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Június 19-étől 23-áig rendezték az 5. 
Szerelmesek fesztiválját Szentgotthár-
don. Színházi előadások, zenés progra-
mok, érdekes előadások, kiállítás, és a 
szerelemről szóló filmek vetítése tette 
változatossá a programot. Felnőttek 
és gyerekek is találtak kedvükre való 

szórakozást. A programokat a Pannon 
Kapu Kulturális Egyesület szervezte. 
A rosszra fordult időjárás a szomba-
ti Pa-dö-dő koncertet bekergette a 
Színházba (telt házas volt), a Soulwave 
koncertet és az utcabált azonban le 
kellett fújni.

Június 19-én este kezdődtek a progra-
mok. Az Anconai szerelmesek c. darabot 
a kaposvári Roxínház mutatta be. Június 
21-én kora este Hrabovszky-Orth Katinka 
sanzonestje ejtette rabul a közönség szí-
vét, zongorán kísérte Soós János.

Folytatás a 8. oldalon 

A törődést, az áldozatos munkát ünnepelték
Szentgotthárdon a Refek-
tóriumban tartották július 
3-án a szentgotthárdi Sem-
melweis-napi ünnepséget. 
Az egészségügyi és szociális 
szférában dolgozók munkája 
elismerésének, megbecsülé-
sének ünnepségére megtelt 
a terem. 

A Himnusz és egy alkalom-
hoz illő vers elhangzása után 
Huszár Gábor polgármester 
mondott ünnepi beszédet. 

Hangsúlyozta, hogy a Sem-
melweis-nap a magyar egész-
ségügy legnagyobb ünnepe, 
s arról a magyar orvosról 
nevezték el, akit az anyák 
megmentőjeként emlegetnek, 
s akinek munkásságát csak 
halála után évtizedekkel is-
merték el és méltatták. Arra is 
utalt, hogy az egészségügyben 
dolgozók naponta kerülnek 
szembe fájdalmas, megrendítő 
eseményekkel, nehézségekkel. 

Folytatás a 4. oldalon 

Dervarits Erika 
a díjátvétel után 
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Szentgotthárdon június 15-
én tartották a májusfa-ki-
táncolással összekötött XIV. 
Kistérségi forgatagot. A kis-
térségből ezúttal Kétvölgy 
önkormányzata és kulturális 
csoportjai mutatkoztak be.

Szikrázó napsütésben, vi-
dám hangulatban nemcsak 
magyar, hanem szlovén nép-
dalok éneklésével gyülekeztek 
a csoportok és érdeklődők a 
Pannon Kapu szobor mellett 
magasodó májusfához. Nem 
véletlenül csendültek fel szlo-
vén népdalok, hiszen az idei 
rendezvény kiemelt vendége 
Kétvölgy volt. 

A májusfánál Kovács Márta 
Mária, a Szentgotthárdi Civil 
Fórum titkára köszöntötte a 
megjelenteket. A helyi és kis-

térségi kulturális csoportok 
körtáncot jártak a fa körül, 
majd Kétvölgy polgármeste-
re, Doncsecz András Bálint 
és szentgotthárdi kollégája, 
Huszár Gábor is segédkezett 
a fa kidöntésében. 

A vidáman nótázó, igen jó 
hangulatot teremtő tarka-bar-

ka csapat egészen a Színházig 
vonult. A nagy kánikulában 
is sikerült fölhívni a lakosság 
figyelmét a rendezvényre. 
A felvonulás után a Színház 
aulájában finom kétvölgyi itó-
kákat, szörpöket kóstolhatott 
mindenki kedvére, közben 
megtekinthették a Kétvölgy 
meseszép környezetét bemu-
tató fotókiállítást is. 

A kulturális műsor előtt 
Doncsecz András Bálint, Két-
völgy polgármestere tartott 
ismertetőt Kétvölgy életéről, 
a jelenlévők szélesebb bete-
kintést kaphattak a legkisebb 
lélekszámú, Rába-vidéki szlo-
vén faluban élők lelkivilágába. 
Délután a szórakoztató kultu-
rális műsorban a fellépők sok-
színű, változatos programokat 
mutattak be, kellemes hangu-

latot varázsoltak a Színház hűs 
falai között. 

A fellépőket és a közönséget 
finom gulyással, házi sütemé-
nyekkel várták az aulában, 
ahol közös dalolással és har-
monikajátékkal igen emelke-
detté vált a hangulat. 

A Szentgotthárdi Civil Fó-
rum elnöksége köszöni az 
önkormányzatok pozitív hoz-
záállását, a szereplők fellépé-
sét, a rendezvény lebonyolí-
tását segítő csoportkísérők, 

főzők munkáját, valamint 
a Pannon Kapu Kulturális 
Egyesület munkatársainak 
és a kétvölgyieknek a lelkes 
közreműködését. 

Csörnyi Zoltánné
SZCIF alelnök

Kánikulában is jó hangulatú volt a kistérségi forgatag

Pedagógusnap alkalmából 
május 31-én, Budapesten, a 
Pesti Vigadóban Brunszvik 
Teréz-díjat vett át Bartakovics 
Ilona szlovén nemzetiségi 
óvodapedagógus, a szent-
gotthárdi Játékvár Óvoda 
igazgatóhelyettese kimagas-
ló, áldozatos szakmai mun-
kája elismeréseként. Kissné 
Köles Erika szlovén ország-

gyűlési szószóló felterjesz-
tése nyomán prof. dr. Kásler 
Miklós, az emberi erőforrá-
sok minisztere nevében dr. 
Bódis József oktatásért felelős 
államtitkár és dr. Maruzsa 
Zoltán köznevelésért felelős 
helyettes államtitkár adta át 
a díjat a szentgotthárdi óvo-
dapedagógusnak. 

Dr. Sütő Ferenc

Brunszvik Teréz-díjjal 
jutalmazták
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Büszkeség és öröm tölti el kisvárosunk valamennyi óvó-
nőjének szívét, hogy Szukics Gyulánéval, mindenki Rózsi 
nénijével együtt ünnepelhettünk a városi pedagógusnapon. 
Óvodapedagógusként Szentgotthárdon elsőként Rózsi néni 
veheti át a 2019. augusztusi évnyitón a Soproni Egyetem 
által adományozott Vas Díszoklevelet. Rózsi néni 65 évvel 
ezelőtt, 1954. június 26-án vette át óvónői oklevelét az Állami 
Óvónőképzőben, Sopronban, mely a mai óvóképző főiskola 
jogelőd intézménye volt.

1954–1978-ig a Kaszagyári 
Óvoda vezetője volt. 1978–
1991-ig, nyugdíjba vonulásáig 
a volt Selyemgyári Óvodában 
dolgozott, mint óvónő.

Gyermekszeretetét, hiva-
tástudatát bizonyítja az is, 
hogy nyugdíjasként, helyet-
tesítő óvónőként is odaadóan 
dolgozott intézményünkben, 

az akkori Városi Óvodában. 
Még ma is öröm tölti el szívét, 
ha beléphet az intézménybe, 
szívesen vesz részt az óvodai 
rendezvényeken, mert lelké-
ben még a mai napig ott él 
benne az óvónő. Rózsi néni 
személyisége, emberszerete-
te, hivatástudata, gyermekek 
iránti mély tisztelete pél-

daértékű lehet valamennyi 
óvodapedagógus számára. A 
SZEOB Játékvár Óvodájának 
valamennyi volt és jelen-
legi dolgozója nagyon sok 
szeretettel köszönti, szívből 

gratulál a vasokleveléhez, 
egyben jó egészséget és sok 
boldogságot kíván Rózsi né-
ninek. 

Varjúné Molnár Katalin
SZEOB Játékvár Óvoda

A SZEOB Játékvár Óvodája köszönti Szukics Gyulánét

 A városi pedagógusnapon is köszöntötték Szukics Gyulánét

Kétnapos falunapi rendez-
vénnyel ünnepelte alapí-
tásának 110. évfordulóját a 
vajdasági Tóthfalu (Totovo 
Selo)   június 22–23-án. 
Szentgotthárd-Rábatótfalu 
küldöttsége is részt vett az 
ünnepségen. 

A jubiláló település elsőként 
létesített testvértelepülési 
kapcsolatot 22 évvel ezelőtt 
Szentgotthárd-Rábatótfalu 
városrésszel. A Kissné Köles 
Erika szlovén országgyűlési 
szószóló által vezetett küldött-
ség személyesen gratulált e 
neves évforduló alkalmából, 
bízva a további jó együttmű-

ködésben. Tóthfaluban nagy 
hagyománya van a rózsater-
mesztésnek, így az évforduló 
első napján nemzetközi rózsa-
,és virágfesztivált szerveztek, 

melynek keretében sort ke-
rítettek virágkötő versenyre 
is. Az egész napos program-
nak része volt egy gyermek 
néptánc találkozó, illetve a 

gyerekeknek rajzpályázatot is 
hirdettek, emellett lovaglással, 
kézműves kirakodóvásárral 
és ugrálóvárral is készültek. 
A jubileum másnapján ko-
szorúzással, színvonalas kul-
turális műsorral egybekötött 
ünnepi szentmise keretében 
emlékeztek meg a falualapító 
és templomépítő házaspár, 
Tóth József és Wágner Mária 
életéről, tevékenységéről, ál-
dozatvállalásáról. Az utazás 
a Szentgotthárd-Rábatótfalui 
Szlovén Nemzetiségi Önkor-
mányzat szervezésében, a 
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 
támogatásával valósult meg.

Dr. Sütő Ferenc

Száztíz éve alapították Tóthfalut

Hat rezesbanda partizott

Kitűnő hangulat ural-
kodott a Szentgotthárdon  
pünkösd szombatján, június 
8-án megrendezett XXII. 
Pünkösdi Fúvóspartin, ahol 
hat fúvószenekar közösen 
szórakoztatta a szép számú 
közönséget a Színház mel-
letti téren. 

