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Karácsony Határok Nélkül

A Pannon Kapu Kulturális Egyesület december 17–18-án,
a hagyományokhoz híven, megrendezte a Karácsony
Határok Nélkül című programot a plébániatemplom
és a Színház közötti téren. 
Írásunk a 2. oldalon

Szenvedéstörténet és kordokumentum dr. Kozma Ferenc Historia Domusa
Dr. Kozma Ferenc plébános 1945-től 1959-ig szolgált a
Rábakethelyi Plébánián, és vezette a Historia Domusát.
A rendkívül művelt és széles látókörű plébános „naplója”
nemrégen került elő, Dallos (Dancsecs) Imre máriaújfalui
plébános hagyatékából. A Szentgotthárdi Honismereti Kör
jóvoltából, a szentgotthárdi önkormányzat adta ki a könyvet,
a megjelentetését az Agrárminisztérium Hungarikum Bizottsága támogatta. A könyvbemutatót december 11-én tartották
a rábakethelyi templomban.
A könyvbemutatón részt vett
Brenner József nagyprépost, dr.
Gyürki László pápai prelátus és
V. Németh Zsolt országgyűlési
képviselő, Kissné Köles Erika

szlovén nemzetiségi szószóló,
dr. Dancsecs Zsolt, a város
jegyzője és a szentgotthárdi
önkormányzat képviselői.
Folytatás az 5. oldalon
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25 milliós fejlesztést nyertek a szentgotthárdi kiskertekre
Igazi havas táj adta a hátteret
december 9-én a szentgotthárdi kiskertek fejlesztéséről
tartott sajtótájékoztatóhoz.
Közel 25 milliós támogatással
megújul a parcellákhoz vezető út, és két kutat is fúrnak a
Rába-parti területen.

2015-ben foglalkoztak vele,
hogy ezekkel a nem történelmi borvidékeken lévő – sajnos sokszor már elhagyatott
– földrészletekkel kezdeni
kellene valamit. A nyolcvanas
években még sokan művelték
a kis parcellákat, zöldséget,

laltság. Ezért a kormány úgy
rendelkezett, hogy megnöveli
az összeget. A tanyaprogram
részeként az idén 5 milliárdos
keretösszeget szabott a falusi
szőlőhegyek, a városok melletti zártkertek fejlesztésére.
A szentgotthárdi járásban

A kertbarátok közül is sokan
eljöttek az eseményre. Huszár
Gábor polgármester köszöntötte a megjelenteket, köztük
V. Németh Zsolt országgyűlési képviselőt. Elmondta,
a pályázat előkészítésének
motorja volt Papp Bálint, az
önkormányzat stratégiai és
fejlesztési munkatársa és Kovács Márta önkormányzati
képviselő. A zártkertek speciális helyzete miatt most adódott lehetőség a pályázatra,
ami számos szentgotthárdi
családot érint.
V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő ismertette
a pályázat előzményeit. Az
országban 200 ezer hektár zártkert található Zala
megyében, Vas megyében,
Somogyban, Borsod-AbaújZemplén megyében. Már

gyümölcsöt termesztettek.
Az idősebb generáció kiöregedése után a fiatalabbak
életmódot váltottak, s ebbe
már sokszor nem fért bele a
zártkert gondozása. Eredetileg az országban egymilliárd
forintot fordíthattak volna
a fejlesztésükre, azonban a
pandémia miatt fölértékelődött a szép természeti környezetben eltölthető idő és elfog-

Magyarlakon, Csörötneken,
a Hegyháton vannak ilyenek.
„A célunk az volt, hogy segítsük azokat, akik magukon is
akarnak segíteni. Mindazokat,
akik a zöldség, a gyümölcs
megtermelésével ki szeretnék
egészíteni a jövedelmüket,
vagy egyszerűen a kertészkedést kikapcsolódásnak tekintik, és át akarják élni a
saját termék (szörp, lekvár,

savanyúság) előállításának
örömét. A választókerületemből 24 pályázat érkezett,
553 millió forintot nyertek.
Szentgotthárdon a Kertbarátok Egyesületében levő 240
(!) tag közel 20 hektáron gazdálkodik, sok család érintett.
A pályázaton 24 millió 945
ezer forintot nyertek a zártkertek megközelítését szolgáló útra és a belső úthálózatra,
ami segíti a kiskertek megközelítését. Két fúrt kúttal is
támogatják a gazdálkodókat.
Kovács Márta képviselő kiemelte, a kb. 240 bérlő számára óriási segítséget nyújt
a tervezett beruházás, míg
Papp Bálint stratégiai és fejlesztési munkatárs felhívta a
figyelmet arra, hogy a tervek
szerint 2022 nyaráig mindent
megvalósítanak, amit a pályázatban vállaltak.
A program befejezéseként
Huszár Gábor polgármester
megköszönte a pályázat elkészítését és eredményességét, valamint a Kertbarátok
Egyesületének aktivitását,
közösségi együttműködését is.
(t. m.)

várt Zaporozsec koncert betegség miatt sajnos elmaradt,
de a zenekar rajongóinak
örömére ezt 2022-ben pótolni fogjuk. December 18-án
a Szent Gotthárd Általános
Iskola, a Napsugár Duó, a
SZEOB Játékvár Óvoda és
a Takács Jenő AMI előadását láthatták, este pedig a
Varnyú Country és a Crazy
Little Queen Tribute koncertezett. Az adventi kirakodóvásárban helyi kézművesek
különlegességeit, ékszere-

ket, karácsonyi dekorációs
termékeket, mézeskalácsot
kínáltak az árusok. Forralt
bor és kürtőskalács illata
lengte be a vásári forgatagot.
A játszani vágyó gyerekeknek
karácsonyi fajátékokat is
biztosítottak, ahol a szülőkkel
együtt tudtak hangolódni az
ünnepre. A hideg idő ellenére
sokan ellátogattak a Nagyboldogasszony plébániatemplom és a Színház közötti térre.
Információ: Pannon Kapu
Kulturális Egyesület

Karácsony Határok Nélkül

I m p r e s s zu m
December 17-én, a színpadon a szentgotthárdi Arany
János Általános Iskola, a
Szent Gotthárd Gimnázium
tanulói és a Szentgotthárdi

Szakosított Otthon lakói által
előadott karácsonyi műsort
tekinthették meg az érdeklődők, este pedig dj Szatmári
lépett a színpadra. A várva

A Szentgotthárdi Önkormányzat lapja. Felelős szerkesztő:
Treiber Mária. Felelős kiadó: Szentgotthárd Város Önkormányzata
• Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. Nyomdai előkészítés,
nyomtatás: 2A Reklámstúdió Kft., Szombathely. Terjesztés:
Savaria Post. E-mail: ujsag@szentgotthard.hu • ISSN 0238-9312
www.szentgotthard.hu
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Zarándoklattal emlékeztek Boldog Brenner
János halálának évfordulójára
Boldog Brenner Jánosra emlékezett az egyházmegye
december 11-én. János atya
első és egyetlen állomáshelyén, Szentgotthárdon és a
hozzá tartozó településrészeken is felidézték példáját, végigjárták azt az utat, amelyet
halála estéjén ő is megtett.
Máriaújfaluban kezdődött
a megemlékezés litániával. Itt
mutatta be utolsó szentmiséjét János atya. A hívek egy
része már innen gyalog indult
tovább Rábakethelyre, ahol
ünnepi szentmisével folytatódott a program, amelyen
a szentbeszédet Fazakas Z.
Márton csornai apát mondta.
Honnan volt Brenner János
hite és a hitéből merített ereje? – tette fel a kérdést Fazakas
Márton, keresve azokat a kapcsolódási pontokat, amelyek
a hitünk mellett összekötnek
minket János atyával. Felidézte, hogy előde, Horváth Lóránt
atya sokat mesélt szerzetestársainak János atyáról, aki
maga is premontrei diák volt
egy ideig. Szerzetesi hivatást kapott egy olyan korban,
amikor nem ez tűnt a legjobb
választásnak, és diktatúrában
élt, ami megerősítette őt jellemében, erkölcseiben, hitében.
Brenner Jánosnak szenvednie kellett testileg, lelkileg,
hiszen hitt mindannak az
ellenkezőjében, amit az akkori

propaganda mételyként szórt
az emberek szívébe, lelkébe, mondta Fazakas Márton,
hozzátéve, hogy napjainkban
ismét ezt látjuk: megölnek
papokat fizikailag és lelkileg,
és ma is hintik a mételyt.
Ma is a világosság felé kell
fordulni: az igaz és a jó felé,
mégha nehéz is ezt megtenni,
mondta a csornai apát.

hullott Boldog Brenner János
vére, ez a fájdalmas, de sok
gyümölcsöt termő magvetés,
mondta a megyés püspök. Advent 3. vasárnapjának az öröm
gyertyája a Szombathelyi Egyházmegyében piros, amely
emlékeztet János atya életáldozatára. De megmaradt az
öröm gyertyájának is, amely
hirdeti Krisztus keresztjének,

A nagyszámú hívő közösség
a szentmise után végigjárta
azt az utat – Székely János
megyéspüspök vezetésével –,
amelyet meggyilkolásának estéjén Brenner János is megtett.
Útközben a felállított stációknál imádkoztak a zarándokok
Bodorkós Imre plébános vezetésével. Az ünnepre külön
imafüzet is megjelent.
A zsidai Jó Pásztor-kápolnánál Székely János mondott
beszédet. Tertullianust idézte,
aki egy helyen így írt: a vértanúk vére a kereszténység
magvetése. Ezen a helyen

és a vértanúk győzelmét. A
szeretet győzelmét, amely
győz a gyűlölet és a halál felett.
Brenner János naplójának
alapgondolatai egyszerűek,
de végtelenül mélyek. Arról
ír, hogyha az emberi élet szép,
akkor olyan, mint a szárnyalás: semmi nem köti gúzsba,
tud végtelenül szeretni, adni.
Az élet visszamosolygás az
Atyára. Azt írja: az élet olyan,
mint egy izzó folyosó. A szeretet és a szenvedés izzó kohóján
át jutunk el Jézus lángoló
szívéhez. Azt mondja: az életünk olyan, mint egy edény.

A szenvedés tüze kell, hogy
kitisztítsa, hogy Istent egészen
befogadjuk. Boldog, aki ide
eljut és elég.
Egyszerű, de végtelenül
mély gondolatok, titkok töltötték be Brenner atya szívét,
mondta Székely János. Egyszerűek, mint az evangélium,
ahol Jézus arra tanít, hogy aki
meg akarja találni az életét az
elveszíti, de aki odaadja, az
megtalálja. Jézus arra tanít,
hogy adjunk, és akkor kapunk
is. Arra tanít, hogy boldogok a
békességszerzők, az irgalmasok, mert akkor nekik is irgalmaznak. Először mindent
oda kell adni, nagy szívvel kell
élni, hogy aztán sok mindent
visszakapjunk. Nagy szív kell
a házassághoz, de a szerzetesi,
papi élethez is. Nagy szív kell
a keresztjeink hordozásához. Boldog Brenner János
mindent odaadó, nagylelkű
szeretetét, a szárnyalást kérjük ezen a napon, hogy a mi
életünk is visszamosolygás
legyen az Atyára, zárta szavait
Székely János. Rózsafüzért
imádkozva zarándokoltak
a hívek a zsidai emlékkereszthez, ahol Bodorkós Imre
plébános mondott záró imádságot, Székely János megyés
püspök pedig megáldotta a
híveket, akik ezt követően
elhelyezték mécseseiket az
emlékkeresztnél.  
Információ: martinus.hu

Babautalvány
Szentgotthárd Város Önkormányzata
2022-ben is szeretne kedveskedni a
helyi újszülötteknek egy kis ajándékkal.
A szentgotthárdi állandó lakóhellyel,
vagy tartózkodási hellyel rendelkező,
a törvényes képviselővel együtt életvitelszerűen is Szentgotthárdon lakó,

