
Szentgotthárd
A  V Á R O S  Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K  L A P J A

XI. évfolyam 10. szám

2021. október

Felhőtlen ünnep a nemzetiségek 
összefogásának napján

Írásunk a 3. oldalon

Határon innen és határon túl címmel, első alkalommal ren-
dezte meg a nemzetiségek összefogásának napját a Pannon 
Kapu Kulturális Egyesület. Szeptember 26-án a Várkertben 
tartott programon főzőverseny, kulturális műsor mellett a 
Zöld Szentgotthárd önkormányzati elismerését is átadták.

Fűtéskorszerűsítés a Játékvár Óvodában
Nyáron kapott pozitív el-
bírálást a Szentgotthárdi 
Közös Önkormányzati Hi-
vatal által idén tavasszal 
benyújtott pályázat. 

„A szentgotthárdi Játékvár 
Óvoda infrastruktúra-fej-
lesztése” című projekt az 
önkormányzati feladatel-
látást szolgáló fejlesztések-
hez kapcsolódó pályázati 
felhívás keretében nyert 
kedvező elbírálást. Az el-
nyerhető maximális, azaz 
50%-os támogatásból (11,35 
millió Ft) és ugyanennyi ön-

erőből az intézmény régebbi 
épületrészeinek a fűtés-
korszerűsítése megtörtént, 
egy gyermekmosdó-öltöző 
felújítására pedig a közeljö-
vőben kerül sor.

Az elmúlt években – több 
sikeres projektnek köszön-
hetően – a szentgotthárdi 
óvodában és bölcsődében 
több fejlesztés is megva-
lósulhatott. A régi óvodai 
épületrészek fűtéskorszerű-
sítésére eddig nem nyílt le-
hetőség, ezért ezt a mostani 
pályázat célozta meg. 

Folytatás a 6. oldalon 
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Szentgotthárdon ok-
tóber elsején a Szín-
házban ünnepelték 
az Idősek Világnap-
ját. A Pannon Kapu 
Kulturális Egyesület 
szervezésében az Or-
feum Vándorszínpad 
társulata adott műsort.

Huszár Gábor pol-
gármester köszöntötte 
a korosztály tagjait. El-
mondta, a járvány miatt 
tavaly elmaradt a szo-
kásos program, az idén 
se lehettek biztosak ab-

ban, hogy meg tudják tartani. 
Éppen ezért a szentgotthárdi 
önkormányzat ajándékcso-
magot készített össze és jut-
tatott el a város 80 év fölötti 
lakosainak. Szerencsére most 
van mód kulturális kikapcso-
lódásra is, újra meghívták a 
társulatot.

Az egyórás operettelőadással 
Bálint Csaba, Birinyi Mónika, 
Fonyó Barbara derítette jó-
kedvre az idősebb korosztályt.  
A művészek a közönség sora-
iban is énekeltek, táncoltak, az 
ünnepeltek olykor maguk is dal-
ra fakadtak. Szép őszi este volt. 

Fotó: Kóbor Szonja
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Szeptember 30-án, Körmenden tartották az Európai Unió és 
Magyarország Kormánya támogatásával megvalósuló 3,590 
milliárd forintos Rába-völgy projekt záró rendezvényét. A 
beruházás legfőbb célja, hogy komplex árvízvédelmi fejlesz-
tésekkel javuljon a Rába völgyében élők épített és természeti 
környezetének árvízvédelmi biztonsága. 

Az Országos Vízügyi Fő-
igazgatóság, a Nyugat-du-
nántúli Vízügyi Igazgatóság 
és az Észak-dunántúli Víz-
ügyi Igazgatóság által alkotott 
konzorcium irányításával, a 
Környezeti és Energiahaté-

konysági Operatív Program 
keretében valósult meg a 
„Rába-völgy projekt, a térség 
árvízvédelmének kiépítése” 
című komplex árvízvédelmi 
fejlesztés az Európai Unió és 

Magyarország Kormánya által 
nyújtott, 3 milliárd 590 millió 
forint vissza nem térítendő 
támogatásból. A nemzetgaz-
dasági szempontból kiemelt 
jelentőségű környezetvédelmi 
projekt a Rába folyó teljes, 

Szentgotthárd és Győr közötti, 
magyarországi szakaszára 
kiterjedt, így a kivitelezési 
munkálatok kilenc helyszínt 
érintettek. A beruházásnak 
köszönhetően az érintett terü-

leten élők épített és természeti 
környezetében az árvízvédel-
mi művek biztonságosabbá, 
az árvízkárok sikeresebben 
megelőzhetővé válnak. A ki-
vitelező a Szabadics Építőipari 
Zrt. volt, a mérnöki és műszaki 
ellenőri feladatokat az ISTER 
Mérnökiroda Kft. látta el.

A szentgotthárdi árvízvédel-
mi szakaszon, a város belterü-
letén, a Rába bal partján 739 
méter hosszban valósult meg 
fejlesztés a duzzasztóműtől a 
volt kaszagyári terület mentén 
egészen a Lapincs torkolatáig. 
A projekt keretében magasí-
tották az árvízvédelmi töltést, 
továbbá új vasbeton támfalat 
húztak, az erózió megakadá-

lyozására burkolták a rézsűt. 
A Rába jobb partján lévő vé-
dőtöltés 110 m, a Lapincs jobb 
parti védőtöltésének pedig 
180 m hosszúságú szakasza 
újult meg magasítással, és ke-
resztmetszetének bővítésével.  
A rekonstrukcióval érintett töl-
tések két zsilipjét is átépítették. 
Szentgotthárd kérésére olyan 
töltést hoztak létre, amelynek 
tetején sétányt is ki lehet ala-
kítani.  A volt kaszagyár magas 
kéménye is megmaradhatott, 
később akár kilátóként is hasz-
nálhatják majd, de megújult a 
szentgotthárdi gátőrház is.  

(Információ: 
Nyugat-dunántúli 

Vízügyi Igazgatóság)

Új belvárosi sétány épült a Rába-parton 
– a végéhez ér az árvízvédelmi projekt

Operettesttel köszöntötték az idősebb korosztályt
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Folytatás az 1. oldalról
Tizenkét csapat jelentkezett 

a főzőversenyre, civil szer-
vezetek, de még utcabeliek 
is összeálltak az alkalomra, a 
Szent Gotthárd iskola csapatát 
is láthattuk. A szlovén nemze-
tiséget egy szentgotthárdi és a 
szakonyfalui egyesület tagjai 
képviselték. A főzőversenyre 
már délelőtt érkeztek a sza-
kácsok. Több csapatnál láttunk 
hagyományos régi étkeket, 
illetve hús nélkülieket. 

A szép őszi nap délutánján 
benépesedett a Várkert, a 
programot a szabadtéri szín-
padon V. Németh Zsolt ország-
gyűlési képviselő nyitotta meg. 
A nemzetiségek összefogásá-
nak napját először rendezték 
meg itt, Szentgotthárdon, így 
egy új kezdeményezésnek 

lehettünk tanúi – kezdte be-
szédét. A nemzetiségek ösz-
szefogásának napján nem a 
másságot hangsúlyozzuk, ha-
nem inkább azt, ami összeköt 
bennünket. Beszéljenek  bár-
milyen nyelven, az osztrák-
szlovén-magyar hármashatár 
mellett élők mindig nagy tisz-
telettel fordultak egymás felé, 
kultúránkat nemcsak a nyelv, 
hanem a táj, ahol felnövünk, 
az is befolyásolja. A nyárbú-
csúztató rendezvény nem 
valami helyett van, hanem 
azért, hogy idősek és fiatalok, 
családok találkozhassanak, hi-
szen Szentgotthárdon jó élni.  
A város fejlődik, a közelmúlt-

ban számos felújítás valósult 
meg. Kiemelte a templom teljes 
felújítását, a régóta várt M80-as 
út építését, a Rába projektet, az 
óvoda korszerűsítését.  

Kissné Köles Erika, a szlo-
vén nemzetiség parlamenti 
szószólója szlovénul és ma-

gyarul mondott beszédet. 
Szent István királynak Imre 
herceghez intézett intelmeit 
idézte: „Egynyelvű és egy-
szokású ország gyenge és 
esendő” – azaz az eltérő nem-
zetiségi kultúrák és nyelvek 
egymást erősítik. Egymás 
támogatása hozzon további 
jó eredményeket! – szólt jó-
kívánsága.

A színpadon magyar és 
szlovén táncosok, zenészek 
és énekesek váltották egy-
mást, a sort Szentgotthárd 
Város Vegyeskara nyitotta, 
majd a Sto ma cas zenekar, 
a Porabski Trio, az ukoojenci 
Lénárt szlovén kórus, a Par-
tium Táncegyüttes lépett fel. 
V. Németh Zsolt a Kármentő 
Zenekarral játszott. 

A főzőversenyt a Hársas-
patak Vadásztársaság nyer-
te: füstölt csülkös marha-
pörköltjét gombával bolon-
dították. Az ételeket Vajtó 
László zsűrizte, majd humoros 
ételbemutatót és kóstolót is 
láthattak tőle az érdeklődők. 

A rendezvény egyben al-
kalmat adott a szentgotthárdi 
önkormányzat által alapított 
Zöld Szentgotthárd cím át-
adására. A címet és a logót 
Zöld-Ász Minimarket – bio-
gazdálkodást folytató és saját 
terményeit értékesítő helyi 
családi vállalkozás és a „Zöldfa 
kizöldül” elnevezésű program 
megvalósításáért a Zöldfa 
Söröző és Pizzéria viselheti 
határozatlan ideig. Az elis-
merést a cégek vezetői, Nagy 
Péter és Papp Ferenc vették 
át. A képviselő-testület dísz-
oklevelét pedig Kern László, a 
kenyérgyár igazgatója kapta, 
több évtizedes lelkiismere-
te és áldozatos gyárvezetői 
munkájáért. Az elismeréseket 
Labritz Béla alpolgármester 
nyújtotta át. 

Este az Ataru Taiko Ütő-
együt tes és a New Level Em-
pire együttes zenélt, majd 
különleges lézershow-val 
zárták a programot. 

(t. m.)
Fotó: Kóbor Szonja

Felhőtlen ünnep a nemzetiségek összefogásának napján

Labritz Béla, Kern László, Nagy Péter, Papp Ferenc, Hrabovszky-Orth Katinka

A főzőverseny győztese

Ataru Taiko
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A nyári ülésszünetet köve-
tően szeptember 15-én ülé-
sezett a képviselő-testület. A 
napirendek előtt kitüntetése-
ket és elismeréseket adtak át.

Variné Trifusz Mária Arany 
Díszoklevelet kapott, Mesics 
József Szentgotthárd Testne-
velési és Sport Díjban része-
sült, Lukács Zoltán rendőr 
alezredes pedig az „Év Szent-
gotthárdi Rendőre” kitüntető 
címet vehette át. 

Az ülés a két ülés között tör-
tént események összefoglaló 
beszámolójával és a lejárt ha-
táridejű határozatokról szóló 
jelentés elfogadásával vette 
kezdetét. A polgármesteri 
beszámolót a képviselők hoz-
zászólásai, közlései követték. 

A költségvetési rendelet 
módosításával az önkormány-
zat 2021. évi költségvetésének 
aktualizálása valósult meg. 
A módosított rendelet a ko-
rábban meghozott képviselő-
testületi döntések átvezetését, 
bevételi-kiadási teljesítések-
hez szükséges előirányzat-át-
csoportosításokat tartalmaz-
za. Ezt követően elfogadták 
Szentgotthárd Város Önkor-
mányzata 2021. évi gazdálko-
dásának I. félévi teljesítéséről 
szóló beszámolót is. 

Napirendre került a kör-
nyezetvédelmi beszámoló, 
és a helyi környezet- és ter-
mészetvédelem szabályairól 
szóló rendelet módosítása is 
megtörtént. Dr. Haragh László, 
az Önkormányzati Erőforrá-
sok és Külkapcsolati Bizottság 
elnöke köszönetét fejezte ki 
Labritz Béla alpolgármester-
nek a környezetvédelemért 
végzett munkájáért. Szó esett 
a szelektív hulladékgyűjtésről 
és a városi lomtalanításról is, 
kezdeményezték, hogy a kert-
városi övezetben a szelektív 

hulladékszállítás térjen vissza a 
korábbi kétheti rendhez, illetve, 
hogy a veszélyhelyzet után is 
maradjon fenn a kerti hulla-
dékégetés szabályozott rendje. 

Az ülésen elfogadott Szent-
gotthárd és Kistérsége Egye-
sített Óvodák és Bölcsőde 
(SZEOB) beszámolója tartal-
mazta – többek között – a fel-
adatellátást jellemző adatokat, 
továbbá a szakmai munka-
közösségek működését. Az 
intézmény sajnos szakember-
hiánnyal küzd, az ebből adódó 
nehézségeket pedig tovább 
tetézte az egy éve kialakult ve-
szélyhelyzet. 2021 nyarán 
az önkormányzat pá-
lyázatot nyert az óvoda 
fűtéskorszerűsítésére: 
a munkálatok már 2021 
augusztusában elkezdőd-
tek, és a fűtési szezonig le 
is zárulnak. Idén márciustól 
állandó udvari munkás is 
segíti az intézmény munká-
ját. A beszámolót elfogadásra 
ajánlották a fenntartó Önkor-
mányzati Társulásnak.