A táplánszentkereszti, kő-
szegi, sárvári, szombathelyi, 
letenyei és szentgotthárdi 
rezesbandák próba nélküli 
térzenéje osztatlan sikert 
aratott. Rápli Róbert, a szent-

gotthárdi fúvósok karnagya 
elmondta, rendhagyó mó-
don szervezték meg az idei 
találkozót, minden együttes 
kiválasztott egy-egy művet, 
melynek kottáját elküld-
ték egymásnak. Így otthon 
mindenki gyakorolhatott, 
ám összpróbára nem volt 
lehetőség. Együtt fújták az 
előre kiválasztott művet. A 
pillanat varázsa volt az, ami 
még egyedivé tette az idei 
szentgotthárdi, pünkösdi 
térzenét.  H. R. L.  



4 Szentgotthárd

Folytatás az 1. oldalról
Teszik mindezt olyan szak-

mai, társadalmi, egészségpo-
litikai környezetben, amely 
messzemenően befolyásolja 
és behatárolja lehetőségeiket. 
Tudjuk, hogy a betegek nem 
luxuskörülményekre vágynak, 
hanem szűrővizsgálatokra, 
és rövid várakozási időre 
a korszerű vizsgálatok-
hoz. Biztosítani kell az 
egészség előfeltételeit, a 
hatékony egészségfejlesz-
tést, az egészség védelmét, a 
betegség megelőzését, a szo-
ciális szférában a megfelelő 
gondozást, ellátást. Szentgott-
hárd város önkormányza-
ta ezek érdekében mindent 
megtett, s a jövőben is meg 
kíván tenni. Az alapellátásban 
biztosított a négy háziorvosi és 
két gyermekorvosi körzet, ez 
utóbbi várótermében kicse-
rélték a várótermi bútorokat, 
új székeket és pelenkázókat 
szereztek be, a veszélyes hul-
ladék tárolására új, az előírás-
nak megfelelő hűtőszekrényt 
vásároltak, továbbá a III. sz. 
felnőtt háziorvosi körzet régi, 
elavult hűtőszekrényét is ki-
cserélték, a felnőtt várótermi 
részben pedig az önkormány-
zat vízautomatát helyezett 
el. Nem kötelező feladatként 
működtetik a Rendelőinté-
zetet, 18 szakellátás látja el 
Szentgotthárd és a térség 
betegeit. Pár hónapja digitális 
röntgenfelvétel készül, és a 
szakorvos elektronikusan 
látja a számítógépén. Folya-
matban van a II. sz. felnőtt 
fogászati körzet 18 éves gépé-
nek cseréje, ez az új fogászati 
készülék közel 7,5 milliós be-
ruházás lesz. Várhatóan már 
augusztusban az új készülék-
kel látják el a betegeket. Az 
EFI munkatársai időről időre 
szűrő és prevenciós progra-
mokat szerveznek a város 
lakossága számára. A Városi 
Gondozási Központban a kö-

telező feladatok mellett nem 
kötelező feladatként ellátják 
a jelzőrendszeres házi segít-
ségnyújtást, közösségi ellátást 
és támogató szolgálatot. Az 
intézményben megújul a tá-

lalókonyha és a mosóhelyiség. 
Július 1-jétől az intézmény 
visszakapta a gondozóházat, 
ez utóbbit ott alakítják ki. Pá-
lyázatot nyújtottak be a jelző-
rendszeres házi 
segítségnyújtás 
készülékeinek 
c s e r é j é r e  e g y 
szlovéniai pro-
jekt keretében. A 
jogszabályi elő-
írásoknak meg-
felelően egy-egy 
m u n k a t á r s s a l 
bővül mind a Vá-
rosi Gondozási 
Központ, mind a 
Család- és Gyer-
mekjóléti Köz-
pont intézményi 
létszáma. Ugyan-
csak a Család- és 
Gy e r m e k j ó l é -
ti  Központban 
gépjárművet sze-
reztek be a még 
h a t é k o n y a b b 
feladatellátás ér-
dekében. A pályázati kiírást 
követően szó van a bölcsőde 
további bővítéséről is. A pol-
gármester megköszönte a ki-
tartó és fáradhatatlan munkát, 
mellyel az ünnepeltek a város 
és a térsége lakosságát az év 
365 napján, napi 24 órában 
szolgálják. 

Huszár Gábor az önkor-
mányzat határozata alapján 

Szentgotthárd szociális terü-
letén, elsősorban a bölcsődei 
korosztály ellátásában végzett 
csaknem négy évtizedes lelki-
ismeretes szakmai munkája 
elismeréseként Szentgotthárd 
Egészségügyéért és Szoci-
ális Ellátásáért Díjat adott 

át Dervarits Erikának, 
akinek munkáját mél-
tatták:

D e r v a r i t s  E r i k a 
1980 augusztusában 

állt a gyermekek szol-
gálatába, 39 éve kötelezte 

el magát a 0-3 éves korú 
gyermekek nevelésével, gon-
dozásával. A mai napig egy-
azon munkahelyen, jelenlegi 
nevén a SZEOB Tótágas Böl-
csődéjében látja el a nevelési-

gondozási feladatokat. Nehéz, 
felelősségteljes hivatást vá-
lasztott, s hivatása gyakorlá-
sában pótolhatatlan szerepet 
tölt be a kisgyermekek szoci-
alizációjában egy olyan pá-
lyán, ahol hibázni nem lehet, 
csak mindennap megfelelni 
az elvárásoknak. Munkáját 
töretlen lelkesedéssel, nagy 
szakmai elhivatottsággal, 

őszinte gyermekszeretettel, 
felelősségtudattal végzi. Tisz-
teli a gyermeki személyiséget, 
képes mindenkiben meglátni 
az értékeket. Tudatos, követ-
kezetes nevelőként gyermek-
központú szemléletével biztos 
támasza a kisgyermekeknek, 
szüleiknek. Az évtizedek alatt 
emberi, szakmai sokszínű-
ségével, meleg, engedékeny 
magatartásával formálja, 
óvja a gyermeket. Szakmai 
továbbképzéseken szerzett 
többlettudását, szakmai ta-
pasztalatát szívesen osztotta 
meg a hozzá forduló kolléga-
nőivel. Munkabírása, szakmai 
ismerete példaértékű kollégái 
számára. Mer egyéni módon 
gondolkodni, véleményt nyil-

vánítani. Olyan 
munkatársa az 
intézménynek, 
akire mindig le-
het számítani a 
feladatok meg-
valósításában, s 
teszi mindezt ön-
zetlenül, ha kell, 
még munkaidőn 
túl is. 

A polgármes-
ter Szentgotthárd 
e g é s z s é g ü g y i 
alapellátása terü-
letén végzett több 
mint három évti-
zedes lelkiisme-
retes, kiemelkedő 
szakmai munká-
ja megbecsülése 
jeléül az önkor-
m á ny z a t  á l t a l 
alapított Szent-

gotthárd Egészségügyéért 
és Szociális Ellátásáért Díjat 
adományozta Csicsai Ferenc-
nének, akinek méltatásában 
elhangzott:

Csicsai Ferencné, Évi, általá-
nos és középiskolai tanulmá-
nyait Szentgotthárdon végez-
te. 1982-ben kezdett dolgozni 
a mai nevén Markusovszky 
Egyetemi Oktató Kórház ideg-

A törődést, az áldozatos munkát ünnepelték

Csicsai Ferencné veszi át a díjat 
a polgármestertől 

A jelzőrendszeres 

házi segítségnyújtást 

is ellátják
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sebészeti osztályán. 1984-ben 
általános ápoló és asszisztens 
szakképesítést szerzett Szom-
bathelyen. Tudásvágya ösztö-
nözte arra, hogy munka mel-
lett gyermekápolói és körzeti 
ápolói szakosítót is végezzen. 
A szakiskola elvégzése után 
Szentgotthárdon a háziorvosi 
szolgálatnál előbb általános 

asszisztensi, majd 1986-tól a 
III. sz. háziorvosi körzet körzeti 
ápolói feladatát látta el, 2009-
től, a körzet magánpraxissá 
válása óta pedig az Aknay és 
Társa Bt. alkalmazottja. Mun-
káltatója szerint szakmailag, 
erkölcsileg, emberileg meg-
bízható munkaerő. Munkáját 
példamutató magatartással, 

elhivatottsággal, alázattal, 
kitartóan és megbízhatóan 
végzi. A szakmai változásokat 
folyamatosan követi, munkája 
során alkalmazza. Közvet-
lenségének, tisztelettudásá-
nak köszönhetően a bete-
gek bizalommal fordulnak 
felé, szeretik és elismerik. A 
körülötte dolgozó kollégák 

megbecsülését, szeretetét 
élvezi. Szorgalma, munkabíró 
képessége irigylésre méltó, a 
fiatalabb generáció számára 
példaértékű. 

Az ünnepséget – mely fo-
gadással zárult – nagy tapsot 
kiváltó zenei műsor tette még 
színesebbé, meghittebbé. 

Lendvai Emil

Június 25-én ülésezett a 
szentgotthárdi önkormány-
zat. Tárgyaltak a temetőkről, 
a Helyi Értéktár Bizottság 
munkájáról, sportegyesüle-
tek TAO támogatáshoz szük-
séges önrész megadásáról. 

Az önkormányzati ülés 
kezdése előtt Huszár Gábor 
megemlékezett Takács András 
zalaegerszegi plébánosról, aki 
közúti balesetben elhunyt. 
Szentgotthárd-Máriaújfaluból 
származott, kórházlelkészként 
dolgozott Zalaegerszegen, 24 
órában be volt kapcsolva a 
telefonja, mindenkinek segí-
tett. Harmincöt évesen hunyt 
el, június 25-én érte szólt a 
harang Szentgotthárdon. 

