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Kaszagyár 
az idő fogságában

Szentgotthárdon októ-
ber 21-én, a Pável Ágos-
ton Múzeumban a „65 
éve történt – a szabadság 
napjai Szentgotthárdon” 
címmel rendezett kiállí-
tással, filmvetítéssel, öku-
menikus szertartással és 
koszorúzással ünnepelték 
az 1956-os forradalom és 
szabadságharc 65. évfor-
dulóját.

Írásunk a 4. oldalon 

Októberben öt alkalommal 
lehetett bejutni a Szentgott-
hárdi Kaszagyár területére. 
A városi önkormányzat által 
szervezett nyílt napokon az 
érdeklődőket Huszár Gábor 
polgármester, illetve Kiss 
Gábor, Szentgotthárd fő-
építésze kalauzolta. A nyílt 
napokra olyan sokan jelent-
keztek, hogy novemberre 
is kijelöltek újabb három 
időpontot a bejárásra. 

A bejárati kapu fölötti cé-
gért ugyan már leszerelték, 
csoportba verődve vártuk 
a vaskapu nyitását október 
17-én. Regisztráció után egy-
szerre csak 30-an léphettek 
be a több mint 20 éve bezárt 
gyár területére. Kiss Gábor 
főépítész nyomatékosan kér-
te, mindenki jól nézzen a 
lába elé, óvatosan haladjunk 
együtt a meghatározott útvo-
nalon. Fiatalabbak, idősebbek 

és gyerekek is jöttek, egykori 
dolgozók az unokáiknak is 
szerették volna elmondani, 
bemutatni, hol keresték a 
kenyerüket az európai hírű 
Kaszagyárban. (Fénykorában 

ezer embernek adott mun-
kát.) A főépítész maga is biz-
tatta az egykori dolgozókat, 
osszák meg bátran a régmúlt 
emlékeit. 

Folytatás a 3. oldalon 
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Az augusztus 20-i ünnep-
ségen egészségi állapota 
miatt nem tudta átvenni a 
kitüntetést Mesics József, 
így a szeptemberi képvise-
lő-testületi ülésen adta át 
részére a díjat Huszár Gábor 
polgármester. 

Mesics József 1941. március 
7-én született Rábakethelyen. 
Általános iskolai tanulmányait 
Rábakethelyen és Szentgott-
hárdon végezte. A sport az 
iskolában és a munkásévek 
alatt is életének szerves ré-
szét képezte, leginkább a foci 

vonzotta. 1956-ban már a 
Szentgotthárdi Vasas-Textiles 
SE ifjúsági labdarúgócsapa-
tához került, majd külön me-
gyei orvosi engedéllyel már a 
felnőtt csapatban játszott. A 
szurkolók szerint sportszerű, 
határozott játékával tűnt ki 
az akkori megyei I. osztályban. 
Aktív labdarúgópályafutását 
1974-ben fejezte be. Fontosnak 
tartotta, hogy a sporttal való 
kapcsolattartást valamilyen 
formában tovább folytassa. 
Aktivitása, rátermettsége, 

sportszakmai tudása, embe-
ri hozzáállása megalapozta 
szakmai tekintélyét. Felkérés-
re a Szentgotthárd-Zsida SEnél 
vállalt feladatot, a megyei II. 
osztályú labdarúgócsapat 
edzője lett, társadalmi munká-
ban. Később a Rábatótfalui SE 
labdarúgócsapatánál vállalt 
edzői feladatot, szintén társa-
dalmi munkában.

Fontos volt számára, hogy 
labdarúgó-edzőként is ké-

pezze magát, Szombathe-
lyen szerzett edzői oklevelet, 
ezután már díjazást kapott 
az edzői munkájáért. A cél 
érdekében rengeteg áldozatot 
hozott, szívvel-lélekkel dol-
gozott a városrész labdarúgó 
sportjáért. Fontosnak tartotta 
a sportolókkal való rendszeres 
kapcsolattartást, a jó kommu-
nikációt. Labdarúgó és edzői 
tevékenysége során sok siker 
kísérte Szentgotthárdon és 
Rábatótfaluban, szeretik és 
tisztelik a labdarúgás terüle-

tén végzett munkája miatt. 
Edzői, sportvezetői pályafutá-
sát 1994-ben fejezte be.  Szent-
gotthárd város sportéletében, 
elsősorban a labdarúgás szak-
ág területén végzett több év-
tizedes kiemelkedő munkája 
elismerésre érdemes, mindig 
legjobb tudása szerint, hittel 
és becsülettel tevékenykedett. 

Információ: 
Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivata

2021.| 03. | 22.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

ALSÓSZÖLNÖKI FALUHÁZ 
ÉPÜLET TETŐSZERKEZETÉNEK 
ÉS FEDÉSÉNEK FELÚJÍTÁSA
A szlovén Rába-vidék térségfejlesztési program megvalósításához az 
1618/2019. (X.28.) Korm. határozat kapcsán nyújtandó célzott pénzügyi 
támogatás segítségével a faluház épület tetőszerkezetének felújítására 
került sor Alsószölnök községben, a PM_SZERZ/551/2020 pályázat 
keretén belül. A Pénzügyminisztérium által, a szlovén Rába-vidék tér-
ségfejlesztési program keretében kiírt pályázati felhívásra benyújtott 
projekt 48,98 millió Forint támogatásban részesült.

A projekt célja az alsószölnöki Faluház épület tetőszerkezetének felújítása, 
melynek keretében az alábbi tevékenységek valósulnak meg: tervezési 
dokumentumok elkészítése, engedélyek beszerzése, a tetőszerkezet 
és fedés felújítása, műszaki ellenőri feladatok ellátása és a kötelező 
nyilvánosság biztosítása.
A tetőcsere hozzájárul az épület állagmegóvásához, lehetővé téve, hogy 
az még hosszú ideig elláthassa funkcióját.
A kedvezményezett neve: Alsószölnök Község Önkormányzata
A projekt címe: Alsószölnöki Faluház tetőszerkezetének és fedésének 
felújítása
Megvalósítás helyszíne: 9983 Alsószölnök, Fő út 19. 36/3 hrsz
A beruházás megvalósításának ideje: 2020.12.01-2021.03.22
Beruházás összköltsége: 48 977 550 Ft
Elnyert, szerződött támogatás összege: 48 977 550 Ft
Támogatás mértéke: 100%

Beruházás rövid bemutatása: 
A projekt keretében a Faluház tetőszerkezetének felújítása során el lett 
végezve a szükséges rossz állapotban lévő fogópárok visszabontása, a 
tetőablakok bontása, a szükségtelen kémények és a bádogos szerkezetek 
bontása, a palabontás.
Vissza lettek építve az új fogópárok, 20 cm-es kőzetgyapot hőszigetelés 
készült a tetőben.
A tetőszerkezet pallókkal meg lett erősítve, porhó elleni fólia védelemmel 
lett ellátva, a lécezést követően cserépfedést kapott a tető. A cserépfedés 
miatt a fa tartószerkezet meg lett erősítve, elkészült a tetőszerkezet 
teljes hőszigetelése.
A meglévő 20 db tetőablak ki lett bontva, majd a felújítást követően vissza 
lett építve a szükséges rezsianyagokkal.
Bádogosmunka keretében a meglévő ereszcsatornák cseréjére került 
sor, ki lett építve a villámvédelmi rendszer.

További információ kérhető:
Monek Zsolt polgármester 
+36309731208

Szentgotthárd Testnevelési és Sport Díjban részesült

Huszár Gábor, 
Mesics József, 
Szép Renáta

Dolgozzon otthonról!
Díszzacskók csomagolása és egyebek.

Elérhetőségek: 
www.audiopresshungary.oldalunk.hu   

(ügyfélszolgálat: 06-20/9104-517)
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Folytatás az 1. oldalról
Befelé haladva mintha 

megdermedt volna az idő, 
az ember azt várta, valaki 
mindjárt elhúzza az ottfelej-
tett/otthagyott függönyöket 
az irodaépület ablakán, aztán 
meg rácsodálkozhatott az 
örök természet erejére, mint 
kúszik fölfelé a folyondár az 
öreg falakon, vagy bólogat 
egy nyírfa odafenn a tető 
közelében. 

Kiss Gábor főépítész el-
mondta, a hathektáros bel-
városi területből a Rába felé 
eső részen már kisajátított a 
vízügy bizonyos részt a gát 
és sétány építéséhez. A város 
kérésére az aránylag jó álla-
potban maradt kéményt nem 
bontották le, kilátót szeretné-
nek belőle létesíteni. A gyár 
déli részén voltak az üzem-
egységek, a kaszagyártás 
műhelyeit vettük szemügyre. 
Mint az országban sok helyen, 
a gyár alapításakor ez a te-
rület Szentgotthárd legszéle 
volt, egykor egy malom állt itt, 
a malomárok helye is látható 

még. A lakóházak aztán idővel 
körbenőtték az üzemet.

 A kormos fekete műhelye-
ket járva lehet még látni az 
egykori dolgozók holmiját: 
egy odavetett kalapács, seb-
tében felakasztott munkás-
kabát, szerszámosláda, kré-
tával írt teljesítménynorma, 
ülőalkalmatosság mutatja 
a múltat, ami még nincs is 
annyira távol tőlünk. Beté-
rünk a híres-nevezetes farkas-
kala pá csok hoz, amik anno 
csúcskategóriás, villanyáram 
hajtású, transzmissziós gépek 
voltak, szerencsére sikerült 
még időben ipari műemlékké 
nyilváníttatni őket. Hatalmas 
kemence szája tátong, itt he-
vítették a kovácsok az acélt. 
Kaszát, sarlót, ásót, vívótőrt, 
kardot, később a Rába-Steiger 
traktorok kabinját is itt gyár-
tották. Végighaladunk a többi 
üzemen, a tengelyedzőn, ahol 
olajba lógatták a gyártmá-
nyokat, aztán a pontozón, a 
színezőn, míg végül a csoma-
golóban szortírozták mindet. 
Új látószögből vehetjük szem-

ügyre a belvárost, 
ideátról eddig nem 
kukucskálhattunk 
kifelé a templomra 
és a gimnáziumra.  

A z  i r o d á k  a 
nyugati oldalon 
kaptak helyet. A 
gyárból iparvá-
gány is vezetett, 
nagy tartályokban 
pakurát tároltak. 
Megtudtuk, nem 
tekinthető foko-
zottan szennyezett 
területnek mind a 
hat hektár, de van-
nak részek, amik 
igen. 

Az egykori csomagoló bolt-
íves vastag falakkal, ablakok-
kal – a ciszterek istállója volt 
– megindíthatja majd a terület 
hasznosítóinak képzeletét is. 
Érdekes ellentmondásra hív-
ta fel a figyelmet a főépítész, 
hogy a pusztulás közepette a 
régebbi épületek vannak ma 
jobb állapotban.  

A másfél órás bejárás nem 
volt elegendő az egykori Ka-

szagyár teljes feltérképezésé-
hez, de ahhoz mindenképpen, 
hogy milyen nagy a belváros 
szívében ez a – szakszóval 
rozsda- vagy barna övezetnek 
nevezett rész – és mennyire 
érdemes elgondolkodni azon, 
hogy az ipar megszűnése után 
mihez is kezdhetne vele a 
szentgotthárdi önkormányzat, 
ha a közeljövőben teljesen a 
birtokába kerülhet.  

(t. m.)

Kaszagyár az idő fogságában

A Vas Megyei Védelmi Bi-
zottság emlékérmeket és 
elismerő okleveleket adott 
át a koronavírus-járvány el-
leni védekezésben részt vevő 
intézmények képviselőinek, 
orvosoknak, egészségügyi 
és hivatali dolgozóknak a 
Megyeháza dísztermében 
október 27-én. 

Az ünnepségen Harangozó 
Bertalan kormánymegbí-
zott, a Vas Megyei Védelmi 
Bizottság elnöke köszöntötte 
a megjelenteket. Kiemelte, 
hogy az elmúlt csaknem két 
év az egészségügyi honvédők 
harca volt. Egy láthatatlan el-
lenséggel – az ismeretlen ko-
ronavírus-járvánnyal – szem-

ben kellett csatát folytatni. 
Mindenki a maga eszközeivel 
próbált helytállni: volt, aki 
az oltásoknál segített, volt, 
aki információk megosztását 
vállalta, mások a logisztikából 
és a szervezésből vették ki 

a részüket. Az egészségügyi 
dolgozók pedig a frontvo-
nalban folytattak heroikus 
küzdelmet.

