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Negyvenéves jubileumát ünnepelte
a szentgotthárdi zeneiskola
Negyvenéves fennállását
ünnepelte a szentgotthárdi
Takács Jenő Alapfokú Művészeti Iskola június 10-én a
Szlovének Házában. A zenei
és művészeti oktatásról kiállítást is nyitottak, mai oktatók egykori tanítványaikkal
zenéltek együtt, köszöntötték a korábbi igazgatókat is.
„Köszönöm a zenét! Mit
nektek adok, s azt, hogy ettől
boldog vagyok! Ne feledd el,
dal és a tánc mindenütt kell.

Halljátok! Köszönöm a zenét!”
A magánénekes tanulók, az
ifjúsági énekegyüttes és a
néhány kollégából álló egyesített kórus énekével kezdődött a program, és a dal pár
sorával kezdte köszöntőjét is
Sebestyénné Németh Eszter
intézményvezető, majd Fodor
István, a Szombathelyi Tankerületi Központ igazgatója is
köszöntötte a jubilánsokat és
a jelenlevőket. Az ünnepségen
stílusosan az éneké és zenéé
volt a főszerep, egy-egy mű

elhangzása előtt és után az iskola történetéből mondott néhány gondolatot Sebestyénné
Németh Eszter és Soós János.
1981-ben lett önálló zeneiskolája Szentgotthárdnak,
addig a körmendi iskola kihelyezett tagozata volt. 198695 között az őriszentpéteri
kihelyezett tagozatot is ellátták. (Tavaly a pandémia miatt
nem tarthatták meg az évfordulós ünnepséget. a szerk.).
Az évtizedek alatt többször
változott az intézmény stá-

tusza, 2005-től betagozódott
a városi iskolák összevont
hálózatába, és ekkor indult el
a képzőművészeti oktatás is
az intézményben Csomósné
Boros Erika vezetésével.
Takács Jenő, akkor még élő,
Magyarországról származó,
burgenlandi zeneszerző nevét
1999-ben vette föl az iskola. A
Deák Ferenc utca 1. szám alatt
lévő épületük helyi védettség
alatt áll, 1981 óta a zeneoktatás
központja volt a városban.
Folytatás a 10. oldalon

Megszabadítják a hulladéktól a kaszagyár területét
Szentgotthárdon június 16-án az önkormányzati hivatal épületében írták alá a Szentgotthárd Város Önkormányzata és a
Zala-Müllex Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft.
között létrejött, a kaszagyár területén bontási és egyéb, hozzá
kapcsolódó munkák elvégzéséről szóló szerződést. A sajtótájékoztatón Bauer Arnold (Müllex), Kiss Albert műszaki szakértő,
dr. Dobos Adrienn, a pályázat előkészítője is részt vett.
Huszár Gábor polgármester köszöntötte a jelenlévőket,
majd hangsúlyozta, hogy a város történelmi pillanat előtt áll
a kaszagyári projekt elindításával. Olyan mérföldkő lehet ez a
település életében, mint amit a kilencvenes években az ipari
park kialakítása jelentett.
Folytatás a 3. oldalon
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Kitüntetéseket adtak át a Semmelweis-napon
Semmelweis-napi ünnepséget tartottak június 29-én Szentgotthárdon, az önkormányzati hivatal Refektóriumában.
A pandémia után újra eljöhettek az egészségügyi és szociális területen dolgozók a köszöntésre és önkormányzati
díjátadásra. A két díjazott, dr. Tőkés Emma gyermekorvos,
Huszárné Majczán Ildikó bölcsődei kisgyermekgondozó.
Fábián Bélánét, a gondozási központ vezetőjét – negyvenévi
szolgálat után – nyugdíjba vonulása alkalmából köszöntötték.
A Himnusz eléneklésével kezdődött az ünnepség,
majd Libretz Lénárd, a Szent
Gotthárd Gimnázium 6. évfolyamos tanulója mondta el

és hatalmas energiát mozgósítottak az itt dolgozók,
milyen szeretettel fordultak a
betegek felé, akkor, amikor a
legnagyobb szükségük volt rá.

Labritz Béla, dr. Tőkés Emma
Máriai Sándor Ajándék című
versét.
Labritz Béla alpolgármester
köszöntötte az egészségügyi
szakdolgozókat. „Július elseje,
Semmelweis Ignác születésnapja talán nemcsak körünkben, hanem a világon is
ismert. A tisztelet és szeretet
hangján tudok szólni az egészségügyről, hiszen jómagam a
gyógyszergyártás területén
töltött évtizedek után, most
mentem nyugdíjba. A szentgotthárdi önkormányzat a
kötelező feladatvállaláson túl
is gondoskodik a területén és
a járásban élők ellátásáról.
A kétéves járvány is megmutatta, milyen hivatástudatot

Szép Renáta, az önkormányzat külkapcsolati és
koordinációs ügyintézője
(a program szervezője és
moderátora) a beszéd után
Huszár Gábor polgármester
jókívánságait is tolmácsolta.
(A polgármester Budapesten
tárgyalt).
Lang Márk egyetemi hallgató Karinthy Frigyes Utazás
a koponyám körül című művéből adott elő részletet, majd
Labritz Béla alpolgármester
adta át az önkormányzati kitüntetéseket.
Dr. Tőkés Emma gyermekorvos Szentgotthárd Egészségügyéért és Szociális Ellátásáért Díjat kapott. Mielőtt
átvette, szólt néhány szót. Szeretné, ha minél több gyermek
lenne a városban, és kollégáira
utalva azt mondta: most mindenkinek itt kellene állnia,
akikkel együtt dolgozott, hálás
a szakrendelő, a mentőszolgálat dolgozóinak is.

Huszárné Majczán Ildikó

Dr. Tőkés Emma 1949. május 30-án született Aranyos
egerbegyen. Középiskolai és
egyetemi tanulmányait Kolozsvárott végezte, ahol 1974ben általános orvosi diplomát
szerzett. Szentgotthárdon
1989-től látja el a város egyik
legnagyobb gyermekorvosi
körzetének teendőit, gondoskodik a körzetéhez tartozó
csecsemők, gyermekek orvosi
ellátásáról egészen 19. életévük betöltéséig. Csecsemőgyermekgyógyászat szakképesítését 1996-ban szerezte
Budapesten, majd a következő
évben újabb szakvizsgát tett
iskola-egészségtan és ifjúságvédelmi területen.
Gyógyító munkáját lelkiismeretesen, nagy szaktudással, kollégái számára is
példaértékűen végzi, munkabírása kivételes. Elhivatottságát mi sem bizonyítja
jobban, mint hogy jól megérdemelt nyugdíjas éveiben
is aktívan, teljes odaadással dolgozik. Évtizedek óta
szívvel-lélekkel felügyeli a
csecsemők, kisgyermekek,
óvodások és iskolások egészségét. Az oktatási és nevelési
intézmények dolgozói és a
szülők is számíthatnak segítő
szavaira, szakmai útmutatásaira, tanácsaira. Munkáját
példamutató kedvességgel
és nagyfokú szakmai tudással
látja el, türelemmel és pozitív
kisugárzással fordul a gyer-

Beszéde végén az alpolgármester reményét fejezte ki,
hogy az újonnan felállt kormány anyagi szinten is tovább
javítja a területen dolgozók
megbecsülését.

I m presszu m
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

Fábián Béláné

Szentgotthárd

3

Békefi Antal Népdalkör
mekek és szüleik felé. Kiváló
kolléga, mindenki számíthat
rá, a védőnőkkel kialakított
jó munkakapcsolat hatékonyabbá és gördülékenyebbé
teszi a kisgyermekek ellátását. A járványhelyzet alatt is
példásan végezte feladatait.
Lelkiismeretes, a gyermekek
érdekeit szem előtt tartó, önzetlen és szeretettel teli több
évtizedes munkájának méltó
elismerése e díj. (Nagy taps
követte a díj átadását.)
Huszárné Majczán Ildikó
bölcsődei kisgyermekgondozó az önkormányzat Szentgotthárd Egészségügyéért és
Szociális Ellátásáért Díj-ban
részesült. Őt is nagy tapssal
köszöntötték.
Huszárné Majczán Ildikó
30 éve kötelezte el magát a
kisgyermekek gondozása,
nevelése terén, s mind a mai
napig egyazon munkahelyen,

a szentgotthárdi bölcsődében
folytatja e tevékenységet. Nehéz, felelősségteljes hivatást
választott, melynek során
pótolhatatlan szerepet tölt
be a kisgyermekek szocializációjában. Munkáját töretlen
lelkesedéssel, nagy szakmai
elhivatottsággal, őszinte gyermekszeretettel, felelősségtudattal végzi. Tiszteli a gyermeki személyiséget, képes
mindenkiben meglátni az
értékeket. Tudatos, következetes nevelőként, gyermekközpontú szemléletével, biztos
támasza a kisgyermekeknek,
szüleiknek és munkatársainak is. A szakma iránti alázat
és a kollégái iránti tisztelet
mutatkozik meg minden cselekedetében. Kommunikációja mindig nyílt, hiteles, szakmai és közérthető. A három
évtized alatt emberi, szakmai
sokszínűségével, meleg, en-

gedékeny magatartásával
formálja, óvja a gyermekeket.
Kiváló együttműködési képességét, másokért való tenni akarását bizonyítja, hogy
fiatal, pályakezdő kolléganők
szakmai fejlődésén, közösségbe való beilleszkedésén
is fáradozik. Többlettudását,
szakmai tapasztalatát szívesen adja át nekik. Olyan
kolléga, akire mindig lehet
számítani a feladatok megvalósításában. Közösségi, alkotótevékenységre ösztönző
ember, aki minden kollégája
munkáját megbecsüli. Mindig
szem előtt tartja a bölcsőde
hírnevének megóvását. Soha
nem hátrál meg a feladatoktól, a rendezvényeken mindig
aktívan részt vesz. Szociális
érzékenységéből adódóan
hosszú évek óta a bölcsőde
megbízott gyermekvédelmi
felelőse.

Fábián Bélánét, a Szentgotthárdi Városi Gondozási Központ vezetőjét 40 éves szolgálat után, nyugdíjba vonulása
alkalmából köszöntötték. Az
ünnepelt megköszönte az önkormányzati hivatal korábbi
és mostani vezetőinek, dolgozóinak az együttműködését,
segítségét. „Sok mindennel
elégedett vagyok, ami a szociális ellátásban történt, egyet
leszámítva, ezt a gondot örökül
hagyom. Szentgotthárdnak és
az Őrségnek is szüksége lenne
egy bentlakásos intézményre,
mert a térségből ez nagyon
hiányzik. Tovább élnek az emberek, a 80-90 évesek közül
többen rászorulnak erre a
gondozási formára.
Az ünnepséget a Békefi Antal
Népdalkör előadásával, gratulációkkal és a Justfood Kft.
fogadásával zárták. 
(t. m.)
Fotó: Pap Eszter / Sztiphoto

