környezetvédelmi ügyeivel.

csolatos témák fontosságáról,
a civil kezdeményezések felkarolásáról, és természetesen
a közösség aktív szerepéről
ezekben a politikától sem
független ügyekben.
Részletesen tárgyalták a
sikeres szentgotthárdi gyakorlatot is a szelektív hulladékgyűjtés kapcsán, amely
tapasztalatokat jó lenne a
megyeszékhely eljárásaiba is
beilleszteni.
Információ: Szentgotthárdi
Közös Önkormányzati Hivatal
| Németh Ákos

SZET Szentgotthárdi Kft.
Telephelyünkön garázsok, irodák, raktárak bérbe adók!
Halottbeszállítás
24 órás ügyelet:
06-30/2827-684
06-30/819-0856
Szentgotthárd, Hunyadi út 42.
Ügyfélszolgálati iroda:
06-94/380-052
Ügyfélszolgálati idő:
munkanapokon 8.30-15.00
Lakásfelújítás, épületkarbantartás.
Nyílászárócsere, festés.
Villanyszerelés, külső-belső burkolás.
Kapubejárók készítése, kertépítés.
Takarítás.

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
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Legtörpösebb ötödikesek
A járványügyi helyzetre való tekintettel idén rendhagyó módon tartották az 5. osztályosok avatását a Széchenyi István
Általános Iskolában. Ezúttal elmaradt a vetélkedő, de az iskola
legifjabbjai vidám műsorral készültek.
Szeptember 24-én az első
órában kis kék törpök lepték
el az iskola auláját, ugyanis
az előzetesen kiadott feladat

MOZIMŰSOR
október 16. 19:00
Greenland – Az utolsó menedék (szinkronizált amerikai
thriller – 2D)
október 17. 14:00, október
18. 13:00
Tenet (szinkronizált angolamerikai-kanadai akció-thriller – 2D)
október 17. 17:00, október
18. 16:00
Nagypapa hadművelet
(szinkronizált amerikai családi vígjáték – 2D)
október 17. 19:00, október
18. 18:00, október 19. 19:00
Becsületes tolvaj (szinkronizált amerikai akció-krimi
– 2D)
október 20. 19:00 (Filmklub)
A pásztor (magyar filmdráma – 2D)
október 23. 19:00
Becsületes tolvaj (szinkronizált amerikai akció-krimi
– 2D)
október 24. 17:00, október
25. 16:00
Nagypapa hadművelet
(szinkronizált amerikai családi vígjáték – 2D)
október 24. 19:00, október
26. 19:00
Téboly (szinkronizált amerikai thriller – 2D)

szerint a Hupikék törpikék
közismert mese betétdalára
kellett indulót írniuk, és a
mese hangulatát visszaadnioktóber 25. 18:00
Sötét vizeken (szinkronizált
amerikai életrajzi krimi – 2D)
október 27. 19:00 (Filmklub)
Siess haza, vár a mama!
(magyar zenés dokumentumfilm – 2D)
október 30. 19:00
Sötét vizeken (szinkronizált
amerikai életrajzi krimi – 2D)
október 31. 17:00, november 1. 16:00
Farkasbőrben (szinkronizált ausztrál családi animációs
film – 2D)
október 31. 19:00, november 1. 18:00, november 2.
19:00
Palm Springs (szinkronizált
amerikai vígjáték – 2D)
november 3. 19:00 (Filmklub)
Zárójelentés (magyar dráma – 2D)
ŐSZI FILMKLUB
Mottó: Magyar múlt és
jelen
október 20. 19:00
A pásztor (magyar filmdráma)
október 27. 19:00
Siess haza, vár a mama!

uk külső megjelenésben is.
Elmondható, hogy ez mindhárom osztálynak kitűnően sikerült osztályfőnökeik munkájának is köszönhetően. A dalok
eléneklése után a friss felső
tagozatos diákok esküt tettek
a 8. osztályosoknak, így már
ők is teljes jogú diákjai lettek
a széchenyis közösségnek. A
program zárásaként a törpök
oklevelet és édességet vehet-

tek át Kovács Jánosné tagintézmény-vezetőtől, valamint
valamennyien kis kitűzővel is
gazdagabbak lettek.
Ezúton is köszönet a Szülői
Munkaközösségnek a felajánlott édességekért, valamint az
5. osztályos diákok szüleinek,
hogy segítették a program
létrejöttét.
Információ:
Völker-Horváth Anita

