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Július 25-étől 27-ig rendezték a Szentgotthárdi Történelmi 
Napokat. A város immár 17. alkalommal emlékezett meg az 1664. 
évi győztes szentgotthárdi csatáról. Kiállítással, felvonulással, a 

hagyományőrző csoportok bemutatóival, zenei programokkal, 
a csata újrajátszásával idézték meg a múltat és szórakoztatták 
a közönséget. Folytatás a 4. oldalon 

Szentgotthárdon július 27-én felavatták 
a teljesen megújult Várkertet. Sétányo-
kat, kis tavat, fűszerkertet alakítottak ki, 
számos fát, cserjét és virágot ültettek. 

A Szentgotthárdi Történelmi Napokon 
színes sátrak töltötték meg az árnyas 
parkot, a szokásokhoz híven, itt állították 
fel táboraikat a hagyományőrző csapatok 
és csoportok. A régi strand helyén lévő kis 
tavacskánál tartották a felújított Várkert 
avatását. 

Folytatás a 2. oldalon 

Felavatták 
a felújított Várkertet
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A s z e n t g o t t h á rd i  Mó ra 
könyvtár idei júniusi olva-
sótáborában Mátyás király 
korában kalandozhattak a 
részt vevő gyerekek. 

Június 24. és 28. között szer-
vezte meg a gyermekkönyvtár 

a hagyományos nyár eleji 
olvasótáborát. Idén is elsősor-
ban alsó tagozatos gyerekek 
vettek részt a napközbeni, egy-
hetes programon. Most Má-
tyás király korába vezettek a 
foglalkozások, és a kirándulás 
is. Az utazáshoz vászontarisz-

nyát festettek, hogy mindenki 
magával vihesse Sopronba. 
Megismerték az Egyszer volt 
Budán kutyavásár című me-
sét, s ehhez készítettek bá-
bokat Sipos Edit segítségével. 
A soproni kiránduláson a 
Macskakő Múzeumban mú-
zeumpedagógiai foglalkozás 
keretében korabeli jelme-
zekbe bújhattak a gyerekek. 
Mátyás király és a macskakői 
rablólovagok című mesével a 
reneszánsz kori királyi udvar-
ba is bepillanthattak.

Idén is számtalan egyéb 
foglalkozást is szervezett He-

gedüsné Borbély Krisztina 
gyermekkönyvtáros. Kézmű-
ves foglalkozásokon többféle 
technikát is megismerhettek 
és gyakorolhattak, így a pa-
pírvirág-készítést, az ékszer-
készítést quilling technikával. 
Pénteken hagyományosan 
emlékkönyvet készítettek 
a tábori élményekről, amit 
mindenki hazavihetett.

A 24 kisdiáknak hasznos 
kikapcsolódás volt ez a hét, és 
játékosan sok ismeretet is sze-
rezhettek, s barátokra tehettek 
szert a táborban.

M. P. 

Felhívás
Az NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt. értesíti a telepü-

lés gázfogyasztóit, hogy 2019. szeptember 4-én 10:00 óra 
és 19:00 óra közötti időszakban gázszolgáltatási szünettel 
járó karbantartási munkát végez, amelynek következtében 
a Társaság a fentiekben leírt időszakban a gázellátást nem 
tudja biztosítani.

A meghatározott gázszüneti időszakban a vészhelyze-
tek megelőzése és a szolgáltatás zavartalan újraindítása 
érdekében a gázmérő előtti főcsapot zárva kell tartani, és 
a gázvételezést szüneteltetni szükséges. 

A Társaság működési területére vonatkozó szállítói gáz-
szünetek időtartamát tartalmazó táblázat folyamatosan 
elérhető a www.nkmedgazhalozat.hu internet oldalon is.