Megszabadítják a hulladéktól a kaszagyár területét
Folytatás az 1. oldalról
A Zala-Müllex Kft.-vel megkötött szerződés az első lépése
ennek a hosszú folyamatnak,
ezzel veszi kezdetét a több
mint húsz éve kihasználatlan terület rendezése. A polgármester kiemelte, hogy a
hathektáros területet úgy kell
majd beépíteni és kialakítani,
hogy az a város szerves részét
képezze, a központtal együtt
lüktessen. A tervek szerint
fontos szerepet kap majd itt

a kultúra és a művészeti élet
is. Ennek része lesz a ciszter
temető és kápolna megőrzése, műemléki szempontból
is fontos az egykori ciszter
lovarda épülete és szerepének
megtalálása, Szentgotthárd
ipartörténetének bemutatása
és a város turizmusának szolgálata, hiszen a közelben folyik össze a Rába és a Lapincs.
Bauer Arnold, a Zala-Müllex
Kft. vezetője örömét fejezte
ki, hogy részesei lehetnek a

kaszagyári terület fejlesztését
célzó projektnek, amely növeli Szentgotthárd vonzerejét.
Gratulált az önkormányzatnak és a polgármesternek,
hogy hosszú évtizedek után
ki tudták mozdítani ezt az
ügyet a holtpontról. Az 500
köbméteres pakuratartályok
elbontása, valamint a 400
tonna veszélyes hulladék (olaj,
festékek) és 1400 tonna egyéb
hulladék elszállítása és ártalmatlanításra való elhelyezése

lesz a feladatuk. A munkálatok
elvégzésére a munkaterület
átadásától számított négy hónap áll rendelkezésükre.
A területen elvégzett hatástanulmány alapján van, ahol
5-10 méteres őskavicsréteg
húzódik, a folyók közelségének dacára nem ingoványos
a terület. „Kemény és tömör az
altalaj, építkezésekhez statikai
szempontokból is a lehető
legjobb” – mondta Kiss Albert
műszaki szakértő. 
(t. m.)
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A nemzetiségekkel való együttműködésről,
tér újratervezéséről, a Hianz ház felújításáról is tárgyaltak
Civil szervezetek támogatásáról, szoborfelújításról, a
nemzetiségekkel való együttműködésről és a Nagyboldogasszony-templom, a kolostorépület, a Színház és a
plébánia előtti tér felújításáról is tárgyalt június 29-én a
szentgotthárdi önkormányzat képviselő-testülete.
A lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között
történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi
Közös Önkormányzati Hivatal
munkájáról szóló beszámolóval vette kezdetét a képviselőtestület júniusi ülése.
Elfogadták a nemzetiségek
és Szentgotthárd Város Önkormányzatának kapcsolatáról, a további együttműködési
lehetőségekről szóló beszámolót. Kissné Köles Erika, a
szlovén nemzetiség parlamenti szószólója megköszönte
a város együttműködését a
nemzetiségi feladatokhoz
kapcsolódóan. Felhívta a figyelmet annak fontosságára,
hogy az őszi népszámláláskor
a szlovén származású lakosság
bátran vállalja a nemzetiséghez tartozását.
A szentgotthárdi Nagyboldogasszony-templom előtti,
vagyis a kolostorépület, a
plébánia és a Színház épülete
által körülhatárolt tér felújításának szándékával – Pintér
Gábor tájépítész és Kiss Gábor
városi főépítész bevonásával
– már régebb óta foglalkoznak a hivatalban. A láthatóan
nagyon rossz állapotban lévő
plébániaépület felújítására,
vagy új épület építésére talán
a közeljövőben sor kerülhet.
A tér északi oldalán álló egykori ciszterci udvarház már
vonzó külsőt kapott, a barokk
templom felújítása is befejeződött. A téren lévő épületek

megújulásával párhuzamosan
mielőbb indokolttá válik a tér
rendezése is, amely jelenlegi formájában – töredezett
burkolataival, egyes részein
túlburjánzott növényzetével – nem méltó a megújuló
épített környezethez. Az előkészített vázlattervek szerint
a városképet és az egyházi
örökségünk méltó bemutatását, megközelítését jelentősen javító beruházás
keretében a templom
előtti, rosszabb állapotú tér újragondolása
történne meg. Az ülésen
az elképzeléseket Kiss Gábor
mutatta be a képviselőknek,
akik a felújítás szándékával
egyetértettek, a részleteinek kidolgozását tartalmazó
komplett engedélyes tervdokumentáció elkészítésére
pedig bruttó 4.892.500 Ft-ot
szavaztak meg.
A Szentgotthárd és Térsége
Turisztikai Egyesület (TDM)
kérelemmel fordult az önkormányzathoz, amelyben
pénzügyi segítséget kérnek a
működésük fenntartásához
és a projektjeik önrészének
biztosításához. A képviselők a kérelmet támogatták, a
TDM egyesület működéséhez a 2022. december 31-ig
tartó időszakra 3.000.000
Ft-ot ítéltek meg. A turisztikai
koncepció és cselekvési terv
aktualizálására, illetve ehhez
illeszkedve a TDM és az önkormányzat közötti hosszú távú
együttműködési megállapodás feltételeire az év második
felében visszatérnek.
A Gotthárd-Therm Kft. felü
gyelő bizottságába Racker
Balázst választották meg.
Képviselői kezdeményezésre került a zárt kutyafuttató
létesítését javasló előterjesztés
a képviselők elé. A kérelemben azzal indokolják a zárt

kutyafuttató létesítését, hogy
a város területén nagyon sok
kutyatartó él – közülük sokan
lakásban tartják kutyáikat
– akik mások zavarása nélkül szeretnék kedvenceiket
időnként szabadon játszatni,
póráz nélkül biztonságos körülmények között szaladgálni

A Szentgotthárd és
Térsége Turisztikai
Egyesület 3 milliós
támogatást kapott
hagyni. A testület elviekben
egyetért egy zárt kutyafuttató kialakításával, amelyhez
a szükséges pénzt saját költségvetésben biztosítani fogja
abban az esetben, ha egy, a
kutyatartók által alapított
szervezet az önkormányzattal
kötött írásbeli megállapodásban vállalja a részvételt
a tervezett zárt kutyafuttató
fenntartásában és üzemeltetésében. Az önkormányzat
a szervezet létrehozatalát
követően a zárt kutyafuttató
kialakítására visszatér.
A képviselő-testület a
102/2022. számú határozatával egyetértett már azzal,
hogy pályázatot nyújtson be
az önkormányzat a szentgotthárdi színházépület szellőző
és légtechnikai rendszerének felújítására egy megnyílt
Leader pályázat keretében.
Időközben a projekt műszaki
tartalma bővült, amelynek következtében a kivitelezés várható költsége 20.194.466 Ft-ra,
a biztosítandó önrész összege
4.038.893 Ft-ra emelkedett.
Tárgyalták a rábafüzesi
Hianz ház felújításának szakmai előkészítésére benyújtott
pályázatot is: a támogató által

előírt feladatok elvégzéséhez,
a korábbi képviselő-testületi
határozatban már megítélt
önrészen felül, 825.000 forintot biztosítanak.
A Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány a Takács Jenő
AMI által szervezett 2022. évi
badacsonytomaji művészeti
tábor költségeihez (szállásdíj,
étkezés, utazás) 800.000 Ft
önkormányzati támogatást igényelt. A tábor
alapkoncepciója, hogy
intenzív szakmai munka és tábori közösségi
élmények segítségével
juttassák el a gyerekeket
még inkább a művészetek
közelébe, erősítsék a zenélési,
alkotói kedvüket, példát nyújtsanak a szabadidő értelmes
eltöltésére. A városvezetés a
kérelmet támogatta.
Augusztusban a csíksomlyói Csibész Alapítvány tagjaiból verbuválódott Árvácska
együttes 50 fővel Szentgotthárdra látogat. Tekintettel
arra, hogy az Alapítvány hátrányos helyzetű gyermekekről gondoskodik, illetve
városunknak mindig is fontos
volt a határon túli kapcsolatok ápolása, a szentgotthárdi vendéglátásuk költségét
az önkormányzat biztosítja
majd.
A szentgotthárdi székhelyű
Sport Mindenkié Egyesület versenyzői kvalifikálták
magukat a 2022. évi Spartan
Race World Championshipre, a görögországi (Spárta)
rangos világeseményre. A
verseny összköltsége közel
3.000.000 Ft, ebből a megigényelt 300.000 Ft támogatást
az önkormányzat biztosítja
számukra.
A Hársas-tónál az újabb
feladatok ellátása érdekében
a Horgász Egyesület azzal a
kéréssel fordult a városhoz,
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hogy támogassa egy elektromos teherszállító tricikli beszerzését. Az egyesület
több mint 10 éve végzi önkormányzati területek karbantartását, bekapcsolódik
a Hársas-tó fenntartásába is.
A közelmúltbeli fejlesztések
még vonzóbbá tették a tavat és
környékét, már a szezon előtt
is érzékelhető, hogy extrém
módon megnőtt az ott keletkező hulladék mennyisége.
A folyamatos összegyűjtése

több okból is rendkívül fontos
feladat, hiszen a környezet
megőrzésének szempontja
mellett az sem másodlagos,
hogy a tó környezetének rendezett képet kell mutatnia,
aminek többek között abban
is kifejezésre kell jutnia, hogy
a szemétgyűjtőket rendszeresen ürítik, azokból nem „folyik
ki” az oda bedobott, de el nem
szállított szemét. Ennek összegyűjtésében és elszállításában
jelentene nagy segítséget az

elektromos tricikli beszerzése,
amelyhez az önkormányzat
800.000 Ft támogatást biztosít
az egyesületnek.
A sportöltöző felújítása kapcsán a 22/2022. számú határozat alapján az önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó, „A szentgotthárdi Városi Sporttelep
épületének felújítása” címmel
benyújtott és elnyert pályázati
projekt költségvetését módosították, a projekt összkölt-
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sége 38.109.248 Ft, ebből az
igényelt támogatás 17.570.486
Ft, a saját forrás összege pedig
20.538.762 Ft. Emellett a Városi
Sporttelep főépületében a
nézők által használható hátsó
mosdók komplex felújítását is
támogatták, az ahhoz szükséges saját forrást összesen legfeljebb 7.962.900 Ft összegben
biztosítják.
Információ:
Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal

Mindennapi függőségeink és a járvány
Dr. Zacher Gábor, az országszerte jól ismert addikto
lógus és mentőorvos „Mindennapi függőségeink 2.0 és
a járvány” című előadására
megtelt a Színház Szentgotthárdon június 9-én.
Dr. Zacher Gábort Huszár
Gábor polgármester köszöntötte, elmondta, hogy hét
éve már tartott itt előadást a
Harmónia Egészségvédő Kör
meghívására, most az Egészségfejlesztési Iroda kérte fel
erre. A polgármester megjegyezte, „mi is függők vagyunk,
szeretjük városunkat, megtiszteltetés, hogy újra eljött
körünkbe.”
Dr. Zacher Gábor a függőség meghatározásával kezdte
előadását, majd a világban
a közelmúltban kialakult
járványokkal folytatta (ezek
javarészét hazánkban csak
a TV-hírekből ismerhettük).
A boldog békeidőknek a Kínából indult Covid-járvány
vetett véget, „ami jól pofán
vágott minket”. Kezdetben,
védőoltás híján, az egészségügy teljesítménye határán
volt, gyorsan megteltek az intenzív osztályok. A bezárások,
az állandó bizonytalanság
pszichésen szinte mindenkit érintett. Az oltásokról is
megoszlottak a vélemények,
kutatások szerint hazánk-

ban az emberek 15%-a ma is
kitalációnak tartja a vírust,
2,5 millió ember nincs beoltva. A mentális érintettség
következtében világszerte,

Afrikából indult az omikron
változat, ami három hét (!)
alatt bejárta a világot.
Sérült a legfiatalabb nemzedék is, sok minden kima-