(magyar zenés dokumentumfilm)
november 3. 19:00
Zárójelentés (magyar dráma)
november 10. 19:00
Szép csendben (magyar
játékfilm)
november 17. 19:00
Könnyű leckék (magyar
dokumentumfilm)
A különleges alkalmakra
keddenként 19:00 órától kerül
sor. Klubjegy: 1000 Ft – kedvezmény: 800 Ft/előadás legalább
három különböző filmre előre
megvásárolt tikett esetén. A
vetítéseket követőn a témához kapcsolódó beszélgetés
várja az érdeklődőket a filmszínház földszinti nézőterén.
Szervezők: Szentgotthárdi
Filmklub, Szentgotthárd Város
Önkormányzata, SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft. További
információk és online helyfoglalás: www.csakanyimozi.hu
A SZERVEZŐK KÖSZÖNIK A
MAGYAR ÁLLAM ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT!

Szentgotthárdon jelenleg talán a Csákányi László Filmszínház az egyetlen olyan közösségi
tér, amely folyamatosan, a hét öt
napján – azaz péntektől keddig –
várja a kikapcsolódni vágyókat.
Gyakorlatilag minden korosztály számára kínál programot.
Már az ókori kultúrákban is tudták, hogy a változatosság gyönyörködtet! Ennek a jegyében az
őszi szünet időszakában jobbnál
jobb produkciók kerülnek az
ezüstvászonra. Az aktuális kínálatban például október 23-tól
november 3-ig összesen nyolc
remek film található, amelyek
14 vetítés keretében várják az
érdeklődőket. Műfajilag szintén
széles a választék, mert akciókrimi, családi vígjáték, thriller,
krimi, zenés dokumentumfilm,
animációs film, vígjáték és dráma egyaránt megtalálható a
moziműsorban. Fontos, hogy
a vendégek ne csak jól, hanem
biztonságban is érezzék magukat, ezért a személyzet kiemelten figyel és ügyel a nézők egészségére. Gyakorlatilag mindenki
fokozott védelemben részesül,
aki belép az épületbe. Újra időszerű a már jól ismert szlogen,
mert lesz mese, humor, kaland,
és megbánja, aki otthon marad!

MAXIMÁLIS KIKAPCSOLÓDÁS MINIMÁLIS RIZIKÓVAL
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Koszár Zsolt két országos bajnoki érmet szerzett
Idén szeptember első hétvégéjén rendezték Ma
gyarország kedvenc félmaratonját, a 35. Wizz Air
Budapest Félmaratont, amely egyben az Országos
Bajnokság is volt a honi hosszútávfutók számára.
Az útvonal ezúttal is érintette Budapest legszebb
részeit (Budai Vár, Gellért-hegy, Duna-part, Budapest
Duna-hídjai).
A résztvevők a szokásoknak megfelelően több táv
közül is válogathattak: egyéni 21,0975 km (35. Wizz Air
Budapest Félmaraton), párban 21,0975 km (NN Páros
Félmaraton), trióban 21,0975
km és a kezdők számára kiírt
Lágymányos-kört (2,3 km). A
járványügyi rendelkezések
következtében a magyarok
mellett a határzár miatt ezúttal csak Magyarországon
élő külföldiek alkották a
mezőnyt, ezért az idei létszám csupán a fele volt a
tavalyinak. A versenyen az
ország 730 településéről
érkeztek futók. Koszár Zsolt
nehéz felkészülésen van túl,
de rendkívül sikeresen futott
a versenyen, mivel az egyéni
bronzérem az ő nyakába került, és a csapatversenyben
egy ezüstéremmel is gazdagodott a VEDAC csapatával.
„Nagyon nehéz előzmények után egy jó futás!” – fog-