A két ülés közötti beszá-
molóban a polgármester 
gratulált a pedagógusnapi 
kitüntetetteknek. Elmondta, 
júliusban a sportcsarnok 
melletti vízelvezetéssel kez-
dődik a munka. A jegyzővel 
együtt tárgyaltak a Ferrosüt 
Kft. vezetőivel, sikerült alkut 
kötni, középtávon megmarad 
a szentgotthárdi sütőüzem. 
Június 16-án a zeneiskola 
falán lévő emléktáblánál 
megemlékezést és koszo-
rúzást tartottak Nagy Imre 
miniszterelnök kivégzésének 
és újratemetésének évfor-
dulóján, beszédet mondott 
Marton Ferenc, a megyei 
önkormányzat alelnöke.

A polgármester gratulált 
a Szerelmesek fesztiválja 
szervezőinek, a Pannon Kapu 
Kulturális Egyesületnek, a 

mozinak és az önkormányzat 
dolgozóinak, akik segítették a 
program megvalósulását.  Az 
Országos Rendőr-főkapitány-
ságnak megköszönte, hogy 
Szentgotthárdon tartották a 
Közlekedik a család című or-
szágos program döntőjét, az 
országból 20 csapat, 20 család 
jött el a kétnapos versenyre, 
amelynek fődíja egy Skoda 
Fabia volt. Labritz Béla alpol-
gármester a szentgotthárdi 
autós ügyességi verseny leg-
jobbjának adta át az önkor-
mányzat ajándékcsomagját. 

A város és városrészi teme-
tők állapotának helyzete, fe-
lülvizsgálata volt a következő 
napirendi pont. Dr. Haragh 
László, az Önkormányzati 
Erőforrások és Külkapcsolati 
Bizottság elnöke elmondta, 
sokszor éri az önkormányza-
tot jó szándékú figyelmeztetés 
a temetőkkel kapcsolatban, de 
szeretné felhívni a figyelmet, 
az országban alig akadhat 
példa arra, hogy egy 8-9 ezres 
városban 9 temetőről, 63 ezer 
négyzetméteres területről kell 
gondoskodni, ez a nagyság 
megfelel egy nagyobb város 
temetőjének felületével. A 
SZET Kft. az önkormányzat 
anyagi lehetőségeihez mérten 
karbantartja a sírkerteket, a 
füvet nyírni kell, szinte még 
be se fejezték, kezdhetik újra. 

Huszár Gábor kifejtette, a 
kisebb falvak a temetőjükkel 
együtt kerültek a városhoz a 
hatvanas években. Az önkor-
mányzat megújítja a ravata-
lozókat, folyamatosan végzi a 

szükséges munkákat, rendkí-
vüli helyzet is előállhat, mint 
legutóbb a zsidai temetőnél, 
amikor azonnal intézkedni 
kell. Virányi Balázs, az Esz-
közkezelő Önkormányzati 
Bizottság elnöke javasolta, ké-
szüljön hosszú távú program 
a megoldandó feladatokról. 
A képviselők elfogadták a 
beszámolót. 

Tárgyaltak a városi helytör-
téneti-értékmegőrző tevé-
kenységről, a Helyi Értéktár 
Bizottság számolt be a mun-
kájáról. Dr. Haragh László bi-
zottsági elnök megköszönte 
a bizottság (Csuk Ferenc, dr. 
Frank Róza, Molnár Piroska) 
értékes munkáját, hamaro-
san elkészül Széll Kálmán 
egykori miniszterelnökről, 
a térség szülöttéről készülő 
könyv is. A beszámolóban a 
2013 óta tevékeny bizottság 
és a honismereti klub számos 
értékes és érdekes gyűjtését, 
kiállításait mutatják be (né-
hány példa: kaszagyári, se-
lyemgyári kiállítás, a kisipar 
és kiskereskedelem története 
a városban, interaktív törté-
nelmi játékok a múzeumban, 

Vargha Gábor évforduló és 
emléktábla stb.). Dr. Frank 
Róza, az értéktár bizottság 
tagja szóban kiegészítette 
az előterjesztést. Elmondta, 
az idén kevés új javaslatot 
kaptak a helyi értéktár bőví-
téséhez. Szeretnék felvenni 
az értéktárba a Szentgotthár-
don hagyományos módon 
készülő kétkilós kenyeret 
és az idén 30 éves Hopplá 
fesztivált is. Javasolta, hogy 
a Szentgotthárd egykori és 
mai épületeit kiállításokon 
bemutatott  fényképeket , 
amelyeket most raktárban, 
pincében tárolnak, ki lehetne 
állítani az önkormányzati 
hivatal folyosóján, hogy a 
látogatók is megismerhessék 
a város érdekes történetét. 

A testület megköszönte a 
Helyi Értéktár Bizottság mun-
káját, és elfogadta a beszá-
molót. 

Két sportegyesület, a Szent-
gotthárdi VSE és a Rábatótfalu 
SE kérte a TAO támogatáshoz 
önrész biztosítását. Utánpót-
lás-nevelésre, tárgyi eszközök 
beszerzésére és infrastruk-
turális fejlesztésekre veszik 
igénybe a TAO-t, az önkor-
mányzat összesen 7.360.253,- 
Ft forintos támogatást nyújt 
az önrészekhez. 

Az önkormányzat hozzájá-
rul a Baross G. u. 8. sz. alatti 
ingatlan megszerzéséhez, 
kérelmet nyújt be a Nemzeti 
Vagyonkezelőhöz, hogy a vá-
ros javára adja tulajdonba az 
épületet. 

(t. m.)

A temetők állapotáról, az értéktár bizottság munkájáról is tárgyaltak

A sportcsarnok 

melletti 

vízelvezetéssel 

kezdődik 

a munka
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Május 6-ától 10-éig a Családi 
hét programjai zajlottak a 
Móra könyvtár gyermekrész-
legében az EFI közreműkö-
désével.

Hétfőn Dériné Tóth Andrea 
babamasszázs foglalkozást 
tartott az érdeklődő kisma-
máknak és csecsemőiknek. 
Prezentáción mutatta be a 
masszázs jótékony hatásait: a 
szülő és a gyermek kapcsola-
tának elmélyítését. A keringés-
javító és izomerősítő fogásokat 
a gyakorlatban is bemutatta, 
amit a kismamák azonnal 
kipróbálhattak saját cseme-
téiken. A babamasszázzsal 
enyhíthetők a hasi görcsök, 
segíthető a salakanyag ürítése. 
A foglalkozás népszerűségét 
bizonyítja, hogy a megjelent 
anyukák ősszel egy négy al-
kalomból álló tanfolyamon is 
szívesen részt vennének.

Kedden Hochrein Judit 
nagy sikerű Ringató foglal-
kozást tartott a gyermek-
könyvtárban. Több mint húsz 
anyuka és kisgyereke tanult 

meg mondókákat, játékokat 
a foglalkozás vezetőjétől. A 
program során rendkívül jó 
hangulatban zajlottak a játé-
kos gyakorlatok, a kisgyere-

kek és a kismamák is élvezték 
a délelőtti Ringatót.

Csütörtökön Nagy-Szatmári 
Szilvia bemutatta a babahor-
dozás legkülönfélébb anyag-

ból készült hordozókendőit, 
illetve megmutatta, hogyan 
kössék magukra a szülők. 
Felhívta a figyelmet arra is, 
hogyan kell a hordozóban 

elhelyezni a babákat, illetve 
milyen korig alkalmazható a 
babahordozás.

Délután a Színház aulájá-
ban hirdették ki a rajzpályá-
zat eredményét. Mintegy 100 
rajz érkezett alsós diákoktól a 
szentgotthárdi és a kistérségi 
iskolákból. A legjobb alkotá-
sok készítői értékes jutalmak-
ban részesültek.

Pénteken zenés interaktív 
foglalkozást tartott óvódá-
soknak a gyermekkönyv-
tárban Szabó Krisztina és 
Gerbert Judit. A részt vevő 
két óvodás csoport körében 
igen népszerű volt a játékos 
program. Élvezték a foglal-
kozást, szívesen aktivizálták 
magukat, s az óvónők és a 
gyermekkönyvtáros is ötlete-
ket meríthetett a foglalkozás 
tematikájából.

A programsorozatot az EFI 
támogatta. M. P.

Családi hét a gyermekkönyvtárban

Szentgotthárd Város Ön-
kormányzata 2019-ben is 
létrehozta a „Civil- és vá-
rosrészi alap”-nak nevezett 
pénzügyi keretet 6.200.000 
Ft értékben. A civilek és a 
városrészek évente három 
alkalommal pályázhatnak 
az általuk megvalósítandó 
programokra, tevékenysé-
gekre.

A júniusi ülésen megho-
zott döntések értelmében 
a következő hónapokban 
az alábbi események való-
sulnak meg önkormányza-
ti támogatás segítségével: 
a Nyugdíjas Pedagógusok 
és Barátaik Egyesületének 
kiállítása, a SZEMLE Egye-
sület ifjúsági alkotótábora, 
a Szentgotthárdi Horgász-
egyesület által bonyolítandó 
horgászverseny, a Szentgott-

hárdi Muzsikáért Alapítvány 
művészeti tábora, valamint 
a Nagyboldogasszony Plé-
bánia nyári hittantábora. 

Ezeken túlmenően a vá-
rosrészi keretből a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat 
az olvasótábor megvalósí-
tásához, a Jakabházi Falu-

szépítő és Hagyományőrző 
Egyesület ablakcserére, a 
Máriaújfalu Városrészi Ön-
kormányzata, Farkasfa Vá-

rosrészi Önkormányzata és 
Rábatótfalu Városrészi Ön-
kormányzata a helyi város-
részi nap megrendezésére, a 
Zsida-Zsidahegy Városrészi 

Önkormányzata  pedig  a 
Nyárköszöntő gulyásparty 
megszervezéséhez kapott 
támogatást most az önkor-
mányzattól.

A képviselők támogatták 
továbbá a Magyarországi 
Szlovének Szövetsége kérel-
mét is: a szövetség idén 18. 
alkalommal rendezi meg a 
Szentgotthárdi Nemzetközi 
Művésztelepet. A táborba 
10-12 művészt várnak Ma-
gyarországról, Szlovéniából, 
Olaszországból, Ausztriából 
és Szlovákiából, akik egy hé-
tig alkotnak majd a Szlovén 
Kulturális és Információs 
Központban. Az itt elkészült 
alkotásokból kiállítás és há-
romnyelvű katalógus is ké-
szül. Az alkotások egy része a 
város tulajdonába kerül.