újszülött gyermekek részére továbbra is
egy egyszeri 10.000 Ft értékű ajándékkártyát nyújt. 2021-ben közel 50 kisbaba
részesült az új támogatásban.
Az igényléssel kapcsolatos minden
információ elérhető a Szentgotthárdi
Közös Önkormányzati Hivatal honlap-

ján, de a védőnők is tájékoztatást adnak.
További információ: Személyesen:
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati
Hivatal, 22-es. iroda, telefon: +36/94
553-044, vagy emailben a sport@
szentgotthard.hu
g. á.
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Elfogadták a költségvetési koncepciót,
ingatlanügyekről is döntöttek
A 2021-es év utolsó testületi
ülését december 15-én tartotta
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. A napirendi pontok
elfogadását követően, rövid
ünnepségen Lang Rezsőné
vehette át a Szentgotthárdi
Nemzetiségekért Díjat.
A polgármester két ülés közti
beszámolójával és a képviselői
észrevételekkel, beszámolókkal vette kezdetét az ülés, és
elfogadták a lejárt határidejű
határozatokról, a két ülés között
történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi
Közös Önkormányzati Hivatal
munkájáról szóló jelentést.
Az önkormányzati hivatal
hosszas előkészítő munkájának
köszönhetően került a bizottságok elé az önkormányzat 2022.
évi költségvetési koncepciója,
amelyet az előkészítés során az
érintetteket bevonva már részleteibe menően megtárgyaltak,
így a képviselő-testület már az
alaposan összeállított, átgondolt sarokszámokkal rendelkező költségvetési koncepciót
fogadhatta el. Több költségvetési tétel esetében a számokat
a januári ülésen, a költségvetés
elfogadásakor határozzák majd
meg véglegesen.
Módosították a településképi
rendeletet, a helyi védett épületek közé bekerült a rábafüzesi
hianz tájház.
Elfogadták a 2021. évi közbeszerzésekről szóló beszámolót
és az erről szóló előterjesztést
is. A beszámolóhoz kapcsolódóan a képviselő-testület
köszönetét fejezte ki a helyi
ifjúsági tanács tagjainak az
elvégzett munkáért.
A közbeszerzések mellett
a közbeszerzési értékhatárt
el nem érő beszerzésekről is
tájékoztatták a képviselőket. Az

önkormányzat a Kbt. hatálya
alá nem tartozó beszerzésekre
vonatkozó helyi beszerzési
szabályzata értelmében a nettó 5.000 eFt-ot meghaladó
beszerzések esetén az eljárás
lezárásával kapcsolatos döntést
is a Közbeszerzési Bizottság
hozza meg, így például az önkormányzati hivatal déli
és nyugati ablakainak
cseréjéről, az Alpokalja Kemping faházainak
építéséről, csapadékvíz-elvezetés kiépítéséhez
szükséges tervdokumentációk
elkészítéséről, a háziorvosi
rendelő főbejáratának átalakításáról, a Kaszagyár környezeti
állapotfelmérési dokumentációjának elkészítéséről, a
Brenner kápolna víziközműbekötővezeték kiépítéséről,
BMX freestyle pálya előkészítői
munkáról és a pálya moduláris
pályarendszerének gyártásáról, a Játékvár Óvoda fűtéskorszerűsítéséről, vis maior támogatással kapcsolatos felújítási
munkálatokról is.
Megtárgyalták és elfogadták
a 2022. évi képviselő-testületi
munkatervet és belső ellenőrzési tervet is. A munkaterv
szerint, a korábbi években kialakult gyakorlatnak megfelelően kerülnek majd napirendre a különböző beszámolók,
koncepciók, a költségvetés és a
zárszámadás. 2022-ben belső
ellenőrzés témája lesz például
a bérlakás-gazdálkodás, az
önkormányzati támogatások
felhasználása és a közbeszerzések vizsgálata is.
A „Munkavégzésre irányuló
jogviszonyok ellenőrzése” elnevezésű soron kívüli belső ellenőrzési jelentés is napirendre
került, amit egyhangúlag elfogadott a képviselő-testület.
Az alakuló Szentgotthárdi
Sport- és Turisztikai Nonprofit

Kft. ügyvezetőjének bérezéséről és a felügyelőbizottsági
tagság összetételéről is döntöttek: Légrády Rita ügyvezető
bérét bruttó 700.000 Ft-ban
állapították meg, a felügyelőbizottság tagjai közé pedig Kovács

Helyi védelem
alá helyezték
a rábafüzesi hianz
tájházat
Andreát, dr. Gábor Lászlót és
Soltész Róbertet választották.
A SZET Szentgotthárdi Kft.
ügyvezető igazgatójának munkabérét felülvizsgálták, azt
a másik önkormányzati kft.
ügyvezetőjének béréhez igazították.
A Gotthárd Therm Kft. felü
gyelőbizottsági tagsági jogvi
szonyát is rendezték, a következő öt évre is Kovács Márta
Máriát, a Pénzügyi, Jogi és
Gazdasági Bizottság elnökét
delegálja az önkormányzat a
fürdő felügyelőbizottságába.
Minden gazdasági társaságnak figyelemmel kell lennie a
tőkemegfelelés rendezésére
– amennyiben egy társaságnál a tőkemegfelelés nincs
rendben, akkor ún. tőkerendezést kell végrehajtani. Ennek
egyik módja, amikor az önkormányzat mint tulajdonos a
Gotthárd-Therm Kft. felé fennálló követeléséből „rendezi
megfelelővé” a társaság tőkéjét.
E bonyolult pénzügyi művelet
végrehajtásával a GotthárdTherm Kft. a tőkemegfelelés
szempontjából rendben van.
Néhány hete az elkészült
kézilabdacsarnok az önkormányzat tulajdonába jutott
ingyenes ingatlanátadással.

Ehhez a művelethez is tartozik áfa-fizetési kötelezettség,
melyet Szentgotthárd Város
Önkormányzata teljesített.
A befizetett áfa a törvényi előírások szerint visszaigényelhető, a visszaigénylési kérelmet
beadták.
Az önkormányzat könyvvizsgálati feladatainak ellátására a Rating & Audit Kft. megbízásának
meghosszabbításával
egyetértettek, majd módosították a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati
Hivatal Alapító Okiratát is.
Támogatták a Szentgotthárdi Civil Fórum kérelmét, így
a szervezet által a városi civil
alapból korábban a CISZEBATra igényelt összeget más célra
használhatja fel.
Elfogadták dr. Sütő Ferenc
nemzetiségi, ifjúsági és egyházi
ügyek tanácsnokának a 2021.
évi tevékenységéről szóló beszámolóját.
Több ingatlanügyről is tárgyaltak, illetve hozzájárultak
egy 19 m magas ideiglenes
antennatartó torony elhelyezéséhez is Rábatótfaluban, amely
javítani fogja a mobiltelefonhasználat minőségét a térségben. Az ideiglenes antenna engedélye 2022 márciusáig szól.
Egyetértettek a Szentgotthárd Integrált Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálatával
is, és elrendelték annak megkezdését. A stratégia aktualizálása a jelenlegi pályázati
ciklusban megjelenő pályázati
projektek megvalósításának is
feltétele.
Huszár Gábor polgármester
az Egyebek napirendi pontot
követően karácsonyi gondolatokkal zárta a decemberi
képviselő-testületi ülést.
Információ: Szentgotthárdi
Közös Önkormányzati Hivatal
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Szenvedéstörténet és kordokumentum
dr. Kozma Ferenc Historia Domusa
Folytatás az 1. oldalról
Huszár Gábor polgármester
röviden köszöntötte a megjelenteket, hangsúlyozta: helyes
útnak bizonyult, hogy elkezdtük támogatni a helytörténeti
értékek feltárását, bemutatását. Számos könyv jelent meg,
számba vették a műemlékeket,
és ezek között sokat megújítottak (a Nagyboldogasszony
templom renoválása hamarosan befejeződik), méltóképpen
őrzik a 2018-ban boldoggá
avatott Brenner János emlékét.
Bodorkós Imre szentgotthárdi plébános kiemelte, hogy
advent harmadik vasárnapján
van a könyvbemutató – abban
a decemberi időben – amikor
64 évvel ezelőtt életét adta
vértanúként a fiatal káplán.
Dr. Kozma Ferenc, egykori
rábakethelyi plébános szolgálati helyén híven beszámolt a
történésekről, a könyv tovább
gazdagítja ismereteinket.

helyeztek. Az oszkói plébánián
őrizte és ápolta szeretett káplánjának emlékét, a szószék
mellett helyezte el emléktábláját. Az országgyűlési képviselő arra is emlékezett, hogy

portban, hogy 1956-tal kapcsolatos dokumentumokat
keresünk a kiállításunkhoz.
Ekkor jelentkezett a kézirattal
Dancsecs György. A csoport
adminisztrátorán, Herczeg

a sekrestyében megmutatta
a ministránsoknak a káplán
vérfoltos karingét… Szentgotthárdra nem nehéz támogatást
szerezni a helybeli értékekre,
értékes és alapos munkákat

V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő személyes
élményeit is megosztotta a
hallgatósággal. Amikor a térség országgyűlési képviselője
lett, rá két évre hallott először
suttogva a meggyilkolt Brenner Jánosról. Lassan rakta
össze a szálakat s döbbent
rá arra, hogy szülőfalujában,
Oszkóban, a hetvenes évek
elején ministránsként ismerhette dr. Kozma Ferencet,
akit Rábakethely után oda

tesznek az asztalra. Beszéde
végén megköszönte mindazok
munkáját, akik részt vettek a
Historia Domus szerkesztésében, kiadásában.
Horváth Zsuzsanna, nyugalmazott történelemtanár, a
könyv szerkesztője a megjelenés előzményeiről szólt. „A
rábakethelyi Historia Domus
65 éven át rejtőzködött. Ez év
elején került elő, amikor felhívást tettem közzé a facebookon, a Szentgotthárd régen cso-

Ritán keresztül kerültünk
kapcsolatba. Gyuri behozta a könyvtárba a kéziratot,
amelyet a nagybátyja, Dallos
Imre plébános úr hagyatékában talált meg. (…) Ez a napló
annyiban eltér a szokványos
plébániatörténettől, hogy
egyben egy nagy műveltségű, példás lelkipásztor szenvedéstörténete is. Egyrészt
személyes hangvétel jellemzi,
másrészt viszont a korszak
leghitelesebb kortörténeti
dokumentuma, amely nemcsak a plébániához tartozó
falvak híveinek, de minden
történelem iránt érdeklődő
embernek kiemelkedő értéket
jelent.” A továbbiakban részleteket olvasott fel a könyvből
Záveczné Tóth Judit és Lang
Márk. Megrendítő az 1950 augusztusában kelt bejegyzése:
„Ha mindent leírnék, ami ebben az évben történt velünk,
betelne gyorsan e könyv, ha
minden könny idefolyna,
patakká duzzadna.” Az utolsó
bejegyzés, 1956. november 14én: „A nyitott ablakon puskalövések hallatszanak a füzesi

határ irányából. Isten kezében
vagyunk!”
Visszaemlékezések szerint dr. Kozma Ferenc Rába
kethelyen fellendítette a hitéletet, látogatta a családokat,
újjászervezte a vallási közösségeket. Aktív lelkipásztori
munkája nem tetszett az akkori kommunista hatóságnak,
szeretett káplánjának, Brenner Jánosnak meggyilkolása
után pedig több alkalommal
is érte atrocitás.
Bodorkós Imre plébános a
hála és meghatottság érzetével köszönte meg a Historia
Domus megjelentetését.
Az ezer példányban megjelentetett kötet ajánlását
Bodorkós Imre szentgotthárdi
plébános írta, dr. Kozma Ferenc esperes, plébános életét
dr. Gyürki László pápai prelátus foglalta össze, rábakethelyi
szolgálatáról személyes vis�szaemlékezését adja közre
Brenner József nagyprépost,
a meggyilkolt káplán testvére.
A kötetet utószó zárja, amelyet
dr. Soós Viktor Attila egyháztörténész, a könyv lektora
készített.
A könyvet a szentgotthárdi
önkormányzat adta ki, az
átirat és szerkesztés Horváth
Zsuzsanna munkája, a grafikai-tördelő munkát a Virtuart
Kft. végezte. Mindehhez az
önkormányzati hivatal állított
össze támogatási kérelmet
az Agrárminisztériumhoz,
amely alapján a Hungarikum
Bizottság 1.380.180 Ft támogatást nyújtott a kiadvány megjelentetéséhez. Egy átvételt
igazoló aláírás fejében a kiadvány mostantól ingyenesen
elérhető az önkormányzati
hivatal titkárságán, a Móra
Ferenc Városi Könyvtárban és
a szentgotthárdi plébánián is,
a készlet erejéig. 
(t. m.)
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Lang Rezsőné kapta a Nemzetiségekért Díjat
December 15-én, a 2021-es
év utolsó képviselő-testületi
ülésén adták át a Szentgotthárdi Nemzetiségekért Díjat
Lang Rezsőnének.
A Rába-vidéki Szlovén
Nyugdíjas Egyesület által
kezdeményezett kitüntetési javaslatot támogatta a szentgotthárdi
önkormányzat. Huszár
Gábor polgármester
adta át a Szentgotthárdi
Nemzetiségekért Díjat
Lang Rezsőnének, több
évtizedes lelkiismeretes
és önzetlen munkájának
elismerése és megbecsülése jeléül.
Lang Rezsőné szlovén
családban, szlovén lakóközösségben él születésétől,
tehát 1940. június 29. óta. Az
általános iskolát is helyben
végezte el.
Már gyermekként szívesen
vett részt a helyi szlovén
közösség által szervezett rendezvényeken, szorgalmas
munkájával, kedélyes, barát-

ságos és kedves természetével és kiváló énekhangjával
hamar a közösség egyik motorja lett.
A magyarországi szlovénség kultúrájának széles körű
megismertetését szolgálta

kulturális – képzőművészeti
kiállítások, zenei, irodalmi
– rendezvények rendszeres
látogatója.
A z a ny a nye lv ű h i té l e t
nyelvőrző szerepének jelentőségét ismerve tudatosan