A Szombathelyi Tankerületi 
Központ kérelemmel fordult a 
városhoz, a művészetoktatás 
számára az idei tanévtől új 
helyet kellett találni. Az ÁFÉSZ 
egyik Széll Kálmán téri helyi-
ségére esett a választás, bérleti 
díjának fedezéséhez kérte az 
önkormányzat támogatását 
a tankerület. A város a kérést 
úgy tudja támogatni, hogy az 
oktatási tevékenység mellett 
külön együttműködési meg-
állapodás keretében a tan-
kerület biztosítja a helyiséget 
szentgotthárdi civil szerveze-
tek és szentgotthárdi polgárok 
részére is képzőművészeti 
tevékenység végzéséhez. Így 
az idei költségvetésben az év 
végéig hátralévő időre havi 
50.000,- Ft-ot nyújt az önkor-
mányzat. 

Az új sportcsarnok öltöző 
berendezésének beszerzésére 
bruttó 3.104.400,- Ft fedezetet 
nyújt az önkormányzat abban 
az esetben, ha a Szentgott-
hárdi Kézilabda Klub átadja 
a sportcsarnokot Szentgott-
hárd Város Önkormányzata 
részére.

A szentgotthárdi tekecsa-
pat tavaly az eddigi legjobb 
eredményét elérve a 4. helyen 
végzett a teke Szuperligában 
(legmagasabb osztály hazánk-
ban). A kiváló eredményeknek 

köszönhetően lehetősége van 
az európai NBC kupában való 
részvételre, amelyet idén Né-
metországban, Lorsch váro-
sában rendeznek meg. A rész-
vétel költsége (utazás, szállás, 
étkezés stb.) kb. 3.000.000,- Ft, 
egyik felét a csapat szponzori 
és egyéb bevételekből finan-
szírozni tudja, a másik részét 
pedig – az ülésen meghozott 
döntésével – az önkormány-
zat biztosítja.

Megtárgyalták a Rába-parti 
kiskertek területéről szóló elő-
terjesztést is. Az önkormányzat 
pályázatot nyújtott be „Kis-
kertek fejlesztése Szentgott-
hárdon” címmel. A pályázat 
keretében a Rába-parti kis-
kertek megközelítését segítő, 
meglévő, részben kavicsolt 
földutak javítása, illetve vízvé-
teli helyének kialakítása tör-
ténhetne meg. A fejlesztéshez 
a ma még állami tulajdonban 
lévő utak, további területek 
önkormányzati tulajdonba vé-

teléhez szükséges döntéseket 
fogadtak el a képviselők.

A Bursa Hungarica Felsőok-
tatási Önkormányzati Ösztön-
díjpályázat a felsőoktatási in-
tézményekben tanulók, illetve 
tanulni szándékozó hátrányos 
helyzetű hallgatók számára 
nyújt rendszeres anyagi segít-
séget. Az önkormányzat idén 
is csatlakozott a felhíváshoz, 
és az ösztöndíj 2022. évi fordu-
lójában összesen 600.000,- Ft, 
vagyis a korábbiakhoz képest 
100 ezer forinttal magasabb 
támogatást biztosít a célra. A 

felhívásra – megjelenését 
követően – azok a szent-

gotthárdi lakóhellyel 
rendelkező, hátrányos 
szociális helyzetű hall-
gatók jelentkezhetnek, 

akik felsőoktatási in-
tézményben (felsőoktatási 

hallgatói jogviszony kere-
tében) teljes idejű (nappali 
tagozatos), alapképzésben, 
mesterképzésben, osztatlan 
képzésben vagy felsőfokú, 
illetve felsőoktatási szakkép-
zésben folytatják tanulmá-
nyaikat. Közülünk fog 10 főt 
kiválasztani az Önkormány-
zati Erőforrások és Külkap-
csolatok Bizottsága. 

Idén utoljára nyújthattak be 
kérelmet a civil szervezetek 
és városrészek a Civil szer-
vezeteket és városrészeket 
támogató alaphoz. A testület 
minden beérkezett kérelmet 
támogatott, így megvalósul-
hat őszi hangversenysoro-
zat, kiállítás és több adventi, 
karácsonyi program is. Az 
önkormányzati támogatás 
segítségével A Szentgotthárdi 
Muzsikáért Alapítvány újra ki-
adhatja Keserű Balázs „Szent-
gotthárdi mise” c. művét tar-
talmazó CD-t. Keserű Balázs 
szentgotthárdi zeneszerző 25 
évvel ezelőtt, 1996-ban írta 

Módosították a környezetvédelmi rendeletet, 
támogatják a tekecsapatot

Az idén utoljára 
nyújthattak be kérelmet 

a civil szervezetek
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Ünnepi hangulat töltötte be a 
szentgotthárdi Színház falait 
szeptember 10-én. A színház-
teremben Vojnovics Ákos 
gimnáziumi tanuló versével, 
a Békefi Antal Népdalkör vi-
dám dalaival vette kezdetét a 
Harmónia Egészségvédő Kör 
negyed évszázados jubileumi 
ünnepsége.  

Csörnyi Zoltánné, a Magyar 
Vöröskereszt területi elnö-
ke, a Harmónia Egészségvé-
dő Kör titkára köszöntötte a 
résztvevőket. Bevezetőjében 
hangsúlyozta, hogy az em-
ber általános műveltsége ma 
már nem mérhető kizárólag 
irodalmi, színházi, zenei és 
egyéb kulturális ismeretekkel. 
Sok egyéb mellett, az általános 
műveltség fogalomkörébe 
tartozik az egészségkultúra 
is. A Harmónia Egészségvédő 
Kör megalakulásakor alapsza-
bályában megfogalmazta azt, 
hogy elsődleges célja különbö-
ző programokkal hozzájárulni 
a szentgotthárdi lakosság 
egészséges életmódjának ala-
kításához. Tevékenységük 
kedvező fogadtatásra talált a 
városban és a városkörnyé-
ken, amit mutat az a tény is, 
hogy a klub ebben az évben 
már a 25. jubileum jegyében 
szervezhette meg programjait.

Huszár Gábor, Szentgott-
hárd polgármestere hasznos-
nak értékelte a klub munkáját, 
jó egészséget és további sike-
res szervezőmunkát kívánt 
a klub vezetőségének és tag-
jainak. A 25 éves évforduló 
alkalmából Polgármesteri 
Díszoklevelet adományozott 

a Harmónia Egészségvédő Kör 
számára Szentgotthárd egész-
ségügyi és közösségi életében 
végzett tevékenységének elis-
meréseként.  

Poór László, a Magyar Vörös-
kereszt nyugalmazott Vas me-
gyei igazgatója előadásában 
visszapillantást tett a múltba. 
A Vöröskereszt keretein belül 
működő klub munkáját szinte 
végig kísérhette. Felelevení-
tette a klub megalakulásának 

pillanatait, kiemelte a klub 
vezetőinek példamutató te-
vékenységét, beszélt az orvosi, 
egészségügyi, ismeretterjesztő 
előadásokról, szűrővizsgála-
tok szervezéséről, ételbemu-
tatókról, egészséges ételeket 
bemutató receptfüzetek ki-
adásáról. Sikeresnek értékelte 
a 25 évvel ezelőtti kezdemé-
nyezést, az elmúlt 25 évben 
végzett hasznos munkát, mely 
a klubtagokon kívül kiter-
jedt a város és városkörnyék 
különböző korosztályának 
egészségvédelmére, egészség-
megőrzésére is. 

A múltidézést követően 
Viszked Tiborné, a klub jelen-
legi vezetője napjaink életéről 

beszélt. Elmondta, hogy a ter-
vezett programok nagy részét 
átalakította a veszélyhelyzet, 
de a tagok megpróbáltak 
alkalmazkodni a körülmé-
nyekhez. Örömmel számolt 
be arról, hogy a szabadabb 
időszakokban sikerült meg-
valósítani az őrségi buszos 
kirándulást, a nyárköszön-
tő kerti pikniket, a vonatos 
badacsonyi kirándulást, a 
Hársas tavi gyalogtúrát, és bi-

zakodva szólt az év hátralévő 
programjairól. Végezetül egy-
egy szál virággal köszöntötte 
a megjelent alapító tagokat, 
valamint a civil szervezet régi 
vezetőit.

Wagner Vilmosné, a klub 
alelnöke arról beszélt, hogy 
a klub vezetősége fontosnak 
tartotta a pandémia időszaka 
alatt is a tagokkal való kapcso-
lattartást, olyan programokat 
kínált, melyek nem igényelték 
a társas összejövetelt, és mégis 
tartalmasabbá, szórakozta-
tóbbá tudták tenni a korláto-
zásokkal járó hétköznapokat. 
Ilyen volt a pandémiás rejt-
vénysorozat, valamint a 2020 
szeptemberétől 2021 májusáig 

terjedő időszakban a Harmó-
nia Akadémia. A kilenc hónap 
alatt a klub tagjai változatos, az 
élet szinte valamennyi terüle-
tére kiterjedő feladatlapokat 
kaptak. Az Akadémián 27 fő 
vett részt, melyből a három 
szemeszter elvégzése után 
Bók Péterné, Viszked Tiborné, 
Krajczár Irén, Ficzkó Lászlóné, 
Jakab Pálné, Wagner Vilmos-
né, Cséve Ferencné, Trifusz 
Józsefné és Vari Lászlóné érte 
el a legmagasabb pontszá-
mot. A „Harmónia Akadémia” 
sikeres elvégzéséről szóló 
okleveleket Varga Zsuzsanna, 
az MVK Vas megyei képvise-
lője és Csörnyi Zoltánné, az 
MVK területi elnöke adta át. A 
rendezvény első része Mukics 
Eszter gyógytornász előadásá-
val és Senior örömtánccal zá-
rult, majd a Színház aulájában 
a Harmónia Egészségvédő Kör 
6. receptfüzetének bemutatá-
sával folytatódott. „25 recept 
25 jó tanács a 25 éves Harmó-
nia Egészségvédő Körtől” című 
kiadványt Tassné Horváth 
Diana dietetikus, táplálkozási 
szakember, az Egészségfejlesz-
tési Iroda munkatársa ajánlot-
ta az érdeklődők figyelmébe. 
Bauer Károly, Szentgotthárd 
város díszpolgára mondott 
pohárköszöntőt, Molnár Ár-
pád, a Vas Megyei Ny. Szövet-
ség elnöke átadta a NYOSZ és 
a megyei szövetség oklevelét 
a klub számára, majd a helyi 
civil szervezetek képviselői 
is köszöntötték az ünnepelt 
közösséget.  A rendezvény 
állófogadással, kötetlen be-
szélgetéssel zárult. 

Csörnyi Zoltánné

25 éve harmóniában

meg a „Szentgotthárdi mise” 
c. oratórikus művét. Az ősbe-
mutatót követő évben sajnos 
Balázs elhunyt. A klasszikus 
mise liturgikus tételei közé 
épített oratóriumban Jézus 
kínszenvedéseit dolgozta fel 
latin nyelven. Alkotása mara-

dandó értékű, a Szentgotthár-
di Értéktárnak is része. A mise 
teljes hanganyagát 1999-ben 
felvették és CD lemezen ki-
adták, azonban a példányok 
elfogytak. A tervek szerint 
500 példányban kerül majd 
forgalomba a lemez. 

Az egykori művelődési ház 
kerthelyiségének helyreál-
lítására nyert LEADER pá-
lyázati projekt kivitelezése a 
végéhez érkezett, és a sikeres 
projektzáráshoz szükség van 
az időközben adódó kiegészítő 
munkák többletköltségének 

fedezésére. A megvalósítás-
sal kapcsolatban a kiegé-
szítő munkákhoz (bruttó) 
3.796.284,- Ft összeget nyújt 
az önkormányzat.

 Információ: 
Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal
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Az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem, mint a Szombathe-
lyi Tanítóképző Intézet jog-
utódja Variné Trifusz Mária 
részére Arany Díszoklevelet 
adományozott, amelyet Hu-
szár Gábor polgármestertől 
vehetett át a szeptemberi 
képviselő-testületi ülésen.