(Információ: szentgott-
hárdi önkormányzat)

Civil szervezetek nyári rendezvényeit támogatják
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320 éve,  1699. júl ius 
7-én született Franz Anton 
Pilgramm, a barokk és ro-
kokó stílusban alkotó oszt-
rák építész a karinthiai 
Feldkirchenben. Ő tervezte a 
Nagyboldogasszony templo-
mot és a hozzá tartozó kolos-
tort 1740 és 1764 közt. Bécsben 
1761. október 29-én hunyt el.

315 éve, 1704. július 4-én 
Károlyi Sándor báró, II. Rá-
kóczi Ferenc hadvezére ku-
rucai élén Nagyfalva mellett 
győzelmet aratott Rabatta 
János grazi várnagy közel 
4000 fős serege ellen. Ká-
rolyi a nagy zsákmánnyal 
Szentgotthárdra sietett, és 
ott pihenőt tartott. Ebben a 
csatában őrségiek is részt 

vettek, nagy lelkesedéssel 
álltak a fejedelem zászlója 
alá. Rákóczi a szolgálatukat 
1806. június 7-én kelt levelé-
ben hálálta meg, meghagyta 
őket régi jogaikban. 

285 éve, 1734. július 29-étől 
Robert Leeb apátot szent-
gotthárdi főapáttá nevezték 
ki. Ekkor írta alá III. Károly 
király az adománylevelet, 
melyben a szentgotthárdi 
ciszteri apátságot a Bécs 
melletti Heiligenkreuzhoz 
csatolták. Robert Leeb egé-
szen haláláig, 1755. augusztus 
15-éig maradt főapát. 

115 éve, 1904. július 30-án 
este 10 óra körül gyulladt ki 
az óragyár. Délután 16:30-kor 
az első emeleti iroda melletti 

olvasztószobában, a kályha 
mellett tűz keletkezett, amit a 
dolgozók észrevettek és elol-
tottak. Valószínűleg a délutá-
ni tűz oka lehetett az estinek. 
A helyi tűzoltókon kívül még 
12 környező település tűzol-
tói (Nagyfalva, Horvátfalu, 
Rábakeresztúr, Németlak, 
Patafalva, Rábafüzes, Alsó-
szölnök, Kethely, Tótfalu, 
Kisfalud, Háromház és Ta-
lapatka) és civilek segítettek. 
Emberfeletti küzdelmükkel 
sikerült megakadályozni, 
hogy a tűz tovább terjedjen 
a szomszédos dohány- és 
selyemgyárra. 

95 éve, 1924. július 15-én 
a rábakethelyi plébániát a 
szentgotthárdihoz csatolták. 

90 éve, 1929. július 17-én 
avatták fel Benczúr Gyula 
festményéről készült, Széll 
Kálmánt ábrázoló portrét 
Vasvármegye törvényható-
sági ülésén. Az olajfestményt 
Knebel Riza festette. 

75 éve, 1944. július elején 
alakult újjá a Szentgotthárdi 
Járás Ipartestülete, mivel jelen-
tős számú kisiparos működött 
a térségben. Elnökük Orbán 
Ferenc, alelnökeik Dremmel 
Antal és Halmay Dezső, jegy-
zőjük Dampf Frigyes, pénztá-
rosuk Pável József lett.

50 éve, 1969. július 1-jén 
szűnt meg az önálló szent-
gotthárdi járás.

Összeállította: 
Talabér Lászlóné

Nevezetes szentgotthárdi évfordulók júliusban

MOZIMŰSOR
július 12. 17:00, július 13. 

15:00, július 13. 17:00, július 
14. 16:00

A kis kedvencek titkos élete 
2 (szinkronizált amerikai csa-
ládi animációs vígjáték – 3D)

A 2016-os kasszasiker folyta-
tása arról, hogy mit művelnek 
a háziállataink, miután mi 
elmentünk otthonról. Az első 
rész az eredeti vígjátékok közül 
a legjobb nyitó bevételt érte el 
a nem animációs filmeket is 
beleértve…

július 12. 19:00, július 13. 
19:00, július 14. 18:00, július 
15. 19:00, július 16. 19:00

Pókember – Idegenben 
(szinkronizált amerikai csalá-
di akció-kalandfilm – 3D)

Az már kiderült, hogy egyedül 
is képes megmenteni a világot, 
de úgy érzi, hogy neki szintén 
jár mindaz, ami bármelyik kö-
zépiskolásnak, ezért a barátaival 
európai utazásra indul. Ami-
kor azonban végre élvezhetné 
mindazt, amit a lazulás kínálhat, 
újabb ellenség érkezik… 

július 19. 19:00, július 20. 
19:00

Yesterday (szinkronizált 
angol zenés vígjáték – 2D)

Mi lenne, ha az egész világ 
elfelejtené minden idők talán 
legzseniálisabb zenekarát, a 

Beatlest? Mi lenne, ha csak 
te emlékeznél a felejthetetlen 
slágerekre? Mi lenne, ha elkez-
denéd játszani a mesés négyes 
dalait, és egy csapásra világsztár 
válna belőled?

július 20. 17:00, július 21. 
16:00

A kis kedvencek titkos élete 
2 (szinkronizált amerikai csa-
ládi animációs vígjáték – 2D)

Tartalom: július 12. 17:00
július 21. 18:00, július 22. 

19:00
Pókember – Idegenben 

(szinkronizált amerikai csalá-
di akció-kalandfilm – 2D)

Tartalom: július 12. 19:00

FÉLÉVZÁRÓ FILM
A szentgotthárdi moziban 

a Pókember – Idegenben című 
családi akció-kalandfilm a 
tervezett nyári leállás előtt 
utoljára bemutatásra kerülő 
alkotás. A szuperprodukció 
fiatalos, laza és vicces, de köz-
ben nagyon látványos, és jó 
néhány Marvel-karakter köz-
reműködik benne. Ráadásul 
több szálon kapcsolódik a 
Bosszúállók: Végjátékhoz. A 

nagy erő óriási felelősséggel 
jár, Peter Parker ezt most 
tanulja meg igazán. Az új tör-
ténet tehát ott kezdődik, ahol 
a Bosszúállók széria véget ért. 
Az ifjú hősnek megváltozott 
világban kell helytállnia, új 
ellenség közeleg, vállalja is a 
küzdelmet. 

VETÍTÉSI SZÜNET
A Csákányi László Film-

színház ezúton is tájékoztatja 
a közönségét arról, hogy a 
szabadságolások és a kar-
bantartási munkálatok miatt 
július 23-ától augusztus 1-jéig 
a mozi zárva tart, a nyári le-
állás utáni első előadás pedig 
előreláthatóan augusztus 2-án 
(pénteken) lesz. Természete-
sen az említett időszakban 
megjelenő legjobb produkciók 
hamar a vászonra kerülnek. 
Így például Az oroszlánkirály 
(szinkronizált amerikai csa-
ládi kalandfilm) és a Halálos 
iramban: Hobbs & Shaw (szink-
ronizált amerikai akció-thril-
ler) is. További információk 
és online helyfoglalás: www.
csakanyimozi.hu
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Az 5. Szerelmesek fesztiválja vonzotta a látogatókat

A Valami csaj(ok) előadást 
június 21-én mutatták be 
Pokorny Lia és Őze Áron 
előadásában, a Színházban. A 
közönség vélhetően annyira 
„együtt tudott élni a darab-
bal”, hogy a színpad első 
elsötétülése után is a helyén 
maradt, pedig csak a színtér 
átrendezése volt soron…

A Valami csaj(ok)-at Neil 
LaBute 2005-ben írta, 2013-
ban meg is filmesítették, a 
Rózsavölgyi Szalon Németh 
Kristóf rendezésében két éve 
mutatta be Budapesten. A Sze-
relmesek fesztiváljára jókor 
érkezett Szentgotthárdra. 

A történet nem túl bonyo-
lult, a középkorú férfi, és majd-
nem író, házasodni készül, és 
naná, hogy a menyasszonya 
jóval fiatalabb, a korosztályába 
az elhagyott nők tartoznak. 
Lelkifurdalásból, vagy miből 
(?!), indíttatva, 25 év után, szál-
lodai szobákban sorra meg-

keresi őket, szeretné „rendbe 
rakni” a dolgait. 

Pokorny Lia játszotta a négy 
elhagyott szeretőt, hihetetle-
nül jó jellemrajzokat kaptunk. 
A csúnyácska, agyonhajszolt, 
szatyros, slampos feleségről, 
aki két gyermeke idejéből 
lopva érkezett a találkozóra. 
A gimnáziumi első szerelem 
fájdalmas eltűnéssel ért véget, 
és a nő következetesen kija-
vítja a sunnyogó férfit: nem 
szakítottunk, szakítottál! 

A második jelenetben az 
érzéki, és a férfiakat bármikor 
lehengerelni képes szerető 
tűnik föl. Haja, öltözete, visel-
kedése luxusbordélyi, nem 
teketóriázik, célba veszi a ka-
napét – elvégre régi emlékeket 
kell fölidézni – vetkőzteti és 
dönti le partnerét, aki legin-
kább csak kapálózik. A gyors 
szex most elmarad, de nem 
sértődik meg. A nő idejében 
rájött arra, nem jó partit kötne, 
és hamar dobta a férfit. 