Középen Lang Rezsőné
kulturális tevékenységeivel
is: 20 éven át – a megalakulásától a megszűntéig – a
Magyarországi Szlovének
Szövetsége Szentgotthárdi
Szlovén Népdalköre meghatározó tagja. 25 éve a Rábavidéki Szlovén Nyugdíjas
Egyesület aktív tagja. Szlovén

törekedett mindig arra, hogy
a helyi szlovének körében az
anyanyelven történő imádkozás ne mehessen feledésbe.
A szentmisék előtt és litániákon a szlovén nyelvű
Rózsafüzér imádság csoport
lelkes tagja. A szentgotthárdi
szlovén nyelvű szentmisé-

ken szolgáló szlovén egyházi
énekcsoport meghatározó
tagja. 15 éve aktív tagja a
szentgotthárdi Nagyboldogasszony Plébánia Szent Bernát Kórusának.
Rendszeresen szerepel
a szlovén médiában a
hagyományok bemutatása vagy egy-egy jeles esemény kapcsán.
Aktív tagja több szentgotthárdi egyesületnek,
például a Szentgotthárdi
Nyugdíjas Egyesületnek,
a Harmónia Egészségvédő Körnek, a Szivárvány
Kórusnak és a helyi Vöröskeresztnek.
Több évtizedes lelkiismeretes munkájának
méltó elismerése e díj.
A kitüntetettnek Labritz
Béla alpolgármester, dr. Sütő
Ferenc nemzetiségi, ifjúsági
és egyházi ügyek tanácsnoka
és több szlovén szervezet
vezetője is gratulált.
Információ:
Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal

Szebbé tették a gyerekek és fiatalok karácsonyát
Tegyük szebbé mindenki karácsonyát! felhívással szervezett egy hónapos gyűjtést
november 19-től a Szentgotthárd Spa & Wellness
fürdő. Kőszegi és gencsapáti
gyermekotthonok lakóinak
varázsolták szebbé a karácsonyt.
Kulcsár Sára Patricia, a fürdő marketing és kommunikációs vezetője elmondta, az
adománygyűjtés befejeztével
az őrségi származású Czikora
István László, az Operettszínház operaénekese adott
műsort december 19-én a
fürdő aulájában. A művész
maga is gyermekotthonban
nevelkedett.

A fürdő előterében
álló nagy karácsonyfa alá tehették le az
adományokat az érdeklődők. Dobozok,
táskák, anonim és
szép üzenetekkel
ellátott csomagok
érkeztek. A város fiatalabb és idősebb
lakói, de a fürdővendégek is hozták az
ajándékcsomagokat.
Sporteszközöket, játékokat, ruházatot,
játék hangszereket
rejtettek a dobozok.
Pénzbeli hozzájárulást is elfogadtak, megadott
számlaszámra, illetve átlátszó
dobozba tehették a pénzt, ezt

is továbbították. Egy helyi
könyvelőiroda és ügyfelei
támogatásával megvásárolt

180 000 Ft értékű sportszervásárlási utalványt is átadtak,
melyet a gyermekotthonok
lakói a számukra szükséges
sporteszközök beszerzésére
fordíthatnak.
December 19-én, a fürdő
előterében Czikora István
László operaénekes negyvenperces, ingyenes gálaműsorral
köszönte meg az adakozóknak
a karácsonyi készülődést.
Az ajándékokat december
19-én adták át a Gencsapáti
Gyermekvédelmi Intézménynek és a gencsapáti Gólyafészeknek, valamint a kőszegi
gyermekotthonoknak.
(t. m.)
Fotó: Szentgotthárd Spa &
Wellness
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Új síremléket állítottak a gimnázium egykori igazgatójának
Halálának 65. évfordulóján, december 6-án szentelték fel
Mathiász (Marót) Artúrnak a gimnázium egykori igazgatójának új síremlékét a szentgotthárdi temetőben. Szép számmal
gyűltek össze az alkalomból, Balogh Éva igazgató vezetésével
a gimnázium képviselői, diákok és tanárok, a Honismereti
Klub tagjai mellett a város díszpolgárai és más érdeklődők
is tiszteletüket tették az eseményen.

hallgatója lett, és 1899-ben
szerezte meg a tanári oklevelet. 1900-tól a Szentgotthárdi
Reál Gimnázium magyar és
német nyelv és irodalom tanára, majd 1912-től 1935-ig
az igazgatója volt. Nyugodt,
bölcs gondolkodású, mélyen

1900 és 1914 között szerkesztette a Szent-Gotthárd című
lapot. Hivatásának gyakorlása mellett élénk részt vállalt a társadalmi és megyei
életben is: Vasvármegye törvényhatósági bizottságának
tagja volt, a szentgotthárdi

Huszár Gábor
polgármester
kö s z ö n t ö t t e a
megjelenteket.
Elmondta, hogy
az elmúlt években nagy figyelmet fordítottak
a helytörténeti
értékek felkarolására, bemutatására, amelyben
nagy segítséget
jelent a Honismereti Klub tevékenysége is.
Szinte évente jelentetnek meg
könyveket, köztéri szobrok készültek, épületek újultak meg.
Az önkormányzat költségve-

názium diákja olvasta fel az
egykori igazgató életútját,
majd Bodorkós Imre plébános áldotta meg az új síremléket.

vallásos, de derűs emberként
mutatják be a gimnáziumi évkönyvben. „Tanári működését
főként a megértő szelídség, a
diáknak emberré becsülése

Dalosegyletnek 18 éven át
a karnagya, 30 évig pedig
az elnökeként tevékenykedett. A szentgotthárdi kaszinó
háznagya, a Szentgotthárdi

tésében külön 2 milliós keretet is elkülönítettek az ilyen
jellegű kiadások biztosítására,
az új síremlék elkészítését is
ebből finanszírozták. Kitért
Mathiász Artúr tiszteletreméltó és sokrétű munkásságára
is, majd méltatta Kollár Csaba
kőfaragó munkáját – a sírkőre
még a gimnázium gravírozott
képe is felkerült.
A polgármesteri gondolatok után Nagy Réka, a gim-

A megemlékezés végén a
résztvevők koszorúkat, mécseseket helyeztek el a síron.
Mathiász (Marót) Artúr a
Torontál megyei Máriaföldön
született 1877. március 16-án.
Apja tanító volt, akit tízéves
korában elveszített, de édesanyja a nehézségek ellenére
iskoláztatta a fiát. A szegedi piarista gimnáziumban
érettségizett 1895-ben, ezután
Budapesten a Bölcsészkar

jellemezte. (…) Sohasem volt
rideg hivatalnok, emelt hangú
fölöttes” – írták róla. „Tanár és
diák egyaránt elmondhatta,
hogy az ő vezetése mellett
öröm volt Szentgotthárdon diáknak, tanárnak lenni.” Rendkívül sokrétű tevékenységet
fejtett ki a gimnáziumban (pl.
ifjúsági zenekart létesített) és
Szentgotthárdon is. Rengeteget tett Gotthárd kultúrájának
ápolásáért és fejlődéséért.

Jótékony Nőegyesület titkára,
a szentgotthárdi iparoskör
dísztagja, a körmendi Irodalmi
és Dalosegyesület tiszteletbeli
tagja, a szentgotthárdi járási
kórházegyesület és a Magyar
Asztaltársaság választmányi
tagja volt. Járási tűzrendészeti
felügyelőként is tevékenykedett, és vezette Szentgotthárd
Olvasóegyletét is. 65 éve, 1956.
december 6-án halt meg.
(t. m.)
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Tankerületi elismerés
A Szombathelyi Tankerületi Központ vezetője, Fodor István
minden év decemberében oklevéllel ismeri el a kiemelkedően teljesítő intézményvezetők munkáját. Ebben az évben a
szentgotthárdi Arany János Általános Iskola intézményvezetője is elismerésben részesült.
Schleipfnerné Gáspár Andrea
hét éve vezeti az intézményt,
korábban tagintézmény-vezetőként, szeptember 1-jétől pedig
intézményvezetőként.
Vezetői munkáját mindig
céltudatosan, az iskola érdekeinek szem előtt tartásával
végzi. A 2021-es év különösen

jelentős volt az iskola életében. Köztudott, hogy váro
sunk oktatási intézményei
szerkezeti változáson estek
át, melynek során az Arany
János Általános Iskola 13 év
után újra nyolc évfolyamos
iskola lett, az eddigi négy évfolyamos rendszer helyett.

Ez az átszervezés jelentős
terhet rótt az intézmény vezetőjére, aki elkötelezetten, nagy
teherbírással oldotta meg ezt
a feladatot.
A vezetői munka a mai gyorsan változó világban egyre
nehezebb, nagyon szerteágazó,
sokszor nem egy hálás feladat.
Intézményünk vezetője a mindennapi munkájában egyaránt
törekszik megfelelni a tanulók,
a szülők, a kollégák, valamint a
fenntartó elvárásainak is. Odaadással, lelkiismeretesen végzi

munkáját az egyre nehezedő
körülmények között.
Schleipfnerné Gáspár Andrea köszönetet mondott minden munkatársának, elsősorban Varga Éva Adrienn
intézményvezető-helyettesnek, továbbá a nevelőtestület
tagjainak, valamint a technikai
dolgozóknak is, hiszen ez az
oklevél valamennyiük közös
kiemelkedő munkájának, ös�szefogásának elismerése.
Információ: szentgotthárdi
Arany János Általános Iskola

Egészségünkért, ismeretterjesztő sorozat (47.)
Tartás, korrekció, tartáskorrekció (2.)