Dr. Zacher Gábor

és nálunk is nőtt a depressziósok és az elhízottak száma,
az egészségügyi ellátás beszűkült, a gyógyszerfogyasztás jelentősen megugrott. A
beoltottság aránya a világban
kiegyenlítetlen, például míg
Angliában, Portugáliában
90%-os, van olyan afrikai
ország, ahol mindössze 10%os. A vírus mutálódik, Dél-

radt az életükből, sokan az
online világba menekültek, a
korábbról ismert függőségek
– dohány, alkohol, kábítószer,
gyógyszer – mellé új függőségek alakultak ki. Néhány éve
még nem sejthettük, mit jelent
az online kocsmázás, megduplázódott a sorozat- és játékfüggőség, állandóan félünk, hogy
lemaradunk valamiről, ló-

gunk a világhálón, vadásszuk a
lájkokat. A fiatalok véleményvezérei, az influenszerek, másodpercenként villódznak a
képernyőn… 2012-től már más
portált is használnak, mint
az idősebbek. (Zacher Gábor
azt javasolta a szülőknek, ne
tiltsák, hiszen sok minden
hasznosra is jó az internet,
inkább alakítsanak ki egyfajta
megegyezéses keretrendszert
a használatához.)
Az előadás további részében
humorral is átszőtt példákkal, adatokkal ismertette a
különféle függőségeket és
azok következményeit, majd
előadása végén ismét a Covidjárványról beszélt. „Mikor
térhetünk vissza a 2020 előtti
normális életünkhöz? Talán
soha. Nem tudjuk, hogy ősszel
lesz-e hatodik, vagy hetedik
hullám. Lehetséges. Milyen
lesz az új világ? A következő
10 év valószínűleg a járványról
fog szólni. Sokat tanultunk a
pandémiáról az elmúlt években, kár, hogy mint olyan sok
minden, ez is elpolitizálódott
hazánkban.
A közönség nagy tapssal, dr.
Klósz Beáta a Szentgotthárdi
Rendelőintézet és az Egészségfejlesztési Iroda nevében
köszönte meg az előadást.
(t. m.)
Fotó: Egészségfejlesztési
Iroda Szentgotthárd
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Szerelmesek Fesztiválja
– nem csak szerelmeseknek, immár hetedszer
Június 28. és július 3. között tartották a Szerelmesek
Fesztiválját Szentgotthárdon.
A 2015-ben indított programsorozat az idén is kellemes nyári szórakozást kínált
a Pannon Kapu Kulturális
Egyesület szervezésében.
Felnőttek, fiatalok és gyerekek is találhattak kedvükre
való műsort.
Az idei fesztivál a Feleségek
Felesége címmel bemutatott
pódiumműsorral indult, mely
Szendrey Júlia életét volt hivatott bemutatni.
Június 29-én Gerlóczy Zsigmond zongoraművész adott
koncertet a Refektóriumban.
Június 30-án „Meseautó” –
30 éves az Opel Szentgotthárd
címmel kiállítást nyitottak a
Színházban, a gyár régi dolgozói közül is többen eljöttek.

lomban” című előadásával.
Este Sose halok meg? címmel Koltai Róbert Jászai-díjas
színművészt, a Halhatatlanok
társulatának örökös tagját
kérdezte Gaál Ildikó rendező.
A könyvbemutató kabaréban
elhangzottak régi sztorik és
örökös slágerek is.
Este, a kellemes nyári időben, a Várkertben folytatódott a program: a Várkerti

piknikmozi vetítésen nézhették meg a Ha eljön Joe Black
című filmet. A szombat éjszaka
a fiataloké volt: Dj Troll Retro
discója zárta a napot.
Vasárnap a legkisebbek
vehették birtokba a Várkertet: az Aranykapu zenekar
gyermekkoncertje mellett
arcfestés és ugrálóvárak is
várták őket.
Kora este a Színházban Ádám
és Éva címmel játszottak egy
vígjátékot, a férfi–nő kapcsolatok jellemző problémáiról.
A 2022. évi Szerelmesek Fesztiváljának méltó
zárókoncertjét a Bagossy Bro
thers Company zenekar adta. A
Várkertben lévő szentgotthárdiak, látogatók, a zenekar és a
szervezők szíve együtt dobbant
meg, amikor meghallották,
hogy „Olyan Ő…”
(t. m.)
Fotó: Kóbor Szonja, Papp György

kicsit oldják az abszurd dráma
feszültségét, és a komor vég
(a pap halála) felett érzett kilátástalanságot bizakodássá
változtatják. Párbeszédük
az elutasítástól a megértésig
vezeti el a magányba süllyedt
vak embereket.

Nagy feladat volt a mű színpadra állítása, dicséret illeti
mind a szereplőket, akik egytől egyig amatőrök, a PKKE
Színjátszókörének tagjai, mind
a színpadra állítókat. Mind a
jelmez, mind a díszlet rendkívül profi módon fejezi ki a

Varga Bence irodalomtanár
Péntek este telt ház előtt,
nagy sikerrel adta elő a PKKE
s z í n j á t s z ó kö r e M a u r i c e
Maeterlinck: A vakok című
drámáját. Este a tervezett
Trashpartihoz nem volt kegyes az időjárás, viharos szél
és eső miatt ezt el kellett halasztani.
A szombati napot Varga
Bence irodalomtanár nyitotta
meg „Gyermekek az iroda-

Ősbemutató a szentgotthárdi
Színházban
A Pannon Kapu Kulturális
Egyesület Színjátszóköre
július 1-jén mutatta be Maurice Maeterlinck A vakok
című drámáját. Az előadás
a Szerelmesek Fesztiválja
programsorozat része volt.
A mű cselekménye, színpadképe komor. A dráma tizenkét
vak ember párbeszéde, akik
egy erdőben várják vezetőjük
visszatérését. Egy szigeten lévő
ispotályban élnek már régóta,
csak ritkán viszik ki őket az
épületből. Legtöbbjük szüle-

tése óta vak, így egymást sem
ismerik. Csak távoli, ismeretlen
hangokat hallanak, zivatart, az
óceán vagy folyó hullámzását.
Egyre fokozódik a félelmük, s
egyre türelmetlenebbül várják
vissza vezetőjüket, a papot.
A vakok kilátástalan világát
időről időre megszakítja a lány
és a pincér jelenete, amely a
virtuális létből a jelenbe téríti
a nézőt. Maeterlinck eredeti
darabjában ők nem szerepelnek, vélhetőleg a színpadi
mű átdolgozásakor kerültek
bele ezek a jelenetek, amelyek
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drámai hangulatot, s a fény- és
hangeffektusok is sokat hozzáadnak a darab lelkületéhez.
Pápai Sára új fordítását
Ferencz Krisztián dolgozta át, s állította színpadra.
Hrabovszky-Orth Katinkát

dicséri a rendezés, a díszlet és
a jelmez. Kóborné Kocsis Viktória asszisztensként, Rodek
Zoltán színpadmesterként,
a fény- és a hangtechnika
felelőseként segítette a darab
megvalósulását.

Érdemes felsorolni az amatőr szereplőket, akik hibátlan
szövegtudással, fegyelmezett
előadással járultak hozzá a
mű sikeréhez: Gazdag Valéria,
Tátrainé Bánfi Györgyi, Ila
Csenge, Ila Hédi, Kozma Nóra,
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Nyíri Kata, Györgypál Zsófia,
Károlyi Maja, Klement Zsuzsa.
Külön említést érdemel
Ferencz Krisztián a pincér,
valamint Hrabovszky-Orth
Katinka a lány szerepében.
M. P.

Az Opel 30 éve: tablók, fotók, újságcikkek a kiállításon
Harminc évvel ezelőtt kezdődött az autógyártás Szentgotthárdon az Opel Kft.-ben.
Itt készültek az első Opel
Astrák, az évfordulót kiállítással ünnepelték június
30-án a Színházban. Az épület előtt egy a gyár dolgozói
által felújított, első szériás,
30 éves Opel Astra fogadta a
látogatókat.
Ila Csenge Beethoven: Für
Elise című zongoraművét interpretálta, így kezdődött az
ünnepség. Mesics Olívia, az
Opel Szentgotthárd Kft. ügyvezetője köszöntötte a szép
számú közönséget, Bauer Károly, Huszár Gábor polgármestert, a gyár mai és korábbi
dolgozóit. Elmondta, 30 éve
együtt lélegzik a várossal a
motorgyár, ezért is gondolták:
„az üzem területéről kijönnek
a városba ünnepelni”. „Kik vagyunk? A falakon, asztalokon
elhelyezett fotókon, tablókon,
újságokon elevenedik meg a
30 év emléke, önökkel együtt
büszkék vagyunk a történetünkre. Tulajdonosok jöttek,
mentek (az Opelt 2019-ben
átvette a PSA, majd tagja lett a
Stellantis csoportnak, a szerk.),
egy azonban állandó maradt, a
gyár Szentgotthárdon. Az üzleti sikerek mögött emberi kapcsolatok is húzódnak, jólesik
együtt lenni. Olyan kollégákat
is meghívtunk, akik 30 évet nálunk dolgoztak, innen mentek
nyugdíjba. A mai dolgozók is
szeretnék megérni, hogy innen
menjenek nyugdíjba.”
Az igazgató megköszönte
mindazok munkáját, akik az
Opel megalapítását és 30 éves

kitartó sikereit támogatták, gármesterként fogalmam se is mindenhol tudták, az Opel
„hogy tovább írhassuk a gyár volt arról, hogy mit jelent egy és Szentgotthárd hírneve ös�történetét!”
világcég megjelenése. Ernst szekapcsolódik.
Szentgotthárd utcáin ré- A. Hofmann, az első igazgató
Bauer Károly beszédét azzal
gen sok Opel Astra futott, az azzal keresett meg, hogy pár fejezte be, reméli, 20 év múlva
évfordulóra a kollégák
az 50 éves évfordulót is
– Kuráth László, Némegünnepelhetik.
meth Zoltán (és fia BáHuszár Gábor pollint), Merkli Ferenc, Boós
gármester beszédében
Zoltán, Szálkai István,
kiemelte, SzentgottSzukics István, Bakucz
hárd adóbevételeinek
András és Keszthelyi Zollegnagyobb részét adja
tán – felújítottak egyet, a
ez a cég. Köszönetet
team tagjainak ajándékot
mondott az Opel vezeadott át az igazgató.
tőinek, korábbi és mai
Bauer Károly, Szentdolgozóinak. 2010 óta
gotthárd korábbi pola város polgármestere,
gármestere emlékezett Huszár Gábor, Mesics Olivía, Bauer Károly az Opel és más ipari
vissza a kezdetekre. 1983parki szereplők révén
ban a Rába Vagon- és Gépgyár apróságot szeretne csupán azóta többször is sikerült taúj üzemcsarnokot épített a kérni: 5 szobás lakást, lehetőleg lálkozni a miniszterelnökkel
városban, a kaszagyár helyett fürdőmedencével…(nem volt és a szakminiszterekkel, Szentitt akartak munkalehetőséget ilyen a városban. a szerk.)
gotthárd ipari fejlesztéséről
teremteni. A szovjet piac összeAz Opel gyökeresen meg- tárgyaltak. (2011-ben Orbán
omlott, a hatalmas csarnokot változtatta Szentgotthárd inf- Viktor miniszterelnök Szentgotthárdon jelentette be az
Opel üzembővítését, a Flex
motorgyár indítását.) Szentgotthárd hírét az is messze vitte az országban és az Európai
Unióban is, hogy a határon átnyúló ipari parkba érkezett az
Opel. A polgármester további
sikeres munkát kívánva, kérte,
hogy továbbra is szolgáljanak a
Az Opel gyár tablóképen
város javára.
Horváth Blanka Zonga
már nem rendezték be, üresen rastruktúráját is, bevezették Naulis: Kis szonátáját játszotkongott, télen focimeccsekkel a gázt, növelték az energiael- ta szaxofonon, majd Mesics
„töltötték meg”. A régi piacok látást (addig, ha kettőt villám- Olivia megköszönte a Pannon
elvesztésével 20%-os mun- lott, órákra elszállt az áram), Kapu Kulturális Egyesületnek,
kanélküliség volt a városban modernizálták a hírközlést, a Virtuart Kft.-nek, Czika Lászés a térségben erre nem vol- új digitális telefonközpontot ló fotósnak, az Opel dolgozói
tak fölkészülve. A mentőövet telepítettek, bővítették a csa- közül Kozó Szilviának, Kaszás
dobta be a győri vagongyár, tornahálózatot. Visszatekintve, Zoltánnak, hogy létrejöhetett
amikor a 90–es évek elején hihetetlen fejlődést hoztak az a kiállítás, amely három hétig
vegyesvállalati szerződést kö- alig 9 ezres városba, arról nem még nyitva tart. 
(t. m.)
Fotó: Czika László
tött az Opellel. „Kisvárosi pol- is beszélve, hogy az országban
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Feleségek felesége – Szendrey Júlia
Szentgotthárdon június 28án a Feleségek felesége című
pódiumműsorral kezdődött
a Szerelmesek Fesztiválja a
Színház aulájában. Szendrey
Júlia sorsába kapott bepillantást a közönség, versekkel, a
költő és felesége levelezéséből vett idézetekkel és időnként gitárkísérettel.
Szendrey Júlia, Petőfi Sándorné, Horváth Árpádné,
Petőfiné Szendrey Júlia. A
négy névváltozat köré építették a másfél órás pódiumműsort. Szendrey Júlia Keszthelyen született 1828-ban. Apja,
Szendrey Ignác, a jobb módú
magyar nemesi családok kívánalmai szerinti leánynevelő
intézetekben neveltette. Sokat
olvasott, idegen nyelveket
beszélt, zongorázott, jól táncolt, imádta a társasági életet.
1846-ban, Nagykárolyban
ismerkedett meg Petőfi Sándorral, ambivalens érzéseit
barátnőjének írt leveléből tudhatjuk: „gonosz fiú ez a Petőfi,
ráadásul valami költő… talán
büntetésül ismertem meg őt.”
Ez persze nem akadályozta
meg abban, hogy barátnőjétől,
Térey Maritól Petőfi-könyvet

kérjen (a barátnő nem tudott
szerezni). Pár hónap múlva
persze már naplójában azon
kesereg, „nem fogom soha
többé látni, mert olyan sze-

