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Legyetek szeretettel címmel tévéfilm-
sorozat készül Boldog Brenner János 
életéről, jelentették be január 26-án, 
Szentgotthárdon. Az önkormányzati 
hivatal Refektóriumában tartott sajtó-

tájékoztatón Szilágyi Andor rendező, a 
BBJ Film Produktion Kft. képviseleté-
ben együttműködési szerződést írt alá 
Huszár Gábor polgármesterrel. Több 
hónapos előkészítés után, február végén 

kezdődnek a forgatások a városban, több 
eredeti helyszínen is. Az önkormányzat 
vállalta, hogy segíti a munkát, a közös 
önkormányzati hivatalt is használhatják 
a filmesek.   Folytatás az 5. oldalon 

Január 27-én az önkormányzati hivatal Refektóriumában 
tartott ülést a szentgotthárdi önkormányzat. A képviselők 
egyhangú szavazással fogadták el a város idei költségve-
tését. Az ülésen több rendeletet módosítottak, pályázat 
benyújtásáról és a város tulajdonában lévő sportcsarnokok, 
illetve tornaterem bérleti díjairól is döntöttek. Zárt ülésen a 
Kaszagyár felszámolásával kapcsolatos hitelezői igényről, 
ingatlanvásárlásról és a márciusi megyei kitüntetésekre 
való felterjesztésről is tárgyaltak.   Folytatás a 4. oldalon 

Először lépte át a 4 milliárdot 
Szentgotthárd költségvetése

Hálózatos fejlesztésekre 
számítanak a jövőben

A Refektóriumban, kellő távolságot tartva üléseztek Január végén elfogadták 
Szentgotthárd költségve-
tését, a 2021-es évről és a 
tervekről kérdeztük Huszár 
Gábor polgármestert. 

– Harmadik éve velünk van 
a Covid-járvány. Tavaly fél évig, 
júniusig nem is ülésezhettek a 
képviselők. Miként hatott ez az 
önkormányzat munkájára?

– Az országos veszélyhely-
zetben a polgármester hoz-
hatta meg a döntéseket. Azt 
kell mondanom, bizonyos 
értelemben gördülékenyeb-
ben lehetett intézkedni, nem 
kellett megvárni a hónap 
végi önkormányzati ülé-
seket, menet közben ren-

deztük az ügyeket. Azzal 
együtt, hogy minden lénye-
ges döntés előtt kikértem a 
bizottságok véleményét, az 
előterjesztést megkapták a 
bizottsági elnökök, ők a bi-
zottsági tagokkal egyeztetve 
adtak visszajelzést.

Folytatás a 3. oldalon 
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A rábatótfalui városrészen 
megvalósuló kerékpárút 
és járda építésére állított 
össze pályázatot az önkor-
mányzati hivatal. Kedvező 
elbírálás esetén több mint 
másfél kilométer szakaszon 
valósulhat meg a beruházás.

Megjelent az „Élhető tele-
pülések” TOP Plusz-1.2.1-21 
elnevezésű pályázati felhí-
vás, amellyel kapcsolatban 
az elmúlt hetekben intenzív 
előkészítő munka zajlott 
a Szentgotthárdi Önkor-
mányzati Hivatalban – tájé-
koztatott Domokos-Bartyik 

Zsuzsanna műszaki ügyin-
téző. Rábatótfalu a második 
legnépesebb városrész, 769-
en lakják. Az útja forgal-
mas, a környező falvakból 
(Felsőszölnök, Alsószölnök, 
Szakonyfalu) és Ausztriá-
ból is erre közlekednek a 
városközpont felé. Régóta 
megfogalmazott igény itt a 
kerékpárút és járda kiépí-
tése, a felhívás keretében 
pedig most lehetőség nyílik 
a megvalósítására. A köz-
lekedés biztonsága mellett 
a határ menti turisztikai 
fejlesztéseket is erősítené a 
beruházás, hozzájárulna a 

három szomszédos ország 
nemzeti parkjainak össze-
kötéséhez. A tervek szerint 
a Hétház utcától egészen 
a Felsőpatak utcai hídig, 
hozzávetőleg 1600 méteren 
épülne meg a gyalog- és ke-
rékpárút, kerékpáros híddal 
és csapadékvíz-elvezetéssel 
összekötve. A pontos mű-

szaki tervek kidolgozására a 
projekt későbbi fázisában ke-
rül majd sor. A képviselő-tes-
tület is egyetértett a pályázat 
benyújtásával, amelynek 
tervezett költségvetése eléri 
a maximálisan elnyerhető 
támogatás összegét, vagyis a 
bruttó 600 millió Ft-ot. 

 (t. m.) 
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Az érvényes Kollektív Szer-
ződésben foglalt szabályozás-
nak megfelelően a munkáltató 
és a szakszervezetek 2021 
szeptemberében megkezd-
ték a következő időszakra 
vonatkozó bértárgyalást.  Ta-
valy év végén a tárgyalások 
megrekedtek, sztrájkbizottság 
alakult, melynek keretén belül 
a felek 2022. januárban foly-
tatták az egyeztetést.

Ennek eredményeképpen 
2022. január 12-én az Opel 
Szentgotthád Kft.-nél a tárgya-
ló partnerek megállapodásra 
jutottak a 2022-23. évi bér és 
juttatási elemekről.

Így a munkavállalók jöve-
delme a két évben átlagosan 
12–27%-kal emelkedik az egyes 
alapbérsávoktól függően, a 
2021-es kiindulási alaphoz 
képest.

A Városi Sporttelep főépü-
letének felújítását tervezik, 
a megvalósításra pályázatot 
állított össze az önkormány-
zati hivatal. 

A Kossuth Lajos utcában 
lévő sporttelep a térség leg-
nagyobb létesítménye, egy-
ben a Szentgotthárd Városi 
Sportegyesület székhelye is. 
A sportközpont sokat fejlő-
dött az elmúlt években, ma 
már a területén található két 
nagyméretű élőfüves lab-
darúgópálya, egy műfüves 
nagyméretű labdarúgópálya, 
a multifunkciós sportcsarnok, 
a világszínvonalú tekepálya, 
valamint kültéri fitneszpark 

és bringapark is.  Az itt zajló 
sokrétű sportéletet a főépü-
let szolgálja ki, az öltözők, a 
vizesblokkok és a tekepálya 
itt található. A létesítmény 

tetőcserére szorul, a jelenlegi 
palatető számos problémát 
(beázások, jégkárok, vihar-
károk) okozott már. Kedvező 
elbírálás esetén komplett te-

tőcserére, a födém és a hom-
lokzat szigetelésére és a régi, 
rossz állapotú ablakok helyett 
újak beépítésére lesz mód.

Kozó-Németh Eszter, az 
önkormányzat  pályázati 
ügyintézője elmondta, az 
önkormányzati feladatellá-
tást szolgáló „Óvodai, iskolai 
és utánpótlás sport infra-
struktúra-fejlesztés, felújí-
tás” céljára kiírt pályázaton 
szeretnének támogatást sze-
rezni a felújításhoz. A projekt 
teljes költségvetése bruttó 
35.140.973 Ft, amelyhez 50 
%, azaz 17.570.487 Ft önerőt 
tenne hozzá a szentgotthárdi 
önkormányzat.

(t. m.)

Megállapodással zárultak a 2022–23. évi bértárgyalások az Opel Szentgotthárdnál

Információ: Opel Szentgotthárd Kft. 

Megújulhat a Városi Sporttelep főépülete

Régi álom válhat valóra – kerékpárút építését tervezik a rábatótfalui városrészen

Tóth Bálint, szakszervezeti elnök, Járműgyártók 
Szakszervezeti Bizottsága, Szentgotthárd, Mesics Olivía,  

az Opel igazgatója, Herczeg Szabolcs ügyvivő, Mérnökök és 
Technikusok Szabad Szakszervezete
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Közösen énekeltek

Folytatás az 1. oldalról 
– Gazdasági szempontból mit 

tekint Szentgotthárd legnagyobb 
erejének 2021-ben?

– Gazdasági értelemben 
az új M80-as gyorsforgalmi 
út fejlesztését és a Kaszagyár 
területének rendezését. Mind-
két ügy korszakos, már csak 
azért is, mert 20 évet vártunk 
az új 8-as útra, és 20 éve állt 
felszámolás alatt a Kaszagyár. 
A terület megszerzésének 
végleges lezárását jelző bí-
rósági végzésre még várunk. 
Legutóbb egy 40 milliós adó-
tartozást is rendezett a város, a 
fő cél érdekében. Az M80-as út 
a gazdasági és idegenforgalmi 
szereplők miatt is volt égető-
en fontos, ezért bír különös 
jelentőséggel. Remélhetőleg 
rövidesen végig megépítik a 
Körmend–Szombathely kö-
zötti gyorsforgalmi utat, és 
akkor teljesül a kormány ígé-
rete, a határátlépési pontoktól 
gyorsforgalmi úton érhető el a 
megyeszékhely és a főváros is. 
Az út osztrák oldali folytatása 
a fürdő és az ipari park miatt 
is fontos. Igazunk volt akkor, 
amikor azt próbáltuk suly-
kolni, az élet nem állhat le a 
Covid-járvány miatt. Amint ki 
lehetett nyitni, a fürdő tavaly 
rögtön fogadta a vendégeket, 
és a nyári hónapokban szép 
számokat könyvelhetett el. 
Kiderült, hogy a családia-
sabb, kisebb fürdőknek nőtt 
a vonzereje, viszonylag sokan 
keresték fel. A leállás alatt is 
minden dolgozót meg tudtunk 
tartani, nem került veszélybe a 
családok megélhetése. 

– Januárban, mondhatni re-
kordösszegű költségvetést állí-
tottak össze és fogadtak el. Új 
önkormányzati céget alapítot-
tak az Időutazó Múzeum és a 
multifunkcionális sportcsarnok 
működtetésére. Szentgotthárd 
jövőjét mennyire építheti a tu-
rizmusra és idegenforgalomra? 

– Az árak emelkedtek, a szű-

ken vett működési költségeket 
növelni kellett, de az állami 
hozzájárulás, a normatíva 
is emelkedett. A működési 
kiadások megközelítik a 3 mil-
liárd forintot. Az önkormány-
zati pályázatokkal több mint 
egymilliárd forintos fejlesztést 
valósíthattunk meg, és előké-
szítés alatt van még legalább 
2 milliárdnyi fejlesztés, idei 
pályázat. Ráadásul az esetek 
többségében nincs önrész. A 
pályázati alapot azért hoz-
tuk létre, hogy ha mégis kell 
önerő, akkor is helyt tudjunk 
állni, például aktuálisan a vá-
rosi sporttelep főépületének 
felújításánál ez történik. 

A fejlesztésekre visszatérve, 
van a városban egy olyan kis 
csapat, amely dr. Gábor László 
kollegám vezetésével min-
dent megtesz a pályázati és 
egyéb támogatási lehetőségek 
felkutatásáért. A munkatár-
saim erőn felül teljesítenek, 
ezért is sikeresek a pályázata-
ink. V. Németh Zsolt, a térség 
országgyűlési képviselője is 
rengeteget tesz céljaink meg-
valósításáért.