A Magyar GyógytornászFizioterapeuták Társasága
2015-ös „Izületőr” című felmérése szerint 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 fiatalnak mondható páciens jelenik meg a szakellátókban (ortopédia, traumatológia).
Mit tehetünk, mit tegyünk a
változtatásáért?
A mozgásformák változatossága azért szükséges, mert
egyik sem tökéletes önmagában. Széles a skála: kerékpározás, gyaloglás, nordic walking,
úszás, aerobic, jóga, csapatjátékok, thai chi, tánc…
A mozgásokkal egyensúlyt
alakítunk ki az egyes izomcsoportok között, az összetett
mozgásformákkal kötőszöveti
rendszerünk egészét vonjuk
munkába, így az izmokat és
a belső szerveket beburkoló
kötőszöveti rendszer karbantartásával testünk strukturális
egészére hatunk.
Mivel a kötőszöveti rendszeren keresztül minden mindennel összefügg, ezért a kis
változtatások is hatással vannak
a nagy egészre. Fókuszáljunk a
lábunkra! 26 csont, 19 izom, 107
szalag, 33 ízület, 7000 idegvégződés! A láb harmonikus és komplex rendszer, mely viszonylag kis
alátámasztási felületen képes
fenntartani a statikus és dinamikus egyensúlyt. A talpi, lábi

rendszer közvetlen ideg-izom
kapcsolatban is áll a csípőnkkel,
egymásra oda-vissza hatnak.
Egy 2019-es kutatás szerint a
boka érzékelésének és dinamikus mozgásának fejlesztésével
mind a csípő mozgása, mind a
törzs stabilitása fejlődik. A láb
és a boka mozgásai alapjában
határozzák meg teljes mozgásláncainkat. A talajreakciós erők
elnyelésének, raktározásának,
továbbításának már nagy részben itt dől el a sorsa. Harmonikus, fájdalommentes, rugalmas
mozgásainknak, változásra való
reakcióképességünknek lényegi
része tehát a talp-bokamozgásokban rejlik. A talp edzése,
mozgatása, erősítése, lazítása
éppolyan feladat, mint bármely
más terület a testünkben. A
lábállás folyamatosan változó és
változtatható. Modern világunkban cipőt viselünk, vízszintezett,
rideg felületeken járunk időnk
jelentős százalékában. Lábizmainkat kevésbé ill. a normáltól
eltérő módon használjuk. A lábés a bokamozgások változnak,
átalakulnak, ezáltal testtartásunk is változásnak indul (pl.
sarokcsont kinövés kialakulása).
Ezeket figyelembe véve foglalkoztassuk lábainkat! A lábat
masszírozzuk erre a célra kialakított eszközökkel, vagy akár
egy teniszlabdával 2-2 percig.
Már ez a pici mozgássorozat
is képes megváltoztatni a törzsünk
előrehajlításának a
mértékét. (Próbáljunk előrehajolni

masszírozás előtt, majd utána
is!) Többszöri ismétléssel markoljuk fel a talajról a zokninkat
a lábujjakkal! Ülőhelyzetben
állítsuk lábujjhegyre a lábakat,
tartsuk meg 5 másodpercig,
majd engedjük vissza a talpakat
a talajra, ismételjük 10-szer.
Egy plédre vagy párnára állva (megkapaszkodva szükség esetén!) végezzünk taposó
mozdulatokat. Udvarunkon,
szabad füves területen napi 10
percet sétáljunk egyenetlen
talajon! Tegyük szokásunkká a
láb hideg-meleg váltózuhanyát.
Sportfoglalkozások előtt és
után mindig végezzük el a boka
és láb bemelegítő, illetve nyújtó
gyakorlatait. Ez különösen fontos a lábsérülések elkerülése
érdekében. Ha baleset történt –
akár otthoni, akár munkahelyi,
vagy sport – lehetőleg kérjük
szakember segítségét a teljes
körű helyreállítás érdekében.
Az éveken át hordozott kisebb
hibák is visszafordíthatatlan
változásokat okozhatnak, ezért
időben kérjünk segítséget.
Vizsgálatok igazolták, hogy
napi öt perc egyenesen állás
jótékony hatással van hormonrendszerünkre. Álló helyzetben, kihúzva magunkat,
végezzünk 8-10 mély be- és
kilégzést egy nyitott ablak előtt,
átmozgatva ezzel mellkasunkat, légző izmainkat.

Legfőbb légző izmunk, a
rekeszizom, gerincünk aktív stabilizáló négyes rendszerének egyik fontos eleme
(rekeszizom, hasizmok, hátizmok, medencefenék izomzata). Légzőgyakorlataink tehát közvetve hozzájárulnak
tartásunkhoz, tartáskorrekciónkhoz. Az elnyújtott kilégzés
(4 másodpercig belégzés, majd
6 másodpercig kilégzés) és más
légző gyakorlatok megtanulása
és rutinszerű végzése tehát
szintén korrekciós hatású lehet
(okosórák, app-ok is kínálnak
erre lehetőséget).
Legfőbb légzésgyakorlatunkat, a kacagást pedig próbáljuk
meg napi gyógyszerünkké
tenni! A kacagást, ami felszabadult, ami lazító hatású, ami
megosztható. „Kacagás, kocogás, lazítás”, ajánlja dr. Bagdy
Emőke „Pszichofitness” című
könyvében és online előadássorozatában.
A pandemia sem vesz el
minden mozgáslehetőséget,
keressük meg a számunkra
megfelelőt!
Frissítsük fel régi tudásunkat, bővítsük ismereteinket,
legyünk következetesen tevékenyek önmagunkért és ezáltal
másokért!
Egészségünkre!
Tóth Mártonné
gyógytornász
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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Költségvetés és új minibölcsőde az önkormányzati társulás napirendjén
December 14-én tartotta
tavalyi utolsó ülését a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás. Elsőként
a szervezet gazdálkodásának
háromnegyed éves helyzetéről szóló tájékoztató került
terítékre, amely valamelyest
támpontot jelentett a második napirendi pont, a 2022.
évi költségvetés előkészítéséhez is.
A jelenleg hatályos jogszabályok ugyan nem teszik
kötelezővé a költségvetési

koncepció elkészítését, az
előkészítők szerint viszont
érdemes a kérdéssel már most
foglalkozni. Az előterjesztés
a már elfogadott 2022. évi
központi költségvetésre, az
ezeket megalapozó jogszabályok ismeretére támaszkodva
és azokat figyelembe véve
készült el. Ez alapján a Társulás
2022-ben várhatóan 759 millió Ft főösszegből gazdálkodik,
az összeg 52,3 millió forinttal
magasabb az 2021-es évhez
viszonyítva – az eltérést az
illetményekben bekövetkező

változások okozzák. A társulási intézmények fenntartásának költségeit részletesen tartalmazta a jóváhagyott anyag:
a Városi Gondozási Központ,
a Család- és Gyermekjóléti
Központ, a Játékvár Óvoda, a
Tótágas Bölcsőde és a vidéki
tagóvodák költségvetését is
magában foglaló koncepció,
egyelőre tárgyalási alap, maradéktalanul csak 2022 elején
öntik végleges formába.
A Társulás 2022-es belső
ellenőrzési tervének elfogadását követően azzal is egyet-

értettek a polgármesterek,
hogy a pályázati támogatásból megvalósított csörötneki
minibölcsőde a Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített
Óvodák és Bölcsőde új, önálló
telephelyeként kezdje meg
működését, 2022. márciusától. Ehhez kapcsolódóan a
Társulás beszerzi az ehhez
szükséges, törvényben meghatározott véleményeket, és
ezt követően hozza meg végső
döntését.
Információ: Szentgotthárdi
Közös Önkormányzati Hivatal

A gencsapáti gyermekotthon lakóinak szereztek örömöt
Novembertől december
17-ig a gencsapáti Ernuszt
Kelemen Gyermekvédelmi
Intézménynek gyűjtöttek
adományokat Melus Marcell
és önkéntes segítői. Az ajándékcsomagokat a könyvtárba lehetett eljuttatni.
Melus Marcell immár harmadszor indított gyűjtést a
gencsapáti gyermekotthon
lakóinak. A szentgotthárdi
Móra Ferenc Könyvtár munkatársai és a Fábián Növénykereskedés csatlakozott az
akcióhoz. Horváth Tiborné,

a könyvtár igazgatója elmondta: profilukhoz igazodva könyveket, iskolaszereket,
játékokat gyűjtöttek, kiegészítve Melus Marcinak és
önkéntes segítőinek akcióját.

Az olvasók felajánlásaihoz
a Játékvár Óvoda kis lurkói is
csatlakoztak, fogápolási szereket, könyveket, játékokat
hoztak szerencsétlenebb sorsú
társaiknak. Voltak gyermekek,

akik gyönyörűen becsomagolt
ajándékokkal és apró üzenetekkel érkeztek. Felhívásunk sikerét mutatja a több doboznyi
adomány. Könyvtárosaink a kiszállításkor is közreműködtek.
Melus Marcell elmondta,
a növénykereskedés tartós
élelmiszerekkel segített, és
kisteherautójával december
19-én szállították a több mint
egymillió forint értékű ajándékot a gyermekotthonba.
Benki Krisztina, az intézmény
vezetője vette át és köszönte
meg a karácsonyi ajándékot.
(t. m.)

Számítástechnikai eszközöket adományoztak a Szakosított Otthonnak
Számítógépeket és monitorokat adományozott az Opel
Szentgotthárd Kft. december
17-én a Szakosított Otthon
Szentgotthárdnak.
A gyár Tudásközpontjában az asztalon sorakoztak a
számítástechnikai eszközök.
Rövid ünnepség keretében
Mesics Olívia, az Opel igazgatója, Tóth Edina személyügyi
igazgató fogadta a vendégeket.
A Szakosított Otthonból Takácsné Hargitai Beáta intézményvezető, Csilinkó László
rendszergazda érkezett.

Csilinkó László, Takácsné Hargitai Beáta,
Mesics Olívia, Tóth Edina

Mesics Olívia elmondta,
nem először ajándékoznak
számítógépeket az otthonnak.
Az üzemnek fontos, hogy

jó kapcsolatot ápoljanak a
gyárkapun kívüli közösségekkel, intézményekkel. Nem
hatalmas csomagról van szó,

de a még jól használható hat
számítógép és monitor biztosan jó helyre kerül, a lakók
és dolgozók is használhatják
őket. Az igazgató beszéde
végén boldog karácsonyt és
egészséges, örömteli új esztendőt kívánt a vendégeknek.
Takácsné Hargitai Beáta
intézményvezető az ellátottak
és dolgozók nevében megköszönte az adományt, és karácsony előtt lévén, egy adventi
koszorút nyújtott át Mesics
Olíviának.
(t. m.)
Fotó: Kaszás Zoltán
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MOZIMŰSOR
január 17. 19:00
Hajtóvadászat (szinkronizált
dán-német krimi-thriller – 2D)
január 18. 19:00 (Filmklub)
Külön falka (magyar-szlovák
filmdráma – 2D)
január 21. 19:00, január 24.
19:00
A kaptár – Raccoon City
visszavár (szinkronizált németamerikai-kanadai akció-horror
– 2D)
január 22. 17:00, január 23.
16:00
Szörnyen boldog család 2
(szinkronizált német-angol
családi animációs kaland-vígjáték – 2D)
január 22. 19:00, január 23.
18:00, január 25. 19:00
Családi testcsere (szinkronizált francia vígjáték – 2D)
január 28. 19:00
A kaptár – Raccoon City
visszavár (szinkronizált németamerikai-kanadai akció-horror
– 2D)
január 29. 17:00, január 30.
16:00
Szörnyen boldog család 2
(szinkronizált német-angol

családi animációs kaland-vígjáték – 2D)
január 29. 19:00, január 30.
18:00, január 31. 19:00
355 (szinkronizált amerikai
akció-thriller – 2D)

tén. Szervezők: Szentgotthárdi
Filmklub, SZET Szentgotthárdi
Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft. További információk
és online helyfoglalás: www.
csakanyimozi.hu

FILMKLUB – TÉLI PROGRAM
Mottó: Közkívánatra
január 18. 19:00
Külön falka (magyar-szlovák
filmdráma – 2D)
február 1. 19:00
Szenvedélyes szomszédok
(feliratos spanyol vígjáték – 2D)
február 15. 19:00
Lufi (feliratos kínai filmdráma – 2D)
március 1. 19:00
30 nap maximum (szinkronizált francia krimi-vígjáték – 2D)
március 15. 19:00
Vadlovak – Hortobágyi mese
(magyar-német-osztrák-svéd
dokumentumfilm – 2D)
A különleges alkalmakat kéthetente kedden 19:00 órától
kínálják a Csákányi László Filmszínházban. Klubjegy: 1000 Ft
– kedvezmény: 800 Ft/előadás
legalább három különböző filmre előre megvásárolt tikett ese-

