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Karácsony
Fehér föld, szürke ég, a láthatáron  

narancsszín fények égtek hűvösen.  
Pár varjú szállt fejem felett kerengve  

s el nem repültek volna űzve sem. 

Csak álltam szürkén, szürke ég alatt.  
– S egyszerre, mint gyors, villanó varázs  

egy kicsi szó hullott elém: karácsony,  
mint koldus kézbe illatos kalács. 

Csodáltam. És a számon hála buggyant,  
nem láttam többet kósza varjakat:  

olyan szelíd volt, mint a gyermek álma,  
s olyan meleg volt, mint a nyári nap. 

November 26-án Huszár Gá-
bor polgármester önkor-
mányzati képviselők és új-
ságírók jelenlétében mutatta 
be, hogy az önkormányzati 
hivatalban megkezdett festés 
során a legutóbbi festékréteg 
alól, feltehetően a barokk 
kolostor eredeti szekkói buk-
kantak elő. 

Folytatás a 2. oldalon 

Falkutatás után 
dönthetnek 
a szekkókról

Áldott, békés 
karácsonyt 
kívánunk!
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Szentgotthárd Város Önkor-
mányzatának Képviselő-tes-
tülete az idei évben Csörnyi 
Zoltánné részére ítélte oda az 
Idősek az idősekért díjat több 
évtizedes, lelkiismeretes és 
elhivatott munkájának elis-
meréseként. A díjat október 
27-én, a képviselő-testületi 
ülésen adták át.  

Csörnyi Zoltánné 15 éven 
keresztül az egészségügyben 
dolgozott, majd 23 évig a Ma-
gyar Vöröskereszt területi 
vezetőjeként tevékenykedett 
Szentgotthárdon és a mű-
ködési területéhez tartozó 
kistérségben. Munkája mel-
lett rendszeresen segítette a 
Nyugdíjas Egyesület program-
jait, kulturális rendezvényeik 
megvalósulását. Egészségügyi, 
ismeretterjesztő előadások 
és vérnyomás-ellenőrző szű-
rővizsgálatok szervezésével 
hozzájárult a tagok egészséges 
életmódjának fejlesztéséhez. 

Nyugdíjazását követően 
2008 és 2019 között a Szent-
gotthárdi Nyugdíjas Egye-

sület titkáraként segítette a 
város legnagyobb létszámú 
civil szervezetének működését. 
Kezdeményezésével alakultak 
meg az egyesület keretén belül 
a különböző szakmai csopor-
tok: Szirének Trió, Teke klub, 
Rozmaring tánckör, „Arany 
kezek” Alkotócsoport és a Nap-
raforgó Színjátszó Társulat, 
amelynek jelenleg is a vezetője. 
Nevéhez fűződnek színvonalas 
jelmezes farsangi és meghitt 
karácsonyváró rendezvények, 

valamint a nagyszülők és uno-
kák juniálisának programjai. 
A Kodály-évforduló kapcsán 

2017-ben a Békefi Antal Nép-
dalkör tagjaként megszervezte 
Szentgotthárdon a Vas Megyei 
Nyugdíjas Kórusok XV. Jubi-
leumi Találkozóját. 2018-ban 
jelent meg az 50 éves Szent-

gotthárdi Nyugdíjas Egyesület 
életét bemutató kiadvány „Kin-
cseket rejtő közösség” címmel, 
melynek anyaggyűjtésében, 
írásában és szerkesztésében 
is kiemelkedő szerepet vállalt. 
Csörnyi Zoltanné jelenleg is 
aktív tagja az egyesületnek, 
kapcsolataival, tapasztalatá-
val, személyes részvételével 
segíti az egyesület eredményes 
működését. Rendszeresen 
vesz részt különböző célú 
karitatív munkákban. Közéleti 
tevekénységével hozzájárul az 
idősek, a különböző civil szer-
vezetek és a város közti együtt-
működés sikerességéhez.

Információ: Szentgotthárdi 
Közös Önkormányzati Hivatal 

Folytatás az 1. oldalról
A polgármester elmondta, 

az önkormányzati hivatal tit-
kárságának és a polgármesteri 
dolgozószobának a festését 
kezdték el november végén. 
Neki már korábban feltűnt, 
ahol lekopott a festék, a falfe-
lületből kiemelkedő részek is 
akadnak, ezért kérte a festőket, 
ezekhez ne nyúljanak. Először 
a dolgozószobában kezdték el-
távolítani a vakolatot, ott, ahol 
már ledobta a sárga festék-
réteget. Hamarosan kiderült, 
hogy alatta szürkés, barnás, 
rózsaszínes mintázat rejlik, 
ami a szoba több pontján foly-
tatódik. Huszár Gábornak föl-
sejlett, hogy a Refektóriumban 
hasonló rózsaszínes díszítés 
látható a mennyezeten, és a 
templomban is megtalálható. 
Érdekes módon, a titkársá-

gon is előjöttek ugyan-
ezek a mintázatok. A 
polgármester azonnal 
leállította a festést, sze-
rencsére a szomszé-
dos nagytemplomban 
dolgoznak restauráto-
rok, áthívta egyiküket, 
nézze meg a falakat. A 
restaurátornak ugyan 
nem ez a szakterüle-
te, de javasolta, hogy 
a megfelelő helyen jelezzék 
a lelet megtalálását. Arra is 
lehet gondolni, hogy a fes-
ték alól – 1951-ben elűzték a 
ciszter kolostor szerzetese-
it, a termekből és a falakról 
szándékosan eltüntették az 
egyházi használat rekvizi-
tumait – mégis megmaradt 
az alkotás.  Előadódhat, hogy 
az eredeti, vakolatra festett, 
egybefüggő szekkó részletei 

kerülhettek elő, amit Mathias 
Gusner, a barokk templom 
mellékoltárainak, illetve a 
Refektórium mennyezetének 
festője készíthetett.  

A mostani önkormányzati 
titkárság és a polgármesteri 
dolgozószoba egykor a főapát 
fogadó- és dolgozószobája 
lehetett. A titkárságról jobbra 
nyíló polgármesteri tárgyaló-
nak falait Dorfmeister István 

barokk festő monu-
mentális pannóinak 
digitális másolata dí-
szíti 2015 óta (az önkor-
mányzat készíttette). Az 
eredetieket 1951-ben 
vitték a Magyar Nem-
zeti Galériába, ma a 
Szépművészeti Múze-
umban őrzik őket. 

Huszár Gábor el-
mondta, hamarosan 

érkezik a Vas Megyei Kor-
mányhivatal Építésügyi és 
Örökségvédelmi Főosztályá-
nak a vezetője, Hajdú István, és 
valószínű, hogy első lépésként 
elrendelik a falkutatást, ez vár-
hatóan 5-10 milliós költséget 
jelent. A kutatások végezté-
vel tudják majd eldönteni, 
hogy részlegesen, vagy teljes 
egészében helyreállíthatók a 
szekkók.  (t. m.) 
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Falkutatás után dönthetnek a szekkókról

Csörnyi Zoltánné kapta az Idősek az idősekért díjat

Huszár Gábor, 
Csörnyi Zoltánné, Szép Renáta
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Vas megyében is rendkívül sikeresnek bizonyult a november 
22-én kezdődött oltási akcióhét, amelyet december 5-ig meg-
hosszabbított a kormány. Így két hétig előzetes regisztráció, 
illetve időpontfoglalás nélkül várták az állampolgárokat az 
oltóhelyek.

Szentgotthárdon is mű-
ködött oltópont, ahol első és 
második körös, valamint a 
megerősítő harmadik oltást 
is fel lehetett venni. Ez utóbbi 
mindenkinek javasolt, aki 

4 hónapnál régebben kap-
ta meg az előző oltását; ezt 
kérték Szentgotthárdon is a 
legtöbben.

Szentgotthárd, Hunyadi út 
18. szám alatti Rendelőinté-

zetben zökkenőmentesen, 
hosszabb várakozás nélkül 
zajlott az oltási folyamat. Az 
oltóorvosok a helyszínen 
segítettek az érkezőknek a 
legmegfelelőbb vakcina kivá-
lasztásában.

A kormány decemberben és 
várhatóan januárban is újabb 
oltási akcióheteket, illetve 
„névre szóló” kampányokat 
szervez az egészségügyi ha-

tóságokkal együttműködve, 
ahogy tette eddig is.

A regisztráció és az idő-
pontfoglalás lehetősége azon-
ban folyamatosan mindenki 
számára nyitva van, aki első, 
második, vagy harmadik, 
ismétlő oltást szeretne fel-
venni.

Információ: 
Vas Megyei 

Kormányhivatal

Szentgotthárd Város Ve gyes-
kara élete mozgalmasan telt 
az év második felében. Egy-
éves szünet után, júniusban 
kezdtek el ismét próbálni, 
azóta folyamatosan készül-
nek a következő fellépésre. 
Talán az újratalálkozás él-
ménye adja a pluszerőt a 
felkészüléshez. Kovács Már-
tától, a Szentgotthárd Ének-
egyesület elnökétől kértünk 
információt. 

Az idén a pandémia miatt 
először – mint arról lapunk-
ban már beszámoltunk –  a 
történelmi napok keretében 
a Nagyboldogasszony-temp-
lomban adtak közös kon-
certet a Csíkborzsovai fér-
fikórussal. Szeptemberben 
a Határon innen és határon 
túl program keretében léptek 
fel. A kórus több évtizedes 
hagyománya, az őszi kórus-
találkozó megszervezése is 
kihívást jelentett. A novem-
ber 13-i kórustalálkozón a 
Zalaegerszegi Vegyeskar volt 
a vendégkórus. A Színház 
adott helyet a hangverseny-
nek, ahol a kórusok vidám 
hangulatú művekkel szóra-
koztatták az érdeklődőket és 
egymást. A vendégkórus már 
másodszor vett részt kórusta-
lálkozón Szentgotthárdon, de 
kórusvezetőjük, Kovács Kata 
felidézte, hogy az ő személyes 

kapcsolata még diákéveire 
nyúlik vissza. Elmondta, hogy 
közreműködött Keserű Balázs 
miséjének ősbemutatóján, 
és 2018-ban ő is feldolgozta 
kórusával a művet, melynek 
előadásában Zalaegerszegen 
a Kertvárosi templomban 
szentgotthárdiak is segítették. 
A közösen énekelt dal kez-
dősora a pandémiás időben 
igazán lelkesítő üzenet volt: 
„Mindig kék és mindig zöld 
és mindig szép a Föld”. 

