
SzentgotthárdSzentgotthárd
A  V Á R O S  Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K  L A P J A

XII. évfolyam 12. szám

2022. december

Adventi fények

Áldott karácsonyt és boldog új esztendőt kívánunk!

Ezer éve szentelték püspökké Szent Gotthárdot
Szent Gotthárd, a város névadójának püspökké szentelése 
1000. évfordulóját ünnepelték december 2-án Szentgotthár-
don. A Szent Gotthárd Általános Iskola aulájában bemutatták 
„A szentgotthárdi barokk templom kincsei” című könyvet, 
majd ünnepi misével folytatódott a megemlékezés a temp-
lomban. Erre az alkalomra a mosonmagyaróvári Szűz Mária 
Királynő és Szent Gotthárd Plébániából elhozták és kiállítot-
ták a püspök csontereklyéjét a róla elnevezett mellékoltáron. 

Szentgotthárd Város Önkor-
mányzata és a Szentgotthárdi 
Nagyboldogasszony Plébánia 
szervezte az ünnepséget. Az 
iskola aulájában Bodorkós 
Imre szentgotthárdi plébános 

elmondta: ezer évvel ezelőtt, a 
tőlünk ezer kilométerre lévő 
Hildesheimben alázattal lé-
pett az oltár elé Gotthárd apát, 
hogy püspökké szentelhessék.

Folytatás a 8. oldalon 

Ünnepi fényfüzérek ragyognak az idén 
is a város központjában. Szentgotthár-
di cégek, vállalkozások és lakók nagy-
lelkű, közel egymilliós felajánlásának 
köszönhető, hogy ismét  van adventi 
díszkivilágítás.
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Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a szentgotthárdi 
Kormányablak (9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.) 
az igazgatási szünet ideje alatt 2022. december 22. napjától 
(csütörtöktől) 2023. január 6. napjáig (péntekig) ZÁRVA 
TART.

Az igazgatási szünet ideje alatt Vas megyében nyitva 
tartó kormányablakok:

Körmend (9900 Körmend, Szabadság tér 7.) 
Sárvár (9600 Sárvár, Várkerület utca 3.) 

Szombathely (9700 Szombathely, Bejczy István utca 1-3.) 
Ügyfélfogadási rend: 

– 2022. december 22. napján (csütörtökön) 
8.00-16.00 óra között 

– 2022. december 23., 30. és 
2023. január 6. napján (pénteki napokon) zárva 

– a további napokon 8.00-16.00 óra között
Az ügyfélfogadás valamennyi ügytípus vonatkozásában 

sorszámhúzással és előzetes időpontfoglalással egyaránt 
biztosított. A szentgotthárdi kormányablak 2023. január 
9. napjától (hétfőtől) a megszokott ügyfélfogadási időben 
tart nyitva.

Köszönjük türelmüket és megértésüket!
Infomáció: Szentgotthárdi Járási Hivatal

Hópelyhek lobognak
pihekönnyű szélben,
fehér lesz az erdő
karácsonyi éjben…

Fenyőfák indulnak,
díszeiket várják:
köszöntik az embert
és az ég királyát.

Devecsery László: Karácsonyi éjben
Világos az ablak,
arany szemmel néz rád,
felfénylő örömmel
hullanak a szikrák: 

csillagszóró játszik,
szemek mosolyognak,
betlehemi éjben
pásztorok dalolnak.

Igazgatási szünet 
a szentgotthárdi Kormányablakban

A Szent Gotthárd Általános Iskola november 22-én egész-
ségnevelési napot tartott a megelőzés jegyében. A nap célja 
az egészségtudatos nevelés volt. Az idei évben az egészséges 
táplálkozásé, a testi higiéniáé, az érzelmek kifejezéséé, a 
stresszoldásé és a prevencióé volt a főszerep. 

A felső tagozatos diákokat 
agyserkentő és mozgásos fel-
adatok várták. Minden állomás 
kapott egy fantázianevet. A 
diákok forgószínpad-szerűen 
mozogtak az állomások között.

A felsősöknek többek között 
az egészséggel-betegséggel 
kapcsolatos szólásokat, köz-
mondásokat kellett értelmez-
niük, megismerkedhettek a 
táplálék-piramissal, illetve a 
dohányzás káros hatásaival. 
Örömmel fogadták el meghí-
vásunkat az Egészségfejlesz-
tési Iroda munkatársai, akik 
a helyes, egészségtudatos 
táplálkozásról beszéltek di-
ákjainknak. Tudatosították 

bennük azt, hogy egy nap 
folyamán milyen fajta éte-
lek és mekkora mennyiség-
ben kerüljön a tányérjukra. 
Mindezt játékos formában is 
megtanulhatták egy puzzle 
összerakásával. Veszelovics 
Tímea iskolai védőnő a ka-
maszokat érintő testi és lelki 
változásokról beszélt, Kriszti-
án atya pedig olyan szituációs 
játékokat játszott a diákokkal, 
melyek kapcsán a helyes vi-
selkedésre, jószívű tettekre, 
egymás megsegítésére hívta 
fel a figyelmet. Az érzelmek 
kifejezéséhez kapcsolódott 
az érzelmi kirakós állomás is, 
ahol az összekevert betűkből 
olyan szavakat kellett kirakni-
uk a részt vevő osztályoknak, 

melyek negatív vagy pozitív 
érzelmet fejeznek ki.

A lelki egészséghez elenged-
hetetlen, hogy jó stresszoldó 
technikákkal rendelkezzünk. 
A bútorraktár elnevezésű 
állomásunk neve arra utalt, 
hogy szakemberek szerint ha  
pl. a bútorraktár szó „r” betűit 
nyomatékosan ropogtatva 
ejtjük, akkor azzal nemcsak 
a tüdőnkbe szorult levegőt 
dekompresszáljuk, hanem a 
feszültség és az indulatok egy 
részét is kieresztjük.

Természetesen a sport is 
végigkísérte a napot, hisz a 
tornacsarnokban mozgásos 
feladatok várták a diákokat.

Az alsó tagozatos diákok-
nak először Krisztián atya 
tartott interaktív előadást a 
lelki egészségről az aulában. 
A délután folyamán aztán 
gyümölcsnyársat, kompótot, 
plakátot készítettek, valamint 
az egészségmegőrzésről néz-
tek ismertető videóanyagokat.

A nap zárásaként mindenki 
felírhatta egy kis lapra, hogy mi 
az, amin a program hatására 
változtatni szeretne az egész-
ségtudatos élethez. Ezekből a 
célokból minikiállítás nyílt az 
aulában, mely fogadalmakat a 
hét folyamán a diákok megte-
kinthettek és hasznosíthattak 
a mindennapokhoz.

 Szent Gotthárd 
Általános Iskola

Egészségnevelési napot tartottak
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November 16-án műszaki átadással egybekötött, közel 
kétórás helyszíni bejárást tartottak a szentgotthárdi Kasza-
gyárban. A Zala-Müllex Kft. összegyűjtötte és elszállította a 
hulladékot a területről, lebontották a pakuratartályokat is. 

A kármentesítést végző 
Zala-Müllex Kft. képviseleté-
ben Bauer Arnold ügyvezető 
igazgató ismertette a kivite-
lezés részleteit. Tizenkilenc 
hetet dolgoztak a munkate-
rületen, az összes hulladék 
mennyisége 579 ezer kilo-
gramm volt, ebből 247 ezer 
kilogramm a nem veszélyes 
kategóriába sorolható. Ösz-
szesen 332 ezer kilogramm 
veszélyes hulladékot kellett 
elszállítani, ennek legnagyobb 
része – 258 ezer kilogramm 
– olajszármazékos hulladék 
volt, de nagy mennyiségű fes-
tékes, oldószeres hulladékkal 
is kellett számolni. A 8000 
kilogrammnyi palát a Zala-
Müllex Kft. saját telephelyén 
tudta kezelni.

Kiss Albert, a projekt műsza-
ki ellenőre elmondta: a mű-
szaki átadás-átvételről elekt-
ronikus jegyzőkönyv készül, 
miként elektronikus naplóban 
dokumentálták a hulladékok 
mennyiségét és minőségét is. 
A területen olyan veszélyes 
hulladékkal teli hordókat is 
találtak, amelyek jóval a gyár 
bezárása után kerültek oda. 
Gépmaradványokat, búto-

rokat és egyéb tárgyakat is 
elszállítottak. Az épületekben 
még talált iratokat, doku-
mentumokat elkülönítették, 
tanulmányozásukra már be-
jelentkezett a megyei levéltár. 
A károk felszámolásának első 
ütemében épületeket azonban 
még nem bontottak.

Huszár Gábor, Szentgott-
hárd polgármestere összefog-
lalta a kaszagyári történéseket. 
Négy évvel ezelőtt kezdtek 
sűrűsödni a feladatok, amikor 
kormányzati támogatással si-
került előremozdítani a kasza-
gyár ügyét. A város – miután 
megegyezhetett a felszámoló 

céggel – megszerezhette a 
területet. Ezzel párhuzamosan 
jött a kormányzati segítség 
700 millió forint értékben, 
ebből a város azonnal el is 
kezdte a munkát, közbeszer-
zést hirdetett, és elszállíttatta 
a hulladékot. A további több 
mint 1 milliárd forintos támo-
gatásról is van kormányzati 
határozat, ennek részleteiről 
még tárgyalnak az illetékes 
minisztériummal. A következő 
ütemben a terület rekultiváci-
ója valósulhat meg, kezdődhet 
a kijelölt épületek bontása és a 
veszélyes anyagokkal átitatott 
föld cseréje is. A harmadik 
ütem az állagmegóvást, a mű-
emlékvédelmi feladatokat és 
a terület tényleges fejlesztését 
jelenti. – Reményeink szerint 
a terület néhány éven belül 
bekapcsolódik a város lük-
tető központjába – mondta 
a polgármester, majd azt is 
hangsúlyozta, hogy a látvá-

nyos munka ezután kezdődik 
majd. A terület az első ütem 
befejezése után sem marad 
felügyelet nélkül, megerősítik 
az őrzését, védését. 

Kiss Gábor főépítész is vé-
gigjárta a szakemberekkel a 
területet (a munkák idején 
is többször megfordult itt). 
Kiürültek az üzemcsarnokok, 
egyfajta rendezettség máris 
érzékelhető. A legnagyobb vál-
tozás szemmel láthatóan a két, 
egyenként 500 köbméteres 
pakuratartály „hűlt helye”, itt 
szivattyúzták át a tüzelőanya-
got, és az előzetes vizsgálatok 
szerint itt a legszennyezettebb 
a talaj, amely cserére szorul. 
 (A   vállalkozó a nagyra nőtt 
bozótot is kiirtotta, pedig az 
nem is lett volna feladata.) 
Júniusban fogtak hozzá a 
munkához, határidőre el is 
végezték.  (t. m.)

Fotó: Óházy Bálint, 
Zala-Müllex Kft. 

