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A határtérség fejlesztése a két ország közös célja

Európai Mobilitás Hete Szentgotthárdon  

A CESCI a Szlovén Köztársaság Budapesti Nagykövetségével és 
Magyarország Ljubljanai Nagykövetségével együttműködve, a 
Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával újra meg-
rendezte a Szentgotthárdi Fórumot október 4-én, a Szlovének 
Házában. A 2015-ben életre hívott, és a Szentgotthárdi Nyilat-
kozattal megerősített kezdeményezés célja a magyar-szlovén 
együttműködés támogatása, a közös fejlesztések előmozdítása. 

Az ötödik alkalommal megrendezett Szentgotthárdi Fórumon 
Ocskay Gyula, a CESCI (Határon Átnyúló Kezdeményezések Kö-
zép-európai Segítő Szolgálata) főtitkára elmondta, a fórumon 
az általános fejlesztési keretekről, a Muravidéken, illetve a 
Rábavidéken élők elvárásairól, valamint a demográfiai helyzetről 
tárgyaltak.  Folytatás az 5. oldalon 

Vesna Humar, dr. Balozsán Lívia,  Vesna Humar, dr. Balozsán Lívia,  
dr. Aleksander Jevšek, dr. Latorcai Csabadr. Aleksander Jevšek, dr. Latorcai Csaba

Szeptember 16-22 között 
tartották az Európai Mobili-
tás Hete programsorozatot 
Szentgotthárdon és kör-
nyékén. Sokféle sportágat 

és mozgásformát próbál-
hattak ki ezeken a napokon 
felnőttek és fiatalok több 
helyszínen. 

(Folytatás a 16. oldalon.)
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Az elmúlt években – több sikeres projektnek köszönhetően – 
a szentgotthárdi óvodában és bölcsődében több fejlesztés is 
megvalósulhatott. Újabb pályázati támogatásoknak köszön-
hetően napjainkban is zajlanak munkálatok az intézmények-
ben, a kivitelezéssel kapcsolatban adódott többletköltségeket 
az önkormányzat biztosítja. 

Az önkormányzat tavaly 
nyáron nyújtott be pályázatot 
a Játékvár Óvoda fűtéskor-
szerűsítésére, gyermekmos-
dó és öltöző felújítására. A 
fűtési rendszer szerelése már 
megvalósult, az emeleti lila 
csoport mosdó és öltöző pe-
dig várhatóan az idén ősszel 
újul meg. (A korábbi nyertes 
pályázatból az épület többi 
8 db gyermekmosdóját már 
teljesen felújították, már csak 
ez van hátra az épületen belül.) 
A projekt megvalósításához 
kapcsolódó költségelemek – a 
tapasztalható áremelkedések 
miatt – nem finanszírozha-

tók pusztán a rendelkezésre 
álló pályázati projektből, a 
saját forrás összegét is meg 
kellett emelni: a korábban jó-
váhagyott saját forrás összegét 
(bruttó 11.351.437 Ft) további 
(bruttó) 2.533.913 Ft-tal egészíti 
ki a város.

Az önkormányzati hivatal 
2019-ben állította össze a 
pályázatot a TOP-1.4.1-19 kód-
számú „Bölcsődei férőhelyek 
kialakítása, bővítése” című 
felhívására a Tótágas Bölcsőde 
férőhely-bővítésére. A projekt 
2020-ban részesült kedvező 
elbírálásban. A tervezési sza-
kasz lezárulta, majd három 
sikertelen közbeszerzési el-
járás után csak a negyedik 
eljárásban sikerült kivitelezési 
szerződést kötni. Az időköz-
ben felmerült többletköltsé-

gek fedezetére költségnövek-
mény támogatást is elnyert az 
önkormányzat. A több mint 
7 millió Ft összegű bölcsődei 
eszközbeszerzéshez azonban 
saját forrást is hozzá kell tenni: 
a hiányzó önerőt 1.093.551 Ft 
összegben biztosítja az önkor-
mányzat. Ennek is köszönhe-
tően sokfajta csoportszobai 
és mozgásfejlesztő eszközt 
szereznek be, a pelenkázóktól 
az ágyneműkig, a gyermek-
játékoktól az evőeszközökig 
bezárólag, de csúszdásvárat és 
nagyméretű udvari babaházat 
is telepítenek a legkisebbek 
örömére.

További információ: Kozó-
Németh Eszter pályázati 
ügyintéző. Tel.: 94/553-073. 
E-mail: palyazat2 @ szent gott-
hard.hu

Információ: Szentgotthárdi 
Közös Önkormányzati Hivatal

Folytatódhatnak a fejlesztések az óvodában és a bölcsődében

Mindannyiunk előtt ismert, hogy komoly energiaválság 
alakult ki Európában. Ennek legfőbb oka a háború és az el-
hibázott szankciós politika. Mindez számos településen, vál-
lalkozásban és az iparban okoz gondot, hiszen többszörösére 
emelkednek az energiaköltségek. Az elszabadult energiaárak 
miatt a települési önkormányzatoknak így városunknak is 
komoly döntéseket kell hozni. 

A nemrég megjelent ren-
delet értelmében a távhő ára 
Szentgotthárdon a jelenlegi 
ár 12,88 szorosára emelkedett, 
a lakossági kompenzáció 
természetesen megmarad, 
azonban sok szentgotthárdi 
intézmény van a távhőszol-
gáltatásra kapcsolva, amelyik 
pedig nem távhővel fűt, az 
földgázzal. Számításaink sze-
rint csak az önkormányzati 
intézmények gáz és áram-
számlái akár 260 millió fo-
rinttal is megnövekedhetnek 
Szentgotthárdon. 

A város működőképességét 
ugyanakkor biztosítani kell, 
ehhez viszont takarékossági 
intézkedésekre lesz szükség. 
Ennek érdekében az elmúlt 
hetekben számos egyeztetés 

zajlott, szakértők és intéz-
ményvezetők bevonásával.  
A megbeszélések kivétel nél-
kül konstruktív, együttmű-
ködő hangnemben zajlottak. 
Minden érintett a megoldá-
sok megtalálására törekedett, 
szem előtt tartva azt a közös 
célt is, hogy a szolgáltatások 
– ha helyenként átmeneti-
leg csökkentett, racionalizált 
formában is – de megmarad-
janak.

Figyelembevéve az intéz-
ményvezetők javaslatait, a 
szakmai ajánlásokat és a helyi 
infrastrukturális lehetősége-
ket, takarékossági intézke-
dési tervet dolgozunk ki. Az 
általános intézkedések mel-
lett intézményenként eltérő 
megoldásokat alkalmazunk. 

Lesz olyan intézmény, amely 
a fűtési szezonra átköltözik 
egy másik épületbe, lesz olyan, 
ahol a szolgáltatások tömbö-
sítve lesznek elérhetők, de lesz 
olyan épület is, amelyeket a 
téli hónapokra bezárni kény-
szerülünk. 

Hivatalunk működésében 
is lesznek változások, terve-
ink szerint a Refektóriumot 
a téli hónapokra bezárjuk, 
elképzelhető, hogy bizonyos 
napokon home office-t ren-
delünk el, maximalizáljuk a 
benti hőmérsékletet, és az év 
végén zárva tartunk, követve 
az iskolai szünetet. 

Az intézkedések eredmé-
nyeképpen 20-25%-os energia 
költségmegtakarítást szeret-
nénk elérni. Mindezekről az 
októberi képviselő-testületi 
ülésen születik jóváhagyó 
döntés, a részleteket pedig 
ezt követően a nyilvánosság 
számára is ismertetjük. 

Fontos kérdés a szentgott-
hárdi fürdő sorsa is. A múlt 
héten rendkívüli zárt ülést tar-
tottunk, ahol olyan megoldási 
lehetőség körvonalazódott, 
amely biztosíthatja a fürdő 

részleges nyitvatartását – a 
hotellel közös üzemeltetés-
ben. Ennek a rendszernek a 
kidolgozása jelenleg is folya-
matban van. Mi csak annyi 
forrást engedélyezhetünk, 
amennyi a téli temperálást 
fedezné, a többletköltséget a 
hotel és a vendégkör kell, hogy 
fedezze. 

A célunk az, hogy megma-
radjanak a munkahelyek, 
adott területeken folyamatos 
legyen az ellátás, a szükséges 
és nélkülözhetetlen szolgálta-
tások továbbra is elérhetőek 
legyenek – mindezt úgy, hogy 
mérlegelünk és együttműkö-
dünk. Egyedül nem fog menni. 
Minden intézményvezető és 
a munkavállalók segítő és 
támogató hozzáállására is 
szükségünk van ahhoz, hogy 
ezt a helyzetet megfelelően 
kezelhessük. 

Bízunk benne, hogy – a ko-
ronavírus járvány idősza-
kához hasonlóan – összefo-
gással, közös gondolkodással 
és nyílt kommunikációval 
átjutunk ezen a nehézségen is.

Huszár Gábor 
polgármester

Kedves Szentgotthárdiak!
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A nyári ülésszünet utáni 
első rendes ülését tartotta 
Szentgotthárd Város Ön-
kormányzatának Képviselő-
testülete szeptember 14-én.  
A napirendi pontok elfogadá-
sa után átadták az Év Rend-
őre Díjat. A kitüntetést idén 
Varga Zoltán János rendőr 
főtörzsőrmester kapta. 

A lejárt határidejű határo-
zatokról, a két ülés között tör-
tént fontosabb eseményekről, 
valamint a Szentgotthárdi 
Közös Önkormányzati Hivatal 
munkájáról szóló beszámoló 
elfogadásával, a polgármester 
beszámolójával és képviselői 
felvetésekkel folytatódott az 
ülés. 

Elfogadták az Önkormány-
zat 2022. évi költségvetésének 
I. félévi teljesítéséről szóló 
tájékoztatót. Összességében 
elmondható, hogy az önkor-
mányzat és intézményei napi 
költségvetési, pénzügyi, gaz-
dálkodási feladatainak ellátása 
biztosított volt az első félévben, 
a gazdálkodást finanszírozási 
gondok nem gátolták. 

Az ülésen elfogadott Szent-
gotthárd és Kistérsége Egyesí-
tett Óvodák és Bölcsőde (SZEOB) 
beszámolója tartalmazta – töb-
bek között – a feladatellátást 
jellemző adatokat, férőhely- 
kihasználtság, álláshely ösz-
szetételt, továbbá a szakmai 
munkaközösségek működését, 
tanköteles gyerekek ellátását, 
gyermekbalesetek statisztikáját, 
a kötelező továbbképzéseket, az 
óvodai ünnepeket, a szülőkkel 
történő kapcsolatok formáit. 
Az intézmény munkaerő-ellá-
tottságával kapcsolatban sajnos 
a szakemberhiány a jellemző 
a továbbiakban is. A beszá-
molót elfogadásra ajánlották 
a fenntartó Önkormányzati 
Társulásnak.

A képviselő-testület jóvá-
hagyta a SZET Szentgotthárdi 
Kft. beszámolóját a temetők 
üzemeltetéséről és fenntartá-
sáról. Elfogadták a díjmódosí-
tásokra vonatkozó áremelési 
javaslatot is. Részletesen tár-
gyalta az előterjesztés a teme-
tők fenntartásával kapcsola-
tos feladatokat, lehetőségeket, 
fejlesztési elképzeléseket, illet-
ve a temetőüzemeltetési bevé-
telek és költségek alakulását is. 