A Vegyeskar vendégszere-
pelt Szombathelyen a Vasi 
Skanzenben a novemberi 
Márton-napi vásáron, ahol 
nagy kihívás volt a fellépés, 
hisz 25 perces műsorral ők 
nyitották meg a kétnapos 
rendezvényt. 

A rábakethelyi templom-
ban, az advent kezdetén 20 
éves hagyomány a kórusok 
hangversenye. Az idén a 

Vegyeskar mellett a Békefi 
Antal Népdalkör és a Szlovén 
Nyugdíjas Egyesület Rozmaring 
Énekkara énekét hallhatták. 

A programok sora ezzel 
nem ért véget, megkezdődött a 
készülődés a karácsonyi hang-
versenyre, mely december 
19-én 17 órakor lesz a Nagy-
boldogasszony-templomban. 
A fellépő öt kórus: Békefi Antal 
Népdalkör, Nagyboldogasz-
szony Plébánia Templomi 
Kórusa, Szivárvány Kórus, 
Szentgotthárdi Ifjúsági Ének-
együttes, Szentgotthárd Város 
Vegyeskara. A vegyeskar a 
fellépésekre új karvezetővel, 
Offnerné Hadrik Tímeával 
készült fel, mely nagy kihívás 
volt számára éppúgy, mint a 
kórus tagjainak. A hangver-
senyek szervezői a Pannon 
Kapu Kulturális Egyesület és a 
Szentgotthárd Énekegyesület, 
melyek pályázati forrásból 

további számos program meg-
valósítását tervezik. 

A célok ösztönzően hat-
nak, hisz legjobb tudását adja 
mindenki, és a lelkesedés, a 
megfelelni akarás szándéka 
motiválja, összekovácsolja a 
közösséget. Éppúgy, mint egy 
közös kirándulás, mely meg-
fért a hangversenyek között. 
Október 10-én a Budapesti 
Operettszínházba az „István, 
a király” délutáni előadására is 
ellátogattak, amit a Budai Vár-
negyed és a Szent István terem 
meglátogatása előzött meg. 

A kihívásoknak magasabb 
színvonalon a tagok számá-
nak növelésével tudnának 
megfelelni, leginkább a férfi 
énekesek hiányoznak. A fel-
vétel folyamatos, várják az 
énekelni szeretőket, hogy ők 
is megtapasztalják a közös 
éneklés boldog érzését. 

(t. m.)

Mozgalmas félév Szentgotthárd Város Vegyeskara életében

Közösen énekeltek

Szentgotthárdon is sikeres volt az oltási akcióhét

Kórusok a rábakethelyi templomban
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Több mint húsz napirendi 
pont került a képviselő-tes-
tület elé a novemberi ülésen, 
amelyet az aktuális járvány-
ügyi intézkedéseknek meg-
felelően maszkban tartottak 
meg.

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.

Az Önkormányzat 2021. évi 
költségvetésének háromne-
gyed éves teljesítéséről szóló 
beszámoló ismertette az év 
eddigi időszakában történt 
költségvetési-gazdálkodási 
folyamatokat. A tájékoztató 
azt mutatja, hogy a terveknek 
megfelelően alakul a költség-
vetés bevételi és kiadási oldala.

Napirendre került az ön-
kormányzat Energia-racio-
nalizálási programterve tel-
jesítéséről szóló beszámoló, a 
2022-2027 közötti időszakra 
vonatkozó Energetikai Stra-
tégiai Terv és a 2022. évi Ener-
giaracionalizálási program-
terv elfogadása is. A legutóbb 
elfogadott energiaracionali-
zálási programterv teljesíté-
séről részletesen beszámolt az 

előterjesztés, így egyebek közt 
szó esett az energetikai kor-
szerűsítések megvalósításáról, 
akár pályázati lehetőségek 
kiaknázásával, akár saját for-
rásból fedezve, és a környezet-
tudatosság népszerűsítéséről 
a lakosság körében. Elfogadták 
a 2022-2027 közötti időszakra 
vonatkozó Energetikai Stra-
tégiai Tervet és a 2022. évi 
Energiaracionalizálási 
programtervet. Az ösz-
szeállított dokumen-
tumokból kirajzolódik 
egy olyan irányvonal, 
amelyen az önkormány-
zatnak és a városnak halad-
nia kell, ha energetikáról van 
szó. Törekedni kell az intéz-
mények gazdaságos, egyre 
hatékonyabb működtetése 
feltételeinek megteremtésére, 
az igénybe vett energiahor-
dozók és külső energetikai 
szolgáltatások lehető legta-
karékosabb költségfelhasz-
nálására, illetve vizsgálni kell 
az alternatív energiaforrások 
intézmények részére történő 
felhasználhatóságát. A tervek 
megvalósítása a remények 
szerint biztosítani tudja az 
önkormányzati intézmények 
csökkenő költségű, biztonsá-
gos energiaellátását.

Felülvizsgálták és elfogad-
ták a lakáskoncepciót is. Fon-
tos, hogy az önkormányzati 
ingatlanok minősége, kom-
fortfokozata megfelelő legyen, 
és akár szociális alapon, akár 

piaci alapon bérlik a lakásokat 
a szentgotthárdiak, a bérleti 
díj és a rezsi költsége össz-
hangban legyen a jövedelmi 
viszonyaikkal. Cél, hogy a 
hatékony lakásgazdálkodással 
egy olyan rendszer működ-
hessen, amely lehetőséget 
teremt a lakások optimális 

kiutalására, és a bevételeket 
a több mint 200 önkormány-
zati ingatlan karbantartására, 
felújítására lehessen fordítani.

A képviselő-testület a sport-
telepen elkészült multi funk-
ciós sportcsarnok és az újon-
nan megvalósított Időutazó 
Múzeum mint turisztikai att-
rakció és információs központ 
működtetésére, továbbá a 
városi sportturisztikai tevé-
kenységek koordinációjára 
egy új, 100%-os önkormányza-
ti tulajdonban lévő nonprofit 
gazdasági társaságot hoz létre. 
A jövő év elején létrejövő 
Szentgotthárdi Sport- és Tu-
risztikai Nonprofit Kft. ala-
pító okiratának tervezetét 
jóváhagyták, az alapításhoz 
szükséges törzstőkét pedig 
25 millió Ft-ban határozták 
meg. Döntöttek az ügyvezető 
személyéről és a felügyelőbi-
zottság tagjairól is.

A SZET Szentgotthárdi Kft. 
beszámolt a fizetőparkoló 
rendszer üzemeltetéséről, 
amelyet a képviselő-testület 
elfogadott azzal, hogy a ve-
szélyhelyzet miatt előírt díj-
emelési tilalom lejárta után az 
A.) díjosztályba tartozó gépjár-
művek esetében a várakozási 
díj óránkénti alapdíjának vál-
toztatását meg kell vizsgálni.

A Gotthárd-Therm Kft. ügy-
vezető igazgatójának munka-
bérét felülvizsgálták, ennek 
eredményeként –  miután a 
próbaideje lejárt – munkabé-
rét a korábbi ügyvezetőéhez 
igazították.

A képviselő-testület elfo-
gadta a 2021. évi gördülő fej-
lesztési terv módosítását az 
ivóvíz-ellátási és szennyvíz-

elvezetési és -tisztítási 
rendszer felújítások és 
pótlások tekintetében.

Több ingatlanügy-
gyel is foglalkoztak az 

ülésen. A Fort-Impex Kft. 
kérelmére indult ügyben 

rábafüzesi városrészi telkeket 
ajánlott fel az önkormányzat 
megvételre a Fort-Impex Kft. 
és a GHM Ingatlanforgalmazó 
Kft. részére. A Széchenyi u. 
18. szám alatti ingatlant az 
Adona-Gotthárd Kft. részére 
értékesítették, a Kossuth L. 
utcában egy raktár ingatlant 
pedig meghirdettek eladásra. 
Ingatlanvásárlási kérelem 
érkezett a 3822 és 3824 hrsz-ú 
ingatlanok értékesítésére, 
amellyel kapcsolatban úgy 
döntöttek, hogy e területe-
ket értékesítésre kijelölik. 
Ingatlanfelajánlásként a ké-
relmező a saját tulajdonú 
házát átadja az önkormány-
zatnak azzal, hogy cserébe 
élete végéig tartó lakhatást 
kér egy komfortos vagy össz-
komfortos önkormányzati 
bérlakásban. A képviselők a 
kérelmet elviekben támogat-
ták. A C.TESILE KFT. bérleti 
szerződését 2023. december 
31-ig hosszabbították meg. 
A Szentgotthárd, Hunyadi u. 
3/B. fszt. 3.sz. alatti üzlethe-
lyiségre nem érkezett bérleti 
kérelem, így újra meghirdeti 
az önkormányzat nettó 120 
ezer forintért négyzetméte-
renként.

Információ: 
Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal 

Energetikai tervekről, ingatlanügyekről döntöttek

Önkormányzati 
nonprofit gazdasági 

társaságot 
alapítanak

Az STKH Nonprofit Kft. értesíti a tisztelt lakosságot, hogy az 
enyhe időjárási viszonyoknak és az adódó igényeknek meg-
felelően december hónapban is elszállítják a zöldhulladékot. 