Telitalálat a harmadik hölgy, 
egyetemi oktató, talptól nya-
kig nercbundában, hűvös és 
kioktató, mint kiderült, dékán 
férje akaratával fölvértezve 
érkezett a találkozóra. Ne-
gyedszázada, az akkor még 
professzor férj egyengette a 
sármos fiatalember, kezdő 
írócska tanári pályáját, hálá-
ból felszarvazták. Az írócska 
a lebukás után kámforrá vált, 
a hölgy tovább élvezte fér-
je karrierépítését, immár a 
dékán várakozik autójában, 
odalenn a szálloda előtt. A 
feladat a bunda szétnyitása 
után világos: az írócskát sze-
retkezéssel kell megbüntetni, 
hogy lelkiismeretfurdalása 
legyen a menyasszonya előtt… 

A negyedik, a derűsen csi-
vitelő nő, végképp szembesíti 
felelősséget nem vállaló életé-
vel. Átveri, ikertestvére halálát 
hazudva, leleplezi kisszerű 
stiklijeit, hogy mindenkit ki-
használva járja az útját. 

Őze Áron, ez a félszeg szív-
tipró, nem hazudtolja meg 
magát, nem képes kibújni a 
bőréből. Az utolsó jelenet-
ben, míg pakol és csomagol, 
mobiltelefonján szédíti a 
következő nőt… 

A közönség jól vette a lapot, 
mintha ismerősek lennének 
azok a férfi és női helyzetek és 
kiszólások, ítélet van, megbo-
csátás… olykor előfordul. 

Vastapssal búcsúztatták a 
művészeket.  (t. m.)

Titkokkal telt sejtelmes órán 
keresztül utaztak a hangje-
gyekbe zárt szavak szárnyán 
mindazok, akik részesei voltak 
Hrabovszky-Orth Katinka és 
Soós János június 21-én, a Sze-
relmesek fesztiválja program-
sorozat keretén belül meg-
rendezett pódium-előadásán. 
Világslágereket és Karády 
Katalin dalokat adott elő. 

Katinka skálázás közben 
elmondta, szerinte az életben 
semmi sem korhoz kötött, s ez 
benne a szép. 

– Mi a szerelem? – kérdezett 
vissza, s válaszolt: – Kémia. 
Vágy. Őrület. Megmagyaráz-
hatatlan vonzalom. 

Megtelt a nézőtér. Sőt, pót-
székeket kellett pár pillanat 
alatt keríteni. Tényleg helyén 
való: még a csilláron is lógtak. 
S amikor csend lett, a feketébe 
öltözött test lelke mezítelenné 
vált; csak hangokból, akkor-
dokból, és az ezerszer leírt 
fájdalmakból és kínokkal telt 
éjszakák morajából szőtt pap-
lan takarta. Lecsukott szem-

mel megtaláltatott a „három 
mérő piros szallag” a bánat 
uccában, az olvadó málna pe-
dig a pohárban, amikor a váll 
a vállhoz ér. 

– A dalok imádatból adód-
tak egymás mellé – árulta el 
dalainak összeválogatásáról 
a szerelem dívájává avanzsált 
Katinka. – Szeretem Sinatrát, 
Shirley Bassey-t. Karády Kata-
lin pedig „gyermekkorom” óta 
a kedvencem. 

A zongorakísérettel előadott 
világslágereket és a magyar 

szerzők dalait, megzenésített 
költeményeit szűnni nem 
akaró vastapssal jutalmazta a 
publikum.

Horváth R. László

Beleszerelmesedtem

Párosan szép az élet

Soós János, 
Hrabovszky-
Orth Katinka

Pokornyi Lia, Őze Áron

A Színházban Őze Áron és Pokorny Lia főszereplésével a Valami csajok c. komédiát tűzték műsorra. 

A színdarab után brazil konga show, 
Fortissimo elektroswing koncert és 
retro disco autó volt a Várkertben 
a szabadtéri színpadnál, fiatalok és 
kevésbé fiatalok tömege a színpadon 
és a placcon hajnalig tartó lambadával 

és elektroboogie-val szórakoztatta 
egymást és önmagát.

Június 22-én, szombaton délután 
a Kolostorudvarban a Thália tanoda 
lépett fel Mandarin c. előadásával. 
Ennek az előadásnak a különleges-

sége, hogy fizikai mozgásszínház, a 
szereplők nem beszéddel, hanem a 
testükkel kommunikálnak. 

Szombaton délután már látszott: 
a közelgő vihar miatt nem lehet 
megtartani a Várkertbe tervezett 
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A Szerelmesek fesztiválja keretében június 23-án Vujity 
Tvrtko tartott előadást a szentgotthárdi Színházban Túl 
minden határon címmel. A Pulitzer-emlékdíjas újságíróval 
két órán át körbeutazhatta a közönség a Földet, s az izgalmas 
kalandozás során olyan helyekre is bepillanthatott, ahova 
Tvrtko is csak számtalan trükk által juthatott be. Az egykori 
tévés hétköznapi hősöket is bemutatott, ahogy tette egykor 
a Naplóban vagy könyveiben.

A kétórás kalandozás leg-
elején azt kérte a közönségtől, 
hogy a végén csak az tapsoljon, 
aki úgy érzi, erősebb lett a 
történetek által. Előadása ele-
jén filmbejátszás segítségével 
villantotta fel négy évtizedét a 
fényképezőgéppel a nyakában 
szereplő kisfiútól a tizenéves 
haditudósítón keresztül nap-
jaink ismert riporteréig. 

Beleláthattunk abba is, hogy 
milyen trükköket kellett azért 
bevetni, hogy olyan helyekre 
is bejuthasson, ahová más 
nem. Nemegyszer belebújt 
más személy bőrébe, hogy 
elmehessen a vágyott helyre. 
Hol egy segélyszervezet akti-
vistájaként, hol orosz tolmács-
ként kellett szerepelnie, végső 
esetben lefizette a hivatalno-
kokat. Így volt ez Toma András, 
az utolsó orosz hadifogoly 
esetében is, amikor az elme-
gyógyintézetbe való bejutás 
érdekében folyamodott ehhez. 
Mesélt arról is, hogy sikerült 
előhívni András bácsi emléke-
it, és így megtalálni a családját. 
Elmondása szerint az volt 
a legmeghatóbb, amikor az 
idős hadifogoly minden kérés 

nélkül hibátlanul elszavalta a 
Szózatot.

Beszélt Nick Vujicsicsról, 
a genetikai hiba folytán kéz 
és láb nélküli emberről, aki 
így is körbeutazta a világot, s 
sugározza az emberek felé a 
boldogságot. Így is lehet valaki 
boldog!  

Különböző trük-
k ö k k e l  b e j u t o t t 
Észak-Koreába, és 
Türkménbasi biro-
dalmába. Az elké-
pesztő diktatúrák 
országairól meghök-
kentő történeteket 
mesélt a riporter. Ha-
talmas Szaparmurat 
Türkménbasi ma-
gáról neveztette el 
a január hónapot, 
édesanyjáról pedig az áprilist, 
és még az állami tévé emblé-
mája is az ő feje. Türkménbasi 
nevét városok, sugárutak, 
vodka- és konyakmárkák 
őrzik, ráadásul még egy olyan 
szobrot is állíttatott magának, 
amelyik együtt forog a Nappal. 

A riporter eljutott Francia-
országba, ahol megnézhette 
a trianoni békeszerződés 524 

oldalas példányát, amiből egy 
eredeti darab létezik. – Amikor 
megláttam az aláírók között 
a magyar neveket, melyek 
utolsóként szerepeltek benne, 
akkor majdnem elsírtam ma-
gam – mesélte Tvrtko.

Mesélt Németh Szamiráról, 
akinek az üldöztetés és a 
menekülttábor volt a sorsa, 
mert édesapját – aki 56-os 
menekült volt – a bőrszíne 
miatt kivégezték. Ezt a lányt 
Gambián keresztül tudták 
Tvrtkóék kimenekíteni, mi-
közben felkutatták az itthoni 
rokonokat. A lány hazaho-

zatalának körülményeit, a 
halottnak hitt testvérrel való 
találkozását és a magyarorszá-
gi rokonokkal való találkozást 
is végigkövethettük egy rövid 
filmbejátszásban. Mint kide-
rült, a vallási és a kulturális 
különbség miatt nem maradt 
Szamira a magyar rokonok-
nál, férjhez ment, és Angliába 
költözött. 

Kembe Sorelek, a félig ma-
gyar, félig kongói fiatalem-
bernek a vágya az volt, hogy 
kijusson az olimpiára. Mivel 
Kongóban nincs vívó, így mint 
kongói állampolgárt benevez-
ték az olimpiára, és kijutott. 
Majd utána a téli olimpiára is, 
mivel Kongóban síelőből is ke-
vés van! Kacagtató történetek-
kel mesélte el Tvrtko a kalan-
dos utat, mire sikerült Kembe 
Sorelnek kijutni két olimpiára 
is, miközben vívni alig tudott, 
és síelni egyáltalán nem.

–  Meg tudod csinálni – ez 
adott erőt a súlyosan sérült 

Kerri Strug amerikai 
tornászlánynak, akinek 
Király Béla edző küldte 
a biztatást, hogy ismét 
megcsinálja az ugrást, 
s megszerezze az USA 
számára az aranyérmet 
1996-ban az atlantai 
olimpián.

Olykor torokszorító, 
néha megható, vagy 
éppen kacagtató, ám 
minden esetben erőt 
adó történeteket hall-

hattunk. Az előadás végén 10 
percre elsötétedett a terem, s 
a filmbejátszásban láthattuk a 
riportalanyokat, a helyszíne-
ket, és természetesen magát 
Tvrtkót a családjával, akiktől 
az erőt és a biztatást kapta. A 
közönség hosszan tartó taps-
sal köszönte meg az erőt adó 
történeteket.