lalta össze Koszár Zsolt.
Az elmúlt 13 hónapban gyakorlatilag csak
küzdelem jellemezte a
sportéletemet. Folyamatos fájdalmak miatt
kimaradt 6-7 hónapnyi
edzés. Voltak szakvélemények, amelyek szerint nem is futhatok
többet fájdalom nélkül.
Hála két kiváló szakembernek, Gaál-Szabó
Ibolyának és Szilágyi
Gábornak, ez nem így
Koszár Zsolt
történt! Ezúton is köszönöm Nektek! Sokszor csak 7-8 km körül egyértelmű
egy megnyugtató beszélgetés volt, hogy Csere Gáspár lesz
is sokat jelentett számom- a bajnok, teljesen szétszagra, hogy rendben leszek! A gatta a mezőnyt. 10 km-nél
kezelések után újból el tud- Jenkei Peti futott fel rám, és
tam kezdeni futni, először innen kezdődött a csata az
minimális volt a fájdalom, ezüst és bronzéremért. Igamajd szépen megszűnt. A zi fordulatos forgatókönyv
vírushelyzet is nehezítette a zajlott köztünk a viadalon.
visszatérést. A verseny elejé- Emlékezetünk szerint 7-szer
től erős iramban kezdtünk, váltottunk pozíciót, hol én,
gyorsan fogyott az élmezőny. hol Ő szakadt le, a sok ki-

Somogyi újabb győzelme a Szenior
Országos Bajnokságon
Szeptember 6-án rendezték
Budapesten az Országos Szenior Atlétikai Bajnokságot, ahol a
Synergy Fitness Szentgotthárd
SE hosszútávfutója, az 57 éves
Somogyi Gábor is rajthoz állt.
Gábor korosztályának kimagasló futója, ezt ismét bizonyítva, óriási fölénnyel nyerte meg
az M55-ös korcsoport 5000
m-es versenyszámát 17:46,42es idővel, épphogy elmaradva
a saját korosztályos országos
csúcsától.

Somogyi Gábor
Információ:
Synergy Szentgotthárd

sebb váltásról nem
is beszélve, amit
kibírtunk egymás
mellett, végül is a
döntés az utolsó
100 m-re maradt,
ahol Peti egyértelműen jobb volt, így
a bajnoki ezüstöt
Ő nye r t e , m í g a
bronzot én! Nyertem, ez számomra
nagy győzelemmel
is felért. Erre a küzdelemre egész életemben emlékezni
f o g o k . A V E DAC
csapatával pedig
sikerült az ezüstérmet is elhoznunk a
csapatversenyben,
így két országos
bajnoki éremmel
sikerült zárni a hétvégét! Mindez az előzmények
után szinte hihetetlen, hiszen
az elmúlt 13 hónapban 15 km
volt a leghosszabb futásom,
és azért van sebességbéli lemaradásom is. Örülök, hogy
sikerült bebizonyítanom,
hogy igenis még itt vagyok és
tudok teljesíteni! Köszönöm
az elmúlt 13 hónap kritikusainak is, nélkülük nem
sikerülhetett volna.”

Gotthárdi érmesek Kőszegen
A harminchetedszer
megrendezett kőszegi
História Futáson a 9 kilométeres táv abszolút
versenyében Borbély
Sándor 3. lett. Az 1532.évi
kőszegi ostrom emlékére 1984-ben életre hívott
História Futáson idén
három szentgotthárdi
indult. A különböző távokon több mint 400
versenyző állt rajthoz.
A vírushelyzet miatt lényegesen kevesebben