A hulladékszállítás időpontjai:
Szentgotthárd 1. körzet: Belváros nyugati városrész, 

Rábatótfalu, Zsidahegy, Zsida városrészek december 15. 
(szerda)

Szentgotthárd 2. körzet: Belváros keleti városrész, Kethely, 
Farkasfa, Máriaújfalu, Rábafüzes, Jakabháza városrészek 
december 22. (szerda)

 

Decemberben is elszállítják a zöldhulladékot
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Novemberben „A biztonság 
hete” címmel  tartottak ren-
dezvénysorozatot az Opel 
Szentgotthárd Kft. gyárában. 
Egészségügyi szűrővizsgála-
tokra, szakmai előadásokra 
és elektromos autók tesztve-
zetésére hívták a dolgozókat.

Takács Gábor vezető mun-
kavédelmi mérnök elmondta, 
nyolcadik alkalommal szer-
vezték a programot (tavaly a 
pandémia miatt elmaradt). 
Az egészségügyi szűrővizsgá-
latokat a gyakran előforduló 
betegségekre fókuszálva ál-
lították össze: így a szív- és 
érrendszeri problémákra, a 
bőrbetegségekre, és a szem-
betegségek megelőzésére 
(utóbbit a szakszervezetek 
javasolták). A november 2–5-e 
közötti vizsgálatokra gyorsan 
beteltek a jelentkezési lapok. 
A céggel szerződött egész-
ségügyi szolgáltató, a Swiss 
Medical szakemberei reggel 
9-től este hatig segítettek, a 
szervezőknek az is céljuk volt, 
hogy a fizikai dolgozók is részt 

tudjanak venni a szűréseken. 
Idősebbek, fiatalabbak, férfiak 
és nők egyaránt jelentkeztek. 
Az anyacégnél, a Stellantisnál 
,általában október utolsó he-
tén, az Európai Munkavédelmi 
Héten szervezik „A biztonság 
hetét”, most egy héttel eltoló-
dott a dátum. 

Szentgotthárdon a biztonsá-
gos közlekedést is górcső alá 
vették, a rendőrséggel együtt-
működve az őszi és téli közle-

kedés legfőbb tudnivalóiról, 
a gyakori hibákról hallhattak 
előadásokat, és gyakorlati 
tudnivalókra is felhívták a fi-
gyelmet, legyen szó autóról, 
motorról vagy kerékpárról. 

A szűrővizsgálatra jelentke-
zők várakozás közben a témá-
hoz illő könyvekkel ismerked-
hettek, a szentgotthárdi Móra 
Ferenc Könyvtár igazgatója, 
Horváth Tiborné az előtérben 
ajánlotta az ismeretterjesztő 
köteteket.

Az Opel gyár előtt sorakoz-
tak fel a Stellantis cégcsoport 
autói, a budapesti márkake-
reskedések hét elektromos 
és egy hibrid autót hoztak a 

tesztvezetésre. (A szentgott-
hárdi üzemben egyelőre csak 
hibrid autókba gyártanak bel-
ső égésű motorokat.) Kaszás 
Zoltán, az Opel kommunikáci-
ós vezetője arról tájékoztatott, 
hogy most először kínálkozott 
alkalom az elektromos autók 
kipróbálására. A kollégák szí-
vesen éltek a felkínált teszt-
vezetéssel, húsz-húsz percet 
használhatták a járműveket 
a városban. A tesztvezetést 
szakmai előadások sora előzte 

meg, a márkák legjellemzőbb 
adottságait, tulajdonságait 
ismertették a márkakereske-
dések szakértői.   

(t. m.)  

Az elektromos autókat is kipróbálhatták „A biztonság hetén”

2021. év őszi hónapjaiban 
sor kerülhetett a MURABA 
ETT Motivage Projekt jár-
vány okán elhalasztott több 
eseményének megtartá-
sára.

A partnerek szeptember 
10-én és 14-én személye-
sen is találkozhattak szak-
mai tapasztalatmegosztó 
alkalmak során. Első nap 
Lendván sor került egymás 
intézményeinek és tevé-
kenységének, valamint a 
projektben vállalt felada-
tainak megismerésére. A 
szentgotthárdi helyszínen 

közösen élhettük át a Juhász 
Ágnes – diplomás ápoló, 
demenciaspecialista, szak-
író – vezetésével, gyakorlati 
és elméleti elemekkel tar-
kított demencia-szimuláció 
helyzeteit.

Mozgásprogramok  va-
lósultak meg a határ két 
oldalán élők részvételé-
vel Dobronak, Bakonak és 
Szentgotthárd helyszíneken 
augusztusban és szeptem-
berben.

Az Alzheimer Café szep-
temberi indulását követő-
en, minden hónap második 
péntek délutánján 17:00 óra-

kor találkozhatunk 
változatos témákat 
bemutató előadásokat 
hallgatva, illetve finom 
sütemény, tea, kávé fo-
gyasztása mellett kötetlenül 
beszélgetve.

Mentálhigiénés segítsé-
get nyújtó szakemberhez 
kérhető időpont a +36 20 82 
44 397 telefonszámon.

Gondozásunkban kiad-
tunk két nyelven a témához 
kapcsolódó oktatófüzetet, 
melyet dr. Menyhárt Miklós 
főorvos jegyez szerzőként, 
és mely kiadvány elérhető a 
partnereknél, egyebek mel-

lett a Rendelőintézetben és 
az EFI-ben.

A téma iránt érdeklődő-
ket várjuk további prog-
ramjainkra is, figyeljék pla-
kátjainkat, honlapunkat: 
https://sites.google.com/
site/rendelointezetsztghu/
motivage

Valamennyi program és 
kiadvány ingyenes.

Információ: 
Rendelőintézet Szentgotthárd

A Motivage Projekt megvalósult programjai 
a Rendelőintézet Szentgotthárd szervezésében

Szemvizsgálat

Elektromos autókat próbáltak ki
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V. Németh Zsolt hatodik ciklusban országgyűlési képviselő 
Vas megye déli részén. 1998-tól minden alkalommal egyéni 
listán szavaztak neki bizalmat a választók – Vas megye 3-as 
(korábban 5-ös) számú választókerületében. A két legutóbbi 
voksoláson az országban a második legtöbb szavazattal jutott 
a parlamentbe a FIDESZ–KDNP színeiben. 2010–14 között 
a Vidékfejlesztési Minisztérium vidékfejlesztésért felelős 
államtitkára, 2014-től a Földművelésügyi Minisztérium 
környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért 
felelős államtitkára, 2018-tól a kiemelkedő nemzeti értékek 
felügyeletéért felelős miniszteri biztos. A 2018-tól tartó cik-
lusról, Szentgotthárdról kérdeztük.

– Ha jól megy az országnak, 
jól megy a kisvárosoknak is, 
és ennek fordítottja is igaz. Mi 
dönti el, hogy Körmendre, Vas-
várra, vagy Szentgotthárdra jut 
nagyobb kormányzati figyelem 
és több pénz?

– Szentgotthárdra, s ez az 
előző ciklusra is érvényes, a 
lakosság számához képest 
jóval nagyobb figyelem jut. 
Amikor a városért lobbizok, 
nem kell senkinek elma-
gyaráznom, hol található, 
mindenki tudja, hiszen a ma-
gyar nemzetgazdaságnak 
fontos ez a város. Ebben a 
ciklusban 6 milliárd forintos 
állami támogatás érkezett 
önkormányzati és állami fej-
lesztésekre. Az, hogy a Rába-
Lapincs árvízvédelmi projekt 
érintette a várost, adottság, 
mint ahogy az M80-as út is. 
Ezeket nem lehetett máshol 
megvalósítani. Az egyéni lis-
tán megválasztott képviselők 
nyilván megkerülhetetlenek a 
fejlesztési döntéseknél, hiszen 
a választókkal elsősorban 
ők szembesülnek, és ez így 
helyes. A projektek közül a 
kisebbek is nagyon fontosak, 
említhetem az óvoda, a böl-
csőde, az iskola, a kerékpár-
utak fejlesztését, vagy a csa-
padékvíz-elvezetésre fordított 
százmilliókat. A nagyobb be-
ruházások közt kiemelhető a 

Nagyboldogasszony-templom 
több éve tartó teljes renová-
lása, a Várkert megújítása az 
ott lévő játszótérrel, a Hársas-
tó ökoturisztikai fejlesztése. 
Örömteli, hogy már a ciklu-
son túlnyúló új tervekről és 
kormányzati támogatásról is 
beszámolhatunk, ez a kasza-
gyári terület rehabilitációja.

– Szétszálazható, hogy meny-
nyiben köszönhető a helyi ön-
kormányzatoknak, egyesüle-
teknek a pályázatok sikeressége, 
és mennyiben a lobbierős or-
szággyűlési képviselőnek? Ilyen 
szempontból versenytársak-e a 
képviselők, akiknek mégiscsak 

az egész ország „ügyeit” is szem 
előtt kell tartani?

– Országon belül is van 
verseny. Az uniós szabályok 
miatt a támogatások inten-
zitása alacsonyabb a mi tér-
ségünkben, mint az ország 
fejletlenebb, keleti részein. Ezt 
kell ellensúlyoznunk. Mikor a 
képviselő azért lobbizik, hogy 
nagyobb szeletet hasítson 
ki a tortából, akkor azért azt 
is el kell mondani, hogy 10 

év alatt nagyobb 
lett maga a torta 
is. Ezért nem látok 
elégedetlenséget 
se Körmenden, se 
Vasváron. Szent-
gotthárdon hang-
súlyosak a helyi 
gazdasági szerep-
lők igényei, velük 
összhangban dön-
töttünk az M80-as 
út megépítéséről. 
Régóta sürgették 
a közlekedés javí-
tását, az M80-as 
2x1 sávosra épült, 
a forgalmi adatok 
e z t  i n d o ko l t á k , 
osztrák oldalról is 
így érkezik a határ-

metszési pontra az S7-es út. Az 
ipari parkhoz való közvetlen 
csatlakozással, az autóúttal 
kitágítjuk azt a képzeletbeli 
koncentrációs kört, ahonnan 
a potenciális munkavállalók 
várhatók.