Variné Trifusz Mária 1949. 
szeptember 11-én született Lo-
vásziban. Tanítói végzettségét 
a Szombathelyi Tanítóképző 
Intézetben, ének-zene szakos 
általános iskolai tanári dip-
lomáját a Pécsi Tanárképző 
Főiskolán, magyar nyelv és 
irodalom szakos általános 

iskolai tanári képesítését a 
Szombathelyi Tanítóképző 
Főiskolán szerezte. 40 évig 
tanított Szentgotthárdon, ge-

nerációk kerültek ki gon-
dos és segítő kezei alól. Nem 
csupán az iskolában eltöltött 
évek alatt, hanem nyugdíjba 

vonulását követően is segí-
tett felkészülni a felvételire 
magyarból és ének-zenéből 
mindazoknak, akik pedagó-
guspályára készültek. Tanít-
ványai rendszeres résztvevői 
voltak a Kazinczy versenyek-
nek, és nyugdíjas éveiben is 
szívesen segített a szép ma-
gyar beszéd megmérettetésre 
készülő diákoknak, akik min-
dig szép eredményeket értek 
el. Szakmai munkáját mindig 
kiválóan végezte, hivatásának 
élő pedagógusként tanította a 
gyermekeket.

Információ: 
Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal

Arany Díszoklevelet adományoztak

Huszár Gábor, Variné Trifusz Mária, Szép Renáta

Latinovits Zoltán születésé-
nek 90. évfordulója alkalmá-
ból szeptember 9-étől három 
estén át filmvetítésekkel és 
beszélgetésekkel emlékezett 
a Kossuth-díjas színművész-
re a Csákányi László Film-
színház és a Szentgotthárdi 
Filmklub.

Mindhárom napon a filmek 
digitalizált változata került a 
közönség elé. Első este az Uta-
zás a koponyám körül című, 
1970-ben forgatott, Révész 
György által rendezett film-
dráma volt műsoron, amely 
Karinthy Frigyes azonos című 
könyve alapján készült. Máso-
dik nap az 1969-es Alfa Rómeó 
és Júlia című romantikus víg-

játék forgott, szombaton az 
1971-es Szindbádot láthatta a 
közönség, Huszárik Zoltán és 
Sára Sándor közös produkci-
óját. Az egyes alkotásokról a 
város honlapján személyes vi-
deós előzeteseket tettek közzé. 

A vetítések előtt minden 
alkalommal Szigethy Gábor 
Kossuth-díjas színház- és iro-

dalomtörténész találkozott a 
közönséggel. Mindig az adott 
filmhez kapcsolódóan osztott 
meg kulisszatitkokat az alko-
tás szereplőivel, a forgatással, 
az akkori korszellemmel kap-
csolatosan. Rövid videókat 
is hozott magával Latinovits 
Zoltán és Ruttkai Éva első 

közös tévés szerepléséről, 
illetve a színészekről készült 
dokumentumfilmekből. A 
vetítések után is  ottmaradt 
még a lelkes klubtagokkal a 
beszélgetésekre.

Előkerültek a magával ho-
zott relikviák: újságcikkek, 
plakátok, vagy az a dedikált 
Krúdy-kötet, amit Ruttkai 
Éva vásárolt szerelmének. 

Megcsodálhatták a Latinovits-
rajongók azt a fémplakettet 
is, ami anno a San Sebastian-i 
filmfesztiválon a legjobb férfi 
főszereplőnek járó elismerés-
ként kapott serlegről maradt 
fenn. A serleg az idő múlásá-
val valahol elveszett a család 
relikviái közül.

Latinovits Zoltán emlékére újra vetítették a filmeket

Folytatás az 1. oldalról
Szeptember 6-án le-

zaj lott  a  felúj í tott  ré -
szek műszaki  átadása.  
A projekt további eleme 
az emeleti „lila” csoport 
gyermekmosdójának és 
öltözőjének korszerűsítése, 

két korábbi nyertes pályá-
zatból az épület többi 8 db 
gyermekmosdóját teljesen 
felújították, már csak ez van 
hátra az épületen belül.

Információ: 
Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal

Fűtéskorszerűsítés a Játékvár Óvodában
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Lukács Zoltán rendőr al-
ezredes, a Szentgotthárdi 
Rendőrőrs Rendészeti Alosz-
tályának vezetője lett az Év 
Rendőre Szentgotthárdon. 
Az oklevelet és a dísztőrt a 
szeptemberi képviselő-testü-
leti ülésen vehette át Huszár 
Gábor polgármestertől és 
Horváth Tibortól.

Lukács Zoltán rendőr al-
ezredes Ajkán született 1974-
ben. A Zrínyi Miklós Nem-
zetvédelmi Egyetem Kossuth 
Lajos Katonai Főiskolai Kar 
határőr szakán 1996-ban 
szerzett diplomáját követően 
Szentgotthárdon kezdte meg 
határőrtiszti szolgálatát. A ha-
tárőrség rendőrséghez törté-
nő integrációjáig, 2008. január 

1. napjáig különböző parancs-
noki beosztásokat látott el a 
város határőr egységeinél. 
A rendőrségen a Szentgott-
hárdi Rendőrőrsön egy évig 
idegenrendészeti és bűnügyi 
nyomozói feladatokat látott el, 
majd 2009. január 1. napjától 

a Szentgotthárdi Rendőrőrs 
Rendészeti Alosztályának 
vezetését bízták rá, mely be-
osztást tölti be jelenleg is.

A Lukács Zoltán rendőr 
alezredes által irányított ren-
dészeti állomány a részére 
meghatározott feladatok el-

végzésével nagyban hozzájá-
rult a Szentgotthárdi Rendőr-
őrs bűnügyi fertőzöttségének 
folyamatos csökkenéséhez, a 
bűnügyi felderítési mutatók 
javulásához. A bűncselekmé-
nyek számának folyamatos 
csökkenése nagymértékben 
hozzájárul a Szentgotthárdon 
élők, idelátogatók biztonság-
érzetének növekedéséhez, a 
közbiztonság további erősö-
déséhez.

Lukács Zoltán munkahelyi 
közösségének aktív tagja, az 
állomány megtartó erejére 
jellemzően stabil, évek óta 
egységes kollektíva látja el a 
rendőri feladatokat a városban.

Információ: 
Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal

Lukács Zoltán az Év Rendőre Szentgotthárdon

Horváth Tibor, Huszár Gábor, Lukács Zoltán, Szép Renáta

Az öregek nemzetközi nap-
ját az UNESCO vezette be 
1991-ben. Azóta hivatalosan 
október elsején köszöntjük 
az idős embereket. Ez az 
ünnep róluk szól, és felhívja 
a figyelmünket arra, hogy 
tiszteljük, támogassuk és 
szeressük őket. 

Idén az Idősek Világnapja 
alkalmából a Szentgotthárdi 
Városi Gondozási Központ 
által szervezett rendezvény-
sorozat a vírushelyzetre való 
tekintettel elmaradt, viszont 
a 80 és az a fölötti életévét be-
töltött szentgotthárdi nyugdí-
jasokat otthonukban ajándék-
csomaggal és egy szál virággal 
köszöntöttük.

Összesen 366 db csoma-
got osztottunk szét városunk 
nyugdíjasai között. Két leg-
idősebb ünnepeltünk: Mester 
Lászlóné (99) és Herczeg János 
(102). Ezúton is jó egészsé-
get kívánunk nekik! Minden 
ünnepelt nagy örömmel és 
hálás szívvel fogadta az aján-

dékcsomagot. Többen meg is 
hatódtak, hogy egy újabb év 
elteltével, ismét otthona kü-
szöbén állhatunk és köszönt-
hetjük őt. Ennek a gondozási 
központ dolgozói is tiszta 
szívből örülnek, és ezúton kö-
szönjük nekik is lelkiismeretes 
munkájukat! 

A tömeget és a nyüzsgést 
kerülve, klubtagjaink részére 
meghittebb, családiasabb lég-
körben rendeztük az idősek 
világnapi ünnepséget. Köbli 
Tímea, az Idősek Klubjának 
vezetője köszöntő beszédé-
ben elmondta, hogy hálásak 
vagyunk az időseinknek, hogy 
vannak nekünk, hisz annyi 
mindenre megtanítottak és 
tanítanak minket. Fontos, 
hogy ne a külsőségek, hanem 
az igazán fontos belső tulaj-
donságok legyenek mérvadó-
ak számunkra, mint: tisztelet, 
elfogadás, megbecsülés. Ez 
vezéreljen bennünket idő-
sebb embertársaink, szüleink 
iránt, és ezt adjuk mi is tovább 
gyermekeinknek, unokáink-

nak egy szebb és jobb világ 
reményében!

Az intézmény dolgozói ze-
nés, verses köszöntővel ked-
veskedtek a klubtagoknak, 
melyet jó hangulatú beszélge-
téssel fűszerezett vendéglátás 
követett.

Az EFI támogatásával, ok-
tóber 6-án ismét köreinkben 
köszönthettük a számunkra 
tartalmas, érzelmekkel teli 
és egyben hangulatos elő-
adásairól ismert Fasching 
Zsuzsa zeneterapeutát és 
szociálterapeutát. Előadá-
sán az idősek világnapjá-
hoz kapcsolódóan az idős 
emberek szeretetét és elfo-

gadását emelte ki. Felhívta 
a figyelmünket arra, hogy 
amit az életben elértünk, 
azt egyrészt magunknak, 
másrészt pedig szüleink-
nek és nagyszüleinknek is 
köszönhetjük. Ők azok, akik 
mindig mellettünk álltak és 
állnak, ha támogatásra, és 
egy jó szóra van szükségünk. 
Meglepetésként egy vendéget 
is hozott magával egy tehet-
séges, harmonikás úr szemé-
lyében, aki annyira jól bánt 
hangszerével, hogy a táncolni 
való kedvet is meghozta. 

Információ: 
Szentgotthárdi Városi 

Gondozási Központ

Idősek Világnapja 2021
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Október elsején, Szentgotthárdon a Zöldfa vendéglő teraszán 
házi befőző automata készülékeket adott át a Civil Összefogás 
Fórum (CÖF) és a Magyar Asszonyok Érdekvédelmi Szövetsé-
ge. A berendezésekkel a helyben termelt zöldségek, gyümöl-
csök feldolgozását kívánják elősegíteni. Szentgotthárdon az 
id. Pochárn Miklós Kertbarát Egyesület kapott aszalót, amit 
közösségi célokra is használnak majd. 

Szőnyi Kinga, a Magyar 
Asszonyok Érdekvédelmi 
Szövetségének elnöke kö-
szöntötte a résztvevőket, 
köztük V. Németh Zsolt 
országgyűlési képviselőt, 
Huszár Gábor polgármes-
tert és a civil szervezetek 
tagjait.

Az ajándékozás céljáról 
Heizler Norbert, a CÖF 
országos koordinátora el-
mondta, hogy hazánkban 
a Civil Összefogás Fórum 
– Civil Összefogás Alapít-
vány 2016-ban indította 
útjára a korszerű gyermek-
étkeztetés népszerűsíté-
sének misszióját, amelyhez a 
Magyar Asszonyok Érdekszö-
vetsége is csatlakozott. A hely-
ben termelt és feldolgozott, 
egészséges alapanyagok hasz-
nálatát szorgalmazták. A kez-
deti ellenállásra rácáfolt az élet.  
A CÖF-CÖFA a befőzőkészülé-
kek „kihelyezésével” tovább 
szeretné erősíteni a helyi 
termékek népszerűségét. A 
nagycsaládok, őstermelők is 
használhatják az eszközöket, 

egyúttal közösségteremtő erő 
és akár bevételi forrás is le-
het gyakorlati alkalmazásuk.  
A generációk tanulhatnak is 
egymástól, az idősebbek a be-
főzéstudományukat átadhat-
ják a fiatalabbaknak, akik pedig 
könnyebben alkalmazhatják 
az újabb tartósítási eljárásokat. 
Az eszközök átadása fejében 
azt kérik, hogy az így előállí-
tott termékek 5-10 százalékát 
rászoruló családoknak, szoci-

ális intézményeknek juttassák 
el, és félévente számoljanak 
be az eredményekről. Az or-
szágban már 250 hasonló 
befőzőkészüléket osztottak ki.

V. Németh Zsolt országgyű-
lési képviselő azt mondta, a 
zártkertek értékeinek nép-

szerűsítésében neki is volt 
szerepe. Az a hagyományos 
termelési kultúra a zártker-
tekben és a városok határá-
ban lévő kiskertekben is újra 
teret nyert. A helyi piacok, a 
kis vágóhidak felélesztése a 
vidék újabb megbecsüléséhez, 
a természetközeli életforma és 
kultúra felismeréséhez vezet. 
Körzetében nagyon sok jó pél-
dát lát arra, amikor civil szer-
vezetek az egészséges életmó-

dot nemcsak egészségügyi, 
hanem gazdasági vetületében 
is szorgalmazzák. Jánosházán 
a Szív Egyesület, Szalafőn a 
Gyümölcsklub, Nádasdon, 
Magyarszombatfán a kultu-
rális egyesület. A jó példák 
sorát a Tündérkert mozgalom 

is bizonyítja, az őshonos 
gyümölcsfák telepítésé-
vel. Szentgotthárdon az 
id. Pochárn Miklós Kert-
barát Egyesületnek több 
mint 300 tagja van, igazi 
közösségként működik. 
Az egészséges, helyben 
termelt, jó élelmiszerek 
előállítása megsokszo-
rozza a közösség örömét. 
Éljenek az új technikai 
adottságokkal, adják át a 
generációk egymásnak is 
a tudást és tapasztalatot.  