MEGÉRKEZETT AZ ÖTEZREDIK IS
A világjárvány első évében –
2020-ban – még ötezer vendége
sem volt a Csákányi László Filmszínháznak, de 2021-ben már
sikerült ezt a számot elérni, sőt
meghaladni. Tavalyelőtt a 197
vetítésen összesen 4913 néző
volt, az elmúlt esztendőben
azonban – december 19-én a
130. előadáson – már köszönteni
lehetett az ötezredik vendéget.
2021-ben végül a 142 vetítésre
összesen 5767 néző érkezett.
Tavaly az ötezredik jegy a szentgotthárdi Hirnök Rékáé lett.
Igazgatási ügyintézőként dolgozik, de jelenleg a harmadik kisfiával van otthon. Kevés szabadidejében szívesen néz filmeket,
olvas, és a barátaival találkozik.
Moziba a férjével és a gyermekeivel jár, és bízik abban, hogy
2022-ben erre többször lesz lehetőségük. Kedveli a drámákat,

a vígjátékokat és a romantikus
filmeket is. Az ünnepi ráhangolódás keretében szombaton a
Karácsony Határok Nélkül elnevezésű rendezvényre látogatott
a családjával, vasárnap pedig a
párjával a Nagykarácsony című
magyar alkotásra ült be. Szeret
a helyi moziba járni, mert nem
kell messze utaznia, hogy megnézzen egy jó filmet.
Úgy tűnik, hogy lassan kezd
visszatérni a pezsgő közösségi
élet az évszázados épület falai
közé. 2022 januárjától a régi
árak mellett folyamatosan új
és remek produkciók várnak
mindenkit. Természetesen
– az előző években kialakult
és bevált gyakorlat szerint
– kedvezményekre és meglepetésekre továbbra is számíthat a közönség. Az szintén
nagyon fontos tudnivaló, hogy
az épületbe történő belépéshez
és a filmek megtekintéséhez
továbbra sem kell érvényes
védettségi igazolványt bemutatni! Az aktuális információk a
következő digitális felületeken
érhetők el: www.csakanyimozi.
hu vagy www.facebook.com/
csakanyimozi

SZET Szentgotthárdi Kft.
Telephelyünkön garázsok, irodák, raktárak bérbe adók!
Halottbeszállítás
24 órás ügyelet:
06-30/2827-684
06-30/819-0856
Szentgotthárd, Hunyadi út 42.
Ügyfélszolgálati iroda:
06-94/380-052
Ügyfélszolgálati idő:
munkanapokon 8.30-14.30
Lakásfelújítás, épületkarbantartás.
Nyílászárócsere, festés.
Villanyszerelés, külső-belső burkolás.
Kapubejárók készítése, kertépítés.
Takarítás.

Park és közterületek gondozása,
szállítási munkák elvégzése. Tel.: 06-94/553-023

Szentgotthárd, Széll K. tér 11.
Tel.: 00-36-94-553-023
E-mail: info@szetszentgotthard.hu
www.szet-kft.hu
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Rendhagyó szalagavatót tartottak
A pandémia miatt a 20192020-as tanévben nem tudtak
szalagavatót tartani, az idén
előbbre hozta a Vas Megyei
Szakképzési Centrum szentgotthárdi III. Béla Technikum
és Kollégium a hagyományos
szalagtűzés idejét. November
5-én megtartották az ünnepséget a végzős diákok számára.
Az ünnepi alkalmat az iskola

megújult tornatermében rendezték, ahol elmaradt a szokásos bál és gálaműsor is, csupán
a diákok szíve fölé került fel az
érettség közeledtét jelző szalag. Négy osztály 56 tanulója
kapta meg szalagját az iskola
tornatermében megtartott
rendhagyó ünnepségen.
Információ: VMSZC III. Béla
Technikum és Kollégium

Nevezetes szentgotthárdi évfordulók januárban
175 éve, 1847. január 25-én
Szentgotthárdon született
Brenner János neves építész.
Kőművesmester édesapja az
esküvője előtt telepedett le itt,
de mivel nehéz idők jártak a
szabadságharc alatt és után,
nem kapott elég munkát, gyarapodó családjával Szombathelyre költözött. Később Éhen
Gyula polgármester műszaki
tanácsadója lett Brenner János,
s aktívan részt vett a megyeszékhely közéletében, többek
között a múzeum alapításában.
Szombathelyen számos ismert
épület, köztük az első Takarékpénztár, az Emberbaráti Egylet
Kórháza, a Kálvária-templom
második átépítése köszönhető a tehetségének. 1908-ban
hunyt el.
150 éve, 1872. január 1-jétől a
járásokról szóló törvény életbe
lépése után Szentgotthárd járási központ lett járásbírósággal,
telekkönyvi és földhivatallal. Széll Kálmán országgyűlési képviselő javaslatára a
településen királyi törvényszék kezdte meg működését,
melynek hatásköre kiterjedt
a szentgotthárdi, muraszombati és németújvári járásokra.
Vezetésével Ivánkovits Jánost
bízták meg. Törvényszékként
csak 4 évig működött, utána
járásbíróságként a szentgotthárdi járásra korlátozódott
hatásköre.
130 éve, 1892. január 12-én
150 fő részvételével gyűlést
tartottak településünkön, ahol
gimnázium létesítését szorgalmazták. Dr. Vargha Gábor,
az előző évben alakult Gimnáziumi Bizottság jegyzője
tolmácsolta az érintett 3 járás (a
muraszombati, a németújvári
és a szentgotthárdi) ezen kérését. A kormány megbízásából

jelen volt dr. Németh Antal tankerületi főigazgató. A kormány
végül egy algimnázium felállítását támogatta, így másfél
évvel később, 1893 szeptemberében megkezdődött az oktatás
ideiglenesen az óvodában. A
nagyközség jelentős áldozatot
vállalva telek adásával, épület
emelésével, majd bebútorozásával és a felszerelések biztosításával teremtette meg az
indulás feltételeit.
120 éve, 1902. január 2-án
megjelent Központi Értesítőben adtak hírt hivatalosan a
Szent-gotthárdi Szikvíz Rt. felszámolásáról, melyet az előző
év november 11-én tartott rendkívüli közgyűlésén határozott
el az igazgatóság: Nagy Béla,
dr. Varga Gábor, Wellisch Béla,
Sábor Lipót és Huber Miksa,
valamint a tagság. A 14002. sz.
182/6 alatti határozat értelmében a cég nevét ettől fogva a
„felszámolás alatt„ toldalékkal
kellett kiegészíteni.
110 éve, 1912. január 24-én dr.
Vargha Gábor szentgotthárdi
ügyvédet és képviselőt jegyzőkönyvileg az alábbi szöveggel
„a községi pénz és ügykezelés
rendbehozatala körül kifejtett
önzetlen, semmi fáradságot nem
kímélő, emberi erőt meghaladó
tevékenységét és jótékonyság
gyakorlása körül kifejtett ügybuzgalmát, valamint a nagyközség
emelése, fejlesztése és szépítészete
körül tanúsított önfeláldozó munkásságát...” ismerték el.
100 éve, 1922. január 1-jétől
számítjuk az Ipartestület tényleges működését Szentgotthárdon, mely a járás mestereit is
összefogta. Alapítója és első elnöke a Sperner Anselm kovácsmester lett, aki jó szervezéssel
minden anyagi támogatás nélkül virágoztatta fel a szerveze-

tet. A háború és a Trianon utáni
években nehezen jutottak előre, ezért 15.000 korona kölcsönt
vettek fel. Példás összefogással
1926 szeptemberében ipari
kiállítást szerveztek tárgysorsjátékokkal, amely végül több
mint ötvenezer korona bevételt
hozott. A Deák Ferenc utcában
lett székházuk. Sperner Anselm
több mint négy évtizedig dolgozott az iparfejlesztés területén,
mellette aktív képviselőként
Szentgotthárd fejlődéséért is
sokat tett. A Vasmegyei Ipartestületek Szövetségének létesítéséből, majd felügyelőbizottsági tagként a munkájából
is kivette részét.
95 éve, 1927. január 5-én
rendkívüli irodalmi est volt az
akkor még Uránia nevet viselő
filmszínházban. Vas vármegye
és Szombathely város kultúregyesülete támogatásával közösen rendezte az estet a helyi
Közművelődési Egyesület. A
szombathelyi vendégek között
Pável Ágoston, Finta Sándor
és Ősz Iván szerepelt, a helyi
szerzők pedig Vakarcs Kálmán
és Ruzsonyi Béla, a gimnázium
tanárai voltak. Zenei számokról
Mathiász Artúr és Luka Ferenc
gondoskodott. A mozi gyakran
adott helyszínt hasonló rendezvényeknek.
60 éve, 1962. január 21-én
halt meg dr. Schwartz Ele
mér Lajos nyelvész, egyetemi
tanár Würzburgban, ahova
gyógykezelése miatt érkezett.
Kívánsága szerint a legközelebbi ciszterci kolostorban, a
bajor Seligenportenben temették el, ahol tanítványa, Galambos Iréneusz búcsúztatta.
1890. augusztus 25-én született
Vasvörösváron, a mai Burgenlandban. Nyolcan voltak testvérek. Az elemi iskola elvégzése

után József bátyjához került,
akinek plébániájáról, Nagyfalváról járt be a szentgotthárdi
állami gimnáziumba. 1907-ben
Zircen lépett be a rendbe, itt
kapta az Elemér nevet. Tanulmányait mint a ciszterci rend
tagja, német-latin szakon a
budapesti egyetemen végezte.
1915-ben egy évre Szentgotthárdra került segédlelkésznek.
1916 és 1936 között Budapesten
gimnáziumi tanár volt, mellette
a müncheni egyetemen folytatta tanulmányait. 1936-tól
1948-ig a budapesti tudományegyetem német nyelvészeti és
néprajzi tanszékének tanára
volt. 1948-ban nyugdíjazták,
kivándorolt Belgiumba, ahol
1950-től a leuveni katolikus
egyetem német nyelv és néprajz tanára lett. Kutatásainak fő
területe a német nyelvjárástan,
névtudomány és néprajz volt.
50 éve, 1972 januárjában
számolt be a Vas Népe a Rábafüzesen épülő új határátkelő
épületéről.
30 éve, 1992. január 19-én
alakult meg a szentgotthárdi
Plébániai Karitász csoport 10
fővel. A következő évben külön
helyiséget kaptak a plébánián.
Először egy vak fiú támogatására szerveztek gyűjtést, majd
a tartósan beteg gyermekeket
támogatták. Erzsébet-napi
ünnepségeik november végén
sok családot vonzottak. 1996ban Munkács környékéről 20
gyermeket és 2 kísérőjüket
fogadták két hétre. Karácsony
előtti kampányaik különösen
sikeresek napjainkban is. Magyarországon Karitász már
1914 és 1945 között is működött,
1990-ben újra életre hívta a
Püspöki Kar.
Összeállította:
Talabér Lászlóné
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Sikeresen szerepelt az Őrség Box Klub az ICO Combat
Sport Európa-bajnokságon
A zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium tornatermében rendezték meg december
17. és 19. között az ICO Combat
Sport Európa-bajnokságot,
ahol több küzdősport számban versengtek a sportolók.
A nemzetközi viadalon számos korosztály versenghetett,
gyerek, kadet, junior, felnőtt,
valamint veterán korosztályú
férfiak és nők, közel 300 versenyző indult. A küzdelmek
két ringben és három tatamin
zajlottak. A ringben Muay Thai
és K1, Oriental Box szabály-

rendszerű versenyeket rendeztek. A tatamin point fight,
light contact, K1 light versenyt
és tatamiboksz-küzdelmeket
vívtak. A magyarok mellett
Szlovákia, Szerbia, Románia,
Ausztria, Németország, Franciaország, Spanyolország, Portugália, Oroszország, Anglia,
Hollandia, Ciprus, Svédország,
Norvégia és Ukrajna sportolói
képviselték hazájukat. A legfiatalabb induló hat-, míg a legidősebb hatvanévesen lépett
a küzdőtérre. Az eseményen
12 sportolóval vett részt az

Őrség Box Klub csapata, több
éremmel zárták a versenyt.
Sas Melinda, Széll Anna, Horváth Brendon és Horváth Noel
Európa-bajnokok lettek, míg
ezüstérmet szerzett Lúdnai
Bercel, Horváth Brendon és
Slemmer Bálint, bronzérmes
lett Horváth Dominik, Hor-

váth Bálint, Repnyák Krisztofer, Pékó Kincső. Lőrincz
Lajos vezetőedző elmondta,
hogy nagyon büszke az összes
versenyzőjére, sajnálja, hogy
Szabó Ádám az első mérkőzésen megsérült, így nem tudta
folytatni a küzdelmeket.
g. á.