– Szentgotthárdról két or-
szág is könnyen elérhető. A 
város ki tudja használni a 
határmentiségét?

– A város évtizedek óta 
ezt teszi. Látszik ez a szol-
gáltatások színvonalán, a 
környezeten. Szembeötlő az 
igényesség, ami valószínűleg 
annak is köszönhető, hogy 
sokan járnak át Ausztriába 

dolgozni, ott látják, hogyan 
élnek, laknak a szomszéd 
ország polgárai, és itthon is 
valami hasonlót szeretnének 
megteremteni. Példaértékű a 
szlovénekkel való együttmű-
ködés, ez köszönhető az itt élő 
szlovén nemzetiségnek és a 
muravidéki magyaroknak is. 
A harmonikus együttműkö-
déssel korábban elsősorban a 
nemzetiségek megmaradását, 
kultúrájuk megőrzését szol-
gálták, ma már ott tartunk, 
hogy közös vállalkozásfejlesz-
tési programok is elindultak.

– A második éve visszatérő 
járvány az embereket, az egész-
ségügyet, a gazdaságot, az ön-
kormányzatokat is megtépázta. 
Meddig fékezhető a hatása?

–Tanulságos időszakon va-
gyunk túl, azonban a járvány 
idején a magyarság legszebb 
arcát is fölmutatta: a segí-
tőkészséget, a megértést, a 
toleranciát, határon innen és 
túl. Szorítottak az egészség-
ügyben dolgozókért, maszkot 
varrtak és adományoztak, 
mintha jobban odafigyeltek 
volna egymásra az emberek, 
és még sorolhatnám. A korlá-
tozások alatt felértékelődött a 
vidéki életforma, a kisvárosok, 
falvak természeti értékei, 
benépesültek a kiskertek, a 
szőlőbirtokok. Mostanra ér-
zékelhető egyfajta fásultság, 
belefáradtak az emberek a 
járvány okozta megpróbál-
tatásokba, annál is inkább, 
mert sajnos szinte alig akad 
olyan, akinek a rokonságá-
ban, ismerősi körében nem 
történt volna tragédia. Együtt 
vagyunk, együtt tudjuk csak 
legyőzni ezt az emberpróbá-
ló időszakot. A kormányzati 
válságkezelés hozta az elő-
zetes várakozások szerinti 
eredményt, a foglalkoztatás 

Képviselői számvetés advent idején: 
V. Németh Zsoltot kérdeztük

V. Németh Zsolt
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szintje visszakúszott a jár-
vány előttire. A gazdaságilag 
leginkább sújtott ágazatok, 
például a turizmus, különösen 
vidéken – a központi segít-
ségnek köszönhetően – ezen 
a nyáron kiemelkedő teljesít-
ményt hozott, többek között 
az Őrségben is.

– Milyen ez az országgyűlési 
ciklus? Mit tart a legnagyobb 
sikernek és mit a legnagyobb 
csalódásnak? 

– 2010 óta minden cik-
lusban volt olyan kezdemé-
nyezésem, ami túlmutatott a 
választókerületem határán. 
A szabad pálinkafőzés az első 
ciklusban; többmilliárdos 
országos program a falu-
si szőlőhegyek és kiskertek 

revitalizálására, infrastruktú-
rájuk fejlesztésére a második-
ban; a harmadik, most záródó 
ciklusban javaslatomra 3x200 
részes sorozatot indítottunk 
a Magyar Rádióban Mi, ma-
gyarok, Hiszek egy hazában 
és Elindultam szép hazámból 
címmel. A magyarság érté-
keit fölmutató sorozatokat 
lefordítottuk angol nyelvre, 
megjelentettük nyomtatott 
díszalbumban is, és Washing-
tontól Tokióig minden nagy-
követségre eljuttattuk.

„folkTrend! – A hagyomány 
a régi, a stílus új” címmel a 
magyar viseleti kultúrát – 
annak ősi elemeit: anyagát, 
formavilágát, díszítményeit – 
népszerűsítő programot indí-

tottam útjára. Idén, augusztus 
20-án, Budapesten, a Budai 
Várban tartott ünnepségen a 
folkTrend! 5. nagy divatbemu-
tatóját is én nyithattam meg.

Sikernek tartom, hogy eb-
ben a ciklusban, a gazdaság-
politikának köszönhetően, 
mindenki kicsit előbbre jutha-
tott, elkeltek az évekig üresen 
álló falusi házak, a családok 
soha nem látott támogatá-
sokhoz juthattak, a fiataloktól 
a nyugdíjasokig érzékelhető a 
javulás.

Számomra a legnagyobb 
csalódást a parlamentben 
a képviselők által használt 
hangnem okozta – amely 
soha nem látott mélységekbe 
zuhant. Ennek betetőzése volt, 

amikor három éve képviselők 
egy csoportja elfoglalta az 
elnöki pulpitust, akadályozva 
ezzel az országgyűlés törvé-
nyes működését.

– Advent van, mit tervez ka-
rácsonyra?

– A keresztény kultúra rit-
must ad az életünknek, az 
advent a várakozás, elcsen-
desedés ideje, ezt szolgálják 
az adventi rendezvények, 
gyertyagyújtások. Karácsony 
előtt még két fellépésre ké-
szülünk a Kármentő zenekar-
ral Szalafőn és Körmenden.  
A karácsonyt, bízom benne, 
hogy már a lassan lecsengő 
járványban, családi körben 
ünnepelhetjük két unokánk-
kal együtt.  (t. m.)

A Szentgotthárdi Ipari Park alap-infrastruktúrájának fej-
lesztésére 478 millió forintos TOP pályázatot nyert a város. 
A pályázat révén – több más fejlesztés mellett – az ipari 
park III. üteméhez épült Rábafüzes határában az az  út, 
amely közvetlen összeköttetést létesít az M80-as úttal. A 
pályázatzárást sajtótájékoztatón mutatták be. 

A tervek szerint a hely-
színen tartották volna a 
tájékoztatót, az eső miatt a 
Refektóriumban vetített ké-
pekkel illusztrálták a sajtó-
tájékoztatót. Huszár Gábor 
szentgotthárdi polgármester 
elmondta, még 2016-ban ad-
ták be a pályázatot, amellyel 
478 millió forint vissza nem 
térítendő támogatást nyertek. 
Az ipari parkban megnőtt a 
telephelykereslet, szükséges-
sé vált a bővítés. A már ott lévő 
cégek is többször fordultak 
az önkormányzathoz, hogy 
segítse a dolgozók munkába 
érkezését biztonságosabbá 
tenni, buszforduló nélkül az 
autóbuszjáratok se tudtak be-
járni. Az ipari park II. területén 
(Felső Liget út) kialakították 
az új közlekedési rendszert, 
autóbuszöblök, forduló, vala-
mint gyalogos és kerékpárút 
is épült. Az üzemek jó színvo-
nalú megközelíthetősége is 

közrejátszhat a vállalkozások 
sikeréhez, munkahelyek meg-
tartásához. A következő fel-
adat megoldásához lobbiztak 
V. Németh Zsolt országgyűlési 
képviselővel, hogy a régi 8-as 
számú főút és a Lám-patak  
közé tervezett Ipari Park III-
as üteméhez feltáró út ké-
szülhessen, közművekkel és 
közvilágítással. Ezt szintén a 
parkban lévő vállalkozások 
sürgették, és a megyét kellett 
meggyőzni arról, hogy elen-

gedhetetlen. Az Utplan ’95 Kft. 
végezte el a munkát – a pol-
gármester megemlékezett a 
tavaly elhunyt ügyvezetőjéről, 
Horváth Béláról. Az új út és az 
M80-as körforgalmi részén 

még hiányzik egy 270 méteres 
szakasz, amelyhez egy hidat 
is építenek. Ezt nem lehetett 
az új gyorsforgalmi út uniós 
pályázatához kötni, egyedi 
kormányzati támogatással a 
NIF. Zrt. fogja megvalósítani, 
rövidesen kezdődhet a mun-
ka, és jövőre közvetlenül az 
ipari parkból csatlakozhatnak 
a járművek az M80-asra. 

V. Németh Zsolt azzal kezd-
te beszámolóját, hogy a me-
gyében az öt év alatt nem 

volt ekkora beruházás, mint 
Szentgotthárdon, az utóbbi 
években eléri a 6 milliárdot 
az állami fejlesztés. Szent-
gotthárd messze a lélekszá-
mán felüli jelentőséggel bír. 
A módszeres iparfejlesztéssel 
az önkormányzat évekre, 5-10 
évre előre gondolkodik és 
tervez, az ipari struktúrához 
igazodó képzésekkel is, így 
Szentgotthárdért könnyű lob-
bizni. Jó ritmusérzékkel épült 
meg az M80-as út is, mely 
közelebb hozza a partnereket, 
köztük a város iparát régóta 
meghatározó Opelt is. Az ipari 
befektetők akkor érkeznek, 
ha figyelnek rájuk, segítik 
igényeik teljesítését, ez ver-
senyelőnyhöz juttatja őket. 
Jó, hogy a foglalkoztatók a 
dolgozók érdekeivel is törőd-
nek. A közösségi közlekedés 
feltételeinek javítása nyomán 
Szentgotthárd a mostaninál 
nagyobb átmérőjű koncent-
rikus kört rajzolhat a munka-
erőpiacon. A Kaszagyár ügye 
is elmozdult a holtpontról, 
kormányzati támogatással ott 
is újabb fejlesztések kezdőd-
hetnek a következő években.

(t. m.)