Komplex, közel 120 oldalas 
beszámoló foglalkozott a 
Helyi Esélyegyenlőségi 
Programban megha-
tározott intézkedési 
terv végrehajtásával, 
illetve a Helyi Esély-
egyenlőségi Program felül-
vizsgálatával. 

Döntöttek a 2022. évi költ-
ségvetési rendelet módosítá-
sáról is, ezzel az önkormányzat 
2022. évi költségvetésének 
aktualizálása valósult meg. 
A módosított rendelet a ko-
rábban meghozott képviselő-
testületi döntések átvezetését, 
bevételi-kiadási teljesítésekhez 
szükséges előirányzott átcso-
portosításokat tartalmazza.

Szentgotthárd város kör-
nyezetvédelmi rendeletének 
végrehajtásáról, a köztisz-
tasággal, szennyvízelveze-
téssel, hulladékszállítással, a 
szelektív hulladékgyűjtéssel 
kapcsolatos tapasztalatokról, 
lakossági visszajelzésekről 
részletes beszámoló került 
a képviselők elé. Szó esett az 
üveg-visszagyűjtési pontról, a 
használt sütőolaj elkülönített 
gyűjtéséről, levegőtisztaság-
ról, a vizek védelméről és zöld-
területek rendben tartásáról 
is. A beszámolóból kiderül 
az is, hogy a hulladékradaros 
applikáción négy bejelentés 
érkezett tavaly, az illegálisan 
lerakott hulladékot elszál-

lították és ártalommentes 
elhelyezéséről gondoskodtak. 
A civilek koordinálásával és az 
oktatási intézmények, illetve 
a SZET Szentgotthárdi Kft. 
részvételével, valamint az ön-
kormányzat eszköztámogatá-
sával (hulladékgyűjtő zsákok, 
illetve kesztyűk), országos 
akciókhoz is csatlakozva, hul-
ladékgyűjtési akciók is zajlot-
tak a város területén. Huszár 

Gábor polgármester kiemelte 
a szelektív hulladékgyűjtés 
jelentőségét és a zöldudvar 
használatának fontosságát. 

Döntöttek a bérlakás-gaz-
dálkodás ellenőrzése elneve-
zésű belső ellenőrzési jelentés 
elfogadásáról. A vizsgálat célja 
a vonatkozó jogszabályi előírá-
sok, önkormányzati rendeletek 
alapján a bérlakás- gazdálko-
dás rendszerellenőrzése volt. 

Szentgotthárd Város Ön-
kormányzatának 2022. évi 
ellenőrzési terve alapján a 
Rendelőintézet Szentgott-
hárd intézmény „Felügyeleti 
ellenőrzésére” került sor, a 
jelentést a képviselő-testület 
egybehangzóan elfogadta. 

A szentgotthárdi tekecsapat 
jól szerepelt a Magyar Kupá-
ban, a 4. helyen zártak, ami 
eddigi legjobb szereplésük 
a honi kupafronton. Ennek 
a kiváló eredménynek kö-
szönhetően a szentgotthárdi 
csapatnak ismét lehetősége 
van az európai NBC kupában 
való részvételre, amelyet idén 
Kolozsváron rendeznek meg. 

A részvétel költsége (utazás, 
szállás, étkezés stb.) közel 2 
millió Ft, ennek egyik részét a 
csapat szponzori és egyéb be-
vételekből finanszírozni tudja, 
a másik részét pedig 1,5 millió 
Ft összegben az önkormányzat 
biztosítja.

A Bursa Hungarica Felső-
oktatási Önkormányzati Ösz-
töndíjpályázat a felsőoktatá-
si intézményekben tanulók, 
illetve tanulni szándékozó 
hátrányos helyzetű hallgatói 

számára nyújt rendszeres 
anyagi segítséget. Mint 
ahogy az elmúlt években 
mindig, az önkormány-
zat idén is csatlakozott a 

felhíváshoz, és az ösztöndíj 
2023. évi fordulójában ösz-
szesen 600.000 Ft támogatást 
biztosít a célra. A felhívásra – 
megjelenését követően – azok 
a szentgotthárdi lakóhellyel 
rendelkező, hátrányos szoci-
ális helyzetű hallgatók jelent-
kezhetnek, akik felsőoktatási 
intézményben (felsőoktatási 
hallgatói jogviszony keretében) 
teljes idejű (nappali tagozatos), 
alapképzésben, mesterképzés-
ben, osztatlan képzésben vagy 
felsőfokú, illetve felsőoktatási 
szakképzésben folytatják ta-
nulmányaikat. Közülük fog 
10 főt kiválasztani az Önkor-
mányzati Erőforrások és Kül-
kapcsolatok Bizottsága, mint 
az elbírálásra felhatalmazott 
szervezet.

A képviselő-testület zárt 
ülésen tárgyalta az „Idősek 
az idősekért” címről szóló 
javaslatokat, valamint a Vas 
Megyei Önkormányzat által 
október 23-a alkalmából ado-
mányozható díjakra történő 
felterjesztéseket is, valamint a 
Gotthárd-Therm Kft. ügyveze-
tőjének kérelmét.

Információ: Szentgotthárdi 
Közös Önkormányzati Hivatal

A környezetvédelmi rendelet végrehajtásáról 
is tárgyaltak a képviselők

600 ezer 
forintos támogatást 

nyújt az 
önkormányzat
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A szentgotthárdi képviselő-
testület szeptember 14-én 
tartott ülésén adták át az 
Év Rendőre Díjat, az elisme-
rést idén Varga Zoltán Já-
nos rendőr főtörzsőrmester 
nyerte el.

 
Huszár Gábor polgármester 

adta át az oklevelet, a Szent-
gotthárd Közbiztonságáért 
Alapítvány képviseletében 
Horváth Tibor egy dísztőrt 
ajándékozott a kitüntetettnek. 

A kis ünnepségen tiszteletét 
tette dr. Koncz Gabriella ka-
pitányságvezető és Varga 
Ferenc, a szentgotthárdi rend-
őrőrs vezetője is. 

Varga Zoltán János rendőr 
főtörzsőrmester a határőr-
ség integrációja után került 
a rendőrség állományába. 

Először a Szombathelyi Rend-
őrkapitányságon teljesített 
szolgálatot különböző be-
osztásokban, majd, mint a 
közrendvédelmi osztály szol-
gálatirányítója, kérte áthelye-
zését a Szentgotthárdi Rend-
őrőrsre, ahol járőrként kezdte 
meg munkáját. 

Az azóta eltelt nyolc év 
alatt az új, kis közösségbe 
gyorsan beilleszkedett, az 
őrs rendészeti állományának 
hasznos, megbecsült tagjává 
vált. Szombathelyen, illetve 
korábbi határőrségi szolgálati 
helyein szerzett tapasztalatát 
a fiatalabb kollégáinak sike-

resen adja át, de még a nála 
idősebbek, tapasztaltabbak is 
tudnak tanulni tőle. Szakmai 
tudásának átadása érdekében 
mentori megbízással segíti a 
gyakorlatra érkező rendőrta-
nulókat. 

Szorgalmával, pontossá-
gával, a rá vonatkozó jogsza-
bályok betartásában és az 
állampolgárokra vonatkozó 
jogszabályok betartatásában 
az őrs állománya elé példaké-
pül állított kolléga. Intézkedé-
sei jog- és szakszerűek, azok 
száma és minősége is kiemeli 
járőrkollégái közül. Hosszú 
évek óta tartó kimagasló és 
eredményes tevékenysége 
okán járőrparancsnoki beosz-
tást kapott. 

Információ: Szentgotthárdi 
Közös Önkormányzati Hivatal

Varga Zoltán János kapta az Év Rendőre Díjat

Labritz Béla, Huszár Gábor, Varga Zoltán János, Labritz Béla, Huszár Gábor, Varga Zoltán János, 
Horváth Tibor, Szép Renáta Horváth Tibor, Szép Renáta 

Folytatás az 1. oldalról
Hu s z á r  G á b o r ,  S z e n t-

gotthárd polgármestere el-
mondta, a két ország által 
biztosított közös alapból 
előremutató projekteket kell 
támogatni, amelyek nemcsak  
a gazdaságfejlesztést szolgál-
ják, hanem az idősügyi kér-
désekkel és a fiatalok helyben 
tartásával is foglalkoznak.

Dr. Marjan Cencen, a Szlovén 
Köztársaság magyarországi 
nagykövete köszöntőjében 
kiemelte, hogy az országok 
közötti együttműködésnek 
látható jelei is vannak, erő-
södtek, fejlődtek a határ men-
ti közösségek, ezekre lehet 
építeni. Dávid Andor Ferenc, 
Magyarország szlovéniai nagy-
követe rávilágított arra, hogy a 
szentgotthárdi fórum azt a célt 
szolgálja, hogy a Rábavidék 
és Muravidék szereplői nyílt 
vitát folytassanak, hiszen saját 
problémáikat ők ismerik a leg-
jobban. Dr. Aleksander Jevsek, 
Szlovénia fejlesztési és európai 

uniós kohéziós politikai mi-
nisztere elmondta, az elmúlt 
években jól kihasználták az 
INTERREG program lehető-
ségeit, most, a 2027-ig tartó 
ciklusban 17 millió euró áll 
rendelkezésre a projektekben. 

Latorcai Csaba parlamenti 
államtitkár, a Területfejlesztési 
Minisztérium miniszterhe-
lyettese dr. Navracsics Tibor 
üdvözletét tolmácsolta, majd 
így fogalmazott: Ez a térség 
szimbóluma a kormány által 
meghirdetett új fejlesztési 
politikának. A két köztársaság 
határon átnyúló történelmi 
megállapodása nem csupán a 
kulturális autonómia megélé-
sét biztosítja, azon messze túl-
mutat. Ez a vidék a szocialista 
időkben mesterségesen perifé-
riára szorított térség volt, de a 
határon átnyúló összefogással 
ezt a hátrányt fokozatosan 
fölszámolhatják. Decentra-
lizálási folyamat figyelhető 
meg a fejlesztéspolitikában, ez 
szükségszerű. A Rábavidék kis- 

és középvállalkozásai számára 
már készen vannak a támoga-
tási szerződések, a 152 milliós 
forrásból 109 millió forintot 
még ebben az évben kiutalnak, 
a többit várhatóan 2023 elején.

Vesna Humar, a Külhoni Szlo-
vénekért Felelős Kormányhi-

vatal képviseletében azt emelte 
ki, hogy a határtérségben a ki-
sebbségi közösségek fejlődése 
és a kapcsolatrendszer erősö-
dése óriási társadalmi erőfor-
rást jelent. Dr. Balozsán Lívia, 
a Külgaz da sági és Külügy-
mi nisztérium munkatársa 
elmondta, hogy 2021. szep-
tem ber 15-én a szlovén és a 
magyar miniszterelnök szán-
dék nyi latkozatot írtak alá, 

amellyel a határ két oldalán 
lévő nemzetiségi területek 
egyenrangú fejlesztését tűzték 
ki célul, erre közös finanszí-
rozású alapot hoztak létre.  
A nemzetközi szerződést idén 
februárban írták alá, esze-
rint a két ország összesen  

25 millió eurót biztosít öt-
éves időkeretben a Muravidék 
és a Rábavidék gazdaságfej-
lesztésére, a megvalósításra 
a MURABA Európai Területi 
Társulást jelölték ki. „Magyar 
oldalról a kormányzati döntés 
megszületett az első évi for-
rásra vonatkozóan, mi készen 
állunk” – fejezte be beszédét dr. 
Balozsán Lívia.  