voltak, mint az előző
években. A 9 kilométeres távot, ahol jelentős
volt a szintkülönbség,
3 körben teljesítették a
futók.
Eredmények 9 km:
Abszolút és 1984-2000:
3. Borbély Sándor SZoESE
33,58 5. Németh Bálint
Szentgotthárd 36:09
1968 előtt születettek: 2.
Id. Borbély Sándor Szentgotthárd 45:4
Információ: SzoESE
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Gotthárdi futógyőzelem
Pápán
Az V. Watchman Pápa
Maraton futóversenyen közel 300 induló volt. Kiváló
futóidő fogadta a sportolókat. A nagy forróság elmaradt, helyette szemerkélő
eső segítette a versenyzőket. Dr. Áldozó Tamás polgármester köszöntötte az
indulókat. A városvezető
maga is részt vett a versenyen, a 21 kilométeres táv
teljesítésével. A Fő térről
indultak a futók, és a Várkert érintésével értek vissza
ugyanoda. Ötperces eltolással rajtoltak a futamok. A
minimaraton (7 km), a dupla
minimaraton (14 km), majd
pedig a félmaraton (21 km) és
a maraton (42 km) résztvevői
álltak rajthoz. Vas megyei
indulók is voltak, közülük
a szentgotthárdi Borbély
Sándor, a SZoESE verseny-

ifj. Borbély Sándor
zője a dupla minimaratonon
diadalmaskodott.
Eredmények:
Borbély Sándor SZoESE
dupla minimaraton 14 km
53:17

Sportegyesületeket
támogattak
Október 6-án ülésezett
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Erőforrások és Szociális Ügyek Bizottsága. Mivel a Képviselőtestület a sportegyesületek
támogatásának mindenkori
elosztását bizottsági hatáskörbe ruházta át, döntöttek
a 2020. évi versenysport
támogatás maradvány ös�szegének felhasználásáról.
Az önkormányzat idén
áprilisban már osztott sporttámogatásokat. Figyelembe
véve az akkori veszélyhelyzetből fakadó bizonytalanságokat is, tavasszal tíz sportegyesület, illetve szakosztály
részesült támogatásban, ezek

között a helyi labdarúgók, kézilabdázók, tekézők, íjászok,
asztaliteniszezők, sakkozók és kick-box versenyzők.
A mostani ülésen összesen 1.650.000,- forintról
döntöttek a bizottság tagjai,
akik ezúttal a Szentgotthárdi VSE labdarúgói, tekézői,
asztaliteniszezői, kézilabdázói, a Rábatótfalui SE és
Máriaújfalui SE labdarúgói
részére biztosítottak újabb
pénzbeli szponzorációt azzal, hogy idén várhatóan
még egyszer támogatásban
részesülhetnek a helyi sportegyesületek.
Információ:
Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal

Sport eredmények
Labdarúgás Megyei I. o.