Megszabadították a hulladéktól a kaszagyár területét

November 29-én a Móra 
Könyvtárban mutatták be 
Tóth Ferenc professzor leg-
újabb tanulmánykötetét. A 
szerzővel Zágorhidi Czigány 
Balázs történész beszélgetett 
a kötet három fő témájáról: a 
szentgotthárdi csatáról, Tott 
báró visszaemlékezéseiről 
és Szent Márton szombathe-
lyi kultuszáról. Tóth Ferenc 
helytörténeti tanulmányai 
„mikrotörténetek”, de kö-

vetik a szerző tudományos 
munkásságának főbb irány-
vonalait. A szerző bevallá-
sa szerint a tanulmányok 
érzelmileg is közel állnak 
hozzá, szűkebb pátriájáról 
szólnak. A kötet érdekes 
utazásokat, hadtörténeti és 
diplomáciatörténeti jelen-
tőségű írásokat tartalmaz a 
magyar-francia kapcsolatok 
tükrében.

M. P. 

Souvenir français – Magyarok és franciák Szent Márton földjén
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November 30-án ülésezett 
Szentgotthárd Város Önkor-
mányzatának Képviselő-tes-
tülete. Beszámolók, rende-
letmódosítások és ingatlan-
ügyek is napirendre kerültek. 

A két ülés között történt 
fontosabb eseményekről be-
számolva, Huszár Gábor pol-
gármester bejelentette, hogy 
november 30-án a délutáni 
óráktól megnyitották az M80-
as úthoz csatlakozó bekötő-
utat, amely – az ipari parkon 
keresztül – Szentgotthárdot 
közvetlenül is hozzákapcsolja 
a gyorsforgalmi úthoz. 

A Szentgotthárdi Közös Ön-
kormányzati Hivatal munká-
járól szóló beszámoló elfoga-
dása után az Önkormányzat 
2022. évi költségvetésének 
háromnegyedéves teljesítésé-
ről szóló beszámolóval folyta-
tódott az ülés. Az előterjesztés 
ismertette az év eddigi idősza-
kában történt költségvetési-
gazdálkodási folyamatokat, 
amelyek azt mutatják, hogy a 
terveknek megfelelően ala-
kul a költségvetés bevételi 
és kiadási oldala, a működés 
biztosított.  

Meghatározták a 2023. évi 
költségvetési rendelet ösz-
szeállításának irányait, főbb 
szempontjait, az önkormány-
zat működésével, és a fejlesz-
tésekkel kapcsolatos stratégiai 
döntéseket. Mindez keretet 
szolgáltat a januárban benyúj-
tandó végleges költségvetési 
javaslathoz. 

Elfogadták az önkormány-
zat 2022. évi Energia-racio-
nalizálási programtervének 
teljesítéséről szóló beszámolót 
és a 2023. évi Energia-racio-
nalizálási programtervet. Ja-
vaslatként megfogalmazódott, 
hogy az önkormányzat ener-

gia-megtakarítási intézkedési 
tervét rendszeresen, a fűtési 
idényben legalább kéthavonta 
felül kell vizsgálni; lehetőséget 
kell teremteni arra, hogy az ön-
kormányzat működtetésében, 
illetve fenntartásában lévő 
épületek és intézmények belső 
világítási hálózatának, illetve 
fűtésrendszerének korszerű-
sítése megoldható legyen akár 
pályázati pénzből, akár saját 
forrás felhasználásával. 

Felülvizsgálták a lakáskon-
cepciót. A cél a sikeres la-
kásgazdálkodás kialakítása, 
amelyben a jó minőségű la-
kásokból befolyó piaci alapú 
bevétel lehetővé teszi a 
felújításra váró lakások 
rendbetételét, amelyek-
kel további bevételek 
generálhatóak – és így 
további ingatlanok újítha-
tóak fel. Eközben az is fontos, 
hogy legyen meg a lehetőség 
a mobilitásra, hiszen ahogy 
változik az emberek életciklu-
sa, úgy igényeik is változnak, 
tehát az adott élethelyzethez 
igazodó méretű, költségű lakás 
biztosítása lenne az ideális. 
Ennek megfelelően az a cél, 
hogy az 50 m2-nél nagyobb 
önkormányzati bérlakásokat 
szociális alapon bérlők kisebb 
lakásokba költözzenek, ezáltal 
pedig olyan családok, akik 
nem tudnak megfelelő méretű 
lakáshoz jutni, a felszabaduló 
nagyobb lakásokba költöz-
hessenek.

 Módosították a szociális ren-
deletet. A drasztikus áremel-
kedések, infláció alakulása 
miatt még a nyáron a nyers-
anyagnorma emelését kez-
deményezte a közétkeztetést 
biztosító JustFood Kft.  A 2022. 
szeptember 1-jén hatályba lé-
pett emelés nem vonatkozott 
a Városi Gondozási Központ 

szolgáltatására, azonban a 
jövő év januárjától már igen. 
A 15%-os emelésből 10%-ot az 
Önkormányzat finanszíroz, 
így a szolgáltatást igénybe 
vevők 5%-os emeléssel szá-
molhatnak.  

A parkolási rendszerről és a 
fizetőparkolók működésének 
és igénybevételének rendjéről 
szóló rendelet az A.) díjosztály-
ba tartozó gépjárművek eseté-
ben a várakozási díj óránkénti 
alapdíját 320 Ft/óra alapdíjról 
360 Ft/óra alapdíjra módosítja 
2023. január 1-től. 

Módosult a lakbérek meg-
állapításáról szóló 14/2019. 
(V.31.) önkormányzati rendelet 
és a lakások bérletéről szóló 
12/2001.(III.29.) önkormányzati 
rendelet is. Fontos változás, 
hogy a lakáskoncepcióban is 
megfogalmazott sikeres la-
kásgazdálkodás elérése érde-
kében a szociális alapon bérbe 
adott 50 m2 feletti önkormány-
zati bérlakások esetén – ame-
lyekben csak egy bérlő lakik – a 
szociális lakbért csak 50 m2-re 
lehet fizetni, az 50 m2 feletti la-
kásterületért a lakbérrendelet 
szerinti emelt összeget kell fi-
zetni. Az esetleges lakásváltás, 
illetve az egyéb lehetőségek 
megfontolására egy évük lesz 
a bérlőknek, hiszen a rendelet 
ezen része 2024. január 1-én 
lép hatályba. 

2023. évi nyersanyagnor-
ma-rezsiköltségek emelése 
kapcsán a Képviselő-testület 

úgy határozott, hogy 2023. 
január 1-jétől a bölcsődei, az 
óvodai, az általános iskolai, 
a középiskolai, valamint a 
felnőtt szociális étkeztetés 
vonatkozásában a rezsikul-
csot 100%-os mértékben ha-
tározza meg, amely 15%-os 
rezsikulcsemelést jelent, to-
vábbá javasolja a Szentgott-
hárd és Térsége Önkormány-
zati Társulás Társulási Taná-
csának, hogy a fenntartása 
alá tartozó Városi Gondozási 
Központban a felnőtt szociális 
étkeztetésben az élelmezési 
nyersanyagnormát Szent-
gotthárd Város Önkormány-

zatának javaslata szerint 
fogadja el.

Az önkormányzat 
2013-ban hozta létre a 
Szentgotthárdi Telepü-

lési Értéktár Bizottságot, 
elnökének Molnár Piroskát, 

tagjainak dr. Frank Rózát és 
Csuk Ferencet felkérve. Csuk 
Ferenc sajnos idén nyáron 
elhunyt, a megüresedett hely-
re – a tagok ajánlása alapján 
– Horváth Zsuzsannát vá-
lasztották.

Támogatták a városi sport-
telep főépületében a VSE lab-
darúgó szakosztálya klubszo-
bájának komplex felújítását 
is, ehhez 2.652.015 Ft összeget 
biztosítanak a jövő évi költ-
ségvetésben. Döntöttek ar-
ról, hogy a város csatlakozik 
Szita Károly, Kaposvár MJV 
polgármesterének kezde-
ményezéséhez.  Az európai 
uniós források Magyarország 
számára történő mielőbbi 
biztosítása érdekében az Eu-
rópai Bizottság Elnökének írt 
levélhez kapcsolódó nyilat-
kozatot Szentgotthárd város 
polgármestere is aláírja. 

Információ: Szentgotthárdi 
Közös Önkormányzat

Felülvizsgálták a lakáskoncepciót, 
módosították a szociális rendeletet

Megnyílt 
az M80-as úthoz 

csatlakozó 
bekötőút
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Az energiaárak drasztikus emelkedésére tekintettel Szentgott-
hárd Város Önkormányzata energiamegtakarítási intézkedési 
tervet fogadott el október 26-án.  Ennek értelmében az intéz-
ményekben, tornacsarnokokban és kultúrházakban is lesznek 
változások a téli hónapokban. 

A többszörösére emelkedett 
energiaköltségek miatt Szent-
gotthárd Város Önkormány-
zatának is döntéseket kellett 
meghozni annak érdekében, 
hogy a város működőképessé-
gét biztosítsa. Az elmúlt hóna-
pokban számos egyeztetés zaj-
lott szakértők és intézményve-
zetők bevonásával. Ez alapján 
állt össze az az intézkedési terv, 
amelyet a képviselő-testület is 
jóváhagyott. Az önkormányzat 
célja, hogy az általa biztosított 
közszolgáltatások –  ha helyen-
ként csökkentett, racionalizált 
formában is –  megmaradjanak 
a fűtési szezonban is.

A távhőszolgáltatással érin-
tett épületekben az előző évi 
fogyasztáshoz képest összes-
ségében legalább 22%-os hő-
mennyiség-megtakarítást, a 
gázfelhasználással érintett 
épületekben legalább 34%-os 
gázmennyiség-megtakarítást, 
a villamos-energia felhaszná-
lásánál pedig legalább 7%-os 
villamosenergia-mennyiség 
megtakarítást céloznak az 
alábbi intézkedések. 

• A Színház épületében a 
fűtési szezonban csak a fagy-
védelemmel kapcsolatos fűtés 
biztosítható, rendezvények 
bent nem lesznek. Az iroda 
működik ebben az időszak-
ban is. 

• A Városi Gondozási Központ 
épületében klímát szereltünk 
fel a távhőszolgáltatás rész-
leges, illetve ideiglenes kivál-
tására. 

• A Szent Gotthárd Általá-
nos Iskola tornacsarnoká-
ban az öltözőkben legfeljebb 
20°C, a küzdőtéren legfeljebb 
18°C biztosítható. Zuhany-
zási lehetőség csak bajnoki 
mérkőzéseken biztosítható, 

edzéseken nem, 
vagy a tényleges 
és teljes költség 
megfizetése ese-
tén biztosítható. 

• A Szentgott-
hárdi Közös Ön-
kormányzati Hi-
vatal épületében 
a  f o l y o s ó ko n , 
előterekben, az irattárakban, 
könyvtárban a fűtést elzártuk, 
időlegesen használt helyisé-
gekben (tárgyalókban, civil 
irodában) csak a használat 
ideje alatt biztosítható a fűtés. 
A Refektórium helyiségében 
csak a fagyvédelemmel kap-
csolatos fűtés biztosítható.  
A helyiségben rendezvények 
2022. december 02. napját 
követően nem tarthatók. Az 
irodahelyiségekben legfeljebb 
21°C biztosítható. 