Félmilliárdos projekttel javulhat az ipari park közlekedése

Huszár Gábor a projektzárón
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Az Innovációs és Technoló-
giai Minisztérium (ITM) idén 
is megszervezte a „TeSzedd! 
– Önkéntesen a tiszta Magyar-
országért” akciót, ami hazánk 
legnagyobb önkéntes hulla-
dékszedési akciója. 2020-ban 
a pandémia miatt sajnálatos 
módon elmaradt, de 2019-ben 
közel negyedmillió ember 
vett részt az országos prog-
ramban, 3240 helyszínen, és 
közel 2400 tonna illegálisan 
lerakott hulladékot gyűjtöttek 
össze Magyarország egyes 
közterületeiről. Idén kilen-
cedik alkalommal, október 

18–24. között szerte az or-
szágban „nagytakarítottak” a 
TeSzedd! önkéntesei, köztük 
közel 100 szentgotthárdi ön-
kéntes. November 18-án az 
Arany iskola diákjai gyűjtötték 
a szemetet az iskola, a liget 
körül, valamint a szomszédos 
utcákban. A Szent Gotthárd 
Általános Iskola tanulói az 
iskola környékét tisztították 
meg. A következő napon pe-
dig a Szentgotthárdi Közös 
Önkormányzati Hivatal dol-
gozói tették szebbé a hivatal 
környékét, illetve az ’56-os 
Emlékparkot. November 19-én 

az időjárás nem volt kegyes a 
gimnázium diákjaihoz, így ők 
sajnos nem tudtak szemetet 
szedni, de az előzetes tervek 
alapján tavasszal pótolják az 
akciót. A program nagyszerű 
lehetőséget nyújtott a részt-
vevők számára a hulladékkal 
szennyezett területeknek a 

megtisztítására. Az össze-
gyűjtött hulladék szállítási 
költségeit, valamint az össze-
gyűjtésükhöz szükséges esz-
közök (kesztyű, zsák, kötöző) 
biztosítását is az Innovációs 
és Technológiai Minisztérium 
vállalta.

(g. á.)

TeSzedd! – Szentgotthárd

A Szentgotthárd-Máriaújfalui 
Városrészi Önkormányzat 
az 52. Nemzetközi Eucha-
risztikus Kongresszus ma-
gyarországi rendezésének 
alkalmából döntött úgy, hogy 
az idén kezdeményezi a vá-
rosrészen található szakrális 
emlékek és a hősi emlékmű 
megújítását. 

A kultúrház előtti kereszt a 
Nagyboldogasszony Plébánia 
támogatásával és a hívek által 
adományozott pénzössze-
gekből, a harangláb mellet-
ti kereszt és Mária-fülke az 
Erdőbirtokossági Társulat és a 
Máriaújfaluért Egyesület anya-
gi hozzájárulásával valósult 
meg. A városrészi önkormány-

zat pedig a városrészi keret 
terhére, 190.500 Ft értékben 
támogatta a kápolna melletti 
hősi emlékmű felújítását.

Köszönet az összefogásért a 
KOLL-STEIN Kft-nek, Kovács 
László egyéni vállalkozónak 
és Balogh Péter kőművesnek 
a kivitelezési munkálatokért.

Dr. Sütő Ferenc

Máriaújfalu: szakrális emlékeket és a hősi emlékművet is renoválták

Iskolánk tanulói már hosszú évek óta részesei, sőt aktív köz-
reműködői az Erzsébet-napi megemlékezésnek. Ez a mostani 
mégis különleges, hiszen egyházi iskolaként ez az első tiszte-
letadásunk. A műsort Bágerné Kovács Eszter állította össze 
a negyedik évfolyamos tanulók számára. Külön érdekesség, 
hogy az egyik negyedik osztálynak Szent Erzsébet a védő-
szentje, így mindennapjaiknak is része a magyar királylány 
jótetteinek tisztelete.

A szentmise keretében tar-
tott kis műsor felelevenítette 
Erzsébet jótéteményeit, em-
lékeztetett minket a szeretet 
fontosságára. A verseken túl az 
énekkar csengő hangja is hoz-
zájárult, hogy az ünnep még 
inkább Istenhez emelje szíve-
inket. A műsort Máté evangé-
liumának megzenésített sorai 
zárták a németül tanuló diák-
jaink tolmácsolásában: „Ahol 
ugyanis ketten vagy hárman 

összegyűlnek a nevemben, ott 
vagyok közöttük.” 

A szentmise abba a krisztusi 
áldozatba vont be mindnyá-
junkat, amely Szent Erzsébet 
számára is a felebaráti szeretet 
legnemesebb példája és forrá-
sa volt. A közös ünneplés végén 
a plébániai karitász önkéntesei, 
valamint a gyermekek fel-
készítő tanárai és a katolikus 
iskola vezetői egy-egy szál 
rózsát kaptak, Erzsébet rózsa-
csodájára emlékezve. Majd a 

szentmise záróáldása után, a 
Bodorkós Imre plébános úr 
által megáldott Szent Erzsébet 
kenyerek kerültek kiosztásra, 
melyekből valamennyi ün-
neplő vihetett haza otthonába.

Szent  Erzsébet  példá-
ja és közbenjárása segítsen 
mindnyájunkat, hogy tud-
juk napról napra jobban és 
nagylelkűbben szeretni Istent 
és egymást.

Vassné Juhász Enikő és 
Óra Krisztiám

Szent Erzsébet napja
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Szentgotthárdon, augusztusban huszadik alkalommal szer-
vezte meg a nemzetközi művésztelepet a Szlovén Kulturális és 
Információs Központban a Magyarországi Szlovének Szövet-
sége, és a szentgotthárdi önkormányzat. A hagyományoknak 
megfelelően november 12-én a Szlovének Házában nyitották 
meg a kiállítást a nyáron készült művekből. 

Kovács Andrea, a Magyar-
országi Szlovének Szövetsé-
gének elnöke köszöntötte a 
20. kiállításon megjelenteket, 
Damjan Damjanovicsot, a 
Szlovén Köztársaság Kulturális 
Közalapítványának elnökét, 
Metka Lajnšček főkonzult, 
Kissné Köles Erikát, a szlo-
vén nemzetiség parlamenti 
szószólóját, Huszár Gábor 
polgármestert, az alkotótá-
borban részt vett művészek 
közül Arkan Al Nawast, Ko-
vács Ferencet, Vanyúr Ist-
vánt, Fodor-Lengyel Zoltánt 
és Nemes Lászlót, valamint 
Gerics Ferencet, aki immár 
20 éve művészeti vezetője a 
szentgotthárdi művésztelep-
nek, továbbá Kollár Csabát, aki 
szponzorként a kezdetektől 
támogatta az alkotótábort. El-
mondta, a művészek többféle 
stílust képviseltek, házigazda-
ként a szlovén szövetség most 
is iparkodott ösztönző légkört 

teremteni a nyugodt és sikeres 
munkához. 

A szentgotthárdi önkor-
mányzat nevében Huszár 
Gábor köszönte meg a művé-
szeknek az alkotást, és hogy 
eljöttek a megnyitóra, hiszen 
tavaly a Covid-járvány miatt 
nem tudták megtartani a kiál-
lítást. Örömét fejezte ki, hogy 
pár hete fölavathatták Fodor-
Lengyel Zoltán nagy méretű 
festményét a szentgotthárdi 
fürdőben. Megköszönte a társ-
szervezők munkáját is, kérte, 
vigyék tovább Szentgotthárd 
jó hírnevét. 

Gerics Ferenc foglalta ösz-
sze a 20 éves alkotómunka 
történetét. – Húsz éve, amikor 
Hirnök Józseffel létrehoztuk 
a Szentgotthárdi Szlovén-
Magyar Nemzetközi Művész-

telepet, senki nem gondolta, 
hogy még 20 év múlva is itt le-
szünk. Büszke vagyok rá, hogy 
ilyen jó csapattal dolgozha-
tunk, hogy a város befogadott 
minket és figyel ránk, a hotel 
kollektívája figyelmességgel, 
kedvességgel fordul felénk, 
és a Lendvai Galéria munka-
társai mindvégig segítettek 
nekünk. A művészek közül 
többen visszajáró vendégek. 

Külön kiemelte Pisnjak At-
tila művészettörténészt, aki 
évek óta követi az itt folyta-
tott alkotómunkát. Az eltelt 
két évtizedben létrehozott 

művekből olyan gyűjtemény 
keletkezett, amit bármely 
európai galériában be lehetne 
mutatni. Régi vágyuk, hogy 
Szentgotthárdon is legyen 
galéria, ahol állandó kiállítást 
nyithatnának. Meggyőződése, 
hogy ehhez mind a szlovén, 
mind a magyar állam is hoz-
zájárulna, támogatnák. 

A továbbiakban  Pisnjak 
Attila lendvai művészettörté-
nész mutatta be és elemezte az 
alkotásokat, a kiállítók anya-
nyelvén. A 2020-as, 2021-es 
évre a koronavírus-járvány 
rányomta bélyegét, óhatat-
lanul előhozta a szorongást, 
a társas kapcsolatok hiányát. 
A művészek érzékenyen for-
dultak a témához, 2021-ben 
már remények is felsejlettek, 
hátha lassan visszatér az élet 
a régi kerékvágásba…

A kiállítást Damjan Dam-
ja novics, a szlovén  kul tu rális 
közalapítvány elnöke nyitotta 
meg, reményét fejezte ki, hogy 
mind Ljubljanában, mind Bu-
dapesten találnak majd alkal-
mat rá, hogy a szentgotthárdi 
művek válogatását a két fővá-
rosban is be tudják mutatni.  

(t. m.)

A 20. nemzetközi művésztelep alkotásait mutatták be

Az idei évtől Szentgotthárd 
Város Önkormányzata a 
városunkban állandó lakó-

hellyel, vagy tartózkodási 
hellyel rendelkező újszülöt-
tek számára a gondozásukat 

segítő természetbeni támo-
gatásként egyszeri 10.000 Ft 
értékű ajándékkártyát bizto-

sít, valamint egy könyvet, 
amely jótanácsokkal látja 
el a kismamákat a szop-
tatással kapcsolatban. 
Október végéig 38 baba 
született városunkban, 
akik közül 33-an már 
igénybe is vették ezt az 
új lehetőséget. Az önkor-
mányzat továbbra is várja 
a családok jelentkezé-
sét és szeretné, ha minél 
többen csatlakoznának a 
kezdeményezéshez. To-

vábbi információk a hivatal 
honlapján és a 94/553-044-
es telefonszámon. (g. á.)