és fölsejlik az egyik legszebb,
ha nem a legszebb szerelmes
vers, a „Szeptember végén”.
Koltón íródott a nászúton
1847-ben, amikor Arany Já-

szélyesnek mutatom magam,
amilyen nem is vagyok!”
Mindeközben Petőfi már
arról ír barátjának, Arany Jánosnak: „nem az első bennem
a szerelmem, de hogy utolsó,
azt bizton állítom! Én nem az
vagyok, amilyennek a világ lát,
szeptemberben házasodom!”
Hát igen, a 17 évesen megismert Júlia, 18 évesen feleség,
19 évesen édesanya, 20 évesen
özvegy.
És a dátumok között ott
robog a magyar történelem is,

nosnak ő ezt írta: „Szerelmetes
Fajankóm, olyan lusta vagyok,
mint a török basa!”
Az előadáson ez és a többi
szép szerelmes vers is elhangzott. A korán jött és igen röpke
boldogságnak azonban hamar
vége szakadt.
Petőfiné (de furcsa így olvasni) a forradalom idején,
Pesten férje mellett van, de
odahaza, leendő gyermekének is kötöget, varrogat. (A
Nemzeti dalt kézbe is kaptuk
az előadáson, hogy együtt

énekelhessük a színészekkel.) A szabadságharc idején
szinte sorsszerű, hogy Petőfi
bevonul, Bem seregében
szolgál Erdélyben. Tordán
találkoznak utoljára, 1849
júliusában.
Aztán nem érkezik többé
hír felőle, Júlia kétségbeesetten keresi, mindhiába. Még
a gyászév letelte előtt, 1850ben férjhez megy a nálánál
jóval idősebb Horváth Árpád
történészhez.
Második házassága után
megvetés jutott neki osztályrészül, hiszen eldobta „az
özvegyi fátyolt”, mint a költő
azt megjósolta versében. (Feltehetően egzisztenciális okai
is voltak a frigynek).
Halálos ágyán átadta naplóját hű titkárának, azt is kérve,
sírkövén ez álljon: Petőfiné
Szendrey Júlia. Budapesten a Fiumei úti temetőben
nyugszik, versei, fordításai,
levelezése része a magyar
irodalomnak. (Tallián Mariann Júliát alakította, Lázár
Balázs Petőfi és mások szövegeit mondta, gitáron Csörsz
Rumen István játszott.)
(t. m.)
Fotó: M. P.

Letölthető városi információk:
elindult a CityApp SZENTGOTTHÁRD
Elkészült Szentgotthárd
város applikációja, amely
mind a szentgotthárdiak,
mind pedig a városba látogatók számára hasznos
lehet.
A Play Store-ból és az
App Store-ból is ingyenesen
letölthető alkalmazás tartalmazza a legfontosabb városi
információkat, programokat, látnivalókat, híreket,
elérhetőségeket. Emellett

lehetőséget nyújt a városi
bejelentő használatára is.
Aki pedig az app letöltésekor
hozzájárul, a push üzenetek
formájában közvetlenül
értesülhet a sürgős, fontos
információkról is.
Az applikáció működtetésének célja, hogy gyorsan
elérhetőek legyenek mindazon információk, amelyekre akár szentgotthárdiként,
akár turistaként szükségük
lehet.

A jelenlegi tartalom csak
az első fázisa ennek a folyamatnak, a jövőben szeretnék
folyamatosan bővíteni, ezek
között a helyi üzletek, vállalkozások és szolgáltatók
elérhetőségével is. Várják
az érintettek közreműködését is: az a szolgáltató, aki
szeretne térítésmentesen
megjelenni a városi mobilalkalmazásban, a titkarsag@
szentgotthard.hu e-mail címen és a 94/553-044-es

telefonszámon jelentkezhet.
A beérkező információkat
lehetőségeik szerint, folyamatosan töltik majd be az
alkalmazásba, ahol ezáltal
minden érdeklődő számára
– mindössze néhány kattintással – hozzáférhetővé
válnak a helyi szakemberek,
fodrászok, kozmetikusok, kereskedők stb. elérhetőségei.
Információ:
Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal
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Dr. Krajczár Róbert kapta idén a Szentgotthárd Közszolgálatáért Díjat
Dr. Krajczár Róbert, hatósági és koordinációs vezető június 30-án, a köztisztviselői
nap alkalmából vehette át
Huszár Gábor polgármestertől és dr. Dancsecs Zsolt
jegyzőtől a Szentgotthárd
Közszolgálatáért Díjat, két
évtizedes munkásságának
elismeréseként.
Dr. Krajczár Róbert 2002ben szerzett jogász diplomát
a Pécsi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Karán. Még az év augusztusában pályakezdőként kezdett
dolgozni a Szentgotthárdi
Polgármesteri Hivatalban,
azóta is ez a munkahelye
immár 20 éve. Kezdetben

önkormányzati tanácsadó
munkakörben dolgozott,
majd a Hatósági és Okmányiroda megbízott vezetőjeként helyettesítette a távol
lévő vezetőt. 2005-től a Jogi
és Koordinációs Iroda vezetője, 2012-től pedig ezen iroda jogutód csoportjait vezeti.
Megbízható, nagyon alapos,
a határidőket és a jogszabályokat pontosan ismerő
és betartó munkatársunk.
Nagyon fontos, kiváló közösségi ember, ha a munkahelyi
közösség építéséról van szó.
A Hivatal felépítésének kialakításában, az önkormányzati Szervezeti és Működési
Szabályzat összeállításában,
az önkormányzat rendsze-

rének szakmai kialakításában, a Zöld Szentgotthárd
rendszer megvalósításában,
a Közrend, közbiztonság,
bűnmegelőzés önkormányzati rendszerének, illetve
a Bűnmegelőzési Bizottság
létrehozásában és működtetésében kiemelkedő szerepe
volt. A rendeletek előkészítése, szakmailag megfelelő
állapotba hozása kívülről
nem látható, nagyon fontos
szakmai munka, amely nem
tud megvalósulni nélküle.
A nemzetiségi önkormányzatok kialakítása és megfelelő szinten tartása is a nevéhez fűződik. Meghatározó
szerepe van a választások
előkészítése és lebonyolí-

tása során. Apátistvánfalva önkormányzatának a
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalhoz
kerülése idején különösen
nagy feladatot vállalt és
végzett. Lévén ennek a településnek a szülötte, olyan
helyismerettel rendelkezett,
amely főleg a kezdeti időszakban sok nehézségen segített átlendülni. Dr. Krajczár
Róbert meghatározó ember
a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalban,
nehezen lenne elképzelhető
a Hivatal a személye, a személyisége nélkül.
Információ:
Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal

Nevezetes szentgotthárdi évfordulók júliusban
185 éve, 1837. július 2-án
a megyei Magyar Nyelvterjesztő Választmány megtárgyalta a szentgotthárdi kerület szolgabírójának, Tóth
Pálnak az előterjesztését,
mely szerint 10 tanítóból 4
nem tud magyarul. A következő napon a vármegye
közgyűlése már határozatot
is hozott a magyar nyelv védelme ügyében. 1849-ben, a
szabadságharc bukása után
hivatalosan is a német nyelv
lett a kötelező, s maradt is
az egészen az 1867-es kiegyezésig, ami különösen
itt, a nyugati határ szélén
újra anyanyelvünk háttérbe
szorítását jelentette.
125 éve, 1897. július 25én Szentgotthárdon nagy
érdeklődéssel kísért tekeversenyt tartottak az egyre
népszerűbb új sportágban. A
rendezvényt a másfél évvel
korábban alakult Kerékpáros Egylet szervezte, amely
alapszabályában vállalta a

többi sportnem felkarolását.
A teke gyorsan növekvő népszerűségét mutatja, hogy két
évvel később a helyiek megverték Körmend csapatát, és
már Kethelyen is rendeztek
versenyeket.
125 éve, az 1897. július 28-i
rendkívüli közgyűlésen a
közvilágítással kapcsolatosan határozták el 5 ív- és
19 izzólámpa elhelyezését
Szentgotthárdon, majd a
következő évben még újabb
3 darabot. Jelentőségét mutatja, hogy Szombathelyen
is csak két évvel korábban
kezdődött el a villamosítás.
120 éve, 1902. július 12-én
választották meg Brenner
Tóbiást, boldog Brenner
János nagyapját Szombathely város polgármesterévé, aki Szentgotthárdon
született 1850. december
27-én. Építőmester édesapja a szabadságharc utáni
nehéz időszakban a több
munkalehetőség reményé-

ben költözött a megyeszékhelyre. Másodszülött fia,
Tóbiás jogot tanult, 1885-től
főjegyző, 1889-től tanácsnok, 1902-1914 között pedig
Szombathely első embere
lett. Nyugdíjba vonulásakor díszpolgári címet kapott. A 12 év alatt rendezte
Szombathely pénzügyeit,
intézkedéseivel megfékezte
a tífuszjárványt, és számos
építkezés fűződik nevéhez
a városban. 1919. május 23án hunyt el. Napjainkban az
a körút viseli nevét, ahol az
unokájáról elnevezett óvoda, általános iskola, gimnázium és kollégium áll.
110 éve, 1912. július 7-én
ünnepi díszgyűlést tartottak
a szentgotthárdi tűzoltók
megalakulásuk 40. évfordulóján, és fölavatták az ünnepnapon az új szertárukat.
25 éve, 1997. július 1-jétől
működik állandó, azaz folyamatos 24 órás szolgálatot
ellátó esetkocsi Szentgott-

hárdon. A nagy előrelépést
jelentő fejlesztést az Opel
és az önkormányzat anyagi
támogatása tette lehetővé.
Azt, hogy Szentgotthárdon
önálló mentőállomás lett,
elsősorban dr. Szabó Bakos
István járási tiszti főorvos és
dr. Janny Géza fáradhatatlan
közbenjárásának köszönhetjük. Városunk legelső
saját mentőkocsija 1965. október 1-jétől állt szolgálatba.
25 éve, 1997. július 1-jén
Rábatótfaluban kigyulladt
és égni kezdett Skapperék
házának melléképülete.
Gerencsér József önkéntes tűzoltó még leadta a
riasztást, majd rosszul lett.
Nem tudták megmenteni az
életét, hamarosan meghalt.
Mindössze 45 évet élt. Mivel mindez szolgálat közben történt, posztumusz
Széchenyi Ödön-bronz plakettet kapott.
Összeállította:
Talabér Lászlóné
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Negyvenéves jubileumát ünnepelte
a szentgotthárdi zeneiskola
Folytatás az 1. oldalról
2019-ben kapta vissza önállóságát az intézmény, új
neve: Takács Jenő Alapfokú
Művészeti Iskola lett.
Az eltelt évek alatt sok növendékük választotta hivatásul a zenész pályát, most
is többen tanulnak hazai és
külföldi egyetemeken, művészeti szakgimnáziumokban.
A tantestületben több olyan
pedagógus dolgozik, aki itt
végezte alapfokú zenei tanulmányait. Az igazgató megemlékezett Keserű Balázsról
is, aki az iskola tanulója volt.
A fiatal zeneszerzőt 25 évvel
ezelőtt ragadta el a halál, de
emlékét szeretettel őrzik.
Sebestyénné Eszter kiemelte, hogy a csoportos muzsikálást, régen és ma is nagyon
fontosnak tartják. A hangversenyt is ennek szellemében állították össze. Az 1-2 szóló műsorszám mellett többségében
kamaramuzsikát hallhatott
az ünnepségen részt vevő közönség. Fellépett a 80-as évek
második felében alakult, a
jennersdorfi zeneiskolával közösen fenntartott Rábavölgyi
Ifjúsági Vonószenekar, együtt
muzsikáltak a zeneoktatás
különböző fokain tanuló
furulyás növendékek, Bene