A turizmus, minden szeg-
mensét fejleszteni szeretnénk. 
Sokat remélünk a sportturiz-
mustól, a kulturális- és törté-
nelmi örökségünk, identitá-
sunk bemutatásától. A vallási 
turizmus keretein belül Bol-
dog Brenner János emlékének 
ápolására külön programot 
dolgoztunk ki. Az Aktív Ma-

gyarországért program veze-
tőivel és az egyházi vezetőkkel 
is folyamatosan egyeztetünk. 
Többek között szeretnénk 
zarándokházat kialakítani 
Rábakethelyen, amely nappali 
időszakban az ország egyet-
len Vértanúság Házaként is 
működne. Tervező asztalon 

van a történelmi templom-
tér (kolostorépület-plébánia-
színház közötti tér) felújítása 
is. Bővíteni szeretnénk az 
Alpokalja Motel és környéké-
nek szolgáltatásait, fejleszteni 
a vízi és kerékpáros turizmust. 
Az ipari parkban új, korszerű 
városüzemeltetési telephelyet 
tervezünk kialakítani egy 
megnyíló gazdaságfejlesztési 
pályázatból. Két különböző 
pályázati forrásból, több mint 
1 milliárd forintot remélünk a 
fürdőnk energetikai és turisz-
tikai megújítására is fordíta-
ni. Hálózatban gondolkodva 
egységet fog alkotni a hotel, a 
fürdő és a városi sporttelep. A 
rábatótfalui kerékpárút kiépí-

tése mellett több százmillió 
forintnyi úthálózat fejlesztést 
is megpályázunk. A városré-
szekre is kiterjedően újul meg 
a városi csapadékvíz-elvezető 
rendszer. Az intézményi fej-
lesztések sora sem záródik le, 
heteken belül indul a bölcsőde 
bővítése. A Városi Gondozási 
Központ épületének komplex 
felújítása mellett, a Rendelőin-
tézetbe egy új, nagyteljesítmé-
nyű röntgengép beszerzésére 
is támogatást nyerhetünk.

Az oktatás egyre jobban kell 
hogy szolgálja az ipari üzemek, 
a turizmus és az idegenforga-
lom igényeit. A Pannon Egye-
temmel kötött megállapodás 
már működik. A III. Béla kö-
zépiskolában végzett techni-
kus tanulók magasabb színtű 
képzését 30 kreditponttal 

elismeri az egyetem zalaeger-
szegi kampusza, amennyiben 
ott folytatják tanulmányaikat.  

A multifunkciós sportcsar-
nokot részben használják, „be-
járatás alatt van”. Az Időutazó 
Múzeum épülete is kész. a 
finomhangolások után meg-
nyithatja kapuit.

Tavaly fontos változást ho-
zott az iskolák átszervezése. A 
Széchenyi általános iskola és 
a gimnázium egyházi fenn-
tartása, az Arany János iskola 
8 osztályossá alakítása min-
denképpen színesíti, erősíti 
az oktatást.

A döntést az önkormányzat 
és a szülők is támogatták. 

(t. m.)

Hálózatos fejlesztésekre számítanak a jövőben

Az M80-as út rönöki szakasza

Az őszi kaszagyári bejárásokat 
a polgármester is  vezette 
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Folytatás az 1. oldalról
A vírusjárvány miatt maszk-

ban és egymástól nagyobb 
távolságban ültek az önkor-
mányzat tagjai, az önkor-
mányzati ülésen részt vett dr. 
Orbán István, a Szentgotthárdi 
Járási Hivatal vezetője is. 

Huszár Gábor polgármes-
ter beszámolt a két ülés kö-
zött történt eseményekről, 
elmondta, hogy januárban 
Budapesten két alkalommal 
tárgyalt a Kaszagyár volt terü-
letéről, az Aktív Magyarország 
Programban a 18 kiemelt hely-
szín között van Szentgotthárd 
mint vízitúra indulási hely a 
Rábán, az Alpokalja Hotel és 
környezetének fejlesztéséhez 
20 millió forint is lehívható.

Szentgotthárd 2022-es 
költségvetésének tárgyalását 
a polgármester indította (a 
decemberi ülésen már tár-
gyalták, első olvasatban meg-
határozták a sarokszámokat). 
Elmondta, az önkormányzat 
mindkét bizottsága megvitatta 
és elfogadta az előterjesztést, 
de a Magyar Államkincstár 
javaslatára azóta módosultak 
a bevételek és kiadások. A vá-
ros a minimálbér növekedése 
miatt 69 milliós bérkompen-
zációt kapott az államtól, ez 

került be a költségvetésbe. Így 
a város az idén 4 milliárd 254 
millió forintos bevétellel gaz-
dálkodhat. Az önkormányzat 
valamennyi intézményénél 
10-20 százalékkal emelkedtek 
a bérek, a szociális ágazatnál a 
pótlékok is, a cafetéria-juttatás 
egységesen 130 ezer forint 
lesz, a 2021. év végi jutalom 
pedig 100-130 ezer forint volt 
az intézményeknél. 

Kovács Márta Mária, a Pénz-
ügyi, Jogi és Gazdasági Bi-
zottság elnöke „minden idők 
legmagasabb összegű költség-
vetésének” nevezte a mostanit, 
amely a város intézményeinek 
biztonságos működését, a 
város fejlesztését egyaránt 
szolgálja. Működésre 2,68 
milliárd forintot, fejlesztésre 
1,3 milliárd forintot tervez-
tek be, kölcsönnyújtásra 210 
milliót, melyből a fürdőnek 
a második félévtől esedékes 
hiteltörlesztési összege 155 
millió forint (a hitelmoratóri-
um meghosszabbítása miatt 
nem emelkedik a törlesztés, 
csak a futamidő tolódik el 
2030-ra). Tartalékképzés 64 
millió forint. Felsorolta a je-
lentősebb fejlesztéseket: a 
Kaszagyár területére 286 mil-
liót, a bölcsődére 191 milliót, 

csapadékvíz-elvezetésre 291 
milliót, útépítésre 250 milliót 
terveznek, mellette költenek 
játszótér, kultúrház, ravatalozó 
felújítására is. Az önkormány-
zat a 2022. évben is fontos 
feladatának tartja színvonalas 
kulturális programok megva-
lósulását, a helyi társadalmi 
szervezetekkel való együttmű-
ködést, ezért jelentős összeget 
biztosít kultúrára, sportra és 
a civil szervezetek támogatá-
sára. 20 ezer forintra emel-
ték a babautalvány összegét,  
5 millió Ft-tal hozzájárultak 
a templom új oltárához, és az 
első lakáshoz jutók számára is 
fenntartják a keretet. 

Kovács Márta Mária meg-
köszönte a hivatali dolgozók 
és mindazok munkáját, akik 
előkészítették az előterjesztést 
és a költségvetés-tervezetet, jó 
szívvel ajánlotta elfogadásra.

Dr. Haragh László az Ön-
kormányzati Erőforrások és 
Szociális Ügyek Bizottságának 
az elnöke hozzászólásában 
három dolgot emelt ki: soha 
nem volt ilyen magas a költ-
ségvetés főösszege, jóléti, sze-
mélyi juttatásra nem tudtak 
ennyi pénzt fordítani, és a ko-
rábbi nagy viták elmaradtak, 
konszenzus volt az érintettek 

között a város költségvetésé-
nek összeállítása során.  Ő is 
megköszönte a gazdasági sze-
replőknek, az önkormányzati 
hivatalnak és a képviselőknek 
a munkáját. 

A képviselő-testület tag-
jai egyhangúlag elfogadták 
Szentgotthárd 2022-es költ-
ségvetését. 

A továbbiakban több más 
téma mellett tárgyaltak a 
képviselők az önkormányzat 
tulajdonában lévő két sport-
csarnok és egy tornaterem 
bérleti díjának meghatáro-
zásáról. Az új sportcsarnok 
terembérleti díja 12.000 Ft + 
áfa, az egyházi általános iskola 
sportcsarnokának díja 10.000 
+ áfa, a gimnázium tornaterme 
6.600 Ft + áfa lesz. Egy tartóz-
kodás mellett megszavazták 
az előterjesztést. A bérleti díjak 
júniustól emelkednek, kivéve 
az új sportcsarnokot. 

Az újabb törvényi előírá-
soknak megfelelően emelték 
a polgármester illetményét és 
költségtérítését, megszavazták 
a választott alpolgármester 
tiszteletdíjának és költségtérí-
tésének, valamint a képviselők 
tiszteletdíjának emelését is. 

(t. m.) 
Fotó: (sz. r.) 

Először lépte át a 4 milliárdot Szentgotthárd költségvetése

A térség tizenhat települését tömörítő Szentgotthárd és Térsége 
Önkormányzati Társulás önkormányzatai nem csupán egyes 
közszolgáltatások ellátására szövetkeztek, de intézményeket is 
közösen tartanak fenn: óvodákat, bölcsődét, a szentgotthárdi 
Városi Gondozási Központot és a Család- és Gyermekjóléti 
Központot is – tavasztól pedig egy újabb tagintézményt.

A szentgotthárdi képvise-
lő-testület a januári ülésén 
tárgyalta a Társulás 2021. évi 
tevékenységéről szóló be-
számolót. Az együttműkö-
dést tavaly is befolyásolta a 
koronavírus-járvány, az év 
első felében a döntéseket – a 
tagönkormányzatok vélemé-
nyének kikérése után – az 
elnök hozta meg. Mint máskor 

is, a térségi szintű szolgáltatá-
sok működtetése és az ahhoz 
tartozó feladatellátás tette ki 
a munka legnagyobb részét, a 
határozatok többsége is ehhez 
kapcsolódott.

A több mint 700 millió fo-
rintos költségvetésű szervezet 
olyan állami támogatásokra is 
jogosulttá vált, amelyek a közös 
feladatellátás okán érkeztek a 

térségbe, ezzel is könnyítve a 
térségi szolgáltatások finan-
szírozását. Részben ennek is 
köszönhetően, a vidéken elér-
hető szociális ellátások szinte 
minden eleme hozzáférhető 
a szentgotthárdi kistérség leg-
kisebb falujában is. A szolgál-
tatások ma a legkorszerűbbek, 
és nagy segítséget jelentenek a 
rászorulóknak.

A társulási intézményekben 
több önkormányzati pályázati 
fejlesztés is megvalósulhatott. 
Korszerűsítették a szentgott-
hárdi óvoda fűtési rendszerét, 
felújították a csörötneki tag-
óvoda épületét, modernizálták 

a szentgotthárdi Városi Gondo-
zási Központban a jelzőrend-
szeres házi segítségnyújtás 
teljes technikai hátterét, illet-
ve a szentgotthárdi bölcsőde 
bővítése is – több eredmény-
telen közbeszerzési eljárás 
után – hamarosan elindulhat. 
A szintén pályázati forrás-
ból megvalósított csörötneki 
minibölcsőde a Szentgott-
hárd és Kistérsége Egyesített 
Óvodák és Bölcsőde új, önálló 
telephelyeként kezdi meg a 
működését, várhatóan már 
idén tavasszal.

Információ: Szentgotthárdi 
Közös Önkormányzati Hivatal

Jól működnek a közösen fenntartott szolgáltatások – beszámoló a társulási munkáról
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Folytatás az 1. oldalról
A Refektóriumban tartott 

sajtótájékoztatón részt vett 
Szilágyi Andor, a film rende-
zője, Szabó Tibor, a szombat-
helyi Weöres Sándor Színház 
igazgatója és Jámbor Nándor 
színművész, Besenczi Árpád, 

a zalaegerszegi Hevesi Sándor 
Színház igazgatója, Rozsnyay 
Károly line producer, Bill 
Chamberlain producer, aki a 
film nemzetközi forgalmazását 
segíti, Huszár Gábor, Szent-
gotthárd polgármestere és 
Bodorkós Imre plébános. 

Huszár Gábor polgármes-
ter köszöntötte a vendégeket, 
elmondta, Boldog Brenner 
János emlékét őrizni kell, és ez 
nem másnak a feladata, mint 
annak a közösségnek, ahová Ő 
tartozott. Tíz éve Szentgotthárd 
értékeiről indított programot 
az önkormányzat, ennek része 
volt a fiatal káplán hagyaté-
kának feltárása is. Az ’50-es, 
’60-as évekről sokat elárul, 
hogy Brenner Jánost besti-
álisan meggyilkolták, akkor, 
amikor a nyugati határszélen 
Szentgotthárd még tiltott vá-
roshoz hasonlított, folyamatos 
ellenőrzés után lehetett csak 
bejutni. A filmes stáb tagjai már 
tavaly elkezdték az előkészítést, 
a szentgotthárdiak nagy sze-
retettel segítik a munkájukat, 

például azzal is, hogy a korabeli 
ruhákat, járműveket és egyéb 
kellékeket felkutatják. (A pol-
gármesteren az ötvenes éveket 
idéző bőrkabát volt. A szerk.). 