Információ: MURABA ETT

A határtérség fejlesztése a két ország közös célja

Ocskay Gyula, Huszár Gábor, Ocskay Gyula, Huszár Gábor, 
dr. Marjan Cencen, Dávid Andor Ferencdr. Marjan Cencen, Dávid Andor Ferenc
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A Népi Építészeti Program pályázati felhívására támogatási 
kérelmet állít össze a szentgotthárdi önkormányzati hivatal. 
Kedvező elbírálás esetén megújulhat a rábafüzesi Hianz 
tájház korábbi lakórésze és konyhája, de megtörténhet a 
nyílászárók cseréje is.

Az idén egy, már elnyert pá-
lyázati támogatásnak köszön-
hetően elkészült a felújításhoz 
szükséges tervdokumentáció, 
ennek keretében a felmérési 
dokumentáció, a felújítási és 
rekonstruktív-helyreállítás 
tervezése, az építéstörténeti 
dokumentáció és az értéklel-
tár is. Költségvetési csoma-
gokat állított össze a főépí-

tész-tervező, faanyagvédelmi 
és statikai szakvélemény is 
készült, valamint szondázó 
falkutatás is történt az épü-
letben.

A z  ú j  k i í r á s  m á r  a z 
épületfelújításra nyújt lehető-
séget. A főépület lakórészének 
belső átalakítására, a konyha 
helyreállítására, a 70-es évek 
nyílászáróinak cseréjére, a 
tornáchoz tartozó felújítások-
ra, a pince vízmentesítésére, 
továbbá a pajtához tartozó 
javításokra összesen 12 millió 
forintot terveznek, ehhez – a 
pályázat nyertessége esetén 
– 2.445.766 Ft saját forrást 
biztosít a város.

Információ: 
Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal

Pályázati támogatásból folytatódhat a Hianz tájház felújítása

Szeptember 16-án Németországba, Baden-Württemberg tar-
tományba érkezett Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
delegációja.  Labritz Béla alpolgármestert elkísérte dr. Harag 
László, az Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek 
Bizottságának elnöke, valamint Hrabovszky-Orth Katinka, 
a Pannon Kapu Kulturális Egyesület elnöke, aki tolmácsként 
is közreműködött a hivatalos programokon.

 Először tehette tiszteletét 
a város a „Lichterfeschd”-
en, ahol a programokba a 
német és francia partner-
ség (Walldürn –  Montereau-
Fault-Yonne) 50. évfordu-
lójának megünneplését is 
beillesztették. E kerek jubile-
um alkalmából a szentgott-
hárdi küldöttség tiszteletbeli 
vendégként vehetett részt az 
ünnepségen. 

Szombat délelőtt Markus 
Günther, Walldürn polgár-
mestere a várudvaron kö-
szöntötte a testvérvárosi dele-
gációkat, ezt követően számos 
befejezett és folyamatban lévő 
projekt bemutatására került 
sor. Megtekintették a felújí-
tott, minden iskolai tanuló 
és egyesületi sportoló által 
használható sportcsarnokot 
a Keimstraßén. A csarnokban 
kizárólag sporttevékenység 
folytatható, így rendezvények, 
versenyek, koncertek meg-

tartására nem használható. 
Tovább haladva Walldürn 
egyik legrégebbi, 1904-ben 
épült általános iskolájában 
folyó munkálatokat, valamint 
a felújítás két évre szóló ütem-
tervét is bemutatták. A hosszú 
városi séta végén a walldürni 
tűzoltóság légzésvédelmi kép-
zési rendszerének működését 
is tanulmányozhatták.

Vasárnap a  „Haus der 
offenen Tür” rendezvényte-
remben ünnepélyes keretek 
között Walldürn és Montereau 
polgármesterei aláírták test-
vérvárosi díszokleveiket az 
50 éves jubileum alkalmából. 
Markus Günther és James 
Charon fontosnak tartot-
ták kihangsúlyozni, hogy ez 
a partnerség olyan, amelynek 
fejlődését a megértés és a 
bizalom, sőt a barátság érzése 
garantálja.

Nagy reményekkel tölt 
el minket a tudat, hogy a 

Walldürn és Szentgotthárd 
közötti partnerkapcsolat – 
amely immár 25 éve tart – 
előrevetíti a további bizalmat 
és együttműködést, hiszen a 
két város között sok a hason-
lóság, lehetőségeikhez mérten 
pedig próbálják elősegíteni a 
kapcsolatok építését a kultú-
ra, a gazdaság, a turizmus, a 
rekreáció, az oktatás és a sport 
területén is. 

A díszoklevél aláírása után 
dr. Achim Brötel, a járási köz-
igazgatás vezetője félórás 
beszélgetést folytatott a szent-
gotthárdi delegációval.  A több 
évtizednyi magyarországi 
kapcsolatokkal rendelkező 
politikus méltatta Szentgott-
hárd és Vas megye szerepét 
a német tartomány életében. 

Labritz Béla alpolgármester 
külön tárgyalást folytatott 
Peter Hauk élelmiszerügyi, 
fogyasztóvédelmi és vidékfej-
lesztési miniszterrel, valamint 
Nina Warken asszonnyal, a 
CDU (Kereszténydemokrata 
Unió) politikusával az aktu-
álpolitikai helyzetről, illetve 
a gazdaságiválság-kezelés 
lehetséges formáiról. 

A szentgotthárdiakat wall-
dürni látogatásuk során Tanja 
Naas (a Turisztikai és sza-
badidős információs osztály 
vezetője), Meikel Dörr (polgár-
mesteri személyzeti vezető), 
Markus Günther (polgármes-
ter) és Fabian Berger (tartomá-
nyi képviselő) kísérte. 

Információ: Szentgotthárdi 
Közös Önkormányzati Hivatal

Testvérvárosi látogatás Walldürnben
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Szeptember 27-én találkoz-
tak a térség polgármesterei. 
Az általuk alkotott Szentgott-
hárd és Térsége Önkormány-
zati Társulás ülése keretében 
jóváhagyták a Társulás 2022. 
évi költségvetésének első 
félévi teljesítéséről szóló 
beszámolót, illetve módo-
sították a szervezet idei évi 
költségvetését is.

Megtárgyalták a közösen 
fenntartott Szentgotthárd és 
Kistérsége Egyesített Óvodák 
és Bölcsőde (SZEOB) intéz-
mény beszámolóját is, amely 
tartalmazta a feladatellátást 

jellemző legfőbb adatokat és 
eseményeket. Ahogy azt az 
ülésen jelen lévő intézmény-
vezető hozzászólásában is 

hangsúlyozta, a munkaerő-
ellátottsággal kapcsolatban 
jelentős szakemberhiány jel-
lemző továbbra is.  Pályázati 

támogatásoknak köszönhe-
tően a 11. csoport vizesblokk-
jának felújítása az őszi szü-
netben megvalósul, a Tótágas 
Bölcsőde férőhely-bővítésére 
elnyert pályázat munkálatai 
pedig folyamatban vannak.

A Városi Gondozási Köz-
pont intézményvezetőjének 
közalkalmazotti jogviszonya 
és egyben magasabb vezetői 
megbízása év végén meg-
szűnik. Az intézményvezetői 
feladatok ellátására pályázati 
felhívás közzétételéről döntött 
a Társulás.

Információ: Szentgotthárdi 
Közös Önkormányzati Hivatal

Beszámolók és intézményvezetői pályázat – üléseztek a polgármesterek

Szeptember 25-én, az eső ellenére a tervek szerint megtar-
totta Szentgotthárdon, a Várkertben Határon innen, határon 
túl, nyárzáró programot a Pannon Kapu Kulturális Egyesület. 
Sátor alatt főztek a csapatok, és a fedett színpadon adtak 
műsort a helyi csoportok. 

Kora délután munkához 
láttak a főzőcsapatok: a Nyug-
díjasklub, a Hársas Patak Va-
dásztársaság, a Szentgotthárdi 
Énekegyesület, a Fidesz szent-
gotthárdi csapata, a Nagy-

boldogasszony-plébánia, és 
a Szent Sebestyén Íjászkör 
csapata.  Mindenki kedve és 
tudománya szerint főzött (a 
sertéshúst az önkormányzat-
tól kapták), változatos ételek 
rotyogtak az üstökben. A nyug-
díjasok tavaszi ragut készítet-
tek, Csukné Merkli Ágota már 

sorolta is, hogy borsót, sárga 
vajbabot és a végén vargányát 
raktak bele. A vadászoknál var-
gányás füstölt csülök készült és 
spenótos fasírtot is sütöttek, 
amit Popeyről neveztek el… Az 

íjászoknál a „Fakanálforgató, 
nyilakat röptető” csapatnál 
babgulyást „forgatott” Tóka Si-
mon Andrea. Érdekes formájú 
főzőalkalmatosságukat rakéta 
kályhának nevezték, Tóka 
Ferenc maga tervezte és kivi-
telezte. Nagyon gazdaságosan, 
kevés fával jól lehet rajta főzni, 

és úgy van kiképezve, hogy a 
2-12-16 literes kondér, vagy egy 
tárcsa is elfér a tűztér fölött. A 
vendégek száma szerint tudják 
váltani a mennyiséget.

A Pannon Kapu nevében 
Kobórné Kocsis Viktória kö-
szöntötte a közönséget, el-
mondta: két program marad 
el, a Kármentő zenekar egyik 
tagja megbetegedett, az esti 
koncertet pedig az eső miatt 
nem tudják megtartani. 

V. Németh Zsolt, a térség 
országgyűlési képviselője, mi-
niszterelnöki biztos nyitotta 
meg a rendezvényt. Elmondta, 
egy évvel ezelőtt olyan jól si-
került a hasonló rendezvény, 
hogy a Pannon Kapu újra 
megszervezte. Az eső se vette 
el a kedvét az embereknek, 
hogy együtt lehessünk. ne 
sirassuk el a nyarat, fogad-
juk el a természet rendjét, 
az ősz amúgy is esős évszak, 

a terménybetakarítás, gyü-
mölcsérésnek is az ideje, hogy 
a nyári munkánk eredményét 
láthassuk. A bánat legjobb 
ellenszere a jó társaság, a jó 
levegő és a kellemes muzsi-
ka. Beszéde végén kinyitotta 
esernyőjét, aminek belseje a 
kék eget és bárányfelhőket 
mutatta. 

Míg az ételek készültek, a 
színpadon sorra léptek fel 
az együttesek. A Rozmaring 
Táncegyüttes nyitotta a sort, 
majd Szentgotthárd Város 
Vegyeskara, a Szenior Öröm-
tánc együttes és a Szivárvány 
Kórus szórakoztatta a közönsé-
get (időközben elállt az eső is). 