A továbbiakban átad-
ták a modern eszközö-
ket. Szentgotthárdon a 

Kertbarát Egyesület tagja: Si-
mon Miklósné és Csuk Alajos 
vette át a gyümölcsaszalót.  
A Jánosházi Szív Egyesülettől 
Horváthné Stukics Erzsébet, 
a Magyarszombatfai Hagyo-
mányőrző Egyesülettől Tanner 
Tibor, a Szalafői Gyümölcs-
klubtól Lugossy Arnold, az 
Együtt Nádasdért Egyesü-
lettől Rosta Fanni vette át a 
befőzőautomatát.

(t. m.)

Modern aszalóberendezésekkel segítik 
a helyi zöldség, gyümölcs feldolgozását

Október 4-én az Őszi hang-
versenysorozat második elő-
adását hallgathatta meg az 
érdeklődő, népes közönség. 
A Takács Jenő Alapfokú Mű-
vészeti Iskola növendékei és 
tanárai mindenféle szem-
pontból színes műsort adtak. 
A szóló művek mellett nagyon 
sok kamara produkciót is hall-

hattunk, énekelt a Szentgott-
hárdi Ifjúsági Énekegyüttes, 
és fantasztikus élmény volt 
az iskola vonós kamarazene-
karának műsora is, melyben 
növendékek és tanárok mu-
zsikáltak együtt. A koncert 
pozitív visszajelzése után a 
szervezők bíznak abban, hogy 
a hangversenysorozat utolsó 

előadására is sokan érkeznek 
majd. A zeneakadémisták-
ból és budapesti művészeti 
szakgimnáziumok tanulóiból 
alakult ERA NOVA kamaraze-
nekar koncertje 2021. október 
16-án 19 órakor kezdődik majd 
a Refektóriumban.

(Információ: Takács Jenő 
Alapfokú Művészeti Iskola)

Hangverseny a Zene Világnapja alkalmából

A civil szervezetek képviselői vették át a berendezéseket
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Programajánló
Október 15. 16:00  A szentgotthárdi Nyugdíjas Pedagó-
gusok és Barátaik Egyesület Kézműves Köre kiállítása 
17:00 Gálaműsor a szentgotthárdi Szivárvány Kórus 
megalakulásának 10. évfordulója alkalmából  
Helyszín: Színház 
A belépés díjtalan!

Október 16. 18:00  Hangverseny  
Era Nova Kamarazenekar 
Helyszín: Refektórium 
A belépés díjtalan, felajánlásokat elfogad a Pannon Kapu 
Kulturális Egyesület.

Október 18. 10:00 Tenger-szemben 
Kelemen Zoltán színművész és Varga Richárd dalszerző 
előadásában kortárs költők zenés műsora. 
Helyszín: Színház 
A belépés díjtalan, felajánlásokat elfogad a Pannon Kapu 
Kulturális Egyesület.

Október 20. 10:00  Varró Dániel kortárs költő gyerme-
keknek szóló irodalmi előadása 
Helyszín: Színház 
A belépés díjtalan, felajánlásokat elfogad a Pannon Kapu 
Kulturális Egyesület.

Október 27-28. Egész napos őszi szüneti játszóház a 
gyerekeknek. 
Ha tartalmas és biztonságos elfoglaltságot keres gyer-
mekének az őszi szünetre, akkor a Pannon Kapu Kultu-
rális Egyesület játszóháza lesz a neki való szórakozás! 
Röviden, sietős szülőknek: Színházunk 8:00-16:00-ig 
várja a gyerekeket. Térítés ellenében étkezést is bizto-
sítunk.  
Jelentkezési határidő: október 25. (hétfő)

Október 29. Akusztik est 
18:00 Greenin’ 
19:00 Rudán Joe akusztik 
20:45 Tuzsu Junior Trio 
Kapunyitás: 17:30  
Jegyár: 1000 Ft 
Helyszín: Színház aula

Október 30. Tökparti  
14:00 Varázslatos játszóház: 
kézműves programok, csillámtetoválás, arcfestés, tök-
lámpás készítése. 
18:00 Jelmezes felvonulás a város utcáin. 
18:30 Indul a varázslatos küldetés Szentgotthárd külön-
böző pontjain. 
20:00 Jelmezverseny eredményhirdetése a Színházban. 
20:30-24:00 Zenés Tökparti a Színházban – a részvétel 
díjtalan, felajánlásokat elfogad a Pannon Kapu Kulturális 
Egyesület.

A programokon a részvétel 
az aktuális járványügyi szabályoknak megfelelően!

A szakképző iskola ismét 
nevet váltott – Vas Megyei 
Szakképzési Centrum III. 
Béla Technikum és Kollégium 
lett. A Vörösmarty gimná-
ziumot átvette a katolikus 
egyház, a kollégium átkerült 
a technikumhoz. Korpics 
Ferenc igazgatóval a tanév-
kezdésről, a változásokról 
beszélgettünk. 

A III. Béla Technikumnak 
október elsején 352 beiratko-
zott tanulója van, a kollégium 
is majdnem teljes létszám-
mal működik, 40-en foglalják 
el hosszabb-rövidebb időre. 
Az iskola neve, a szakképzés 
átalakítása miatt – 2013-tól – 
hétszer változott. 

Korpics Ferenc elmondta, a 
tavalyi beiskolázási adatokhoz 
képest elmozdulás érzékelhe-
tő a technikusi képzések felé. 
Az újabb ösztöndíjrendszer 
bevezetése is segített (a kilen-
cedik évfolyamtól kaphatják 
a tanulók, és azok a 25 évnél 
fiatalabb felnőttek, akik a 
2020-as tanévtől bevezetett 
szakképzési rendszerben szer-
zik meg legelső szakmájukat).

Az ötéves technikusképzés 
során a tanulók érettségiznek, 
és szakmájukban is magas 
szintű végzettséget szereznek. 
Több ágazatban tanulhatnak 
a jelöltek. Az elektronika és 
elektrotechnika ágazaton: ipa-
ri informatikai technikusokat, 
az informatika és távközlési 
ágazaton: informatikai rend-
szer- és alkalmazásüzemeltető 
technikusokat, a specializált 
gép- és járműgyártó ágazaton: 
szerviztechnikusokat, a turiz-
mus-vendéglátás ágazaton: 
vendégtéri szaktechnikusokat 
képeznek. Aki szeretne felső-
fokú végzettséget szerezni a 
szakmájában, azt is megteheti.

„Nyáron együttműködési 
megállapodást kötöttünk a 

veszprémi Pannon Egyetem-
mel, új képzési forma – okle-
veles technikus képzés – be-
vezetésére. Az emelt színtű kö-
vetelmények teljesítése után 
a diákok a Pannon Egyetem 
zalaegerszegi mérnöki karán 
folytathatják majd tanulmá-
nyaikat, az iskolánkból hozott 
kreditpontokat beszámítják, 
ez azt jelenti, hogy 2,5 év alatt 
diplomát szerezhetnek. Az 
okleveles technikusképzés 
beindításához az engedélyek 
beszerzése folyamatban van. 

Tárgyalásokat folytatunk 
a Soproni Egyetemmel is, 
szeretnénk a turizmus-ven-
déglátás szakágazatban is a 
vendégtéri szaktechnikus 
képzésünket beszámíttatni 
az egyetemi tanulmányokba. 
Életpálya-irányokat kínálunk 
majd a fiataloknak. 

A hároméves szakképző 
iskolai képzést választók cuk-
rász és szakács szakmát ta-
nulhatnak, az elektronika és 
gépészet iránt érdeklődők 
villanyszerelők, gépi- és CNC 
forgácsolók lehetnek. A há-
roméves képzés után két év 
alatt, esti tagozaton érettségit 
is szerezhetnek. A duális kép-
zés során együttműködünk 
a városban és a megyében 
lévő cégekkel, egyik jelen-
tős partnerünk a Stellantis 
Szentgotthárd Kft. (Opel Ma-
gyarország.)”

Az igazgató tájékoztatott 
arról is, hogy idén korszerű 
gépek beszerzésére és infra-
strukturális fejlesztésekre 34 
millió forintot fordíthatnak a 
turizmus-vendéglátás ágazat-
ban, továbbá 7 milliós beruhá-
zással 27 számítógépet tudnak 
vásárolni és munkába állítani. 
(A Vas Megyei Szakképzési 
Centrum III. Béla Technikum 
és Kollégium nyílt napját ok-
tóber 19-én, 8:30-tól tartja.) 

(t. m.)

Nőtt az érdeklődés 
a technikusi képzések iránt
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A szentgotthárdi Hármashatár Baráti Kör szeptember 11-én, 
az Alpokalja Motel kertjében tartotta Határ menti találko-
zóját. A rendezvény zászlófelvonással vette kezdetét, mely 
alatt a három szomszédos ország – Ausztria, Szlovénia és Ma-
gyarország himnuszai hangzottak el a Szentgotthárdi Városi 
Fúvószenekar előadásában. Kulturális műsorral és piknikkel 
folytatódott a program.  

Papp László, a  Hármashatár 
Baráti Kör elnöke köszöntő-
jében elmondta, az egyesület 
több éve tartja hagyományos 
találkozóját, melyet tavaly a 
pandémia miatt nem lehetett 
megszervezni. „Most újra eljött 
az ideje a zavartalan kikap-
csolódásnak, egymás közötti 
tapasztalatok cseréjének, ba-
ráti beszélgetéseknek. Szer-
vezetünk, ahogy a nevünkben 
is benne van, magyar, szlovén, 
osztrák kapcsolatokat ápol. 
Ennek az együttműködés-

nek fontos és tartalmas ré-
sze a mai nap. Ezúttal nem 
a zöldhatáron találkozunk.”   

A résztvevők körében köszön-
tötte az egyesület tagjait, a 
meghívott vendégeket: Kovács 
Andreát, a Magyarországi 
Szlovének Szövetségének 
elnökét; Huszár Gábor szent-

gotthárdi polgármestert és 
Georg Pataki heiligenkreuzi 
alpolgármestert. Mindhárman 
köszöntötték a rendezvény 
résztvevőit, és méltatták az 
ilyen programok jelentőségét. 
Huszár Gábor emlékeztetett 
arra, hogy Szentgotthárd a 
korábbi századokban 80 – 
most a hármashatár mentén 
lévő – településnek volt ke-
reskedelmi vonzásközpontja, 
s ez a történelmi hagyomány 
a mai napig hat, s az emberek 
szívesen jönnek a városba 

ebből a határ menti régióból.
Kovács Andrea elsősorban 

a határ mindhárom oldalán 
élők együttműködésében látja 
a térség fejlődését, fejlesztését.

Georg Pataki alpolgármes-
ter bízik abban, hogy a vírus-
járvány megszűnését köve-
tően ismét fellendül a három 
ország lakóinak gazdasági, 
kereskedelmi és kulturális 
együttműködése. Sajnálja, 
hogy a rendezvényre osztrák 
oldalról nem érkeztek fellé-
pők, de még sokan tartanak  
a betegségtől.

A mintegy háromórás kul-
turális programban bemutatta 
műsorát: Szentgotthárd Fú-
vószenekara, a szentgotthárdi 
Szivárvány kórus, az Apátist-
vánfalvai Kétnyelvű Általános 
Iskola gyermektánccsoportja, 
a Szentgotthárdi Nyugdíjas 
Egyesület Rozmaring Tánc-
csoportja, és a szlovéniai Što 
ma čas zenekar.

Természetesen a köszöntők 
és a konferanszok németül, 
szlovénul és magyarul is el-
hangzottak.

A fellépők nagyon lelkes, 
színvonalas előadásukkal kel-
lemes szórakozást nyújtottak 
a szép őszi délutánon. B. S.

Újra megtarthatták a Határ menti találkozót

Szeptember 24-én iskolánk-
ban is megünnepeltük Szent 
Gellértet, a katolikus közok-
tatás védőszentjét. 

Molnár János atya, a zala-
egerszegi kertvárosi plébánia 
lelkipásztora érkezett hozzánk, 
hogy nyitogassa mindnyájunk 
szívét az Istenre, illetve az Ő 
akaratára. Az első órában az 
alsó tagozatosok gyűltek össze 
az iskola aulájában, majd utána 
a felső tagozatosok érkeztek 
meg. Meghallgattuk Nemes 
Nagy Ágnes Szökőkút című 
versét, melynek segítségé-

vel a figyelmünket a világ-
egyetem nagy kertészére, a 
Mennyei Atyára irányítottuk. 
Rácsodálkoztunk János atya 
vezetésével a teremtett világ 
szépségére. Kerestük azt, hogy 
hogyan őrizhetjük meg szép-
ségét, jóságát; de azt is láttuk, 
hogy milyen sebeket tudunk 
okozni neki. Közös feladatunk, 
hogy szebbé és jobbá tegyük a 
világot, amelyben élünk. Szent 
Gellért, aki Velencéből érkezett 
hazánkba, jó kertészként Imre 
herceg szívének jó kertésze 
volt: gyomlálta a rosszat és belé 
oltotta a nemeset. Köszönjük 

János atya derűjét, a közös éne-
keket, valamint a gyermekek 
figyelmét, ügyes válaszaikat és 
kérdéseiket is.