– Őszinte köszönet és hála 
jár mindazoknak, akik részesei 
voltak ennek a páratlan össze-

fogásnak itt Vas megyében. A 
járvány elleni küzdelem még 
nem ért véget, továbbra is 
szükség lesz a lelkiismeretes és 
elhivatott szolgálatra – mondta 
a védelmi bizottság elnöke. 

Hatvanhét elismerő okleve-
let adtak át, ezeket intézmé-
nyek, egészségügyi és rendvé-
delmi dolgozók, valamint köz-
tisztviselők kapták, köztük a 
Rendelőintézet Szentgotthárd, 
dr. Vág Marianne, a szentgott-
hárdi Rendelőintézet szakor-
vosa, a Vas Megyei Kormány-
hivatal Szentgotthárdi Járási 
Hivatala és Leopold Enikő, a 
Szentgotthárdi Járási Hivatal 
hatósági szakügyintézője.

Információ: 
Vas Megyei Kormányhivatal

A koronavírus-járvány elleni védekezésért adtak át elismeréseket

A Rendelőintézet 
nevében 

dr. Klósz Beáta 
vette át 

az elismerést
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Folytatás az 1. oldalról
Délután a múzeumban Bee-

thoven Egmont-nyitányának 
részletével – az 1956-os forra-
dalom zenei jelképe volt – kez-
dődött az ünnepségsorozat. 
Horváth Tiborné a könyvtár 
és múzeum igazgatója köszön-
tötte a vendégeket, köztük a 
történelmi események átélői 
közül Ugri Mihályt, és a tör-
ténelmi tablókon szereplők 
hozzátartozóit.  

Gueth László Tollas Tibor: 
Október 23 című versét adta 
elő. Huszár Gábor polgármes-
ter beszédében megköszönte 
a Szentgotthárdi Honismereti 
Klub szerteágazó munkáját, 
amelynek eredménye ez a 
kiállítás. Majd kiemelte: Ugri 
Mihály a legtávolabbról ér-
kezett vendég, aki 1956-ban 
a községi nemzeti bizottság 
tagja volt, őt nevezték az 1957-
es propagandakiadványban 
géppisztolyos pribéknek. Kö-
szönjük, hogy máig megőrizte 
töretlen hazaszeretetét, és ki-
tartóan dolgozik azért, hogy az 
Ausztriában élő magyarok és 
leszármazottaik is megőrizzék 
magyarságukat.

Köszöntötte az 1956-os já-
rási nemzeti bizottság elnö-
kének itt megjelent unokáját, 
Tarcsay Évát. Tarcsay Ferenc 
rábakethelyi körjegyző olyan 
igaz magyar hazafi volt, aki éle-
te során kétszer is menekülni 
kényszerült: a trianoni béke 
végrehajtása ellen folytatott 
harca miatt el kellett hagynia 
a szülőfaluját, Tarcsafürdőt. 
Ekkor Magyarországra köl-
tözött. Majd a forradalomban 
vállalt szerepe miatt kellett 
ismét menekülnie: 1956 no-
vemberében visszatért Auszt-
riába, szülőfalujában halt 
meg 1978-ban. Köszöntötte 
Zöld Ádám fiát, Zöld Miklóst, 
aki Zalaegerszegről érkezett 
Szentgotthárdra. Édesapja 

az 1956-ot követő megtorló 
intézkedések áldozata volt, 
halálos ítéletét 1959-ben 
mondták ki. A bántalmazások 
következtében a börtönkór-
házban vesztette életét. Talán 
kevesen tudják Szentgotthár-
don, hogy Hrabovszky Dezső 
gimnáziumi testnevelő tanár 
is tagja volt a községi nemzeti 
bizottságnak. Egy év kistarcsai 
internálás keserítette meg 
életét és egészségét. Unokája 
Hrabovszky-Orth Katinka.

Mi történt 65 éve? Egy lelkes 
fiatal csapat elszántan küzdött 
azért, hogy szabad hazában 
élhessünk, hogy egy idegen 
hatalom ne kényszeríthesse 
ránk akaratát. Ne merüljön 
feledésbe mindaz, amit akkor 
tettek a hazáért – fejezte be 
mondandóját a polgármester. 

A kiállítást Horváth Zsu-
zsanna történelemtanár, a 
honismereti klub tagja mutat-
ta be. Elöljáróban megköszön-
te mindazok segítségét, akik a 
bemutatóhoz hozzájárultak. 
A tablókon és vitrinekben 
elhelyezett képek, tárgyak és 
információk önmagukért be-
szélnek. Néhány érdekességre 
külön felhívta a figyelmet: 
56-os röplap, rádiós engedély, 
francia fotós felvételei, pro-
pagandakiadványok stb. „65 
év után egyre többen vannak 
azok, akik nem lehetnek már 
itt velünk, mert átléptek egy 
olyan határt, ahonnan nincs 
visszaút.”

A néma főhajtás után foly-
tatta: Nem feledkezünk meg 
azokról sem, akik a távolba 
szakadtak hazájuktól. Az ő 
honvágyuk érzékeltetésére 
hallgassuk meg Hári István 
Kanadában élő özvegyének 
versét. Hári István selyemgyá-
ri munkást, aki a békés tün-
tetés szónoka volt, 1956-ban 
a községi nemzeti bizottság 
elnökévé választották.

Hári Piroska: A hazám című 
versét Horváth Tiborné adta 
elő. 

A megnyitó résztvevői meg-
nézhették a 2018-ban elhunyt 
Felegyi Pál, a határőrlaktanya 
akkori parancsnokhelyet-
tesének visszaemlékezését.  
A kisfilmen Horváth Zsuzsan-
na kérdezte őt. 

A Na g y b o l d o g a s s z o ny 
temp lomban a történelmi 
egyházak ökumenikus imád-
sága után a templomtól a 
Hősi emlékműhöz vonultak 
az ünneplők. A Himnusz el-
éneklésével kezdődött a meg-
emlékezés.  A szentgotthárdi 
önkormányzat és a Pannon 
Kapu Kulturális Egyesület 
szervezte az ünnepséget, 
amelynek szónoka V. Németh 
Zsolt országgyűlési képviselő, 
miniszteri biztos volt. „Amikor 
a természet őszbe fordul, s 
mielőtt az advent beköszönt, 
a gyászos hangulatú, mégis 
dicsőséges 1956-os forrada-
lomra emlékezünk. Sok fiatal 
vesztette életét, aki szembe-
fordult a tűrhetetlen rend-
szerrel. Soha többé kommu-
nizmust, amely hadat üzent a 
társadalomnak, és szétzilálta. 

Célul tűzte ki, hogy a magyar 
hagyományoktól, kultúrától 
idegen hatalom ideológiá-
ját, elvárásait erőltesse ránk, 
hogy megtörje az emberek 
hitét, szétzúzza az egyházak 
szervezetét, megfélemlítse az 
embereket. Mindent megtett 
azért is, hogy háttérbe szorítsa 
a nemzeti identitásunkat, ün-
nepeinket átnevezve kiiktassa 
a nemzeti tartalmat. Államala-
pító Szent István királyról szó 
se eshetett. Végül szétzúzták 
a gazdaságot, a termelői inf-
rastruktúrát. Az agráriumot 
is erőszakos eszközökkel át-
alakították, idegen gazdasági 
rendszert erőltettek ránk.  
A vas és acél országa let-
tünk, számolatlanul öntötték 
a milliárdokat a nehézipar 
erőltetett fejlesztésére, a be-
ruházásoknak mindössze 
2%-a jutott élelmiszeripari és 
könnyűipari beruházásokra. 
1956-ban a magyarok azt is 
kifejezték, hogy elég volt a 
történelemhamisításból, mi 
is szabadon akarunk élni, el 
akarjuk dönteni, kikkel sze-
retnénk közösséget vállalni. 
Ma is ragaszkodunk szabad-
ságunkhoz, magyar nemzeti 
értékeinkhez, a globalista 
világfelfogással szemben. ’56 
legfőbb üzenete, soha többé 
kommunizmus! A nemzettől 
idegen ideológiáknak, ahogy 
egykor is kudarcot vallottak, 
a jövőben sem szabad tért 
hódítaniuk” – zárta beszédét.

Az ünnepség végén elhelyez-
ték a megemlékezés koszorúit 
a Hősi emlékmű talapzatánál a 
város intézményei, az egyházak 
és civil szervezetek képviselői.  
A koszorúzás közben a Pannon 
Kapu Kulturális Egyesület égi-
sze alatt működő színjátszókör 
tagjai olvastak fel idézeteket 
hazaszeretetről és a forradalmi 
eseményekről.     (t. m.)

Fotó: Bana Ferenc

Kiállítással, koszorúzással ünnepelték 
az ’56-os forradalom és szabadságharc évfordulóját

V. Németh Zsolt
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A közterületek ellenőrzése 
során újabban egyre gyak-
rabban tapasztaljuk, hogy a 
városban kihelyezett közterü-
leti hulladékgyűjtő edényekbe 
zsákos kommunális (háztartási 
jellegű) hulladékot helyeznek 
el.  Ezekkel a zsákokkal  hamar 
megtelnek a gyűjtő edények, 
hiába van megszervezve ezek 
rendszeres ürítése. A város 
területén a szilárd hulladék 
gyűjtése, az elszállításáig való 
tárolás és a rendszeres elszál-
lítás igénybevétele, minden 
természetes és jogi személy, 
valamint jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezet 

részére kötelező. Feltételez-
zük, hogy minden vállalkozás 
rendelkezik hulladékszállítási 
szerződéssel és hulladékgyűjtő 
edényzettel – ebben az esetben 
ez a hulladék remélhetőleg 
nem tőlük származik. A követ-
kező időszakban a városköz-
pontban lévő vállalkozások 
szúrópróba szerű ellenőrzését 
tervezzük ezek miatt – annak 
érdekében, hogy kiszűrjük 
azokat, akik esetleg mégsem 
rendelkeznek hulladékszállí-
tási szerződéssel és így a hulla-
dékuktól az emlegetett módon 
szabadulnak meg.  Kérjük az 
érintetteket, hogy érvényes 

szerződésüket, annak bemuta-
tása érdekében telephelyükön, 
üzletükben tegyék lehetővé 
2021. december 1-től. 

Nagyon gyakoriak a lakás- 
és házfelújítások. Emlékeztet-
jük a szentgotthárdiakat, hogy 
az otthonaik felújításánál, 
épületek bontásánál, létesít-
mények építésénél keletke-
ző építési-bontási anyagok 
(beton, tégla, cserép, kerámia 
frakció, vagy azok keveréke)  
1200 kg/1m3 mennyiségig 
a Nyárfa utcában található 
Zöldudvarban elhelyezhetők. 
További információ: www.
stkh.hu, 94/200-560. Ennél 

nagyobb mennyiségű törme-
lék elszállításában, elhelyezé-
sében, illetve a veszélyes hul-
ladéknak minősülő hulladé-
kok ártalmatlanításában (pl.: 
azbesztpala) a Zala-Müllex Kft. 
tud biztonságos és szabályos 
segítséget nyújtani. Érdeklőd-
ni az alábbi elérhetőségeken 
lehet: info@zalamullex.hu, 
94/726-000. Nyomatékosan 
kérünk mindenkit, hogy bon-
tásból származó anyagaiktól a 
Zöldudvarban szabaduljanak 
meg, ne vigyék azokat erdőbe, 
mezőre, folyók árterébe! 

Szentgotthárdi Közös 
Önkormányzati Hivatal 

Hulladékelhelyezéssel kapcsolatos tájékoztatás

Október 27-én este tartotta 
soron következő ülését a 
Szentgotthárd és Térsége 
Önkormányzati Társulás.