Krisztina hegedült együtt volt
növendékeivel, a felcsendülő
zongora hatkezesben is több
generáció muzsikált együtt.
Az ünnepi hangversenyen
az iskola minden tanszaka
képviselte magát, és gyönyörű
kiállításon mutatkoztak be a
képzőművészeti ág pályára
készülő, valamint a művészeti
tanulmányokat folytató volt
tanulói is.
Az iskola vezetése a kezdetektől arra törekedett, hogy
stabil, lehetőleg helyben lakó
oktatógárdája legyen. A klas�szikus hangszerek oktatásához megteremtették a tárgyi
feltételeket, szép sikereket
értek el a zenei és képzőművészeti versenyeken is.
Beszéde végén az intézményvezető (Sebestyénné Németh Eszter 2016-tól igazgató)

megköszönte elődei, Szabóné
Csider Bernadette és Csukly
Gergely, valamint a volt és
jelenlegi kollégák munkáját.

mester az intézmény mindenkori kollektívájának szóló,
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Díszoklevelét
adta át Sebestyénné Németh
Eszternek. Rápli Róbert, a
Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium és Technikum
igazgatója is köszöntötte a
jubiláns partnerintézményt.
Köszöntőjében kitért arra,
hogy a szentgotthárdi zeneiskolából érkezik arányaiban
a legtöbb diák a szombathelyi
intézménybe, és ez a minőségi
munkának köszönhető. Ezért
a szakgimnázium vezetősége

Köszönetet mondott a támogatóknak, a szülőknek, a fenntartónak és a szentgotthárdi
önkormányzatnak is.
A jubileumi hangverseny
végén Huszár Gábor polgár-

úgy döntött, hogy most első
alkalommal a szentgotthárdi
iskolának adják át a Sellyei
Tamás grafikus által tervezett
díszoklevelet. 
(t. m.)
Fotó: Pap Eszter/Sztiphoto

Ismerje meg
Szentgotthárd értékeit!

A Móra Ferenc Városi Könyvtár
nyári nyitva tartása

A Honismereti Klub idén
nyáron újra indítja a Kalandtúra családoknak című
programot. Hét helyszínen
postaládát helyeztek el, ahol
bélyegzési lehetőséget találnak a látogatók. A Rehabilitációs Kórház, a Temetőkápolna,
az evangélikus templom, a
zsidó temető, a színház, a

A szentgotthárdi Móra
Ferenc Városi Könyvtár és
Múzeum központi könyvtárának minden részlege
július 18-tól július 29-ig
zárva tart, július 4-8. között és augusztus 8-12.
között a központi könyvtár gyermekrészlegében

Pável Ágoston Múzeum és
a Brenner kápolna felkeresésével tudják teljesíteni a
túrát. Pecsétgyűjtő füzetet a
könyvtárban és a múzeumban
kérhetnek, s ugyanide kell leadni a pecsétek összegyűjtését
követően a betelt térképlapot.
A várostúrát teljesítők emléklapot kapnak.

a kölcsönzés részlegesen szünetel. Júliusban és
augusztusban a könyvtár szombatonként zárva
tart, a múzeum nyitva
tartása pedig változatlan,
azaz hétfőtől szombatig,
10:00–15:00 óra között
látogatható.
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Kenutúrán Mogersdorftól Szentgotthárdig
Június 30-án lezárult az
ATHU101 „3Határlos“ eln e v e z é s ű o s z t r á k- m a gyar Interreg Projekt. A
projekt célja a határon átnyúló kapcsolatok erősítése, valamint kerékpáros és
gyalogtúra, valamint a ciszterci kulturális turisztikai
ajánlatok kidolgozása és fejlesztése volt a Hármashatár
régióban.
Az elmúlt években a
Covid-19 világjárvány jelentős mértékben akadályozta
a közös munkát, azonban
partnereink segítségével si-

került számos eredményt
megvalósítani. Egyik nagy
siker a Ciszterci brosúránk
volt, mely a megjelenése után
hamar elfogyott az információs pontokról. Magyar és

osztrák túravezetőknek több
szakmai kirándulást szerveztünk, ahol a résztvevőknek
lehetőségük nyílt a szomszéd
ország látnivalóinak megismerésére. A térség népszerű-

sítése érdekében több sajtó- és
blogger utat is szerveztünk.
Június 10-én az osztrák sajtó-,
illetve kerékpáros egyesületek
képviselői egy Mogersdorfból
Szentgotthárdra tartó kenutúrán ismerhették meg a Rába
egyedi növény- és madárvilágát, valamint a két település
nevezetességeit.
Bízunk benne, hogy a projekt során kialakult jó kapcsolatok a jövőben is megmaradnak, és a határon átnyúló
együttműködés továbbra is
folytatódni fog!
Borbély Katalin
Dreiländer Naturpark

Újra fákat ültettek a nemzeti összetartozás napján
Június 4-én a nemzeti összetartozás napján a Pannon Kapu
Kulturális Egyesület és a Szentgotthárdi Civil Fórum megemlékezést, faültetést és főzőversenyt szervezett a Várkertben,
este pedig fellobbant az „Összetartozásunk tüze” a Nagyboldogasszony-templom mellett. A délutáni programon a Szentgotthárd Város Vegyeskara, este a Szivárvány Kórus énekelt.
Hrabovszky-Orth Katinka
köszöntötte a közönséget,
majd Babits Mihály soraival
kezdte beszédét. „Ne mondjátok, hogy a haza nagyobbodik.
A haza, a haza egyenlő volt
mindig ezer év óta már és
mindig az marad, mert nem
darabokból összetákolt darab:
egytest a mi hazánk, eleven
valami! Nem lehet azt csak úgy
vagdalni, toldani.”
102 évvel ezelőtt megpecsételődött a magyar nemzet
sorsa, ekkor írta alá hazánk
küldöttsége a trianoni békediktátumot. Választásunk nem
volt, tudtuk, ha nem fogadjuk
el az antanthatalmak által
támasztott feltételeket, akkor
talán annyink sem marad,
amennyit meghagytak számunkra. Az ország és a nemzet feldarabolását követően
azt várták tőlünk, felejtsük el
sérelmeinket, fogadjuk el az
új országhatárokat, fogadjuk

el, hogy a határon túl
rekedt magyarok tűnjenek el otthonukból,
vagy némán viseljék
sorsukat.
Merjünk Trianonról beszélni! Merjünk
minden évben ezen
a napon összegyűlni!
Merjünk bátrak lenni,
kinyilvánítani keserűségünket! Legyen ez
a nap minden évben
egy olyan alkalom,
ahol megmutatjuk,
hogy a magyar nép
összefog! Ültessünk minden
június 4-én egyre több fát, a
nemzeti összetartozásunk
fáit, amik az évek haladtával,
fejlődésükkel mindig emlékeztetnek minket arra, hogy a
magyar nemzet csak területi
felosztásában lett kisebb.”
A beszéd után Kovács Márta,
a Szentgotthárdi Civil Fórum
titkára bejelentette, nyolc fát

fognak elültetni a Várkertben,
részben a kiszáradtak helyére,
részben újabb területre – a
Szentgotthárdi Civil Fórum,
a szentgotthárdi civil szervezetek nevében, Pannon Kapu
Kulturális Egyesület, a Szent-

gotthárd Sport és Turisztikai
Nkft., a Közösen Szentgotthárdért Egyesület, a Muraba Európai Területi Társulás, a Szlovén
Nemzetiségi Önkormányzat,
a Fidesz Szentgotthárdi Szervezete, a Nagyboldogasszony
Plébánia – képviseletében. A
hagyományokhoz híven az
ültetők szalagokon üzeneteket
is kötöttek a fákra, a faültetést

a Szentgotthárdi SZET Kft.
munkatársai segítették.
A Civil Fórum által hirdetett főzőversenyre hét csapat nevezett (Szentgotthárdi
Nyugdíjas Egyesület a Pannon
Kapu Kulturális Egyesülettel közösen, Nagyboldogasszony Plébánia,
Diabetes Klub, Fidesz
Szentgotthárdi Szervezete, a Szentgotthárd
Énekegyesület a Szentgotthárdi Civil Fórummal). A magyaros étkek
főzőversenyét és a Civil
Fakanál 2022 díjat a
Diabetes Klub csapata
érdemelte ki: babos,
füstölt szalonnás, házikolbászos, savanyú
káposztás, vargányás
pörköltjével.
Sötétedéskor a megemlékezők máglyát gyújtottak a
Színház és a Nagyboldogas�szony-templom közötti téren.
A pünkösdi ünnepekkel
egyidőben tartott programokon a korábban megszokottaknál kevesebben voltak a
Várkertben és az esti tűzgyújtásnál is.
(t. m.)
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150 éve alapították a Szentgotthárdi Önkéntes Tűzoltó Egyletet
Tűzoltó leszel címmel a Móra Ferenc Városi Könyvtár és
Múzeum, valamint a Honismereti Klub szervezésében nyílt
kiállítás június 16-án a Szentgotthárdi Önkéntes Tűzoltó
Egylet megalakulásának 150. évfordulóján az önkormányzati
hivatal előcsarnokában. A tárlókban a tűzoltók által használt
eszközökön, felszereléseken kívül fotók és dokumentumok
is helyet kaptak.
Horváth Tiborné,
a könyvtár vezetője
köszöntötte a résztvevőket, elmondta,
150 éve alakult meg
a városban az önkéntes tűzoltóság. A
Nemzeti Kulturális
Alap pályázatának
segítségével a kiállítás mellett magyar,
szlovén és német
nyelven megjelentettek egy múzeumpedagógiai füzetet is
Horváth Zsuzsanna
Egyed László nyitotta meg a kiállítást
szerkesztésében, Talabér Lászlóné helytörténeti kutatásaira alapozva molás miatt hozták előbbre a
Mátrainé Bezenhoffer Erika kiállítást (a korábbi években
az anyaggyűjtést segítette. A a történelmi napokhoz kötve
kiállítás rendezője Talabér szervezte a honismereti klub
Lászlóné, Horváth Tibor tűz- az időszaki, helytörténeti kioltóezredes szakmai tudásával állításokat).
járult hozzá a tárlat létrehoEgyed László tűzoltó alezzásához.
redes, a Szombathelyi KaHuszár Gábor polgármester tasztrófavédelmi Kirendeltség
is köszöntötte a megjelenteket, tűzoltósági felügyelője nyitotta
elmondta, a pályázati elszá- meg a kiállítást. Beszédében