Fogynak a babautalványok

A szentgotthárdi Nyugdíjas 
Pedagógusok és Barátaik Egye-
sületének szervezésében idén 
is tanulmányi kiránduláson 
vettek részt a szentgotthárdi 
Arany János Általános Iskola 
jelenlegi és a tavaly végzett el-
térő tantervű tagozatos diákjai, 
alkalmuk nyílt a Balaton kör-
nyékére utazni. A szeptemberi 
kiruccanás során ellátogattak 
a tapolcai tavasbarlangba, 
betekintést nyertek az Afrika 

Múzeumba, Keszthelyen pedig 
a vitorlásokat tekinthették 
meg a gyermekek. Köszöne-
tünket fejezzük ki az egyesület 
tagjainak, akik minden évben 
megszervezik a diákok nagy 
örömére a tanulmányi utakat, 
ezzel is lehetőséget kínálva 
számukra, hogy Magyaror-
szág szebbnél szebb tájaira 
eljussanak.

(Információ: Arany János 
Általános Iskola)

Tanulmányi kirándulást szerveztek

A kiállításon öt művész volt jelen

Huszár Gábortól Csizmazia 
Tamás és családja vette át 

az utalványt
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MOZIMŰSOR
december 10. 19:00, decem-

ber 13. 19:00
Gyilkos Halloween (szinkro-

nizált amerikai horror-thriller 
– 2D)

december 11. 17:00, decem-
ber 12. 16:00

Szellemirtók – Az örökség 
(szinkronizált amerikai akció-
vígjáték – 2D)

Premier!
december 11. 19:20, decem-

ber 12. 18:20, december 14. 
19:00, december 17. 19:00 

West Side Story (szinkroni-
zált amerikai zenés film – 2D)

december 18. 17:00, decem-
ber 19. 16:00

Énekelj! 2 (szinkronizált ameri-
kai családi animációs vígjáték – 3D)

december 18. 19:20, de cem-
ber 19. 18:20, december 20. 
19:00, december 21. 19:00

Nagykarácsony (magyar ro-
mantikus vígjáték – 2D)

december 26. 16:00, decem-
ber 28. 17:00

El a kezekkel a Papámtól! 
(magyar családi játékfilm – 2D)

Premier!
december 26. 18:00, decem-

ber 27. 19:20, december 28. 
19:00, december 29. 19:20

King’s Man – A kezdetek 
(szinkronizált angol-amerikai 
akció-kalandfilm – 2D)

december 27. 17:00, decem-
ber 29. 17:00

Énekelj! 2 (szinkronizált ameri-
kai családi animációs vígjáték – 2D)

december 30. 17:00, decem-
ber 30. 19:00

Pókember 3 – Nincs hazaút 
(szinkronizált amerikai sci-fi 
akciófilm – 3D)

január 7. 19:00
Pókember 3 – Nincs hazaút (szink-

ronizált amerikai sci-fi akciófilm – 2D)

január 8. 17:00, január 9. 
16:00

Clifford, a nagy piros kutya 
(szinkronizált amerikai-kana-
dai családi vígjáték – 2D)

január 8. 19:00, január 9. 
18:00, január 10. 19:00, január 
11. 19:00

Mátrix feltámadások (szink-
ronizált amerikai sci-fi akció-
film – 2D)

FONTOS FILMSZÍNHÁZI 
INFÓK

Az év végén – az ünnepekre 
is tekintettel – a szentgotthárdi 
moziban átmenetileg megvál-
tozik a műsorrend. Decem-
ber 24-én (pénteken) és 25-én 
(szombaton) nem lesz előadás. 
December 26-ától (vasárnaptól) 
30-ig (csütörtökig) viszont min-
dennap két-két filmet vetítenek. 
Az esztendő utolsó napján már 
zárva marad az épület, és jövőre 

az első vetítést csak január 7-én 
(pénteken) tartják.

2021. november 20-tól a mo-
ziban a  hatodik életévét be nem 
töltött kiskorú, továbbá értelmi 
vagy pszichoszociális fogyaté-
kossággal, valamint autizmus 
spektrumzavarral élő személy 
kivételével mindenki köteles 
maszkot olyan módon viselni, 
hogy az az orrot és a szájat fo-
lyamatosan elfedje.

Nagyon fontos tudnivaló 
még az is, hogy – a lapzártakor 
(december 2.) hatályban lévő 
szabályok alapján – az épületbe 
történő belépéshez és a filmek 
megtekintéséhez továbbra sem 
kell érvényes védettségi igazol-
ványt bemutatni. Az aktuális 
információk egyébként a kö-
vetkező digitális felületeken 
érhetők el: www.csakanyimozi.
hu vagy www.facebook.com/
csakanyimozi

Egészségünkért, ismeretterjesztő sorozat (46.)

A Magyar Gyógytornász-
Fizioterapeuták Társasága 2015-
ös „Izületőr” című felmérése sze-
rint mozgásszervi problémával 
küzd a hazai fizikai munkások 
50%-a, az irodai munkások 34%-a.

A vizsgálat óta eltelt néhány év, 
de tendencia, hogy egyre több fia-
talnak mondható páciens jelenik 
meg a szakellátókban (ortopédia, 
traumatológia). Mit tehetünk, mit 
tegyünk a változtatásáért?

Vizsgáljuk meg kiindulásként 
önmagunkat, testtartásunkat. 
A tartás elsődleges értelemben 
jellegzetes testhelyzet, ahogyan 
egy személy teste áll, ahogyan 
testrészei egymáshoz viszo-
nyulnak (amiről már messziről 
megismerjük őt…). Átvitt értelem-
ben határozott jellemet, elvekre 
épülő, értékrendet követő, követ-
kezetességet mutató életszemlé-
letet értünk alatta.

A biomechanikailag helyes 
testtartásban a test minden 
irányból egyensúlyban van, a 
gravitációval szemben minimális 
az izommunka, a gerinc görbü-
letei harmonikusak, a medence 
középhelyzetben.

A normáltól eltérések mértéke 
egyedi, de bizonyos mértéknél 
már kóros. A tartás kialakítása 
külső és belső tényezők együttes 
hatása.

Belső tényezők a passzív rend-
szeri csontok, ízületek, szalagok; 
az aktív rendszert alkotó kötőszö-
veti elemek, izmok és a működé-
süket szabályozó idegrendszer. 

Az aktív rendszer elemeire tu-
dunk hatni globálisan és loká-
lisan; az ideg-izom kapcsolatot 
pedig bizonyos mértékben ja-
víthatjuk, tréningezhetjük. Külső 
tényezők a statikus és dinamikus 
terhelések összessége a minden-
napjainkban. Ezek egyenetlen-
ségei, az egyoldalú túlterhelések 
(időben és helyzetben is) ill. az 
alulterhelések (nem használat) 
vezethetnek mozgásszervi pa-
naszokhoz. Ilyenek, például a 
krónikus izomfájdalmak, tipikus 
helyeken izomfeszesség, izom-
egyensúly zavarok, ízületi insta-
bilitások, kóros ízületi kopások, 
a porcszövet vérellátási zavara. 

Hogyan korrigáljuk ezeket? 
Külső és belső korrekció is szük-
séges. A külső korrekció munka-
helyi illetve otthoni tevékeny-
ségeink, szokásaink ergonómiai 
vizsgálatát, szükség szerinti vál-
toztatását jelenti. Ehhez szakmai 
ajánlást ad az Országos Gerinc-
gyógyászati Központ (OGK.hu) 
szakirodalmi áttekintések, kül-
földi és hazai felmérések alapján. 
A munkaadók részéről pozitív 
lépések is történnek. Oktatások, 
és tornagyakorlatok együttese 
tud egészségfejlesztő változást 
eredményezni. 

A felmérések szerint az em-
beri tényező, az a bizonyos átvitt 
értelemben meg-
fogalmazott tartás, 
vagyis a következe-
tesség befolyásolja 
nagyobb mértékben 

a korrekciós eredményt. „A kró-
nikus mozgásszervi problémák 
kialakulásáért az esetek döntő 
többségében (kivétel néhány 
genetikai betegség) nem a sors, 
nem a szülők, hanem saját élet-
módbeli baklövéseink felelősek 
(Feövenyessy)”. Nem az ülés, nem 
az állómunka, nem is az egy-
oldalú terhelés maga a legfőbb 
probléma, hanem az azt követő 
kompenzációs testmozgás hi-
ánya. 

 XXI. századunk stresszes, ké-
nyelmesek vagyunk, krónikus 
időhiányban szenvedünk. De első 
lépésként mindig önmagunknak 
kell változtatnunk! A korrekció 
legyen megfelelően megválasz-
tott, rendszeres, változatos! Ha 
karbantartó céllal választunk 
mozgásprogramot, akkor sza-
badidő sportos szakemberek, 
személyi edzők, csoportos moz-
gások edzőinek segítségét kérjük 
indulásként! Óriási kínálatot 
találunk az online térben is, de a 
korrekt kivitelezéshez a szemé-
lyes kontaktus fontos, különösen 
a kezdők esetében. 

Ismert, hosszabb ideje fennálló 
mozgásszervi panasz esetén, 
javító jellegű mozgásprogram 
kialakításához kérjük szakorvos, 
gyógytornász, mozgásterapeuta, 
rehabilitációs szakember se-

gítségét. Ebben az esetben még 
körültekintőbben kell eljárni, az 
internetes torna ajánlatokkal to-
vábbi problémákat is okozhatunk 
magunknak, ezért ne sajnáljuk az 
időt a személyes tanácsadásra.