Elsőként az idei költség-
vetés alakulásával foglal-
koztak, amelyet év elején 
706.570.000 Ft kiadási és 
bevételi főösszeggel tervez-
tek. Ez jelentősen nem is 
változott, a költségvetés össz-
kiadásainak teljesítése pedig 
42,9%-os volt az első félév 
után. A koronavírus okozta 
nehézségek és az áremelke-
dések ellenére is biztosított 
volt a közösen fenntartott 
intézmények/szolgáltatások 
működése.

Módosították a 2021-es költ-
ségvetési határozatot is, majd 
a Szentgotthárd és Kistérsége 
Egyesített Óvodák és Böl-
csőde intézmény 2020/2021. 
évi beszámolója került na-
pirendre. Az előterjesztett 
anyag tartalmazta a feladat-
ellátást jellemző valamennyi 
fontosabb adatot. Sajnos a 
munkaerő-ellátottságával 
kapcsolatban továbbra is a 
szakemberhiány a jellemző, a 
személyi feltételek hiányából 
adódó nehézségeket pedig 
tovább súlyosbította az egy 

éve kialakult veszélyhelyzet 
és az ehhez kapcsolódó in-
tézkedések bevezetése. Idén 
márciustól állandó udvari 
munkás segíti a szentgott-
hárdi óvoda munkáját, illetve 
fontos fejlemény, hogy az alig 
pár hónapja elnyert pályázati 
forrásból már meg is valósult 
a szentgotthárdi óvoda fűtés-
korszerűsítése: a munkálatok 
a fűtési szezonig le is zárultak. 
Szintén sikeres pályázatnak 
köszönhetően megújulhatott 
a csörötneki tagóvoda épü-
lete is.

Az előírásoknak megfelelő-
en a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális szolgáltatók 
fenntartója évente egy alka-
lommal értékeli a szakmai 
munka eredményességét. 
Szentgotthárdon a Városi 
Gondozási Központ, a Család- 
és Gyermekjóléti Központ, 
valamint a Tótágas Bölcsőde 
lát el ilyen feladatot. Mindhá-
rom intézmény fenntartója a 
Társulás, működési területük 
is a szentgotthárdi kistérség. 
Fontos fejlesztés volt a nyáron 
a Városi Gondozási Központ-
ban a jelzőrendszeres házi se-
gítségnyújtást kiszolgáló 60 db 
új, modern készülék beszerzé-
se, amelynek köszönhetően 

már most tapasztalható az 
ellátottak számának emelke-
dése. Szintén előrelépés, hogy 
a támogató szolgálat egy új 
autót kapott nemrég, amelyhez 
a Társulás biztosította a fedeze-
tet. A 7 személyes személyautó 
elsődlegesen a térségben élő 
gyermekek speciális közok-
tatási intézménybe, iskolába 
történő napi szállítását segíti, 
de szabad kapacitás idején az 
idősek egészségügyi intéz-
ménybe történő eljutását és 
az intézmény egyéb szállítás-
sal kapcsolatos feladatainak 
ellátását is biztosítja. A böl-
csőde 100%-os kihasznált-
sággal működik, a bővítést 
célzó pályázati projekt kivi-
telezését azonban egyelőre 
nem sikerült megkezdeni, két 
eredménytelen közbeszerzési 
eljárás után egy harmadik 
van folyamatban. A Társulási 
Tanács összességében a szak-
mai munkát jó színvonalúnak 
értékelte, és köszönetét fejezte 
ki az intézmények munkatár-
sainak.

A nevelési, oktatási és szo-
ciális ellátást biztosító in-
tézményekben élelmezési 
szolgáltatást végző JustFood 
Kft 2022. évre 8,5%-os nyers-
anyagnorma igénnyel fordult 

a fenntartó felé, hivatkozva a 
közétkeztetésben leginkább 
használt alapvető élelmiszer- 
és üzemanyagárak nagymér-
tékű emelkedésére, illetve a 
minimálbért érintő várható 
változásokra. A Társuláshoz 
tartozó felnőtt szociális ét-
keztetésben történő emelést 
jóváhagyták a polgármes-
terek.

Az ülést követően szó esett 
még a Szentgotthárd központ-
tal működtetett háziorvosi 
ügyeleti ellátás finanszírozá-
sának változásáról is. A NEAK 
támogatás emelkedett, a 2019-
ben megkötött szerződések 
szerint a támogatás emelkedé-
sével arányosan csökken a te-
lepülési hozzájárulások össze-
ge is. Tekintettel az elmúlt és 
a következő időszak jelentős 
egészségügyi béremeléseire, 
abban állapodtak meg a felek, 
hogy az ügyelet zökkenő-
mentes ellátása érdekében a 
finanszírozás-emelkedés 2/3 
része marad a szolgáltatónál, 
a fennmaradó 1/3 résszel pedig 
csökken a települési önkor-
mányzatok eddigi hozzájáru-
lási kötelezettsége.

Információ: 
Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás:  
intézményi beszámolók, emelik a nyersanyagnormát  
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A vasszentmihályi völgyhídon adták át az M8 autóút Kör-
mend-Rábafüzes (országhatár) közötti újabb szakaszát 
október 21-én, amelynek első szakaszát június 3-án már 
forgalomba helyezték a vasszentmihályi és a szentgotthárd-
rábafüzesi csomópontok között. A tervek ellenére az osztrák 
határig való csatlakozásra a szomszéd országban épülő S7-es 
megépüléséig, 2024-ig kell még várni.  

Az ünnepségen köszön-
tötték Mosóczi Lászlót, az 
Innovációs és Technológiai 
Minisztérium közlekedéspo-
litikáért felelős államtitkárát, 
V. Németh Zsoltot, a térség 
országgyűlési képviselőjét, 
Bebes Istvánt, Körmend pol-
gármesterét, Huszár Gábort, 
Szentgotthárd polgármeste-
rét, Nyul Zoltánt, a NIF Zrt. 
beruházási vezérigazgató-
helyettesét, az út tervezőit és 
kivitelezőit, a térség polgár-
mestereit és önkormányzati 
képviselőit.

Egyperces néma felállással 
tisztelegtek a közelmúltban 
Gasztonynál halálos közleke-
dési balesetet szenvedett út-
építő munkások emléke előtt, 
ezután kezdődött az avatás. 

Mosóczi László, az ITM ál-
lamtitkára hangsúlyozta: a 
Kormány pontosan öt éve, 
az M86-os út Szombathelyig 
vezetésével 2016 őszén kap-
csolta be Vas megyét a hazai 
gyorsforgalmi hálózatba. A 
gazdaságélénkítést is meg-
alapozó kiemelt szakpolitikai 
törekvéseinek célja a megyei 
jogú városok négysávos be-
kötése, és az autópályák, au-
tóutak országhatárokig tartó 
szakaszainak megépítése. Az 
országos útprogramra 3600 
milliárd forintot fordítanak. 
Még az idén elkészülnek a 
Szombathely–Kőszeg és az 
országhatárhoz csatlakozó 
M87-es tervei, kiírják az M87-
M89-es Szombathelyt elkerü-
lő autóútjának közbeszerzési 
tenderét. A cél adott, az ál-
lampolgárok 30 perc alatt ér-
hessék el a térségükben lévő 
gyorsforgalmú utat, vagyis az 

utak fejlesztése az emberek 
jólétét és a gazdaság fejlesz-
tését egyaránt szolgálja. 

V. Németh Zsolt, a térség 
országgyűlési képviselője ki-
emelte: a közel 30 kilométeres 
és több mint 60 milliárdos 
beruházással egyfajta felsza-

badultságot is átélhetnek a 
térség lakói. Mentesülnek az 
átmenő forgalomtól, könnyeb-
ben megközelíthetők lesznek 
a körmendi és szentgotthárdi 
ipari parkok, „közelebb” kerül-
nek a nagyobb városok, köztük 
Budapest is. Közvetve a térség 
gazdasági mutatóinak, újabb 
munkahelyek létrejöttének 
is megalapozója lehet ez az 
uniós és állami fejlesztés. A 
forgalmi adatok nem indokol-
ták, hogy 2X2 sávos út épüljön. 
Nem mellékes, hogy a kör-
nyezet- és természetvédelmi 
adottságokat is figyelembe 
véve, a rendszerváltozás óta 
230 ezer hektáros területet 
kellett kivonni mezőgazdasági 
művelés alól építés céljára! 
(A Balaton felületének négy-
szeresét!) Ezt csak akkor kell 
megtenni, ha az ténylegesen 
indokolt. 

A 2018-tól kezdődő beru-
házást sok egyeztetés előzte 

meg az önkormányzatokkal, 
gazdasági szereplőkkel és a 
helyi lakosokkal is. Sikerült 
egyezségre jutni. Ez az út 
mindenkié!

Bebes István, Körmend pol-
gármestere is emlékeztetett 
arra, hogy kocsisorok zúdultak 
át a városon és a környező 
falvakon, most megszaba-
dulhatnak a forgalom okozta 
légszennyeződéstől, zajtól, 
balesetveszélytől. “Magyaror-
szág Kormányának köszön-
hetően sikerült megvalósíta-
nunk ezt a hihetetlenül fontos 

fejlesztést, mely nemcsak 
Körmendnek, de az egész tér-
ségnek óriási lehetőségeket je-
lent. Új dimenziók nyílhatnak 
meg akár a gazdasági élet, akár 
a turizmus területén.” Emlé-
keztetett arra is, hogy 2002 
és 2010 között már kétszer is 
lerakták az út alapkövét, de 
egyszer se építették meg az 
előző kormányok. „2010 után 
beszélhettünk valódi terve-
zésről, a nyomvonal kialakí-
tásáig számos vita és komp-
romisszum vezetett el, míg 
2018 márciusában leraktuk az 
alapkövet, és most eljutottunk 
az átadásig.”

Bebes István megköszön-
te a Magyar Kormánynak, a 
beruházónak (NIF Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.), 
a két kivitelező cégnek (Duna 
Aszfalt Zrt., Mészáros és Mé-
száros Zrt.), a közreműködő 
hatóságoknak munkáját, és a 
lakosság türelmét is.  

Nyul Zoltán, a NIF. Zrt. beru-
házási vezérigazgató-helyet-
tese ismertette a beruházás 
paramétereit. Elöljáróban tisz-
tázott egy kérdést, az út elne-
vezését. A projekt indulásakor 
a pályázat még az M8-as útról 
szólt, időközben országosan 
hálózati átszámozást vezettek 
be, ezért használják az M80-as 
megjelölést. A Szentgotthárd–
Körmend közötti kétsávos 
M80-as 28,9 km-es szakaszt 
helyezik most forgalom alá. 
A szentgotthárdi 1,7 km-es 
szakasz az osztrák S7-eshez 
való csatlakozással „éled fel”. 

Vasszentmihálynál meg-
épült Magyarország második 
legnagyobb, 575 méter hosszú 
völgyhídja.  A 11 támaszú völgy-
híd a Vörös-patak völgyét és a 
Nemesmedves–Vasszentmi-
hály közötti bekötőutat íveli 
át, legmagasabb pillérei 22 
méteresek. Gasztonynál és 
Szentgotthárdon is épült egy 
pihenő, öt csomópont, 37 mű-
tárgy – 24 felüljáró, 13 aluljáró 
– készült el. Körmend térségé-
ben 720 méteres kerékpárutat, 
zajvédő falat is létrehoztak, a 
Berki úti körforgalmat még az 
idén átadják. 

A környezet védelmében 
több mint 10 hektár csereer-
dőt létesítettek, 330 ezer fát és 
cserjét ültettek el. 

Nyul Zoltán kiemelte, sok 
kihívást jelentett ez a mun-
ka, de a jó együttműködés a 
tervezőkkel, építőkkel, ható-
ságokkal, szolgáltatókkal, a 
polgármesterekkel és az itt 
élő emberekkel meghozta az 
eredményét. Minden közre-
működőnek köszönetet mon-
dott. „Szerettünk volna Vas 
megyéhez hozzátenni valamit, 
ez a fejlesztés a jövőt is szolgál-
ja” – fejezte be a beszédét. 

A völgyhídon kifeszített 
nemzetiszínű szalag átvágása 
után átadták az M80-as utat, 
melyet kora este meg is nyi-
tottak a forgalomnak.  (t. m.)