Rum KSC–Szentgotthárdi VSE 1–2
gsz.: Tulok M., Dancsecs A.
U19
Rum KSC–Szentgotthárdi VSE elmaradt
Szentgotthárdi VSE–Lorry GM Kft Szarvaskend 0–5
U19
Szentgotthárdi VSE–Lorry GM Kft Szarvaskend 3–2
gsz.: Németh B., Falb Sz., Lőrincz Á.
Szentgotthárdi VSE–Répcelaki SE 1–2
gsz.: Gécsek O.
U19
Szentgotthárdi VSE–Répcelaki SE 0–5
Schott Lukácsháza SE–Szentgotthárdi VSE 3–0
U19
Schott Lukácsháza SE–Szentgotthárdi VSE 8–0
Labdarúgás Megyei II. o.
Rábatótfalui SE–Tutitextil-Körmend VSE 2–4
gsz.: Sipos G., Szakács G.
U19
Rábatótfalui SE–Tutitextil-Körmend VSE 1–2
gsz.: Bánfi Nagy Á.
Club Walnut Nádasd–Rábatótfalui SE 1–0
U19
Club Walnut Nádasd–Rábatótfalui SE 0–1
gsz.: Bedi T.
Rábatótfalui SE–Gyöngyöshermán-SZSE 1–1
gsz.: Papfalvi B.
U19
Rábatótfalui SE–Gyöngyöshermán-SZSE 3–3
gsz.: Gáspár G. 2x, Kóczán D.
Felsőcsatári KSK–Rábatótfalui SE 3–2
gsz.: Anderkó G., Erős P.
U19
Felsőcsatári KSK–Rábatótfalui SE 3–2
gsz.: Bánfi Nagy Á., Laczó B.
Rábatótfalui SE–Tanakajdi TC 1–5
gsz.: Anderkó G.
U19
Rábatótfalui SE–Tanakajdi TC 1–1
gsz.: Domján B.
Petőfi SE Vasszécseny–Rábatótfalui SE 1–1
gsz.: Horváth M.
U19
Petőfi SE Vasszécseny–Rábatótfalui SE 6–2
gsz.: Takács Sz. 2x
Labdarúgás Megyei III. o.
Máriaújfalui SE–Magyarlaki SK 1–0
gsz.: Németh R.T.
Pankasz KSK–Máriaújfalui SE 1–1
gsz.: Robán D.
Máriaújfalui SE–Nagyrákos Sportegyesület 1–2
gsz.: Nyári B.
Őrimagyarósd SE–Máriaújfalui SE 3–1
gsz.: Varga D.
Rönökért KHE–Máriaújfalui SE 2–3
gsz.: Varga D., Németh R.T., Gerencsér Sz.
Teke Szuperliga
Thermalpark Szentgotthárdi VSE–NyíregyháziTK 7–1
(3542:3341)
Thermalpark Szentgotthárdi VSE- ZalaegerszegiTK 2–6
(3635:3732)
Thermalpark Szentgotthárdi VSE–Zengő Alföld Szegedi TE
3–5 (3652:3718)
Kézilabda NB II férfi-Észak-nyugat
Komárom VSE–Szentgotthárdi VSE 37–21
Ifjúsági 35–24
Tarján SE–Szentgotthárdi VSE 39–27
Ifjúsági 37–28

Szentgotthárd

15

Nevezetes szentgotthárdi évfordulók októberben
415 éve, 1605. október
15-én Tieffenbach ezredes
és városparancsnok Rudolf nevű vezére a Bocskayfelkelő Németh György kuruc vezér lovasainak közeledtére a monostort és
templom együttesét felrobbantotta. A clastrum kazamatáiba előzőleg puskaport
hordtak, és azt gyújtották
fel. Leégett a francia ciszterek által 1184-től épített
első templomunk és a település nagy része. Ezután
70 évig a hívek Kethelyre
jártak istentiszteletre, míg
Széchenyi György kalocsai
érsek 1676–1677-ben felépíttette a jelenleg is álló ún.
magtártemplomot (ma Színház). 1734-ben járt itt először
Franz Anton Pilgram, aki
a heiligenkreuzi ciszterek
megbízásából barokk templomunk tervezője lett. Látta
és felmérte a régi romokat,
és méretei alapján valódi
királyi épületnek nevezte
azt: hossza 90 m, szélessége
42 m volt. (Barokk templo-

munk méretei: hossza 50,3
m, szélessége 17,5 m.)
135 éve, 1885. október 1-jén
nyílt meg az óvoda SzentGotthárdon, a Széchenyi
utca 27. szám alatt. 1880-ban
báró Roszner Józsefné és gróf
Zichy Karolina kezdeményezésére alakult meg a Nőegylet, mely az alapszabályában
a legfontosabb feladatként
jelölte meg az alaptőke előteremtését a kisdedóvó létesítéséhez. Az első óvónő a
26 éves, kolozsvári születésű
Ambrózy Czeczilia, a későbbi Heilmann Károlyné
lett, munkáját a kezdetekkor
csak egyetlen dajka segítette.
1925-ben, 40 év szolgálat
után ment nyugdíjba.
125 éve, 1895 októberében Vadásztársaság alakult.
Vakarcs Kálmán 1939-ben
kiadott könyvéből tudunk
erről. Az első időszakban
sikeres vadászatokat tartottak Alsószölnökön, Tótfaluban, Rábakeresztúron (ma
Heiligenkreuz), Radafalván
(ma Rudersdorf). Az apátság