Óra Krisztián
iskolai lelkipásztor

Szent Gotthárd Általános 
Iskola és Gimnázium

Szent Gellért nap
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Nagy léptékű energia-
csökkentési projekt sikeres 
befejezéséről számoltak be 
az Opel Szentgotthárdnál. Az 
elmúlt hónapokban ugyanis 
a gyár területén sikeresen 
lecserélték a termelő gyár-
részekben, valamint a külső 
területeken a világítást kor-
szerű LED-es fényforrásokra. 

A termelésben a csere 
mindazon területeket érintet-
te, amelyeken jelenleg terme-
lés zajlik, mind a megmun-
kálás, mint, pedig a szerelde 
részlegeket érintve. Összesen 
a csarnok területén 1.576 lám-

patestet cseréltek le, és ezáltal 
az éves energiafogyasztást a 
megelőző időszakra jellem-
ző fogyasztás 55 százalékára 
fogják csökkenteni.

A gyár külső területein, 
beleértve a nagy parkolót is, 
szintén lecserélték a fényfor-
rásokat LED-esekre. Itt össze-
sen 134 lámpatestet cseréltek 
le, azonos energiahatékony-
sággal, mint a csarnokban.

Mivel az energiaszolgáltató 
vállalat pontosan megadja, 
hogy mennyi CO2 kibocsá-
tással jár egy KW elektromos 
energia előállítása, ebből az 

adatból kiszámították, hogy 
a fényforrások lecserélésével 
az Opel Szentgotthárd éves 
szinten 190 tonna CO2 kibo-
csátást takarít meg!

Ez azt jelenti, hogy nem-
csak a gyárban gyártott mo-
torok alacsony kibocsátá-
súak, de ezeknek a gyártása 
is egyre csökkenő környe-
zetvédelmi terhelés mellett 
történik!

Az Allison Transmission 
szentgotthárdi gyárában a 
nyári termelési üzemszünet 
idején lezajlott egy ener-

giahatékonyságot növelő 
környezetvédelmi projekt. A 
sebességváltóösszeszerelő 
üzemcsarnokban az összes 
hagyományos fénycső arma-
túrát alacsony fogyasztású 
LED lámpatestekre cserélték.

A projekt második részében 
szeptember hónapban a teljes 
raktárterület világításcseréje 
is megtörténik. A mintegy 
860 db lámpatest cseréje után 
a világításra használt energi-
ának mintegy 50%-át tudják 
majd megtakarítani.

Információ: 
Opel Szentgotthárd Kft. 

Egészségünkért, ismeretterjesztő sorozat (45.)

Rohanó 21. századi vilá-
gunk sok stresszt, konflik-
tust, néha krízishelyzetet is 
teremt az életünkben.

Gyakran úgy érezzük, hogy 
nem bírjuk már a terheket. 
Ilyenkor szívesen fordulunk 
a zenéhez, ami gyógyírként 
hathat ránk. Ha a lelkivilá-
gunknak megfelelő zenei 
műfajt választunk, az áthan-
golja a gondolatvilágunkat, 
megnyugtatja a lelkünket. 
Ehhez az kell, hogy értsünk 
is a zene nyelvén.

Mikor kezdődjék a gyer-
mek zenei nevelése? Kodály 
szerint: „kilenc hónappal a 
gyermek születése előtt.” Az 
anya nemcsak a testét adja 
a gyermekének, hanem a 
lelkét is a magáéból építi fel. 
„... Még tovább mennék: nem 
is a gyermek, az anya szü-
letése előtt kilenc hónappal 
kezdődjék a zenei nevelés.”

Minden édesanyának hin-
nie kell abban, hogy gyer-
meke egészséges fejlődése 
szempontjából fontos az 
újszülöttnek énekelni, dú-
dolgatni. Az óvodáskor előtti 
zenei nevelés célja, hogy 
az anyukák megtanuljanak 
könnyen énekelhető, de a 
kodályi elvekhez igazodó, 
zeneileg értékes dalocská-
kat.

Az óvodában komplex ze-
nei nevelésben részesül-
nek az apróságok, ebben a 
szenzitív időszakban nagyon 
nyitottak mindenre, szívesen 
tanulnak új dalokat, tap-
solnak ritmusokat, és dalos 
körjátékokat játszanak. Így 
észrevétlenül válnak nyitottá, 
érzékennyé, kreatívabbá.

A kisiskoláskor zenei ne-
velésének alapjai a Kodály-
módszeren nyugszanak.

Kodály zenei nevelésének 
legfontosabb tanításai:

„Csakis művészi érték való 
a gyermeknek!”

„A zenei  anyanyelvet 
tanítsuk az anyanyelvvel 
egyidőben!”

„Legyen a zene minden-
kié!” Ez azt jelenti, hogy senki 
sem kirekeszthető.

Zeneértő, zenekedvelő és 
zenét művelő közönség – ez 
volt minden álma Kodály 
Zoltánnak.

„A zenével nemcsak zenét 
tanítunk”, „az ének felsza-
badít, bátorít, gátlásokból 
kigyógyít…”

„A művészeti tárgyak mind-
egyike a teljes emberré válást, 
a közösségformálást, a szo-
ciokulturális hát-
rányok leküzdését, 
a kulcskompeten-
ciák fejlesztését... 

az önkifejezést és az örö-
met jelentő alkotás lehető-
ségét, a tehetséggondozást 
próbálja a maga eszköze-
ivel segíteni.”(Osvay,2007).  
Ennek megvalósításához 
szükséges a tanár személyisé-
ge, szakmai tudása, széles körű 
pszichológiai ismerete, kor-
szerű pedagógiai felkészült-
sége. Egyre nagyobb szükség 
van olyan képzett szakem-
berekre, akik tudományos 
alapon gyógyítanak a zene 
segítségével, ők a zenetera-
peuták. Az utóbbira azért van 
szükség, hogy a pedagógus 
képes legyen az érzelmileg 
sérült, vagy éppen tanulási 
nehézséggel, részképesség- 
zavarral küzdő gyermekek ke-
zelésére, a serdülőkori érzelmi 
problémák zenepedagógiai 
eszközökkel való oldására. 
A zeneterápia alkalmazása 
akkor a leghatékonyabb, ha 
integratív módon más terápi-
ás módszerekkel kapcsoljuk 
össze: zene és vizuálterápia; 
zene és bábterápia; zene és 
meseterápia; zene, tánc- és 
mozgásterápia stb.

Rendszeres zenei akti-
vitásaink nagymértékben 

hozzájárulnak egészségünk 
megőrzéséhez, hiszen a zene 
a lélek mindennapi tápláléka. 
Csak így lehet meg a hármas-
ság összhangja bennünk: 
a test, a szellem és a lélek 
harmóniája.

A zene olyan világnyelv, 
amihez nem kell nyelvvizsga. 
Egy jelnyelvhez hasonlítható, 
melyet értenek mindenhol, 
ahol emberek élnek. Végig 
kíséri életünket magzati ko-
runktól egészen a halálunkig.

Emberi létünk során min-
den életszakaszunknak meg-
van a saját stílusú zenéje. Ha 
jól sáfárkodunk vele, mindig 
segít megélni és átélni a világ 
ránk rakott terheit. Velünk 
lesz örömünkben, és akkor 
is, ha a fájdalmak súlya nyom.

A zene híd a külvilág és az 
ember belső világa között, 
segíti a szavak nélküli pár-
beszédet.

A lélek legmélyebb rétegei-
hez is eljut, még oda is, ahol a 
szó már nem nyer értelmet.

Fasching Zsuzsanna
ELTE SEK 

Zenepedagógiai Tanszék 
adjunktusa, diplomás 

zeneterapeuta

Lelkünk rezdülése a zene hangjára…

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

Így is lehet csökkenteni a CO2 kibocsátást
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Szentgotthárdon huszadik alkalommal szervezte meg a 
nemzetközi művésztelepet a Szlovén Kulturális és Infor-
mációs Központban augusztus 8-15. között a Magyarországi 
Szlovének Szövetsége és a szentgotthárdi önkormányzat.  
A telep művészeti vezetője ezúttal is Gerics Ferenc, a Lendvai 
Galéria-Múzeum korábbi igazgatója volt. 

A Szlovének Házában ren-
dezték be a műtermeket az 
emeleten és a földszinten. 
Gerics Ferenc elmondta, hogy 
az eddigi két évtized alatt több 
mint száz alkotóművész is 
megfordult a szentgotthárdi 

nemzetközi művésztelepen, 
a századforduló óta három 
szobruk is a városba került. 
Az alkotásokat a világ számos 
városában bemutatták, neves 
galériákban is megállták a 
helyüket. Az utóbbi két évben 
a kör a világjárvány miatt 
beszűkült, csak Szlovéniából 
és Magyarországról hívtak 
vendégeket, ám így is színes 
lett a paletta. Az idén olyan 
résztvevőket is megkerestek, 
akikkel még az első művészte-
lepen találkoztak. A meghívot-
tak körét minden évben úgy 
állítják össze, hogy legyenek 
köztük visszatérők és új em-
berek is, fontosnak tartják a 
fiatal tehetségek támogatását 
is. A város is támogatja őket, 

Huszár Gábor polgármester 
is gyakran megfordul a körük-
ben. Nagyon várják, hogy az 
önkormányzatnak ajándéko-
zott festményeket, grafikákat 
egyszer majd önálló városi ga-
lérián is be lehessen mutatni. 

A művésztelep néhány alko-
tójával beszélve érdekes volt, 
hogy a járvány a képzeletvi-
lágukat is megragadta, több 
alkotónál „visszaköszönt”. Pél-
dául Göntér Endrénél, a mura-
vidéki magyarság egyik ismert 
festőjénél, aki Dobronakon 
született, Muraszombaton él. 
Két tájképes, élénk színekkel 
festett kompozícóját hirte-
len fekete színnel töri meg. 
Elmondta: többször járt már 
itt, a találkozások és beszél-
getések miatt is fontos ez az 
egy hét. Ezen a vidéken látott, 
gyönyörű muskátlis ablakhoz 
készített vázlatot útközben, ezt 
festette éppen.

Csuta György Békéscsabáról 
érkezett, immár tizenhetedszer 

vendége a nemzetközi művész-
telepnek, vegyes technikával 
dolgozik, képein ragasztott, 
festett papírokkal ér el térbeli 
hatást. Korábban ő is vezetett 
művésztelepet Békéscsabán, 
és galériát is működtetett egy 
nagy polgári házban.  

Arkan Al Nawas iraki, Ljubl-
janában tanulta a festészetet, 
ahol aztán le is telepedett. 
Azt mondta, a kultúra hidat 
képez Szlovénia és Irak között. 
A szlovén főváros szívében 
vezeti galériáját, és kulturális 
egyesületet is működtet (ara-
bul, szlovénul, angolul beszél). 

Fodor-Lengyel Zoltán pe-
dig Magyarországról indult, 
de már 42 éve Madridban él. 
Több alkotása tereket és köz-
épületeket díszít, az ő mun-
kája például a madridi 56-os 
emlékmű. Szentgotthárddal 
meghívott művészként a 2015. 
évi Szerelmesek Fesztiválja 
alkalmából ismerkedett meg. 
Monumentális méretű mű-
vön dolgozott, a fürdőző nők 

alakját fejben már előzőleg 
megtervezte, elárulta, az akril 
kép a város egyik jelentős 
épületét fogja díszíteni. 

Kortárs galériát vezet a sik-
lósi várban Kovács Ferenc. 
Visszatérő bemutatkozóik a 
Siklósi Szalon tagjai, mely-
nek hetven képzőművész 
tagja között többet találunk a 
szentgotthárdi művésztelep 
meghívottai között is. Ő a Jézus 
élete sorozat utolsó darabján, 
a Golgotán dolgozott, valamint 
tárgyalásokat folytatott Hu-
szár Gábor polgármesterrel a 
galérialétesítés, üzemeltetés 
tapasztalatairól. Vanyúr István 
és az otthon dolgozó Király 
Ferenc szobrászokként erő-
sítették a csapatot, Dubravko 
Baumgartner lendvai fes-
tőművész és Papp Hajnal 
művészeti kari hallgató pedig 
otthonukban fejezik be fest-
ményeiket. 

A tábort meglátogatta, és 
a műveket felmérte a Lend-
vai Galéria-Múzeum művé-
szettörténésze is. A képeket 
és szerzőiket szokás szerint 
háromnyelvű katalógusban 
mutatják majd be, és ha a 
pandémiás helyzet engedi, 
ősszel kiállítás nyílik az idei 
alkotásokból a szentgotthárdi 
Szlovének Házában.

(Anyagtorlódás miatt most 
közöljük. a szerk.)