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal

Folytatás az 1. oldalról
V. Németh Zsolt miniszteri 

biztos, a térség országgyűlési 
képviselője ünnepi beszédé-
ben azt mondta: „A parkok 
átszínezik az életünket, üde 
színfoltot képezve nyugalmat 
árasztanak”. Irodalmi példák-
kal illusztrálta a természet, a 
kert lenyűgöző sokszínűségét 
és szépségét. Szentgotthárdon 
úgy alakították át, újították fel a 
Várkertet, az egykori ciszter ko-
lostorkertet, hogy visszanyúl-
tak a történelmi gyökerekhez. 
A turizmust, az idegenforgal-
mat is szem előtt tartva hozták 
létre a város közepén azt a 
helyet, amely a város rezgését 
kívül rekesztve hívja a vendé-
geket sétára, megpihenésre 
és nyugalomra csábítja őket. 
Visszafoglalták a természetet 
a városnak a növényekkel, a 
fákkal, a fűszerkerttel.

A beszéd után a szentgott-
hárdi Békefi Népdalkör szó-
rakoztatta a közönséget, majd 
Huszár Gábor polgármester 
ismertette a Várkert átalakí-
tásának történetét. Elmondta, 

hogy óvatosan végezték a 
tervezést, tartottak attól, mit 
szólnak a szentgotthárdiak, 
és akár a hagyományőrző cso-
portok is a változtatáshoz. Ma 
már látható, hogy az elvadult 

környezetet megszépítet-
ték, megtisztított, elegánsabb 
parkot vehettek birtokba a 
látogatók. Büszkék lehetnek az 
új környezetre, s ezért nagyon 
sokat tett a város főépítésze, 

Kiss Gábor, rendkívüli mó-
don segítette a munkát a kert 
tervezője, a város jegyzője, dr. 
Dancsecs Zsolt, és az egyezte-
tések sorában oroszlánrészt 
vállalt dr. Gábor László, az ön-

kormányzati hivatal irodave-
zetője. A 285 éves kolostorkert 
értékek és a kultúra megőrző-
je is, hiszen 600 fűszernövényt 
is elültettek, és nem loptak el 
belőlük egyet sem. 

Köszönetet mondott a ki-
vitelező Szentgotthárdi SZET 
Szentgotthárdi Kft. vezetőjének, 
Gál Józsefnek és munkatársai-
nak is. Közel négy évig tartott 
a Várkert megújításának pro-
jektje a megálmodástól a meg-
valósításig. A kultúrtörténeti 
értékmegőrzést segítették az 
önkormányzati hivatal munka-
társai: dr. Dobos Adrienn, Papp 
Bálint és Szép Renáta. 

Az avatás végén a polgár-
mester vezetésével bejárták 
és bemutatták a Várkertet, 
majd koccintással zárták az 
eseményt.   

(t. m.)
Fotó: Horváth R. László

Felavatták a felújított Várkertet

Mesék Mátyás korából
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Kerti összejövetellel ünne-
pelték június 14-én a szlovén 
államiság 28. évfordulóját a 
Szlovén Köztársaság Szent-
gotthárdi Főkonzulátusán. 
Egyúttal ez volt az augusz-
tusban leköszönő főkonzul 
utolsó hivatalos fellépése. 

Dr. Boris Jesih főkonzul fel-
idézte azt a 28 évvel ezelőtti 
napot, amikor a mostanihoz 
hasonló nagy forróságban 
izgatottan várták a szlovén 
állam megszületését. Akkor 
még bombák és lövedékek zúg-
tak a levegőben, de az akkori 
politikusok bölcsességének 
köszönhetően Szlovéniának 
sikerült különösebb áldozatok 
nélkül önálló, demokratikus 
állammá válni. 

Hangsúlyozta: a kisebbsé-
gi jogok biztosítása ma már 
nem elegendő ahhoz, hogy egy 
nyelvi közösség fennmaradjon, 
ahhoz szükséges a gazdasági 
és társadalmi fejlődés is. Ezért 

nagy várakozás előzi meg, hogy 
a kormány elfogadja a Szlovén 
Rábavidék fejlesztési tervét, 
amely a két ország közötti gaz-
dasági együttműködés ered-
ményeit ide, a szlovének lakta 
területre is elhozza. Négyéves 
küldetése alatt kiváló együtt-
működést sikerült kialakítania 
az itt élő szlovén kisebbséggel, 
a határ menti településekkel, 
a helyi és a megyei politikai 
élet vezetőivel. Örömét fejezte 
ki, amiért a szlovén kisebbség 
rendezvényeit a magyar la-
kosság és az anyaországban 
élő szlovének egyaránt szíve-
sen látogatták. – Megtisztelte-
tés számomra, hogy önökkel 
együtt élhettem, szakmai és 
politikai pályafutásom során 
ritkán volt részem ennyire jó 
együttműködésben – zárta sza-
vait a két hónap múlva búcsúzó 
főkonzul.