A rendszeresség alapja a ter-
vezés legyen! Tervezzünk napi 
rutint: a reggeli ébredéskor ne 
hagyjuk ki a nyújtózkodást, ásí-
tozást! Az ágy szélén ülve vé-
gezzünk bokakörzéseket felállás 
előtt, mozgassuk át csuklóin-
kat, ujjainkat 1-2 percben. 5-8 
gyakorlatból álló feladatsorral 
végezzünk teljes test ébresz-
téstét. Az esti átmozgatáshoz, 
pihentetéshez szintén szoktassuk 
hozzá magunkat. Tegyük ezt meg 
önmagunknak önmagunkért 
mozgás-szervrendszerünk, s 
ezen át testi-lelki egészségünk 
érdekében! Ezek a kis „rutinok” 
rövidek, de hatásosak, ha folya-
matosan, heteken át végezzük.
(pl. öt tibeti jóga gyakorlata). A 
sok kicsi sokra megy igazsága itt 
is érvényesül.

Heti 2-3-szor tervezzünk hosz-
szabb (40-60 perces) tevékenysé-
get, amely erősítő, állóképesség 
fejlesztő, lazító/nyújtó jellegű. 
(Folytatjuk)

Tóth Mártonné
gyógytornász

Tartás, korrekció, tartáskorrekció (1.)

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
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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 

November 11-én immár 5. 
alkalommal szervezte meg 
Szentgotthárd Város Ifjúsági 
Tanácsa a pályaválasztási 
napot, amelynek célja, hogy 
segítsen eligazodni a képzési 
kínálatok között a továbbta-
nulás, pályaválasztás előtt 
álló középiskolásoknak.  

 
A Színházban dr. Sütő Ferenc 

nemzetiségi, ifjúsági és egyházi 
ügyekért felelős önkormány-
zati tanácsnok köszöntötte a 
diákokat, majd Papp Bálint, a 
Szentgotthárdi Közös Önkor-
mányzati Hivatal stratégiai és 
fejlesztési ügyintézője hasznos 
ismeretekkel látta el a VMSZC 
III. Béla Technikuma és Kol-
légiuma, valamint a Szent 
Gotthárd Gimnázium 11. és 12. 
évfolyamos tanulóit a pályavá-
lasztással kapcsolatban. 

A nap folyamán a tanulók 
7 felsőoktatási intézmény 

képzési kínálatával ismerked-
hettek meg (ELTE Szombat-
hely, PTE ETK Zalaegerszegi 
Képzési Központ, PTE ETK 
Szombathelyi Képzési Köz-
pont, Soproni Egyetem, Pan-
non Egyetem Zalaegerszegi 
Egyetemi Központ, Pannon 
Egyetem Veszprém, Széchenyi 
Egyetem Győr).

A gimnázium ezen a na-
pon tematikus napot tartott 
a pályaválasztás jegyében 
az egész iskolának. A Móra 

Ferenc Városi Könyvtárban 
Horváth Tiborné vezetésével 
műveltségi tesztet, fejtörőket, 
játékos feladatokat oldottak 
meg a tanulók. A könyvtári 
programmal párhuzamosan 
Ágoston Gábor, a Gotthárd TV 
munkatársa mutatta be a helyi 
tévében folyó munkát. A mú-
zeumban Gueth László tartott 
érdekes előadást a résztvevők-
nek. A Szentgotthárdi Közös 
Önkormányzati Hivatalban 
Szép Renáta közreműködé-

sével ismerkedhettek meg az 
érdeklődő fiatalok a hivatali 
munkával. A gimnáziumba lá-
togatott Vass István, az Erzsé-
bet Ifjúsági Alap munkatársa, 
aki interaktív projektfeladattal 
kötötte le a tanulókat. Nagy 
sikere volt Horváth Noel volt 
gimnazista előadásának is, a 
Közszolgálati Egyetemen szer-
zett egyetemista élményeiről 
tartott élménybeszámolót.

Gaál Ákos sport és ifjúsági 
ügyintéző elmondta, a ren-
dezvény nagy sikerrel zárult, a 
középiskolások számos hasz-
nos információval, tanáccsal 
gazdagodtak, és bízik abban, 
hogy sokaknak nyújtottak 
segítséget a továbbtanuláshoz. 

Információ: 
Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal
Fotó: Szent Gotthárd Gimná-
zium / Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal

Pályaválasztási nap, hét intézmény kínálatával
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155 éve, 1866. december 
12-én Budapesten a József-
városban született Küzdi 
Aurél, a későbbi ciszterci 
áldozár (áldozópap) és kö-
zépiskolai tanár. Egyike volt 
azon 12 szerzetesnek, akiket 
az ávósok 1950. június 10-én 
éjjel megalázó körülmények 
közt szállítottak el Szent-
gotthárdról. Az akkor már 
nyugalmi éveit itt töltő atyát 
és ugyancsak idős társait (dr. 
Gondán Feliciánt, dr. Szűcs 
Aladárt) különösen megvi-
selte a méltatlan bánásmód 
és a hosszú út Kunszentmár-
tonig a forró nyárban, a te-
herautó zárt ponyvája alatt. 
Küzdi Aurél egy év múlva, 
1951. június 16-án, 94 éves 
korában hunyt el Zircen.

90 éve, 1931. december 27-
én Szombathelyen született 
Brenner János. A családjából 
mindhárom fiútestvér a papi 
hivatást választotta. 1955. 
június 19-én szentelték föl. 
Rábakethelyen lett káplán 
dr. Kozma Ferenc plébános 
mellett. 4 fília (Magyarlak, 
Máriaújfalu, Zsida és Far-
kasfa) tartozott hozzájuk. 
1957. december 15-én éjjel 
beteghez hívták, útközben 
gyilkolták meg. Pár nap múl-
va lett volna 26 éves. 1999-
ben kezdődött hivatalosan 

a vértanú boldoggá avatási 
eljárása, amit Ferenc pápa 
17 évvel később elfogadott, 
és 2018. május 1-jén szülő-
városában, Szombathelyen 
zárult le. A boldoggá avatás 
erkölcsi elégtételt jelent, így 
neve örökké fennmarad. Ha-
lálának napján tizedik éve 
esti gyertyás zarándoklatot 
tartanak utolsó útján.

65 éve, 1956. december 
6-án halt meg Mathiász (Ma-
rót) Artúr, aki a leghosszabb 
ideig volt gimnáziumunk 
igazgatója. 1900-tól 12 évig 
magyar–német szakos tanár 
volt, majd 23 évig mint igaz-
gató vezette az intézményt 
hatalmas tenni akarással. 
1935-től hivatalosan nyug-
díjas lett, de nehéz időkben 
mindig számíthattak rá, pl. 
1945-ben az érettségi vizs-
gákon. A helyi zenei élet 
fő szervezőjeként 18 évig 
vezette a Dalárdát, három 
évtizedig pedig az elnöke 
volt. Egyházi ünnepségeken 
rendszeresen orgonált. Állt 
az Olvasó Egylet élén, s világi 
elnöke volt a római kato-
likus egyházközösségnek. 
Tűzrendészeti felügyelőként 
segítette a tűzoltóság mun-
káját. A mai napig működő 
fúvószenekart 1906-ban, 
még tűzoltózenekarként 

alapította. 14 évig szerkesz-
tette a Szent-Gotthárd című 
lapot. Rendszeresen szer-
vezett műkedvelő előadá-
sokat. Nevét új kertvárosi 
utca viseli Rábakethelyen. 
2020 augusztusában neve 
és tettei bejegyzésre kerül-
tek a Szentgotthárdi Hal-
hatatlanok Aranykönyvé-
be. Máriaföldön született a 
messzi Torontál megyében 
1877-ben. 2021. december 
6-án adták át felújított sírját.

40 éve, 1981 decemberé-
ben fejeződött be az építke-
zés Farkasfán az új Radar-
meteorológiai Obszerva-
tóriumban, és kezdődött a 
felvétel és betanítás Völker 
Józsefnek, a mérőállomás 
vezetőjének irányításával. 
Az elkövetkező években 
közel 20 fő dolgozott folya-
matos (éjjel-nappal folyó) 
munkában a település fölött, 
míg a számítógép megje-
lenésével 6 főre csökkent 
a létszám. Városunkban 
nagy hagyományai voltak 
az időjárás megfigyelésének. 
Először csak a hőmérséklet 
és csapadék figyelése folyt. 
1875-ben Lewanderszky 
Frigyes ciszterci áldozár volt 
az első, aki méréseket vég-
zett és lejegyezte, később a 
gimnázium tanárai vállaltak 

részt ebben. 1966-ban tőlük 
telepítették a műszereket 
Kethelyre, majd Farkasfára 
az új obszervatóriumba. Új 
eszközt is kaptak, a radart, 
mely a kezdetben analóg, 
majd digitális képeket ké-
szített.

25 éve, 1996 decemberé-
ben Hild-díjat kapott Szent-
gotthárd városa. A Hild János 
(Budapest első városrende-
zési tervének készítője) díjat 
a Magyar Urbanisztikai Tár-
saság ítéli oda 1969 óta. 1990 
után csak kétévenként adják 
át a városépítészet terén 
legjobban teljesítő város-
nak. Budapest IX. kerülete, 
Hódmezővásárhely és Tokaj 
városa kapta meg velünk 
együtt éppen negyedszáza-
da a rangos kitüntetést.

15 éve, 2006. december 
10-től a Győr-Sopron-Eben-
furti Vasút üzemelteti a 
Szombathely-Körmend-
Szentgotthárd vasútvona-
lat. Azóta a MÁV-tól átvett 
szakaszon a felújítások kö-
vetkeztében érezhetően rö-
vidült a menetidő, korszerű, 
tiszta kocsikban utazhatunk, 
a magasított peronról gyor-
sabbá, biztonságosabbá vált 
a fel- és leszállás.