Bodorkós Imre szentgotthár-
di plébános dr. Székely János 
megyés püspök üzenetét is 
tolmácsolta. Szent II. János 
Pál pápa szombathelyi láto-
gatásakor a szentek földjének 
nevezte Savariát és környékét, 
ez bizonyos értelemben kötelez 
is bennünket, akár Szent Már-
tonra, akár Brenner Jánosra 
gondolunk.

A plébános a továbbiakban 
meglepetéssel is szolgált: előző 
nap rendezték a rábakethelyi 
plébánia könyvtárát, előkerült 
egy szertartáskönyv, amit a Vas 
Megyei Bíróság szolgáltatott 
vissza a Szombathelyi Egy-
házmegyének, beleolvasott, és 
elhozta a könyvet. Kiderült, a 
végzetes éjszakán ezt a rituálét 
vitte magával Brenner János, 
holtteste közelében találták 
Zsidán. A könyvbe ezt a be-

jegyzést tette dr. Kozma Ferenc 
esperes plébános, aki abban az 
időben Rábakethelyen látta el 
a híveket. Bodorkós Imre dr. 
Kovács Sándor néhai megyés 
püspök Brenner Jánosról szóló 
bejegyzését is felolvasta: „Élete 
példakép, halála ábeli áldozat 
volt.”

Besenczi Árpád, a zalaeger-
szegi Hevesi Sándor Színház 
igazgatója köszönetet mondott 

az alkotóknak a filmkészítésért, 
külön kiemelte, nagyon ritka, 
hogy vidéki színházak mű-
vészeit kérik fel a szerepekre. 
Ő maga is szereplője lesz a 
sorozatnak, de több kollégáját 
és a színház műszaki stábjában 
dolgozókat is alkalmazzák.

Szabó Tibor, a szombathelyi 
Weöres Sándor Színház igaz-
gatója megerősítette kollégája 
mondatait, ő is a vidéki szí-
nészek lehetőségét kevesellte.  
A színházban majd összehan-
golják a munkát a forgatás 
idejére, hiszen Jámbor Nándor, 
a színház művésze lesz a fősze-
replő, reméli, hogy addigra a 
Covid-járvánnyal is megküzde-
nek, ugyanis januárban 10 elő-
adásukat kellett más időpontra 
áthelyezni. 

Jámbor Nándor elmondta, 
hogy nem ismerte Brenner 
János történetét, először ma-
gának is feltette a kérdést az 
érdekes témakört illetően, mi 
a feladata ebben a szerepben? 
Most viszont úgy érzi, hogy a 
káplán élettörténetén keresz-
tül olyan fontos dolgokra is 
felhívhatják a figyelmet – a fá-
sultság, a vírus, a megosztottság 
közepette –, hogy ne veszítsük 

el a bátorságunkat, az életsze-
retetünket, és amennyire csak 
lehet, legyünk szeretettel!

Szilágyi Andor arról a hosz-
szú, gyötrelmes küszködésről 
és reménykedésről szólt, ami 
a filmet megelőzte. Sok erő és 
bátorság kellett, hogy ezzel a 
történettel előálljon. Sok bátor-
ság és még több barát, köztük 
Sipos Kornél, Rozsnyay Károly 
segítette, Brenner János legna-
gyobb csodálója és a filmsoro-
zat nemzetközi forgalmazója, 
Bill Chamberlain pedig Angli-
ából érkezett Magyarországra. 
A sorozatot angol nyelven, Eu-
rópában is forgalmazzák majd.

Szilágyi Andor és Huszár 
Gábor aláírta az együttműkö-
dési szerződést, majd Huszár 
Gábor külön köszönetet mon-
dott Dancsecs Andrásnak, a 
szentgotthárdi Brenner János 
Emlékhely Alapítvány elnöké-
nek, aki a káplán emlékének 
őrzésében és boldoggá avatá-
sának előkészítésében is fontos 
feladatokat vállalt. 

Szilágyi Andor megjegyez-
te, amikor tavaly először járt 
Szentgotthárdon, véletlenül 
éppen abban a kicsi boltban 
kérdezősködött, ahol Dancsecs 
András dolgozik. 

A rendező még újabb infor-
mációkat is megosztott: febru-
ár 23-án kezdik a forgatást a 
városban, eredetileg 7 részesre 
tervezték a sorozatot, de lehet, 
hogy 8 részes lesz, a Hír TV fogja 
vetíteni 2022 decemberében. A 
Nemzeti Filmintézet 550 millió 
forinttal támogatta a tévéfilm-
sorozat létrehozását.  (t. m.)  

Fotó: Papp Eszter

Tévéfilmsorozat készül 
Boldog Brenner Jánosról

Jámbor Nándor 
színművész

Huszár Gábor polgármester, Szilágyi Andor rendező

Bodorkós Imre plébános
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2021. december 28-án, éle-
tének 68 évében elhunyt 
Házi Ferenc volt szentgott-
hárdi labdarúgó. A halál, 
mint általában legtöbbször, 
váratlanul érkezik. 

Házi Ferenc életében fon-
tos szerepet töltött be a lab-
darúgás, és mindent meg-
tett a sikerért. Pályafutása 
1970-ben kezdődött a Bajai 
KSK labdarúgócsapatánál, 
következő állomásai: Duna-
újvárosi Kohász, Honvéd Kiss 
János SE, Szekszárdi Dózsa, 
Kaposvári Rákóczi, Zalaeger-
szegi TE, Bakony Vegyész, 
Szentgotthárdi MSE. Pálya-
futása alatt 55 NB I-s baj-

noki mérkőzésen szerepelt. 
Szentgotthárdra 1985-ben 
került, új csapata a Szentgott-
hárdi MSE lett, amely az NB 
III. Bakony-csoportjában sze-
repelt. Meghatározó szemé-
lyisége volt csapatának, ahol 
kamatoztatni tudta szakmai 
tudását, amit csapattársai-
val is megosztott. Mindig a 
győzelemre törekedett, és 
csapattársait is lelkesítette 
a cél érdekében. Ebben az 

időszakban, az NB III-ban a 
szentgotthárdi mérkőzések 
voltak a leglátogatottabbak, 
esetenként 800-1200 néző 
lelkesítette a csapatot. 

Játékos-pályafutása befe-
jezése után sem vált meg az 
egyesülettől, munkáját fő-
állásban, sportszervezőként 
és a labdarúgók edzőjeként 
folytatta, jelentős érdemei 
voltak. Civil foglalkozása 
mellett a későbbi időszakok-
ban is vállalt labdarúgócsa-
patoknál edzői megbízatást, 
Ausztriában, Szentgotthár-
don és a Rábatótfalui SE-
nél. Sikerek és kudarcok is 
előfordultak pályája során, 
ez erőt adott további mun-
kájához. Nyugdíjba vonulása 
után családjának élt. Fájó 
érzés mellett sok-sok emlék 
jön elő, az együtt töltött idő, 
a tartalmas beszélgetések és 

még mennyi minden maradt 
bennünk, gyakran említette, 
hogy milyen jó szentgott-
hárdinak lenni. A közélet-
ben is tevékenyen részt vett. 
Feri, ahol megfordult, letette 
névjegyét, úgy mint játékos 
és edző is. Tudását és em-
berségét sok focistának adta 
tovább. Egy jó barát, egy jó 
sportoló, csupaszív ember el-
ment, nagy űrt hagyott maga 
után. 2021.december 28-án, 
Pécsett a kórházban érte el 
a halál. Halálával érzékeny 
veszteség érte a szentgott-
hárdi sportot, köszönjük a 
szentgotthárdi labdarúgá-
sért tett szolgálatot. Végső 
nyugalomba helyezése ja-
nuár 12-én volt a magyarlaki 
temetőben, sírját a szeretet 
virágai borították be.

Nyugodjál békében!
Csuk Alajos

245 éve, 1777. február 17-én 
rendelte el Mária Terézia a 
szombathelyi egyházmegye fel-
állítását, ezzel önálló püspökség 
alapítását. Ugyanezen a napon 
nevezte ki első püspökének 
Szily Jánost, aki a következő 22 
évben szemináriumot, püspöki 
palotát, székesegyházat, nyom-
dát, könyvtárat, régészeti gyűj-
teményt hozott létre. 1779-ben 
ő szentelte fel a szentgotthárdi 
Nagyboldogasszony templomot. 
Szily püspök 1735. augusztus 30-
án született Sopron megyében, 
Felső-Szoporon. 64 éves korá-
ban, 1799. január 3-án hunyt el 
Szombathelyen. 

100 éve, 1922. február 20-án 
a vasvármegyei törvényha-
tósági közgyűlésen döntöttek 
egy emléktábla felállításáról, 
amely annak a hat hős Rongyos 
gárdistának állít emléket, akik 
Vas megye területén haltak hősi 
halált. Közöttük Gubicza Ákos-
nak, aki 1921. augusztus 29-én 
halt meg. Fehring és Jennersdorf 
között végzetes fejlövést kapott. 
Temetésére négy héttel később, 
szeptember 25-én, Szentgott-
hárd akkori temetőjében, szinte 
az egész lakosság részvételével 

került sor. Díszes síremlékét 
1925-ben ünnepélyes keretek 
között avatták fel. 1939-ben 
Gubicza Ákos hamvait és sír-
emlékét átvitték az új temetőbe, 
ahol díszsírhelyet kapott. Sírja 
2020-ban hivatalosan a Nemzeti 
Sírkert része lett. 

90 éve, 1932. február végén 
a magyar állam takarékossági 
okokból több gimnázium bezá-
rása mellett döntött, az alacsony 
tanulói létszáma miatt a szent-
gotthárdi is veszélybe került. 
Ekkor dr. Vargha Gábor ország-
gyűlési képviselő vezetésével 
mentőakció indult, melyhez 
olyan ismert személyiségek is 
csatlakoztak, mint gróf Mikes 
János megyés püspök, aki maga 
is személyesen járt el a reálgim-
názium ügyében. Április elején 
érkezett meg a levél a pozitív 
döntéssel Karafiáth kultuszmi-
nisztertől, mely szerint a magya-
rosítás és az iskolaszanatórium 
terén végzett tevékenység miatt 
a bezárástól eltekintenek. A dr. 
Vargha Gábor országgyűlési 
képviselő vezette összefogás és 
mentőakció sikerrel járt. 

75 éve, 1947. február 13-án 
számolt be az Új Vasvármegye 

című megyei lap egy a települé-
sünket és környékét negatívan 
érintő hírről: „ A szentgotthárdi 
kaszagyár üzem anyag hiányában 
leállt, így a gyár 300 munkása 
munkanélkülivé vált”. Különösen 
a Svédországból érkező kasza-
acél és fűrészacél tekintetében 
fordultak elő ellátási nehéz-
ségek. 1948 végéig szinte csak 
néhány hétre való tartalékkal 
rendelkeztek.

50 éve, 1972 februárjára ké-
szült el az új autóbusz-pálya-
udvar a Hunyadi úton, mely 
hamarosan naponta összesen 
110 járatot fogadott vagy indított. 

40 éve, 1982. február 1-jétől 
kezdődtek a folyamatos méré-
sek Farkasfán, az új Radarmete-
orológiai Obszervatóriumban 
Völker Józsefnek, a mérőállo-
más vezetőjének irányításá-
val. Aznap reggel 7 óráig még 
Rábakethelyen mértek, így a 
dokumentációkban Szentgott-
hárd szerepelt, majd 7 órától 
már Farkasfán, ami ekkor még 
önálló település volt. Az elkö-
vetkező években közel 20 fő 
dolgozott folyamatos munká-
ban a település fölött, míg a szá-
mítógép megjelenésével 6 főre 

csökkent a létszám. Városunk-
ban nagy hagyományai voltak 
az időjárás megfigyelésének. 
Kezdetben csak a hőmérséklet 
és csapadék figyelése folyt. 
1875-ben Lewanderszky Fri-
gyes ciszterci szerzetes volt 
az első, aki méréseket végzett 
és lejegyezte, később Roszner 
József báró, Kassuba Domokos 
szerzetes, majd a gimnázium 
tanárai vállaltak részt ebben. 
1966-ban tőlük telepítették a 
műszereket Kethelyre. majd 
néhányat Farkasfára az új ob-
szervatóriumba. Új eszközt 
is kaptak, a radart, mely kez-
detben analóg, majd digitális 
képeket készített. 