A főzőversenyen a zsűri a 
szentgotthárdi Fidesz Két-
harmad nevű csapatának 
vargányás sertésraguját ítélte 
a legjobbnak.

(t. m.)
Fotó: Pint Ferenc

Határon innen, határon túl: az eső se vette el 
a résztvevők jókedvét
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Őszi üdvözlet címmel tar-
tottak vegyeskari találkozót 
szeptember 11-én a szentgott-
hárdi Szlovének Házában, 
a Magyarországi Szlovének 
Szövetsége szervezésében. 

A rendezvényt az elmúlt két 
évben a koronavírus-járvány 
miatt nem tudták megtar-
tani, az idén telt ház előtt 
zengtek a szlovén énekek. Az 
eseményen részt vett Metka 
Lajnšček, Szlovénia szent-
gotthárdi főkonzulja, Holecz 
Károly, az Országos Szlovén 
Önkormányzat elnöke. 

Kovács Andrea, a Magyar-
országi Szlovének Szövet-
sége elnöke köszöntötte a 
kórusokat és a vendégeket. 
Elmondta, hogy a kórustalál-
kozó célja nemcsak a karének-

lés népszerűsítése, hanem a 
szlovén identitás megőrzése, 
a közösség építése és meg-
tartása is. Harmincegy évvel 

ezelőtt nagy célokat tűztek 
ki a Rába-vidéki szlovének. 
Legfontosabb feladatuk közé 
tartozott a szlovén nyelv és 
kultúra megőrzése, amelyhez 
az örökölt és gazdag énekha-
gyomány ápolása is hozzátar-
tozik. A hagyományok ápolása 

erősíti a nemzeti tudatot és 
az identitást. Kovács Andrea 
hangsúlyozta, ez most különö-
sen fontos, hiszen csak néhány 

napra vagyunk a 2022-es 
népszámlálástól, amikor ho-
vatartozásunk megvallása 
meghatározó jelentőségű. 

A programot az Andrej 
Maroša által vezetett Beltinci 
Vegyeskar nyitotta, az Ivan 
Cankar Vegyeskar Vrhnikából, 

a Zágrábi Szlovének Háza 
Vegyeskara Horvátországból 
érkezett.  A hazai szlovénséget 
a már közel 85 éve működő 
felsőszölnöki Pável Ágoston 
Vegyeskar képviselte. A nagy 
létszámmal működő kórusok 
magas színvonalú előadását 
nagy tapssal fogadta a közön-
ség, a zágrábiak Ivica Ivanović 
vezetésével és harmoniká-
jával kísért vidám dalainál a 
hallgatóság énekkel is bekap-
csolódott, szép őszi délutánt 
tölthettek együtt Szentgotthár-
don. A fellépőknek ajándékkal 
köszönte meg a szereplést 
Kovács Andrea, majd a Hotel 
Lipa étteremben folytatódott 
a kellemes találkozó, ahol a 
vegyeskarok közösen énekel-
ték a szlovén dalokat.  (t. m.)

Fotó: dr. Sütő Ferenc

Őszi üdvözlet szlovén dalokkal

A Honismereti Klub tagjai 
aktívan részt vesznek a tele-
pülési értéktár adatbázisának 
gyarapításában. Hogy ezt a 
munkát minél szakszerűbben 
végezzék, szeptember 3-án 
Balatonalmádiba és Bala-
tonfüredre látogattak, hogy 
tapasztalatokat szerezzenek 
e két település értékgyűjtő 
tevékenységéről. A balaton-
almádi Pannónia Kulturális 
Központ és Könyvtárban Fá-
biánné Sáray Anna és Dan-
kó Friderika prezentáción 

mutatta be értéktárukat, s 
megosztották az értékgyűjtés 
és közzététel tapasztalatait. 
Majd séta keretében jelentős 
nevezetességeket ismertettek 
meg a klubtagokkal. Balaton-
füreden Takács Miklós, a helyi 
egyesület elnöke kalauzolta a 
résztvevőket, s mutatta be a 
város legfontosabb értékeit.

A kiránduláson sok új ötletet 
is gyűjtöttek a klubtagok, amit 
a későbbiekben Szentgotthár-
don is megvalósítanak.

M. P. 

Értéktári tanulmányút a Balaton-felvidéken

A Zágrábi Szlovének Háza A Zágrábi Szlovének Háza 
VegyeskarVegyeskar

A Zene Világnapján
Az UNESCO Nemzetközi Tanácsa Yehudi Menuhin kezdemé-
nyezésére emelte október 1-jét a Zene Világnapjának rangjára. 
Szentgotthárdon ezen az ünnepen a zeneiskola diákjai és 
tanárai énekeltek és zenéltek.

Az ünnep jegyében zajlott 
a Szentgotthárdi Muzsikáért 
Alapítvány, a Pannon Kapu 
Kulturális Egyesület és a Ta-

kács Jenő Alapfokú Művészeti 
Iskola szervezésében az őszi 
hangversenybérlet-sorozat 
1. előadása, melyen közel 100 

fős közönség előtt léptek fel a 
Refektóriumban a zeneiskola 
diákjai és tanárai. 

A koncertet az Ifjúsági 
Énekegyüttes nyitotta meg, 
majd szóló és kamaraproduk-
ciók következtek, befejezésül 
pedig a pedagógusok közös 
hangszeres előadása csendült 
fel. A hangverseny méltó em-
léket állított a zeneművészet 
nagy alakjainak és a különbö-

ző korok, kultúrák zenéinek 
világába adott betekintést az 
érdeklődő közönség számára.

A hangversenybérlet-soro-
zat 2. előadása 2022. október 
17-én 18:00 órakor kezdődik 
majd a Refektóriumban. Tóth 
Dániel (ének) és Batyi Norbert 
(zongora) Barangolás a Jazz 
világában című előadását hall-
hatja majd a közönség. 
Sebestyénné Németh Eszter

A vörösberényi református templom előttA vörösberényi református templom előtt
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Felsőszölnökön, a Szlovén Mintagazdaságban folytatódott a 
Magyarság KicsiNagykövete program versenye. A szentgott-
hárdi diákok egyik feladata volt, hogy a vidékükre jellemző 
ételt főzzenek, a vasi dödöllére esett a választásuk. Szép őszi 
délutánt tölthettek együtt a meghívottakkal. 

Tavaly indították a Magyar-
ság KicsiNagykövete prog-
ramot és versenyt az ország 
megyéiben. A gyermekek 
olyan feladatokat kaptak, 
amelyek lakóhelyük, telepü-
lésük, megyéjük ismeretét 
szolgálták. A megyei verse-
nyen Librecz Lénárd, a Szent 
Gotthárd Általános Iskola 7. 
g. osztályos tanulója lett Vas 
megye KicsiNagykövete, osz-
tálytársai, Varga Levente Bar-
na KulturKicsiAttasé, Mesics 
Ferenc SportKicsiAttasé lett. 
AgrárKicsiAttasé a sárvári 
Góczán Emili, a sárvári Szent 
László Általános Iskola tanu-
lója volt, különdíjat kapott 
Mártonfalvi Marcell. 

A verseny ősszel folyta-
tódott, az országos döntő-
re készülődve kaptak fel-
adatokat. Szeptember 13-án 
Felsőszölnökön a Szlovén 
Mintagazdaság adott helyet a 
programnak, a megyei másik 
helyszín a sárvári katolikus 
iskola volt, Skype kapcsolatot 
is létesítettek Felsőszölnök és 
Sárvár között. Az eseményről 
filmet készítettek a szentgott-
hárdi és a sárvári televízió 
munkatársai.

Csapjunk egy jó bulit! – cím-
mel szervezték a délutáni 

eseményeket, mivel az volt 
a feladat, hogy jellegzetes 
vasi ételt közösen főzzenek, 
és  hívjanak vendégeket .  
A szentgotthárdiak meghívták 
osztálytársaikat, tanáraikat és 
példaképeiket. Librecz Lénárd 
első sakkedzőjét, Király Feren-
cet, Varga Levente Barna alsó 
tagozatos osztályfőnökét, Ko-
zákné Tóth Gabriellát, Mesics 
Ferenc pedig Varga Ferenc 
szentgotthárdi rendőrpa-
rancsnokot, mivelhogy majd 
rendőr szeretne lenni. 

A KicsiNagykövet projekt 
fővédnöke Merklin Timea, 
a Vas Népe újságírója, dísz-
vendége Borbás Marcsi, az 
Őrségben élő tévészemélyiség, 
a „Gasztroangyal” volt. Kissné 
Köles Erikát, a szlovén nem-
zetiség parlamenti szószólóját 
is meghívták, betegség miatt 

azonban nem tudott eljönni, 
anyagilag támogatta a rendez-
vényt. A programon részt vett 
Bodorkós Imre szentgotthárdi 
plébános, Balogh Éva, az iskola 

igazgatója, Dallos Mariann 
Európa- és világbajnok íjász a 
férjével, Dallos Lászlóval.   

Librecz Lénárd köszön-
tötte a vendégeket, végig ő 
konferálta a programot, és 
befejezésképpen Márai Sán-
dor: Ajándék című versét is 
előadta. 

A gyerekek röviden elmond-
ták miért választották és hív-
ták, meg példaképeiket.

Huszár Gábor szentgotthár-
di polgármester köszöntőjé-
ben arról szólt, hogy az igazi 
hazaszeretetnek része, hogy 
ismerjük szűkebb és tágabb 
lakóhelyünk történelmét, 
földrajzát, hagyományait. Örö-
mét fejezte ki, hogy a megyei 
versenyen két szentgotthárdi 
és egy Szentgotthárd környéki, 
nemesmedvesi diák vesz részt, 
és sok sikert kívánt az orszá-

gos döntőhöz (szeptember 
30-án lesz).

A kultúrattasé rézfúvós tri-
ójának (Varga Levente Barna, 
tuba, Varga Lőrinc Mátyás 
és Takács Botond tenorkürt) 
előadása után Steffel Csaba, 
Czirók vezetésével kezdődhe-
tett a dödöllefőzés a konyhán. 
A plébános úr is kötényt öltött, 
és Borbás Marcsi „az Őrség 
gyüttment gasztroangyala” és 
a rendőrparancsnok is segí-
tett a fiúknak. Mesics Ferenc 
később elárulta, a nagyma-
májával már otthon is „főzött” 
dödöllét, a többiek azt mond-
ták, nem volt olyan nehéz a 
krumplihámozás, hagymake-
verés, de a pirításra oda kellett 
figyelni. (A sárváriak dödölléje 
sápadtabbnak látszott!)

A gyerekek csatakiáltás-
sal is buzdították magukat, a 
későbbi országos győzelem 
reményében…

A konyhán nem fért volna 
el a teljes hetedik osztály, 
amíg főztek, addig a többiek 
az íjászkodást gyakorolták a 
szép környezetben. 

A dödöllét aztán együtt jól 
megették, ki tejföllel, ki ba-
bos tökmagolajos salátával. 
A szervezők a nagymamák 
által készített rétessel, sós 
süteményekkel, szörpökkel is 
felkészültek a vendégfogadás-
ra. Bodorkós Imre plébános a 
vacsora után egy tortával lepte 
meg a gyerekeket. 