Molnár Piroska

Erőt adó történetek – Vujity Tvrtko Szentgotthárdon

Vujity Tvrtko dedikált

esti programokat. A Pa-dö-dő kon-
certjét a szervezők átköltöztették a 
Színházba, az érdeklődőket pedig a 
közösségi oldalon értesítették erről. A 
színházterem megtelt, a két énekesnő 
pedig ezúttal sem okozott csalódást 
rajongóinak. Hozták a formájukat, s 
ahogy élt a színpad, úgy beindult a 
nézőtér is. Énekeltették a közönséget, 
majd látva, hogy milyen sok a gyerek, 
kislányokat is felhívtak szerepelni a 

színpadra. Az énekes páros sajátos 
helyzetét remekül kezelte: a toló-
székbe kényszerült Lang Györgyi a 
tőle megszokott fanyar humorral 
poénkodott önmagán, míg Falusi Ma-
riann – mintegy szolidaritást vállalva 
– szintén visszafogottan mozgott, a 
háttérben mozgó lányokra bízva a 
táncot. A remek hangulatú koncert 
után jó néhányan visszasétáltak még 
egy italra vagy egy kürtőskalácsra 

a szabadtéri színpad környékére, 
de az esti Soulwave koncertet és az 
utcabált a rossz idő miatt lefújták a 
szervezők.

Vasárnap, június 23-án délután a 
Színház aulában Lakatos Leventével 
író-olvasó találkozó volt, a gyerekek 
szórakoztatásáról a Kakaó zenekar 
gondoskodott. Este a Színházban 
Vujity Tvrtko Túl mindenen c. elő-
adása telt házas volt. 

Este az LGT tagjait is magában tudó 
Zenevonat produkció a zenekar slá-
gereivel szórakoztatta a közönséget a 
Várkertben.. Tűzijátékkal zárták az 5. 
Szerelmesek fesztiválját. 

A fesztivál támogatói: Csákányi 
László Filmszínház, Szentgotthárdi 
Fotóklub, Szentgotthárd Város Önkor-
mányzata, Vincze Csaba egyéni vállal-
kozó, Kis Édes Cukrászda és Kávéház, 

Club3 Kávéház és Étterem, Kiswire 
Szentgotthárd Kft., St. Gotthard Spa  & 
Wellnes.

Fotó: Kóbor Szonja, 
Bana Ferenc
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Programajánló
Július 13. 14:00
Békefi Antal Népdalkör jubileumi műsora
Helyszín: Színház 
Közreműködnek: Békefi Antal Népdalkör, Csillag Citera 
együttes, Répcelaki énekkar, Boglya Népzenei Együttes

Szentgotthárdi Történelmi Napok 
Július 25. (csütörtök)
17:00 Szentgotthárd egészségügye – kiállítás-megnyitó                                                                                                             
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal előtere
18:00 Hadsereg a vasfüggöny mögött – kiállítás-megnyitó
Színház aula 
Július 26. (péntek)
16:00 Kikiáltó a város utcáin 
16:00 „Kardok, pajzsok, páncélok” középkori felszerelés, 
viselet és fegyverbemutató (Hunyadi Mátyás Fekete Sereg 
Hagyományőrző Csoport)
17:00 Solymászbemutató 
17:00 – 19:00 Íjászat gyakorlása (Szent Sebestyén Íjászkör)
18:00 Hastánc bemutató    
19:00 Ünnepélyes megnyitó és felvonulás 
20:00 Lovasíjász bemutató (Őr-Nyék Hagyományőrző és 
Harcművészeti Alapítvány)
21:00 Honeybeast koncert 
22:00 Fáklyás őrjárat
23:00 Tűzzsonglőr show
Kísérőprogramok (Helyszínek: Város utcái, Várkert):
Történelmi élőkép – táborállítás, fegyver- és viseletbemutató, 
betekintés a hagyományőrző táborokba.
Kísérőprogramok (Helyszínek: Város utcái, Várkert):
Történelmi élőkép – táborállítás, fegyver- és viseletbemutató, 
betekintés a hagyományőrző táborokba. Gotthárd barát vására 
és kézműves kirakodóvásár.
Július 27. (szombat)
10:00 „A szentgotthárdi csata avagy a te utad a vasvári 
békéig” társasjáték bemutatója a Múzeumban
14:00 – 16:30 Íjászverseny (Szent Sebestyén Íjászkör)
15:00 „Kardok, pajzsok, páncélok” középkori felszerelés, 
viselet- és fegyverbemutató (Hunyadi Mátyás Fekete Sereg 
Hagyományőrző Csoport)
15:00 Fazekas gyerekfoglalkozás
15:00 Lovagoltatás 
16:00 Lovasíjász bemutató (Őr-Nyék Hagyományőrző és 
Harcművészeti Alapítvány)
16:00 Szentgotthárdi csata emlékfutás – több korosztály-
ban és kategóriában
17:00 Íjászverseny eredményhirdetése 
17:00 Bábelőadás – Paprika Jancsi
18:00 „Hódoltató török” bemutató (Malkocs Bej serege)
19:45 Gasztrocsata eredményhirdetése
20:00 Holdviola fesztiválkoncert
21:00 Csatafutás eredményhirdetése
21:30 1664 - avagy Szentgotthárdi csata
22:00 Disco
Kísérőprogramok (Helyszín: Várkert):
Egész nap: Történelmi élőkép, betekintés a hagyományőrző 
táborokba. Népi és kézműves játszóház. Gotthárd barát vására 
és kézműves kirakodóvásár.
A Szentgotthárdi Történelmi Napok alatt folyamatos programok: 
Színház és környéke: Éremverés – Történelmi fotózás | Pável 
Ágoston Helytörténeti és Szlovén Nemzetiségi Múzeum: A ren-
dezvény ideje alatt a múzeumba a belépés ingyenes! Virtuális 
kalandozások a csatában, Hadiösvény | Gasztrocsata 
A programok helyszíne a Várkert.
A rendezvény ingyenes!

Június 24-én, Szent Iván 
napján éjszakai nyitva tartás 
volt a Pável Ágoston Múze-
umban. Ingyenes tárlatve-
zetéssel, új interaktív játé-

kokkal várták a látogatókat. 
A kiállítások megtekintése 
mellett megnézhették az 
érdeklődők a kaszagyárról 
szóló kisfilmet is.

A Rábafüzesért Egyesület 
június 22-én bográcsozással 
egybekötött Szent Iván-éji 

tűzgyújtást rendezett a város-
részen. Jó hangulatban telt a 
késő éjszakába nyúló program.

Szent Iván-éj a múzeumban

Tűzgyújtás Szent Iván éjjelén
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Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a 
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a Határtalanul! program 
keretében nyílt pályázatot hirdetett a külhoni magyarság-
gal kapcsolatos ismeretek bővülésének, a magyarországi 
és külhoni fiatalok közötti kapcsolatok kialakulásának 
elősegítésére.  Ezen kiíráson a szentgotthárdi Vörösmarty 
Mihály Gimnázium a HAT-18-01-0946 pályázati azonosító 
számú „Az ezerarcú Szlovénia - magyar szívvel, avagy törté-
nelmi emlékek nyomában a Muravidéken” címmel beadott  
pályázata 2 099 100 Ft összegű támogatásban részesült.

2019. május 15-étől 17-éig a 
Vörösmarty Mihály Gimná-
zium 7.g. osztálya a Határ-
talanul! pályázat keretein 
belül töltött el néhány napot 
a Trianon hatására elcsatolt 
területeken, amelyek ma 
Szlovénia és Horvátország 
tulajdonát képezik. 

A Határtalanul! pályázat a 
7. évfolyamosokkal ismerteti 
meg a történelmi Magyaror-
szág magyarlakta területeit.

Az első nap megtekintettük 
a Muravidéket, ezen belül 
a dobronaki kéttannyelvű 
általános iskolát és a tájhá-

zat. Következő úticélunk a 
bántornyai Árpád-kori temp-
lom volt. A templomlátogatás 
után korgó gyomorral felke-
restük a Kodila birtokot, ahol 
az érdekes idegenvezetés 
elkalauzolt bennünket a son-
kakészítés rejtelmeibe, mely 
után jól esett megkóstolni a 

helyben készült termékeket. 
A kóstoló után felkereked-
tünk, és elindultunk Ptujba, 
hogy megcsodálhassuk a több 
száz éves várnegyedet és a 
várost. Majd elbuszoztunk ki-
tűnő szállásunk felé, amely 
Celjében helyezkedett el.

Második nap frissen és ki-
pihenten elindultunk Ljublja-
nába, ahol megnéztük a várost, 
valamint a híres várat, ahol 
1849 májusa és júliusa között 
fogva tartották  gróf Batthyány 
Lajost. Az osztály az ő tisztele-
tére felszentelt szobor megko-
szorúzása után részt vett egy 
interaktív és érdekes vársétán. 

Itt megismerkedhettünk a 
vár részletes történetével. Ezt 
követően meglátogattuk a 
Postojnai-cseppkőbarlangot. 
Az idegenvezetés német, szlo-
vén és angol nyelven történt, 
ezért szerencse, hogy az isko-
la nagy figyelmet szentel az 
idegen nyelvek oktatásának. 
A barlang bejárását követő-
en elindultunk Fiume felé, 
ahol megnéztük a várat és 

a Tersattoi Mária búcsújáró 
templomot, majd elfoglaltuk 
második szállásunkat. A szállás 
közel volt a tengerparthoz, így 
vacsora után lehetőség volt a 
parton sétálni, és a bátrabbak-
nak belemerészkedni a vízbe.

Harmadik nap tüzete-
sen megnéztük a fiumei 
kikötőt, a korzón találha-
tó óratornyot, a piacot, a 
színházat, a Kormányzói 
Palotát, az egykori Magyar 

Királyi Tengerhajózási Rt. 
székházát, majd megko-
szorúztuk Baross Gábor 
emléktábláját. Ellátogattunk 
Opatijába, ahol megcsodál-
tuk Markusovszky Lajos 
utolsó lakhelyét, ahol ma is 
emléktábla őrzi nevét. Fe-
lejthetetlen élmény maradt 
számunkra a tengeri séta-
hajókázás és a tengerparti 
nézelődés, szabadprogram.

A hosszú séta után felszáll-
tunk a buszra, és a hazafelé 
tartó 6 órás úton kipihenhet-
tük magunkat.

Vörösmarty Mihály 
Gimnázium 

7.g osztálya – Hollósi Ádám

Határtalanul!

Látogatás Ptujban

Ljubljanai vár

Tersatto vára

TengerParty
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Egészségünkért, ismeretterjesztő sorozat (26.)