40 éve, 1982. február 18-án 
született Szentgotthárdon Pars 
Krisztián, a tehetséges kalapács-
vető, aki három évtized múlva, 
2012. augusztus 5-én London-
ban, az olimpián aranyérmet 
nyert 80,59 cm-es dobásával. 
Városunk főterén emlékkövet 
állítottak a nevezetes dobásról. 
Pars Krisztián 2005 és 2016 
között sportágában magyar 
bajnok volt.

Összeállította: 
Talabér Lászlóné

Nevezetes szentgotthárdi évfordulók februárban

In memoriam
Házi Ferenc
1954-2021
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Január 21-én tartotta a Ren-
delőintézet Szentgotthárd 
az Alzheimer Cafe rendez-
vényét a Színházban.  Jogi 
utak és útvesztők a cselek-
vőképesség határán címmel 
dr. Papp Krisztina jogász, 
Őriszentpéter aljegyzője 
tartott előadást és válaszolt 
a kérdésekre.

Szentgotthárdon tavaly 
szeptemberben indították az 
Alzheimer Cafét, a MURABA 
Motivage projekt keretében, 
a Rendelőintézet Szentgott-
hárd partnerségével. Havonta 
tartanak összejövetelt, a men-
tális betegséghez kapcsolódó 
témaköröket dolgoznak fel.

Kőrösi Krisztina mentálhi-
giénés szakember, a program 
állandó házigazdája köszön-
tötte a megjelenteket, szep-
tember óta ez már az ötödik 
alkalom volt a találkozásra. 
Szinte családias hangulatban, 
terített asztalok mellett ülve, 
teát és ásványvizet kortyol-
gatva, pogácsát majszolgatva 
hallgathatta a közönség az 
előadót. 

Dr. Papp Krisztina előadását 
három témakörre bontotta: 
mitévő lehet a család, ha a 
demens beteg már egyáltalán 
nem belátóképes, milyen ne-
héz helyzetek fordulhatnak 
elő egy család életében egy 
demens hozzátartozó cselek-
vőképességének hiányában, 
fel lehet-e készülni, s ha igen, 
hogyan, egy ilyen helyzetre. 

Az egészséges, felnőtt em-
berek ép belátóképességgel 
rendelkeznek, meggondolják, 
mérlegelik döntéseiket, és 
azután cselekszenek. Törvé-
nyeink szerint minden ember 
cselekvőképes, egyforma jo-
gok és kötelezettségek illetik 
meg, kivéve, ha ezt a bíróság 
korlátozza. A cselekvőképes-

ség korlátozására törvény-
ben meghatározott okból, 
vagy bíróság gondnokság alá 
helyezést elrendelő ítélete 
alapján kerülhet sor. A törvé-
nyi korlátozás egyik esetköre 
az életkorral kapcsolatos. A 
bíróság a gondnokság alá 

helyezési perben meghozott 
ítélettel a nagykorú személyek 
cselekvőképességét korlá-
tozhatja. Két kategória a cse-
lekvőképességet részlegesen 
korlátozó, vagy teljesen kor-
látozó gondnokság. Korlátozás 
esetén ügycsoportok kerülnek 
meghatározásra.

Valamennyi döntési jog 
akkor is megilleti a gond-
nokoltat, ha korlátozva van, 
például a kiskorúak esetében a 
szülő hozzájárulása szükséges 
a döntésekhez. A felnőtteket a 
bíróság helyezheti gondnok-
ság alá. (Mind a gyermekek, 
mind a felnőttek esetében a 
gyámhatóság jogosult eljárni, 
és ellenőrzést gyakorolni a 
gyámok és gondnokok fölött 
is.)

A romló állapotú, demens 
embereket sokszor próbálják 
kihasználni. Papp Kriszti-
na elmondta, hogy például 
olyan számukra kedvezőtlen 

adásvételi szerződést írat-
hatnak velük alá, hogy köny-
nyen kisemmizhetik őket a 
vagyonukból. Ki indíthatja 
el a gondnokság alá vételt?  
A család, amikor észreveszi, 
hogy valamelyik hozzátarto-
zónak erősen megváltozott a 

viselkedése, nagyon gyorsan 
romlik az emlékezőképessége 
és belátási képessége (többféle 
betegség, túlzott alkoholfo-
gyasztás miatt is előfordulhat) 
dönthet úgy, hogy bírósághoz 
fordul. A jogi eljárás során a 
felperes a kérelmező, az alpe-
res a gondnokság alá veendő 
személy, a bíróság őt és az 
orvos szakértőt is meghall-
gatja, és még sok szempontot 
mérlegelve dönt arról, hogy 
csak részlegesen (pl. ingatlan-
ügyekben nem járhat el, jogi 
nyilatkozatot nem tehet), vagy 
teljesen korlátozza a cselekvő-
képességét. Általában a közeli 
családtagok közül egyvalakit 
jelölnek ki a gondnoknak, 
aki eljárhat az ügyében, pél-
dául intézi egészségügyi és 
anyagi ügyeit, gondoskodik a 
megfelelő ellátásáról. A beteg 
minden lényeges döntésé-
hez a gondnok hozzájárulása 
szükséges. A cselekvőképesség 

teljes korlátozása elsősorban 
a beteg egyéni érdekeinek 
megóvását szolgálja.

A családnak, hozzátarto-
zóknak azért is érdemes előre 
gondolkodva kérni az eljárás 
indítását, mert ez általában 
egy hosszabb folyamat. Van-

nak olyan családok, akiket 
örökségükből forgattak ki, ki-
használva az Alzheimer-kór-
ban szenvedő beteg állapotát, 
napjainkban könnyen válnak 
az idősebbek „unokázós” csa-
lók áldozataivá is (telefonon 
azt állítják, az unoka balesetet 
szenvedett, pénzt csalnak 
ki a megtévesztett nagyszü-
lőktől). Azokhoz a súlyosan 
demens betegekhez, akiknek 
nincs hozzátartozójuk, hiva-
talos gondnokot rendel ki a 
gyámhatóság, a gondnokokat 
ellenőrzik, időről időre kö-
telesek beszámolni az elvég-
zett munkáról, a felhasznált 
anyagiakról és a gondnokolt 
állapotáról is. 

Az előadás végén dr. Papp 
Krisztina kérdésekre válaszolt. 
A szentgotthárdi Alzheimer 
Café összejöveteleit minden 
hónap második hetén tartják 
17 órától a Színház aulájában. 

(t. m.) 

Jogi utak és útvesztők, mire figyeljenek  
a demens betegek hozzátartozói?

Családias hangulatban 
töltötték a kora estét 
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Egészségünkért, ismeretterjesztő sorozat (48.)

Már két éve együtt élünk 
a koronavírus-járvánnyal, 
de ennyi megbetegedést 
még nem tapasztaltunk gye-
rekeink körében, mint a 
januári hónapban. Nem volt 
ritka a napi 80-90-es for-
galom a rendelőben. Majd-
nem mindenkit teszteltünk, 
és zömében pozitív volt az 
eredmény. Valószínűleg 
a fertőzést a koronavírus 
omikron változata okozta. 
A betegség tünetei nagyon 
hasonlítanak a felsőlégúti 
megbetegedések tüneteire: 
láz, izomfájdalom, nátha, 
elhúzódó száraz köhögés, 
esetleg hányás, hasmenés. 
A betegség nagyon fertő-
ző. Rövid idő alatt át lehet 

adni 10-15 osztálytársnak, 
családtagnak. Mi a teendő, 
ha betegünk Covid pozitív? 
Elkülönítjük, a család ka-
ranténba kerül 7 napra. A 
kezelés tüneti. A betegség 
lefolyása legtöbbször enyhe.

A következő óvintézkedé-
sekkel fékezhetjük meg a jár-
ványt: maszkviselés, gyakori 
kézmosás és fertőtlenítés, 
távolságtartás és nem utol-
sósorban, a védőoltás.

2021  szeptemberében 
megkezdtük a 12 éven fe-
lüliek védőoltását és 2022 
januárjától az 5 éven felüliek 
oltását is. Még nem 
mondhatjuk, hogy 
nagy tapasztalattal 
rendelkezünk. Saj-

nos kevesen kérik az oltást, 
habár a korábbi, kötelező 
védőoltások beadása Ma-
gyarországon példaértékű 
(100%).

Jó szívvel ajánlom a szü-
lőknek, hogy oltassák be 
gyermekeiket. A gyermekek 
jól viselték az oltást, mellék-
hatást nem tapasztaltunk. 
Újabb hír, hogy megjelent 
egy új koronavírus mutáns, 
amiről még nem sokat tud-
nak a szakemberek. Az is egy 
új hír, hogy már tesztelik az 
omikron ellen kifejlesztett 
vakcinát. Mindebből az derül 

ki, hogy a járvány felszámolá-
sa még várat magára.

Végezetül ajánlom figyel-
mükbe a szakemberek cikke-
it, amik a sajtóban megjelen-
nek a témával kapcsolatban.

A mi feladatunk (alapellátó 
orvosok, védőnők) továbbra 
is az, hogy minél több és 
hitelesebb információt nyújt-
sunk a témával kapcsolatban. 
Bármikor szívesen állunk 
rendelkezésükre!

Legyünk sikeresek gyer-
mekeink érdekében!

Dr. Tőkés Emma
gyermekorvos

Koronavírus-járvány a gyermekek körében

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

Tájékoztatjuk Szentgotthárd Város 

lakosságát, hogy a kerti hulladék 

égetésére vonatkozó szabályok 2021. 

szep tember 1-től Szentgotthárd Város 

Önkormányzata Képviselő-testületé-

nek 15/2019.(VI.26.) önkormányzati 

rendelet 12 § alapján életbe léptek.

A kerti hulladék égetésére vonatko-

zó szabályok.

12. § (1) Avar és kerti hulladék meg-

semmisítése elsősorban komposztá-

lással történhet.

(2) Tűzgyújtás és égetés ezek figye-

lembevételével közterületen és in-

gatlanon belül szeptember 1-jétől áp-

rilis 30-ig heti két alkalommal, hétfői 

és pénteki napokon, 8-18 óra között, 

szélmentes időben megengedett. Az 

égetés max. 30 percig tarthat, tartós 

füstölés nem megengedett.

(3)  Égetéssel csak a nem kom-

posztálható (nem lebomló), illetve 

a komposztálásra alkalmatlan (pl. 

vírusos, baktériumos, gombás vagy 

egyéb fertőzött) avar és kerti hulladék 

ártalmatlanítható.

(4) A kerti hulladékot csak olyan 

megfelelően kialakított tűzrakó he-

lyen lehet égetni, ahol az égetés hő-

sugárzása környezeti kárt nem okoz.

(5) Az égetendő kerti hulladék nem 

tartalmazhat más kommunális, illet-

ve ipari eredetű hulladékot (pl. PVC, 

egyéb műanyag, gumi, festék, állati 

maradványok, veszélyes hulladék 

stb.).

(6) Vonalas létesítmény (közvasút, 

töltés, árok bevágás stb.) mentén – a 

létesítmény tengelyétől számított 

100 méteren belül – bármely nö-

vényzet égetése tilos.

(7) Lábon álló növényzet, tarló, illet-

ve növénytermesztéssel összefüggés-

ben keletkezett hulladék égetése tilos, 

ha egyéb jogszabály másként nem 

rendelkezik.