tulajdonában levő területek
közül Magyarlak, Orfalu és
Szakonyfalu határában vadászlakokat építettek, hogy
az éjszakai szarvaslesek alkalmával kényelmes melegedőt, szállást nyújtsanak a
résztvevőknek. Tagok hiányában, 1901 januárjában feloszlottak, majd új néven újraalakították a társaságot. A tehetősebbek béreltek egy-egy
területet: Rábatótfaluban dr.
Kiss Elemér, Rábakethelyen
dr. Vargha Gábor, Farkasfán
Karácsony Zoltán, Jakabházán Ónody Zoltán, Rábafüzesen Molnár Endre, Zsidán
Lang Károly.
115 éve, 1905. október 5-én
született Tomaszentandrá
son Kalász Elek. A ciszterci
rend tagjaként 1934-1937
közt volt Szentgotthárdon
erdőfelügyelő és jószágkormányzó. Ismert munkája
„A szentgotthárdi apátság
birtokviszonyai és a ciszteri
gazdálkodás a középkorban”.
40 éve, 1980. október
1-jétől 30 év után bezárt a

szülőotthon. A hivatalos indoklás szerint már nem volt
korszerű az intézmény. Az
épület földszintjén ezután
onkológiai szakrendelés, terhes- és csecsemő tanácsadás,
valamint nőgyógyászati járóbeteg-rendelő kapott helyet.
15 éve, 2005. október 31én, Szombathelyen elhunyt
dr. Kuntár Lajos. 1914. június
27-én született Csörötneken.
Volt újságíró, haditudósító,
könyvtáros, tanár, népművelő, népmesegyűjtő, bölcsészdoktor, szerkesztő. A 2. magyar hadsereg kötelékében
megjárta a Don-kanyart, erről írt könyvét, a Véres Dont a
háború után betiltották, csak
2004-ben jelenhetett meg
újra. Ő volt a Szentgotthárd
monográfia szerkesztője és
a közművelődésről írt fejezetének szerzője. 1998-ban
lett városunk díszpolgára.
90. születésnapjára tisztelői
kiadták az általa gyűjtött
népmesék válogatását.
Összeállította:
Talabér Lászlóné

Állampapír- és Babakötvény-vásárlás Szentgotthárdon
Minden hónap első keddjén a Magyar Államkincstár Szentgotthárdon, a Vas Megyei Kormányhivatal
Szentgotthárdi Járási Hivatalában állampapír-vásárlási és számlanyitási akciót rendez.
Novemberi időpont: 2020. november 3. (kedd)
Helyszín: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. fsz. 10.
A szentgotthárdi megjelenéssel lehetővé tesszük mindazok számára az értékpapír- és/vagy Start
számla megnyitását és készpénzmentes állampapír-vásárlások lebonyolítását, akik helyben kívánnak
élni a lehetőséggel, vagy személyes tájékoztatást szeretnének kapni az elérhető állampapírokról.
Miért érdemes a Kincstárban állampapírt vásárolni?
• Díjmentes számlanyitás és vezetés,
• 100%-os állami garancia összegtől függetlenül,
• számlájának kényelmes kezelése érdekében Webkincstár, Mobilkincstár és Telekincstár szolgáltatás,
• biztonságos, magas, akár előre kiszámítható hozamot és likviditást biztosít az állampapírba történő
befektetés.
A Magyar Államkincstár állampapír forgalmazási tevékenysége Vas megyében jelenleg három helyen
érhető el személyesen: Szombathelyen (9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 20.), Sárváron (9600 Sárvár,
Sársziget u. 10.) és Körmenden (9900 Körmend, Szabadság tér 8.).
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„Könyvtárak az emberért – Ünnepeljünk együtt!”
Idén október 5. és 11. között
rendezték meg az Országos
Könyvtári Napokat, amelyhez a szentgotthárdi Móra
Könyvtár is csatlakozott
számtalan rendezvénnyel.
Október 6-án, kedden a
múlt, a hagyományok, az
örökségünk témakör keretében Mátrainé Bezenhoffer
Erika helyismereti könyvtáros
szervezésében a látogatók be-

pillantást nyerhettek egy-egy
kiállítás megvalósításának
folyamatába. A Honismereti Klub tagjai ismertették a
Szentgotthárdi hírességek
csarnoka című, augusztus
19-én megnyílt kiállítás létrehozásának folyamatát. A
nyolc nevezetes személyről
való adatgyűjtés, a digitalizálás, a kiállításhoz a tárgyi
emlékek összegyűjtése a látogatók számára érdekes, hiszen
ők csak a végeredménnyel, a
kész kiállítással
találkoznak. A
helytörténeti
kutatók arról
is beszámoltak,
milyen véletlenek segítették
őket az információk összegyűjtésében, a

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

AKCIÓS
KÍNÁLATUNK!