Október végén átadták az M80-as autóutat
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Huszár Gábor, Szentgotthárd polgármestere, 2010-től 
mindvégig részt vett az M80-as út tervezésétől a megva-
lósításig tartó egyeztetéseken. Az október végi átadáson 
és azóta is, Bana Tibor országgyűlési képviselő minden 
platformot felhasználva, igyekszik a projekt ellenében 
kifogásokat keresni, és  az építők érdemeit kisebbíteni.

Huszár Gábor elmondta, 
az út nyomvonalának terve-
zését még a szocialista kor-
mányzat idején, a kétezres 
évek közepén kezdték el, de 
még a határmetszési pont 
kijelöléséig sem jutottak. Mit 
tett Bana Tibor a szentgott-
hárdi ipari parki lekötőpont 
megvalósítása érdekében? 
Semmit! 

Mit tett azért, hogy a kör-
mendi ipari lehajtó, vagy a 
zajvédő fal megvalósuljon? 
Semmit! 

Az önkormányzatok V. 
Németh Zsoltnak – a térség 
országgyűlési képviselőjé-
nek – segítségével folyama-
tos egyeztetést folytattak 
ez ügyben a beruházóval, a 
Nemzeti Infrastruktúra Fej-
lesztő Zrt.-vel.

Uniós felmérések készül-
tek a forgalmi adatokról, 
kiderült: a forgalom nem 
indokolta a 2X2 sávos autóút 
építését, az Unió ilyen adatok 
mellett nem támogatta volna 
az építést. A beruházást úgy 

sem lehetett volna megvaló-
sítani, hogy a felét a Magyar 
Kormány állja, a másik felét 
az EU. 

Ennek ellenére óriási 
eredmény, hogy a műtár-
gyak nagy része úgy készült 
el, hogy figyelembe veszik 
a későbbi lehetséges bőví-
tést. Azt is érdemes tudni, 
hogy amennyiben az eredeti 
tervektől és nyomvonaltól 
eltérően, 2X2 sávosra sze-
rették volna építeni az utat 
– a Kormány saját finanszí-
rozásában –, akkor a teljes 
beruházást újra kellett volna 
terveztetni, újra kellett volna 
kezdeni az engedélyezte-
tési eljárásokat is, legalább 
4-5 éves időveszteséggel! 
A nagyvállalatok egyértel-

művé tették, az az érdeke 
mindenkinek, hogy minél 
előbb használható legyen 
egy gyorsforgalmú szakasz 
a 86-os út É-D-i tengelyén!

Bana Tibor valótlanságot 
állít. Még azt a fáradságot 
sem vette, hogy utánanézzen 
a tényeknek. Az osztrák S7-es 
út, amelyhez csatlakozik az 
M80-as autóút is 2X1 sávos 
lesz.  

Az M80-as út profi szinten 
elkészült, bárki használhatja. 
A tények ismeretében csak 
kérni tudjuk Bana Tibort, 
fejezze be azt a hecckam-
pányt, amit az új útról folytat 
a térségben, beláthatná, hogy 
tevékenységével csak ártani 
tud Szentgotthárdnak és 
térségének. (t. m.)

Maradjunk a tényeknél: Bana Tibor kifogásokat keres

Október 21-én, a festőművész 
Fodor-Lengyel Zoltán jelen-
létében, rövid ünnepségen 
avatták fel a Szentgotthárd 
Spa & Wellness fürdő elő-
csarnokában Banistas című 
művét. 

A mediterrán hangulatú, 
nagyméretű akril festmény 
az idén nyáron született a 
20. Szentgotthárdi Szlovén-
Magyar Nemzetközi Művész-
telepen. Az ünnepségen részt 
vett Metka Lajnšček, Szlovénia 
szentgotthárdi főkonzulja, 
Hirnök József, a szlovén szö-
vetség korábbi elnöke, aki 
egyik elindítója volt a nemzet-
közi művésztelepnek.

Az ünnepséget a szent-
gotthárdi önkormányzat, a 
Magyarországi Szlovének 
Szövetsége és a Pannon Kapu 
Kulturális Egyesület szervezte. 
Hrabovszky-Orth Katinka 
énekével kezdődött a megnyi-
tó, zongorán kísérte Herczeg 
Anita. 

Huszár Gábor polgármester 
röviden ismertette, hogyan 
került ide ez a műtárgy. Szent-
gotthárd eltökélt szándéka, 
hogy további fejlődésének 
egyik szegmense a turizmus 

és az idegenforgalom, s hol 
máshol, ha nem itt a fürdőben 
lesz jó helye a festménynek. 
A budapesti Gerebics Sándor 
hívta fel a polgármester figyel-

mét Fodor-Lengyel Zoltánra, 
aki „kicsit erotikus” képeket 
is fest. A 2015-ben a Templom 
Galérián rendezett kiállítással 
érkezett a városba, több képét 
meg is vásárolták. Az idei 
nemzetközi táborba is meg-
hívást kapott, Huszár Gábor a 
fürdőhöz szeretett volna nem 
hagyományos képet, Fodor-
Lengyel Zoltán négyméteres 
vásznat kért hozzá… Nyáron 
a volt kaszagyárba is bevitte a 
polgármester, és ígéretet ka-
pott a művésztől arra, ha a vá-
rosnak lesz galériája, akkor a 

Milánói Világkiállítás magyar 
pavilonjában kiállított 36 ké-
pét  a városnak ajándékozza… 

Szép Renáta, az önkormány-
zat külkapcsolati és koordi-

nációs ügyintézője mutatta 
be a művész életútját. Fodor-
Lengyel Zoltán festőművész 
1963-ban született Budapes-
ten. Képzőművészeti tanul-
mányait Fischer Ernő magán-
tanítványaként kezdte, majd 
Párizsban a Sorbonne Egye-
tem grafikus szakán folytatta, 
miközben Magyarországon 
az ELTE magyar-történelem 
szakán is tanult. Húsz éve-
sen nyitotta első kiállítását 
a francia fővárosban, ahol 
exkluzív szerződést kötött a 
Galeria Art 3000-rel, majd 

1986-ban a galéria művészeti 
vezetője és társtulajdonosa 
lett. A nyolcvanas évek elejétől 
napjainkig közel 200 kiállítást 
rendezett Magyarországon, 
Ausztriában, Németország-
ban, Belgiumban, Svájcban, 
Franciaországban, Nagy-Bri-
tanniában, Olaszországban, 
Spanyolországban, Oroszor-
szágban és az Amerikai Egye-
sült Államokban. Madridban 
él és alkot, s vezeti az általa 
létrehozott Kortárs Spanyol-
Magyar Alapítványt. A Magyar 
Művészeti Akadémia tagja, és 
a Cadiz-i Királyi Képzőművé-
szeti Akadémia akadémikusa. 

Néhány gondolatot Fodor-
Lengyel Zoltán is megosztott 
a közönséggel. „Örömmel 
jöttem, újra itt vagyok. Szá-
momra a Banistas-fürdőző 
nők a maga négy méterével 
kisméretű alkotás. Emberek 
figurája mozgásban. Figurális 
festő és szobrász vagyok. Él-
veztem a barátságos környe-
zetet, élvezet volt a jó csapattal 
együtt dolgozni a nyáron. 
Szentgotthárd a hármas határ 
városa, három ország veszi 
körbe, most már ide sorolhat-
ják Spanyolországot is, ahol én 
élek.” (t. m.)

Bañistas: a nagyméretű akril festmény dísze lett a fürdőnek
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Október 27-én ülésezett a 
szentgotthárdi önkormány-
zat. A napirendi pontok előtt 
ismét kitüntetés átadására 
került sor, Csörnyi Zoltánné 
több évtizedes munkájának 
elismeréseként az „Idősek 
az idősekért” díjat vehette 
át Huszár Gábor polgármes-
tertől. 

Az ülés a lejárt határidejű 
határozatokról, a két ülés 
között történt fontosabb 
eseményekről, valamint a 
Szentgotthárdi Közös Önkor-
mányzati Hivatal munkájáról 
szóló jelentés elfogadásával 
kezdődött, Huszár Gábor pol-
gármester és a képviselő-tes-
tület több tagja beszámolt az 
elmúlt hetek eseményeiről és 
az elvégzett tevékenységekről. 

Rendeletekkel kapcsola-
tos napirendek következtek, 
módosították az 1/2021.(II.26.) 
önkormányzati rendeletet, 
amely a 2021. évi költségve-
tést szabályozza, aktualizálták 
a gyermekjóléti alapellátá-
sokról, a pénzbeli ellátásokról 
és a személyes gondoskodás-
ról szóló rendeletet, illetve 
módosult a Szentgotthárd 
város közigazgatási területén 
a háziorvosi, házi gyermek-
orvosi, fogorvosi, gyermek-
fogászati, védőnői körzetek 
kialakításáról szóló önkor-
mányzati rendelet is. A Széll 
Kálmán tanulmányi ösztöndíj 
rendeletet is pontosították 
több helyen, illetve az ösztön-
díj mértékét is emelték: a jövő 
évtől a középiskolai pályázók 
számára 6000 Ft/hó, a főisko-
lai/egyetemi tanulmányokat 
folytató pályázók számára 
12.000 Ft/hó lesz a juttatás 
mértéke.

Megtárgyalták az Önkor-
mányzat vagyongazdálko-
dásának helyzetét, lefektet-

ték a telkek hasznosítását, 
ingatlanok fejlesztését célzó 
irányelveket. Az Ipari Park III. 
területeivel, az István király 
út melletti területekkel és a 
sportteleppel kapcsolatos 
jövőbeni elképzelések is kör-
vonalazódtak. 

Napirendre került a köz-
lekedés helyzetét vizsgáló 
előterjesztés is. Mindkét 
bizottság részletesen 
megbeszélte a közleke-
déssel kapcsolatos ész-
revételeket, terveket, 
így – több kiegészítéssel, 
de – egyhangúlag elfogadták 
a beszámolót. 12 javaslatról 
döntött a testület, egyebek 
közt arról, hogy kezdeménye-
zik az Állami Közútkezelőnél 
az Akasztó-domb tetejére az 
50 km/h-s sebességkorlátozó 
tábla kihelyezését, hogy az 
autósok alacsonyabb sebes-
séggel közelítsék meg a lakott 
területet. 

A szentgotthárdi temetők 
üzemeltetésével foglalkozó 
előterjesztést kiegészítés-
sel fogadták el, e szerint a 
veszélyhelyzetet követően 
felül kell vizsgálni a kegyeleti 
szolgáltatások díjait. 

A képviselők megismerték 
a személyes gondoskodást 
nyújtó intézmények mun-
kájáról, feladatairól szó-
ló tájékoztatót. Az önkor-
mányzat köszönetét fejezte 
ki a szociális intézmények 
dolgozóinak munkájukért, 
különösen a pandémia alatti 
helytállásukért. 

Mindkét bizottság előze-
tesen tárgyalta a 2022. évi 
nyersanyagnorma-rezsikölt-
ségek meghatározását. Az ár-
emelkedések miatt indokolt 
a nyersanyagnorma 8,5%-os 
emelése, amelyet a testület 
egyhangúlag elfogadott, illet-
ve javasolták a Szentgotthárd 

és Térsége Önkormányzati 
Társulásnak is, hogy a fenn-
tartása alatt működő Városi 
Gondozási Központban is 
ezzel kalkuláljanak. 

Az önkormányzati tulaj-
donú ingatlanok bérlőinek 
tartozásait is megvizsgálták. 

A bérlakásokban keletkező 
tartozások folyamatos nö-
vekedése miatt a képviselő-
testület meghatározta a SZET 
Szentgotthárdi Kft.-nek, hogy 
amennyiben a bérlő(k) tarto-
zása eléri a 250.000 Ft-ot és a 
bérlő(k) nem köt(nek) részlet-
fizetési megállapodást, vagy a 
tartozás rendezése érdekében 
nem tesz(nek) lépéseket, ak-
kor a tartozás behajtása érde-
kében a jogi eljárást azonnal 
el kell indítani. Ettől eltérni 
csak kivételesen indokolt 
esetben, az önkormányzat 
képviselőivel történt külön 
egyeztetés esetén lehet. Meg 
kell vizsgálni annak lehető-
ségét is, hogy az önkormány-
zati bérlakásokban a bérlők 
közvetlenül a szolgáltatóval 
legyenek jogviszonyban, és a 
vízdíjat közvetlenül a szolgál-
tatónak fizessék. 