(8) Engedély nélküli nyílt téri ége-

tésnek minősül, ha a hulladék – elemi 

kár kivételével bármilyen más okból 

eredően – kigyullad.

(9) Hatóságilag elrendelt általános 

tűzrakási tilalom alól a rendelet nem 

ad felmentést.

(10) A tüzelés, a tüzelőberendezés 

használatának színhelyén olyan 

eszközöket és felszereléseket kell 

készenlétben tartani, amelyekkel 

a tűz terjedése megakadályozható, 

illetőleg a tűz eloltható. Az égetés 

befejezésével a tüzet el kell oltani, 

és a parázslást – vízzel, földtakarás-

sal, kéziszerszámokkal – meg kell 

szüntetni.

Szentgotthárd, 2022. 01. 10.

Szentgotthárdi 

Közös Önkormányzati Hivatal

Tájékoztatás kerti hulladék égetésről
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A koronavírus-járvány miatt 
2021-ben, és az idén sem ün-
nepelhették személyes meg-
jelenéssel a magyar kultúra 
napját Szentgotthárdon. 
Január 22-én Szép Renáta 
külkapcsolati és koordináci-
ós ügyintéző szervezésében, 
a Gotthard TV közreműkö-
désével az online térben 
emlékeztek a Himnusz be-
fejezésének évfordulójára. 

Elsőként Huszár Gábor 
polgármester köszöntötte 
a nézőket. „Szentgotthárd 
értékrendjében a kultúra 
előkelő helyen áll, talán ezt 
nem is kell bizonygatnunk, 
hiszen láthatják Önök is, hogy 
– mindig az aktuális 
helyzethez igazodva – 
színes kulturális élet 
jellemző városunkra. 
A harmadik, korona-
vírus-járvánnyal tar-
kított évünk kezdődik, 
de a kultúra művelése 
a járványhelyzetben 
sem állt le. Ki-ki a maga 
területén a lehetősé-
geihez mérten, de a 
legjobb ötletekkel ol-
dotta meg azt, hogy az 
érdeklődők ne marad-
janak program nélkül, 
vagy éppen az olvasók 
könyvek nélkül. Mű-
vészeti csoportjaink, 
kulturális, közművelő-
dési intézményeink és 
mindenki, aki valami-
lyen szinten hozzátesz 
a város kulturális életéhez, 
legyen büszke arra, hogy 
tesznek a jövőért. Merthogy 
kulturális értékeink megbe-
csülése nélkül nincs jövőnk. 

Köszönetet mondok mind-
azoknak, akik a magyar kul-
túráért, a magyar nyelvért 
dolgoznak, pedagógusoknak, 
könyvtárosoknak, múzeumi 

dolgozóknak, kulturális szak-
embereknek és civil közös-
ségeknek. Szívből kívánom 
mindenkinek, akik a magyar 
kultúráért felelősséggel tar-
toznak, hogy ne csak ma, 
hanem a jövőben is legyen 
jelen az a cselekvési vágy az 
alkotásra, a tenni akarásra, 
amely arra a reformkorra volt 
jellemző, amelyben nemzeti 
himnuszunk is született.”

Hrabovszky-Orth Katinka, 
a Pannon Kapu Kulturális 
Egyesület elnöke beszédében 
kitért a Himnusz születésére: 
1823-ban e napon fejezte be a 
szatmárcsekei szoba csendjé-
ben az akkor 33 éves Kölcsey 
Ferenc a Himnusz megírását, 

mely Erkel Ferenc zenéjével 
valódi magyar néphimnusz-
szá vált, s legyünk bárhol a 
világon, összeköt bennünket, 
egyetlen magyar embert sem 
hagy érintetlenül, tiszteletet 
adunk neki és másoktól is 
megköveteljük azt.

Majd a latin származá-
sú kultúra szó jelentésének 

e l e m z é s e  u t á n 
így folytatta.  „A 
kultúra tehát az 
életünk mintá-
zata, lenyomata, 
megkülönböztet 
minket más né-
pektől, őrzi egye-
di mivoltunkat. 
A magyar kultú-
ra bennünk van, 
minden szavunk-
kal és cselekede-
tünkkel alakítjuk. A kultúra 
olyan hatalmas erőforrásunk, 
amire bátran építhetünk, 
amit meg kell őriznünk, és 
tovább kell adnunk, hiszen 
csak így válhatunk a világ kul-
túrájának örök részesévé. Ah-

hoz, hogy más népek 
kultúráját tisztelni és 
megismerni tudjuk, 
először a magunkét 
kell megbecsülnünk.

A kultúra kovácsai, 
az óvónők, tanítók, 
tanárok, színészek, 
közművelődési szak-
emberek mind-mind 
azon munkálkod-
nak, hogy a magyar 
kultúra ne vesszen 
el. A Pannon Kapu 
Kulturális Egyesület 
2005 óta irányítja 
és látja el Szentgott-
hárd város kulturális 
életével járó felada-
tokat. Rendíthetet-
lenül küzdünk, még 
akkor sem adjuk fel, 
ha néha bizonyta-

lannak látszik a munkánk 
gyümölcse. Számunkra el-
sődleges, hogy városunk az 
igényes kultúra színtere le-
gyen.” 

Horváth Tiborné, a Móra 
Ferenc Városi Könyvtár és 
Múzeum igazgatója köszön-
tőjében az intézményről is 
szólt. „Intézményünk mind 

a központi könyvtár a 3 fiók  
és 14 kistérségi könyvtárával 
és mind a múzeum, illetve a 
hozzánk tartozó rábafüzesi 
Hianz ház, olyan kulturális 
értékeket őriz, ami gazdagítja 
Szentgotthárd és környéké-
nek kulturális életét.

Könyvtárunkban doku-
mentumok kölcsönzése mel-
lett rendezvényeket szerve-
zünk, figyelemmel kísérve 
az olvasói igényeket. A Pável 
Ágoston Múzeumban a hely-
ismereti értékek mellett a 
szlovén nemzetiség kulturális 
örökségét is ápoljuk. Múze-
umpedagógiai foglalkozáso-
kat tartunk diákoknak. Az or-
szág minden részéből, illetve 
Ausztriából és Szlovéniából is 
érkeznek hozzánk csoportok.”

Reményik Sándor: Minden-
napi kenyér című versének 
részlete után megköszönte 
munkatársai fáradozását 
a város kulturális életének 
színesebbé tételéért. 

Az online programon Szent-
gotthárd Város Vegyeskara is 
szerepelt, Offnerné Hadrik 
Timea karnagy vezényletével, 
zongorán Soós János kísért, 
szólót énekelt Klement Zsu-
zsa és Zámodics Mónika.

A magyar kultúra nap-
ján elhangzottakat a város 
facebook oldalán tették közzé 
január 22-én. 

(t. m.)

A virtuális térben ünnepelték 
a magyar kultúra napját

Kölcsey Ferenc
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MOZIMŰSOR
február 11. 19:00
Moonfall  (szinkronizált 

amerikai-kanadai-kínai sci-fi 
akciófilm – 2D)

Az emberiséget katasztrófa 
fenyegeti, mert valami eltéríti 
a Holdat a pályájáról, majd a 
Föld felé löki. A becsapódás el-
kerülhetetlennek tűnik, a bolygó 
végveszélybe kerül. A NASA 
vezetője meghökkentő teóriával 
áll elő, ami a megmenekülést 
jelentheti. Összeáll egy csapat, 
hogy megvédjék a világot. Arra 
azonban nincsenek felkészülve, 
ami a Holdon vár rájuk…

február 12. 19:00 
Rémálmok sikátora (szink-

ronizált amerikai-kanadai-
mexikói thriller – 2D)

Nem te vered át az embereket. 
Ők verik át magukat. Az uta-
zócirkusznál dolgozó Stanton 
Carlisle becsvágyó férfi, aki 
néhány jól megválasztott szóval 
tehetségesen manipulálja az 
embereket. Találkozik egy pszi-
chiáternővel, akiről rövidesen 
kiderül, hogy talán még nála is 
veszedelmesebb…

február 12. 17:00, február 
13. 16:00

Egy jegy 1000 Ft, kettő pe-
dig csak 1600 Ft!

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

Amikor Dorka megtudja, hogy 
özvegy apja újranősül, rögtön 
sejti, hogy addigi világa fene-
kestül felfordul. A kislány persze 
mindent meg is tesz azért, hogy 
így történjen. Harcba száll az 
új asszonnyal, akiről az sem el-
képzelhetetlen, hogy boszorkány. 
Amikor pedig nyaralni küldik, 
új szövetségesekre talál, például 
a dalos kedvű táborvezetőre, 
akivel az apjának is találkoznia 
kell…

február 13. 18:00, február 
14. 19:00

Egy jegy 1000 Ft, kettő pe-
dig csak 1600 Ft!

Becsúszó szerelem (magyar 
romantikus vígjáték – 2D)

Az elkötelezett fociultra és 
felesége babát szeretnének. Mi-
után kiderül, hogy a férj meddő, 
és az örökbefogadás sem le-
hetséges, a nő utolsó esélyként 
megállapodik egy roma lánnyal, 
hogy a születendő gyermekét 
magukhoz veszik. A férfinek 
innentől trükköznie kell, hogy 
ne bukjon le a rasszista barátai 
előtt, a magánélete pedig további 
nem várt fordulatokat tartogat…

február 15. 19:00 (Filmklub)
Lufi (feliratos kínai filmdrá-

ma – 2D)
Dargye és felesége, Drolkar 

állattartással foglalkoznak Tibet 
eldugott szegletében. Három 
fiúgyermekük közül még csak 
egy iskolás, a másik kettőről 
nagyapjuk segít gondoskodni. 
Egy apró félreértés azonban 
megtöri a család harmóniáját. 
Dönteniük kell, hogy a budd-
hista tanítások, vagy a modern 
társadalom által diktált értékek 
szerint folytassák-e az életüket…

Február 18. 19:00, február 
19. 17:00, február 20. 16:00, 
február 21. 19:00. február 22. 
18:00

Vegyél el (szinkronizált 
amerikai zenés romantikus 
film – 2D)

Kat Valdez a világ legszexibb 
és legbefolyásosabb celeb-
párjának a fele, a társa a menő új 
szupersztár, Bastian. Az előadók 
a koncertjükön, a rajongóik kö-
rében készülnek egybekelni. A nő 
azonban közvetlenül a szertartás 
előtt megtudja, hogy a párja 
megcsalta, ezért összeomlik a 
színpadon. A válságos pillanat-
ban a tekintete találkozik egy 
idegenével a közönségből. Kat 
úgy dönt, hogy összeházasodik 
az illetővel… 

Premier! február 19. 19:10, 
február 20. 18:10, február 22. 
20:00, február 25. 19:00

Halál a Níluson (szinkro-
nizált amerikai krimi-thriller 
– 2D)

A belga detektív egyiptomi 
vakációja egy folyami gőzösön 
ijesztő fordulatot vesz, amikor a 
hajón utazó álompár nászútját 

gyilkosság zavarja meg. A gízai 
piramisok lábánál kibontakozó 
rejtélyben a féktelen szenvedély 
és az őrjítő féltékenység éppúgy 
főszerepet játszik, mint a válto-
zatos hátterű és kifogástalanul 
öltözött utazók, akik a nem várt 
fordulatok után szembesülnek a 
döbbenetes megoldással…

Premier! február 26. 17:00, 
február 27. 16:00

Katonadolog (szinkronizált 
amerikai családi vígjáték – 2D)

Egy küldetés során Briggs és 
Lulu (egy belga malinois kutya) 
közös utazásra indulnak, hogy 
az eb korábbi gazdájának teme-
tésére időben érkezzenek. Menet 
közben a végletekig őrületbe 
kergetik egymást, áthágnak egy 
csomó szabályt, épphogy elkerü-
lik a halált, és megtanulják: néha 
kissé el kell lazulni ahhoz, hogy 
egy fikarcnyi esélyük legyen a 
boldogságra…

február 26. 19:00, február 
27. 18:00, február 28. 19:00

Uncharted (szinkronizált 
amerikai akció-kalandfilm 
– 2D)

Nathan Drake-et sokan is-
merik, és mindenki találkozott 

már vele, aki keresett kincset 
Amazónia esőerdeiben, vetődött 
partra néptelen karibi szigeten, 
vagy bunyózott tibeti műkincs-
rablókkal. A világ legvagányabb 
kalandora a 21. századi Indiana 
Jones, akinek a jövője legalább 
olyan bizonytalan, mint a múltja. 
Ez azonban most megváltozik…

március 1. 19:00 (Filmklub)
30 nap maximum (szinkro-

nizált francia krimi-vígjáték 
– 2D)

Rayane fiatal és jóképű, de 
botcsinálta rendőr, aki a magán-
életben sem sikeres. Egy orvosi 
vizsgálat során megtudja, hogy 
legfeljebb harminc napja van 
hátra. Mivel nincs vesztenivalója, 
elhatározza, hogy hőssé válik, és 
innentől kezdve a legnehezebb 
feladatokat is elvállalja. A haj-
meresztő megoldások azonban 
nem mindig a megfelelő módon 
sülnek el...