Harangozó Bertalan, a Vas 
Megyei Kormányhivatal ve-
zetője megköszönte az elmúlt 

években folytatott nyílt és 
őszinte párbeszédet. Szólt a 
népeinket összekötő sors-
közösségről és arról, milyen 
mély rokonszenvvel figyelte 

1991-ben a szlovén nép hero-
ikus harcát, a független állam 
megszületését. A két ország 
már egy év múlva aláírta az 
együttműködési szerződést, 
amely szerint a határ mentén 
élő magyar, illetve szlovén 
kisebbség számára garantálják 
etnikai identitásuk megőrzé-
sének jogát. A továbbiakban 
Olga Belec, a Határon Túli 

Szlovének Hivatalának állam-
titkára köszönte meg dr. Boris 
Jesih munkáját. Huszár Gábor, 
Szentgotthárd elöljárója pedig 
polgármesteri díszoklevelet 

adományozott a leköszönő po-
litikusnak, hangsúlyozva, hogy 
az elmúlt négy évben minden 
korábbinál több szlovén gaz-
dasági szereplő fordult meg a 
városban.

A kerti ünnepségen a Beltinci 
Kulturális Egyesület tambura-
zenekara és táncosai teremtet-
tek kitűnő hangulatot.   (t. m.)

Fotó: Bana Ferenc

A szlovén államiság ünnepén köszönt el dr. Boris Jesih főkonzul

Szentgotthárdon augusztus 2-án a Refektóriumban mutatta 
be önkormányzati képviselőjelöltjeit és polgármester-jelöltjét 
a Fidesz-KDNP helyi alapszervezete. Az őszi önkormányzati 
választáson polgármesterként újra Huszár Gábort indítják, a 
nyolc képviselőjelölt pedig szakterületenként felelne a város 
további fejlesztéséért. 

Huszár Gábor polgármester 
mutatta be a jelölteket. Az 
előttünk álló öt év feladatait 
pontosan pozicionálták a 
választáson indulók között, 
legfőbb alapelvekként a hű-
séget, a hitelességet és a hi-
vatástudatot tartották szem 
előtt. A csapaton belül, szak-
tudásuknak megfelelően Bedi 
Beatrix a közművelődésért, az 
ifjúsági és német nemzetiségi 
kapcsolatok ápolásáért felel-
ne, Kovács Mártához tartoz-
nának a pénzügyek, a kis- és 
középvállalatok és a civil 
szféra. Sebestyénné Németh 

Eszter reszortja az oktatás, a 
művészetoktatás és az egy-
házi kapcsolatok. Dr. Haragh 
Lászlóhoz az egészségügy és 

a szociális szféra tartozna. 
Koszár András felelne a kö-
zépfokú oktatásért, koordi-
nálná a szakképzést az ipari 
igényekkel, ápolná a szlovén 
kapcsolatokat. Labritz Béla 

felelőssége a környezetvé-
delem és az autóiparon kí-
vüli vállalati kapcsolattartás. 
Pécsi József foglalkozna a 

természetvédelem, a kultúra 
és a hagyományőrzés kérdé-
seivel. Vörös Gábor reszortja 
az autó- és járműipari vállala-
tok, a KKV szektor és a sport. 
Több fiatalabb szakember is 
helyet kapott a listán, a képvi-
selőjelöltek átlagéletkora alig 
haladja meg az 50 évet.

A Fidesz polgármesterjelölt-
je: Huszár Gábor, akinek fel-
adata lesz ezt a sokszínűséget 
a város fejlődése érdekében 
összehangolni, és legalább 
heti szinten kapcsolatot tar-
tani a kormányzattal. 

A turizmusfejlesztést új ala-
pokra kívánja helyezni az ön-
kormányzat, ezért a területért 
a tervek szerint egy néhány 
főből álló szakmai csapat felel 
majd.