• A nyilvános illemhelyet 
(Mártírok út 5/B.) 2022. no-
vember 1-től bezártuk. 

• A távhőszolgáltatással érin-
tett valamennyi épületnél a 
huzamosabb emberi tartóz-
kodásra nem szolgáló helyisé-
gekben a belső hőmérsékletet 
csökkenteni kell, itt legfeljebb 
18°C, vagy a használati módtól 
függően (pl.: váróterem) 20°C 
hőmérséklet biztosítható.

• A városrészi közösségi épü-
letekben az idei fűtési szezon-
ban csak a fagyvédelemmel 
kapcsolatos fűtés biztosít-
ható. Kivételt képez ez alól 
valamennyi városrészen egy 
karácsonyi rendezvény (pl. 
Idősek karácsonya), illetve egy 
Mikulás-rendezvény – ameny-
nyiben ezt máshogy nem lehet 
megtartani (pl. házhoz menő 
Mikulás). Egyéb rendezvények 
(pl. születésnapok, évfordulók, 
bálok) nem tarthatók meg. 

• A Család- és Gyermekjóléti 
Központ épületében a helyi-
ség-használatot tömbösítettük, 
illetve fűtésre optimalizált 

klímát működtetünk a gáz-
felhasználás részleges, illetve 
teljes kiváltására.

• A Pável Ágoston Múze-
umba látogatók csak előre 
bejelentkezés alapján érkez-
hetnek, a könyvtár épületé-
ben a helyiséghasználatot 
tömbösítettük, illetve a nem 
használt épületrész(ek)ben az 
idei fűtési szezonban csak a 
fagyvédelemmel kapcsolatos 
fűtést biztosítjuk.

• A Szentgotthárdi Sport- és 
Szabadidőközpont épületé-
ben az idei fűtési szezonban 
a küzdőtéren legfeljebb 18°C 
biztosítható.  Zuhanyzási le-
hetőség csak bajnoki mérkő-
zéseken, illetve élőfüves edzés 
esetén biztosítható, edzéseken 
egyébként nem lehetséges. 
A kiszolgáló épületrészben a 
folyosók, közlekedők, közös-
ségi illemhely helyiségekben 
legfeljebb 18°C, az öltözőhe-
lyiségekben legfeljebb 20°C, az 
iroda helyiségekben legfeljebb 
21°C biztosítható. A légkezelő 
berendezés csak indokolt 
esetben üzemeltethető. 

• A Szent Gotthárd Gimná-
zium tornacsarnokában az 
öltözőkben legfeljebb 20°C, 
a küzdőtéren legfeljebb 18°C 
biztosítható, zuhanyzási lehe-
tőség ebben a fűtési szezon-
ban nincs. 

• Az Időutazó Múzeum épü-
letében az irodában, recep-

ción, vendéglátó térben a 
játéktérben legfeljebb 20°C, a 
raktárhelyiségekben, közössé-
gi illemhelyen legfeljebb 18°C 

biztosítható. 
•  Épület, épít-

mény megvilágítá-
sára szolgáló (dísz)
kivilágítások nem 
működtethetők.

Ezeken túlme-
n ő e n  a z  e n e r-
gia-felhasználás 
csökkentése érde-
kében, ahol csak 
lehet, az intézmény 

vagy létesítmény működését 
(nyitvatartási idő, ügyfélfoga-
dás stb.) racionalizálják. Ennek 
keretében az önkormányzati 
hivatalban 2022. november 
2. napjától új munkarend lé-
pett érvénybe, ezzel együtt az 
ügyfélfogadási idő is változott. 
A munkatársak részben ott-
honról, részben a munkahe-
lyükről látják el feladataikat. 
Hétfőn, szerdán, csütörtökön 
és pénteken csak délelőtt van 
fűtés a hivatal épületében, így 
ezeken a napokon a munka-
idő 07.30 órától 12.00 óráig 
tartó részében a hivatalban, 
12.00 órától 16.00 óráig home 
office-ban, azaz otthonról 
dolgoznak a kollegák. Kedden 
07.30 órától 12.00 óráig tart az 
otthoni munkavégzés, 12.00 
óra és 16.00 óra között pedig a 
hivatalban állnak az ügyfelek 
rendelkezésére. 

A közvilágítás esetleges kor-
látozásának lehetőségét a 
Hivatalban vizsgáljuk.

A z  i n t é z ke d é s i  t e r v a 
2022/23-as fűtési szezonra 
vonatkozik azzal, hogy a terv-
ben foglaltakat folyamatosan 
nyomon kell követni. A ren-
delkezésre álló tapasztalatok 
és információk birtokában a 
terv folyamatos aktualizálá-
sára, felülvizsgálatára lehet 
számítani.

Információ: Szentgotthárdi 
Közös Önkormányzati Hivatal

Energiamegtakarítási intézkedések Szentgotthárdon
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2012. november 22-én jelentette be a BEGAS osztrák cég jog-
utóda, az Energie Burgenland, hogy nem épít hulladékégetőt 
Heiligenkreuzban, az osztrák-magyar határnál. A tízéves 
évfordulóról, a hulladékégető elleni hat és fél éves kitartó 
küzdelemről emlékeztek meg november 22-én, Szentgott-
hárdon, a Hotel Lipában.   

A megemlékezést Woki Zol-
tán, a PRONAS (Pro Natura St. 
Gotthard) környezetvédelmi 
civil szervezet korábbi, első 
elnöke és a szentgotthárdi ön-
kormányzat szervezte. A hul-
ladékégető megépítése ellen 
vállvetve küzdöttek, osztrák 
környezetvédők is segítet-
tek. A változatos és időnként 
meghökkentő megmozdulá-
sokat végül siker koronázta, a 
megemlékezésre sokan jöttek 
el az egykori „harcostársak” 
közül még Szombathelyről és 
Ausztriából is.

Huszár Gábor polgármester 
visszaemlékezése szerint, 
tíz éve örömkönnyekben 
törtek ki a Refektóriumban 
tartott rövid ünnepségen, 
hiszen több mint hat éven át 
tűzzel-vassal küzdöttek azért, 

hogy a várost és környékét ne 
szennyezzék. Beszédében ki-
tért arra is, hogy vannak, akik 
az évtized múltán, már nem 
lehetnek közöttünk, kérte, 
egyperces néma felállással 
emlékezzenek a közelmúlt-
ban elhunyt Csuk Ferencre, 
a város díszpolgárára és dr. 
Johann Raunikarra, a BIGAS 
osztrák civil szervezet veze-
tőjére (felesége jelen volt). 
Johann Raunikar 2012-ben 
Szentgotthárd Városért ki-
tüntetést is kapott. 

Woki Zoltán fotókkal, film-
bejátszásokkal idézte fel a 
történteket, útlezárások, tün-
tetések voltak, itthon Buda-
pesten és Burgenlandban is 
próbáltak érvényt szerezni 
igazuknak. Talán még sokan 
emlékeznek a Danke! Nein! 

kampányra és arra is, hogy 
ágyúlövéssel adtak hangot fel-
háborodásuknak egy alkalom-
mal, amiből némi diplomáciai 
bonyodalom is származott. (A 
PRONAS, mint civil szervezet 

volt az egyik zászlóvivő, erre a 
célra is szerveződött!). A pro-
jekt ellen 5610 kifogást és 486 
fellebbezést is benyújtottak, 
hogy késleltessék, akadályoz-
zák az ügymenetet. 

A PRONAS első elnökét 
(akkori munkahelye kérésé-
re mondott le) Soós Zoltán 
követte. Visszaemlékezését ő 
is több meghökkentő epizód 
felidézésével kezdte, például 
koporsóval „temették” az 
osztrák-magyar barátságot, 
az Ausztriába vezető iparvá-
gányi sínekhez láncolták ma-
gukat. Felkeresték az osztrák 
nagykövetséget, és Áder János 
akkori európaiparlamenti 
képviselő közbenjárását is 
kérték az ügyben. 

A BEGAS a hulladékégető-
vel kapcsolatos tervek meg-

valósítására kb. 5 millió Eurót 
(kb. 1,5 milliárd Ft) költött. 
A fellebbezési lehetőségek 
maximális kihasználásával 
sikerült az engedélyezési 
folyamatot jelentősen meg-

hosszabbítani, és ez vezetett 
ahhoz, hogy az osztrák Köz-
igazgatási Bíróság, majd a 
Környezetvédelmi Szenátus 
érvénytelenítette az első, és 
másodfokon kiadott építési 
engedélyeket. Ekkor már vár-
ható volt, hogy a BEGAS, ill. a 
jogutóda nem fog mindent 
elölről kezdve újra nekifutni 
a projekt megvalósításának.

A fehér asztal melletti to-
vábbi beszélgetéseken az is 
szóba került, hogy könyv is 
készült a szentgotthárdiak 
küzdelméről, és olyan ötle-
tet is támogatnának, hogy a 
határszélen kopjafával, vagy 
akár egy komolyabb emlék-
művel is emlékeztessenek a 
6,5 éves sikeres fellépésekre. 

(t. m.) 
Fotó: Woki Zoltán

Tíz éve hiúsították meg az osztrák hulladékégető tervét

November 18-án immár 6. 
alkalommal szervezte meg 
Szentgotthárd Város Ifjúsági 
Tanácsa a Pályaválasztási 
napot, amelynek célja, hogy 
segítsen eligazodni a képzési 
kínálatok között a továbbta-
nulás, pályaválasztás előtt 
álló helyi középiskolákban 
tanuló diákoknak.

Az esemény idén 
új  helyszínen, a 
Szentgotthárdi Sport 
és Szabadidőköz-
pontban zajlott. A 
rendezvény kezde-
tén dr. Sütő Ferenc 
nemzetiségi, ifjúsági 
és egyházi ügyekért 
felelős önkormány-

Merre tovább? – Pályaválasztási nap Szentgotthárdon



7Szentgotthárd

A magyar kormány védelmezi a családok megélhetését
November 16-án sajtótájé-
koztatót és fórumot tartott 
Szentgotthárdon, a Hotel 
Lipában Németh Szilárd, a 
rezsicsökkentés fenntartá-
sáért felelős kormánybiztos, 
a FIDESZ alelnöke.

A sajtótájékoztatón V. Né-
meth Zsolt miniszterelnöki 
biztos, a térség országgyűlési 
képviselője köszöntötte Né-
meth Szilárdot. Elmondta, 
már bevett gyakorlat, hogy a 
nemzeti konzultációk alkal-
mából külön is találkoznak a 
választókkal a politikusok. Az 
eddigi konzultációk is létkér-
désekkel foglalkoztak, például 
a migráció, gyermekvédelmi 
törvény volt a téma, de most 
nagyon más a helyzet, nincs 
olyan ember, aki ne érezné az 
elhibázott brüsszeli szankciók 
hatását. 