VALENTIN-NAPOK A MO-
ZIBAN!

Február 13-án (vasárnap) 
és február 14-én (hétfőn) a 
szerelem, a szeretet és a vi-
dámság veszi át a főszerepet 
a szentgotthárdi Csákányi 
László Filmszínházban. Kivé-
teles kedvezmény is várja a 
vendégeket, mert az említett 
napokon a belépőjegy alapára 
csak 1000 Ft, aki pedig a pár-
jával érkezik, annak csupán 2 
x 800 Ft, azaz összesen 1600 
Ft lesz!

Az El a kezekkel a Papámtól! 
című családi mesefilm elsősor-
ban a gyermekeket és a kísérő-
iket várja. Ez a kedves történet 
a szeretet mindent legyőző 
erejéről szól. A Becsúszó szere-
lem című romantikus vígjáték 
pedig kimondottan azoknak 
kínál kitűnő programot, akik a 
kedvesükkel érkeznek a vetí-
tésre. A sztoriból többek között 
kiderül, hogy bizony a kemény 
focidrukkerek szívéből sem 
hiányoznak a gyengéd érzel-
mek. További információk és 
online helyfoglalás: www.
csakanyimozi.hu
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2021. november 19-én Móra 
versmondó versenyre in-
vitálták a város és környé-
kének felső tagozatos és 
középiskolás diákjait.

Összesen 27 versmondó elő-
adásában hallgathatták meg a 
választott kortárs, illetve XIX., 
XX. századi költeményeket. A 
zsűriben Szép Renáta, Bedics 
Sándor és Lőrincz Miklós 
foglalt helyet. Horváth Tibor-
né igazgató köszöntőjében 
elmondta, nagy örömükre 
szolgál, hogy nemcsak az al-
sóbb évfolyamokból, hanem 
a középiskolás tanulók közül 
is szép számmal jelentkeztek 
a felhívásra. Szép Renáta – a 
zsűri elnökeként – méltatta 
a versenyzők felkészültségét, 
összegezte a zsűritagokban 
megfogalmazódott gondola-
tokat, és jótanácsokkal látta 
el a diákokat a jövőre nézve.

A versenyen az alábbi ered-
mények születtek:

5-6. évfolyam:
I. helyezett: Székely Dóra (5.a, 

Szent Gotthárd Ált. Isk. és Gimn.)
II. helyezett: Librecz Lénárd 

(6.g, Szent Gotthárd Ált. Isk. és 
Gimn.)

III. helyezett: Krajczár Kristóf 
(5.b, Szent Gotthárd Ált. Isk. és 
Gimn.)

Különdíj: Böő Botond (5.b, 
Szent Gotthárd Ált. Isk. és Gimn.)

7-8. évfolyam:
I. helyezett: Kuntár Panna (7.g, 

Szent Gotthárd Ált. Isk. és Gimn.)

II. helyezett: Mészáros Iza-
bella (7.g, Szent Gotthárd Ált. Isk. 
és Gimn.)

III. helyezett: Kovács Boglárka 
(8.o., Szent Gotthárd Ált. Isk. és 
Gimn.)

Különdíj: Tass Luca Veronika 
(7.g, Szent Gotthárd Ált. Isk. és 
Gimn.)

Középiskolás korcsoport:
I helyezett: Horváth Patrik 

(10.a, VMSZC III. Béla Technikum)
II. helyezett: Nagy Réka (11.g, 

Szent Gotthárd Ált. Isk. és Gimn.)
III. helyezett: Tóth Luca (11.b, 

Szent Gotthárd Ált. Isk. és Gimn.)
Különdíj: Polyák Ákos (11.a, 

VMSZC III. Béla Technikum)
November 29-én ismét a 

verseké volt a főszerep a Gyer-
mekkönyvtárban. Sokszínű 
vers-kavalkád részesei lehet-
tek  a város két általános isko-
lájának 3., illetve 4. osztályos 
tanulóinak köszönhetően.

Főként mai, kortárs költők 
szerzeményeiből válogattak 
a jelentkezők, akiknek vers-
mondása is tükrözte, hogy 
közel állnak hozzájuk a válasz-
tott művek, melyek gyakran 
saját életükről is szóltak. A 
lelkes és szép számú (17 fő) 3. 
osztályosok szereplését köve-
tően, a zsűri tagjai értékelték 
az elhangzott szavalatokat. 
Horváth Tiborné könyvtár-
igazgató emléklappal és apró 
ajándékkal köszönte meg a 
diákoknak a versenyen való 
részvételt. A korcsoportok he-
lyezettjei és különdíjasai pedig 

Szép Renátától vehették át az 
oklevelet és a könyvjutalmat.

A 3. osztályos versmondók:
I. helyezett: Németh Aliz (3.b, 

Arany J. Ált. Isk.)
II. helyezett: Gécsek Benett 

(3.a, Szent Gotthárd Ált. Isk. és 
Gimn.)

III. helyezett: Jakosa Anna 
Diána (3.a, Arany J. Ált. Isk.)

Különdíj: Kertész Adél (3.b, 
Arany J. Ált. Isk.)

A 4. osztályos díjazottak:
I. helyezett: Pencz Panna (4.b, 

Arany J. Ált. Isk.)
II. helyezett: Racker Liliana (4.a, 

Arany J. Ált. Isk.)
III. helyezett: Socic Anna Éva 

(4.b, Szent Gotthárd Ált. Isk. és 
Gimn.)

Különdíjasok: Achammer 
Luca, Tóth Zalán (4.a, Arany J. Ált. 
Isk.), Keszthelyi Rebeka (4.a, Szent 
Gotthárd Ált. Isk. és Gimn.)

December 3-án a legkiseb-
bek, az 1. és 2. osztályos kis 
versmondók mérettettek meg.

Sajnos betegség miatt jó 
néhány diák nem tudott 
részt venni a versenyen, így 
is sok-sok kiváló versmondót 
hallgathatott a zsűri. Többen 
választották Móra Ferenc, 
Kovács Barbara, illetve Osvát 
Erzsébet szerzeményét. Min-
denki nagyon bátran, felké-
szülten és ügyesen mondta el 
a versét, melyet a hallgatóság 
lelkes tapssal és mosollyal 
jutalmazott. 

Könyvjutalmat és oklevelet 
kaptak:

1. osztály:
I. helyezett: Bognár Lora (1.a, 

Arany J. Ált. Isk.)
II. helyezett: Szajkó Natasa (1.a, 

Arany J. Ált. Isk.)
III. helyezett: Vajda Kata (1.b, 

Szent Gotthárd Ált. Isk. és Gimn.)
Különdíj: Nádasdi Hunor (1.a, 

Arany J. Ált. Isk.)
2. osztály:
I. helyezett: Tóth Gergő (2.b, 

Arany J. Ált. Isk.)
II. helyezett: Böő Bende-

gúz (2.a, Szent Gotthárd Ált. Isk. 
és Gimn.)

III. helyezett: Tóth Sári (2.b, 
Szent Gotthárd Ált. Isk. és Gimn.)

Különdíj: Vigh Leoni (2.b, 
Szent Gotthárd Ált. Isk. és Gimn.)

Köszönjük a zsűri odaadó 
munkáját, hogy minden alka-
lommal összhangban, egyet-
értésben hozták meg a dönté-
seiket, illetve a versenyzőknek 
szánt dicsérő, biztató szavaikat!

Továbbá köszönjük az is-
kolák, a felkészítő tanárok és 
szülők támogatását, de leg-
inkább a versszerető diákok 
felkészülését, a versenyen 
való részvételüket! Reméljük, 
hogy jól éreztétek magatokat, 
és egy jó élménnyel tértetek 
haza a Móra versenyekről! 
Minden versmondónak szív-
ből gratulálunk, visszavárunk 
benneteket jövőre is!

Rendezvényünk a Vas Megyei 
Könyvtárellátási Szolgáltató Rend-
szer támogatásával valósult meg.

Információ: 
Móra Ferenc Könyvtár

Móra versmondó verseny
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November 25-én tartották az 
AGARE projekt keretében azt 
a nemzetközi rendezvényt, 
melynek házigazdája és szer-
vezője a MURABA ETT volt. 

Az eseményen hat ország 
képviseltette magát, volt, aki 
személyes, és volt, aki online 
jelenlét mellett. Az AGARE 
projekt célja a fenntartható-

ság és a kör-
nyezetvéde-
lem kapcsán 
meglévő jó 
gyakorlatok 
fe lkuta tá s a 
és ezek nép-
szerűsítése a 
vidéki térsé-
gekben.

Papp Bálint, 
a  M U R A BA 
ETT igazgató-
ja köszöntötte 
a megjelente-
ket, és felhív-
ta a figyelmet 
arra, hogy a 
jó gyakorla-
tok és jó pél-
dák sokszor 
a közvetlen 

közelünkben vannak, ezért 
érdemes fokozottan figyelni 
a környezetünket. Példaként 
hozta fel: a többször haszná-
latos ökotasakok elkészítését 
tavaly a MURABA szerve-
zésében valósították meg. 
Apró lépés, mégis sok ember 
összefogásaként igazolást 
adott a környezettudatos tér-
ség meglétére. A biogazdál-

kodás kapcsán kiemelte a 
felsőszölnöki Szlovén Minta-
gazdaság úttörő szerepét is.

A konferencia ezt követően 
szakmai előadásokkal folyta-
tódott. Labritz Béla, Szentgott-
hárd alpolgármestere a város 
környezetvédelem kapcsán 
elért eredményeit ismertette 
az elmúlt közel 10-15 év távla-
tából, míg Frasco Marchionni 
az olasz partner részéről mu-
tatta be az AGARE projekt 
céljait. A rendezvény máso-
dik felében Varró Viktor, a 
MURABA ETT irodavezetője és 
dr. Herke Zoltán, az Arrabona 

ETT munkatársa tartott elő-
adást a szervezeteknek a fenn-
tarthatóság területén elvég-
zett feladatairól, projektjeiről. 
A találkozót a résztvevők 
egyaránt eredményesnek 
minősítették, és biztosak ab-
ban, hogy a Muravidéken és 
a Rába-vidéken fellelhető jó 
gyakorlatok alapját képezhe-
tik a projekt eredményeként 
létrejövő E-booknak. (Anyag-
torlódás miatt most adjuk 
közre. a szerk.)

(t. m.)
Fotók: Szlovén Köztársaság 

Főkonzulátusa

Tavaly december köze-
pén újabb műhelymunká-
ra várták az önkénteseket 
Felsőszölnökön a Szlovén 
Mintagazdaságban a Városi 
Gondozási Központ Szent-
gotthárd szervezésében. 