(Információ: Fidesz-KDNP 
szentgotthárdi szervezete)

Bemutatták a Fidesz szentgotthárdi jelöltjeit

Dr. Boris Jesih és
Harangozó Bertalan
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Folytatás az 1. oldalról
A Pannon Kapu Kulturális 

Egyesület szervezte a progra-
mokat.  Július 25-én két kiállí-
tással nyitották a programok 
sorát (a kiállításokról külön 
cikkek készültek). Július 26-án 
a szokásoknak megfelelően 
délután már kikiáltó járta az 
utcákat, hívta az embereket. 
A hagyományőrző csopor-
tok már pénteken felver-
ték sátraikat a Várkertben. A 
szombathelyi Hunyadi Mátyás 
Fekete Sereg Hagyományőr-
ző Csoport, a szentgotthárdi 
Szent Sebestyén Íjászkör, az 
Őr-Nyék Hagyományőrző és 
Harcművészeti Alapítvány be-
mutatókat tartott, táboruknál 
is bárki megismerkedhetett a 
fegyverekkel, katonai egyen-
ruhákkal. A korabeli török 
életet a siklósi Apró paták – 
Malkocs bej serege mutatta be.

A történelmi napokat Hu-
szár Gábor polgármester nyi-
totta meg. Örömmel számolt 
be arról, hogy kicsit rendha-
gyó, hogy megújult környe-
zetben, a felújított Várkertben 

köszönthette a városlakókat 
és a történelmi napok ha-
gyományőrző csoportjait és 
civil szervezeteit, valamint 
Szentgotthárd testvérváro-
sainak (Walldürn, Lendva) 
és a szentgotthárdi csatában 
érintett Mogersdorfnak a 
képviselőit is.  

„Szentgotthárdot a ciszterek 
tették naggyá, 1734. július 29-

én kapták vissza birtokaikat, 
a város és környékének gaz-
dasági, kulturális fejlesztését 
meghatározták. Nekünk, késői 
utódoknak kötelességünk 
megőrizni és gyarapítani ezt 
a hagyományt”.  

A polgármester beszéde 
után a Várkertből indult a 
jelmezes felvonulás, a lovak 
érzékenysége miatt a ha-
gyományőrzők ezúttal nem 
sütötték el fegyvereiket. A 
körforgalomtól fordult visz-
sza a menet a Várkertbe, az 

Őr-Nyék Hagyományőrző és 
Harcművészeti Alapítvány 
tartott lovasíjász bemutatót. 
A Honeybesat koncertre 
megtelt a szabadtéri színpad 
előtti tér, a zenekar énekes-
nőjét, Tarján Zsófit tortával 
köszöntötték társai a szüle-
tésnapján. Fáklyás őrjárat 
és tűzzsonglőr show zárta 
a napot. 

Július 27-én „A szentgott-
hárdi csata, avagy a te utad 
a vasvári békéig” társasjáték 
bemutatóval folytatódtak a 

programok, délelőtt átadták 
a teljesen felújított Várker-
tet, délután a hagyományőr-
zők tartottak íjászversenyt, 
fegyvertörténeti bemutatót, 
délután már gyülekeztek a 
felhők, de még sikerült meg-
tartani a Szentgotthárdi csata 
emlékfutást (beszámoló a 
sportoldalon). 

Az esti vihar miatt el kellett 
hagyni a Holdviola koncertet, 
azonban az 1664-es csata 
imitációját „lejátszhatták” a 
hagyományőrző csoportok. A 
Rába partjainál a Montecucco-
li vezette keresztény csapatok 
most is elsöprő győzelmet 
arattak az Oszmán Birodalom 
Köprülü Ahmed vezette sere-
gével szemben. A retró disz-
kóval zárultak a programok.

A Szentgotthárdi Történelmi 
Napokon ezúttal is minden 
korosztály talált szórakozást, 
a sátrakban ételeket, italokat, 
kézműves termékeket kínál-
tak. A gasztrocsatára hét étte-
rem nevezett, az ütközetben 
részt vett nemzetek ételeit 

kínálták egész héten. A török, 
az olasz, a német, az osztrák, 
a francia, a magyar és a cseh 
konyha különlegességeit pró-
bálhatták ki a vendégek, sza-
vazataik alapján ezt a csatát az 
Apát Hotel & Étterem nyerte 
meg francia ínyencségekkel.