Németh Szilárd hangsúlyoz-
ta, hogy a nemzeti konzultáció 
egyedülálló Európában, és jó 
formája annak, hogy a magyar 
kormány megkérdezze az ál-
lampolgárokat az őket érintő 
fontos kérdésekről. A brüsszeli 
szankcióknak súlyos gazda-

sági, szociális és pénzügyi 
következményei vannak. A 
nemzeti konzultáció húsbavá-
gó kérdéseket fogalmaz meg a 
jövő szempontjából is. Támo-
gassuk, vagy ne támogassuk 
Brüsszelt az energiaszank-
ciókban, a kőolajat, a gázt és 
a termonukleáris energiát 
érintő elhibázott politikában? 
Mindenki érezni fogja, Brüsz-
szel hogy vágott át bennünket, 
felbolydult a piac, meglódult 
az infláció, elszabadultak az 
élelmiszerárak. Mi világosan 
fogalmazunk: mondjunk ne-
met a szankciókra!

A magyar kormány egye-
dülálló intézkedésekkel vé-

delmezi a családok megélhe-
tését, ársapkát vezetett be a 
benzinre, a gázra és bizonyos 
alapvető élelmiszerekre, leg-
utóbb a burgonyára és a to-
jásra. Különböző programokat 
indítottak a kis- és középvál-
lalkozások megsegítésére, és 
gyármentő pályázatot is hir-
dettek. Tények támasztják alá, 
hogy minden család havi 181 
ezer forintos megtakarítást ért 
el a rezsicsökkentés révén. Az 
intézkedések finomítása után 
például a három és több gyer-
mekes családok energiafo-
gyasztásához nyújtottak külön 
kedvezményt, eddig 60 ezer 
nagycsalád kérte ezt, köztük 

volt egy 11 gyermekes család 
is. Megoldották, hogy a több-
generációs családi házakban, 
ahol egy mérőóra van, szintén 
kaphatnak árengedményt az 
átlagos fogyasztás mértékéig 
(65 ezren éltek a lehetőséggel). 
Az elektromos gyógyászati 
segédeszközökre vonatkozó 
könnyítést pedig közel 10 ezer 
embertársunk vette igénybe. 
Németh Szilárd kifejtette: az 
Európai Unió (Eurostat) rend-
szeresen készít statisztikát a 
háztartásokról, azt vizsgálja, 
hogy ki mennyit fizet a 27 
tagállamban és Szerbiában 
az egyes szolgáltatásokért. 
A felmérésből látszik, hogy 
2002-2010 között a Gyurcsány 
és a Bajnai-kormány idején 
Magyarországon fizettük a 
legmagasabb árat a villanyért 
és a gázért. A rezsicsökkentés-
sel az elmúlt tíz évben viszont 
eljutottunk odáig, hogy gáz-
árunk a legkisebb az unióban, 
a villanyárat tekintve pedig 
csak Szerbiában kedvezőbb 
a helyzet.

A program a lakossági fó-
rummal folytatódott. 

(t. m.)

zati tanácsnok köszöntötte a 
diákokat, majd Simonné Janzsó 
Tünde, a Vas Megyei Pedagó-
giai Szakszolgálat munkatársa 
hasznos ismeretekkel látta el 
a VMSZC III. Béla Techniku-
ma és Kollégiuma, valamint a 
Szent Gotthárd Gimnázium 
11. és 12. évfolyamos tanulóit.  
A fiatalok hét felsőoktatási 
intézmény képzési kínálatával 
ismerkedhettek meg: ELTE 
Szombathely, Pécsi Tudomány-
egyetem Egészségtudományi 
Kar Zalaegerszegi Képzési Köz-
pont, Pécsi Tudományegyetem 
Egészségtudományi Kar Szom-
bathelyi Képzési Központ, Pan-
non Egyetem Veszprém, Szé-
chenyi I. Egyetem Győr, Eötvös 
Loránd Tudományegyetem 
Informatikai Kar Savaria Mű-

szaki Intézet, MATE Kaposvár. 
A felsőoktatási intézményeken 
kívül az érdeklődők a helyi 
III. Béla iskola felnőttképzési 
kínálatáról is tájékozódhattak, 
továbbá a munkahelyek közül 
a Szentgotthárdi Rendelőinté-
zet, az EFI és szakrendelő, illet-

ve a szombathelyi műszaki kar 
képzésének szemléltetéséhez 
az AMES Hungária szentgott-
hárdi gyára is csatlakozott a 
programhoz.

Dr. Sütő Ferenc, a Szentgott-
hárd Város Ifjúsági Tanácsá-
nak elnöke elmondta, hogy 

a rendezvény nagy sikerrel 
zárult, a középiskolások szá-
mos hasznos információ-
val, tanáccsal, szóróanyaggal 
gazdagodtak, és bízik abban, 
hogy sokaknak nyújtottak 
segítséget a továbbtanuláshoz. 
Valamint nagy örömét fejezte 
ki, hogy ismét ennyi rangos 
intézmény tisztelte meg jelen-
létével városunkat. Továbbá 
köszöni Szép Renáta és Gaál 
Ákos szervező munkáját és 
közreműködését, valamint 
hálás a Szentgotthárdi Sport 
és Turisztikai Nonprofit Kft.-
nek, hogy a helyszínt rendel-
kezésre bocsátotta.

Szerző: Szentgotthárdi  
Közös Önkormányzati Hivatal

Információ: Szentgotthárd 
Város Ifjúsági Tanácsa

V. Németh Zsolt, V. Németh Zsolt, 
Németh SzilárdNémeth Szilárd
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Folytatás az 1. oldalról 
A városunkban megtelepe-

dett cisztercita szerzetesek 
róla nevezték el az apátság-
nak helyt adó települést, és 
az itt kibontakozó szerzetesi 
életet is az ő közbenjárásában 
bízva Istennek tetszően élték 
egészen 1950 nyaráig, amíg 
az istentelen és embertelen 
diktatúra nem száműzte a 
szerzeteseket.

Köszöntötte a könyvbe-
mutató közönségét, köztük 
Bérczi László Bernát zirci apá-
tot, a heiligenkreuzi ciszterci 
szerzeteseket, Huszár Gábor 
polgármestert, Kissné Köles 
Erikát, a szlovén nemzetiség 
parlamenti szószólóját, és a 
Zlinszky család leszárma-
zottjait.

Huszár Gábor polgármes-
ter beszédében a történelmi 
kutatásokat idézve kiemelte: 
Szentgotthárdot a kezdetek-
től nem majorként, hanem 
faluként említik, a szakrális 
helyek pedig bizonyos sűrűsö-
dési pontokként jelennek meg, 
kapcsolatot teremtve égiek és 
földiek között. Szent Gotthárd 
meghatározó szerepet tölthe-
tett be az itt élő ciszterek és az 
itt élő emberek között is. 

Bodorkós Imre a további-
akban a Nagyboldogasszony 
templom felújításáról szólt, 
kiemelve a kormányzat, az 
önkormányzat, a püspökség 
segítségét. Az idén március-
ban újra felszentelt templom 
külső és belső felújítása a 
2000-es években kezdődött, a 
nagy feladatot Németh Zoltán 
és Rimfel Ferenc plébánosok 
kezdték, ő 2019-től szolgál itt. 
A munkálatokat szinte követ-
te és segítette Soltész Miklós 
államtitkár, V. Németh Zsolt 
országgyűlési képviselő és 
Kissné Köles Erika, a szlovén 
nemzetiség szószólója. 

Ritkaság, hogy egyetlen épü-
letben az egyház és az állami 
szervezetek – a szentgotthárdi 

önkormányzati hivatal és a 
kormányhivatal – is megtalál-
ható, mondta a plébános.

„A szentgotthárdi barokk 
templom kincsei” című köny-
vet a Nagyboldogasszony Plé-

bánia Szentgotthárd adta ki, 
a kötet szerkesztője, Horváth 
Zsuzsanna mutatta be. El-
mondta, nagy megtiszteltetés 
volt, hogy bekapcsolódhatott 
a könyv készítésének mun-
kálataiba. „Ez a képeskönyv 
nemcsak a szemet gyönyör-
ködteti szép fotók segítsé-

gével, hanem útmutatót is 
ad az olvasó kezébe, hogy 
megismerje a templom tör-
ténetét, kik voltak az építők, 
az itt alkotó művészek, hogy 
átérezze a templom szellemi 
kisugárzását. Köszönhető ez 
Zlinszkyné Sternegg Mária 
tanulmányának, amelynek 
a templomot leíró fejezete 
bekerült a könyvbe. A kötet 
végén olvasható két resta-
urátornak, Pintér Attilának 

és Somos Tamásnak egy-egy 
rövid írása is.

Hozzávetőleg ezer fotóból 
145 fényképet használtak. Két 
Szombathelyről érkezett fo-
tós, Márffy Marcell és Molnár 

Péter készítette a fotókat, a 
legújabbakat Lang Márk, Bana 
Ferenc és a kötet szerkesztője 
adta közre. A tipográfia Pup 
Norbert, a nyomtatás a Z-ROX 
Nyugat Kft. munkája. Horváth 
Zsuzsanna megköszönte a kö-
tet ajánlásait. Közülük idézett 
V. Németh Zsolt országgyűlési 

képviselőtől, aki azt emelte 
ki, hogy „a 20 éves felújítás 
múltán a Nagyboldogasszony 
Apátsági Plébániatemplom 
elnyerte mai, történelméhez, 
rendeltetéséhez, illetve egy-
kori és mai híveihez is méltó 
megjelenését”. A kötet megje-
lentetését az Agrárminisztéri-
um és a Hungaricum Bizottság 
támogatta. Bodorkós Imre 
virágcsokorral köszönte meg 
az ajánlást a szerkesztőnek, 

és virágcsokorral köszöntötte 
a Zlinszky család két tagját is. 

A millenniumi ünnepséget 
a Nagyboldogasszony temp-
lomban folytatták, a hívek 
megtöltötték a padsorokat. 
Szent Gotthárd tiszteletére a 
szentmisét Bérczi László Ber-
nát zirci apát, ciszterci szerze-
tesek, valamint a város papjai 
mutatták be. Bérczi László 
Bernát beszédében méltatta 
Szent Gotthárd püspököt, aki 
ma is példa számunkra, alá-
zatos, Istent kereső, a hívek 
szolgálatára odahajló ember 
volt, akit a szeretet vezetett. 
Települések és templomok őr-
zik a nevét szerte Európában. 
A szentté avatott püspök tisz-
teletét ciszterciek és bencések 
terjesztették. – A felebaráti sze-
retetre ma is nagy szükség van, 
zárta mondandóját a zirci apát. 