Elfogadták a városüzemel-
tetési keret-megállapodások 
ellenőrzésével foglalkozó 
belső ellenőrzési jelentést 
is, majd több ingatlanügy is 
a képviselők elé került. Hu-
szár Gábor polgármester a 
Rába-parti kiskertek terüle-
tével foglalkozó előterjesztés 
kapcsán hangsúlyozta, hogy 

azért foglalkozik az önkor-
mányzat a kérdéssel, mert 
abban, hogy minden érdekelt 
megtarthassa a bérleményét, 
a város is közreműködik. 

A Gotthard-Therm Kft . 
könyvvizsgálói szerződésé-
vel kapcsolatban eldöntötték, 
hogy 2024. december 31-ig 
meghosszabbítják a jelenlegi 

jogviszonyt. 
A Gotthárd-Therm 

Kft. fejlesztési, kar-
bantartási támogatás 
iránti kérelmet nyúj-

tott be, ezzel kapcsolat-
ban arról született döntés, 

hogy ebben az évben 15 millió 
Ft-ot biztosít az önkormány-
zat a halaszthatatlan felada-
tok elvégzéséhez. 

Támogatták a rábafüzesi 
Hianz tájház helyi védelem 
alá helyezését, új telepü-
léskép-védelmi rendelet 
alkotásának megindításáról 
és egyeztetésének állam-
igazgatási eljárásban történő 
lefolytatásáról is döntött a 
testület. 

Szentgotthárd-Rábakethely 
Városrészi Önkormányzata 
kérelmet nyújtott be, hogy a 
részükre megítélt 350.000 
Ft-os támogatást más célra 
használhassák fel. A döntés 
értelmében ebből az összeg-
ből közösségi szalonnasütő 
hely épülhet hamarosan a 
Radnóti úti játszótéren. 

A Nagyboldogasszony Plé-
bánia a templom világítás-
technikájának és hangosí-
tásának korszerűsítéséhez 
igényelt támogatást, a képvi-
selők 5 millió Ft-ot szavaztak 
meg erre.   

A Szentgotthárdi Muzsi-
káért Alapítvány a Takács 
Jenő AMI fennállásának 40. 
évfordulója alkalmából ren-
dezendő ünnepséghez kérte 
az önkormányzat hozzájá-

A Szentgotthárdi Kézilabda Klub átadta 
a sportcsarnokot az önkormányzatnak

Döntöttek 

a diákok ösztöndíjának 

megemeléséről is
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rulását. Ezen alkalomból – az 
Alapítvány támogatásával 
– jubileumi hangversenyt 
és kiállítást szervez az intéz-
mény 2021. december 3-án, 
ahol bemutatják az iskola 
elmúlt 40 évi tevékenységét, 
eredményeit és a jelenleg is 
folyó munkát. A rendezvé-
nyen az iskola jelenlegi és volt 
növendékei, tanárai adnak 
ízelítőt zenei és képzőművé-
szeti munkáikból. A program 
színvonalas lebonyolításához 
az Alapítvány 500.000 Ft tá-
mogatást kapott. 

A Skorpió SE versenyző-
je, Bedi Miklós indulhat a 

montenegrói budvai kon-
tinensviadalon, amelynek 
jelentős költségei vannak, így 
részvételét az önkormányzat 
100.000 Ft-tal támogatta, 
emellett pedig Huszár Gábor 
polgármester keretéből is 
hozzájárul majd a kiadások 
fedezéséhez. 

A képviselő-testület támo-
gatta a Körmendi Katasztrófa-
védelmi Kirendeltség vezető-
jének kérelmét, és a Körmendi 
Katasztrófavédelmi Kirendelt-
ségen dolgozók közül szolgá-
latot teljesítő két személy 2021. 
évi jutalmazásához 150.000 Ft 
támogatást biztosított. 

Egyetértettek azzal, hogy 
a Szentgotthárdi Kézilabda 
Klub térítésmentesen át-
adja a 9970 Szentgotthárd, 
Kossuth Lajos 57. szám alat-
ti, a szentgotthárdi 93/2/A 
helyrajzi szám alatt nyil-
vántartott sportcsarnokot 
Szentgotthárd Város Ön-
kormányzatának, egyúttal a 
testület felhatalmazta Hu-
szár Gábor polgármestert a 
„Felépítmény térítésmentes 
átadásáról” szóló szerződés 
aláírására.

A Sömenek István atya 
életéről és papi szolgálatáról 
szóló könyv kiadását az ön-

kormányzat 100.000 Ft-tal 
támogatta, Huszár Gábor 
polgármester pedig további 
50.000 Ft-ot biztosít saját 
kerete terhére e cél megva-
lósításához. 

A testület egyetértett azzal, 
hogy a Szentgotthárdi Ipari 
Park Kft. területet értékesít-
sen a XANGA Investement & 
Development Group számára. 

Az ülés közmeghallgatással 
és az egyebek megtárgyalásá-
val zárult. 

Információ: 
Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal

Együttműködési megálla-
podást kötött október 12-én 
a Vas Megyei Szakképzési 
Centrum III. Béla Techni-
kum és Kollégium és a Festo 
Automatika Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft. nevében 
az iskola igazgatója és a cég 
ügyvezetője. 

A technikumban tartott 
rövid ünnepségen részt vett 
Szentgyörgyvári Róbert, a Vas 
Megyei Szakképzési Centrum 
kancellárja, Huszár Gábor 
polgármester és dr. Németh 
István, a Pannon Egyetem 
rektorhelyettese, a zalaeger-
szegi egyetemi központ ve-
zetője. 

Korpics Ferenc, a techni-
kum igazgatója elmondta, az 
intézmény vezérlő elve, hogy 
követni kell a kor kihívásait, 
aki nem ezt teszi, az lemarad. 
Az ipar rohamos változása 
régi szakmák eltűnését, újak 
keletkezését hozza.  A meg-
állapodás az iskola további 
fejlődését segíti, jól illeszke-
dik az Ipar 4.0-s képzéshez. 
Hangsúlyozta, az okleveles 
technikusképzés beindítása, 
a zalaegerszegi felsőfokú is-
kolával való együttműködés, a 
duális szakképzés az innovatív 
célokat szolgálja.  

Szövényi-Lux Márton, a 
Festo Kft. ügyvezetője bemu-
tatta a 100 éve Festo néven 
alapított céget (ipari tevé-
kenysége sokat változott). 
Két fő tevékenységi köre je-
lenleg: az oktatás és a szak-
tanácsadás. Az automatizá-
lási technológia és pneuma-
tika beszállítójaként, valamint 
ezeknek a műszaki oktatási és 

képzési területén vezető sze-
repet tölt be, szaktanácsadói 
hálózatával 11 gyárban, köztük 
a szentgotthárdi Opelben is 
jelen van. Az ipar és a képzés 
kölcsönhatását jelzi, hogy a 
termelőegységekben szerzett 
tapasztalatokat továbbítják 
az oktatáshoz és fordítva. 
Közvetítik, hogy az üzemek-
ben milyen szakemberekre 
lenne szükség, és ezekhez 
illő képzési programokat ál-

lítanak elő. A szentgotthárdi 
technikum megfelelő jövőké-
pet tud nyújtani a diákoknak, 
mert felkészült az Ipar 4.0 
kihívásaira, hiszen a szakkép-
zéstől a technikusképzésig és 
a kedvező felsőfokú képzés-
re jutásig terjed a kínálata.  
A tehetséges és motivált fia-
talok pedig nemzetközi szin-
ten is megállják a helyüket.  

(A közel múltban, Grazban 
tartott Szakmák Európai Baj-
nokságáról ezüstéremmel 
jöttek haza a magyarok, a 
mechatronikai versenyre az 
iskola mellett a Festo is segí-
tette a felkészülést.) 

Az ügyvezető kitért arra is, 
hogy a szentgotthárdi intéz-
ménnyel 20 éve állnak kap-
csolatban, az együttműködési 
megállapodás az Ipar 4.0 tudás 
bővítését, elmélyítését szolgál-

ja. A technikum automatizálá-
si, ipari, informatikai szakmai 
tananyagokat kaphat digitális 
formában, ezek mellett esz-
közbeszerzésre és az oktatók 
továbbképzésére, tréningekre 
is újabb lehetőségek nyílnak. 

Az együttműködési megál-
lapodást Korpics Ferenc, a III. 
Béla Technikum és kollégium 
igazgatója és Szövényi-Lux 
Márton, a Festo Kft. ügyveze-
tője írta alá.   

Az ünnepélyes aláírás előtt 
Szövényi-Lux Márton ügyve-
zető igazgató és munkatársai a 
Szentgotthárdi Közös Önkor-
mányzati Hivatalban tettek 
látogatást. A hivatalban Hu-
szár Gábor polgármesterrel és 
Koszár András alpolgármes-
terrel egyeztettek az Ipar 4.0 
szakképzési elképzeléseikről. 
Vendégük volt dr. Németh 
István rektorhelyettes, a Za-
laegerszegi Egyetemi Központ 
vezetője, így arról is szó esett, 
hogy hatékonyan tudják majd 
támogatni a Festo didaktikai 
technológiáit és szakmai tu-
dásbázisát, az egyetem és a 
technikum közös munkáját. A 
Festo-val való megállapodást 
Koszár András alpolgármester 
kezdeményezte, és végig részt 
vett előkészítésében is.

(t. m.)

A modern ipar követelményeihez igazítják a képzést

Szövényi-Lux Márton, Korpics Ferenc
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Október 15-én, Szentgotthárdon a Színházban gálaműsorral 
ünnepelte megalakulásának tizedik évfordulóját a Szabóné 
Csider Bernadette vezette Szivárvány Kórus. A pandémia 
miatt egy évvel késett a jubileum, amely a Nyugdíjas Pedagó-
gusok és Barátaik Egyesülete tagjainak kézművesmunkáiból 
nyílt kiállítással kezdődött, majd az énekkar bemutatójával 
teljesedett ki.

A Színház aulájában Sza-
bóné Csider Bernadette fest-
ményei és ékszerei, Huszár 
Jánosné foltvarrásos munkái, 
Dömötör Gyuláné tájképei 
és mandalái, Kázár Józsefné 
Nyuszifalva című húsvéti 
összeállítása voltak láthatók.

Bartakovics Andrea önkor-
mányzati képviselő nyitotta 
meg a kiállítást. „ A kiállításon 
a Nyugdíjas Pedagógusok és 
Barátaik Egyesülete tagjainak 
alkotásait láthatjuk, akik ma-
guk is énekelnek, táncolnak, 
színdarabot adnak elő, és még 
segítő kezet is nyújtanak, ha 
kell. Ebből is kitűnik, hogy 
Szentgotthárdon milyen élénk 
és sokrétű egyesületi élet zajlik. 
A négy kiállító munkáit évek 
óta ismerjük, csodálhatjuk, 
a gyerekeknek, unokáknak, 
barátoknak készült tárgyak, 
képek mellett kimondottan 
művészi alkotásokat is felfe-
dezhetünk. Megmutatják ne-
künk, hogy az aktív élet sokáig 
fenntartható, hogy az életet 
élni kell, mert élni, alkotni jó.”

A Színházban folytatódott a 
program. Károlyi Andrea, aki 

tíz éve a Pannon Kapu Kulturá-
lis Egyesület égisze alatt maga 
is bábáskodott a kórus létre-
jöttében, konferálta a műsort. 
Kiemelte, a közös élményekért, 
a lélekgyógyító próbákért, az 
egyedüllét ellen is alakult meg 
ez az együttes.  Köszöntötte 
Goda Istvánt, a Vas Megyei 
Nyugdíjas Szövetség volt el-
nökét, a szentgotthárdi kép-
viselő-testület tagjait, Bauer 
Károlyt, a város díszpolgárát, a 
városi nyugdíjas egyesület volt 
elnökét és a Lovászi Mixolid 
Kamarakórust. 