(t. m.)   
Fotó: Bana Ferenc

A győztes csata emlékét híven őrzik a városban
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Szentgotthárdon július 25-
én katonatörténeti kiállítást 
nyitottak a Színházban, Berke 
András magángyűjtő Lentiből 
hozta el kollekcióját. 

A kiállítást Hrabovszky-Orth 
Katinka, a Pannon Kapu Kul-
turális Egyesület elnöke aján-
lotta a közönség figyelmébe. 
Hangsúlyozta, a városban most 
első alkalommal mutatnak 
be modernkori hadtörténeti 
gyűjteményt a Szentgotthárdi 
Történelmi Fesztiválhoz kap-
csolódva. Mert bár időben az 
1664-es győztes csatához nincs 
köze, annál több a vasfüggöny-
höz, melynek építése pedig 
éppen hetven évvel ezelőtt 
kezdődött. 

Berke András elmondta, a 
véletlennek köszönhető az 
érdeklődése, Lenti határszéli 

katonaváros volt, a laktanya 
megszüntetése után érdekelni 
kezdték a relikviák. Tréfásan 
megemlítette, leszokott a do-
hányzásról, nem iszik alkoholt, 
valami egyéb szenvedély után 
kellett néznie. Elsősorban az 
1945 és 1965 közötti korszak 
magyar katonatörténelmét 

öleli fel az otthoni gyűjtemé-
nye, melyből a szentgotthárdi 
kiállításra az 1957 előtti katonai 
egyenruhákat hozta el. A kato-
nai viseletek mellett ráadásként 
persze rangjelzéseket, fegy-
vereket, tüzérségi mérőmű-
szereket és egyéb kellékeket is 
„begyűjtött”. Lomtalanításból, 

csere útján, felajánlásokból, 
vásárlással jutott hozzá a kora-
beli egyenruhákhoz, volt olyan, 
amiért a fél országot is beutazta. 
Például az egyik internetes 
portálon hirdették meg azt 
az egy köbméternyi anyagot, 
amiből kiválogathatta a szá-
mára értékeseket… Kerültek elő 
olyan egyenruhák is, amiket 
még bontatlan csomagolás-
ból szedtek elő az örökösök. 
Szentgotthárdon tárlókban 
gázálarcot, hószemüveget, ka-
tonai zsebszótárt, sakk-kész-
letet, plakátokat, jelvényeket, 
igazolványokat, és korabeli 
rangjelzéseket is bemutattak.

A gyűjtő elárulta: ennek a 
történelmi korszaknak a re-
likviáit néha nehezebb fellelni, 
mint a világháborús emlékeket. 

(t. m.)
Fotó: Horváth R. László

Katonatörténeti kiállítás egyenruhákkal

A történelmi napokon mutatták be azt a Csatajátékot, amit a 
Pável Ágoston Helytörténeti és Szlovén Nemzetiségi Múze-
umban lehetett először kipróbálni július 27-én. A társasjáték 
címe: A szentgotthárdi csata, avagy a te utad a vasvári békéig. 
Pierrot dolgozta ki.

A bemutatóhoz majdhogy-
nem szűknek bizonyult a mú-
zeum, a legfiatalabb korosztály 
tagjait is látni lehetett az ér-
deklődők között. Huszár Gábor 
polgármester elmondta, a játék 
prototípusa egy Vasvárral közös 
Leader-pályázat egyik eleme-
ként készülhetett el, tudomása 
szerint ez a világ első olyan 
stratégiai játéka, amiben a sze-
rencse nem játszik szerepet, 
csupán a játékosok ügyessége. A 
polgármester kitért arra is, hogy 
Vasvárral nem először működik 
együtt Szentgotthárd a történe-
lem révén, 2014-ben közösen 
emlékeztek meg a szentgott-
hárdi csata 350. évfordulójáról, 
és közösen jelentették meg 
az évfordulóhoz kapcsolódó 
konferencia anyagát bemutató 