A heiligenkreuzi apátság 
üzenetét Pater Meinrad perjel 
hozta el (szavait németről for-
dították). Háromszáz éve így 
mondták: szoros kapcsolatban 
vagyunk. Szentgotthárdot III. 
Béla alapította, címerében a 
kettős kereszttel. Az apátságot 
a ciszterciek építették, nagy 
erőfeszítéssel és anyagi áldo-
zattal. Robert Leebnek sikerült 
elérni, hogy a szentgotthárdi 
és a heiligenkreuzi apátságot 
egyesítsék. A zirci, szentgott-
hárdi és heiligenkreuzi egyház 
régóta egy közösséget alkot, 
amit 1950-ben durván meg-
szakítottak, de újra lehetett 
építeni. A rend ma is Szent 
Benedek reguláját (Imádkoz-
zál és dolgozzál!) követi. 

A mise végén a Szent Gott-
hárd oltár előtt a szentté ava-
tott püspök közbenjárását 
kérték, végül a híveknek em-
lékül szentképet osztottak, 
amelynek egyik oldalán a 
püspök, másik oldalán Ferenc 
pápa Szent Gotthárdról írt 
gondolatai olvashatók.  

(t. m.)
Fotó: M. P. 

Ezer éve szentelték püspökké Szent Gotthárdot

Bodorkós Imre, Horváth ZsuzsannaBodorkós Imre, Horváth Zsuzsanna

A könyvbemutató közönségeA könyvbemutató közönsége
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November 11-én Szentgotthárdon, az Arany János Általános 
Iskolában rendhagyó író-olvasó találkozón mutatkozott be 
az alsó tagozatos gyerekeknek a 14 esztendős Kovács-Buna 
Tímea, aki mozgássérült és nehezen beszél – ahogy ő maga 
mondja, „kissé kacifántos” –, ám édesanyja, Hárosi Brigitta 
segítségével örömteli életet él, és három-négy éve meséket ír. 

Dr. Gömbös Sándorné kö-
szöntötte a diákokat, Kovács-
Buna Timea mellette foglalt 
helyet speciális ülőszéké-
ben. Kivetítőn követhették 
az eseményeket a gyerekek. 
Dr. Gömbös Sándorné ma-
gyar nyelvtant tanít a hetedik 
osztályos Tímeának, röviden 
bemutatta őt. Koraszülöttként 
jött világra Szombathelyen, 
mozgása és beszéde akadályo-
zott, Diósdon él két nagyobb 
testvérével és a szüleivel. Ti-
zennégy éves, magántanuló, 
hetente egyszer-kétszer megy 
el az alapítványi iskolába. Az 
élete „kissé kacifántos”, de 
szülei segítségével kirándulni, 
úszni, színházba, koncertre 
jár. Képzelete szárnyal, im-
már száz mesét írt édesanyja 
közreműködésével, beszédét 
ő érti a legjobban. „Répi, a kis 
hóember” címmel jelentették 
meg első meséskönyvét, a me-
sékből papírszínházi előadás 

is készült, ebből részleteket 
adtak elő főiskolások (számí-
tógépes vetítéssel láthattuk). 
A második könyv „Hívd furu-
lyácskát” címmel jelent meg, 
egy kismadárról szól, tavasszal 
ezt is feldolgozzák papírszín-
házi előadásként.

Dr. Gömbös Sándorné, hogy 
érzékeltesse kissé a képzelet 
szárnyalását, nyelvi játék-
ra kérte a diákokat, a megy 
igére csoportosan kerestek 
rokonértelmű szavakat. Ki-
derült, milyen változatos a 
magyar nyelv, milyen sokféle 
kifejezést lehet találni.

A továbbiakban a gyerekek 
őszinte kíváncsisággal kér-
dezték Tímeát. Hogyan telik 
egy napja, honnan meríti a 
meséket, hogyan jut el az isko-
lába, mik a kedvenc meséi, kik 
segítenek neki, van-e hobbija 
és igaz barátja? A kérdésekre 
válaszolt a kislány, de az érthe-
tőség miatt, hozzá kell szokni, 

hogy nehezen beszél, ezért 
„fordították” is a válaszokat. 
Honnan jönnek a mesék, azt 
mondta, nem tudja, jönnek, 
csak jönnek, édesanyjának 
úgy diktálja őket. Az illusztrá-
ciókat is közösen készítik.

Az óra hamar elrepült, 
Gömbös Sándorné és Hárosi 
Brigitta megköszönte a meg-
hívást. Az édesanya megje-
gyezte: vannak gyerekek, akik 
mások, mint ti vagytok, igaz, 
Timinek a futás nem megy, de 
a fantáziája gazdag, és ugyan-
úgy tud örülni és ugyanolyan 
értékes lehet. Szavait nagy 
taps követte.  

„Iskolánk szellemiségéhez 
hozzátartozik, hogy tanuló-
ink elfogadják és megértsék 

mindazokat, akik testi, érzék-
szervi vagy értelmi fogyaté-
kossággal élnek. Pedagógu-
saink mindennap tesznek 
azért, hogy diákjaink empati-
kusak és toleránsak legyenek 
egymással és mindazokkal 
szemben, akik valamilyen 
módon korlátozva vannak 
életük során. A mai találkozó 
célja is az érzékenyítés volt, 
alkalom arra, hogy egy olyan 
tizenéves kislányt ismerjenek 
meg, aki – bár kicsit kacifántos 
– mégis kreatív, lelkes, tele 
tervekkel és álmokkal, mint 
bármelyikünk” – írták az is-
kola honlapján. 

(t. m.)
Fotó: Arany iskola

Rendhagyó író-olvasó találkozó egy „kacifántos” szerzővel

Október 29-én, szombaton 
Szentgotthárdra érkezett a 
Kossuth Rádió Országjáró 
magazinjának stábja. A nap 
folyamán érdekes embere-
ket, izgalmas történeteket 
hallhattak azok, akik követ-
ték a műsort. 

Szentgotthárd Város Fú-
vószenekarának térzenéjével 
kezdődött a műsor, amely a 
hűvös, ködös őszi délelőtt elle-
nére is jó hangulattal alapozta 
meg a szentgotthárdi bejelent-
kezést. A résztvevők témakö-
rök szerint álltak mikrofon 
elé, így szó esett a város törté-
netéről, turizmusáról, épített 

örökségéről, látniva-
lóiról, kultúrájáról, a 
környék gasztronó-
miájáról, ezek mel-
let pedig különleges 
hobbik, eredményes 
sportteljesítmények, 
művészeti tevékeny-
ségek is helyet kap-
tak. A rádióhallgatók 
örömére még a Za-
porozsec zenekar új 
dala, a Látomás is fel-
csendült a nap végén. 

A z  O r s z á g j á -
ró Kincses lá dá ban 
Labritz Béla alpol-
gármester helyez-
te el Szentgotthárd 

ajándékát, amely egy Komlósi 
Ottília képzőművész által ké-
szített egyedi óra volt a város 
stilizált, jellegzetes épületei-
vel. Ez az ajándék a magazin 
következő állomására, Báta-
székre került. Hrabovszky-
Orth Katinka, a Pannon Kapu 
Kulturális Egyesület elnöke 
pedig a vándorbotra tűzte fel 
Szentgotthárd szalagját. 

Színes, különleges műsor 
készült a közel ötven megszó-
laló közreműködésével, s en-
nek köszönhetően Szentgott-
hárdot az ország legtávolabbi 
pontján is közel érezhették 
magukhoz a hallgatók. 

Sz. R.

Szentgotthárdról jelentkezett a Kossuth Rádió Országjáró magazinja

Varga Bence, Varga Bence, 
a Zaporozsec zenekar frontemberea Zaporozsec zenekar frontembere
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1000 éve, 1022. december 
2-án szentelték püspökké 
városunk névadóját, Szent 
Gotthárdot, aki egyike volt 
kora legnagyobb hatású egy-
házi vezetőinek Európá-
ban. Bencés apátként fontos 
szerepe volt a megújulási 
mozgalomban, amely a régi 
szerzetesi fogadalmak (sze-
génység, tisztaság, engedel-
messég) szerinti életet tekin-
tette követendő példának. 62 
évesen, 1022-ben lett az al-
só-szászországi Hildesheim 
püspöke. E tisztségében is 
kiválóan helytállt: a püspök-
ség területén számos temp-
lomot, a város falain kívül 
kórházat és zarándokházat 
építtetett. 1038. május 5-én 
halt meg, az általa 1033-ban 
felszentelt Szent Mihály szé-
kesegyházban temették el.

140 éve, 1882 decembe-
rétől vezették magyarul a 
10 évvel korábban alakult 
tűzoltó egyesület okiratait, 
jegyzőkönyveit, s még újabb 
egy évtized és dr. Vargha 
Gábor parancsnok kellett 
ahhoz, hogy a vezénylési 
nyelvük is magyar lehessen 
(korábban német volt).

130 éve, 1892. december 16-
án Desits Gyula és dr. Vargha 
Gábor képviselők megbízást 
kaptak a képviselő-testü-
lettől a “gimnázium épüle-
tének és költségvetésének 
érdekében szükséges lépések 
megtételére”. 

100 éve, 1922. december 
26-án szentelték föl Rábafü-
zesen az evangélikusok isko-
lájának tornyát és harangját. 
Az új épület egyben a közös-
ség temploma is lett, ezért 
hívták „Tornyos iskolának”. 
Az egyik harangját az Ame-
rikában élő Joszt Mihály ado-
mányozta szülőfaluja részé-
re. A felszentelést dr. Tirsch 
Gergely kőszegi lelkész vé-
gezte Czipott Géza szentgott-
hárdi és Ebenspanger Sán-
dor körtvélyesi evangélikus 
lelkészek asszisztálásával. Az 

Ausztriához csatolt falvakból 
is számtalan hívő vett részt 
az ünnepségen.

75 éve, 1947. december 
9-én vette föl a gimnázium 
ünnepélyes keretek között 
Vörösmarty Mihály nevét. 
A névadó ünnepségen jelen 
volt Rátótról a költő déduno-
kája, Bernrieder Katinka. Az 
új név használatához szükség 
volt a Vallás és Közoktatás-
ügyi Minisztérium előzetes 
hozzájárulásához. Az ünnepi 
nap bevételét egyenlő arány-
ban az országos karácsonyi 
segélyakcióra és a gimná-
zium sportfelszerelésének 
kiegészítésére fordították.

75 éve, 1947. december 
26-án halt meg New York-
ban gróf Sigray Antal a 
mauthauseni koncentrációs 
táborban szerzett betegsé-
ge következtében. Iváncon 
született 1879. május 12-én. 
Az első világháború három 
frontját is megjárta, 1920-tól 
5 cikluson át megszakítás 
nélkül a körmendi járást 
képviselte az országgyűlés-
ben. 1921-ben támogatta a 
nyugat-magyarországi fegy-
veres felkelést és IV. Károly 
visszatérési kísérletét. Ivánci 
birtokán a II. világháború 
idején is teljes ellátással he-
tekig táborozhattak a szent-
gotthárdi cserkészek.