(t. m. )

Szlovén és magyar művészek 
a 20. nemzetközi alkotótáborban

Fodor-Lengyel Zoltán 
monumentális művön 

dolgozott

Pósa Ede

Csuta György 
Békéscsabáról

Szentgotthárd Város Önkor-
mányzata az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium-
mal együttműködve ezennel 
kiírja 2022. évi fordulójára 
a Bursa Hungarica Felső-
oktatási Önkormányzati 
Ösztöndíj pályázatot.

A pályázatbeadáshoz a 
Bursa Hungarica Elektronikus 
Pályázatkezelési és Együttmű-
ködési Rendszerében (EPER-
Bursa rendszer - https://bursa.
emet.hu/paly/palybelep.aspx) 
pályázói regisztráció szüksé-
ges. A regisztrációt követően a 

személyes és pályázati adatok 
feltöltését követően a pályá-
zati 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. További infor-
máció a pályázati kiírásban 
és a Szentgotthárdi Közös 
Önkormányzati Hivatalban.

A pályázat rögzítésének és 
az önkormányzathoz történő 
benyújtásának határideje:  
2021. november 5.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj
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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 8.30-14.30

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 

MOZIMŰSOR
Premier! október 15. 19:00, 

október 16. 19:00, október 17. 
18:00, október 18. 19:00

Az utolsó párbaj (szink-
ronizált amerikai-angol tör-
ténelmi thriller, kalandfilm 
– 2D)

október 16. 17:00, október 
17. 16:00 

Addams Family 2 (szink-
ronizált amerikai-angol-
kanadai családi animációs 
vígjáték – 2D)

október 19. 19:00 (Film-
klub)

A feleségem története 
(magyar-német-olasz film-
dráma, romantikus film – 2D)

Premier! október 22. 19:00, 
október 24. 18:10, október 
26. 19:00

Elk*rtuk (magyar krimi, 
politikai dráma – 2D)

Premier! október 23. 17:00, 
október 24. 16:00

Hibás Ron (szinkronizált 
amerikai-angol családi ani-
mációs kaland-vígjáték – 3D)

október 23. 19:10, október 
25. 19:00

Kuponkirálynők (szinkro-
nizált amerikai vígjáték – 2D)

október 29. 19:00, október 
31. 18:10

Dűne  (amerikai-angol-
magyar-kanadai sci-fi ka-
landfilm – 3D)

október 30. 17:00, október 
31. 16:00

Hibás Ron  (szinkroni-
zált amerikai-angol családi 
animációs kaland-vígjáték 
– 2D)

október 30. 19:10, novem-
ber 1. 19:00

Venom 2 – Vérontó (szink-
ronizált amerikai akciófilm, 
horror-vígjáték – 3D)

november 2. 19:00 (Film-
klub) 

Felkészülés meghatáro-
zatlan ideig tartó együttlétre 
(magyar romantikus filmdrá-
ma – 2D)

LENYŰGÖZŐ HETEK
A szentgotthárdi Csákányi 

László Filmszínház közön-
sége talán még soha nem 
találkozott  egy hónapon 
belül annyi premierfilmmel 
és 3D formátumban műsorra 
tűzött alkotással, mint idén 
októberben. 

A hazai bemutató hetében 
érkezett például a 007 – Nincs 
idő meghalni James Bonddal, 
valamint az Addams Family 2 
rajzolt változata a galád csa-
láddal. Hamarosan pedig az 
ezüstvászonra kerül Az utolsó 

párbaj, amely egy nagyszabá-
sú történelmi thriller, majd 
az Elk*rtuk  című magyar 
krimi és egyben politikai 
dráma, a gyermekeket pe-
dig elsősorban a Hibás Ron 
várja egy családi animációs 
kaland-vígjáték formájában.

Három dimenzióban volt 
látható az  ikonikus brit 
titkosügynök legújabb tör-
ténete, valamint a Bébi Úr 
– Családi ügy  a két „cuki” 
testvérrel. A hónap máso-
dik felében pedig a vicces 
Hibás Ron, továbbá az iko-
nikus Dűne, valamint a fé-
lelmetes Venom 2 – Vérontó 
című térhatású filmek fogják 
magukkal ragadni a néző-
ket. További információk és 
online helyfoglalás: www.
csakanyimozi.hu
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890 éve, 1131. október 29-én 
volt Szent Gotthárd püspök 
szentté avatása Reimsben. 960-
ban született és 1038. május 
5-én halt meg. Hildesheimben, 
ahol püspökként tevékenyke-
dett, templomot emeltek tisz-
teletére, ott pihennek hamvai. 
Szent István királyunk kortársa 
volt. A III. Béla királyunk által 
Szentgotthárdra hívott ciszter-
ci szerzetesek az ő oltalmába 
ajánlották az apátságot. Főleg 
Észak- és Nyugat-Európában 
ismerték és tisztelték. Róla ne-
vezték el Svájcban a híres hágót 
és alagutat. Gotthárd püspök 
halálának napján, május 5-én, 
évek óta honismereti vetélke-
dőn vesznek részt a történel-
met szerető diákok.

260 éve, 1761. október 29-én 
Bécsben 62 évesen meghalt 
Franz Anton Pilgram, a híres 
építész. 1699-ben született a 
stájerországi Felkirchenben. 
Barokk és rokokó stílusban 
tervezett épületeket Auszt-
riában, Csehországban és a 
Dunántúlon. Első munkája a 
hozzánk mindössze 35 km-re 
levő riegersburgi vár volt. A 
legismertebb hazai építményei 
Pápán az Esterházy-kastély, az 
Oroszlány melletti Majk pusz-
tán a Kamalduli Remeteség, 
Fertőrákoson a Püspöki Palota 
és Szentgotthárdon a barokk 
templom és kolostor.

195 éve, 1826 októberében 
nyílt meg az első patika Szent-
gotthárdon azon a helyen, 
ahol jelenleg is megtalálhatjuk. 
Tulajdonosa dr. Vargha Ferenc 
orvos, első gyógyszerésze pedig 
Wechsler Antal volt. A gyógy-
szerész 1847-ben meghalt. Az 
elkövetkező évtizedekben 8 
patikus is dolgozott egymást 
követve, míg 1908-tól Friedrich 
Jakab lett a tulajdonos, 1912-től 
pedig fia, Friedrich Ödön lett a 
gyógyszerész. A gyógyszertár 
az 1950-es államosításig a csa-
lád tulajdonában maradt. Csak 
a 60-as években építették át, s 
kapott emeletet az addig föld-
szintes épület.

130 éve, 1891. október kö-
zepén Budapesten az őszi 
élelmiszer kiállításon dicsérő 
oklevelet kapott a szentgott-
hárdi ciszterci apátság, mert 50 
különböző fajta, kiváló almát 
állított ki.

115 éve, 1906. október 29-
én, II. Rákóczi Ferenc újra-
temetésének napján nálunk 

is megszólaltak a harangok.  
A zirci főapát elrendelte, hogy 
„a szertartás hosszán a rendi 
harangok hirdessék, mily dicső 
hamvakat tesznek a haza meg-
szentelt földjébe”. A fejedelem, 
az édesanyja, Zrínyi Ilona, a 
Bercsényi család és a többi 
törökországi száműzetésben 
meghalt magyar földi marad-
ványait ekkor helyezték el Kas-
sán a Szent Erzsébet templom 
alatt épített kriptában.

105 éve, 1916. október 29-én 
kezdeményezte dr. Vargha Gá-
bor Bujatti Herman díszpolgár-
rá választását, melyet a testület 
egyhangúlag elfogadott. Két 
testvérével a Selyemgyár ala-
pítójaként került kapcsolatba 
városunkkal, ahol rövidesen 
több mint 900 fő, főleg női 
munkaerő számára teremtet-
tek kenyérkereseti lehetősé-
get. Ő volt az Rt. ügyvezetője. 
Emberbaráti tevékenysége 
kortársai fölé emelte azon cse-
lekedete nyomán, hogy az első 
világháború idején, saját költsé-
gén biztosított a vöröskeresztes 
kórház számára épületet és 
berendezést a gyára területén. 
1925. november 9-én hunyt el 
Bécsben.

75 éve, 1946. október 1-jén 
nyílt meg a Széchenyi utca 
17. szám alatti épületben, a 
Roszner-házban a Madách 
Imre Népi Kollégium. A két 
éven át működő intézmény la-
kói a gimnáziumi, az általános 
iskolai és a dolgozók gimnáziu-
mába járó fiatalok voltak. Ekkor 
még nem indult meg a buszos 
közlekedés a környékünkön, 
és autókkal sem rendelkeztek 
a családok, a bejárókat ezek 
híján csak a vonat és a kerékpár 
segítette, bár ez utóbbi a téli 
hidegben és hóban nem volt jó 
választás.

75 éve, 1946. október 2-án dr. 
Kozma Ferenc esperes veze-
tésével az összes kerületi pap 
tanácskozásra gyűlt össze, ahol 
elhatározták, hogy a következő 
év május elején nagy zarándok-
latot tartanak Szentgotthárdra 
és a Rába völgyébe, melyre 
meghívják Mindszenty Józsefet. 
A hercegprímás a következő 
évben el is jött, s több napot 
tartózkodott itt.

75 éve, 1946. október 19-i 
dátummal fennmaradt egy 
levél, melyet Czinege Jadviga, 
a szentgotthárdi apácák – 
„Salvator nővérek” – vezetője 

írt az apát úrnak. Tartalma 
arról szól, milyen előadásokat, 
foglalkozásokat tartanak a 
házasulandó lányok számá-
ra. Czinege Erzsébet Jadviga 
1908. május 28-án született 
Hatvanban. 1924. szeptember 
8-án lépett be a rendbe, ahol 
első fogadalmát 2 év múlva, az 
örök fogadalmát pedig 1932. 
szeptember 8-án tette. 1950. 
június 10-én éjjel 5 apáca társá-
val együtt hurcolták el Vácra. 75 
évesen hunyt el 1983. december 
25-én szülővárosában.

75 éve, 1946. október 25-én, 
pénteken este 7-kor tartották 
az elemi iskolában az első 
menyasszony-iskolai oktatást, 
előadója dr. Kozma Ferenc 
rábakethelyi esperes-plébános 
volt. Az oktatások kezdemé-
nyezője a Katolikus Dolgozó 
Leányok Központja, szervezője 
Czinege Jadviga főnöknő, a 
helyi apácák vezetője volt. Tíz 
alkalommal, díjtalanul, mindig 
más előadóval folyt a háza-
sulandó lányok felkészítése. 
Asszony hallgatók, főleg lányos 
anyák is részt vehettek rajta.

65 éve, 1956. október 27-én 
békésen, fegyverhasználat 
nélkül zajlott le a település 
lakóinak és a gyárak dolgozó-
inak tüntetése. A laktanyához 
vonultak, ahol elmondták há-
rom követelésüket: az ávós 
tisztek kiadatását, fegyvert 
követeltek és a határsáv meg-
szüntetését, a szabad mozgást, 
rokonlátogatást. Az ávósokat 
addigra Szombathelyre vitték, 
fegyvert pedig nem adtak ki 
a civileknek. A határ átlépését 
viszont nem akadályozták 
meg, így a következő napokban 
élénk forgalom zajlott. Osztrák 
oldalon a Vöröskereszt akti-
vistái élelmiszereket, banánt, 
csokoládét osztottak. 

60 éve, 1961. október 24-én 
adott róla hírt a Vas Népe, hogy 
sütőüzem létesül Szentgotthár-
don. Az azóta eltelt évtizedek 
alatt a kenyérgyárunk folyama-
tosan gondoskodott a friss pék-
árukról. A „gotthárdi kétkilós 
kenyeret” évtizedek óta válto-
zatlan módon és összetevőkkel 
készítik, ezért 2020-ban beke-
rült a települési értéktárunkba.

40 éve, 1981. október 31-én 
nyílt meg Gömbös László tár-
lata településünkön. A Csöröt-
neken született szobrászmű-
vész alkotásai jól ismertek. Ő 
készítette III. Béla királynak a 

főtéren álló egész alakos szob-
rát, Arany János mellszobrát, 
illetve a kibővített hősi emlék-
mű domborműveit.

15 éve, 2006 októberében 
avatták a Szentgotthárdi Ipari 
Park és a Rába folyó közti sáv-
ban a forradalom 50. évfordu-
lójára telepített 56-os emléker-
dőt. Az emlékhely a polgármes-
teri hivatal és a Földművelési és 
Vidékfejlesztési Minisztérium 
támogatásával, s rengeteg ön-
kéntes munkájával jött létre. A 
park külön érdekessége, hogy 
pontosan 1956 db fa alkotja 
oly módon, hogy felülnézetből 
egy lyukas zászlót formáz. A 
telepített fák 3 sávban, főleg 
ősszel a nemzeti színeinkre 
emlékeztetnek, mert északi 
oldalon bordós-piros, középen 
egészen halványzöld, a Rába 
melletti sávban pedig zöld szín-
ben pompáznak. A trikolor szí-
neit a vörös levelű korai juhar, 
a sárgásfehér levélszélű korai 
juhar és a hegyi juhar adják, 
melyek éppen ősszel, az évfor-
duló előtt a leglátványosabbak, 
ezért ilyenkor kétszeresen is 
érdemes megtekinteni.