Sertés fehércsont 20 Ft/kg TOP ÁR!
Sertés láb hátsó 199 Ft/kg TOP ÁR!
299 Ft/kg TOP ÁR!
Sertés máj
Sertés
szűzpecsenye 1599 Ft/kg TOP ÁR!
Sertés karaj
csont nélkül 1599 Ft/kg TOP ÁR!
Sertés karaj
1499 Ft/kg TOP ÁR!
hosszú
Sertés oldalas 1499 Ft/kg TOPÁR!
Sertés lapocka
– dagadó 1299 Ft/kg TOP ÁR!
Sertés
apróhús 80% 1299 Ft/kg TOP ÁR!

Csirke szárny
Csirke egészben
Csirke comb
Csirke mell csontos

699 Ft/kg
759 Ft/kg
759 Ft/kg
1159 Ft/kg

Érvényes: 2020. október 18. – november 1-ig.
Az árváltozás jogát fenntartjuk!
Az árak Forintban értendők, az ÁFA-t tartalmazzák!

EXTRA TOP ÁR

Körmendi Kocsonya
699 Ft/db
1399 Ft/kg
500 g
Tepertőkrém 250 g/dob. 499 Ft/db
1996 Ft/kg
Lecsókolbász
989 Ft/kg
Zsír 1 kg
899 Ft/kg
Disznósajt vcs.
999 Ft/kg
Véres-Májas hurka
999 Ft/kg
Virsli Műbeles /Balaton 1099 Ft /kg
Cserkészkolbász
1199 Ft/kg

1399
RETRO Párizsi
Marha Párizsi
1999
Nyári turista
1759
Vadász karikás mini vcs. 1759
Vasi grill vcs.
1799
Kenőmájas-Szelőmájas 1099
Soproni-Olasz-Löncs 1399
Füstölt csülök
Füstölt tokaszalonna
Körmendi Borókás
Körmendi Lókolbász
Füstölt kolozsvári
szalonna
Körmendi Extra Sonka
Kolbásszal töltött karaj

Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
1599 Ft/kg
1899 Ft/kg
2299 Ft/kg
2599 Ft/kg
2699 Ft/kg
2899 Ft/kg
2899 Ft/kg

ÚJDONSÁG! KEMENCÉBEN SÜLTEK!!
Sült hasalja szalonna
Sült tarja
Sült oldalas
Sült csülök csont nélkül

2599 Ft/kg
3299 Ft/kg
2999 Ft/kg
2129 Ft/kg

leszármazottakkal való találkozásban.
2018-ban az önkormányzat
létrehozta a Szentgotthárdi
Halhatatlanok Aranykönyvét.

kulturális, oktatási, egészségügyi, tudományos vagy művészeti területen, hozzájárultak
Szentgotthárd hírnevének
emeléséhez.

Ebbe azok a neves személyek
kerülhettek be, akik tevékenységükkel jelentősen hozzájárultak a város fejlődéséhez.
Az Aranykönyv azok emlékének megörökítésére szolgál halálukat követően, akik
a település szempontjából
meghatározó jelentőséggel
bírtak társadalmi, gazdasági,

A Pável Ágoston Múzeumban megrendezett programon
a látogatók a végeredmény, a
kiállítás megtekintése után
belelapozhattak az Aranykönyvbe, megnézhették, kik
azok a jelentős szentgotthárdi
polgárok, akik méltók voltak
arra, hogy így emlékezzen
meg róluk az utókor.  (M. P.)