(t. m.)

Két helyszínen dödöllét főztek a gyerekekkel a megyei versenyen

Elbírálták a Civil szervezeteket és városrészeket támogató 
alap harmadik pályázati ciklusában beérkezett kérelmeket 
a szentgotthárdi képviselő-testület szeptemberi ülésén. A 
támogatásoknak köszönhetően az utolsó negyedévben is 
számos program megvalósulhat a településen és a városré-
szeken is.

A Civil szervezeteket és vá-
rosrészeket támogató alap 
célja, hogy a városban mű-

ködő civil szervezetek és a 
városrészek programjaikkal, 
rendezvényeikkel színesít-

sék a város kulturális életét, 
illetve a szükséges, kisebb 
felújításokat, beszerzéseket is 
megvalósíthassák.

Az idén harmadik – és 
egyben utolsó – alkalommal 
nyújthatták be kérelmeiket 
a civilek és a városrészek.  
A képviselő-testület döntése 
értelmében több mint 2 millió 

Ft jut az érintetteknek a har-
madik negyedévre tervezett 
programokra. Adventi készü-
lődés, hangversenyek, idősek 
napja, Mikulás-várás, oktatási 
programok és civil találkozó 
is megvalósulhat a támogatá-
soknak köszönhetően.

Információ: Szentgotthárdi 
Közös Önkormányzati Hivatal

Támogatásban részesültek a civil szervezetek és a városrészek
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Az eurázsiai hód Magyarországon – egykor és most címmel 
tartottak előadóülést és fórumot Szentgotthárdon a Színház 
aulájában szeptember 7-én. A programot az ELTE SEK Biológia 
Tanszéke, a Pannon Kapu Kulturális Egyesület és a Magyar 
Biológiai Társaság Állattani Szakosztálya szervezte. Szent-
gotthárd-Farkasfán és Máriaújfaluban okoznak problémát az 
utóbbi időben a hódok. Ezekről az esetekről a helyi és az orszá-
gos médiában is számos híradás jelent meg az elmúlt évben. 

Labritz Béla alpolgármester 
a szentgotthárdi önkormány-
zat nevében köszöntötte a 
résztvevőket, emlékeztetett 
arra, hogy már a Rába-habzás 
idején, 2002-ben is vállvetve 
együtt küzdöttek a habzás 
megszüntetéséért, most újabb 
konfliktushelyzet, a hódok 
túlzott elszaporodása miatt 
fogadták Szentgotthárdon a 
szakértőket. 

Szinetár Csaba, az ELTE SEK 
Biológia Tanszék tanára mode-
rálta a rendezvényt. A  szakér-
tők többször is az ökoszisztéma 
mérnökének nevezték a hódot. 
Czabán Dávid, a Magyar Ter-
mészettudományi Múzeum 
Állattárának kutató munka-
társa, „A hódok története és 
a konfliktuskezelés lehetősé-
geiről” tartott előadást Euró-
pa legnagyobb rágcsálójáról, 
amelynek súlya 24-30 kg is le-
het. A vadászat következtében 
az 1800-as években csaknem 
teljesen kipusztult a faj, melyet 
az 1920-as évektől kezdtek 
visszatelepíteni korábbi élő-
helyeire.  Hazánkban 1991-ben 
jelent meg újra a Szigetközben, 
1996-2008 között a visszate-
lepítési program során 234 
példányt engedtek szabadon 
az országban, ma hozzávetőleg 
11 000 ezer eurázsiai hódról 
tudnak, amelyek vízfolyások 
mentén élnek. Szentgotthár-
don 2006 körül bukkantak fel a 
Lapincsnál, feltételezések sze-
rint ezek a példányok a Sziget-
közből jöhettek. A hód védett 
állat, eszmei értéke jelenleg 25 
ezer Ft. Áttelepítése, csapdázá-
sa a most nyáron módosított 
rendelet szerint továbbra is 
engedélyköteles, csak nagyon-
nagyon indokolt esetben jöhet 
számításba, az is, hogy elaltat-
ják, vagy kilövik, Gátat épít, a ki-
döntött fák leveleivel, kérgével 

táplálkozik, képes átalakítani 
a környezetet (ezért nevezik 
ökoszisztéma-mérnöknek!). 
Ma, amikor „ember uralta” 
tájban élünk, sokszor a folyók, 
patakok közvetlen partjáig 
szántunk, vetünk, elveszik az 
életterét, pedig a víz visszatar-
tása jót tesz a környezetnek, az 
ökoszisztémának.

Czabán Csaba a védekezés 
módszereit is vázolta: vadke-
rítés, villanypásztor, a parti 
fák egyedi védelme. Orszá-
gos HódTérképet is bemu-
tatott, megoldás lehetne, ha 
kijelölnének olyan zónákat, 
ahol a hódok háborítatlanul 
élhetnének, a természet re-
generálja önmagát, a kidön-
tött fák helyére újak nőnek.    
Juhász Erika, az ELKH Ökoló-
giai Kutatóközpont ökológusa 
Hogyan tervezzünk a visz-
szatért ökoszisztéma-mérnök 
hód hatásaival? címmel tar-
tott előadásában szintén az 
ember és a vadvilág közötti 
konfliktust elemezte. A folyók 
szabályozása, a mocsarak le-
csapolása a talaj vízszintjének 
csökkenését hozta, a növé-
nyekkel táplálkozó hód több 
mint száz év után egy erőtel-
jesen megváltoztatott tájba 
tért vissza. A hódcsaládok új 

élőhelyeket keresnek, a hely-
ben lakók kárként élhetik meg 
a megjelenését. „Hódstratégiát” 
lehetne kidolgozni, megfelelő 
mérlegelés után kellene csak 
beavatkozni, egyrészt a hód 
védelméről és a természeti 
környezet, vizes élőhelyek 
megóvásáról kellene gondos-
kodni, másrészt anyagi forrá-
sokat lenne szükséges  biztosí-
tani az értékes mezőgazdasági 
területeken gazdálkodóknak 
a megfelelő kártérítésére.  
Fera Gábor az Őrségi Nemzeti 
Park Igazgatóság hód ügyeket 
menedzselő gyakorlatáról szá-
molt be. Spontán betelepülés 
után jelenleg már több mint 

1000 példány él Vas megyé-
ben. A bejelentések alapján a 
gátépítés, a kiskertekben és 
egy-két mezőgazdasági terü-
leten keletkezett kár jelenti a 
problémát. A hódnak, mint a 
magyar fauna elemének, lét-
jogosultsága van a megyében, 
a konfliktusokat az érintettek 
bevonásával lehetne csök-
kenteni, illetve megoldani. A 
nemzeti park minden meg-
keresésre válaszol, helyszíni 
bejárásokat is tartanak. Hód-
riasztó technikákat javasolnak, 
a megrágott fák pótlására 
őshonos faoltványokat tudnak 
adni. A hódok befogása azért is 
nehézkes, mert egyelőre nem 
tudják őket máshol befogadni.  

Hercsel Róbert, a Nyugat-
dunátúli Vízügyi Igazgatóság 
szakaszmérnöke a vízügy és a 
hód találkozásáról tartott elő-
adást. Az árvízvédelmi töltése-
ken nincs helye a hódnak, az ide 

épített hódvárakat, hódgátakat 
el kell bontani, mivel a rézsűt és 
a partfalat is gyengítik. Az elő-
adó szintén az egyeztetéseket 
szorgalmazta az állami szer-
vek és a gazdálkodók között.   
Dr. Szinetár Csaba, az ELTE 
SEK Biológia Tanszékének ta-
nára a nyugat-magyarországi 
hódcsaládok megfigyelésének 
tapasztalatait összegezte. Vas 
megyében csak az eurázsiai 
hód fordul elő,  azt senki nem 
vitatja, hogy rendkívül gyakori-
vá vált. Egy-egy területen a hód 
megjelenése után következnek 
be kedvező változások, újra 
rendkívül változatos lesz az 
úgynevezett vizes élőhelyek 
élővilága. Veszélyeztetett fa-
jok jelennek meg újra, illetve 
kezdenek gyakoribbá válni a 
kedvezőbbé váló vízellátottság 
hatására. A fő probléma abból 
adódik, hogy sokan még min-
dig nem veszik  figyelembe, 
hogy a természet nem kizáró-
lagosan az ember kiszolgálója. 
A megyei hódállománynak 
mindössze egy kis töredéke az, 
ami a tényleges konfliktusokat 
okozza.

Vörös Gábor önkormányzati 
képviselő a farkasfai lakók 
nevében kérte, hogy javít-
sák a kommunikációt, mert 
a családi házban élők esős 
idő után félnek attól, hogy a 
hódgátakkal árvizet okoznak. 
Gyurits István arról szólt, hogy 
Máriaújfaluban a kiskertekben 
és a gazdálkodóknak is kárt 
okoznak a rágcsálók, de az 
nem minősül vadkárnak, nem 
fizetnek érte.

A továbbiakban még foly-
tatták a polémiát a jelenlévők. 
A fórumot dr. Szinetár Csaba 
zárta, megköszönte Szent-
gotthárd önkörmányzatának, 
hogy a Magyar Biológiai 
Társaság Állattani Szakosz-
tályának 1058. előadóülését 
itt szervezhették meg. Akit 
érdekelnek az elhangzott elő-
adások, azok az alábbi linken 
tekinthetik meg őket: https://
videotorium.hu/hu/search/
any/euro%C3%A1zsiai%20
h%C3%B3d

(t. m.)

Sokféle megközelítésből az eurázsiai hódokról
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A Kulturális és Innovációs Minisztéri-
um megbízásából az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő nyílt pályázat kere-
tében meghirdeti a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztön-
díjpályázatot felsőoktatási hallgatók 
számára, amelyhez az idei évben is 
csatlakozott Szentgotthárd.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hun-
garica Elektronikus Pályázatkeze-
lési és Együttműködési Rendszeré-
ben (EPER-Bursa rendszer – https://
bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx)  

pályázói regisztráció 
szükséges. A regisztráci ót 
követően a személyes és 
pályázati adatok feltölté-
sét követően a pályázati 
űrlapot ki nyom tatva és 
aláírva a Szentgotthárdi Közös Önkor-
mányzati Hivatalnál (Szentgotthárd, 
Széll K. tér 11. I. em. 22. sz. iroda – Gaál 
Ákos sport és ifjúsági ügyintézőhöz) 
kell benyújtani. További információ a 
pályázati kiírásban.

További információ: https://emet.
gov.hu/kategoria/kiemelt-kategoriak/

palyazatok/aktualis-felhivasok/bursa-
hungarica/

A pályázat rögzítésének és az önkor-
mányzathoz történő benyújtásának 
határideje:

2022. november 3.
Információ: Szentgotthárdi 

Közös Önkormányzati Hivatal

A Zöld Szentgotthárd programot szeptember 22-én, az autó-
mentes napon tartotta a Pannon Kapu Kulturális Egyesület. 
Délelőtt meglepetéssel szolgáltak a kerékpárosoknak, majd 
„Ami neked lom, az másnak álom” címmel kirakodóvásárt 
rendeztek a Színház előtt (ruhákat, játékokat, régiségeket 
lehetett hozni és vinni). Délután a témához illő, rendkívül 
érdekes előadásokat hallhattak az érdeklődők az önkormány-
zati hivatal Refektóriumában. 