Civil szervezetek támogatásáról döntöttek
A szentgotthárdi önkormányzat az idén második alkalommal foglalkozott a civil szervezeteket és városrészeket támogató alaphoz beérkezett kérelmek bírálatával.
A döntés értelmében támogatásban részesült a Szentgotthárdi Nemzetközi Művésztelep megvalósítása, a Harmónia
Egészségvédő Kör egészségmegőrző programja, az eltérő
tantervű oktatásban részt vevő gyermekek kirándulása
a Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesülete szervezésében és a Kultport-a Alapítvány kezdeményezése,
amelynek köszönhetően olvasósarkok jöhetnek létre a
város több pontján. Városrészi napok és közösségi terek
fejlesztése is megtörténhet a támogatásoknak köszönhetően.
Információ: Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal

kiemelte, hogy a térség első önkéntes tűzoltóegylete a szentgotthárdi volt, 1872-ben alakult
dr. Kolossa Ferenc elnök vezetésével. Tagságát egy korábbi
közösségbe szerveződött civil
egylet tagjaiból szervezték.
A titkár lovag Freyenstein
Antal, a főparancsnok Schreiner Ferenc lett. Ebben az
időben a mezővárosi rangú
Szentgotthárdon 1442-en éltek 140 lakóházban – mondta
az alezredes, majd arra is
kitért, hogy a 19. század vége
igazi hőskora volt az önkéntes
tűzoltóegyleteknek, egymás
után alakultak. Gasztonyban
1880-ban, Rábafüzesen 1882ben, Rönökön 1885-ben, Jakabházán 1886-ban, Csörötneken 1888-ban, Alsószölnökön
és Rábagyarmaton 1890-ben

volt, okirataikat azonban már
magyarul vezették, de Vargha
Gábor főparancsnoksága idején 1892-től már a vezénylési
nyelv is magyar lett.
Az iparosítás miatt is nagy
szükség volt a tűzoltóságra,
a legnagyobb tűzeset az óragyár 1904-es leégése volt.
1935-ben a nagyközség lakossága 3258 fő volt, és mintegy 350 lakóház állt, a képviselő-testület nyolc tűzoltó és
éjjeliőr alkalmazását rendelte
el, előírták az éjjeliőröknek,
hogy kétóránként be kell járniuk a területüket. A második
világháborúban sok tűzoltó
is meghalt, és az államosítás
megtizedelte a szervezetet,
évtizedekig még legfőbb jelképüket, a zászlójukat sem
használhatták…

A közönség
hozták létre az egyesületet.
A tűzoltás eszközeinek beszerzését, pótlását tagdíjakból,
pártolói befizetésekből, bálok
bevételeiből, és temetéseken
való közreműködésből fedezték. Számos tűzoltózenekar
is alakult, Szentgotthárdon
1906-ban Mathiász (Marót)
Artúr gimnáziumi tanár, későbbi igazgató, járási tűzrendészeti felügyelő hozta
létre és vezette évtizedekig
a tűzoltózenekart, a jelenlegi fúvószenekar elődjét.
Szentgotthárdon 1882-ben
avatták fel a tűzoltószertárt,
a vezénylés nyelve német

Szentgotthárdon 1983-ban,
a várossá avatás évében, 100
önkéntes tűzoltóval, közülük
65 aktív taggal számoltak
(a Szentgotthárdi Önkéntes
Tűzoltóság jelenleg szünetelteti működését).
Egyed László hangsúlyozta,
a tűzoltók mindig is összetartó
közösséget alkottak. Beszéde
végén kérte, ha bárkinek a
tulajdonában vannak még az
önkéntes tűzoltóságról szóló
tárgyi emlékek, dokumentumok, ne dobják ki, hozzák el,
ajánlják fel a közösségnek.
(t. m.)
Fotó: M. P.
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Párbeszéd, együttműködés; vállalkozói fórumot tartottak
Vállalkozói fórumot tartottak
június 8-án Szentgotthárdon,
az új sport- és szabadidőközpontban a Helyben a jövőd!
című program keretében. Szó
esett a térség humán erőforrásainak jobb hasznosításáról is.
Papp Bálint, a szervező
Muraba Európai Területi Társulás igazgatója köszöntötte
a megjelenteket. Beszédében
kitért arra, hogy Szentgotthárdon és térségében eddig is
kiemelt figyelmet fordítottak a
fiatalokra, idén ezt a gazdasági
és oktatási szféra szereplőivel
közösen szeretnék megtenni.
A cél a gazdasági versenyképesség fokozása, a munkaerőhiány leküzdése és a térség
erőforrásainak felhasználása,
illetve a fiatalok helyben tartása. – A vállalkozói fórumot
azért hívtuk össze, hogy kérjük a gazdasági szereplők

Koszár András előadást tartott
véleményét, és összegyűjtsük
a térség fejlesztéséhez szükséges információkat. Terveink
szerint a vállalkozói fórumot évente 2-3 alkalommal
megtartjuk, cégeket, oktatási
intézményeket hívunk meg.
A megfogalmazott ötleteket
a Muraba ETT továbbítani is
tudja az önkormányzatokhoz
és más állami szervezetekhez, ezekkel akár nemzetközi
pályázatok összeállítását is
segíthetik, hamarosan a Mu-

ravidéken is tartanak hasonló
programot.
Koszár András alpolgármester a helyi szakképzésben
rejlő gazdasági lehetőségekről
számolt be a fórumon, majd
Bereczki Enikő, generációs
szakértő tartott tartalmas és
érdekes előadást „Generációk
együttműködése munkahelyen” címmel. – A munkahelyeken általában négy generáció van jelen. A Baby boomer
képviselői alkalmazkodók,

lojálisak, a X, vagy hírnökgeneráció tagjai többségében
uniformisták, az Y generációsok önérvényesítők, számukra
nincs kikezdhetetlen érték, a
Z-sek életét pedig a folyamatosan változó információáradat
alakítja. A munkaerőpiacon az
egyik legnagyobb kihívást a Z
generáció – vagyis az 1995 és
2009 között született korosztály – jelenti, megszólításuk
és megtartásuk is nagy feladat
egy cég életében – mondta az
előadó.
A fórum második felében
Kiss Gábor főépítész számolt
be a szentgotthárdi kaszagyár területét érintő fejleményekről, egyúttal felhívta a
figyelmet az önkormányzat és
a gazdasági szféra együttműködésére – ami meghatározó
a város számára rendkívül
fontos beruházás esetében is.
(t. m.)

Zenetörténeti és képzőművészeti verseny
A Takács Jenő Alapfokú Művészeti Iskola ebben a tanévben ismét megrendezte a
korábban hagyománnyá vált
körzeti versenyeit.
A zenetörténeti-képzőművészeti versenyt a 2021-2022es tanévben a járványhelyzetre való tekintettel immár
második alkalommal online
formában rendezték. A zenetörténeti verseny témája:
Hangszervirtuózok – Paganini, az „ördög hegedűse”, Liszt
Ferenc, a zongora mestere és
Jean Baptiste Arban, a cornet
első nagy virtuóza volt.
A csapatok az önállóan
elkészítendő és az online
platformon elérhető feladatokat ügyesen és kreatívan
oldották meg. A zsűri csak
arany és ezüst minősítést
adott ki, jutalmazta az összes
csapatot.

A képzőművészeti verseny
témája: „A térábrázolás bravúros lépései a képzőművészetben”. A sárvári és szentgotthárdi
egyéni és csapatban versenyző
fiatalok kreatív alkotásait értékelve a zsűrinek nem volt
könnyű dolga. A beküldött
munkákat arany, ezüst és bronz
minősítéssel jutalmazták.
A szentgotthárdi Muzsikáért
Alapítvány jóvoltából mozijegyet, a Szentgotthárd Spa &
Wellness fürdő felajánlásával
pedig fürdőbelépőt kaptak a
versenyzők.
A Körzeti Népdaléneklési Versenyen – két év kihagyás után
– közel 100 gyermek énekelt
egyéni, kis és nagy csoportos
formációban. A versenyzők Körmend, Őriszentpéter, Magyarlak-Csörötnek és Szentgotthárd
iskoláiból érkeztek. A program
elérte célját, mely a népdalkincs megismerése, ápolása és

fennmaradásának megőrzése
a fiatal generáció számára. Voltak, akik kissé félénken, voltak,
akik a színpadra bátran kiállva
adták elő népdalaikat. A rendezvény szünetében a Takács
Jenő Alapfokú Művészeti Iskola
Szülői Szervezetének támogatásával egy kis vendéglátásban
részesültek a versenyzők és
felkészítő tanáraik.
A versenyzők bemutatkozása után a program résztvevői

még a zsűri értékelésére várva
is jókedvűen, népdalok éneklésével töltötték az időt. A fellépők előadását arany-, ezüst- és
bronz minősítéssel jutalmazta
a zsűri. Az arany minősítést
elért versenyzők A Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány és
a Stellantis Szentgotthárd Kft.
(Opel Magyarország) jóvoltából
ajándékot kaptak.
Információ: Takács Jenő
Alapfokú Művészeti Iskola

Felújítják a rábakethelyi Piéta-szobrot
Boldog Brenner János emlékét nemcsak a róla készült
portréfestmény őrzi a rábakethelyi templomban, hanem
a templom előtt található fájdalmas Szűzanya szobor is.
A Piéta-szobrot János atya halála után plébánosa, dr. Kozma Ferenc atya készíttette. A szobor és talapzata már igen
rossz állapotban van. A felújítás költsége 2.800.000 Ft. +
ÁFA, amely összeg egyik felét a Brenner János Emlékhely
Alapítvány, a másik felét – a képviselő-testület júniusi
jóváhagyó döntése alapján – az önkormányzat biztosítja.
Információ: Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
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Városi séták a Honismereti Klub vezetésével
Június 9-én Szentgotthárd
iparosodása, a Hunyadi úti
gyárfüzér címmel Kovács
Buna József vezetésével – a
helyszíneket végigjárva –
ismerkedhettek az érdeklődők a város múltjának fontos szegmensével. Olykor
csöpörészett az eső, mégis
húszan nekivágtak a másfél
órás „túrának”.
A templomtól indultak
A nagytemplom elől indulva, Széll Kálmán mellszobránál megállva, az egykori
pénzügyminiszter és miniszterelnök, a vasút és a gyárak
telepítésének szorgalmazójának emlékét idézték. A ciszter
kolostor birtokából alakították
ki a Hunyadi úti gyárak telephelyét a 19-20. század fordulóján. A Rábán korábban fahíd
állt, amely átépítése után Vas
vármegye első betonhídja lett.
A hídon túli terület a kolostor
birtoka volt. A 18-ik századig
a lapály nehezen járható volt,
a folyók gyakran váltottak
medret. A 19-ik századra a
vizeket szabályozták, a terület
feltöltődött, majorokat, tanyákat építettek.
Kovács Buna József sorra
vette a fontosabb helyeket, a
duzzasztógátat, a mozi épületét, ami több mint száz éve itt
áll, és ma is mozi, a kaszagyárat közel százévnyi működés
után zárták be, területe most
került a város tulajdonába, a
dohánygyárat, az óragyárat
(leégett, de újraépítették), a
selyemgyárat, a vasútállo-

mást (a gyárfüzér létrejötte
szorosan kapcsolódik a vasúti
szállításhoz is).
A sétán tágabb összefüggésekre is rávilágított a túravezető, így a Stájer ház
anno az idetelepített „stájer” kaszakovácsok lakóháza
volt. (Mondsee, Waidhofen
an der Ybbs, Vordernberg,
Kapfenberg, Mürzzuschlag,
Judenberg.) A kaszakovácsok
a gyáron belül külön kasztot képviseltek: munka- és
pihenőidővel, reggeli- és
ebédszünettel. A környékről
bejáró kiszolgálók a kovács
munkakezdésére mindent
előkészítettek, a kovácsolás
során mindent kéz alá adtak,
a kovácsolás befejezése után
rendet raktak. Az iparhoz
kapcsolódik, hogy óragyári
alkalmazottak (Hülle Katalin
és Edelsohn Leó) alapították az
Uránia filmszínházat 1913-ban,
és azóta is moziként üzemel.
A régi köztemetőt 1930-ban
bezárták (a temetőkápolna
megmaradt), a közelében vendéglátóhelyeket nyitottak.