Összeállította: 
Talabér Lászlóné

Nevezetes szentgotthárdi évfordulók decemberben

Napsütés, jókedv, játék! Mi 
kell még a közösségépítés-
hez? Lelkes helyiek, akik 
tevékenyen részt vettek a 
zsidai gyermeknap szer-
vezésében és előkészíté-
sében. 

Zsida-Zsidahegy városrész 
első játszóterét Szentgott-
hárd fejlesztési terve alapján, 
de azt kibővítve építették. A 
városrészi pénzből és magán-
felajánlásból megháromszo-
rozták a játékelemek számát, 
így a kapott hinta-csúszda 

mellett kombinált mászóka 
és egy rugós lovacska is he-
lyet kapott a kavicságyban. 
A tervek alapján a területet 
a helyiek készítették elő, és 
a játékok telepítése után ők 
is fejezték be a rendezését. A 
játszótér avatására október 
3-án délután került sor. A 
szalagot természetesen egy 
gyermek vághatta át, majd 
megkezdődött a móka. Vidám 
vetélkedő a családoknak 
és a gyerekeknek, ugrálás 
a légvárban, íjászkodás és 
hintázás, mászás, csúszás az 

új játékokon. Aki megéhezett, 
palacsintával, pogácsával, 
sok–sok édességgel verhette 
el éhét a helyiek felajánlásá-
nak köszönhetően. 

Közben zajlott a városrészi 
önkormányzat ülése, melyen 
az ez évben történtekről 
szóló és a pénzügyi beszá-
moló után a helyben működő 
egyesületek tájékoztatták a 
szépszámú érdeklődőt. Szó 
esett a további tervekről is. A 
hajdani focipályán a játszó-
tér mellett füves kispályát, 
kosárlabdapályát, valamint 
rendezvényhelyszínt is ki kí-
vánnak alakítani. Szó esett a 
kultúrház felújításáról, a kör-

nyezet fásításáról és virágo-
sításáról, s más feladatokról.

Köszönet minden segí-
tőnknek!

Zsida-Zsidahegy 
városrészi önkormányzat

Játszótéravató Zsidán
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Szentgotthárdon számos 
sportág közül lehet választani, 
a sportolni vágyók színes pa-
lettáról válogathatnak. Ehhez 
a kínálathoz pár éve a lelkes 
fiatalokból álló kerékpáros 
közösség is csatlakozott. Kez-
detben csak pár barát sportolt, 
majd folyamatosan bővült a 
lelkes kis csapat. A fiúk az ext-
rém kerékpározásnak hódol-
nak, erdős-mezős területeken 
bicajoznak szabadidejükben. A 
sok-sok gyakorlást követően 
már versenyt is szerveztek 
több alkalommal. Legutóbb 
október 28-án mérték össze 
tudásukat a III. Szentgotthár-
di Csoki Kupán. A verseny a 
kethelyi városrészben talál-
ható erdős részen volt, ahol 
a fiatalok saját munkájuk 
gyümölcseként egy trükkös 
extrém pályát alakítottak ki, 
a verseny a második hasonló 
rendezvény volt itt. A pálya 
kialakítását 2019-ben kezd-
ték a fiatalok, először egy-
két döntött kanyar és egy 
kisebb ugrató létesült. Majd 
ezeket az elemeket folyama-
tosan bővítették, és azóta már 
több mint 5 nyomvonalon 

hódolhatnak szenvedélyük-
nek, a terepkerékpározásnak.  
A fiúk nagyon köszönik a ki-
alakításban szüleik, rokonaik 
és segítőik támogatását és 
segítségét. A versenyre több 
hónapon keresztül készültek 
a szervezők. Rengeteg erő, idő 
és munka volt benne. A verse-
nyen 15 versenyző és legalább 
még egyszer ennyi néző volt 
jelen. Az indulók között sok 
12 év alatti fiatal is volt, akik 
nagyon jól teljesítettek, de 
a mezőny tagja volt néhány 
idősebb sportoló is. Két pályán 
szoros küzdelmek zajlottak.  
Az első helyen holtverseny-
ben Düh Ricsi és Kolozsvári 

Ákos végzett 39 másodperccel, 
a harmadik helyen Nagy Le-
vente 40 másodperccel, míg 
a negyedik helyen Mecsics-
Leiner Félix zárt 43 másodper-
ces pályaidővel. A főszervező 
Kolozsvári Ákos köszönetét 
fejezi ki a verseny szerve-
zéséhez nyújtott segítségért 
szüleinek, Nagy Péter vállalko-
zónak és a további segítőknek, 
akik nélkül nem tudták volna 
megszervezni ezt a versenyt.

(g. á.)

Tihanyban rendezték a VII. 
Austrotherm Félmaratont. 
A több mint ezer résztvevő 
kissé csípős, de napos időben 
a Club Tihany mellett kiala-
kított versenyközpontból 
indult. A futók 3, 7, 11 és 21 kilo-
méteres távokon versenyez-
hettek. A vírushelyzet miatt 
időeltolásos rajtot alkalmaz-
tak a szervezők. A verseny 
első része a Balaton-parton 
haladt, majd 3 kilométer 
kaptató következett, leven-
dulamezők mellett a Belső-tó 
közelében egy kisebb lejtő 

után ért vissza a célterületre. 
A félmaratonon indulók ezt a 
távot kétszer tették meg. Több 
szentgotthárdi is részt vett a 
versenyen. Közülük Borbély 
Sándor, a SZoESE versenyző-
je érte el a legjobb eredményt, 
korcsoportjában és abszo-
lútban egyaránt harmadik 
lett. Eredmények: Férfi 21 km 
abszolút: 3. Borbély Sándor 
SZoESE 1:23:59 (201 induló) 
Férfi 11 km 51+ korosztály: 4. 
id. Borbély Sándor 1:00:05 
(25 induló)

Információ: SZOSE

A Perfect Change Alpok-
alja Kupa versenybizottsága 
elkezdte a 35. torna szervezé-
sét, külön köszönet azoknak 
a csapatoknak is, amelyek a 
jelenlegi bizonytalan hely-
zetben leadták nevezésüket 
az idei kiírásunkra, azonban a 
jelenlegi járványügyi helyzet 
ismét elég negatív képet mu-
tat az elkövetkező időszakot 
illetően. Ennek okán a Ver-
senybizottság arra a döntésre 
jutott, hogy a 2021/2022-es 
tornát a korábban megszokott 
formában nem rendezi meg. 

Amennyiben a járvány-
helyzet javul – és a szabá-

lyozások is lehetővé teszik 
– úgy 2022 első hónapjai-
ban (január vagy február) 
minitornán versenghetnek a 
kispályás labdarúgás helyi és 
környékbeli sportolói, illetve 
gondolva az öregfiúk és női 
labdarúgókra is, számukra 
is tervezünk tornát rendezni. 
A szervezők időben adnak 
majd tájékoztatást ennek 
menetéről. 

Megértésüket köszönjük, 
sajnos a jelenlegi helyzetben 
felelős szervezőként nem 
tudunk jobb döntést hozni. 

Alpokalja 
VersenybizottságaA vírushelyzet miatt egy 

év kihagyás után újra meg-
rendezték a fürdőjéről hí-
res Loipersdorfban a 21 . 
Buschenschank Halbmarton 
elnevezésű futóversenyt. A 
versenyzők új útvonalon, a 
fürdő elől indulva 10 km és 
21,1 km táv teljesítése után 
jutottak a falu központjában 
lévő célba. Panorámás utakon 
és erdei ösvényeken, komoly 
szintkülönbség legyőzése volt 

a feladat a 350 induló számára. 
A futók 4 Buschenschankot is 
érintettek útközben. A részt-
vevők hat országból érkeztek, 
köztük két magyar is volt, apa 
és fia. Ifj. Borbély Sándor a 10 
km-es versenyben abszolút 2. 
helyezést ért el. Eredmények: 
Férfi 10 km M20 korosztály: 
1. ifj. Borbély Sándor SZoESE 
36:42:08 Férfi 21,1 km M60 
korosztály: 3. id Borbély Sán-
dor 1:56:46.

Lelkes szentgotthárdi fiatal kerékpárosok

A diákolimpiai versenyek 
a korlátozások ellenére to-
vábbra is biztosítja az isko-
lások számára a szervezett 

versenyzési lehetőségeket. 
Az utóbbi időben több ren-
dezvénynek is Szentgotthárd 
volt a házigazdája.

Perfect Change Alpokalja Kupa 
– közlemény

Gotthárdi bronz a tihanyi félmaratonon

Futóhírek 

Sikeresen szerepeltek a diákolimpiai versenyeken
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N o v e m b e r 
4-én az V-VI. kor-
csoportos futsal 
megyei elődön-
tőjét rendezték 
Szentgotthárdon, 
a Szent Gotthárd 
Általános Iskola 
tornacsarnoká-
ban. A rendezvé-
nyen négy csapat küzdött, a 
VMSZC III. Béla Technikum 
és Kollégium nyert. A me-
gyei döntőt november 16-án, 
Répcelakon tartották, amin 6 
csapat vehetett részt, a szent-
gotthárdiak a 4. helyen végez-
tek. A IV. korcsoportos fiúk 
is megmérkőztek, a megyei 
elődöntőt is városunkban 
rendezték. A házigazda Szent 
Gotthárd iskola mellett négy 
futsalcsapat játszott, a házigaz-
dák győztek és jutottak tovább. 
A megyei döntő mezőnyébe 
is beleszólt a COVID, mivel az 

eredetileg négy csapatra ter-
vezett december elsejei tornán 
csak három csapat tudott részt 
venni a büki sportcsarnokban. 
A szentgotthárdiak a máso-
dik helyen végeztek.  A futsal 
lebonyolítása is különleges, 
mivel 12 csapatos országos 
döntőt rendeznek, ezért a 
megyei döntők után, még 
egy selejtezőn kell kivívni az 
országos részvételt, ezáltal a 
Szent Gotthárd iskola megyei 
másodikként, még a selejtezőn 
megszerezheti a döntőn való 
részvételt. (g. á.)

Futsal