Küzdelmes éven van túl a Szentgotthárdi VSE kézilabda-szakosztálya
Játékban hatalmasat lépett
előre Koszár Patrik U13-as
legénysége. Nagyon színvonalas és erős bajnokságban
bontakozhattak ki a fiatalok,
ahol bár a képzeletbeli tabella
első felét az NB 1-es csapatok
utánpótlásai uralják, a második felében szépen, lépésről lépésre fejlődik a szentgotthárdi
társaság, több mérkőzésen
is győztesen hagyhatták el a
parkettát. Jó úton halad a csapat, és látszódik a fiatalokba
fektetett sok munka.
A legváratlanabb és talán
legnagyobb meglepetést az
U15-ös társaság okozta, hiszen bár létszámban kevesen
voltak, de hatalmas küzdelemben, igazi csapatként hajtva,
az elvárásokat felülmúlva
sikerült elhódítaniuk az alapszakasz bajnoki címét, olyan
nagyobb lehetőségekkel rendelkező riválisok előtt, mint
a Győr, Komárom, Haladás,
Ajka vagy épp a Celldömölk.
A Katona Dániel által vezetett csapat így tavasszal az
Észak- és Dél-nyugati régió
összevont felsőházában, első
és másodosztályú egyesületek utánpótláscsapatai ellen
mérkőzhetett.

A serdülő és az ifjúsági csapat
szinte azonos kerettel küzdött
az őszi mérkőzéseken, kétfrontos (sőt, sok esetben háromfrontos) csatára kényszerítve a
játékosokat. Sajnálatos módon,
ezt a két korosztályt érintették
érzékenyebben a korlátozások,

viszont ebben a játékosokra és
a vírushelyzet enyhülésére is
szükség lesz. A lehetőség benne
van a fiúkban, ezt már számtalanszor bizonyították.
Az ifjúsági csapat idén is a III.
osztályban indulhatott, ahol
előzetesen joggal remény-

karanténok, sokszor húzóemberek, vagy akár csere nélkül
voltak kénytelenek elutazni a
rangadókra. A Hegyi Gergely
vezette serdülőcsapat idén már
a II. osztályban indulhatott, ami
hatalmas eredmény a csapattól,
hiszen itt komolyan jegyzett
utánpótlásműhelyek versenyeztetik csapataikat. Fájó, hogy
rengeteg mérkőzésen maradt
alul a csapat, mert kevés volt a
játékos, és nagyon elfáradtak. A
második félévben mindenképpen stabilizálni kell a létszámot
és a játékot, csak akkor léphet
előbbre a csapat a kiemelkedő
színvonalú pontvadászatban,

kedhetett a vezetés a dobogós
helyezésben, hiszen korábban
is jó eredményeket mutatott
fel a korosztály. A csapat idősebb tagjai már jelentős felnőtt
rutinnal is rendelkeznek, míg
a többiek a serdülő másodosztály küzdelmeiben edződnek.
Ennek ellenére, sajnálatos módon itt is kiütközött az oly sokszor említett létszámprobléma
az őszi szezonban, ami erősen
megnehezítette a szakmai feladatok ellátását. Ha a tabellára
tekintünk, akkor nem panaszkodhatunk, hiszen jelenleg a
harmadik pozíciót foglalja el
a csapat, kis szerencsével még

felkapaszkodhatnak a srácok
a szebben csillogó érmek felé,
viszont elég sűrű a mezőny
a fiúk mögött is, tehát egy
nyílt, izgalmas tavasszal lehet
számolni. A siker kulcsa megegyezik a serdülők receptjével:
állandósítani kell a létszámot
a tréningeken és a mérkőzéseken. Ez sokszor külső tényezőktől is függ, de amennyiben
maradéktalanul sikerül, nagy
eséllyel érmet akaszthatnak a
juniorok nyakába.
A felnőtt keret, hatalmas
fiatalítást követően a GyőrMoson-Sopron megyei bajnokságban indult ebben az évben.
A szentgotthárdi kézilabda
tradíciójával az elvárás nem
is lehetett más, mint a bajnoki
cím megszerzése. Ősszel, csak
az eredményeket tekintve,
sikeresen indította a szezont a
csapat, hiszen veretlenül zárta
a félszezont, az igazán komoly
izgalmakat elkerülve. A tavaly
szintén NB 2-es bajnokságban
szereplő VKLSE Győrt már
kétszer felülmúlta a gárda,
szóval a legnagyobb riválissal
szemben is jelentős előnyt
sikerült kiharcolni.
Információ:
SZVSE kézilabda-szakosztály
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Szentgotthárdi szövetségi kapitány
A szentgotthárdi tekeélet
országszerte rendkívül ismert,
és korábban is számos rangos elismerésben részesült,
illetve a csapat szereplése is
azt bizonyítja, hogy kiváló
munka zajlik városunkban. A
szakmai munka újabb pozitív
visszajelzése, hogy Tróbert
József irányíthatja a jövőben a
fiú utánpótlás-válogatottakat.
A szentgotthárdi sportvezető
már közel 30 éve a tekesport
szerelmese, és napról napra sokat dolgozik a helyi és
országos tekézés érdekében.
Régóta a szentgotthárdi csapat játékosa és az egyesület
vezetője. Az országos szak-

szövetség ennek a munkának
az elismeréseként a szentgotthárdi sportolót nevezte
ki a férfi utánpótlás-válogatott
szövetségi kapitányának, a
kinevezés azt jelenti, hogy
Tróbert József felel a fiú U14es, U18-as és U23-as korosztály
felkészüléséért. A sportvezető
így vélekedik a kinevezéséről:
„Nagy megtiszteltetés, hogy
az én pályázatomat találta a
legjobbnak a szövetség. Úgy
érzem, tudok segíteni a fiatal
játékosoknak. A két munka
megfér egymás mellett, tehát
Szentgotthárdon ugyanúgy
dolgozom tovább, mint eddig.
Büszkék vagyunk rá, hogy

Szentgotthárdról Cserpnyák
Martin, Karba Noel, Karba
Bence személyében eddig
is szerepeltek korosztályos
válogatottban játékosok. Az,
hogy én lettem a kapitány,
számukra semmilyen előnyt
sem jelent – sőt. Ugyanis nap
mint nap látom őket az edzéseken, mindig bizonyítaniuk
kell. Ami a többieket illeti,
első lépésben fel kell mérnem,
hogy az országban kik jöhetnek szóba a válogatottban,
aztán – egy későbbi időpontban – edzőtábort tartok. Kicsi
a merítési lehetőség, ezen is
jó lenne változtatni. Májusban
Észtországban előbb U18-as

világkupát, majd U23-as világbajnokságot rendeznek.
Azt szeretném elérni, hogy
a játékosok fejlődjenek, és
ha fejlődnek, jönnek majd
az eredmények is. Az utóbbi
időben kisebb lemaradásunk
keletkezett a nemzetközi mezőnyhöz képest, szeretném, ha
felzárkóznánk.”
g. á.

amelyre az NB-s szabály nem
vonatkozik!
· Perfect Change Alpokalja
Minitornán a mérkőzéseket
a csapatok 5-5 fővel játsszák,
akik közül 1 mindig a kapus,
tehát 4+1-es csapatok küzdenek meg egymással, 3x2-es
kapukra.
· Perfect Change Alpokalja
Minitornán (a nevezett csapatok számától függően) az alapszakaszban sorsolás útján 4
csoportba kerülnek a nevezett
együttesek, majd a csoportokon belül körmérkőzéseket

játszanak. A csoportokon belül
kialakult sorrend alapján, az
1-2. helyezettek folytathatják a
küzdelmeket a Perfect Change
Alpokalja Minitornáért a legjobb 8 között, ahol két 4-es
csoportban körmérkőzéseket
vívnak, s a csoportok 1-2. helyezettjei keresztbe játszással
elődöntőt vívnak, a vesztes
csapatok a 3. helyért, a győztes
csapatok a döntőt játsszák.
A végleges versenyrendet a
sorsolást követően minden
csapat megkapja. 
g. á.

Perfect Change Alpokalja Minitorna
Az Alpokalja Kupa versenybizottsága tavaly is a megszokott versenyforma elhalasztása
mellett döntött, a járványhelyzet miatt. Viszont egy rövidebb
torna megszervezésébe belekezdtek, 2022-ben 3 tornát
szeretnének kínálni:
Perfect Change Alpokalja
Minitorna
A torna ideje: 2022. január
29–30. (selejtezők) és 2021.
február 5. (helyosztók)
Nevezési határidő: 2022. január 17. (hétfő 24:00 óra)
ÁFÉSZ Női torna
A torna ideje: 2022. január 22.
Nevezési határidő: 2022. 01.
17. (A nevezési szándékot kérjük
e-mailben jelezni, a nevezési
listát a torna idején kell leadni,

5+1-ben játszanak a csapatok).
A nevezéseket a megszokott
email címre várják a szervezők:
alpokalja@gotthardtv.hu
Fontosabb informácók:
· A Perfect Change Alpokalja
Minitornára maximum 24
csapat nevezhető
· Nevezhető az a játékos
a Perfect Change Alpokalja
Minitorna versenyében, aki
2021-ben betölti a 14. életévét
· Nevezhető játékosok száma
12 fő
· Csapatonként max. 2 fő NB-s
játékos nevezhető! A nevezési
lapon ezeket a játékosokat
külön kell jelölni! (pontos részletek a kiírásban). A szabály alól
kivételt képez a Retro-Öregfiúk
Kupa, és az ÁFÉSZ Női Kupa,

Szezonzáró futóverseny egyéni csúccsal
A Budapest Sportiroda
szervezésében rendezték
Siófokon a 18. K&H Balaton
maraton és félmaraton futóversenyt. A korábbi években 2 napos rendezvényt
most egy napba sűrítették,
és délelőtt 10 órától délután
4 óráig indították a különbö-

ző távokon a versenyzőket.
A több mint háromezer futó
a kissé csípős időben a Petőfi
sétányról indult, és a Balaton,
parton ért vissza a kiindulási
helyre. Több szentgotthárdi
nevező is volt a nagy múltú
versenyen. Közülük a legjobb
eredményt Borbély Sándor

érte el, aki félmaratonon
egyéni csúcsán csaknem
két percet javítva abszolút
6. helyen végzett. Sanyi az
M 20 korosztályban 2. lett.
Eredmények: Félmaraton
21,1 km: abszolút 6. Borbély
Sándor SZoESE 1:16:19 (1263
induló) 10,5 km: M 65 korosz-