Sárvári András a napele-
mekről és a zöld autózásról 
beszélt, a használatra össz-
pontosítva és nem szakér-
tőként. 2009-től használja a 
napenergiát, akkor 60%-os 
pályázati támogatással telepí-
tették a családi ház ellátására 
a napkollektort, 2018-tól egy 
villanyautónak is tulajdonosa. 
A családi házra szerelhető 
napelemek telepítéséhez nem 
kell külön építési engedélyt 
kérni, a megtermelt energia 
föl nem használt részét átveszi 
(megveszi) a szolgáltató, éven-
te egyszer olvassák le a mérő-
órát és számolnak el vele. Pár 
év után megtérül a befektetés. 
Elvileg és gyakorlatilag is le 
lehetne válni a szolgáltatóról, 
de az energiatároláshoz szük-
séges akkumulátoroknak egy-
előre túl magas az ára. A jövőt 
illetően rossz iránynak tartja 
a vegyes tüzelést, a fafelvásár-
lást. A környezetszennyezés 
megakadályozására a helyben 

és kisebb távolságokra hasz-
nálható elektromos meghaj-
tású járműveket, a távolabbi 
pontokra pedig a tömegköz-
lekedés fejlesztését véli lehet-
séges megoldásként (az autók 
többsége ma napközben a ház, 
vagy a munkahely előtt áll!). 
Sárvári András kiszámolta, 
hozzávetőleg 30 tonna szén-
dioxidot és 2,8 millió forintot 
takarított meg a zöld energia 
használatával. 

Fehér Csaba András agrár-
mérnök „Önellátás, vegyszer-
mentes gazdálkodás” című 
előadásával bemutatta, ho-
gyan lehet a föld kizsarolása 
nélkül termelni. Hét gyermek 
édesapja, 26 éve, első gyerme-
ke születése óta folytat biogaz-
dálkodást Keszthely melletti, 
ma már 100 hektáros birtokán. 
Állatokat tart, gabonát, zöld-
séget, gyümölcsöt termeszt, 
körforgásosan, a természetet 
utánozva, több munkával, na-
gyobb odafigyeléssel műveli a 

földjét. A dédszülők, nagyszü-
lők gazdálkodási módját „vet-
te” át, „küzdelmes út vezetett 
idáig”. A talaj életében millió-
nyi parány létezik, ez a hihe-
tetlen gazdagság jelenik meg 
akkor, ha nem a mohóságot, 
profitérdekeltséget jellemző 
mezőgazdaság a cél. Az idei 
aszálykár nála is megjelent, 
de kevésbé sújtotta, mint más 
gazdálkodókat. A termelését 
akadályozza, hogy nagyon 
nehéz embereket találni a 
kétkezi munkához. 

Pécsi József Vízgazdálkodás, 
vízfelhasználás címmel tartott 
előadásában az emberiség 
számára nélkülözhetetlen 
elemről szólt. Előzetesen el-
mondta, nem szakemberként 
elemzi a kérdést.  Bolygónk 
70 %-át víz borítja, ennek csak 
3%-a alkalmas emberi fo-
gyasztásra. Az 1900-as évektől 

nőtt a vízfogyasztás, Európá-
ban 200 l/fő, hazánkban 110 l/
fő. Pazarlóan bánunk a vízzel, 
ezt szemléltetve elmondta, 
egy csésze kávé előállításához 
130 l, egy pohár tejhez 200 
l, egy pólóhoz 2500 l vizet 
használunk…Sok országban a 
tiszta víz hiánya okoz súlyos 
problémákat, kiszáradások, 
aszályok és súlyos árvizek 
jelzik, hogy baj van, a klíma-
változásnak következményei 
lehetnek. Hazánkon gyorsan 
átfut a víz, a folyók szabályozá-
sa, az árterek megszüntetése, 
a záportározók kiépítése segíti 
ezt. Képekkel, filmekkel illuszt-
rált előadása után javasolta, 
becsüljük meg ezt a természeti 
kincsünket, éltető elemünket, 
javasolta, aki csak teheti, gyűjt-
se az esővizet is. 

(t. m.) 
Fotó: Kóborné Kocsis Viktória

A napenergiáról, biogazdálkodásról, vízről tartottak előadást

Bursa Hungarica 2023.
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Lakásfelújítás, 
épületkarbantartás.

Nyílászárócsere, 
festés.

Villanyszerelés, 
külső-belső burkolás.

Kapubejárók 
készítése, kertépítés.

Takarítás.

Szentgotthárd, Hunyadi út 42.
Ügyfélszolgálati iroda: 06-94/380-052

Ügyfélszolgálati idő: 
munkanapokon 8.30-14.30

Telephelyünkön garázsok, irodák, raktárak bérbe adók!

SZET Szentgotthárdi Kft.
Halottbeszállítás 
24 órás ügyelet: 
06-30/2827-684
06-30/819-0856

Park és közterületek 
gondozása, 

szállítási munkák elvégzése. 
Tel.: 06-94/553-023

Szentgotthárd
Széll K. tér 11.

Tel.: 00-36-94-553-023
E-mail: 

info@szetszentgotthard.hu
www.szet-kft.hu 

A szentgotthárdi Nyugdíjas 
Pedagógusok és Barátaik 
Egyesület 2022-ben két al-
kalommal is tanulmányútra 
vitte az eltérő tantervi okta-
tásban részt vevő, patronált 
tanulókat. Az egyesület 20 
éve segíti az eltérő tantervi 
oktatásban részt vevő diá-
kokat. 

Júniusban a Hársas-tó-
nál Gyermeknap alkalmá-
ból közös főzés és játékos 
vetélkedők volt a program. 
Szeptemberben Kőszegre 
utaztak vonattal, ahol a Dotto 
vonat várta a tanulókat, pe-
dagógusokat, és az egyesület 
tagjait. Ötórás felejthetetlen 
program keretében először 
mesés barangolás az erdők 
mélyén, bejárták a Kőszegi-
hegység nevezetes helyeit 
és a környező településeket. 

Megtekintették a hegység 
egyik népszerű kirándulóhe-
lyén, a Szent Vid-hegyen álló 
kápolnát. Környéke fontos 
régészeti lelőhely. Velemben, 
a rendezett, tiszta településen, 
a vonatból megtekintették Tö-
rőcsik Mari lakóházát. Cákon a 

Szabadtéri Néprajzi Múzeum-
ban a híres Cáki pincesoron, 
a gesztenyefák árnyékában a 
zsúpfedeles pincék egyikében 
borászati, szőlészeti eszközö-
ket, szőlőpréseket is láttak. 
A szervezők készülnek a kö-
zelgő gesztenyefesztiválra, 

amelyre szeretettel meghív-
ták az egyesület tagjait.    

Az út végén a résztvevők 
visszatekintve a Kőszegi- 
hegységre örömmel fedezték 
fel azokat a helyeket, ahol 
korábban jártak. A program 
sikeréhez hozzájárult az ide-
genvezető   sokrétű és tartal-
mas felkészültsége. 

A gyermeknapi programot 
a Szja 1%-ból és egyesületi 
hozzájárulásból, a Kőszegi-
hegység látnivalónak megis-
merését Szentgotthárd Város 
Képviselő-testülete a városi 
civil alapból támogatta. 

Az egyesület célja, hogy 
az hátrányos helyzetű tanu-
lóknak esélyegyenlőséget 
biztosítson, amit a támogatási 
összeggel a civil szervezet meg 
tudott valósítani. 

Schreiner Vilmosné
Fotó: Závecz Gabriella 

Generációk tanulmányútja 
Látogatás a Cáki pincesoronLátogatás a Cáki pincesoron
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150 éve, 1872. október 5-én 
született Vakarcs Kálmán 
Szatmárnémetiben. Az első 
világháború alatt harcolt, 
századosi rendfokozatot ka-

pott. 1920 májusában he-
lyezték gimnáziumunkba 
a magyar-latin szakos pe-
dagógust. Tanári munkája 
mellett helytörténeti ada-
tokat gyűjtött, és újságírás-
sal is foglalkozott. Így volt 
ez már a kötelező katonai 
évei alatt Kassán, majd első 
munkahelyén, a szerbiai 
Nagykikindán. Legtovább, 
31 évig Szentgotthárdon tar-
tózkodott, így ez a gyűjtése a 
leggazdagabb. Helytörténeti 
kutatásai nyomán számos 
értékes könyve, kézirata, 
leírása jelent meg. Még élete 
utolsó hónapjaiban, közel 80 
évesen is újra tudta kezdeni 
e tevékenységét Csóron. 1953. 
március 5-én halt meg lányá-
nál, a fehérvári temetőben 
nyugszik. A Rábakethelyt 
Zsidával összekötő utca viseli 
nevét.

125 éve , 1897. október 
8-án Tarcsafürdőn (ma Bad 
Tatzmannsdorf) katolikus 
családba érkezett Rehling Fe-
renc, aki a Tarcsay vezetékne-
vet 1935-ben vette föl. Részt 
vett az I. világháborúban, 
majd a nyugat-magyarorszá-
gi harcokban. 1922-ben Ma-
gyarországra költözött, ahol 
csak 1924-ben kapta meg az 
állampolgárságot. Megnő-
sült, feleségével 10 gyerme-
ket neveltek fel. 1933-1946 

közt vezette a rábakethelyi 
körjegyzőséget. 1956-ban 
a járási Nemzeti Bizottság 
elnökévé választották. Sok 
vívódás után családjával 
visszaköltözött szülőfalujába, 
ahol 1978-ban hunyt el. „Ő 
mindig csak egy volt: magyar!” - 
emlékeztek rá Tarcsafürdőn, 
akik ismerték.

120 éve, 1902. október 17-
én a Pozsony megyei Galán-
tán látta meg a napvilágot 
Kozma Ferenc, aki 1945-
1959 között volt Rábakethely 
és Magyarlak plébánosa. 
Pozsonyban érettségizett, 
teológiát Szombathelyen 
végzett. 1925-ben szentelték 
pappá. Zalaegerszegre került 
Mindszenty József mellé, az ő 
rábeszélésére tanult tovább 
Innsbruckban, 1929-ben 
doktorált. Embert próbáló, 
nehéz időszakban került a 
kethelyi körzetbe. A háború 
utáni kommunista évek 
állandó veszélyhelyzetében 
kellett összetartania nyáját. 
Fiatal káplánja, Brenner 
János meggyi lkolása is 
ó r i á s i  t e r h e t  j e l e n t e t t 
számára. 1959-ben Oszkóra 
helyezték. 1975. szeptember 
21-én Szombathelyen hunyt 
el. Szeretett hívei között, 
Kethelyen nyugszik a temp-
lom közelében. 2009-ben 
könyv jelent meg életéről, 
az általa vezetett Historia 
Domus (A Rábakethelyi Plé-
bánia története) 2021 végén 
jelent meg.