10 éve, 2011 októberében 
került átadásra az ipari park-
ban közel 13 ezer négyzet-
méteren az amerikai Allison 
Transmission sebességváltó-
gyár új létesítménye, mely 100 
fő részére jelent munkalehető-
séget. 2000 óta a GM területén 
már jelen voltak városunkban. 
Az új üzem mögött 15 hektárnyi 
területen próbapályát is kiala-
kítottak.

5 éve, 2016. október 20-án, 
az 1956-os forradalom 60. 
évfordulóján mutatták be a 
színházban A mi forradal-
munk – 1956 című interjúkö-
tetet, amely a Szülőföld Könyv-
kiadó gondozásában jelent 
meg. A vékony könyvecske 23 
szentgotthárdi és környékbeli 
szemtanú visszaemlékezéseit 
tartalmazza. Horváth Zsuzsan-
na, a kötet szerkesztője a be-
mutatón a forradalom egykori 
aktív szereplőivel beszélgetett 
a színpadon.

5 éve, 2016. október 23-án, a 
forradalom 60. évfordulóján 
kopjafát helyeztek el az ipari 
park és a Rába folyó közt elte-
rülő, tíz évvel korábban telepí-
tett 56-os emlékpark nyugati 
szélén.

Összeállította: 
Talabér Lászlóné

Nevezetes szentgotthárdi évfordulók októberben
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Valamennyiünket örömmel 
tölt el, hogy újra visszatér-
hetett az élet az iskolákba, 
illetve olyan, korábban meg-
szokott eseményeken is részt 
vehetünk, mint a sportnap. 

A Magyar Diáksport Napja a 
tavalyi évtől témanapként 
jelenik meg a tanév rendjé-

ben, melynek időpontja szep-
tember 24-e. Már az Ország-
gyűlés néhány évvel ezelőtti 
döntését is az alapozta meg, 

hogy a 2006-ban az MDSZ 
(Magyar Diáksport Szövetség) 
által elindított diáksportnap 
az elmúlt években európai 
kezdeményezéssé vált, és ma 
már több mint 40 európai 
országban szervezik meg 
szeptember végén a magyar 
jó gyakorlatból kinőtt Európai 
Diáksport Napját, mely évről 

évre a testmozgással és az 
egészségtudatos életvezetés-
sel összefüggő fókusztémákat 
dolgoz fel.

Ezen a napon a Szent Gott-
hárd Általános Iskolában is 
a mozgásé volt a főszerep 
az első két órában. A diáko-
kat Csuk Hajnalka tagintéz-
mény-vezető köszöntötte.

A nap zenés bemelegítéssel 
indult a tornacsarnokban. A 
dinamikus nyújtó és erősítő 
feladatokat  kicsik és nagyok 
egyaránt fegyelmezetten és 
örömmel hajtották végre.

A sportnap párhuzamosan 
zajlott több helyszínen, hogy 
egyszerre minél több diák, 
minél több mozgásformában 
vehessen részt.

A tornacsarnokban 6, játé-
kos, könnyed akadálypályát 

kellett teljesíteniük diákja-
inknak, melyek a különböző 
koordinációs képességek fej-
lesztésére is kiváló feladatnak 
minősültek. Mindeközben  
a friss levegőn, a várkertben  
a futásé volt a főszerep.

Az udvaron a kézilabda-
pálya is gyerekzsivajtól volt 
hangos, ugyanis ezen a hely-
színen a mindenki körében 
kedvelt kidobó mérkőzések 
zajlottak az osztályok között.

Ezen a napon valamennyi 
diákunk megtapasztalhatta a 
közösségi sportolás élményét, 
és két jókedvű, vidám  tanórát 
tölthettünk el együtt.

Völker-Horváth Anita

A mozgás öröme

A szentgotthárdi Arany János Általános Iskola évek óta csat-
lakozik az Európai Diáksport Napja elnevezésű mozgásos ese-
ményhez, melyet idén szeptember 24-én, pénteken délelőtt 
szerveztek meg az oktatási intézményben. Több helyszínen, 
különböző ügyességi feladatok várták a diákokat, akik a 
bemelegítő tánc után futottak, kidobóztak, pingpongoztak, 
és egy kreatívan kialakított akadálypályán is végigmehettek. 

Az Európai Diáksport Napja 
esemény célja, hogy a gyer-
mekek életében jelen legyen 

a folyamatos testmozgás, az 
iskolában pedig legalább egy 
napon együtt mozogjon pe-

dagógus és diák, megismerjék 
a közös sportolás örömét. A 
szentgotthárdi Arany János 
Általános Iskolában ezen a na-
pon 250 gyermek és 20 tanító 
vett részt a mozgásos feladatok 
elvégzésében, a kitűnő szerve-
zés pedig Dancsecsné Bálint 
Zsuzsannának, Szivós Máté-
nak és Császár Levente kollé-
gáknak köszönhető. A 9 órakor 

kezdődő táncos bemelegítés 
után, melyet Horváth Kristóf, 
a Presidance TSE világbajnoka 
vezényelt le, az évfolyamok a 
tanítókkal együtt futották le 
a 2021 m-t. Jó hangulatban, 
aktívan telt a délelőtti sport-
nap, melyhez  – miután a cél 
nemes – jövőre is feltétlenül 
csatlakozik iskolánk.

Tóth Andrea Klára

Európai Diáksport Napja az Aranyban
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Jótékonysági küzdő sport-
gálát szervezett az Őrség-
Box Klub szeptember 11-
én, a szentgotthárdi Szent 
Gotthárd Általános Iskola 
tornatermében. A gálán be-
folyt összeget a szervezők 
egy csörötneki nyolcéves 
szívbeteg kisfiúnak, Horváth 
Beliánnak ajánlották fel. 

A rendezvényen három 
országból közel nyolcvan 
utánpótláskorú versenyző 
vett részt, akik ökölvívásban 
és kick-boxban mérhették 
össze tudásukat. Az érdek-
lődők Erdei Zsolt volt profi 

ökölvívó világbajnok dedikált 
kesztyűjére is licitálhattak, 
az ebből befolyt összeget is 

a kisfiúnak ajánlották fel. Az 
eseményt Labritz Béla szent-
gotthárdi alpolgármester nyi-

totta meg, üdvözölte a helyi 
ökölvívó kezdeményezést, és 
biztató szavait fejezte ki az 
új egyesületnek. Az amatőr 
mérkőzések mellett mind-
két sportágban voltak profi 
és bemutató mérkőzések is.  
A rendezvényen közel félmil-
lió forint gyűlt össze, amit a 
szervezők teljes egészében 
átadtak a kisfiú családjának. 
Az eseményen szép számú 
érdeklődő vett részt, ezért 
az egyesület decemberben 
nagyobb szabású gálát tervez 
városunkban.

(g. á.)
Fotó: Horváth Tamás

A stájerországi Fürsten-
felden rendezték a 9. Brun-
nenlauf utcai futóversenyt. 
Az útvonal a városközpont-
ban kialakított 2,5 kilomé-
teres pálya mentén vezetett. 
Érintve Fürstenfeld nyolc 
történelmi szökőkútját. Kel-
lemes, késő nyári időben 

startolt el a 350 induló, akik 
hat országból érkeztek. A 
felnőttek 2, illetve 4 körös 
távon indulhattak. A vírus-
helyzet miatt a szokásosnál 
kevesebb volt a résztvevők 
száma. Szentgotthárdról is 
mindössze egy futó nevezett. 
Id. Borbély Sándor korosz-

tályában csupán 4 másod-
perccel maradt le a dobogó 
legfelső fokáról. 

Eredmények: Férfi 10km 
M60: 2.hely Id. Borbély Sán-
dor 47:51

Információ: 
Szentgotthárdi 

Futóközösség

Másfél év kényszerű szünet 
után elindult a versenysze-
zon a kick-boxosoknál. 

Az első engedélyezett ver-
seny, a közelgő Európa-baj-
nokság miatt, rögtön a felnőtt 
Magyar Bajnokság volt. Szent-
gotthárdot Kulcsár Márió kép-
viselte a Pointfighting -69 kg 
súlycsoportban. Márió küzdel-
mein még érződött a hosszú 
kihagyás és a meccshiány, de 
a megszerzett bronzérem így 
is szépen csillogott a felnőtt 
elitet felvonultató versenyen. 
Szeptember közepén azonban 
már megpezsdült az egész 
kick-box világ. A Budapesten 
megrendezett Világkupán 
45 ország versenyzői 3200 

nevezéssel vágtak 
neki a versenynek. A 
Skorpió SE verseny-
zője, Bedi Miklós a 
Cadett 2, -63 kg súly-
csoportban 32-es 
tábláról indult neki 
a küzdelmeknek, de 
egy német fiún nem 
tudott túllépni, így 
idén nem ért fel a 
dobogóra. Nem úgy 
az utánpótlás Ma-
gyar Bajnokságon, amit októ-
ber 2-án rendeztek Csongrá-
don. A kétnapos verseny azért 
volt nagy jelentőségű, mert a 
kategóriák győztesei a Magyar 
Bajnoki cím mellé válogatott 
kvótát is szereztek. Nagy volt 
az öröm az eredményhirdetés 

után, hiszen Miklós győzel-
mével elérte álmát, és idén 
először (tavaly sajnos törölték 
az Eb-t) válogatott küzdő-
ruhát húzhat, és indulhat a 
novemberben a montenegrói 
Budván megrendezendő kon-
tinens viadalon.

A kick-box sport az el-
múlt időszakban jelentős 
sportdiplomáciai sike-
reket ért el. Az európai 
szövetség élére Király 
Istvánt választották meg, 
aki a világszövetség alel-
nöki posztját is betölti. 
Az ő munkáját is dicsé-
ri, hogy a sportág 2021-
ben az IOC (Nemzetközi 
Olimpiai Bizottság) által 
teljes jogú olimpiai sport-

ág elismerést szerzett, és beke-
rült azon 22 kiemelt sportág 
közé, amelyek a 2023-ban 
Lengyelországban rendezen-
dő Európai Játékok verseny-
programjában szerepelnek.

Információ: 
Skorpió Kick-Box

Újra tatamira állhattak a kick-boxosok

Szentgotthárdi futósiker Ausztriában

Jótékonysági bokszgála

Kulcsár Márió Bedi Miklós

Borbély Sándor



18 Szentgotthárd

A szlovéniai világbajnok-
ság után a Thermalpark-
Szentgotthárdi VSE tekéseit 
kérdeztük, milyen céllal 
vágtak neki a világbajnok-
ságnak, hogy alakult a fel-
készülésük, hogy értékelik 
a szereplést, és a jövőre 
nézve milyen célokat tűztek 
maguk elé.

Cserpnyák Martin: Az U18-as 
korosztályban egyértelműen 
célunk volt a dobogó a csa-
patversenyben. Nekem pedig 
személyes célom volt egyé-
niben és/vagy összetettben 
így az utolsó évben dobogóra 
állni. Ezeket a célokat meg is 
tudtuk valósítani!

Ez a világbajnokság min-
denkinek szokatlan volt , 
mivel a „megszokott” má-
jus helyett augusztusban 
rendezték. Ennek ellenére 
tudatosan készültünk, és 
tudtuk, így is ki lehet hozni 
a csúcsformát erre a ver-
senyre. Sokat dolgoztunk, 
ami eljuttatott minket ide, 
és ennek köszönhetően si-
került nagyon eredményes 
világbajnokságot zárni! Itt 
szeretném megköszönni a 
felkészítést külön Tróbert Jó-
zsefnek, mivel az ő munkája 
nélkül nem sikerült volna!

Csapatszinten az U18-ban 
másodikak lettünk, kevéssel 
lemaradva Szlovénia mögött. 
Megelőztünk egy erős szerb 
és egy német válogatottat, 
így erre az ezüstre nagyon 
büszkék lehetünk. Egyéni 
szinten is el tudom mondani, 
hogy elégedett vagyok. Négy 
éremmel tértem haza a vi-
lágbajnokságról. Legnagyobb 
célom volt a világbajnoki cím 
elérése, amit szintén sikerült 
megvalósítani tandem ver-
senyszámban. Ezen kívül az 
összetett bronzomra is moso-
lyogva tekintek vissza!

Szeretném, hogy Szentgott-
hárddal jól szerepeljünk a 
közelgő NBC kupán Német-
országban, illetve a hazai baj-
nokságban. Ehhez tovább kell 
fejlődni, és keményen edzeni. 
Távolabbi célom mindenkép-
pen a dobogóra állni a bajnok-
ságban, és szeretnék később az 
U23-ban is világbajnoki címet 
szerezni! 