A szentgotthárdi önkor-
mányzat nevében Labritz Béla 
alpolgármester köszöntötte 
a kórust, amely a Nyugdí-
jas Pedagógusok és Barátaik 
Egyesület, valamint a Szent-
gotthárdi Nyugdíjas Egyesü-

let tagjaiból alakult. A kórus 
vezetője Szabó Elekné Csider 
Bernadette, a Zeneiskola nyu-
galmazott igazgatója, a város 
díszpolgára, aki nagy elhiva-
tottsággal, azóta is irányítja 
az együttest. A város nevében 

megköszönte a sok-sok fellé-
pést és eredményes és színvo-
nalas munkát, hiszen számos 
rangos díjat is elnyertek az 
országban. A kórus 10 éves 
jubileumára Huszár Gábor 
polgármesteri oklevelét adta 
át Szabóné Csider Bernadette-
nek. (A polgármester erdélyi 
testvérvárosunkba látogatott, 
ezért nem tudott részt venni a 
gálán. A szerk.) 

Szabóné Csider Bernadette 
foglalta össze a Szívárvány 
kórus 11 éves történetét, amely 
a megyei nyugdíjas szövetség 
felkérése nyomán szervező-
dött, a szombathelyi szerep-
lésre tanult műsor után együtt 
maradtak. Az összefogás, a jó 
hangulat röpítette át az éne-
kelni szerető tagokat az évti-
zeden. Vegyes repertoárjukon 

népdalok, filmzenék, musical-
részletek, a magyar és a világ 
zenei irodalmának klasszikus 
darabjai is helyet kaptak. Új 
fejezetet nyitott életükben 
zongorakísérőjük, Dzsida Pé-
ter, akinek két kórusművét 
– Óda a jövőnkhöz és Talán 
megőriz bennünket az idő – 
is színre vitték. (Dzsida Péter 
Németországból, levélben 
köszöntötte a kórustagokat, 
a levelet Schreiner Vilmosné 
olvasta fel.) 

A gálaműsor első részé-
ben a közönség videók se-
gítségével pillanthatott be az 
énekkar történetének leg-
emlékezetesebb pillanataiba. 
Amikor Nyugdíjas Ki mit 
tud?-ot nyertek könnyűze-
nei kategóriában (tíznapos 
görögországi jutalomúttal) 
Keszthelyen, szombathelyi és 
szentgotthárdi szereplésüket 
is megörökítették. 

A következő részben a szín-
padon a vendégkórus a Lo-
vászi Mixolid Kamarakórust 
Boa Szilvia (Szabóné Csider 
Bernadette lánya) vezetésé-
vel folytatódott az előadást. A 
Szivárvány kórus összeállítása 
fejezte be a programot. Az 
estét köszöntők sora zárta, a 
kórusnak és vezetőjének szak-
mabeliek, egyesületek képvi-
selői és még sokan gratuláltak. 

(t. m.)
Fotó: Kóbor Szonja 

Talán megőriz bennünket az idő: a Szivárvány Kórus egy évtizede

Október 20-án a Móra Ferenc 
Városi Könyvtár és Múzeum 
játékos, humoros, rendhagyó 
irodalomórára invitálta a vá-
ros és környékének diákjait 
a  szentgotthárdi Színházba.

Varró Dániel, a kortárs iro-
dalom egyik legnépszerűbb 
alakja kalauzolta el az iskolá-
sokat a Túl a Maszat-hegyen vi-

lágába. Legismertebb művén 
túl dacos és sírós gyerkőcök-
nek írt „nyugtató” verseivel is 
megismerkedhettünk, felfe-
dezhettük bennük a költészet 
és a rímfaragás sokszínűségét. 
Írásai segítségével bemutatta, 
hogy sem az irodalmat, sem 
pedig a költészetet nem kell 
– feltétlenül – véresen komo-
lyan venni: könnyed, vicces 

nyelvi játékokkal, huncutsá-
gokkal fűszerezett verssorai 
mindenkit jókedvre derítet-
tek. Az iskolások nagyon lel-
kesek, érdeklődőek voltak, az 
előadás végén a költő szívesen 

válaszolt a fiatalok kérdéseire. 
Igazán tartalmas, jó hangvéte-
lű órát tölthettünk Varró Dani 
és verseinek társaságában.

(Információ: Móra Ferenc 
Könyvtár és Múzeum)

Rendhagyó irodalomóra 
Varró Dániel költővel
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MOZIMŰSOR
november 12. 19:00
D ű n e  ( a m e r i k a i - a n g o l -
magyar-kanadai sci-fi ka-
landfilm – 2D)
november 13. 17:00
A farkas és az oroszlán (szink-
ronizált francia családi ka-
landfilm – 2D)
november 13. 19:00, novem-
ber 14. 18:20, november 15. 
19:00
Örökkévalók (szinkronizált 
amerikai fantasy, akció-ka-
landfilm – 3D)
november 14. 16:00
Elk*rtuk (magyar krimi, poli-
tikai dráma – 2D)
november 16. 19:00 (Film-
klub)
Még egy kört mindenkinek 
(szinkronizált dán filmdráma 
– 2D)

november 19. 19:00, novem-
ber 21. 18:00, november 23. 
19:00
Örökkévalók (szinkronizált 
amerikai fantasy, akció-ka-
landfilm – 2D)
november 20. 17:00, novem-
ber 21. 16:00

Tom és Jerry (szinkronizált 
amerikai családi animációs 
kaland-vígjáték – 2D)
november 20. 19:00, novem-
ber 22. 19:00
Toxikoma (magyar dráma 
– 2D)

Premier! november 26. 19:00, 
november 27. 19:00, novem-
ber 28. 18:00, november 29. 
19:00
A Gucci-ház (szinkronizált 
amerikai krimi-thriller – 2D)
Premier! november 27. 17:00, 
november 28. 16:00

Encanto (szinkronizált ameri-
kai családi animációs kaland-
vígjáték – 3D)
november 30. 19:00 (Film-
klub)
A feltaláló (magyar életrajzi 
dráma – 2D)

TOXIKOMA ÉS DUPLA PRE-
MIER
Herendi Gábor új közönség-
filmje Szabó Győző azonos 
című önéletrajzi írásán alapul, 
amely a két főhős, a drogos 
alfahím és az istent játszó pszi-
chiáter egymásnak feszülésé-
ről és baráttá válásáról szól. 
A könyv a népszerű színész 
életének legnehezebb éveit 
eleveníti fel, egy hosszú ideig 
tartó drogos zuhanást, amely-
nek a végén minden szétesik 
körülötte, de végül rászánja 
magát az elvonókúrára. Itt 
találkozik Csernus doktorral, 
és innen indul a Toxikoma 
története. 
November második felében 
két premierfilm is műsorra 
kerül, az első inkább a felnőt-
teknek, a második pedig első-
sorban a gyermekeknek szól. 
Ridley Scott rendezte A Gucci-
ház című izgalmas múltidéző 
krimi-thrillert, amely valóban 
megtörtént eseményeken 
alapul, sőt a szereplők meg-
formálóit tekintve ismert és 
elismert világsztárok sokasá-
gával találkozhat a közönség. 
Íme néhány név a stáblistáról: 

Lady Gaga, Adam Driver, Jared 
Leto, Jeremy Irons, Salma Ha-
yek és Al Pacino.
A hazai bemutató napjai-
ban érkezik Szentgotthárd-
ra a legendás Walt Disney 
Studios legújabb produkciója, 
az Encanto című családi ani-
mációs kaland-vígjáték is. Ezt 
a varázslatos történetet az 
Aranyhaj és a nagy gubanc, va-
lamint a Zootropolis – Állati nagy 
balhé alkotói jegyzik. A fősze-
replő Mirabel, a nagyon vicces 
és odaadó, de átlagos lány, aki 
azonban nem fél kiállni olyan 
dolgokért, amelyekről tudja, 
hogy helyesek. Ez a káprázatos 
látványú mesevilág 3D és 2D 
formátumban egyaránt lát-
ható lesz. További információk 
és online helyfoglalás: www.
csakanyimozi.hu

BIZTATÓ ADATOK
A vírushelyzet miatt a szent-
gotthárdi Csákányi László 
Filmszínház tavaly március-
ban és novemberben egyaránt 
kénytelen volt bezárni. Ebből 
adódóan kétszer kellett „talpra 
állni”, tehát megteremteni azt 
a feltételrendszert, amely a 
működéshez és a közönség ki-
szolgálásához elengedhetetlen.
Az első újranyitástól – 2020. 
július 17-étől – számolva ok-
tóber végéig, azaz közel három 
és fél hónap alatt a statisztikák 
összesen 114 előadást és 1674 
nézőt tartalmaznak.
A második újranyitástól – 
2021. augusztus 20-ától – szá-
molva október végéig, azaz 
alig kettő és fél hónap alatt a 
kimutatásokban összesen 80 
előadás és 3478 néző található.
A digitális vetítéstechnikára 
történő átállástól – 2013 má-
jusától – a nézőszámok alap-
ján kizárólag az októbereket 
rangsorolva az idei a második 
lett (1658 fő), ugyanebben az 
időszakban csak 2016-ban volt 
ennél több vendége a mozinak 
(1924 fő).

Programajánló
november 12. 17:00 Alzheimer Café 
Helyszín: Szentgotthárd, Színház, aula 

november 13. 16:00 Kórustalálkozó
Szentgotthárd Város Vegyeskara és a Zalaegerszegi 
Vegyeskar koncertje
Helyszín: Szentgotthárd, Színház

november 26. Akusztikus est 
Fellépők: 18:30 Bene Zoltán
20:00 Kóbor Zsóka és Polgár Patrik 
Helyszín: Szentgotthárd, Színház, aula 
Kapunyitás: 18:00 Belépő: 1000 Ft

november 28. 17:30 
I. Adventi gyertyagyújtás 
Ünnepi beszédet mond: Bodorkós Imre plébános
Helyszín: Nagyboldogasszony templom előtti tér 
Közreműködik: Pannon Kapu Kulturális Egyesület 

december 4. 19:00 Musical show 
Főszerepben: Szíj Melinda 
Jegyárak: november 28-ig 2800 Ft/db november 29-től 
3400 Ft/db. Helyszín: Szentgotthárd, Színház

december 6. 17:00 A Mikulás piros palástja 
Helyszín: Szentgotthárd, Színház 

december 9. 18:00 Összezárva c. előadás
Főszerepben: Oszvald Marika és Fodor Zsóka 
Jegyárak: diák/nyugdíjas 3000 Ft/db, felnőtt 3500 Ft/db
Helyszín: Szentgotthárd, Színház 

December 10. 17:00 Alzheimer Café
Helyszín: Szentgotthárd, Színház 
A részvétel minden programon az aktuális járványügyi 
szabályoknak megfelelően!
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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 

Október közepén, Huszár 
Gábor polgármester veze-
tésével négyen képviselték 
Szentgotthárdot a testvérte-
lepülés Szépvíz 14. Káposz-
tavágás és vásár programján 
a Nád-dűlőn. Megemlítést 
érdemel, hogyan vált egy 
darab szépvízi termőföld a 
hagyományos őszi forgatag 
helyszínévé? Hogyan terem-
tett tradíciót, és miért olyan 
finom a szépvízi káposzta? 

Emberemlékezet óta ter-
mesztik Szépvízen a káposztát, 
már a 17. században létezett 
káposztavásár. A Nád-dű-
lőben található tőzeglápon 
kitűnő az adottság a káposz-
tatermesztésre. Az elődök a 
székely leleményességnek 
köszönhetően rájöttek, hogy 
nem csak pityókából (burgo-
nya) lehet pénzt csinálni, és 
ki is használták a lehetőséget. 