115 éve, 1907. október 24-
én hunyt el főtisztelendő 
Laszczik Bernárd Alajos 
Szentgotthárdon. Egerben 
született 1838. március 14-én. 
17 évesen lépett be a ciszter-
ciek rendjébe, 1861-ben szen-
telték pappá. Összesen hu-
szonhét évig tanított a rend 
pécsi, egri és székesfehérvári 
gimnáziumában. 1894-től élt 
és dolgozott Szentgotthár-

don, mint a magyarországi 
ciszterci rend szentgotthárdi 
konventjének priorja (veze-
tője). Négy évvel később meg-
írta az apátságunk történetét. 
Tíz évig irányította a helyi 
közösséget, majd 1904-től 
nyugállományba vonult. Itt 
halt meg négy évvel később, 
élete hetvenedik évében. 
Sírköve a Temetőkápolnánk 
falában látható.

110 éve, 1912. október 20-
án tartotta az evangélikus 
közösség temploma fel-
szentelését az akkori Desits 
Gyula (ma József Attila) ut-
cában. Czipott Géza lelkész 

vezetésével megvalósított 
hatalmas munka özvegy 
Desits Gyuláné pénzado-
mányával indult, melyből 
először a telket vásárolták 
meg. Az ünnepnapon jelen 
volt Széll Kálmán, aki állami 
támogatás megszerzésével 
és saját felajánlással járult 
hozzá az új templom elké-
szültéhez.

65 éve, 1957. október 3-án 
számolt be a Vas Népe a 
szentgotthárdi képviselő-
testület döntéséről, amely 
szerint saját erőből strandot 
építenek, melynek költségeit 
180.000 Ft-ban határozták 
meg. Helyszínéül pedig a volt 
ciszterci park délkeleti részét 
jelölték ki.

25 éve, 1997. október 12-én, 
vasárnap Szentgotthárdon 
került sor a grazi, maribori 

és szombathelyi egyházme-
gyék találkozójára. A rossz 
időjárás sem vette el a hívek 
kedvét, mert teljesen megtelt 
a templom. Fél 2-kor került 
sor az összejövetelre, a szent-
mise három nyelven folyt. 

20 éve, 2002. október 6-án 
avatták föl Kossuth Lajos 
fehér márvány emléktáb-
láját, rajta bronzból készült 
domborművel a róla elne-
vezett utca elején, a 7. szám 
alatt, a volt Lipp Bank, majd 
Kaszagyári Kultúrház, jelen-
leg Kormányhivatal falán. 
A 120 x 60 x 2 cm-es álló 
műalkotást Sárpátki Zoltán 
készítette az önkormányzat 
megbízásából. Felavatását 
Kossuth Lajos születésének 
200. évfordulója alkalmából 
tartották. 

20 éve, 2002 októberében 
kezdődött várkertünk átépí-
tése barokk kertté.

20 éve, 2002 októberében 
kapott új ultrahang készü-
léket a rendelőintézetünk a 
Szentgotthárdért Közalapít-
vány és az önkormányzat 
adományából.

15 éve, 2007. október 2-án 
tartották a Pro Natura St. 
Gotthard, közismertebb 
nevén a PRONAS alakuló 
gyűlését a megjelent 14 fő 
részvételével. Az egyesület fő 
célkitűzése a határunk mel-
lé tervezett hulladékégető 
megépítésének megakadá-
lyozása és a Rába folyó hab-
zásának megszüntetése volt. 

Összegyűjtötte: 
Talabér Lászlóné

Nevezetes szentgotthárdi évfordulók októberben
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MOZIMŰSOR
október 14. 19:00, október 

15. 19:00, október 16. 18:00, 
október 17. 19:00, október 
18. 19:00

Beugró a Paradicsomba 
(szinkronizált amerikai vígjá-
ték – 2D)

október 15. 17:00, október 
16. 16:00

Nyugati nyaralás (magyar 
krimi-vígjáték – 2D)

INGYENES VETÍTÉS! októ-
ber 21. 17:30

Vad víz 2: Múlt és jelen – 
Vizeink az ember kezében 
(magyar természetfilm – 2D)

október 21. 19:00, október 
23. 18:00

Szia Életem! (magyar vígjá-
ték – 2D)

Premier! október 22. 17:00, 
október 23. 16:00

Toldi – A mozifilm (magyar 
animációs film – 2D)

október 22. 19:00, október 
24. 19:00 

A meghívás (szinkronizált 
amerikai horror-thriller – 2D)

Filmklub! október 25. 19:00
Tunéziai terápia (feliratos 

francia-tunéziai vígjáték – 2D)

október 28. 19:00, október 
29. 19:00, október 30. 18:00, 
október 31. 19:00, november 
1. 19:00

Black Adam (szinkronizált 
amerikai sci-fi akciófilm – 2D)

október 29. 17:00, október 
30. 16:00

Toldi – A mozifilm (magyar 
animációs film – 2D)

A 150.000. VENDÉG
2013. május 10-én új korszak 

kezdődött a szentgotthárdi 
moziban, mert akkor került 
sor a digitális vetítéstechni-
kával az első előadásra. Az 
említett naptól számolva a 
százezredik néző 2018. június 
17-én (vasárnap) délután, a 
százötvenezredik pedig 2022. 
október 3-án (hétfőn) este 
érkezett meg.

A szerencsés személy ezút-
tal Kóbor Szonja, a helyi Szent 
Gotthárd Általános Iskola és 
Gimnázium 11/B. osztályos 
tanulója lett, akit ebből az 
alkalomból a tulajdonos ön-
kormányzat nevében Huszár 

Gábor polgármester, a Csáká-
nyi László Filmszínházat üze-
meltető SZET Szentgotthárdi 
Kft. részéről pedig Sebestyén 
Dénes, a mozi szervezője kö-
szöntött. 

A város  szentgotthár-
di témájú könyvekből álló 
értékes ajándékcsomagot, a 
vállalkozás pedig száz darab 
tiszteletjegyet ajánlott fel, 
amelyeket kizárólag Szonja 
válthat be 2023. december 
30-ig. Egyedi kedvezményt 
kap, mert filmenként csak száz 
forintot kell fizetnie.

A százezredikhez viszonyít-
va azért „késett” egy kicsit, 
mert a világjárvány miatt 
2020-ban csak hat és fél, 2021-
ben pedig csupán négy és fél 
hónapig volt vetítés, a megtar-
tott előadásokon pedig – a ko-
rábbi teljes éveket figyelembe 
véve – jelentősen csökkent a 
nézőszám.

Fortuna, a sors istennője 
most úgy döntött, hogy egy 
középiskolás diák érkezzen 
az említett napon a megfelelő 
időben a filmszínház pénztá-
rához. Hihetetlennek tűnik, de 
igaz, hogy 2018. június 17-én is 
a moziban volt, akkor szintén 
az erkélyen foglalt helyet, 
és a százezredik vendég kö-
zelében ült. Szabadidejében 
elsősorban a hobbijának, a 
fotózásnak hódol, de szívesen 

jár koncertekre is, a passzí-
vabb napjain pedig otthon 
sorozatokat néz. Viszonylag 
gyakran jár a Csákányi László 
Filmszínházba, legtöbbször a 
barátaival, néha a szüleivel. 
A mozgóképes műfajok terén 

mindenevőnek vallja 
magát, de ha válasz-
tania kell, akkor talán 
a thrillerek állnak a 
legközelebb hozzá.

Szerinte hétfőnként 
sokkal jobb moziba jár-
ni, mert jól indul tőle a 
hét. A Nincs baj, drágám 
című filmet minden-
képpen meg szerette 
volna nézni, mivel a 
kedvenc énekese, Har-
ry Styles kapta az egyik 
főszerepet benne. Egy 
gyors telefonálás után 
már indult is Rebeká-
val, a barátnőjével a 
vetítésre. Kisgyermek 

kora óta családi program náluk 
a moziba járás, és nagyon jónak 
tartja, hogy egy ekkora város-
nak van (nem is akármilyen) 
filmszínháza. 

A gimnázium elvégzése 
után Ljubljana felé húzza a 
szíve, fotográfiát tanulna az 
egyetemen, és felnőttként ez-
zel szeretne foglalkozni.

MOZIZZUNK!
A tervek szerint az esztendő 

végéig mindenképpen ma-
rad a megszokott műsorrend 
a szentgotthárdi Csákányi 
László Filmszínházban, és fo-
lyamatosan érkeznek a remek 
produkciók. Most elsősorban 
mindenki azzal tudja támo-
gatni a mozit, és hozzájárulni 
a folyamatos működéséhez, 
ha minél több filmet néz meg 
abban a kulturális-közösségi 
térben, amely a szerdákat és a 
csütörtököket, valamint a rövid 
nyári leállást leszámítva szinte 
egész évben folyamatosan – 
különösen a hétvégéken – az 
itt élők rendelkezésére áll. Ha 
lesz elég néző, akkor vetítés is, 
ha azonban elfogy a közönség, 
akkor a filmszínház jövője 
kerül veszélybe. A pandémia 
miatt már megtapasztaltuk, 
hogy bezárni valamit sokkal 
könnyebb, mint újraindítani. A 
mozi tulajdonosa, üzemeltetője 
és személyzete kitart a végső-

kig, de nagyon sok múlik a be-
lépőjegyet váltó vendégeken is!

Az idei tízezredik néző ha-
marosan, talán még ebben 
a hónapban megérkezik, és 
a neki szánt ajándékcsomag 
már elő van készítve. A jelen-
legi helyzet hatékony keze-
léséhez azonban december 
végéig még néhány ezer, a 
jövőre száztíz éves vetítőhely 
folyamatos működése iránti 
elkötelezettségét – az elő-
adásokon való jelenlétével is 
– kinyilvánító mozilátogatóra 
mindenképpen szükség van!

OSZTÁLYMOZI
Kivételes és korlátozott 

ideig – csak 2022. november 
30-ig – tartó kampánnyal 
várja az iskolai osztályokat 
a tanáraikkal együtt a szent-
gotthárdi Csákányi László 
Filmszínház annak érde-
kében, hogy a megszokott 
nyitvatartási időben kedvez-
ményes áron minél többen 
meg tudjanak nézni legalább 
egy remek produkciót az új, 
nagyobb és modernebb (íves 
kivitelű) mozivásznon. Ezt a 
lehetőséget nagyon egysze-
rű igénybe venni. Először 
ki kell választani a filmet az 
aktuális kínálatból (www.
csakanyimozi.hu), utána az 
osztály nevében – legalább öt 
nappal a mozilátogatás előtt 
– a program@csakanyimozi.
hu e-mail címre értesítést kell 
küldeni, amely tartalmazza 
az alkotás címét, a vetítés 
műsorrendi időpontját, to-
vábbá a várható létszámot, 
valamint azt is, hogy a csapat 
maga foglalja-e le online az 
ülőhelyeket, vagy ezt inkább 
a személyzetre bízza.