A program a MOTIVAGE 
projekt keretében valósul-
hatott meg, melynek átfogó 
célja egy határon átnyúló 
idősbarát régió fejlesztése 
Lendva és Szentgotthárd 
térségének időskorúakkal 
foglalkozó szervezetei kö-
zött. A MOTIVAGE Lendva 
és Szentgotthárd térségét 
egy olyan integrált idős-

barát régióvá alakítja, ahol 
ösztönzik a társadalmi és 
gazdasági részvételt, és tá-
mogatják a felelős és önálló 
életvitelt, növelve az idősek 
jó egészségben, aktívan és 
méltóságban megélt éveinek 
számát, tehermentesítve az 
intézményeket és erősítve a 
közösségi kohéziót.

A Városi Gondozási Köz-
pont intézményvezetője, Fá-
bián Béláné köszöntötte a 
megjelenteket, projektpart-
nereket, szakembereket a 
határ mindkét oldaláról, a 
civil szervezetek képviselőit, 
a különböző generációkhoz 
tartozó résztvevőket. Beszé-

dében kitért az egyik leg-
szebb ünnepünk, a karácsony 
jelentőségére, a készülődés 
fontosságára. A legtöbb család 
otthonában ilyentájt sülnek 
az aprósütemények, készül-
nek a mézeskalácsok. Ebben a 
szellemben valósítottuk meg 
a programot is. A MOTIVAGE 
projekt igazán jó lehetőséget 
biztosít arra, hogy összehoz-
zuk a különböző generáció-
kat, tapasztalatot cseréljünk, 
beszélgessünk. 

A mézeskalácssütés egy 
önkéntes program kereté-
ben valósulhatott meg, ahol 
a szépen elkészített, díszített 
mézeskalácsokat ajándékdo-

bozokba csomagolva aján-
lották fel elsősorban sajátos 
nevelési igényű gyermekek-
nek a térségben, illetve a 
Szentgotthárd és Lendva 
területén élő időskorúak szá-
mára. Általában elmondható, 
hogy az önkéntes programok 
célja valamilyen segítség-
nyújtás. Azt szeretnék elérni, 
hogy ezen programok al-
kalmával az idősek ne csak 
fogadói legyenek a különféle 
segítségnyújtásnak, hanem 
aktív szereplői is, ezzel meg-
előzve az elmagányosodást, 
hátráltatva a demencia korai 
tüneteinek kialakulását. 

Csató Melinda

Nemzetközi konferencia a MURABA ETT szervezésében

Újabb programot szerveztek a generációk összehozására

Papp Bálint előadása

A konferencia résztvevői
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A megyei labdarúgó-bajnok-
ságban szereplő szentgott-
hárdi csapatok elkezdik a fel-
készülést a tavaszi szezonra, 
de lássuk, milyen volt az őszi 
szereplésük.

A Szentgotthárdi VSE szá-
mára nem úgy alakult az ősz, 
ahogy tervezték. A csapat 
Crnko Bogdannal kezdte meg 
a nyári felkészülést, azon-
ban a gyenge szereplésnek 
is köszönhetően a 4. fordulót 
követően a csapat és az edző 
úgy döntöttek, hogy nem foly-
tatják együtt a munkát. Az 
egyesület ezúton is köszöni a 
szlovén szakember munkáját, 
és minden jót kíván a további 
állomáshelyein. Gyorsan meg-
oldást kellett találni a kérdésre, 
így esett a választás a szintén 
szlovén Krecmar Róbertre, aki 
régóta váro sunkban él család-
jával, és több külföldi csapatnál 

is dolgozott már edzőként. Az 
új edzőnek sikerült kicsit fel-
ráznia a csapatot, és elkezdtek 
játékban és eredményben is 
javulni. Azonban még renge-
teg munka vár a csapatra és a 
vezetőkre. Az egyik legfonto-
sabb, hogy szükséges a keretet 
megerősíteni, és előrébb lépni 
a tabellán. A szentgotthárdi 
gárda ősszel 15 mérkőzésen 3 
győzelmet, 2 döntetlent és 10 
vereséget szerzett, és jelenleg 
a 14. helyen telel a 16 csapatos 
bajnokságban. A tavasszal nem 
lehet más cél, mint a benn-
maradás és egy stabil csapat 
kialakítása.

A Rábatótfalu SE szereplése 
hasonlóan alakult a szentgott-
hárdi csapat teljesítményéhez, 
ők is szebb őszre számítottak. 
Náricza Róbert csapata a baj-
nokságot megelőzően a me-
zőny első felét tűzte ki célul, 
azonban a jelenlegi helyezés 

sajnos alulmúlja a várako-
zásokat. A 13 forduló során a 
tótfalusi csapat 13 mérkőzésen 
2-2 győzelmet és döntetlent, 
valamint 9 vereséget gyűjtött, 
ezzel jelenleg utolsó előtti a 14 
csapatos Vas Megyei II. o. „Déli” 
csoportban. A csapat és a ve-
zetők is bíznak benne, hogy 
tavasszal eredményesebb lesz 
a csapat.

A Vas Megyei III. osztály 
körmendi csoportjában to-
vábbra is két szentgotthárdi 
városrészi csapat szerepel, a 
Rábatótfalui SE-Szalafő FC, 
valamint a Máriaújfalui SE. A 
rábatótfalui csapat leginkább 
idősebb labdarúgókból áll, de 
Merkli József kitűnő csapatot 
alakított ki, jó közösség jött 
létre. Az ő céljuk elsődlege-
sen a hétvégi szórakozás, de 
emellett szeretnének minél 
előkelőbb helyen végezni a 
bajnokságban. A csapat to-

vábbra is az élmezőny tagja, 
jelenleg a 4. pozícióban vár-
ják a folytatást, 8 győzelmet, 
1 döntetlent és 4 vereséget 
gyűjtve, tavaszi céljuk, hogy 
dobogón végezzenek.

A Horváth József által irá-
nyított Máriaújfalui SE csa-
pata az idei bajnokságban 
szeretett volna jobban szere-
pelni, mint tavaly, a hátsó ré-
gióból sikerült is felzárkózni 
a középmezőnyhöz. A csapat, 
játékban és egységességben 
sokat javult a tavalyi évhez 
képest, és több szerencsével 
még előrébb is lehetne, mint 
a 8. pozíció (5 győzelem, 1 
döntetlen, 7 vereség). A csapat 
célja, hogy tavasszal minél 
több győzelmet gyűjtsön, és 
szeretne a városrész sport-
szeretői számára kulturált 
kikapcsolódást szerezni a 
hazai mérkőzéseken. 

(g. á.)

Az őszi labdarúgószezon mérlege

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 



14 Szentgotthárd

A tavalyi járványügyi korlá-
tozások miatt egy év szünet 
után ismét elkezdődtek a 
Perfect Change Alpokalja 
Kupa küzdelmei. 

A szervezők továbbra is 
több formában írták ki a tor-
nákat a sportkedvelők részé-
re, öregfiúk, női (jan. 22.), és 
nyílt amatőr kategóriában 
(jan. 29-30, febr. 5.). Január 
15-én az öregfiúk csapatai küz-
döttek a IX. Andante Retro-
Öregfiúk Torna trófeáiért. A 
rendezvényre 9 csapat adta le 
a nevezését, a helyi csapatok 
mellett érkeztek együttesek 
Zalaegerszegről, Lentiből és 
Szombathelyről is. A torna 
kiváló hangulatban zajlott, 
a nézők végig sportszerű és 

izgalmas mérkőzéseket láthat-
tak. Az „A csoportban” 4 csapat 
(Alpokalja Legalja – Sztg., Twin 
Peaks – Sztg., Joy Food&Cafe 

– Szhely., Farmervilág-Lenti 
TE), míg a „B csoportban” 5 
csapat (Retro Volán – Szhely., 
Proficolor – Sztg., All Stars 
Szentgotthárd, Vorhota LSC 

- Zalaegerszeg, Hotel Textil 
Service – Szhely.) küzdött a to-
vábbjutó helyeiért. A 4 tovább-
jutó csapat az elődöntőben 

folytatta a versengést, az első 
elődöntőben két szombathelyi 
csapat nézett farkasszemet 
egymással, ahol a Hotel Textil 
Service 3-0 arányban győzött 

a Joy Food&Cafe ellen, a másik 
mérkőzésen a Twin Peaks csa-
pata egy góllal (2-1) legyőzte a 
Vorhota LSC gárdáját. A bronz-
mérkőzésen a Joy Food&Cafe 
győzött, míg a döntő izgalmai 
után a Hotel Textil Service 
csapata emelhette magasba 
a győztesnek járó serleget. 
A szervezők ezúttal egyé-
ni díjakat is osztottak, ezek 
alapján a torna gólkirálya: 
Csépán Norbert (Hotel Textil 
Service), a legjobb játékos: 
Vígh Ferenc (Twin Peaks) a 
legjobb kapus: Hende Sándor 
(Joy Food&Cafe). A szervezők 
köszönik a támogatók segít-
ségét, és nagy öröm volt látni, 
hogy a részt vevő csapatok 
is jó hangulatban távoztak a 
tornáról. (g. á)

2022. január 8-án 11 fős 
csapattal kelt útra a szent-
gotthárdi fogorvos, Háklár 
Mónika, hogy meghódít-
sa Dél-Amerika és egyben 
egész Amerika, a Föld Hi-
maláján kívüli legmagasabb 
hegyét, a  6962 m magas 
Aconcagua-t. Az időjárási 
viszontagságoktól és oxi-
génhiánytól mardosva, de 

gyönyörűbbnél gyönyörűbb 
tájakon át végül január 24-
én öten sikeresen feljutot-
tak a hegycsúcsra, köztük 
a szentgotthárdi hölgy is. A 
csoport többi tagja sajnos 
egészségügyi okokból nem 
indulhatott el  a csúcstá-
madásra. A szentgotthárdi 
hegymászó köszöni az ott-
honiaknak a biztatást és a 

támogatást, a hegymászó 
csapatnak az élményt, a tel-
jesítményt, a hihetetlen jó 
hangulatot, az inkáknak az 
ellátást, az erőt adó finom 
falatokat. Hálával tartoznak 
a hegynek, hogy bár minden 
egyes méterért megküzdöt-
tek, de méltónak találta őket 
arra, hogy feljussanak. 

Információ: Facebook

Január 29-én zajlott a VI. 
ÁFÉSZ Szentgotthárd Női Kupa 
hat csapat részvételével. Vas és 

Zala megye számos pontjáról 
érkeztek együttesek (Ván-
dorlók, Mobilizmo, Zöldfa, 

Police Ola LSK, Vép, Bagolyvár 
Pizzéria Celldömölk). A női 
kupa, hasonlóan az öregfiúk 
tornához, végig sportszerű 
küzdelmekkel zajlott. A nézők 
számos izgalmas mérkőzést és 
szép megoldásokat láthattak a 
hölgyektől. Az idei kiírás győz-
tese a szentgotthárdi Zöld-
fa csapata lett, akik nagyon 
magabiztosan győzedelmes-
kedtek, összes mérkőzésüket 
megnyerve, gólt sem kapva 
lettek az idei bajnokok. A tornát 

másodikként a Police Ola LSK, 
harmadikként a Vándorlók 
csapatai zárták. Természete-
sen a szervezők egyéni díjakat 
is osztottak. A gólkirálynő: 
Beimli Katalin (Zöldfa Sztg.) 
lett, a legjobb kapus: Kovács 
Boglárka (Police Ola LSK), míg a 
torna legjobb játékosa: Köröcz 
Bianka (Vándorlók). A szer-
vezők köszönik a támogatók 
segítségét, illetve köszönet a 
csapatoknak és kísérőiknek is.

(g. á.)