könyvet is. V. Németh Zsolt or-
szággyűlési képviselő, miniszteri 
biztos is üdvözölte a kezdemé-
nyezést. A társasjáték a játszva 
tanulás remek alkalma, egyben 
fejleszti a logikai gondolkodást, 
és a közösségi élet új lehetősé-
gét is kínálja – hangsúlyozta. 
Dicsérte a szentgotthárdiak 
erőfeszítéseit, hogy sokszínű 
programokkal tegyék befogad-
hatóbbá a történelmi évfordulót, 
és egyúttal a „szégyenletes” vas-
vári békét is igyekeznek reális 
perspektívába helyezni. 

Tóth Balázs, Vasvár polgár-
mestere szokatlannak nevezte, 
hogy polgármesterek társas-
játék-avatóra jönnek. Ennek 
a játéknak közösségépítő sze-
repe is van, nem a virtuális 
térben játsszák. Szentgott-

hárddal több közös pályázata 
van Vasvárnak, és közös cé-
gük a távhőszolgáltató is. Dr. 
Zágorhidi Czigány Balázs, a 
vasvári múzeum igazgatója is 
üdvözölte az együttműködést, 
ami a történelmi kapocs miatt 
kezd kialakulni a két város 
között. A tudomány nem lehet 
öncélú, a helyi identitás erősí-
tését is szolgálja a kalandjáték. 

A társasjátékot, amely ötvözi 
az ősi táblajátékok és a napja-
inkban népszerű Euro-game-ek 
jellemzőit, Pierrot mutatta be. 
Elmondta: a zenei és produceri 
karrierje mellett az utóbbi évek-
ben a társasjáték-fejlesztést he-
lyezte előtérbe. A térképalapon 

lejátszott ütközetben szerepük 
van képességkártyáknak, terü-
letfoglalásnak, pontszerzésnek 
és mindenekfelett stratégiai 
gondolkodásnak. A két vagy 
négy játékos akár át is írhatja a 
történelmet, hiszen ha ügyes, itt 
nyerhet a török sereg is. Pierrot 
megemlítette: a szentgotthárdi 
csata igazi történetéből két dol-
got „nem örökölt” a játék, ami-
ben mindkét sereg kiegyenlített 
(nem úgy, mint a valóságban 
volt), a Rábán átkelhetnek a 
törökök is és a magyarok is.

A múzeumban a legfiatalab-
bak Pierot közreműködésével 
kipróbálhatták a játékot. (t.m.)

Fotó: Horváth R. László

Újrajátszhatják a szentgotthárdi csatát

Pierrot mutatta be a játékot

Beke András magángyűjtő
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A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság a RaabSTAT projekt in-
dító rendezvényét július 2-án Szentgotthárdon, a Hotel Lipában 
tartotta. Az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Együttmű-
ködési Program 2014-2020 keretében megvalósuló projekt a 
Rába vízminőségi és ökológiai állapotára fókuszál (ATHU100).

Az ezredforduló körül a Rába 
habzása komoly problémát 
jelentett Szentgotthárd térsé-
gében. Ennek megszüntetése 
érdekében osztrák és magyar 
területen projekteket indí-
tottak (Rába Akcióprogram, 
RaabSurvey, OPENWEHR). 
Mivel az intézkedések a Rába 
egész vízgyűjtőterületére ha-
tással vannak, ezért a vizsgá-
latok határon átnyúló, közös 
végrehajtása szükséges. A 
projekt területe a Rába egészét 
felöleli Arzbergtől Győrig, 
valamint kiterjed a Rába öt je-
lentős mellékvízfolyására is (a 
Lapincs, Pinka, Sorok-Perint, 
Répce és Marcal patakok tor-
kolati szakaszai).

A projekt célja egyrészt kö-
zös monitoring végrehajtása, 
amelynek kiértékelése során 
kiderül, milyen hatással van-
nak a korábbi beavatkozások 
a Rába állapotára a forrástól a 
torkolatig, így a projekt átfogó 
képet ad a folyót érő jelenle-

gi terhelésekről. Másrészt a 
felszíni víztestek Ausztriában 
és Magyarországon jóváha-
gyott, vízgyűjtő-gazdálkodási 
tervekben meghatározott jó 
állapotnak való megfelelését is 
vizsgálják, és javaslatokat tesz-
nek a további intézkedésekre a 
folyó jó állapotának eléréséhez, 
illetve megtartásához. 