Fontos tudnivaló, hogy egy 
e-mail címről egy előadásra 
maximum csak kétszer öt, 
azaz összesen tíz szék foglal-
ható. A csoportos kedvezmény 
miatt a jegy ára csak 1000 Ft/
fő a 2D, és csupán 1200 Ft/fő 
a 3D formátumú produkciók 
esetében. Ha pedagógus is ér-
kezik a csapattal, akkor erősíti 
az arányokat, mert a külön-
leges akció során egy osztály 
több filmet is megnézhet, 
de legalább a teljes létszám  
70%-ának részt kell vennie az 
adott vetítésen!
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Október 4-én, az ostffy asz-
szonyfai Pannónia Ringen 
rendezték a XXIII. Megyei 
Diáksport Napot, melynek 
keretén belül kerékpár- és 
futóverseny várta a jelentke-
zőket. A versenyen részt vettek 
a Szent Gotthárd Általános 
Iskola tanulói is, akik szép 
eredményeket értek el a futó-
versenyen:

I .  k o r c s o p o r t 
(fiú): Németh Dávid 
(2.a) – 1. helyezett. 
II. korcsoport (fiú): 
Sömenek Bál int 
(3.b) – 15. helye-
zett. III. korcsoport 
(fiú): Mesics Bálint 
(6.a) – 17. helyezett, 
Sömenek Lénárd 
(6.a) – 30. helyezett, 
Nika Ábel (6.a) – 32. 
helyezett

II. korcsoport (lány): Gaál 
Léna (5.a) – 1. helyezett, Nagy 
Mira (5.a) – 2. helyezett, Monek 
Kincső (4.b) – 5. helyezett

III. korcsoport (lány): Monek 
Csenge (5.a) – 12. helyezett, 
Terdik Panna (6.a) – 17. helye-
zett, Dancsecs Nóra (6.a) – 26. 
helyezett

g. á. 

A Skorpió Kick-Box SE 
felvételt hirdet 6 éves kortól 
az egész család számára, 
hiszen minden korosztály-
nak biztosítunk edzéslehe-
tőséget!

Szeretettel várunk min-
den sportolni vágyó kicsit 
és nagyot, aki szeretné ki-
próbálni magát ebben az 
egyre sikeresebben terjedő 
sportágban!!

Amit kínálunk:
– kiváló kondíció
– kitartás
– sikerélmény

– akaraterő
– és egy sikeres csapat, 

melynek te is tagja lehetsz!
Ne habozz, vedd fel a kesz-

tyűt és jelentkezz!
Edzéseink: Szent Gotthárd 

gimnázium tornatermében 
személyesen, vagy érdeklődj 
telefonon: 06/30/598-2978

Edzések: kedd 18:00-19:30, 
csütörtök 18:00-19:30

Mesteredző: Takács Tibor 
3. Dan Szhely, Sztg, edző: 
Hegedűs Zoltán 1. Dan Sztg

Információ: 
Skorpió Kick-Box SE

A helyi labdarúgócsapatok 
is nagyban belekezdtek az idei 
labdarúgószezonba. A Kiswire 
Szentgotthárdi VSE próbálta 
megerősíteni a keretét, így az 
idei kilátások is kedvezőbbek a 
bajnoki pozíciók tekintetében. 
A gárda a megyei I. osztály-
ban 8 fordulót követően a 7. 
pozícióban áll. A bajnokságot 
nagyon jól kezdte a megerősö-
dött gotthárdi csapat. Az első 4 
fordulóban 10 pontot gyűjtött 
a megszerezhető 12 egységből. 
Ezt követően azonban egy 
súlyos 6-0-s celli vereségbe 
szaladtak bele Kercmar Róbert 
tanítványai, ami meg is törte 
a csapat lendületét, mert ezt 
követően két gyengébben kez-
dő csapattól (Csepreg, Sárvár) 
is vereséget szenvedtek. Ezt 
követően a Vasvár csapatát 
1-0-ra legyőzték, így remélhe-
tőleg visszataláltak a győzelem 
útjára. 

A Rábatótfalui SE is igyeke-
zett erősíteni a tavalyi keretén 

a megyei II. osztályú bajnok-
ságban, első ízben Papp Zoltán 
váltotta a kispadon Náricza 
Róbertet, a korábbi tréner az 
idei szezonban játékosként 
segíti a csapatot. A tótfalusi 
fiúk a 8. forduló után a 8. he-
lyen állnak 10 pontot gyűjtve.  
A csapat szereplése eddig elég-
gé hullámzó, a vezetők bíznak 
abban, hogy ez a teljesítmény 
kiegyensúlyozottabb lesz, és 
sikerül minél több pontot sze-
rezni a további fordulókban.

A megyei III. osztály kör-
mendi csoportjában a 8. for-
dulót követően a Rábatótfalui 
SE- Szalafő FC csapata vezeti 
meggyőző teljesítménnyel:  
6 győzelem mellett csupán  
1-1 vereség és döntetlen szere-
pel a táblázatban. Merkli József 
tanítványai bíznak benne, 
hogy ez a remek teljesítmény 
a bajnokság végéig kitart, és 
ismét sikerülhet megnyerni a 
pontvadászatot.

g. á.

Kick-box edzések Helyi labdarúgás
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Az Európai Mobilitás Hete programsorozat (2022. szeptember 
16-22.) Szentgotthárd Város Önkormányzata, Szentgotthárd 
Spa&Wellness élményfürdő, Szentgotthárdi Sport és Sza-
badidő Központ, Rendelőintézet Szentgotthárd bázisán mű-
ködő Egészségfejlesztési Iroda és a Pannon Kapu Kulturális 
Egyesület jóvoltából, a „Hangold össze!” Mobilitás iskolai és 
lakossági színtereken c. program keretében valósult meg. 

Iskolai színtereken a járás 
köznevelési intézményeinek 
tanulóit szólítottuk meg oly 
módon, hogy megismertes-
sük velük, a helyi adottságok 
kihasználásával, a különböző 
sportegyesületeket, a szolgál-
tatást nyújtó létesítményeket, 
magánszemélyeket és az álta-
luk preferált sportágakat. 

Lehetőségük volt kipróbálni 
a két nap folyamán a társastán-
cot, Nordic Walkingot, íjászatot, 
bokszot, sakkot, focit, kézilab-
dát, tekét. Az egyes állomások 
között forgószínpad-szerűen 
váltották egymást a diákok. 

A programok több helyszí-
nen zajlottak egy időben.

Vízi és edzőteremben vég-
zett foglalkozás keretében a 
fürdő által nyújtott szolgál-

tatásokat is igénybe vehették 
a gyerekek, illetve a kísérő 
pedagógusok. 

Az Országos Mentőszolgálat 
helyi mentőállomása munka-
társának jóvoltából az elsőse-
gélynyújtás, újraélesztés el-
méleti és gyakorlati alapjaival 
ismerkedhettek meg a tanulók. 

A hét második felében a la-
kossági színtérre helyeződött 
át a hangsúly. 

Színes, változatos progra-
mokkal vártuk az érdeklődő-
ket különböző helyszíneken. 
Gyógytornász által vezetett 
egészségmegőrző tornához, 
továbbá csoportos jógaórához 
biztosítottunk csatlakozási 
lehetőséget.

A zene és a tánc kedvelői 
sem maradtak program nél-

kül, tánccsoportok bemutató 
táncaihoz vártuk a kapcso-
lódni vágyókat.  

Sz entg o tth á r d o n, Va s-
szentmihályon és  Rába-
gyarmaton működő Szenior 
Örömtánc csoportok tánco-
sai csatlakoztak az Alzheimer 
Világnap alkalmából meg-
rendezésre kerülő „Táncol-
junk együtt a demenciával 
élőkért” országos program-
sorozathoz.

A tartalmas hetet az Euró-
pai Autómentes Nap zárta, 

mely alkalomból   almával 
ajándékoztuk meg a nem 
autóval közlekedőket a Széll 
Kálmán tér környékén. 

Mindkét színtérről a hoz-
zánk érkezett pozitív vissza-
jelzéseket sikerként könyvel-
hetjük el.

Köszönjük mindenkinek a 
munkáját, aki hozzájárult a 
program sikeres lebonyolí-
tásához!

Rendelőintézet 
Szentgotthárd bázisán 

működő EFI

A 2022/2023-as tanévben 
is szeptember utolsó nap-
ja, azaz szeptember 30. a 
Magyar Diáksport Napja. A 
kezdeményezés tizenhat éve 
indult el Magyarországról.

A tanév rendjéről szóló ren-
deletben 2020-tól jelenik meg 
hivatalosan a Magyar Diák-
sport Napja, ami azt jelenti, 
hogy az intézmények az addigi 
önkéntes részvétel mellett, a 
témahetekhez hasonlóan a 
munkatervükben meghatá-
rozott módon vehetnek részt 
a témanaphoz kapcsolódó 
programokon. Így a tanterv-
ben előírt, az adott témával 
összefüggő tanítási órákat, 
valamint egyéb foglalkozá-
sokat a témanap keretében 
szervezhetik meg.

A testnevelési munkakö-
zösség szervezésében ezen a 
napon a tornacsarnokban hét, 
játékos, könnyed akadálypá-
lyát kellett teljesíteniük diák-
jainknak, melyek a különböző 
koordinációs képességek fej-
lesztésére is kiváló feladatnak 
minősültek.

Ugyanezen a napon, azaz 
szeptember 30-án emlékez-
tünk meg Szent Gellértről, a 

katolikus közoktatás védő-
szentjéről is. Szent Gellért 
püspököt népünk keresz-
ténnyé válásának kezdetén 
vezérelte hozzánk Isten, hogy 
Imre herceg nevelőjeként, 
remeteként, püspökként és 
vértanúként szolgálja Istent 
és a magyarság krisztusi hitre 
térését.

A felső tagozatos diákjaink-
nak Óra Krisztián, iskolánk 

lelkésze tartott az 5. órában a 
Színházban rendkívül figye-
lemfelkeltő, gondolatébresztő 
előadást a sportélet és a ke-
resztény élet összefüggései-
ről, párhuzamairól, valamint 
meghívta a gyerekeket, hogy 
fussák meg a mennyország 
felé vivő utat. A 6. órában isko-
lánk alsó tagozatos gyermekei 
Imre atya interaktív előadásán 
keresztül megismerhették 
Szent Gellért püspök életét, és 
egyben arra biztatta őket, hogy 
kövessék a szent életű vértanú 
jótetteit.

Köszönjük Imre atya és 
Krisztián atya derűjét, a közös 
énekeket, valamint a gyerme-
kek figyelmét, ügyes válaszai-
kat és kérdéseiket is.

Információ: Szent Gotthárd 
Általános Iskola

Európai Mobilitás Hete 

Magyar Diáksport és Szent Gellért Napja a Szent Gotthárd Általános Iskolában

A Magyar Diáksport Napja 
A Magyar Diáksport Szövet-
ség 17 éve indította útjára a 
Magyar Diáksport napját, 
melynek célja, hogy ezen 
a napon minden gyermek 
mozogjon legalább két órát. 

A helyi Arany iskolában 
változatos mozgásos felada-
tokkal készültek a kollégá-
ink erre a napra. A progra-
mok táncos bemelegítéssel 
kezdődtek Horváth Kristóf 
tánctanár vezetésével, majd 

a liget körül futottak a gyere-
kek pedagógusaikkal együtt. 
Az iskola falai között három 
helyszínen zajlottak a spor-
tolási lehetőségek. Asztalite-
nisz, kidobó és kukac-harc 
színesítette a délelőttöt a 
diákok számára. Köszönjük a 
szervezést a testnevelő taná-
roknak: Császár Leventének 
és Szivós Máténak

Információ: 
Szentgotthárdi Arany 
János Általános Iskola