Karba Bálint: Egyetlen céllal 
vágtam neki a vb-nek, hogy 
egy érem legyen akár csapat-
ban, de egyéniben is nagyon 
jó lett volna, de ez most így 
sikerült. Elég nehéz volt ilyen 
gyorsan felkészülni erre a 
különleges világbajnokságra, 
de nem sikerült rosszul. Én 

személy szerint kicsit többet 
vártam magamtól, mind a 
csapat, mind a sprint számban, 
de az ezüstéremnek nagyon 
örülök, mivel tökéletes csapat-
összetartás volt, ami nagyon jó 
és felejthetetlen élményt adott 
nekem. 

A jövőben nemzetközi 
szinten az ezüstéremnél egy 
kicsivel fényesebbet is sze-
retnék begyűjteni a pályafu-
tásom során, remélem, sikerül.  
A magyar bajnokságon vi-
szont a klubcsapatomban, 
az első osztályban egy érmet 
szeretnék szerezni.

Karba Noel: Csapatszinten 
éremért küzdöttünk, mert 
úgy éreztük, hogy idén nagyon 
jó csapat jött össze. Egyéni-
ben úgyszintén, de már az is 
nagy szó volt, hogy amikor az 
utazó keretet meghirdették, 
abban is bent voltunk. Tudtunk 
rendszeresen edzeni, és két 
edzőtáborban is voltunk, ezek 
elég jól sikerültek. Csapatban 
nem kaptam játéklehetőséget, 
de a csapat többi tagjával meg 
voltam elégedve. Magamtól az 
egyéniben többet vártam. A 
jövőben az ifjúsági csapatban 
a dobogó elérése a célom, to-
vábbá, hogy bekerülhessek a 
felnőtt csapatba, és jövő május-
ban pedig a válogatott keretbe!

László Kata: A lánycsapat 
nevében kijelenthetem, hogy 
mindenképpen a dobogó volt 
a cél. A csapatverseny előt-
ti napon a lányokkal sokat 
beszélgettünk, biztattuk egy-
mást, próbáltunk az újoncok-
nak erőt és támogatást adni, 
hiszen tudom, hogy rajtuk 
mekkora nyomás volt, mert 
új volt nekik ez az egész szitu-
áció. A többi versenyszámban 
is a minél jobb eredmények 
elérése volt a cél.

Ki merem jelenteni, hogy 
a szentgotthárdi játékosok 
készültek fel a legjobban a 
szlovéniai világbajnokságra, 
és ezt meg is mutattuk. Kö-
szönjük Tróbert Józsefnek 
és Cserpnyák Árpádnak a 
rengeteg időt, amit nekünk 
áldoztak. Józsi edzésprog-
ramjának és mentális felké-
szülésének köszönhetően 
érhettünk el ilyen eredményt. 
Egész nyáron erre a világbaj-
nokságra készültünk. Ezek 
mellett kétszer volt válogatott 
edzőtáborunk, egyszer Szé-
kesfehérváron, majd Pápán, 
ahol bizonyítani tudtuk a 
szövetségi kapitánynak, hogy 
nekünk ott a helyünk.

Csapat szinten egyáltalán 
nem vagyunk csalódottak, 
hiszen az U23 női csapat 

Korosztályos teke vb-értékelő

Október első hétvégéjén ren-
dezték meg a Hungarian 
INBA Elite Tour & Pro Show-t 
a Magyar Naturál Testépítő 
Szövetség szervezésében. 
A versenynek a pécsi EXPO 
Center adott otthont. 

Az elmúlt időszak járvány-
ügyi korlátozásai miatt Pécsett 
rendkívül kemény mezőny állt 
színpadra, így a felkészülés 
során a versenyzőknek még 
komolyabban kellett dolgoz-
niuk. A versenynek szent-

gotthárdi érdekeltsége is 
volt, mivel sportmodell 
kategóriában Kiss Andrea 
is színpadra állt. Andi 2017 
óta indul hasonló testépítő 
versenyeken, amiken már 
több ezüst- és bronzérmet 
is szerzett. Az esemény az 
idei év legnagyobb testépítő 
és fitnesz naturál versenye 
volt. A rendezvényen nem-
csak hazánk legjobb test-
építői és fitnesz versenyzői, 
hanem Európa legjobbjai is 
részt vettek, mivel a verseny 

egyben kvalifikációs lehetőség 
is volt az október végi buka-
resti világbajnokságra. Andi 
a sportmodell kategóriában 
a 7 fős nemzetközi mezőny-
ben magabiztosan győzedel-
meskedett, így indulási jogot 
szerzett a világbajnokságon 
(Románia – Bukarest) való 
részvételre, a sikert még in-
kább növeli, hogy a versenyző 
mindennapi munkája mellett 
végzi a mindennapos kemény 
edzéseit.

(g. á.)

Szentgotthárdi sportsiker testépítésben
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Szeptember 16-án, Szentgotthárdon, a Hotel Lipában tartották 
az első Szentgotthárdi Nemzetközi Ifjúsági Konferenciát. A 
program végén együttműködési megállapodást írt alá a Mu-
ravidéki Magyar Ifjúsági Szervezet (MMISZ), Szentgotthárd 
Város Ifjúsági Tanácsa, valamint a Muraba Európai Területi 
Társulás, hogy közös projektek keretében segítsék elő a 
Szentgotthárd és Lendva térségében élő fiatalok helyzetének 
megismerését és javítását.

Dr. Sütő Ferenc, az Ifjúsági 
Tanács elnöke köszöntötte 
a résztvevőket, röviden ösz-
szefoglalta az Ifjúsági Tanács 
hatéves munkáját. Szentgott-
hárd Város Önkormányzata a 
kezdetek óta partner, a város 
költségvetésében külön pénz-
ügyi keret áll rendelkezésre, 
a Széll Kálmán tanulmányi 
ösztöndíjjal pedig támogatja 
a kiváló tanulmányi eredmé-
nyeket elérő diákokat, helyi 
ifjúságkutatást végeztek, el-
indították a Helyben a jövőd! 
programot, együttműködési 
megállapodásokat kötöttek a 
szentgotthárdi köznevelési, 
közművelődési, kulturális, 
szociális, egyházi intézmé-
nyekkel, felkutatják a pályá-
zati lehetőségeket. 

Tervek szerint Rácz Zsófia 
fiatalokért felelős helyettes 
államtitkár is részt vett volna 
a konferencián, betegség mi-
att csak online módon tudott 
tájékoztatást adni a magyar 
kormány ifjúságpolitikai in-
tézkedéseiről, de így is sok 
hasznos információhoz jutot-
tak a jelenlévők. 

A konferencia szlovén fő-
előadója Miha Zupančič, Szlo-

vénia Ifjúsági Tanácsának 
elnöke volt, aki a szervezet 
működéséről, felépítéséről, 

a szlovén fiatalok anyaor-
szágbeli helyzetéről és lehe-
tőségeiről tartott előadást. 
Szlovéniában 1990-ben még 
430 ezer 15-19 éves fiatal élt, 
jelenleg 310 ezren vannak. Az 
ifjúsági központok a tanulásu-
kat, lakhatásukat, munkához 
jutásukat segítik.

Hegedűs Zoltán, a Nemze-
ti Ifjúsági Tanács elnöke el-
mondta, a magyarországi ifjú-
sági szervezetek ernyőszerve-
zete 2012-es megalakulása óta 
feladatának tekinti a magyar 
fiatalok és tagszervezeteik 

képviseletét, az ifjúsági szektor 
képviselői közötti együttmű-
ködést, a fiatalsággal kapcsola-
tos ügyek közérthetővé tételét, 
és a döntéshozókkal történő 
folyamatos párbeszédet.

Papp Bálint, az Ifjúsági Ta-
nács alelnöke és Koszár And-
rás alpolgármester a Helyben 
a jövőd! program tapasztala-
tait, az eddig elért eredménye-
ket ismertették. Párbeszédet 

kezdeményeztek a városban 
lévő cégek és oktatási intéz-
mények között, pályaválasz-
tási programot szerveztek, a 
pandémia miatt pályaorientá-
ciós filmeket forgattak a városi 
televízió segítségével, ezeket 
az iskolákban is bemutatták. 
Koszár András a szakképzés 
és felnőttképzés újdonsága-
iról szólt. A VMSZC III. Béla 
Technikum és Kollégium az 
országban egyedülálló okleve-
les technikus képzést indíthat 
a Pannon Egyetemmel együtt-
működve. A fiatalok fél évvel 

korábban végezhetnek a felső-
fokú képzésen, mert bizonyos 
kreditpontokat beszámítanak. 

Gaál Ákos, az Ifjúsági Tanács 
titkára előadásában fölvázol-
ta az Ifjúsági Tanács által a 
2020. év elején végzett helyi 
ifjúságkutatás eredményeit. 
Szentgotthárd önkormány-
zata ösztöndíjakkal, baba-
utalvánnyal a fiatal házasok 
lakáshoz jutását is segíti. 

Varga Teodor, a 2017-ben 
megalakult Muravidéki Ma-
gyar Ifjúsági Szervezet elnöke 
elmondta, öt magyarok által 
lakott faluban tevékenyked-
nek, több mint 150 tagjuk van, 
szeretnének minél több fiatalt 
megnyerni a közösségnek, 
sport, és kulturális programo-
kat is szerveznek.

A tanácskozás végén há-
romoldalú együttműködési 
megállapodást írtak alá Szent-
gotthárd Város Ifjúsági Taná-
csa, a MURABA és a Muravi-
déki Magyar Ifjúsági Szervezet 
között, melynek célja: a hosszú 
távú partnerség kialakítása, 
egy határon átnyúló, a szlovén 
Rába-vidék és a Muravidék, 
Szentgotthárd és Lendva tér-
ségeiben élő fiatalok érdekeit 
is képviselő ifjúsági érdekkép-
viseleti szervezet létrehozása, 
valamilyen társulási formá-
ban (pl. Határtérségi Ifjúsági 
Érdekegyeztető Fórum). A do-
kumentumot dr. Sütő Ferenc, 
Papp Bálint és Varga Teodor 
látta el kézjegyével. 

(t. m.)

Az I. Szentgotthárdi Nemzetközi Ifjúsági Konferencia

3. helyet ért el. Az U18 fiú 
csapat pedig a 2. helyet vívta 
ki magának. Itt is szeret-
nék mindenkinek gratulálni. 
Egyéni szinten, úgy érzem, 
hogy én mindent megtettem 
a pályán, amit nagyon saj-
nálok az az, hogy Martinnal 
a tandem mix szereplésünk 
nem úgy sikerült, ahogy mi 
akartuk. Mindenképpen ér-
met szerettünk volna nyer-

ni, hiszen manapság nem 
igazán gyakori, amikor két 
unokatestvér egy célért har-
col a pályán.

Lehetőséget kaptam egy 
másik tandem versenyben is 
bizonyítani Tóth Katalin mel-
lett, akivel nagyon élveztem 
együtt dolgozni. Katikával 
az első kört nagy fölényben 
nyertük, viszont a máso-
dik körben a szerencse nem 

mellénk állt. Mégis teljesen 
elégedett vagyok magammal, 
hiszen így is sikerült egy 3. 
helyet megszerezni magunk-
nak. Szeptember 5-én meg-
kezdődött a csapatbajnokság, 
ahol a női ZTE ZÁÉV csapatát 
erősítem. A közelebbi célom, 
hogy a bajnokságban heti 
szinten a legjobb eredményt 
nyújtsam, illetve az egyéni 
versenyeken dobogón foglal-

jam el a helyem. A távolabbi 
célom pedig, hogy a csapat-
bajnokságot megnyerjük és 
a májusban megrendeződő 
világbajnokságon, ami Észt-
országban lesz, szeretnék 
még jobb eredményeket el-
érni, mind csapatban, mind 
egyéniben.

Információ: 
Thermalpark-

Szentgotthárdi VSE

Varga Teodor, dr. Sütő Ferenc, Papp Bálint



A Szentgotthárdi Közös Önkormány-
zati Hivatal által összeállított és ko-
ordinált pályázatnak köszönhetően 
már szeptember második hetében 
megkezdődött a BMX freestyle park 
kivitelezése a városi sporttelepen. 

A földmunkák lassan a végéhez kö-
zelednek, már csak az aszfaltburkolat 
elhelyezése van hátra. A LED világítást 
is telepítették a szakemberek, így már 
ez a fázis is elkészült. Az eszközök 
gyártása is folyamatban van, legké-
sőbb november közepére várható 
ezek megérkezése.

Az Aktív Magyarország Program 
keretében meghirdetett Országos 
Bringapark Program lehetőséget 
biztosított Szentgotthárd számára 
is, hogy a korábban több fórumon is 
elhangzott kéréseknek megfelelve, 
gördülő sportokra alkalmas park ki-
alakítását megvalósíthassa. 

A pályát a kerékpárosok mellett 
a gördeszkások, rolleresek, görkor-
csolyázók és BMX kerékpárosok is 
használni tudják majd.

Információ: Szentgotthárdi Közös 
Önkormányzati Hivatal

 

Épül a szentgotthárdi 
bringapark