Szentgotthárdról 6962 méter magasan

Háklár Mónika

VI. ÁFÉSZ Szentgotthárd Női Kupa

IX. Andante Retro-Öregfiúk Torna

Hotel Textil Service
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Elérkezett az év azon időszaka, amikor lehetőség van jót tenni, hiszen mint minden évben, 
idén is rendelkezni lehet a személyi jövedelemadónk 1+1%-áról, magánszemélyként és egyéni 
vállalkozóként (KATA-s is). A befizetett SZJA 1%-át költségmentesen felajánlhatjuk regisztrált 
egyesületnek, vagy alapítványnak, másik 1%-át regisztrált vallási közösségeknek. Fontos, hogy 
ezen összegek sorsáról MI hozzunk tudatos döntést. Ha nem élünk az adó 1+1%-os felajánlási 
jogunkkal, ez a pénz a NAV-nál marad, és egyszerűen bekerül az állami költségvetésbe. 

A felajánlás végtelenül egyszerű. Ha valaki számítógépen tölti ki és interneten adja be a be-
vallását, mindössze annyit kell tennie, hogy beírja a megfelelő rovatba, hogy mely szervezetet 
szeretné támogatni. A NAV által elkészített bevallás jóváhagyásával egyidejűleg az 1% is felajánl-
ható! Ugyanez a helyzet az egyházi 1%-kal is.  Ha valaki papíron küldi be az adóbevallását, fontos, 
hogy olvashatóan írjon, és pontosan adja meg az adatokat. Szerencsére utólagos felajánlásra 
is van mód, ekkor postai úton kell a NAV-hoz elküldeni a nyomtatványokat, a bevallás benyújtási 
határidejéig, május 20-ig. Felajánlás esetén adótartozás nem állhat fenn!

A SZJA 1%-át gyűjtő, támogatható alapítványok és egyesületek:
1%

Miért és hogyan rendelkezzünk személyi jövedelemadónk 1%-ával?

Szentgotthárdi Civil Fórum 18897023-1-18

A Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány 18892901-1-18

Szentgotthárd Énekegyesület 18893311-1-18

Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesülete 18894219-1-18

Szentgotthárdért Közalapítvány 19246200-1-18

Szentgotthárdi Barokk Templomért Alapítvány 18888324-1-18

Horgász Egyesület Szentgotthárd 19895794-1-18

Rábafüzesért Egyesület 18896493-1-18

Farkasfa Jövőjéért Egyesület 18898677-1-18

Egészségesebb Jövőért Alapítvány 18894611-1-18

Szentgotthárdi Kerékpáros Egylet 18898543-1-18

Szociális Otthon Lakóiért Alapítvány 18883570-1-18

A Tehetségekért Alapítvány 18880292-1-18

Alapítvány Szentgotthárd Óvodáskorú Gyermekeiért 18883910-1-18

Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület 18895564-1-18

Szentgotthárdi Sportbarátok Egyesülete 18889727-1-18

Szentgotthárdi VSE 19893589-1-18

Szentgotthárdi Kézilabda Klub 19247964-2-18

Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület  18894941-1-18

Szentgotthárd Fúvóskultúrájáért Egyesület 18897229-1-18 

Szentgotthárd Közbiztonságáért Alapítvány 18884313-1-18 

Pro Natura St. Gotthárd Civil Összefogás 18898316-1-18

Rendelőintézet Szentgotthárd Szakellátásáért Alapítvány 18898787-1-18

Alapítvány Szentgotthárd Szakképzéséért 18880890-1-18

Hármashatár Baráti Kör 18887268-1-18

Iskolánk Tanulóiért Alapítvány 18881808-1-18

Synergy Fittness Szentgotthárd SE 18271948-1-18

Szentgotthárd - Térvidéki Munkások és Lelkesek Egyesülete 18204481-1-18

Alapítvány a 100 éves Szentgotthárdi Gimnáziumért 18880230-1-18

ÖRNYÉK Hagyományőrző és Harcművészeti Alapítvány 18284476-1-18

Máriaújfaluért Egyesület 18896929-1-18

Máriaújfalui SE 19893424-1-18

Rábatótfalusi Sportegyesület 19893503-1-18

Skorpió Kich-Box Sportegyesület  18892808-1-18

Brenner János Emlékhely Alapítvány 18880711-1-18

Önkéntes Tűzoltó Egyesület Magyarlak 19247737-1-18

Református Templomért Alapítvány 18882469-1-18

Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 15574321-1-18

Rába-vidéki Szlovén Nyugdíjas Egyesület 18891508-1-18

Rábavidéki Ifjúsági Egyesület 18622832-1-18

Kutyabarátok Egyesülete 18888111-1-18

PresiDance Táncsport Egyesület 18757367-1-18

A szentgotthárdi Skorpió 
Kick-Box SE elnökét, Kul-
csár Ferencet ismételten a 
felügyelőbizottságba válasz-
tották a Magyar Kick-Box 
Szövetségben.

A Magyar Kick-Box Szak-
szövetség január 22-ei tiszt-
újító közgyűlésén újra elnök-
ké választották a szervezet 
eddigi vezetőjét, Galambos 
Pétert. A Nemzeti Verseny-
sport Szövetség alelnöki 
posztját is betöltő sportve-
zetőnek a megjelentek újabb 
négy évre szavaztak bizal-
mat. Az MKBSZ alelnökeinek 
személye sem változott, így 
a jövőben is Király István – 
aki a WAKO világszervezet 

alelnöke és a sportág európai 
szövetsége, a WAKO Europe 
elnöke is –, Juhász Gábor 
és Katona Attila töltik be a 
tisztségeket. A közgyűlésen 
részt vevők új elnökséget is 
választottak, a szövetség fő-
titkára pedig Mórádi Barbara 
lett.  Az eseményen 50 tag-
szervezet képviselői jelentek 
meg. A jelenlévők a tisztújí-
tás mellett meghallgatták a 
szakvezetők beszámolóját a 
tavalyi felnőtt vb-n és után-
pótlás Eb-n való eredményes 
szereplésről. Galambos Péter 
beszámolt a 2017 és 2021 
közötti időszak legfonto-
sabb történéseiről. Az elnök 
kiemelte, hogy a sportágat 
tavaly a tokiói olimpián a 

NOB teljes jogú olimpiai 
taggá nyilvánította, valamint, 
hogy Magyarország egyaránt 

nagy sikerrel rendezte meg 
2017-ben a sportág felnőtt 
világbajnokságát, 2019-ben 
pedig az utánpótlás Európa-
bajnokságot.

Az egyesület továbbra is 
várja a sportág iránt érdek-
lődőket, folyamatosan lehet 
csatlakozni a kick-box edzé-
sekhez. Az egyesület már 6 
éves kortól várja a sportolni 
vágyókat, ha egy modern és 
biztonságos küzdősportot 
akarsz űzni, és egy jó csapat-
hoz szeretnél tartozni. „Vedd 
fel a kesztyűt” Szentgotthárdi 
edzések: kedden és csütörtö-
kön 18:00-19:30-ig a gimnázi-
um tornatermében.

Információ: 
Skorpió Kick-Box SE

Tisztújító közgyűlést tartott a Magyar Kick-Box Szövetség

Kulcsár Ferenc
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A Vas Megyei Önkormányzat vetélkedőt hirdetett Vas me-
gyei családok számára a Vas Megyei Értéktárban szereplő 
szellemi, tárgyi, épített, kulturális örökségünk, természeti 
értékeink széles körű megismertetésének, valamint a 
nemzeti értékek megőrzésének, bemutatásának céljával. 
Szentgotthárdról három család nevezett, Csilinkó László 
családjával a 3. helyen végzett. A többfordulós vetélkedőn 
részt vevő 4 fős családok közül 6 kerülhetett be a döntőbe, 
amelyet január 15-én tartottak Szombathelyen, a Megyeháza 
Dísztermében.

 A megyei önkormányzat az 
Agrárminisztérium által kiírt 
HUNG-2021 kódjelű pályázat 
keretében szervezte a vetél-
kedőt. A színvonalas szakmai 
anyag összeállításában és a 
vetélkedők bonyolításában 
jelentős tapasztalattal bíró 
Kukor Ferenc, dr. Bakó Balázs, 
Pál Ferenc és Kukorné Jósa 
Judit állt az önkormányzat 
segítségére. Mivel a verseny-
szabályzat szerint egy telepü-
lésről csak egy csapat juthatott 
be a szóbeli döntőbe, így az 5. 
és 6. helyezett szentgotthárdi 
csapatok helyett az addig 
elért eredmények alapján a 7. 
és 8. helyezett csapat került a 
döntőbe.

Sajnos a döntő napjának 
reggelére az őriszentpéteri 
család tagjai megbetegedtek, 
és a szentgotthárdi csapatból 
a gyerekek karanténba kerül-
tek, de a szervezők kérésére a 
szülők részt vettek, csapatukat 
képviselve. A szóbeli döntő té-
makörei: a Vas megyei Érték-

tár elemei; testvérmegyénk, 
a Hargita megyei Értéktár 
elemei és a Hungarikumok 
gyűjteménye voltak. A játékos 
feladatok a felsorolt témakö-
rök tényanyagára, valamint 
Vas megye földrajzi jellem-
zőire épültek, de szükség volt 
a csapattagok kreativitására, 
együttműködésére és ügyes 

taktikai érzékére is. Az első 
három helyezett csapat fődíja 
egy Hargita megyei „érték-
feltáró” utazás, ahol az ottani 

értéktár elemeit ismerhetik 
majd meg. Az egyhetes utazást 
nyárra tervezik.

Az első helyezett a jáki 
Mendel csapat, második a 
gencsapáti Drótostóthok csa-
pata, harmadik a szentgott-

hárdi Zsolobela Tasacsi csapat 
– Csilinkó Zsóka, Sarang Lotti, 
Takács Beatrix és Csilinkó 
László – volt. 

Csilinkó László és Takács 
Beatrix elmondta, sok isme-
rettel gyarapodtak, és szá-
mos érdekességet fedeztek 
fel a vetélkedő során. Az első 
forduló feladata egy a helyi 
értéktárban szereplő értékről 
való bemutatófilm készítése 
volt, ők a szentgotthárdi Csá-
kányi László Filmszínházat 
választották. A SZET Kft. ve-
zetése, munkatársai roppant 
segítőkészek voltak, vetítésen 
kívül is beengedték őket. Okos 
telefon, fényképezőgép és 
régi archív fotók segítségével 

számítógépen készítették el a 
filmet. Erre a feladatra a leg-
több pontot kapták. A második 

fordulóban feladatlapot kellett 
kitölteni, amihez sokat kuta-
kodtak, mert nagyon komoly 
kérdéseket kaptak megyénk-
ről, a hungarikumokról és 
erdélyi testvér megyénkről, 
Hargitáról. A szóbeli döntőre 
egy kézzel, kreatív módon 
készített Vas megye térkép-
pel kellett érkezni, melyen 
20 megadott földrajzi helyet 
kellett megjelölni, 5-öt pedig 
kreatívan ábrázolni. Az alkotás 
remekül sikerült, a csapat a 
legtöbb pontot kapta ezért a 
feladatért is. Annak ellenére, 
hogy csak a két felnőtt tudott 
elmenni, a döntő jól sikerült, 
az otthonmaradt lányok na-
gyon örültek a 3. helynek. Az 
erdélyi utazás mellett a részt 
vevő településekről hely-
ben készült termékeket, a 
vetélkedőt támogató cégektől 
ajándékcsomagokat, a Jeli 
arborétumba, a sárvári és cell-
dömölki fürdőkbe belépőket 
nyertek. A csapat Szentgott-
hárd városától egy, a városról 
szóló könyvcsomagot kapott.

Információnk szerint a csa-
ládi vetélkedő két másik szent-
gotthárdi csapatának Kevy 
Albert, a Vas Megyei Értéktár 
Bizottság elnöke és V. Németh 
Zsolt országgyűlési képviselő 
január 28-án oklevelet és 
értékes könyvcsomagot adott 
át Szentgotthárdon. (t. m.)

Régiségek, régi eszközök, motorok, 
antik tárgyak, festmények, 

teljeskörű hagyaték felvásárlása!

06 30 3118 747

Családi értéktár vetélkedő, szentgotthárdiakkal

A csapat 
a mozi épülete előtt 

Kreatív térkép 
Vas megyéről