A RaabSTAT projekt a fizi-
kai-kémiai paraméterek és 
különböző élőlénycsoportok 
vizsgálatát összesen 51 min-

tavételi ponton, egyidejűleg 
valósítja meg. A vizsgálati 
eredményeket a projekt végén 
közös, kétnyelvű záródoku-
mentumban rögzítik, amelyek 
a korábbi vizsgálatok ered-
ményeivel is összevethetők 
lesznek. A magyar-osztrák 
közös uniós pályázat így méltó 
záróköve a Rábát érő terhe-
lések feltárására irányuló 
vizsgálatok sorának.

A projekt szentgotthárdi 
nyitó rendezvényén, előadá-
sokon keresztül sor került az 
előzmények bemutatására, 
a kapcsolódó projektek és 
eredményeik felelevenítésére 
és a RaabSTAT projekt bemu-
tatására is. Az előadásokat 
jellemzően osztrák és magyar 
részről a projekt partnereinek 
és stratégiai partnereinek 
képviselői tartották. 

(Információ: Nyugat-du-
nántúli Vízügyi Igazgatóság)

A Rába vízminőségét, ökológiai állapotát térképezik föl

Dr. Christian Skarits Land, WHR Mag. Herbert Szinovatz, 
DI. Dr. Konrad Stania, Gaál Róbert, Székely Edgár 

Július 26-án, pénteken hivatalosan is bejelentettük, hogy a Kö-
zösen Szentgotthárdért Egyesület támogatásával Bartakovics 
Andrea lesz az ellenzéki polgármesterjelölt Szentgotthárdon. 
Bana Tibor szentgotthárdi országgyűlési képviselő elmondta: egy 
nyugat-európai várost kívánunk építeni az egyesülettel, és érdemi 
változásokat akarunk elérni. Hangsúlyozta azt is, hogy parlamenti 
honatyaként, ahogy eddig, úgy ezután is mindent megtesz a város 
fejlődéséért, és aktív szerepet vállal a kampányban.

Bartakovics Andrea, az 
egyetlen párthoz sem kap-
csolható civil polgármester-
jelölt tősgyökeres szentgott-
hárdi, és már a dédapja is 
részt vett a város vezetésében. 
Jelenleg gyógypedagógusként 
szegregált csoportban, enyhe 
és középsúlyos fogyatékkal élő 
gyermekekkel foglalkozik.

Polgármesterré választá-
sa esetén egy pártpolitikától 
mentes kisvárosi közéletet 
kíván teremteni. Véleménye 
szerint egy kisvárosban nem 

fentről kell várni az ukázokat, 
hanem az ott élő emberek-
kel kell együttműködni, az ő 
javaslataik, munkájuk révén 
kell megvalósítani azokat az 
álmokat és terveket, amiket 
dédelgetünk, és amelyek a 
rendszerváltozás óta elsik-
kadtak. Bartakovics Andrea az 

évtizedes lemaradás felszámo-
lásában a fiatalságra is számít.

Kiemelte a környezetvéde-
lem kérdését, mert jelenleg a 
Zöld Szentgotthárd program 
néhány kisebb rendezvényben 
merül ki, de ugyanilyen hang-
súlyos számára az energiaváros 
projekt is. A KÖSZ polgármes-
terjelöltje szorosabbra fűzné 
a regionális kapcsolatokat a 
hármas határnál található te-
lepülésekkel, illetve nemcsak 
kulturális, hanem gazdasági 
szempontból is számítana a 
szlovén és német közösségekre.

A Közösen Szentgotthárdért 
Egyesület képviselőjelöltjei: 
Borbély Sándor, Danka Zsu-
zsanna, Lábodi Gábor, Orbán 
Viktor és Seiler Tamás.