tály 1. id. Borbély Sándor 51:11
(270 induló)
Információ: SZoESE

Alvég utca
Andrásszeri utca
Apáti út
Apátistvánfalvai út
Arany János utca
Árpád utca
Babits Mihály utca
Baross Gábor utca
Belsőszeri utca
Bem József utca
Bethlen Gábor utca
Deák Ferenc utca
Déryné utca
Dobó István utca
Dózsa György utca
Duxler utca
Eötvös Lóránt utca
Erdei utca
UTCA út
Európa
Fenyvesalja
út
Fagyöngy
utca
Fő utcaút
Farkasfai
Fővég
utca
Felső utca
Fürdő utca
Felsőliget
út
Füzesi útutca
Felsőmező
Gárdonyi
Gézaútutca
Felsőpatak
Gyertyános
utca
Felsőszölnöki
út
Haris
Fenyő
út
UTCAút
Hegyalja
utca
Fenyvesalja
út
Hegyi
utca
Fő utca
Hétházutca
út
Fővég
Honvéd
utca
Fürdő utca
Hunyadi
János
Füzesi
út utca
III. Béla király
Gárdonyi
Gézautca
utca
István király utca
Gyertyános
Jókai
Mórútutca
Haris
József
Attilautca
utca
Hegyalja
Kertvárosi
utca
Hegyi utca
Kethelyi
út
Hétház út
Kilián utca
Honvéd
utca
Kis János
utca utca
Hunyadi
Kiserdő
III. Béla
király utca
Kisfaludy
Sándor
utca
István király
utca
Kodály
utca
Jókai Zoltán
Mór utca
Kossuth Lajos utca
(Tompa
M. utcától keletre)
József
Attila utca
Kossuth Lajos utca
(Tompa utca
M. utcától nyugatra)
Kertvárosi
Madách
Imreútutca
Kethelyi
Május
utca
Kilián1.utca
Malom
utca
Kis utca
Mária
utca
Kiserdő
Máriaújfalui
Kisfaludy
Sándorútutca
Mártírok
Kodály
Zoltánútutca
ArtúrM.
utca
Kossuth Lajos Mathiász
utca (Tompa
utcától keletre)
Mátyás
királyM.
utca
Kossuth Lajos utca
(Tompa
utcától nyugatra)
STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
Mikes
Kelemen
utca
Madách
Imre utca
Móra
Ferenc
utca
Május
1. utca
SZELEKTÍV ÉS ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉSI NAPOK SZENTGOTTHÁRD
Móricz
Zsigmond
Malom
utca utca
STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
Muskátli
út
Mária
utca
Nefelejcs
utca
Máriaújfalui
út
SZELEKTÍV ÉS ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉSI NAPOK SZENTGOTTHÁRD
Nyárfa
utca
Mártírok
út
Kérjük, tartsa be a következő szabályokat:
NyíresArtúr
utcautca
Mathiász
Örökzöld
utca
Mátyás
király
utca
1. Kérjük,
a kukát,
gyűjtőzsákot
mindig
reggel
5
óráig
helyezze
ki
a
ház
elé,
tartsa be a következő szabályokat:
MikesParkerdő
Kelemenútutca
2. a kukába a szóródó, apródarabos hulladékot mindig zacskóban helyezze bele,
Pável
Ltp.
Móra Ágoston
Ferenc utca
1. a kukát, gyűjtőzsákot mindig reggel 5 óráig helyezze ki a ház elé,
3. a szelektíven
gyűjtött csomagolási hulladékot mindig szárazon, lapítva helyezze a
PetőfiZsigmond
Sándor utca
Móricz
utca
2. a kukába a szóródó, apródarabos hulladékot mindig zacskóban helyezze bele,
Radnóti
Miklós
gyűjtőzsákba,
Muskátli
útutca
3. a szelektíven gyűjtött csomagolási hulladékot mindig szárazon, lapítva helyezze a
Rákóczi
Ferenc
utca
Nefelejcs
utca
4. a szelektíves
zsákokat teljesen megtöltve, bekötött szájjal helyezze ki a gyűjtési napok
gyűjtőzsákba,
Rózsa
Ferenc
utca
Nyárfa
utca
reggelén!
4. a szelektíves zsákokat teljesen megtöltve, bekötött szájjal helyezze ki a gyűjtési napok
Sallai
Imre
utca
Nyíres
utca
reggelén!
Szabadság
Tér
Örökzöld utca
A változtatás jogát fenntartjuk.
Széchenyi
István
Parkerdő
út út
A változtatás
jogát fenntartjuk.
Részletes
tájékoztatás:
www.stkh.hu
Együttműködésüket köszönjük:
Széll Ágoston
Kálmán Tér
Pável
Ltp.
Részletes tájékoztatás: www.stkh.hu
Együttműködésüket
az STKH köszönjük:
csapata
Szent
utca
PetőfiErzsébet
Sándor utca
az STKH csapata
Szépvölgyi
utca
Radnóti
Miklós
utca
Szvétecz
Ernőutca
út
Rákóczi
Ferenc
Rózsa Ferenc utca
SZELEKTÍV
ÉS ÉS
ZÖLDHULLADÉKGYŰJTÉSI
NAPOK
UTCÁK
SZERINT:
SZELEKTÍV
ZÖLDHULLADÉKGYŰJTÉSI NAPOK
UTCÁK
SZERINT:
Sallai Imre utca
UTCA
SZELEKTÍV
JÁRAT
NAPJAZÖLDHULLADÉK
ZÖLDHULLADÉK
Szabadság Tér
UTCA
SZELEKTÍV JÁRAT
NAPJA
JÁRATJÁRAT
NAPJA NAPJA
Széchenyi István út
Ady Endre
utca
1. szelektív
szelektívgyűjtési
gyűjtési
nap
1. gyűjtési
zöld gyűjtési
Ady Endre
utca
nap
1. zöld
nap nap
Széll Kálmán Tér
nap
2. zöld
nap nap
AkácAkác
út út
1. szelektív
szelektívgyűjtési
gyűjtési
nap
2. gyűjtési
zöld gyűjtési
Szent Erzsébet utca
Alkotmány
utca
4. szelektív
nap
2. zöld
nap nap
Alkotmány
utca
4.
szelektívgyűjtési
gyűjtési
nap
2. gyűjtési
zöld gyűjtési
Szépvölgyi utca
3. szelektív gyűjtési nap
2. zöld gyűjtési nap
Alsó Alsó
út út
3.
szelektív gyűjtési nap
2. zöld gyűjtési nap
Szvétecz
Ernő út
UTCA
Alsópatak utca
1. szelektív gyűjtési nap
2. zöld gyűjtési nap
Alsópatak utca
1. szelektív gyűjtési nap
2. zöld gyűjtési nap
Táncsics Mihály utca
Alvég utca
3. szelektív gyűjtési nap
2. zöld gyűjtési nap
Alvég
utca
3.
szelektív
gyűjtési
nap
2.
zöld
gyűjtési
nap
Toldi Miklós utca
Andrásszeri utca
3. szelektív gyűjtési nap
2. zöld gyűjtési nap
Andrásszeri
utca
3.
szelektívgyűjtési
gyűjtési
nap
2. gyűjtési
zöld gyűjtési
Tompa Mihály utca
Apáti
út
1. szelektív
nap
2. zöld
nap nap
Apáti út
1.
szelektívgyűjtési
gyűjtési
nap
2. gyűjtési
zöld gyűjtési
Tótfalusi út
Apátistvánfalvai
út
1. szelektív
nap
1. zöld
nap nap
Tóth Árpád utca
Arany János utca
nap
1. zöld
nap nap
Apátistvánfalvai
út
1. szelektív
szelektívgyűjtési
gyűjtési
nap
1. gyűjtési
zöld gyűjtési
Új utca
Árpádutca
utca
1. szelektív
nap
1. zöld
nap nap
Arany János
1.
szelektívgyűjtési
gyűjtési
nap
1. gyűjtési
zöld gyűjtési
Űrhajós út
Babits utca
Mihály utca
4. szelektív
nap
2. zöld
nap nap
Árpád
1.
szelektívgyűjtési
gyűjtési
nap
1. gyűjtési
zöld gyűjtési
Váci Mihály út
Baross Gábor utca
1. szelektív gyűjtési nap
1. zöld gyűjtési nap
Babits Mihály utca
4. szelektív gyűjtési nap
2. zöld gyűjtési nap
Vadvirág utca
Belsőszeri utca
3. szelektív gyűjtési nap
2. zöld gyűjtési nap
Baross Gábor utca
1. szelektív gyűjtési nap
1. zöld gyűjtési nap
Vajda János utca
Bem József utca
3. szelektív gyűjtési nap
2. zöld gyűjtési nap
Belsőszeri
utca utca
3.
szelektívgyűjtési
gyűjtési
nap
2. gyűjtési
zöld gyűjtési
Vakarcs Kálmán utca
Bethlen Gábor
1. szelektív
nap
1. zöld
nap nap
BemDeák
József
utcautca
3.
szelektívgyűjtési
gyűjtési
nap
2. gyűjtési
zöld gyűjtési
Vörösmarty Mihály utca
Ferenc
1. szelektív
nap
1. zöld
nap nap
Bethlen Gábor
utca
1.
szelektívgyűjtési
gyűjtési
nap
1. gyűjtési
zöld gyűjtési
Weöres Sándor utca
Déryné utca
4. szelektív
nap
2. zöld
nap nap
Wesselényi János utca
István
utca
4. szelektív
nap
2. zöld
nap nap
DeákDobó
Ferenc
utca
1.
szelektívgyűjtési
gyűjtési
nap
1. gyűjtési
zöld gyűjtési
Zöldlomb utca
Dózsa György
1. szelektív
nap
1. zöld
nap nap
Déryné
utca utca
4.
szelektívgyűjtési
gyűjtési
nap
2. gyűjtési
zöld gyűjtési
Zöldmező utca
Duxlerutca
utca
3. szelektív
nap
2. zöld
nap nap
Dobó István
4.
szelektívgyűjtési
gyűjtési
nap
2. gyűjtési
zöld gyűjtési
Zrínyi Miklós utca
Eötvös Lóránt utca
1. szelektív gyűjtési nap
1. zöld gyűjtési nap
Dózsa György utca
1. szelektív gyűjtési nap
1. zöld gyűjtési nap
Zsidahegy utca
Erdei utca
2. szelektív gyűjtési nap
2. zöld gyűjtési nap
DuxlerEurópa
utca út
3. szelektív gyűjtési nap
2. zöld gyűjtési nap
Zsidai út
EötvösFagyöngy
Lóránt utca
1.
szelektívgyűjtési
gyűjtési
nap
1. gyűjtési
zöld gyűjtési
utca
1. szelektív
nap
2. zöld
nap nap
ErdeiFarkasfai
utca út
2.
szelektívgyűjtési
gyűjtési
nap
2. gyűjtési
zöld gyűjtési
3. szelektív
nap
2. zöld
nap nap
Európa
Felsőútutca
3. szelektív gyűjtési nap
2. zöld gyűjtési nap
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3. szelektív gyűjtési nap
3. szelektív gyűjtési nap
1. szelektív gyűjtési nap
1. szelektív gyűjtési nap
1. szelektív gyűjtési nap
1. szelektív gyűjtési nap
4. szelektív gyűjtési nap
1. szelektív gyűjtési nap
3. szelektív gyűjtési nap
3. szelektív gyűjtési nap
1. szelektív gyűjtési nap
1. szelektív gyűjtési nap
4. szelektív gyűjtési nap
4. szelektív gyűjtési nap
1. szelektív gyűjtési nap
3. szelektív gyűjtési nap
1. szelektív gyűjtési nap
2. szelektív gyűjtési nap
SZELEKTÍV JÁRAT NAPJA
3. szelektív gyűjtési nap
1.
4. szelektív gyűjtési nap
3.
3. szelektív gyűjtési nap
3. szelektív gyűjtési nap
1. szelektív gyűjtési nap
3.
1. szelektív gyűjtési nap
1. szelektív gyűjtési nap
1. szelektívJÁRAT
gyűjtési
nap
SZELEKTÍV
NAPJA
3. szelektív gyűjtési nap
3. szelektív gyűjtési nap
4.
1. szelektív gyűjtési nap
3.
1. szelektív gyűjtési nap
3.
1. szelektív gyűjtési nap
3. szelektív gyűjtési nap
1.
3. szelektív gyűjtési nap
1.
1. szelektív gyűjtési nap
1. szelektív gyűjtési nap
3.
3. szelektív gyűjtési nap
3. szelektív gyűjtési nap
1.
3. szelektív gyűjtési nap
1.
3. szelektív gyűjtési nap
1.
3. szelektív gyűjtési nap
1. szelektív gyűjtési nap
3.
4. szelektív gyűjtési nap
1.
3. szelektív gyűjtési nap
1.
1. szelektív gyűjtési nap
3.
3. szelektív gyűjtési nap
1. szelektív gyűjtési nap
3.
1. szelektív gyűjtési nap
3.
1. szelektív gyűjtési nap
3.
3. szelektív gyűjtési nap
1.
1. szelektív gyűjtési nap
4.
3. szelektív gyűjtési nap
1. szelektív gyűjtési nap
3. szelektív gyűjtési nap
4. szelektív gyűjtési nap
1.
1. szelektív gyűjtési nap
2. szelektív gyűjtési nap
1.
3. szelektív gyűjtési nap
1. szelektív gyűjtési nap
3. szelektív gyűjtési nap
2. szelektív gyűjtési nap
1.
3. szelektív gyűjtési nap
1. szelektív gyűjtési nap
4.
1. szelektív gyűjtési nap
3.
2. szelektív gyűjtési nap
1.
3. szelektív gyűjtési nap
1. szelektív gyűjtési nap
3. szelektív gyűjtési nap
1.
2. szelektív gyűjtési nap
1. szelektív gyűjtési nap
3.
1. szelektív gyűjtési nap
1. szelektív gyűjtési nap
2. szelektív gyűjtési nap
3.
1. szelektív gyűjtési nap
1. szelektív gyűjtési nap
3. szelektív gyűjtési nap
1. szelektív gyűjtési nap
1. szelektív gyűjtési nap
1. szelektív gyűjtési nap
1. szelektív gyűjtési nap
2. szelektív gyűjtési nap
SZELEKTÍV
NAPJA
1. szelektívJÁRAT
gyűjtési
nap
1. szelektív gyűjtési nap
4. szelektív gyűjtési nap
1. szelektív gyűjtési nap
1. szelektív gyűjtési nap
3. szelektív gyűjtési nap
3. szelektív gyűjtési nap
1. szelektív gyűjtési nap
1. szelektív gyűjtési nap
2. szelektív gyűjtési nap
3. szelektív gyűjtési nap
3. szelektív gyűjtési nap
1. szelektív gyűjtési nap
1. szelektív gyűjtési nap
1. szelektív gyűjtési nap
2. szelektív gyűjtési nap
3. szelektív gyűjtési nap
3. szelektív gyűjtési nap
1. szelektív gyűjtési nap
2. szelektív gyűjtési nap