75 éve, 1947. december 
31-én megtartott évértéke-
lő szentmisén számolt be 
dr. Kozma Ferenc kethelyi 
plébános a templomban 
történt munkákról: Lorencz 
Antal szombathelyi aranyo-
zó mester megtisztította az 
oltárt és annak szobrait, a 
nagy bejárati ajtóra elkészült 
a vasrács és a templom 5 
külső vaskeretes ablaka drót-
betétes üvegezéssel. Palka 
József üvegfestő műhelyében 
már készül a sekrestyeablak, 
mely a halálra kövezett Szent 
Tarzíciuszt ábrázolja. 

65 éve, 1957. december 14-
én volt Brenner János utolsó 

szentmiséje Máriaújfaluban 
a Szent Péter és Pálról elne-
vezett kápolnában.

65 éve, 1957. december 
14-én arról számolt be a Vas 
Népe, hogy a kaszagyárból 
ötezer kaszát szállítanak 
Brazíliába. 

65 éve, 1957. december 
14-ről 15-ére virradó éjsza-
ka brutális kegyetlenséggel 
megölték Brenner János 
rábakethelyi káplánt. Azzal 
az ürüggyel csalták el a plé-
bániáról, hogy egy Zsidán élő 
haldoklóhoz hívják. János 
atya a dombtetőn keresztül 
vezető gyalogúton indult el 
Zsidára. A falu határában 
ismeretlen tettesek megtá-
madták, és több késszúrással 
meggyilkolták. Pár nap múl-
va lett volna 26 éves. Brenner 
János 1931. december 27-én 
Szombathelyen született. 
A családjából mindhárom 
fiútestvér a papi hivatást 
választotta. 1955. június 19-én 
szentelték föl. Rábakethelyen 
lett káplán, melynek plébáni-
ájához 4 filia (Farkasfa, Ma-
gyarlak, Máriaújfalu és Zsida) 
tartozott. 1999-ben kezdő-
dött hivatalosan a vértanú 
boldoggá avatási eljárása. 
Ferenc pápa 17 évvel későbbi 
jóváhagyásával 2018. május 
1-jén szülővárosában, Szom-
bathelyen zajlott az avatási 
szertartás. A KEMESZE (Ke-
resztény Megmozdulásokért 
Egyesület Szentgotthárd) 
2010 óta minden évben ád-
vent harmadik vasárnap-
ja előtti szombat éjszakán 
gyalogos zarándoklatra hív 
mindenkit, hogy Brenner 
János utolsó útját bejárva 
emlékezzenek a vértanú 
áldozatára.

50 éve, 1972. december 
7-én Dankovics Ferenc isko-
laigazgató vezetésével Ifjú-
sági Klub jött létre Rábafüze-
sen. A változatos programok: 
ismeretterjesztő előadások, 
író-olvasó találkozók, vita-
estek, vetélkedők hetente 

két napon, kedden és csü-
törtökön zajlottak. Dankovics 
Ferenc 1961 és 1991 között 
volt a helyi általános isko-
la igazgatója. Feleségével 
igyekeztek megmenteni a 
régi használati tárgyakat, 
mely gyűjtemény jelenti a 
bázisát ma is a Hianz tájház 
anyagának.

30 éve, 1992 decembere 
óta állított emléket Bren-
ner János halálának a zsidai 
városrészen, a régi iskola 
előtti fakereszt. 2020-ban 
helyére fémből készült egy 
új kereszt, eléje pedig fekete 
márványtábla, melybe töb-
bek közt a vértanú halálá-
nak és boldoggá avatásának 
dátumát, valamint arcképét 
vésték készítői: Kollár Csaba 
és Kukor Gyula. 

25 éve, 1997. december 14-
én szentelte fel dr. Kerekes 
Károly zirci apát a Brenner 
János emlékkápolna ha-
rangját.

20 éve, 2002 decembe-
rének közepén volt az első 
„Karácsony határok nélkül” 
rendezvény városunkban, 
mely négy napig tartott. A jól 
megszervezett és óriási ér-
deklődéssel kísért hétvégén a 
hideg ellenére is szinte min-
denki ott volt szereplőként 
vagy nézőként. A forralt bor, 
a lángos és a malacsült pedig 
jól fogyott. Ebben az évben 
a Széll Kálmán téren, a szö-
kőkút környékén tartották 
a vásárt, később áthelyezték 
az OTP és a Hármashatár 
étterem közötti részre.

Összegyűjtötte: 
Talabér Lászlóné

(A Honismereti Klub a 
nevezetes szentgotthárdi 
évfordulók összegyűjtését 
és közzétételét 2018-ban 
kezdte el. Talabér Lászlóné 
az évfordulókat ötévenkénti 
csoportosításban készítette 
el, így 2022-ben véget ért a 
gyűjtőmunka és a sorozat is.)

Nevezetes szentgotthárdi évfordulók decemberben
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Egészségünkért, ismeretterjesztő sorozat (55.)

A csontritkulás (osteopo-
rosis) a csontok fokozott sé-
rülékenységét eredményezi, 
mely csonttöréshez vezethet. 
Tipikus törési testtájak: a 
csukló, a gerinc, a felkar és 
a csípő. Nem ritkán a törés 
irányítja a figyelmet a prob-
lémára. A lakosság hozzáve-
tőleg 10%-a érintett.

Életmódunkkal, étkezési 
és mozgási szokásainkkal 
már korai életszaktól sokat 
tehetünk annak érdekében, 
hogy megelőzzük, illetve 
késleltessük a csontritkulás 
kialakulását.

Mozgás
Csontunk élő szövetként 

folyamatosan megújul, éven-
ként kb.10%-a cserélődik. 
Életünk során a csúcstöme-
get, azaz a legnagyobb meny-
nyiséget és sűrűséget 25-30 
éves korunk körül érjük el. 
Ennek felépítéséért és meg-
tartásáért, összhangban a 
táplálkozási szempontokkal, 
a megfelelő mennyiségű és 
típusú mozgással mi magunk 
is felelősek vagyunk.

Szabadban végzett moz-
gás, séta, kocogás révén, a D 

vitamin hatására jobb hatás-
fokkal épül be a kalcium a 
csontjainkba, ezért nagyon 
fontos a szabad levegőn való 
aktivitás.

A csonttömeg építésére 
és megtartására javasolt 
gyakorlatok egyrészt te-
herviselős típusúak, ami-
kor a gravitáció ellenében 
dolgoztatjuk a tagjainkat. 
Ilyen mozgásforma a tem-
pós gyaloglás, kocogás, ug-
rókötelezés, tánc, lépcsőzés, 
labdajátékok, amikor a talajt 
érő lábakra terhelődnek a 
csontok. A vér és csontok 
keringésének javításával 
hatékonyabb az ásványi 
anyagok beépülése, és lassít-
hatók a lebontó folyamatok. 
Fiatalkorban a   tengelyirá-
nyú terhelés maximalizálá-
sára törekedhetünk, idősebb 
korban viszont óvatosabban 
adagoljuk a terhelést és sú-
lyok használatát.

 Koordinációs gyakorla-
tok segítik az egyensúlyo-
zó képesség megtartását 
annak érdekében, 
h o g y m e g e l ő z-
zük az esést vagy 

megfelelő módon essünk, a 
törések megelőzése érdeké-
ben. Javasoltak az egy lábon, 
nagy méretű tornalabdán, 
egyensúlyozó párnán vég-
zett gyakorlatok, továbbá 
a kerékpározás, gördesz-
kázás, korcsolyázás, a kor-
osztálynak megfelelően. A 
tornagyakorlatok hatása fo-
kozható – megfelelő körülte-
kintéssel és biztonsággal – ha 
időnként csukott szemmel 
végezzük őket. Ezen gyakor-
latok edzik a mélyizmokat 
és általuk javul a testtartás 
minősége is.

Erősítő gyakorlatok a váz-
izmokra gyakorolnak ked-
vező hatást. Az ellenállással 
szemben végzett gyakorlato-
kat végezhetjük súlyzókkal, 
gumiszalagokkal, tornagé-
pekkel. Cél a megfelelő izom-
egyensúly kialakítása.

Valamennyi mozgásforma 
esetében fontos a bemele-
gítés és nyújtással történő 
levezetés, az egyes mozgás-
elemek nyugodt, alapos ki-

vitelezése – gyakorlatonként 
8-10 ismétlésszámmal és 
fájdalommentesen. Töreked-
jünk a mozgás-légzés ritmus 
kialakítására, azaz mozgás 
során ne tartsuk vissza lé-
legzetünket. Ugyancsak ke-
rülendő a túlerőltetés.

A legmegfelelőbb moz-
gásformák és erősség kivá-
lasztásánál javasolt kezelő-
orvossal, gyógytornásszal 
konzultálni. Nagyon fontos 
a kitartás, rendszeresség, 
a hetente 3-4 alkalommal 
végzett 30-40 percnyi moz-
gás, hiszen a jótékony hatás 
fenntartása ezáltal érhető el. 

Megfelelő táplálkozást és 
jó mozgást kívánunk a csont-
ritkulás hónapjában is.

(Novemberi lapszámunk-
ban a mozgás hatásával fog-
lalkoztunk. a szerk)

Tassné Kovács Diána 
dietetikus és 

dr. Klósz Beáta 
gyógytornász

EFI Szentgotthárd

A CSONTRITKULÁS MEGELŐZÉSE

RENDELŐINTÉZET SZENTGOTTHÁRD
9970 Szentgotthárd, Hunyadi u. 18. Pf.: 70. 
Központi számok: 94/380-042; 380-353;  
 94/554-082; 554-103
Fax: 94/554-083 
e-mail: rendelointezet@jupinet.hu
www.rendelointezetsztg.hu

A Szentgotthárdi Arany Já-
nos Általános Iskola Szülői 
Közössége rendhagyó, jóté-
konysági retró bált 
szervezett novem-
ber 5-én.

A  G o t t h a r d 
Therme Hotel & 
Conference volt a 
helyszíne a retró 
bálnak, amelyre 
közel százötvenen 
váltottak belépőt. 
A z  e s t  f e l l é p ő i 
között volt a kör-

mendi Zenit Dance Stúdió 
és a PresiDance Táncsport 
Egyesület, valamint az SZM 

tagjai közül öt, igazán belevaló 
anyuka és egy apuka. A bálon 
jó hangulatban, hajnalig szó-

rakoztak a résztvevők.   
A Szülői Közösség, 

mint minden évben, 
úgy az idén is a be-
folyt pénzbeli ado-
mányokból támogatja 
az iskola gyermekeit 
ajándékokkal , bú-
torokkal és sok-sok 
meglepetéssel. 

Információ: 
Farmasi-Mikos 

Mónika SZM-elnök

Jótékonysági retró bált tartottak
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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 Megyei Angol Versmon-
dó Versenyt november 24-én 
rendezték meg a szombat-
helyi Nyitra Utcai Általános 
Iskolában. A Szentgotthárdi 
Arany János Általános Isko-
lát Farmasi-Mikos Jázmin 
és Krajczár Lénárd 4.b osz-
tályos tanulók képviselték 

a megmérettetésen. Mind-
ketten ezüst minősítést sze-
reztek, melyhez ezúton gra-
tulálunk! Köszönjük Csalló-
Pungor Anitának a gyerekek 
felkészítését, a szülőknek pe-
dig, hogy segítséget nyújtot-
tak a gyerekek utazásában.