A nyugati típusú társa-
dalmak rohanó életmódja 
szervezetünkre is hatással 
van. A rendszertelen, moz-
gásszegény életmód, a túlzott 
kalória-bevitel és a nagy 
mennyiségben fogyasztott, 
finomított készételek fo-
gyasztása gyakran megter-
helő testünknek. Az utóbbi 
évtizedben egyértelműen 
bebizonyosodott, hogy a bél-
rendszerünkben élő nagy-
mennyiségű baktériummal 
szoros kapcsolatban élünk. 
Ennek károsodása egy ala-
csony szintű gyulladási folya-
matot indít be, mely számos 
betegség kialakulásához ve-
zethet. A táplálkozás többek 
között a bélbaktériumainkra 
is direkt módon hat, de emel-
lett egyes gének működését 
is szabályozza, melyeknek 
szerepe van testalkatunk 
kialakításában, vagy a gyo-

mor-bélrendszer sejtjeinek 
szaporodásában és a daga-
natok kialakulásában.

A 2-es típusú cukorbe-
tegség a világ egyik vezető 
népbetegsége, Magyarország 
lakosságának 10%-a szen-
ved benne. Az elhízás és a 
helytelen táplálkozás miatt 
káros bélbaktériumok sza-
porodnak el, az általuk tör-
ténő tápanyaglebontás során 
gyulladáskeltő anyagok sza-
badulnak fel, melyek előse-
gítik a máj elzsírosodását és 
serkentik a további elhízást, 
inzulinrezisztenciát hozva 
létre. A 2-es típusú cukor-
betegség kezelésére számos 
gyógyszert fejlesztettek már 
ki, nem titok azonban, hogy a 
betegség a kezdeti stádiumá-
ban az életmód megváltozta-
tásával és fogyással 
gyógyítható. Ké-
sőbbi stádiumban 

a már kialakult szövődmé-
nyek nem fejleszthetőek 
vissza, ezért itt is fontos a 
mielőbbi kezelése, de 5-10 
kg-os fogyással a cukor- és 
zsíranyagcsere ekkor is jelen-
tősen javítható, ez általában 
1-1 gyógyszer elhagyását is 
lehetővé teszi.

A cukorbetegség szövőd-
ményei közül talán a diabete-
szes láb a legkevésbé ismert, 
ugyanakkor a diabéteszes 
láb az egyik legnehezeb-
ben kezelhető szövődmény. 
A hátterében az idegek és 
az érrendszer károsodása 
áll, a talp nyomási pontjain 
sebek jönnek létre, melyek 
akár csontig is hatolhat-
nak, gyógyhajlamuk nagyon 
rossz. Az idegrendszer káro-
sodása miatt a betegek nem 

érzik a talpukat, és így a fáj-
dalmat sem, ezért a sebeket 
csak későn veszik észre. A 
nyomási pontokon kialakult 
talpi sebek csak tartós pi-
hentetés esetén gyógyulnak 
meg, azaz semmilyen terhe-
lés sem érheti őket. Az ilyen 
sebek ellátására szakosodott 
ortopédiai szakrendelőkben 
speciális gyógyászati segéd-
eszközöket (ortézisek), vagy 
speciális talpú cipőket alkal-
maznak, melyek használata-
kor az adott seb egyáltalán 
nem terhelődik.

(A cikket a tápcsatorna 
betegségeiről augusztusban 
folytatjuk. A szerk.)

Dr. Lovász Barbara, 
Dr. Svébis Márk 

Semmelweis Egyetem, 
Budapest

„Amit eszel, azzá leszel”– A táplálkozás és a cukorbetegség, 
valamint a tápcsatornai betegségek kapcsolata (1.)

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 Dél-Vasi Foglalkoztatási Paktum Iroda állandó rovatot indít, melynek elsődleges célja, hogy segítsük a Szentgotthárdi Járásban 
élő állást kereső munkavállalók és munkáltatók egymásra találását. 

Állást keres, munkahelyet váltana vagy megvalósítaná álmai vállalkozását?
Személyre szabott tanácsadásra van szüksége?
Munkáltatói igényeken alapuló, piacképes szakmát nyújtó képzésen venne részt? 
Nem talál szakképzett, dolgozni akaró munkaerőt? Szeretne támogatott foglalkoztatásban munkaerőt alkalmazni?

Forduljon hozzánk bizalommal, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken:

VASVÁRI JÁRÁS: Papp-Felber Anita: e-mail: anita.felber@westpannon.hu; Tel: +36-30-543-5313
KÖRMENDI JÁRÁS: Tompa Kristóf: e-mail: kristof.tompa@westpannon.hu; Tel: +36-30-438-3872
SZENTGOTTHÁRDI JÁRÁS: Kántor Ildikó: e-mail: ildiko.kantor@westpannon.hu; Tel: +36-30-211-2009

Időszerű állásajánlataink: ápoló, szakápoló, asztalos, festő mázoló, úszómester- fürdőfelügyelő, lánc-
hurkoló, mosodai betanított munkás, segédápoló, betanított faipari munkás, eladó, műszaki karbantartó, 
operátor, ügyintéző pénztáros, fiókvezető, szociális gondozó, szakápoló, víz- és központifűtés-szerelő, 
vezeték- és csőhálózat-szerelő (víz, gáz, fűtés), gépkezelő, szobaasszony, konyhai kisegítő, szakács, 
udvari munkás, felszolgáló, egyéb takarító és kisegítő, üzemvezető, adminisztrátor.

A DÉL-VAS MEGYEI GAZDASÁG- ÉS FOGLALKOZTATÁS-FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉS 
A HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS SZOLGÁLATÁBAN 
PROJEKT AZONOSÍTÓ: TOP-5.1.2-15-VS1-2016-00001 
A projekt kedvezményezettje Vasvár Város Önkormányzata.

TOP Paktum Sarok
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Első alkalommal rendeztek PresiDance Kupát Szentgott-
hárdon. Az Országos Tánciskolás Versenynek a Széchenyi 
István Általános Iskola adott otthont június 15-én. Az egész 
Dunántúlról érkeztek, valamint a fővárosból és Ausztriából is. 
A 160 fellépő versenyző mellett mintegy 350 fő volt kíváncsi 
a produkciókra. 

Páros kategóriában mind-
két klasszikus tánccsoport 
(latin, standard) látható volt 
a parketten. A közönség ré-
szese lehetett még szóló és 
duó versenynek, valamint 
kűr- és formációs számokban 
is megmérettették magukat 
a táncosok. Az egész napos 
szemlét követő eredmény-
hirdetésen számos elismerést 
adtak át, azonban a sportsze-

rűség okán név szerint nem 
emeltek ki senkit. Az esemény 
főtámogatójaként szerepelt 
a MIELL Group, az OTP Bank 
Szentgotthárd Város Önkor-
mányzata mellett. A rendez-
vény olyannyira sikeresnek 
bizonyult, hogy már elkezdik 
a jövő évi PresiDance  Kupa 
szervezését. 

A szezont a PresiDance 
Táncsport Egyesület egyéb-

ként egy hangulatos Évzáró 
Díjátadó Gálával búcsúztatta 
a hónap végén a szentgott-
hárdi Színházban. Itt díjazták 
azokat a táncosokat, akik 

végigtáncolták az évadot. 
Mindemellett a különböző 
korcsoportok, csoportok kü-
löndíjban is részesültek.

Fotó: Szatmári Mihály

Június 8-án első alkalommal 
rendezték a Nemzeti Futó-
versenyt, amelynek hely-
színe Budapesten a Hősök 
tere volt. 

A résztvevők 5 és 10 km-es 
távok közül választhattak. 
A két távon összesen 5151-

en indultak a 30 fok feletti 
hőségben. A szentgotthárdi 
futók kiváló eredményekkel 
képviselték Vas megyét és 
városunkat. A 10 km-es tá-
von Karsai Márton (Synergy 
Fitness) 5. helyen ért célba az 
olimpikonokkal tűzdelt me-

zőnyben, 35:00-ás idővel. Az 
5 km-es távon Somogyi Gá-
bor szenior atléta a fiatalok-
kal ismét felvette a versenyt, 
és 17:55-ös idővel, a 6. helyen 
zárt. A szentgotthárdi Koszár 
Zsolt, aki a VEDAC színeiben 
indult, nagy fölénnyel, kivá-
ló idővel nyerte az 5 km-es 

futamot 15:09-es idővel, így 
elnyerte a „Nemzet Futója” 
címet. A díjakat Baji Balázs 
világbajnoki bronzérmes 
gátfutó adta át.

Másnap, pünkösdvasár-
nap már Keszthelyen rajtolt 
ismét a trió. Itt Somogyi-

Karsai duó a félmaratoni 
párban váltóversenyt (101 
pár indult) nagy különbség-
gel nyerte 75:24-es idővel. 
Koszár Zsolt a félmaratoni 
távon (564 versenyző) indult, 
ahol ezüstérmet sikerült 
szereznie 69:36-os idővel. 
A versenyt az idén remeklő 
SZOESE színeiben verseny-
ző Horváth György nyerte, 
6 mp-cel megelőzve Zsoltot 
69:30-as idővel.

„Januárban államvizsgáz-
tam, amelyre rengeteget 
készültem. Így a futásban 
nagyon megcsúszott a fel-
készülésem, most kezdem 
utolérni magam. Ezért szük-
ségem van ilyen nagyobb 
terhelésű hétvégékre, hogy 
a nyári és őszi versenyeken, 
országos bajnokságokon már 
megfelelő állapotban legyek.” 
– Koszár Zsolt
(Információ: Synergy Fitness)

I. PresiDance Kupa táncverseny

PresiDance Kupa táncverseny

Koszár győzött a Nemzeti Futóversenyen

Somogyi Gábor, Koszár Zsolt, Karsai Márton

A versenyt megelőzően június első hétvégéjén sikeresen 
szerepeltek az egyesület ifjú versenyzői a kaposvári 
Tánc Diákolimpia Országos Döntőjében is.