Régen cserekereskedést foly-
tattak a káposztával. A közeli 
településekről jöttek kádárok, 
kovácsok, csergekészítők, akik 
saját termékeiket cserélték el 
a szépvízi káposztáért. A 
háború után megszűnt 
a termesztés, majd 14 
évvel ezelőtt a régi idő-
ben már sikeres tevé-
kenységet elevenítettek 
fel és valósítottak meg 
Ferenc Tibor polgár-
mester irányításával 
a helyiek. A Nád-dűlő 
apró parcellákból álló 
terület volt, nem igazán 
volt hasznosítva, viszont 
a káposztatermesztés-
re alkalmasnak tűnt.  
A szépvízi, borzsovai és 
szentmiklósi családok közt, 
akik igényelték, azoknak fel-
osztották a 25 hektáros te-
rületet, hogy azon káposztát 
termeljenek. A gazdák Szent 

László nap környékén egy-
szerre palántázzák, gondoz-
zák, és egyszerre takarítják 
be a termést. A káposzta-
föld találkozási hellyé vált, a 

betakarítást közösségi ese-
ményként élik meg a helyiek.  
A káposztabetakarítással egy 
időben értékesítik is azt, hisz 
a környező településekről 

érkező vevők már a földről fel-
vásárolják. Híre van a szépvízi 
káposzta jó minőségének. A 
káposztaföldi vásár kulturális 
programok helyszínévé vált. 

A mezőgazdasági év végét 
is jelenti, hisz Gál napján 
utolsóként a káposztát 
takarítják be. A nehéz 
munkát, az egész napos 
vásárt és kulturális prog-
ramot még késő éjszaká-
ba nyúló káposztásbál is 
követte. Szépvíz hagyo-
mányt, ünnepet terem-
tett a káposztabetakarítás 
napjából. Az alkalomra 
meghívást kapnak a kör-
nyékbeli  települések, 
testvértelepülések, hogy 
együtt ünnepeljenek a 

helyiekkel. Küldöttségünk 
számára megtisztelő és öröm-
teli volt a részvétel lehetősége, 
városunk képviselete a prog-
ramon.  Kovács Márta

A szépvízi káposztavágással hagyományt teremtettek

Kovács Andrea, Huszár Gábor, 
Kovács Márta, Gál József
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220 éve, 1801. november 5-én 
hozta meg Rómából Szent Vince 
mártír ereklyéjét gróf Herzan 
Ferenc szombathelyi püspök. A 
cseh származású egyházmegyei 
vezető volt a második a vasi 
egyházmegye élén Szily Jánost 
követve. Az ő nevéhez kötődik 
az egyházi könyvtár gyűjte-
ményének gyarapodása. 1804. 
szeptember 23-án helyezték az 
üvegkoporsót Szent Bernárd 
apát oltára elé, ahol azóta is 
látható.

130 éve, 1891. november 8-án 
jelent meg a Vasvármegye című 
újság 7-8. oldalán a beszámoló a 
gimnázium alapításáról tartott 
értekezletről. A lelkes lokálpat-
rióták felkarolták dr. Vargha 
Gábor és apósa, Desits Gyula 
kezdeményezését, megbízva 
a két ügyvédet, járjanak el az 
ügyben. Kérvények íródtak, Széll 
Kálmán képviselő segítségét 
kérték, aki támogatta a merész 
tervet. Megalakult a Gimnázi-
um Bizottság, elnökének Széll 
Kálmánt, jegyzőjének Vargha 
Gábort jelölték. 1892. január 
12-én 150 érdekelt részvételével 
megbeszélést tartottak, augusz-
tusra lett meg a minisztériumi 
engedély, 1893 márciusában pe-
dig elkezdődhetett az építkezés.

115 éve, 1906. november 30-
án halt meg Hambek Alajos. 
Szentgotthárdon született 1825-
ben. 1848-ban a Klein kávéházi 
toborzáskor önként jelentkezett 
katonának. A 45. zászlóaljban 
szolgált, százados lett. Világos 
után büntetésül osztrák gya-
logezredbe sorozták be közle-
génynek. 1854-ben 500 forinttal 
váltotta ki a város. Ügyvédként 
tanult Bécsben. Előbb szolgabí-
ró, majd 1871-től járásbíróként 

dolgozott szülőhelyén. Első el-
nöke lett a Szabadelvű Párt helyi 
szervezetének. Sírja a szentgott-
hárdi temető díszparcellájában 
ma is látható.

110 éve, 1911. november 21-én 
Szentgotthárdon született Ho-
dászi Ede. Helyben tett kitűnő 
érettségi vizsgát, majd egy év-
tizeddel később matematikata-
nárnak hívták szeretett gimná-
ziumába, ahol 6 évig tanárként, 
6 évig igazgatóhelyettesként, 21 
évig pedig igazgatóként irányí-
totta az intézményt. Igazgatása 
alatt sikerült megvalósítani a 
diákotthont és az iskolaszana-
tóriumi oktatást. Hiába hívták 
többször is magasabb beosztást 
ígérve, hű maradt az intézmény-
hez, diákjaihoz és szülőváro-
sához. Itt hunyt el 1995-ben.

85 éve, 1936. november 6-án 
halt meg 61 évesen Szentgott-
hárdon szentpéteri Horváth 
Pál főszolgabíró, a Vasvárme-
gyei Törvényhatósági Bizott-
ság tagja. 1876-ban született 
Muraszombaton. Az érettségit 
Veszprémben, a jogi diplomát 
Budapesten szerezte meg. Két 
évtizedig szülővárosában vállalt 
hivatalt, ahonnét 1919-ben mint 
magyar érzelműt kiutasították. 
Ettől fogva Szentgotthárdon élt 
és dolgozott. Emberi nagysá-
gát mutatja, hogy még hosszú 
évekig tömegesen jöttek sze-
retett korábbi járásának lakói 
a segítségét, tanácsát kérni. A 
hivatása mellett hamarosan a 
helyi kaszinó alelnöke lett, aktív 
tagja volt az önkéntes tűzoltó 
egyletnek, valamint a katolikus 
körnek, s lelkes támogatója a 
kulturális megmozdulásoknak. 
Sírja a temetőnkben, a díszsor-
ban található.

75 éve, 1946. november 15-én 
érkezett meg az első öttonnás 
acél nyersanyag-szállítmány 
Ausztriából a kaszagyárba, mely-
lyel a munka folytatását tudták 
biztosítani a gyár 240 munkása 
számára.

65 éve, 1956. november 3-án 
lépte át a határt Hegyeshalom-
nál Zöld Ádám nyolc magyar 
társával, hogy az 56-os esemé-
nyek tevékeny részese legyen. 
Itthon addigra már véget értek 
a harcok. Maradtak, mert bíztak 
a kormány ígéretében, mely sze-
rint nem lesz bántódásuk. Zöld 
Ádám Veszprém megyében, 
Csabrendeken kapott mun-
kát, munkahelyén tartóztatták 
le a következő év májusában. 
Vizsgálati fogságba került, ahol 
1959. április 7-én halálra ítélte a 
katonai bíróság. Fellebbezett, a 
másodfok ítéletét már nem érte 
meg, május 15-én a bántalmazá-
sok következtében elhunyt. Sír-
ját Budapesten, a rákoskeresztú-
ri temetőben HÉ 2009/24 szám 
alatt védetté nyilvánították. Zöld 
Ádám Rábakethelyen született 
1911. szeptember 11-én, a helyi 
gimnáziumba járt, és szülőfalu-
jában dolgozott 1950 júniusáig.

45 éve , 1976 novemberé-
ben alakult meg a Rábafüzesi 
Német Asszonykórus 7 lelkes, 
vállalkozó szellemű, énekelni 
szerető taggal: Kósik Ferencné, 
Kovács Ferencné, Nagy Vincé-
né, Paukovits Ferencné, Unger 
Magdolna, Jost Nándor, Tóth Ede 
és Radányi Gyula részvételével. 
A német dalkultúrán belül a hi-
enc nyelvjárás dalait gyűjtötték 
és népszerűsítik a mai napig. 
Zenei vezetőjük Unger Edit, aki 
harmonikájával is hozzájárul 
az előadások hangulatához. A 

közel fél évszázad alatt töretlen 
lendülettel és népszerűséggel 
dolgoztak. Számos országba 
eljutottak, ezzel gyarapítva Rá-
bafüzes jó hírét. Szerepléseik 
idehaza és határainkon túl is 
mindig fergeteges hangulatúak, 
aki egyszer hallhatta őket, az 
többé nem feledi el.

40 éve, 1981 novemberében 
ünnepséget rendeztek abból 
az alkalomból, hogy gimná-
ziumunk kollégiuma a több 
éves színvonalas munkájáért 
a megyénkben elsőként Kiváló 
Kollégium címet kapott. A címet 
tanúsító oklevelet az intézmény 
igazgatója, Schreiner Vilmosné 
vette át. A megye összes kollé-
giumának képviselői is jelen 
voltak. Az ünnepségről külön 
tabló és album készült.

30 éve, 1991. november 1-jén 
kapcsolták be Szentgotthárdot 
a nemzetközi távhívó hálózat-
ba, mely a következő években 
további szolgáltatások indítását 
tette lehetővé, mint a postafax, 
a telefax vagy a postai futár-
szolgálat.

15 éve, 2006. november 20-án 
a Hunyadi vendéglőben gyűlt 
össze 20 fő, és elhatározta, hogy 
tenni kell a határ túlsó oldalára, 
Heiligenkreuzba tervezett sze-
métégető megépítése ellen. A 
jelen levő civilek és önkormány-
zati képviselők példás összefo-
gásaként alakult meg 2007-ben 
a Pro Natura St. Gotthard, vagyis 
a PRONAS. Így 15 év távlatából 
látszik igazán, mennyit tettek 
értünk. Szlovén és osztrák támo-
gatással sikerült megakadályozni 
a giga beruházást, és a Rába hab-
zása is már a múlté.

Összeállította: 
Talabér Lászlóné

Nevezetes szentgotthárdi évfordulók novemberben

A pandémia miatt hosz-
szú idő után ismét otthont 
adhatott diákolimpia megyei 
döntőnek városunk, ezúttal 
az igazolt V-VI. korcsoportos 
kézilabdás fiúk mérhették 
össze tudásukat. A versenyen 
a megyéből 4 csapat vett részt 
(VMSZC III. Béla Technikum 
és Kollégium, Szent Gotthárd 
Általános Iskola és Gimná-
zium, Szombathelyi Nagy 
Lajos Gimnázium, VMSZC 

Savaria Technikum és Kol-
légium) és küzdött a bajnoki 
címért, illetve a továbbjutást 
érő helyezésért. A csapatok 
körmérkőzéseket játszottak 
egymással, ezt követően ala-
kult ki a végső sorrend. A végig 
sportszerű, helyenként látvá-
nyos mérkőzések után min-
den mérkőzését megnyerve 
a Szent Gotthárd gimnázium 
csapata győzedelmeskedett, 
megelőzve a III. Béla csapatát, 

harmadik helyen a Nagy Lajos 
iskola végzett. A folytatás-
ban a megyei döntő győztese 
egyenes ágon az országos 
elődöntőben, míg a második 
helyezett az elődöntőbe ju-

tásért selejtező mérkőzésen 
folytatja a küzdelmeket. A két 
iskola csapatának gratulálunk, 
és további sok sikert kívánunk 
az országos elődöntőben és 
selejtezőben. (g. á.)

Újra diákolimpiai verseny
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Az olaszországi Valtra mon-
tina régióban rendezték meg 
a szeniorok hegyifutó Euró-
pa-bajnokságát. A magyar 
szenior válogatott tagjaként 
Somogyi Gábor is részt vett 
a viadalon. Az összesen öt 
emelkedővel tarkított, ötszáz 
méternyi szintemelkedéssel 
megspékelt 9,4 kilométeres 
pálya, kemény erőpróbára 
kényszerítette az indulókat. 

Gábor a számára kissé szo-
katlan domborzati viszonyok 
között is jó taktikát választott, 
nagyszerűen szerepelt. Ennek 
eredményeképpen az M55-ös 
korosztályban Telek And-
rással és Nedelka Józseffel 
együtt a dobogó harmadik 
fokára állhatott. Az 59 éves, 
többszörös szenior országos 
bajnok és országos csúcstartó 
szentgotthárdi futó ezzel első 

érmét szerezte kontinensvi-
adalon. 

Ausztriában, a Stubai régi-
óban fekvő Telfes településen 
rendezték meg a szenior he-
gyifutó-világbajnokságot. A tá-
vot egy 7,4 kilométeres pályán 
jelölték ki, ehhez társult 775 
méternyi szintemelkedés, a 
Kreuzjoch csúcsára érkezve. A 
férfiak M55-ös triója kiválóan 
szerepelt, hiszen a Somogyi 

Gábor, Nedelka József, So-
mogyi Károly alkotta trió az 
ötödik helyen zárt.