Információ: Arany iskola

Október végén rendezték 
Nagykanizsán azt a Gazda-
sági Fórumot, ahol a Muraba 
ETT, a horvát-magyar határ 
mentén található Mura Régió 
ETT és a Nagykanizsai Keres-
kedelmi és Iparkamara írt alá 
egy hosszú távú együttműkö-
dési nyilatkozatot. 

A kooperáció elsődleges 
célja a határ menti térségek 
gazdasági, kulturális és sport 
területén való együttműkö-
désének szélesítése. Ennek 

keretében a felek összehan-
golják a gazdasági, humán 
és kapcsolati erőforrásai-
kat, hogy a lehető leghaté-
konyabban éljenek majd a 
2021–2027-es fejlesztési cik-
lus lehetőségeivel.

A szándéknyilatkozatot Ho-
lecz Károly, az Országos Szlo-
vén Önkormányzat elnöke 
és Papp Bálint igazgató írták 
alá a Muraba ETT részéről a 
nagykanizsai rendezvényen.

Információ: MURABA ETT
Fotó: NAKKIK

Újabb széles körű partnerséget kötött 
a Muraba Európai Területi Társulás

Szép eredmények 
a megyei angol versenyen
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MOZIMŰSOR
december 9. 19:00, de-

cember 10. 19:00, december 
11. 18:00, december 12. 19:00, 
december 13. 19:00

Vérapó (szinkronizált ame-
rikai thriller, akció-vígjáték 
– 2D)

december 10. 17:00, decem-
ber 11. 16:00

Fura világ (szinkronizált 
amerikai családi animációs 
kalandfilm – 2D)

3D PREMIER! december 
16. 19:00, december 17. 19:30, 
december 18. 18:30, decem-
ber 19. 19:00, december 20. 
19:00 

Avatar: A víz útja (szinkro-
nizált amerikai fantasztikus 
akciófilm, kalandfilm – 3D)

2D PREMIER! december 17. 
16:00, december 18. 15:00

Avatar: A víz útja (szinkro-
nizált amerikai fantasztikus 
akciófilm, kalandfilm – 2D)

december 23. 17:00, decem-
ber 26. 17:00 

Teddy mackó karácsonya 
(szinkronizált norvég családi 
mesefilm – 2D)

december 23. 19:00, de-
cember 26. 19:00

Avatar: A víz útja (szinkro-
nizált amerikai fantasztikus 
akciófilm, kalandfilm – 2D)

december 27. 17:00, decem-
ber 28. 17:00

Csizmás, a kandúr: Az utol-
só kívánság (szinkronizált 
amerikai családi animációs 
kaland-vígjáték – 3D)

december 27. 19:00, decem-
ber 28. 19:00

Badman: A nagyon sötét 
lovag (szinkronizált francia 
akció-vígjáték – 2D)

december 29. 17:00, decem-
ber 30. 17:00

Csizmás, a kandúr: Az utol-
só kívánság (szinkronizált 
amerikai családi animációs 
kaland-vígjáték – 2D)

december 29. 19:00, de-
cember 30. 19:00

I  Wa n n a  Da n ce  Wi t h 
Somebody: A Whitney Hous-

ton film (szinkronizált ameri-
kai zenés életrajzi film – 2D)

MOZGÓKÉPES PARÁDÉ
A szentgotthárdi moziban 

megint lesz év végi filmözön, 
amely december 16-án (pénte-
ken) az elmúlt évek legjobban 
várt alkotásával, az Avatar: A víz 
útja című fantasztikus kaland-
film bemutatásával kezdődik. 
Ez a szuperprodukció a hazai 
premier napjaiban 3D és 2D 
formátumban egyaránt látható 
lesz az új, nagyobb és moder-
nebb (íves kivitelű) speciális 
ezüstvásznon. Rendkívül izgal-
mas történet és ámulatba ejtő 
képi világ várja a közönséget. 

A remek filmek és sztorik 
a hónap második felében a 
következő sorrendben ér-
keznek. Az Avatar 2 mellett 
az ünnep alkalmából először 
premierben a Teddy mackó 
karácsonya, utána a Csizmás, a 
kandúr: Az utolsó kívánság várja 
a családokat, az utóbbi 3D és 
2D változatban is. Esténként 
pedig Badman: A nagyon sö-
tét lovag, valamint A Whitney 
Houston film biztosítja az év 
végi kikapcsolódás lehetőségét. 
Az utolsó héten tehát lesz 
mese, humor és kaland, megint 
megbánja, aki otthon marad!

Fontos technikai információ, 
hogy december 17-én (szom-
baton) és 18-án (vasárnap) a 
megszokottól eltérő időpon-
tokban kezdődnek a vetítések, a 
következő héttől pedig átmene-
tileg megváltozik a műsorrend. 
December 24-én (szombaton) 
és 25-én (vasárnap) nem nyit ki 
a mozi. December 26-30. (hét-
fő-péntek) időszakban azon-
ban mindennap kettő alkotás 
bemutatására kerül sor: 17 és 19 
órától. Ebben az esztendőben 
december 30-án (pénteken) 
lesz az utolsó előadás, és a ter-
vek szerint január 6-án (szintén 
pénteken) az első vetítés.

Akinek eddig még nem volt 
rá lehetősége, feltétlenül pró-
bálja ki az aulában és a galé-
rián elhelyezett új bútorokat 

is! Minden feltétel adott tehát 
ahhoz, hogy még idén ré-
szesülhessünk a filmszínház 
nyújtotta különleges élmé-
nyekben. További információk 
és online helyfoglalás: www.
csakanyimozi.hu

AZ ÖSSZEFOGÁS EREJE
Amikor szeptember elején 

megkondultak a vészharangok 
a Csákányi László Filmszínház 
további működésével kapcso-
latban, a moziba hívó szóra 
érezhetően megmozdult a 
helyi közösség. Így például 
valamennyi szentgotthárdi 
nevelési és oktatási intézmény 
úgy döntött, hogy szervezett 
előadás keretében felkeresi az 
idén 109 éves mozit. Természe-
tesen köszönet illeti a gyerme-
kek szüleit is, akik kifizették a 
belépők árát.

Arra eddig még nem volt 
példa, hogy szeptember vé-
gétől december elejéig – gya-
korlatilag két hónap alatt – 19 
műsorrenden kívüli alkalomra 
kerüljön sor. Ezeken összesen 
1935 fő vett részt, közülük pél-
dául több száz diák Körmend-
ről érkezett vonattal, és még 
a csákánydoroszlói iskolából 
is jött néhány osztály busszal.

Külön ki kell emelni az Arany 
János Általános Iskolát, mert 
idén az első félévben öt, a má-
sodikban pedig – a lapzárta 
időpontjáig – négy alkalommal 
választotta szabadidős prog-
ramnak a filmnézést.

Októberben két előadást 
az Opel Magyarország Kft. 

finanszírozott a társadalmi 
felelősségvállalás és szemlélet-
formálás erősítésére irányuló 
projektje keretében, amely 
természetvédelemmel kap-
csolatos alkotások bemutatását 
jelentette.

Az említett hónapban A víz 
üzenete címmel egy nyilvános 
és ingyenes rendezvény is vár-
ta az érdeklődőket a Földünkért 
Világnapon a KultPort-a Alapít-
vány szervezésében előadással, 
filmvetítéssel, könyvbemutató-
val és kötetlen beszélgetéssel.

Ebben az esztendőben június 
30-ig összesen 6587, az utána 
következő öt hónapban pedig 
6291 néző érkezett. Közülük 
a vetítési renden kívüli alkal-
makon az első félévben 1124, a 
másodikban pedig november 
végéig 1848 fő vett részt.

Emlékeztetőül: a filmszínház 
2019-ben, a pandémia előtti 
utolsó teljes évben összesen 
19084 vendéget fogadott, és 
közülük 16473 személy novem-
ber 30-ig már regisztrálva lett. 
2022-ben azonban tizenegy 
hónap alatt még csak 12899 
mozijegy fogyott el.

A számok ismeretében és a 
jelenlegi gazdasági helyzetben 
az idei „álomcél” a tizenöt-
ezer néző elérése. Ez azonban 
csak akkor valósulhat meg, 
ha mindenki, aki megteheti, 
még ebben az esztendőben 
beül legalább egy előadásra. 
Az intézmények már jó példát 
mutattak: együtt gondolkodva 
és közösen cselekedve sok 
minden sikerülhet!

Olvasónk írta
Tisztelt Szerkesztőség!
A novemberi lapot kézbe véve sajnálattal konstatáltam, 

hogy az újság szerkesztői nem ismerik eléggé Gotthárdot: 
lásd a címlapkép szöveges mellékletét.

A hajdani Rábakethely a Zsida-patak jobb partján kezdő-
dött és a láthatóan a bal parton felépült sportcsarnok a régi 
Szentgotthárd területén található.

A csarnok előtti parkolóból egyébként jól látszik, a jobb 
hely híján a hídfőnél elhelyezett Rábakethely tábla.

Üdvözlettel: Leiner Elemér, a Kethelyi út 2. korábbi lakója  
(A hibáért elnézést kérek! Treiber Mária)
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Évről évre egyre nagyobb 
népszerűségnek örvend az 
immár kilencedik alkalommal 
megrendezett Generali Run 

Balatonfüred futóverseny.  
A több mint ezer induló há rom 
táv közül választhatott. Idén 
ismét szerepelt félmaraton 
váltó és babakocsis futam is a 

programban. Szurkoló zóná-
nak, versenyközpontnak és 
a rajt zónának a Vitorlás tér 
adott helyet. A pálya érintette 
a Tagore sétányt és a villa-
negyed macskaköves utcáit 
is. Ezek az emelkedők kicsit 
megnehezítették az indulók 
dolgát. A napsütés az idén 
elmaradt, kissé csípős időben 
indultak a résztvevők. Több 
szentgotthárdi futó is rajthoz 
állt, közülük Borbély Sándor, 
a SZoESE versenyzője szere-
pelt a legjobban. Kezdés után 
az élre állt, 10 km-ig vezetett, 
de ezúttal be kellett érnie a 
második hellyel. Eredmények: 
Férfi 10,5 km: abszolút 2. Bor-
bély Sándor SZoESE 36:43  
(360 induló)

Információ: SZoESE

November 4-6. között a 
helyi Spartan Training Group 
14 versenyzőből álló csapata 
részt vett Görögországban 
(Spártában) a Spartan Race 
World Championship nevű 
spartan akadályversenyen. 
Az indulók közül az Open 
(nyílt) kategóriában 11 ver-

senyző indult, míg az Age 
Group kategóriában 3 szent-
gotthárdi sportoló indult. A 
versenyzők közül négyen a 
komplett trifecta hétvégé-
nek, azaz a megmérettetés 
mindhárom távjának is ne-
kivágott. A futamok egymást 
követő napokon voltak, a 
legrövidebb sprint távtól, a 
super kategórián át a „zöld 
szörnyetegig”, a beast távig. 
A pályák kihívásai összesen 
44 km-t, 88 akadályt és közel 
1600 m szintkülönbséget 
hoztak az indulók számá-
ra. A szentgotthárdi atléták 
rendkívül erős mezőnyben 
kiválóan helytálltak. Többen 
a legjobb teljesítményüket 
nyújtották az idényben. Kü-
lön érdemes megemlíteni 
Nádasdi Zoltánt, Sándor Sza-
bolcsot, Berkenyés Dórát és 
Simon Gábort, akik mindösz-
sze egy éve ismerkednek ez-
zel a sporttal. Zoltán az open 
kategóriában mindhárom 
távot legyűrte, és minimális 

hibával zárt. Gábor remek 
futással, hibátlan akadály 
teljesítéssel fejezte be a via-
dalt. Szabolcs pedig a szigorú 
elbírálású kategóriájában, 
szintén pár hibával teljesítet-
te és vélhetően idei legnehe-
zebb beast futamát befejezve 
elégedetten konstatálhatta a 

versenyt. Dóri idejét tekintve 
super kategóriában a saját 
korosztályában a kategória 3. 
helyére futott be. Bedi Péter 
az 50-55 korosztályban az 
erős középmezőnyben vég-
zett, ami elismerésre méltó. 
Bedi Adrienn az összesítés-
ben 40-45 női kategóriában 
a 9. helyet szerezte meg. 