A valamikori Binder (vám?)
vendéglő mellett egy jégverem is látható. Területére épült
a régebbi autóbusz-állomás.
A környéken hagyománya
volt a dohánytermesztésnek
– beleértve a „finánc-nemlátta” feldolgozást is. A gyárnál
kialakított előkertes elrende-

rosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, majd
Szakosított Otthon lett. Az
épületeket átalakították, néhányat lebontottak. A parkot
bővítették, a lakóépületeket
más célra hasznosították.
A régi Hunyadi úti gyárak
mind megszűntek, egyedül
a feldarabolt selyemgyárban
gyakorolják még egy kisebb
üzemrészben a korábbi textiles munkát. Bécsben élő olasz
textilkereskedők alapították
az üzemet, ma is olasz tulajdonosok tartják még életben ezt
a szakmát Szentgotthárdon.
A sétán a szentgotthárdiak
sok szép emléket is felidéztek,
a múlt és jelen adott randevút
a Honismereti Klub és Buna
Kovács József segítségével.

Kovács Buna József
zés a későbbi üzemeknek is
például szolgált. A gyárépület
két oldalán a villaszerű épületek a vezetők lakásai voltak.
Az utca másik oldalán a volt
pénzügyőri (Magyar Királyi Dohányjövedék) hivatal
épülete áll. A dohányiparban
dolgozók állami nyugdíjra
voltak jogosultak… A termelést
1948-ban állították le, a Fővá-

Június 23-án szintén a
MURABA ET szervezésében
a ciszterek nyomába szegődhettek az érdeklődők Frank
Róza vezetésével, július 7-én
a polgári Szentgotthárd legfontosabb épületeivel, történetükkel ismerkedhettek meg
a „túrázók” Molnár Piroska
vezetésével..
(t. m.)

Ukrán gyerekek vendégségben az Opel Szentgotthárdnál
A szentgotthárdi motorgyár a Szentgotthárdi
Családsegítővel és a helyi
Védőnői Szolgálattal karöltve nyílt napot szervezett
a Szentgotthárdon és környékén elszállásolt, Ukraj-

nából Magyarországra érkezett családok gyermekei
számára.
A fiatalok betekinthettek
a gyár oktatóközpontjába,
az ott tanuló diákok képzésének érdekes részleteibe,

és gyárlátogatáson vehettek részt, ahol megismerkedtek a gyárban folyó
munkával.
A gyerekek nagy érdeklődéssel követték a látnivalókat, és volt, aki szívesen

beállt volna a szerelősorra
dolgozni – persze csak
majd ha végzett a tanulmányaival!
Információ:
Opel Szentgotthárd
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Évzáró az Aranyban
A Szentgotthárdi Arany
János Általános Iskolában
június 22-én tartották a
2021/2022-es tanévzáró ünnepséget. Az oktatási intézmény minden pedagógusa és
tanulója részt vett az eseményen, melyen Schleipfnerné
Gáspár Andrea intézményvezető ünnepélyes keretek között átadta a kitűnő tanulók
számára az elismerő oklevelet. Azoknak a pedagógusoknak és diákoknak is megköszönte odaadó munkájukat, akik megyei és országos

versenyeken kiemelkedő
eredményeket értek el. Külön
köszöntötte Bediné Molnár
Zsuzsanna, Lőrincz Miklós,
Majczán Józsefné és Jójárt Józsefné nyugdíjas kollégákat,
akik számára átnyújtotta a
Szolgálati emlékérmet. Ünnepi beszédében a jelenlegi
kollégák közül Dancsecs Borbálát és Csehné Farkas Mariettát emelte ki, akik részére
a Szombathelyi Tankerületi
Központ pedagógus-nap alkalmából elismerő oklevelet adományozott áldozatos

munkájukért. Bartakovics
Andrea kolléganőnek gratulált, aki idén az Eötvös József
Emlékérem ezüst fokozatát
kapta meg szakszervezeti tevékenységéért, megköszönte
továbbá a kollégák egész évi

munkáját és a szülők együttműködését.
Az ünnepségen szavalatok
hangzottak el, és az iskola
énekkarának műsora zárta az
ünnepélyes tanévzárót.
Tóth Andrea Klára

Komoly terveket szövögetnek a körmendi női kosárlabdaklubnál
Ősztől több korosztályt is bajnokságban indíthatnak
Két, a kosárlabda-berkekben országosan is jól ismert
személy gondolt egy nagyot,
és elindította a női kosárlabda alapjait Körmenden a
közelmúltban.
Az egyikük Trummer Rudolf, akinek szinte a génjeibe
íródott ez a sport. Tizenhét
éves profi szintű kosárlabdamúlttal a háta mögött
sokáig azt hittük, végleg a
szögre akasztotta cipőjét, de
két lánya kosárlabda iránti
érdeklődése ismét a pálya
szélére szólította őt.
A másikuk Tahin Péter, aki
szintén Körmenden ismerkedett meg a sport alapjaival,
majd egyetemi évei alatt
Pécsre került, ezt követően jó
pár csapatban játszott, de pályafutása után se távolodott
el soha a sporttól. Sportmenedzseri végzettséget szerzett, jelenleg pedig miskolci
barátjával ketten szervezik
és vezetik az egyetemi bajnokságot.
Velük beszélgettünk a Körmend Women Basketball
Club (KWBC) hátteréről, a

kezdeti lépésekről, a jelenről
és a jövőbeli tervekről.
Trummer Rudolftól megtudtuk, tavaly nyáron a két
lánya, Elina (14), és Júlia (9)
szeretett volna kosárlabdázni, ennek próbált először
utánajárni, hogy milyen lehetőségeik vannak, de a térségben nem igazán találtak rá jó
megoldást. Felmérték a baráti körükben, ha Körmenden
elindulna szervezett keretek
között egy klub, mekkora
igény lenne rá. Egyből 2025-en jelezték, hogy szívesen
csatlakoznának, a szülőkkel
egyeztettek, és egyértelművé
vált, hogy tagdíjbefizetés mellett is járnának a gyerekeik.
– Hálás vagyok nekik, és nagy
köszönet illeti őket, hogy támogatták a kezdeményezést,
és azóta is mindent megtesznek a szárnyaikat bontogató
gyerekekért – fogalmazott az
egykori kosárikon.
Szakmai háttér
A Körmendi Törpördögök
egyesületébe tagozódtunk
be – erről már Tahin Péter
beszélt, aki arról is szólt,
időközben mindketten el-

végezték az edzői tanfolyamot, és elkezdték felépíteni
a női szakosztályt. Az elején
minden általános iskolába
ellátogattak, együttműködve
Érsek Istvánnal, a Körmendi
Törpördögök vezetőjével,
megnézték, kinek van affinitása a sporthoz.
Kezdetben két korcsoporttal indultak heti 3-3 edzéssel,
azóta azonban bővült a létszám, jelenleg három korcsoportban, hetven kislán�nyal dolgoznak. Munkájukat
Fertőszegi Péter, a Rázsó
Imre Technikum testnevelő
tanár, segíti, valamint Püspöki Lotti, aki folyamatban
lévő, ilyen irányú tanulmányai mellett segédedzőként
tagja a gárdájuknak. Az edzéseknek a körmendi iskolák
biztosítanak helyet, valamint
Csákánydoroszlóban az új
tornaterem. A lányoknak
már volt megmérettetésük
is, 3x3-as tornán szerepeltek,
ami kiváló tapasztalatszerzés volt.
Az első lépcsőt megugrották, most jön a következő, amihez megfelelő bázist

szeretnének építeni, a tervük
ugyanis, hogy a 2022/23-as
bajnokságban elinduljanak. A
legkisebbeknek kiírt palántaprogram mellett az U11, U12,
U16 és U18-as korosztályt is
szerepeltetnék ősztől.
Várják a jelentkezőket
Ahhoz, hogy ez az álom teljesüljön, minden korosztályban minimum 3-4 kislányt
szeretnének még bevonni,
ezért hangsúlyozták, ha bárki
késztetést érez aziránt, hogy
szeretne egy jó csapatnak a
tagja lenni, érdekli a sport,
a kosárlabda világa és szeretne a magyar kosárlabdasport női vérkeringésébe
bekerülni, az jelentkezzen
Tahin Péternél a +36/20-9516084-es telefonszámon, aki
bármikor szívesen részletes
felvilágosítást ad a szülőknek, gyerekeknek egyaránt,
de a különböző közösségi
oldalakon is ott vannak, ahol
szintén betekinthetnek az
érdeklődők a klub mindennapjaiba.
Információ:
Körmend Women
Basketball Club
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Szeretnél hatvan/százhúszezer forint zsebpénzt keresni egyetlen dolgozattal?
Ehhez nem kell mást tenned, mint egy jó pályamunkát
készíteni a Széll Kálmán Tanulmányi Ösztöndíj Pályázat
keretében. A nyertes pályázók
munkáit 10 hónapon keresztül
6.000 Ft/hó (középiskolások
részére) illetve 12.000 Ft/hó
(főiskolások/egyetemisták
részére) összeggel díjazza
Szentgotthárd Város Önkormányzata.
Az ösztöndíj célja, hogy azon
11. és 12. és 13. évfolyamos középiskolai tanulók tanulmányait elismerje, akik a helyi
gimnáziumban vagy szakközépiskolában minimum
4,2-es tanulmányi átlaggal
rendelkeznek, továbbá, akik
– tanulmányi eredménytől
függetlenül – kimagasló eredményt értek el valamely területen. Az ösztöndíj lehetőséget

MOZIMŰSOR
július 15. 19:00
Thor: Szerelem és mennydörgés (szinkronizált amerikai sci-fi, akció-kalandfilm
– 2D)

Thor a belső békét kutatja,
de a szuperhősködéstől való
visszavonulása rövidre sikerül,
mert a galaktikus gyilkos, Gorr
az istenek kiirtását tűzi ki céljául.
Thor és a társai együtt indulnak
a kozmikus kalandra, hogy kiderítsék a bosszúhadjárat okát,
és persze időben meg is állítsák…

nyújt továbbá az államilag
finanszírozott, első diplomáját
szerző, 26. életévét be nem töltött, nappali tagozatos, szentgotthárdi állandó lakcímmel
rendelkező, magyarországi
hallgatói jogviszonyban álló
főiskolai/egyetemi hallgatók
elismerésére is.
Támogatott pályázók: középiskolás korosztályból 4+1
fő, a felsőoktatásban tanulmányokat folytatók közül 3 fő.
A rövid témavázlat és a pályázati adatlap benyújtásának
határideje: 2022. augusztus
31.  
Az ösztöndíjra érdemesnek:
– középiskolás tanulóknak
a pályázatukban ismertetett
vázlat alapján témadolgozatot kell készíteni, amelyet a
pályázat évében december 31.

július 16. 17:00, július 17.
16:00
Minyonok: Gru színre lép
(szinkronizált amerikai családi animációs kaland-vígjáték
– 2D)

A kis Gru kertvárosi kamasz
a 70-es években. Az Álnok
Hatos nevű szuperaljas elit
csoport rajongójaként tervet
kovácsol: elég gonosz akar
lenni ahhoz, hogy beállhasson
közéjük. Szerencséjére segítsége is akad az állandóan galibát
okozó hűséges minyonok személyében…

időpontig kell leadni legalább
8, legfeljebb 25 oldalban
– felsőoktatásban tanulmányokat folytató ösztöndíjasoknak a pályázatukban bemutatott témavázlat alapján
szintén dolgozatot kell készíteni legalább 12, legfeljebb 30
oldal terjedelemben, melynek
beadási határideje szintén az
adott év december 31. napja.
A rendelet teljes terjedelmében az önkormányzati hivatal
weboldalán elérhető:
http://hivatal.szentgotthard.
hu/onkormanyzat/
onkormanyzati-rendeletek.
html