2. zöld gyűjtési nap
2. zöld gyűjtési nap
2. zöld gyűjtési nap
1. zöld gyűjtési nap
1. zöld gyűjtési nap
1. zöld gyűjtési nap
2. zöld gyűjtési nap
1. zöld gyűjtési nap
2. zöld gyűjtési nap
2. zöld gyűjtési nap
1. zöld gyűjtési nap
1. zöld gyűjtési nap
2. zöld gyűjtési nap
2. zöld gyűjtési nap
1. zöld gyűjtési nap
2. zöld gyűjtési nap
1. zöld gyűjtési nap
2. zöld gyűjtési nap
ZÖLDHULLADÉK JÁRAT NAPJA
2. zöld gyűjtési nap
2. zöld gyűjtési nap
2. zöld gyűjtési nap
2. zöld gyűjtési nap
1. zöld gyűjtési nap
2.
1. zöld gyűjtési nap
2.
2. zöld gyűjtési nap
1.
2. zöld gyűjtési
nap
ZÖLDHULLADÉK
JÁRAT
NAPJA
2. zöld gyűjtési nap
2. zöld gyűjtési nap
2. zöld gyűjtési nap
1. zöld gyűjtési nap
2.
1. zöld gyűjtési nap
2. zöld gyűjtési nap
1.
2. zöld gyűjtési nap
1. zöld gyűjtési nap
1. zöld gyűjtési nap
2.
2. zöld gyűjtési nap
2. zöld gyűjtési nap
2. zöld gyűjtési nap
1.
2. zöld gyűjtési nap
1.
2. zöld gyűjtési nap
1. zöld gyűjtési nap
2.
2. zöld gyűjtési nap
1.
2. zöld gyűjtési nap
1.
1. zöld gyűjtési nap
2.
2. zöld gyűjtési nap
1. zöld gyűjtési nap
2.
1. zöld gyűjtési nap
2.
1. zöld gyűjtési nap
2.
2. zöld gyűjtési nap
1.
1. zöld gyűjtési nap
2.
2. zöld gyűjtési nap
1. zöld gyűjtési nap
2. zöld gyűjtési nap
2. zöld gyűjtési nap
1.
1. zöld gyűjtési nap
2. zöld gyűjtési nap
1.
2. zöld gyűjtési nap
1. zöld gyűjtési nap
2. zöld gyűjtési nap
2. zöld gyűjtési nap
1.
2. zöld gyűjtési nap
1. zöld gyűjtési nap
2.
1. zöld gyűjtési nap
2. zöld gyűjtési nap
1.
2. zöld gyűjtési nap
1. zöld gyűjtési nap
2. zöld gyűjtési nap
1.
2. zöld gyűjtési nap
1. zöld gyűjtési nap
2.
1. zöld gyűjtési nap
1. zöld gyűjtési nap
2. zöld gyűjtési nap
2. zöld gyűjtési nap
1.
1. zöld gyűjtési nap
2. zöld gyűjtési nap
1. zöld gyűjtési nap
1. zöld gyűjtési nap
1. zöld gyűjtési nap
1. zöld gyűjtési nap
2. zöld gyűjtési nap
ZÖLDHULLADÉK
JÁRAT
NAPJA
2. zöld gyűjtési
nap
1. zöld gyűjtési nap
2. zöld gyűjtési nap
1. zöld gyűjtési nap
2. zöld gyűjtési nap
2. zöld gyűjtési nap
2. zöld gyűjtési nap
2. zöld gyűjtési nap
2. zöld gyűjtési nap
2. zöld gyűjtési nap
2. zöld gyűjtési nap
2. zöld gyűjtési nap
1. zöld gyűjtési nap
1. zöld gyűjtési nap
1. zöld gyűjtési nap
2. zöld gyűjtési nap
2. zöld gyűjtési nap
2. zöld gyűjtési nap
2. zöld gyűjtési nap
2. zöld gyűjtési nap

VÁLTOZÁS a szelektív és
zöldhulladékgyűjtések időpontjában!
STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatása értelmében a szelektív
(sárga és kék zsákos) és zöldhulladék (barna hulladékgyűjtő
edény) gyűjtési napok a 2021. évhez képest módosulnak
2022-ben.
A szelektív körzetek száma a korábbi két körzet helyett négyre
bővül:
1. Tömbházak, belváros nyugati városrész, Rábatótfalu,
Zsidahegy városrészek;
2. Tömbházak, Zsida városrészek;
3. Tömbházak, belváros keleti városrész, Rábakethely, Farkasfa,
Máriaújfalu városrészek;
4. Tömbházak, Rábafüzes, Jakabháza városrészek.
A tömbházas körzetek esetében változatlanul, minden héten
megtörténik a szelektív hulladékgyűjtő edényzetek ürítése.
A zöldhulladékgyűjtés Rábatótfalu, Zsidahegy, Zsida városrészek esetében átkerül a kettes számú körzetbe, így az egyes
számú körzetben csak a belváros nyugati városrésze marad.

Az alábbi táblázatban a szelektív és zöldhulladékgyűjtések
2022. évi érvényes járat körzetei utcák szerinti felbontásban
szerepelnek:
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STKH
TérségeKörnyezetvédelmi
Környezetvédelmi
és Hulladékgazdálkodási
Kft.
STKHSopron
Sopron és
és Térsége
és Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Nonprofit
Kft.
Hulladékgyűjtési
naptár
SZENTGOTTHÁRD
Hulladékgyűjtési
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2022.2022.
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1 Családiházak belváros nyugati városrész, Zsida városrészen
2 Tömbházak, Zsidahegy városrészen

3 Családiházak belváros keleti városrész, Kethely, Farkasfa, Máriaújfalu városrészen
4 Rábatótfalu, Rábafüzes, Jakabháza városrészen
Szelektív, sárgazsák:
Tömbházak, belváros nyugati városrész, Rábatótfalu, Zsidahegy városrészek
1
Tömbházak, Zsida városrészek
2
Tömbházak, belváros keleti városrész, Kethely, Farkasfa, Máriaújfalu városrészek
3
Tömbházak, Rábafüzes, Jakabháza városrészek
4
Tömbházak
Zöldhulladék, barna kuka:
Belváros nyugati városrész
1
Belváros keleti városrész, Kethely, Farkasfa, Máriaújfalu, Rábafüzes, Jakabháza, Rábatótfalu, Zsidahegy, Zsida városrészek
2
A normál nyomtávú és össztömegű hulladékgyűjtő tehergépkocsival meg nem közelíthető utcákban a vegyes- és szelektív hulladék gyűjtés az eddigi
gyakorlat szerint valósul meg.
Kérjük, tartsa be a következő szabályokat:
1. A kommunális kukákba csak és kizárólag olyan hulladék kerülhet, ami nem gyűjthető szelektíven, nem veszélyes, nem forró (Pl.: hamu), nem folyik
és nem veszélyezteti az ürítést végző testi épségét.
2. A hulladékgyűjtő edénynek illeszkednie kell a közszolgáltatónál rendszeresített gyűjtőjármű ürítő szerkezetéhez. Új edény beszerzéséről, illetve
cégünk edénybérleti lehetőségeiről ügyfélszolgálatainkon kaphat bővebb felvilágosítást.
3. A kukákat, zsákokat mindig a gyűjtési napon, reggel 5 óra előtt kell az utcára kihelyezni. Ünnepnapokon kérjük a lakosságot, hogy 1 órával
korábban húzzák ki az edényeiket.
4. Előfordulhat, hogy a kuka űrtartalmát meghaladó hulladék-mennyiség képződik az ingatlanhasználónál. Ebben az esetben a cégünknél
rendszeresített, STKH emblémás gyűjtőzsákban kell kitenni a plusz szemetet a kuka mellé.
5. A szelektíven gyűjtött csomagolási hulladékot mindig szárazon, lapítva helyezze a gyűjtőzsákba, a szelektíves zsákokat teljesen megtöltve, bekötött
szájjal helyezze ki a gyűjtési napok reggelén.
A változtatás jogát fenntartjuk.
Együttműködésüket köszönjük:
az STKH csapata

22

26

Kommunális ürítés napja (az elmúlt év gyakorlatának megfelelően):

Részletes tájékoztatás: www.stkh.hu
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Szentgotthárd

Advent a Szent Gotthárd Általános Iskolában

Az adventi időszak iskolánkban is minden évben ünnepi
hangulatban telik. Bár tavaly a járványhelyzet miatt módosultak a programjaink, így is kellemes pillanatokat élhettek
át diákjaink.
November 29-én az első óra
utáni szünetben az iskola előtti
téren közös gyertyagyújtásra
gyülekeztünk. Ekkor gyújtottuk
meg az adventi koszorúnkon
az első gyertyát és tettük ezt
további 3 héten keresztül, hogy

a 4. héten már minden gyertya lángja fényesen lobogjon.
Ezen alkalmakkor Krisztián
atya mindig hasznos és szívet
melengető heti útravalóval,
tanáccsal, szimbolikus üzenetekkel látott el bennünket.

Már december
elején ünnepi
díszbe öltözött az
iskola valamennyi
közös helyisége,
és az osztályok is
csodásan dekorálták termeiket.
Is ko l á n k k a r á csonyfáját idén is
a 8. osztályosok
díszítették fel lelkesen.
December 6-án
hozzánk is megérkezett Szent
Miklós püspök segítője, aki
szorgalmas kis manóival szaloncukrot, csokoládécsomagot hozott a diákjainknak,
melyet a gyerekek nagy örömmel fogadtak. Cserébe verssel,
dalokkal, trombitálással készültek neki.

nulóink a második órában,
Bokor Zoltán atya közvetítésével lelkigyakorlaton vettek
részt a Színházban, melynek
során tanulságos, Isten jóságát
megtapasztaló történeteken
keresztül kinyithatták szívüket a közelgő ünnepre.
A 3. és a 4. órában az ötödik évfolyamosok ünnepi
műsorát nézhettük meg az
iskola aulájában, mely A kis
gyufaáruslány történetét dolgozta fel Gombásné Bánfi
Andrea átiratával. A mesét
eredetileg Hans Christian
Andersen írta, aki maga is
nagy nélkülözésben töltötte
gyermekkorát. A mi történetünk kiegészült betlehemes
játékkal, verssel, dalokkal
és az angyalok keringőjével,
mindezt gyönyörű köntösbe

December 18-án iskolánk
tanulói szépen szerepeltek
a városi Karácsony Határok
Nélkül elnevezésű rendezvényen. A gyerekek sokat készültek a szereplésre, dalokat,
táncokat, verseket tanultak
meg az alkalomra. A műsort
5. évfolyamos tanulóink adták
elő, osztályfőnökeik irányításával, segítségével.
Köszönjük a szülőknek, tanárainknak, nézőinknek, hogy
eljöttek az előadásra!
December 21-én a várakozás
jegyében telt el a délelőttünk.
Vártuk a téli szünetet, és vártuk, készültünk a Megváltó
születésére. Alsós diákjaink
az első órában Bodorkós Imre
atyával, felső tagozatos ta-

csomagolva, valósághű jelmezekkel és díszlettel kiegészítve. A műsort Gombásné
Bánfi Andrea és Offnerné
Hadrik Tímea osztályfőnökök
tanították be.
A délelőtt hátralévő részét
valamennyi osztály karácsonyi hangulatban, ajándékozással, játékkal, kreatív
foglalkozással töltötte el.
Mi így készültünk karácsonyra, egy család legbensőségesebb ünnepére és
Isten minden embert megérintő szeretetére, amely
átragyog a betlehemi éjszaka
ridegségén és meghitté változtatja azt.
Szent Gotthárd
Általános Iskola