Az egyesület büszke min-
den versenyzőjére, akik 
részt vettek ezen a rend-
kívül nehéz és színvonalas 
megmérettetésen (Császár 
Írisz, Akkír Fanni, Schäfer 
Martin, Gyécsek Alexandra, 
Nádasdiné Cseledi Beatrix, 
Támis Márton). Az egyesület 
köszöni Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának támoga-
tását, továbbá hálás minden 
szponzornak, segítőnek és 
nem utolsósorban családtag-
nak, hogy részesei lehettek 
ennek a kiváló versenynek 
és segítették részvételüket.

Információ: Spartan 
Group Szentgotthárd

TAO pályázatnak köszön-
hetően az új multifunkciós 
sportcsarnok fitnesztermébe 
bekerültek a kondicionáló 
gépek is, amelyek kiváló ki-
egészítéseket nyújthatnak a 
helyi sportolók számára is. A 
kialakítás során fontos cél volt, 
hogy az edzőtáborozó csapa-
tok, illetve a helyi csapatok és 
sportolók megfelelő környe-
zetben végezhessék erőnléti 
edzéseiket. Az eszközök kivá-
lasztásakor fontos szempont 
volt, hogy minden izomcso-
portot megfelelő mértékben és 

megfelelő gépekkel lehessen 
használni. Az eszközparkban 
megtalálhatók a különböző 
kézisúlyzók, bicepszrudak, 
olimpiai rudak, fekve nyomó 
pad, guggolókeret, TRX köte-
lek, univerzális gépek, hátgép, 
lábtoló és még további hasznos 
erősítő eszköz. A szolgálta-
tást előzetes egyeztetés után 
csoportok és csapatok már 
igénybe is vehetik, érdeklődni 
Gaál Ákosnál a +94 553044-es 
telefonszámon vagy a sport@
szentgotthárd.hu email címen. 

 g.á.

Gotthárdi ezüst Balatonfüreden Spartan Race World 
Championship

Fitneszterem a Szentgotthárdi 
Sport- és Szabadidőközpontban
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A szombathelyi Lorigo TSE 
immár 23. alkalommal ren-
dezte meg a hagyományos 
Isis Dance Open táncversenyt 
október utolsó hétvégéjén 
az AGORA Művelődési és 
Sportházban. A programban 
először standard, majd latin 
táncok kategóriái szerepeltek, 
itt mérték össze tudásukat a 
versenyzők. A késő délutá-
ni programban az országos 
ranglistás versenyek zajlottak 
minden korosztályban, junio-
roknál standard, az összevont 
felnőtt-ifjúsági korosztályban 
10 tánc, a senioroknál 10 tánc, 
a professzoinista kategóriá-
ban pedig standard ranglis-
tát láthatott a közönség. Az 

eseményen az indulók kö-
zött voltak a szentgotthárdi 
PresiDance TSE versenyzői 
is, akik szokásukhoz híven 
rendkívül eredményesen sze-
repeltek. Gorza Milán–Bödő 
Liána standard táncok kate-
góriájában a döntőbe jutva a 
4. helyre táncolták magukat, 
latin táncokból pedig 16 fős 
mezőnyből a középdöntőben 
zártak. Závecz Roland–Könye 
Rozália összevont ifi-felnőtt 
mezőnyben a 4. helyet szerez-
ték meg, ezzel az eredménnyel 
korosztályukban a legjobbak 
lettek. Kökényesy Dominik-
Krápicz Lili első közös ver-
senyükön a dobogó legfelső 
fokára állhattak, a táncosok 

felkészítői Horváth-Szatmári 
Orsolya és Horváth Kristóf 
voltak. A gyönyörűen feldí-
szített Sportház ismét méltó 
helyszínéül szolgált a ver-

senytáncos rendezvénynek. 
Fantasztikus hangulat volt egy 
maratoni versenynapon.

Információ: 
PresiDance TSE

A tavalyi Szentgotthárdi Nemzet-
közi Ifjúságügyi Kerekasztal c. ren-
dezvény után, november 11-én ismét 
közös programot szervezett  Szent-
gotthárd Város Ifjúsági Tanácsa a 
Muravidéki Magyar Ifjúsági Szervezet 
- MMISZ és a Muraba EGTC Határon 
túli közösségépítés címmel. A rendez-
vény helyszíne ezúttal Lendva volt. Az 
eseményen a lendvai diákok mellett a 
VMSZC III. Béla Technikum és Kollé-
gium - Szentgotthárd és a Szent Gott-
hárd Gimnázium és Általános Iskola 
tanulói is részt vettek. Az esemény 
kiemelt célja volt a térségek kapcso-
latának építése, jövőbeli közös prog-
ramok szervezése és tapasztalatcsere. 
A kerekasztal-beszélgetés során szó 

volt a fiatalokat érintő lehetőségekről, 
problémákról és jövőképről. Ezután 
az egészségmegőrzés és szórakozás 
jegyében a tanulók a helyi iskolában 
egy közös sportfoglalkozáson is részt 
vehettek, majd a program egy közös 
ebéddel zárult. 

A szervezők nagy örömére a Nem-
zeti Ifjúsági Tanács / National Youth 
Council of Hungary elnöke, Kovács 
Péter is megtisztelte jelenlétével az 
eseményt, aki szintén hasznos taná-
csokkal, információkkal látta el a je-
lenlévőket. A szervezők bíznak benne, 
hogy ez a program tovább folytatódik, 
és tavasszal Szentgotthárd láthatja 
vendégül a muravidéki fiatalokat.

 g.á.

Továbbra is rendkívül sikeresek a PresiDance TSE versenyzői

Szentgotthárd Város Ifjúsági Tanácsa önálló 
pénzügyi kerettel rendelkezik, amit programok 
megvalósítására, ifjúsági célokra és az iskolák 
programjai segítésére fordít leginkább. Nem 
volt ez másképp most sem, mivel az idei évben 

is a Szentgotthárdi Arany János Iskola Miku-
lás-napjára az ifjúsági tanács biztosította a 20 
kg szaloncukrot. Az ajándékot dr. Sütő Ferenc 
és Gaál Ákos adták át Jandrasits Kingának, az 
iskola DÖK képviselőjének. Az ifjúsági tanács 
a jövőben is szívesen segíti a fiatal korosztály 
hasonló rendezvényeit, ezért várja továbbra is 
a hasonló megkereséseket.   g.á.

Határon túli közösségépítés 
– Lendva

Szaloncukorral segített 
az ifjúsági tanács
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A Család- és Gyermekjóléti 
Központ Szentgotthárd Intézménye 

gyűjtésbe kezdett

A többszörösen hátrányos helyzetű 
családok számára. 

Minden apró segítség számít!

Kérjük, ha tehetik, 
tartós élelmiszerrel, tisztálkodó- és 
tisztítószerekkel segítsék a nehéz 

helyzetbe került személyeket, gyerekeket!
Intézményünk gondoskodik 
az adományok kiosztásáról.

Segítségüket tisztelettel köszönjük 
a rászorulók nevében!

Az előző két esztendő online 
előadásait követően ezúttal 
végre személyes jelenlét 
mellett valósulhatott meg 
a szentgotthárdi Nyugdíjas 
Egyetem rendezvénysorozat 
a Muraba Európai Területi 
Társulás szervezésében.

A szervezők ezúttal is töre-
kedtek arra, hogy minél széle-
sebb körű tematikát kínáljanak 
az érdeklődők számára. Ennek 
keretében három előadást tar-
tottak. Első alkalommal Sütöri 
Eszter gyógytornász mutatott 

be könnyen elsajátítható, akár 
otthon is elvégezhető moz-
gásformákat, majd dr. Perger 
Gyula kőszegi plébános, a Szily 
János Egyházmegyei Gyűj-

temény és Látogatóközpont 
igazgatója egy igazán átfogó 
és tartalmas előadással ismer-
tette Mindszenty József bíboros 
életútját. A téma különleges 
aktualitását adta az 56’-os 
forradalom évfordulója is. A 

harmadik, egyben záró elő-
adás során pedig Nagy Tamás 
mentőtiszt tartott előadást a 
rosszullétek kezeléséről és a 
mentők hívásának legfonto-
sabb lépéseiről. 

Nemcsak hasznos, de kiváló 
hangulatú események zaj-
lottak le az ősz során, melyet 
minden alkalommal telt ház 
közeli látogatottság jellemzett. 
A Muraba ETT munkatársai 
elkötelezettek a jövő évi foly-
tatás mellett.

Információ: MURABA ETT
Fotó: Bana Ferenc

Hatalmas sikerrel zajlott a III. Nyugdíjas Egyetem

Bursa Hungarica
Szentgotthárd Város Ön-

kormányzata az idei évben is 
csatlakozott az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium 
által meghirdetett Bursa 

Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíj 
pályázathoz. Az idei kiírásra 
9 szentgotthárdi felsőokta-
tásban tanuló diák adta be 

pályázatát. A korábbi önkor-
mányzati határozat értel-
mében az Önkormányzati 
Erőforrások és Szociális 
Ügyek Bizottsága maximum 
10 pályázatot támogatha-
tott. A pályázati feltételnek 

minden diák megfelelt, ezért 
mindenki részesülhet az Ön-
kormányzat által biztosított 
6000 Ft/havi támogatásban, 
a tanulók ezt az összeget 10 
hónapon keresztül kapják, 
ami egy kis segítség részükre. 