Eredmények: a Szentgotthárd és Térsége Arany János 
Általános Iskolája versenyzői: Németh Lora, Fehér Gréta, 
Soltész-Bácskai Levente, Király Noel, Gorza Milán

Vörösmarty Mihály Gimnázium versenyzője: Tóth Júlia
Soltész-Bácskai Levente - Németh Lora páros eredmé-

nyei:
Standard 1.hely, Latin 6.hely, Kűr 4.hely
Gorza Milán - Tóth Júlia páros eredményei:
Standard 4. hely, Latin 7. hely, Kűr 2. hely
Király Noel - Fehér Gréta páros eredményei:
Standard 3. hely, Latin 7. hely, Kűr 5. hely

(Információ: PresiDance TSE)

Tánc Diákolimpia Országos Döntő
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Lakásfelújítás, épületkarbantartás.
Nyílászárócsere, festés.

Víz-, gáz-, központifűtés-szerelés, 
villanyszerelés, 

külső-belső burkolás.
Tetőfedés, bádogozás, ácsmunkák, 

kapubejárók készítése, 
kertépítés.

Telephelyünkön garázsok, irodák, 
raktárak bérbe adók!

SZET Szentgotthárdi Kft.
Szentgotthárd, Hunyadi út 42. • Ügyfélszolgálati iroda: 06-94/380-052 • Ügyfélszolgálati idő: munkanapokon 7.30-15.30

Halottbeszállítás 
24 órás ügyelet: 

06-30/2827-684, 
06-30/819-0856

Park és közterületek gondozása, szállítás, 
hóeltakarítás és síkosságmentesítés.

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 

Harminckét fokos kánikulai 
melegben a „Brunnenlauf” 
(Kútfutás) elnevezésű nem-
zetközi utcai futóversenyen 
a városközpontban kijelölt 
2,5 km-es körpályán a ver-
senyzők 8 történelmi kút ill. 
szökőkút mellett futottak 
különböző távokon és korcso-
portokban. 

A közel 400 induló között 20 
szentgotthárdi futó állt rajt-
hoz. Különösen az Arany János 
Ált. Iskola tanulói szerepeltek 
jól a gyerekfutamokban, és a 
Synergy Fitness futói a felnőtt 
futamokban. A 10 km-es távon 
3 kiváló kenyai atléta is indult, 

velük csak Koszár Zsolt tudta 
tartani a lépést. 

Jobb gotthárdi helyezések: 
Gyerekfutam 1 km 
8-9 év lány 1. Köbli Boglárka 
10-11 év fiú: 3. Molnár Ádám, 

lány: 1. Tass Luca, 2. Kapitány 
Réka, 3. Mihályfi Jázmin 

Ifjúságiak 2,5 km 
14-15 év fiú: 4. Tass Máté 

(mind Arany János Ált. Iskola) 
Felnőtt 5 km  
Férfi: 1. Karsai Márton, 4. 

Somogyi Gábor 
Felnőtt 10 km 
Férfi 30-39 év: 3. Koszár Zsolt 

(mindhárom Synergy Fitness) 
Női 30-39 év: 3. Woki Edina

Fürstenfeld: nemzetközi utcai futóverseny
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rendel:
szerdán 10-12 h • hétfőn 15-18 h • csütörtökön 15-18 h

HA ÖN MUNKAVÁLLALÓ, AKI… 

Állást keres, munkahelyet váltana vagy megvalósítaná álmai vállalkozását? 

Személyre szabott tanácsadásra van szüksége? 

Piacképes szakmát nyújtó képzésen venne részt?  

HA ÖN MUNKÁLTATÓ, AKI… 

Nem talál szakképzett, dolgozni akaró munkaerőt?  

Szeretne támogatott foglalkoztatásban munkaerőt alkalmazni? 

 

Vegye fel velünk a kapcsolatot, forduljon hozzánk bizalommal! 

 

Elérhetőségeink: 
Dél-Vasi Foglalkoztatási Paktum Iroda 

9800 Vasvár, Alkotmány u. 1. 

Tel.: 94/572-016; 30/361-1787 

E-mail: paktum@vasvar.hu 
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Feldbachban a „Sonn wend-
lauf” (Futóverseny a nap-
fordulón) elnevezésű utcai 
futóversenyen több mint 200 
futó vett részt az esőt követő 
kellemesen hűvös időben. A 
kijelölt pálya a városközpont 
utcáin kanyargott, és két Rá-
ba-hídon is át kellett futni.

A versenyen ezúttal egy 
kisebb szentgotthárdi külö-
nítmény vett részt, közülük 
az alábbiak szerepeltek ered-
ményesen. 

Gyerekfutam 1050 m
8-9 éves korcsoport lány: 1. 

Rónai Zsófia

10-11 év lány: 1. Kapitány 
Gréta, 3. Mihályfi Jázmin

Felnőtt 4220 m férfi: 1. Ko-
vács Balázs

Woki Zoltán

Önkormányzati és TAO támo-
gatás segítségével valósulnak 
meg sportfejlesztések Szent-
gotthárdon.

A Szentgotthárdi VSE és a 
Rábatótfalui SE Egyesület a 
korábbi években több millió 
forintot nyertek TAO pályá-

zatból, amelyhez a szükséges 
önrészt mindig Szentgotthárd 
Város Önkormányzata adta. A 
támogatásnak köszönhetően 
nem csupán a sportegyesületek 
működésére fordítottak, hanem 
infrastrukrurális fejlesztésekre 
is: ebből valósult meg a szent-
gotthárdi sporttelepen az au-
tomata pályaöntöző rendszer 

kiépítése, a pályakarbantartó 
fűnyíró beszerzése, a mélyfú-
rású vízkút és ellátórendszer 
kivitelezése, a labdafogó háló 
beszerzése, a kerítés javítá-
sa és áthelyezése, új kispadok 
felállítása. Rábatótfaluban az 
öltözőépület bővítése, illetve a 

pályakarbantartó berende-
zések beszerzése történt meg. 

A Szentgotthárdi VSE és a 
Rábatótfalui SE idén is kére-
lemmel fordult Szentgotthárd 
Város Önkormányzatához a 
TAO pályázat önrészének biz-
tosítása céljával. A képviselő-
testületi döntés alapján idén a 

Szentgotthárdi VSE 1.671.500 Ft-
ot az utánpótlás-nevelés, további 
1.863.044 Ft-ot kisbuszbeszerzés, 
a Rábatótfalu SE 844.430 Ft-ot 
utánpótlás nevelés, további 
2.981.279 Ft támogatást pedig 
fűnyíró traktorbeszerzés és 
öntözőrendszer-kiépítés ön-
részének biztosítására kap az 
önkormányzattól.

Verseny időpontja: 2019. 
július 27. (szombat)

Előnevezési határidő: 2019. 
július 15. (hétfő) – www.
csatafutas.com – ezt követően 
csak a helyszínen van lehető-
ség nevezni.

Futamok:  Gyerekfuta-
mok (I. kcs. 2014 és fiata-
labb, II. kcs 2012 – 2013, III. 
kcs. 2010 – 2011, IV. kcs. 2008 
– 2009, V-VI. kcs. 2004 – 2007), 
Parafutam – 400 m, Főfutam 
(Kcs-ok: 2000-ig, 1999–1990, 
1989–1980)

1979-1970, 1969-1960, 1959 
előtt születettek, Hobbifutam

A nevezési díjak befizetése 
és a rajtszámok kiadása 2019. 
július 26-án, pénteken 17-
től 19 óráig a szentgotthárdi 
Színházban (Széll Kálmán tér 
7.), valamint a verseny napján 
14:00 órától a rendezvény 
helyszínén (9970 Szentgott-
hárd, Széll Kálmán tér).

A szervezők azt kérik, hogy aki 
teheti, az a versenyt megelőzően 
vegye át rajtcsomagját! Helyszíni 
nevezés a mindenkori futam 
kezdete előtti 1 óráig! A program-
változás jogát fenntartják!

Gaál Ákos
Sport- és ifjúsági ügyintéző

Gotthárdi futósikerek Feldbachban

Középen Kovács Balázs

17. Szentgotthárdi Csata Emlékfutás

Önkormányzati és TAO támogatás 
két sportegyesületnek
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KIHAGYHATATLAN 
AJÀNLAT

Vossen törölközők, kádkilépők nagy 
szín- és méretválasztékban, osztályos 
minőségben; rendkívül kedvező áron!

WWW.VOSSEN.COM

2019 AUGUSZTUS 02. — 03.
8:00 h — 18:00 h-ig

VOSSEN FROTTIER KFT

9970 Szentgotthárd

Haris út 1

3D Íjászverseny

Június 15-én rendezte a 
Szentgotthárdi VSE Szent 
Sebestyén íjászköre ez évi 
3D íjászversenyét a Hársas 
tó körül. A helyszín kitűnő 
terepet biztosított a 40 db 3d 
jellegű állatcél elhelyezésére, 
mely kihívás elé állította a 125 
fős mezőnyt.

A verseny népszerűségét 
mutatja, hogy a régió íjászain 
kívül érkeztek még Gödöllőről, 
Kiskunhalasról is, valamint 30 
fő képviselte az osztrák íjászo-
kat is, nemzetközivé emelve a 
megmérettetést.

Nemcsak az átlagosnál vál-
tozatosabbra épített pálya, de 

a rekkenő hőség is megnehe-
zítette az íjászok dolgát, akik 
az ásványvíz mellett a tó vizét 
is használták a felfrissülésre.

A körülmények ellenére 
is születtek kitűnő eredmé-
nyek, bizonyítva az íjászok 
felkészültségét és a folyamatos 
fejlődést.

A rendező egyesület a ver-
senyen nem vett részt, min-
den energiájukat lekötötte a 
versenyszervezés, de az már a 
helyszínen kiderült, hogy kitű-
nő pályát építettek. Az íjászok 
egybehangzó véleménye, hogy 
jövőre újból visszatérnek.

(Információ: 
Szent Sebestyén Íjászkör)

Az ügyességi lövészet kategória résztvevői