További információ: 553044 v. 553-021-es telefonszámon vagy e-mailben a
sport@szentgotthard.hu vagy
a kisterseg@szentgotthard.hu
címen.
A mentorok, akikhez segítségért/információért a középiskolások fordulhatnak:
• Szent Gotthárd Gimnázium: Dancsecsné Kovács
Andrea tanárnő,
• SzMSzC III. Béla Technikuma és Kollégiuma: Seress
Csaba tanár úr. 
Információ: Szentgotthárdi
Közös Önkormányzati
Hivatal

július 16. 19:00, július 17.
18:00
Minyonok: Gru színre
lép (szinkronizált amerikai
családi animációs kalandvígjáték – 3D)
Tartalom: július 16. 17:00

szuperprodukció érkezik.
A Marvel Studios legújabb
filmjében a mennydörgés
istene az eddigiekhez nem
fogható utazásra indul a
segítőivel. A családi animációs kaland-vígjátékból
pedig kiderül, hogy miként
vált valóra egy 12 éves fiú
álma, hogy ő legyen a világ
legnagyobb szupergonosza.
Tov á b b i i n fo r m á c i ó k é s
online helyfoglalás: www.
csakanyimozi.hu

FILMSZÍNHÁZI HÍREK
Szentgotthárd Város Önkormányzata a mozi tulajdonosaként – a vendégek
nagy örömére – több mint
félmillió forint értékben, új
és modern bútorokat vásárolt az aulába és a galériára.
Az asztalokat és a székeket,
a kihelyezésüket követően
azonnal birtokba is vette a
közönség. Az sem titok már,
hogy valószínűleg a nyár
folyamán – egy korábban elnyert pályázat segítségével –
a közel tízéves vetítővászon
cseréje szintén megvalósul,
mégpedig úgy, hogy nagyobb és modernebb (íves
kivitelű) kerül beszerelésre
új tartószerkezettel együtt.
A tervezett nyári leállás
előtt még két nagyon várt

VETÍTÉSI SZÜNET
A Csákányi László Filmszínház ezúton is tájékoztatja a közönségét arról,
hogy a szabadságolások és
a karbantartási munkálatok miatt 2022. július 18-tól
augusztus 4-ig a mozi zárva
tart, a nyári leállás utáni
első előadás pedig előreláthatóan augusztus 5-én
(pénteken) lesz. Természetesen az említett időszakban megjelenő produkciók
közül a nívósabbak hamar
az ezüstvászonra kerülnek.
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Új bútorok a mozi
előcsarnokában
A tulajdonos önkormányzat
beruházásában lecserélték
a Csákányi László Filmszínház előcsarnokában lévő régi
bútorokat: közel félmillió Ft
összegből állítható magasságú
asztalokat (7 db) és megjelenésükben hozzájuk illő, szintén
állítható székeket (18 db) szereztek be.

A filmkedvelő vendégek
mostantól már az új bútorokkal találkozhatnak az előcsarnokban. A napi forgalmon túl
a Filmklub programjai és az
egyéb itt zajló rendezvények
is komfortosabb körülmények
közé kerültek a beszerzés által.
Információ: Szentgotthárdi
Közös Önkormányzati Hivatal

Szép eredményeket értek el a Sakk Diákolimpián
Szombathelyen, a Haladás
Sportkomplexumban tartották a Vas Megyei Sakk
Diákolimpiát március 25-én.
A diákolimpia egyéni versenyeit svájci rendszerben,
15-15 perces játékidővel +
lépésenként 3 másodperces
időhozzáadással bonyolították le.

3. helyezett, és így
bronzérmes lett.
Az egy korcsoporttal fiatalabbak között, az V. korcsoportos Élő-pontszámosok között 2.
lett. Szintén az V.
korcsoportban, de
az amatőr, azaz az
Élő-pontszámmal
A Szent Gotthárd Általános nem rendelkező
Iskola és Gimnázium kép- sakkozók között,
viseletében összesen 4 ifjú Domokos Botond
sakkozó vett részt a megyei István indult, és
diákolimpiai versenyen, ami elnyerte az aranyegyben válogató is volt az érmet és a Megyei
országos diákolimpiai dön- Diákolimpiai Baj2021-22. évi Országos Amatőr
tőbe jutáshoz: Kocsis Ákos, noki címet. Librecz
Diákolimpia Döntő Szolnok
Kocsis Viktor, Domokos Bo- Lénárd többszörös
Domokos Botond István 5. helyezett
tond István, Librecz Lénárd. holtverseny után
A legidősebbek között Kocsis az úgynevezett snell partik nagyon szép versenyzést
Ákos a VI. korcsoportban, legutolsó körében maradt bemutatva az összesítésben
a középiskolás fiúk között csak alul időzavar miatt, de 2. helyezett lett, és a korábbi
években szerzett arany- és
bronzérmei mellé most egy
ezüstérmet szerzett. Mivel
minden egyéniben indult
versenyzőnk dobogós helyezést ért el, így mindan�nyian indulhattak Vas megye
képviseletében a Sakk Diákolimpia egyéni versenyének országos döntőjén, amit
Szegeden, illetve Szolnokon
rendeztek meg. Az országos
2021-22. évi Vas Megyei Sakk Csapat Diákolimpia
döntőn, a Szent Gotthárd ÁlKözépiskolás Fiúk Szent Gotthárd Általános Iskola és
talános Iskola és Gimnázium
Gimnázium II. helyezett csapata
tanulója, Domokos Botond

István az V. korcsoportban, az „Amatőr”
kategóriában, azaz az
Élő-ponttal nem rendelkezők között országos 5. helyezett lett.
Libretz Lénárd a IV.
korcsoportban a „Versenyzői” kategóriában
az Élő-pontszámmal
rendelkezők között
országos 20. lett.
Szintén a Haladás
Sportkomplexum
adott otthont a Vas
megyei diákolimpiai
csapatverseny döntőinek. Az összevont
V-VI. korcsoportban,
azaz a középiskolás
fiúk között indult a
„Szent Gotthárd Általános Iskola és Gimnázium” csapata.
A Kocsis Ákos, Kocsis Viktor,
Domokos Botond István és
Librecz Lénárd alkotta sakkcsapatunk a szombathelyi
Nagy Lajos Gimnázium csapata mögött az összetett 2.
helyet szerezte meg és lett
ezzel ezüstérmes. Összességében tehát elmondhatjuk,
hogy 1 arany-, 3 ezüst- és 1
bronzéremmel zárták a Vas
Megyei Diákolimpiát váro
sunk ifjú sakkozói.
Információ:
Szentgotthárdi Sakk
Egyesület
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Borbély Sándor győzelme Budapesten
A Budapest Sportiroda szervezésében rendezték meg a
28. K&H mozdulj! futóestet.
Az útvonal Hősök tere–Andrássy út–Dózsa György út–Kós
Károly sétány–Hősök tere.
A belváros legszebb helyein versenyezhettek a hazai
és külföldi résztvevők. Választható távok: 5km, 10km,

félmaraton és félmaraton
váltó. Összesen 3220 futó
nevezett az eseményre. Az
5 és 10km-es mezőny kora
este nagy hőségben rajtolt
el, a félmaraton naplemente
után indult. Borbély Sándor, a
SZoESE versenyzője az 5 kmen indult, és rajt-cél győzelmet
aratott, okosan versenyzett,

4km után ritmust váltott, és
14 másodperc előnnyel előzte
meg ukrán ellenfelét. Az eredményhirdetés a Hősök terén,
a főváros ikonikus helyén a
Millenniumi emlékmű előtt
történt. Eredmény: 5 km férfi:
1. Borbély Sándor (SZoESE)
16:31 (495 induló)
Információ: SZoESE

Hungarian Divide 2022 Kerékpárverseny
Szentgotthárdról rajtolt a
III. Hungarian Divide, ami egy
önellátó, nem vezetett kerékpáros kalandtúra, amit két
keréken, önerőből teljesítenek
a résztvevők. A Szentgotthárdi
Sport és Szabadidőközpont
ideális helyszín volt a közel 100
nevező elszállásolására és kerékpárok biztonságos tárolására, a június 24-i rajthelyszínt
pedig a Várkert biztosította.
2022-ben a hagyományos
és egyéni kategória mellett
E-bike és csapatos részvételi
lehetőséggel tért vissza az ország leghosszabb bringás kalandja. A távot mindenki saját

maga választhatja, mindenki
dönthet, hogy kihívásként,
hogy közös kalandként vagy

turisztikai élményként kezeli
az eseményt. A verseny maximális hossza 1400 km volt,

ahol a versenyzőknek 24000
m szintkülönbséget is le kellett
győzni. A verseny szintideje 11
nap volt, de a legjobbak ezt a
távot jóval kevesebb idő alatt
teljesítették. A III. Hungarian
Divide teljes távjának első
teljesítője: Carsteanu-Dombi
András volt, aki 1390 km-t 5
nap 9 óra 6 perc alatt teljesítette és érte el a budapesti
célt. A szervezők köszönik a
sportközpont munkatársai segítségét és bíznak benne, hogy
jövőre ismét városunkból rajtolhat a közel 100 kerékpárost
felvonultató rendezvény.
g. á.

riában végzett a harmadik
helyen.

Információ:
SzVSE íjász szakosztály

Hársas tó: 3D íjászverseny
Június 18-án rendezte meg
a Szentgotthárdi VSE íjász
szakosztálya 3D íjászversenyét
a Hársas-tó körül. Idén négy
országból 93 íjász vett részt
a megmérettetésen, először
érkeztek nevezők a magyar,
osztrák és szlovén íjászok
mellett Horvátországból is.
A visszatérők mellett már
nemcsak a régióból, de a főváros környékéről is érkeztek
íjászok, a verseny jó híre határon belül és kívül is terjed.
Hazai viszonylatban ritkának
számító 40 célos a verseny,
de a Hársas-tó környéke önmagában is vonzó, ideális az

erdőben megrendezett megmérettetéshez. A több mint
három kilométer pályavonal
leküzdése mellett kell pontos
lövéseket leadni a legkisebb
fácántól a legnagyobb antilop
élethű célokra, amely komoly
kihívás elé állította az íjászokat. A csapat mindent elkövet,
hogy az ideérkezők változatos,
technikás pályán lőhessenek,
amit a visszajelzések is megerősítettek. A hazai csapat
minden tagja kivette a részét
a versenyszervezésből, ezért
csak egy utánpótlás-versenyző indult. Krajczár Kristóf a
vadászreflex tanuló kategó-
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I. Kiswire Szent Iván-éj Kupa – Szentgotthárd
Hagyományteremtő céllal június 25-én szombaton
éjszakai kispályás labdarúgótornát rendeztek a szentgotthárdi műfüves labdarúgópályán. A tornára 10 férfi és
5 női csapat nevezett, melyek
jó hangulatú mérkőzéseket
játszottak egymással. A helyi
gárdák mellett neveztek csapatok Vépről, Gersekarátról,
Celldömölkről, Szombathely-

ről és Körmendről. A férfiak
két csoportban küzdöttek
a továbbjutó helyekért, míg
a hölgyek körmérkőzések
során döntötték el a végső
sorrendet. A szép számban
kilátogató közönség izgalmas és jó iramú találkozókat láthatott. A női mezőnyben a Szasza Pizza csapata
nyert, megelőzve a Vép és
Rábatótfalu csapatait. A férfi-

Apát Panzió és Étterem Szeszpanyol

ak mezőnyében az Apát Panzió és Étterem Szeszpanyol
győzedelmeskedett, második
helyen a Kiswire, míg harmadik helyen a Sporting
Libacomb Terasz Kitchen &
Cafe végzett. A torna különdíjasai: gólkirálynő: Takács
Eszter (Vép), legjobb kapus:
Kiss Emília (Szasza Pizza),
legjobb játékos: Mazzag Ramóna (Rábatótfalu), A férfiak

között: gólkirály Nagy Martin (Apát Panzió és Étterem
Szeszpanyol), legjobb kapus
Kovács Miklós (Sporting Libacomb Terasz Kitchen & Cafe),
legjobb játékos Dancsecz
Tamás (Kiswire) lett. A szervezők köszönik a támogatók
és segítők közreműködését,
és bíznak abban, hogy a torna
jövőre is folytatódik.
gá

Szasza Pizza

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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