Információ: 
Synergy Fitness Sztg.

Új helyszínen, a város-
központ helyett a Balaton-
parti sétányon rendezték 
a 14. Keszthelyi Kilomé-
terek utcai futóversenyt. 
A verseny koordinátorai 
négyszer álltak neki a szer-
vezésnek, mivel a járvány-
helyzet miatt az elmúlt két 
évben folyamatosan ha-
lasztásra kényszerültek. A 
több mint 1000 futó: 2,5 km,  
5 km, 10,5 km, félmaratoni, 
maratoni és váltószámok-
ban indulhatott. A szent-
gotthárdi Borbély Sándor, 
a SZoESE versenyzője a 10,5 
km-es távra nevezett, és 
rajt-cél győzelmet aratott. 
Több mint egy perccel előzte 

meg a második helyezett fu-
tót.  Eredmények: Férfi 10,5 
km Abszolút és 21-40 éves 
korosztály: 1.Borbély Sándor 
SZoESE 36:20.9 (195 induló)

Információ: 
Szentgotthárdi 

futóközösség

Október 23-án rendezték a 
IV. Őrségi félmaratont, ame-

lyen népes szentgotthárdi csa-
pat állt rajthoz. A résztvevők 

11,5 km-es, 23 km-es és 5 km-es 
távok közül választhattak, eze-
ken összesen több mint 300 
futó indult. A korábbi évekhez 
képest megváltozott a rajt és 
cél helye emiatt, a kiírt távok 
kicsivel hosszabbak lettek. A 
23 km-es távon kettős szent-
gotthárdi győzelem született, 
a szenior korú Somogyi Gábor 
(Synergy Fitness) 6-7 km táján 
eldöntötte a versenyt, és stabil, 
meggyőző futással sikerült 
megszereznie az abszolút első 
helyet. Az ezüstérmes Németh 
Bálint lett, aki korcsoportját 

pedig megnyerte. A 11,5 km-
es távon is szentgotthárdi 
győzelemnek tapsolhattak a 
nézők, ezt a futamot Koszár 
Zsolt (Synergy Fitness) nyerte 
meg. A top 10-be bekerült még 
Németh Kevin, aki abszolút 6. 
és korcsoportos 2. helyezést 
ért el. A dobogósokon kívül 
több szentgotthárdi és az EFI 
Futóklub tagja is kipróbálta 
magát a különböző távokon, 
amelyeket sikeresen teljesí-
tettek.

Információ: Synergy 
Fitness

Somogyi Gábor sikerei Európában

Szentgotthárdi sikerek az Őrségi félmaratonon

Borbély-győzelem Keszthelyen

A bukaresti Teatrul Met-
ropolis adott otthont a 
2021. év egyik legrangosabb 
európai naturál testépítő 
és fitnesz versenyének, a 
Világbajnokságnak. Kiss 
Andrea a pécsi Hungarian 
INBA ELITE TOUR & PRO 
SHOW-n szerzett arany-
érmével a női sportmodell 
kategóriában kvalifikálta 
magát a világbajnokság-
ra Bukarestbe. Az amatőr 
sportoló kemény edzésekkel 
és diétával készült a ver-

senyre, amiben számos se-
gítő is támogatta. A verseny-
zők beszámolója alapján 
erős és népes mezőny gyűlt 
össze október 29–30-án Ro-
mániában, ahol a legjobbak 
képviselhették hazájukat. 
A versenyszámok tekinte-
tében is számos kategória 
között válogathattak. Kiss 
Andrea 5. helyet szerzett a 
sportmodell kategóriában, 
ami eddigi legjobb eredmé-
nye nemzetközi szinten. 

(g. á.)

INBA / PNBA Világbajnokság 
2021 – Naturál testépítő és 
fitnesz verseny

ifj. Borbély Sándor

Somogyi Gábor
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Almalé (rostos, szűrt) • Körtelé • Céklalé
1 és 3 literes kiszerelésben!

Ugyanitt téli alma kapható 200 Ft-os áron!
Lángné Korpics Eszter
9963 Magyarlak Kossuth L. u. 216.
06-70/5060781

Kistermelői zöldség- és gyümölcslevek!

Három éve önálló a szent-
gotthárdi Takács Jenő Alap-
fokú Művészeti Iskola, és 
hamarosan a zenei oktatás 
40. évfordulójára készülhet 
az intézmény. Sebestyénné 
Németh Eszter igazgatót 
kérdeztük.

– Az önállóság milyen lénye-
ges változást hozott az iskola 
életében, különös tekintettel a 
pandémiára?  

– A pandémiás időszak a 
többi iskolához hasonlóan 
a mi iskolánk életére is ha-
tással volt. A lehetőségekhez 
képest igyekeztünk a prog-
ramjainkat az online térbe 
áttenni, és amikor nem volt 
lehetőség személyesen, akkor 
online formában találkozni 
a gyerekekkel. A tanulóink 
munkáiról, zenei előadásuk-
ról felvételeket készítettünk, 
és online módon kerültek 
a képzőművészeti munkák 
kiállításra, a zenei produkci-
ókat pedig online növendék-
hangversenyként nézhették 
meg a szülők, érdeklődők. 
Tavaly decemberben egy 
zenés-képes Adventi kalen-
dáriummal kedveskedtünk 
a honlapunkra látogatóknak. 
Az óvodások és a művészeti 
tanulmányok iránt érdeklődő 
kisiskolások számára is csak 
az online térben tudtunk tá-
jékoztatást adni, így a honla-

punkon, facebook oldalunkon 
jelentettünk meg különböző 
összeállításokat. Sajnos több 
programot most már két éve 
nem tudtunk megrendezni, 
ilyenek voltak például a mű-
vészeti bemutató, valamint a 
művészeti tábor. Bízom ben-
ne, hogy a jelenlegi helyzet 
ellenére ebben a tanévben 
újra lesz lehetőségünk a két 
nagy rendezvényünket, vala-
mint egyéb programjainkat, 
terveinket megvalósítani. 
Szeretnénk, ha iskolánk 40 
éves jubileumát is méltókép-
pen tudnánk megünnepelni. 

– Szentgotthárdon szeptem-
ber elsejétől a katolikus egyház 
vette át az egyik általános iskola 
és a gimnázium fenntartását.  
A művészeti iskolát miképpen 
érintette az átszervezés? 

– Intézményünk képzőmű-
vészeti oktatásának helyszíne 
az előző tanév végéig a Széche-
nyi István Általános Iskolában 
található képzőművészeti 
műhely volt. A fenntartóváltás 
olyan változást idézett elő, 
hogy a most már Szent Gott-
hárd Általános Iskola tanu-
lólétszáma olyan mértékben 
nőtt, hogy a képzőművészeti 
ág számára már nem tud-
tak önálló művészeti termet 
biztosítani. Mind a fenntartó, 
mind az önkormányzat igye-
kezett segíteni abban, hogy 
szeptemberre megfelelő hely-

szín álljon rendelkezésünkre 
a tanításhoz. Úgy gondolom, 
hogy a Széll Kálmán tér 23. 
szám alatt található épületben 
egy megfelelő méretű, világos 
műhely került kialakításra.  
A Szombathelyi Tankerületi 

Központ a szükséges átalakí-
tások megszervezését nagyon 
gyorsan megoldotta, a megbí-
zott vállalkozó rövid idő alatt 
elvégezte a munkálatokat, 
Szentgotthárd Város Önkor-
mányzata pedig támogatást 
ad a helyiség bérleti díjának 
fizetéséhez. Szeretném most 
itt is megköszönni a már em-
lítetteknek és mindenkinek a 
segítségét és támogatását, akik 
hozzájárultak ahhoz, hogy 
a képzőművészeti ág tanu-
lói megfelelő keretek között 
kezdhették meg a tanévet.  
A B8 Kreatív Műhely vezetőjé-
nek pedig köszönjük a felaján-
lásként elkészített dekorációt. 

– A Szombathelyi Tankerületi 
Központ kérésére a szentgott-

hárdi önkormányzat októberi 
ülésén havi 50 ezer forintos 
támogatást szavazott meg a kép-
zőművészeti oktatás Széll Kál-
mán téri újabb helyisége bérleti 
díjának fedezésére. A szerződés 
az idei évre vonatkozik. Mi lesz 
2022 januárjától? 

– A támogatást a helyi-
ség bérleti jogviszonyának 
időtartamára adja az ön-
kormányzat. Bízunk abban, 
hogy a város jövőbeni ter-
vei megvalósulása esetén a 
művészetoktatás egy a mai 
kor igényeinek megfelelő 
helyszínen zajlik majd, hogy 
belátható időn belül tágas, 
megfelelő számú helyiséggel, 
koncert- és kiállítóteremmel 
is rendelkező művészeti is-
kolában taníthatjuk majd a 
gyerekeket és művészetek 
iránt érdeklődő felnőtteket.  

– Negyven éve, hogy zenei 
oktatás van a városban. Hogy 
készülnek az évfordulóra?  

– Az iskola 40 éves jubile-
umára hangversennyel és 
kiállítással készülünk. A je-
lenlegi növendékek mellett a 
volt növendékekkel közös mű-
sorszámokkal is készülünk, 
illetve úgy gondolom, hogy a 
képzőművészeti ágon tanult, 
már művészeti pályán lévő 
egykori tanulóink kiállítása 
is vonzza majd az érdeklődő 
közönséget. 

(t. m.)

Negyvenéves jubileumára készül a művészeti iskola

Az új művészeti terem
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A járványhelyzet miatti kor-
látozások után mozgalmas 
főszezont tudhat maga mö-
gött Szentgotthárd Város 
Fúvószenekara. 

A pandémia miatti téli és 
tavaszi kényszerű leállásokat 
követően gyorsan hadra fog-
hatóvá vált a fúvószenekar, 
amely a nyár elején megújult 
repertoárral tért vissza a 
közönséghez – tájékoztatott 
Rápli Róbert karnagy. Az 
együttes művészeti vezetője 
elmondta, hogy noha a fúvós-
zenélés járványügyi szem-
pontból a kockázatosabb 
tevékenységformák közé 
tartozik az intenzív levegő-
ventilláció miatt, időnként 
a központi előírásoknál is 
szigorúbb önkorlátozással 
sikerült elkerülniük a meg-
betegedéseket. Ezzel együtt 

a szentgotthárdi az ország 
egyik legaktívabb zenekara 
volt. A jó idő beálltával sza-
badtéren kezdték meg a fel-

készülést; júniustól szeptem-
berig 10 rendezvényen léptek 
fel (ebből Szentgotthárdon 
négy alkalommal), összesen 
13 koncertet és 4 menetzenét 

adtak. Sikerrel mutatkoztak 
be a Sárvári Fúvóstalálkozón, 
a Kőszegi Szüreten és a Tiha-
nyi Szüreti Napokon is. 

Fontos esemény a zenekar 
életében, hogy egy éve pró-
batermet váltottak, a Szín-
házból a zsidai kultúrház-
ba költöztek. Ennek oka az 

önálló és megfelelő méretű 
szertár hiánya, valamint a 
zenekari próbák és a szín-
házi rendezvények gyakori 
ütközése volt – avatott be a 
részletekbe Bedőcs Gábor, a 
fúvósegyesület elnöke. Most a 
Szentgotthárd-Zsida Önkén-
tes Tűzoltó Egyesülettel kar-
öltve üzemeltetik és csinosít-
gatják a kultúrházat, tartanak 
közös programokat. Már az új 
otthonukban fogadták nyár 
elején az Őrségben táborozó 
mórahalmi fúvószenekar 
tagjait is, akikkel közös nyil-
vános próbákat is tartottak 
az egykori focipályán.

A fúvószenekar legköze-
lebb 2022. április 30-án ad 
két félidős önálló koncertet 
a Színházban. Addig a városi 
ünnepségeken találkozhat-
nak az együttessel. 

(t. m.)

A városon kívül is sok helyen felléptek a fúvósok