(Információ: Közösen 
Szentgotthárdért Egyesület

Seiler Tamás)

Közösen Szentgotthárdért Egyesület

Nyugat-európai várost építünk!
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A Szentgotthárd és Térsége 
Turisztikai Egyesület vezeté-
sével (Völler Andrea TDM-
Manager) szlovén-magyar 
nemzetközi csapat is indult 
az idén 14. alkalommal meg-

szervezett Csörötneki vízi él-
mény- és gasztrofesztiválon 
június 15-én. A Csörötnek 
Akácfa Kemping és Vízitú-
ra-kikötő volt a helyszíne a 
főzőversenynek. 

A vízi élmények 
kétnapos fesztivál-
ja az egyesület és 
a csörötneki ön-
kormányzat közös, 
határon átnyúló 
szlovén-magyar 
(Mura-Raba Tour) 
pályázatának tá-
mogatásával való-
sult meg az idén. A 
szlovén partnerek 
részvételével ala-
kult csapat külön-
díjas helyezést ért 
el a halászléfőző 
versenyen. V. A. 

A Szivárvány Kórus képvisel-
te Szentgotthárdot Csepregen, 
a Vas megyei nyugdíjas kóru-
sok találkozóján június 15-én. 

Visszatért a gyökerekhez 
a rendezvény, hisz Vas me-
gyében Csepregen rendezték 
meg 17 évvel ezelőtt először a 
nyugdíjas kórusok találkozó-
ját. A bemutatóra 12 kórus ér-
kezett, akik különböző műfajú 

dalokat adtak elő. A rendezők 
kiváló szervezőmunkáját di-
cséret illeti. 

A Szivárvány Kórus előadá-
sával nagy sikert aratott. Vas 
megyében először mutatták 
be Alex Tamás új művét, a 
SZÉPKORÚAK HIMNUSZÁT, 
amivel a 150 résztvevő közös 
énekléssel zárta a találkozót. 

Schreiner Vilmosné

Idén harmincadik alkalommal rendezték meg Szentgotthár-
don, a Várkertben a Hopplá zenei fesztivált július 5-én és 6-án. 
A Szentgotthárdi Önkormányzat és a Pannon Kapu Kulturális 
Egyesület jóvoltából a szentgotthárdi állandó lakcímkártyá-
val rendelkezőknek ingyenes volt a fesztivál.

A hagyományok szerint a 
fesztivált 30 éve útjára indító 
helyi zenekarok is fellépési le-
hetőséget kaptak. A változatos 
zenei kínálat révén minden 
korosztály megtalálhatta a 
számára vonzó programot.

Az első napon a Gold zene-
kar, majd a Save Ass, az Aurora 

és a Kowalsky meg a Vega szó-
rakoztatta a közönséget, majd 
Retro Disco kezdődött, hajna-
lig. Szombaton az Evilution 
Rock Band nyitotta a fellépők 
sorát, őket a Pair O’Dice, a 
Médincsájna, az AWS, majd 
a Karthago követte. Éjféltől 
pedig Deresedő Wild Gerlicék 

házibulija táncoltatta 
meg a jelenlévőket.

Az országosan elis-
mert Kowalsky meg 
a Vega zenekar és a 
Karthago is első alka-
lommal adott koncertet 
a városban. A családias 
hangulatú rendezvény-
re sokan látogattak el 
kisgyerekekkel is, közel 
kétezer résztvevője volt 
a koncerteknek.  (t. m.)

Fotó: Bana Ferenc

Felhőtlen szórakozást nyújtott a 30. Hopplá fesztivál

Vas megyei nyugdíjas kórusok 
találkozóján

Szlovén-magyar nemzetközi csapat 
a csörötneki halászléfőző versenyen
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Szentgotthárdon öt év óta minden évben tematikus kiállítás-
sal idézi meg a város múltját a Szentgotthárdi  Honismereti 
Klub és a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum.  A pol-
gármesteri hivatal előcsarnokában az idén a város egészség-
ügyének történetét ismerhetik meg a látogatók.

Július 25-én Huszár Gábor 
polgármester köszöntötte 
az érdeklődőket. Elmondta, 
a polgármesteri hivatalba 
látogatókat mindig meglepi 
az egy évig tartó kiállítások 
sorozata, nagyon jó ötletnek 
tartják. A mostani kiállítás 
családi emlékeket is előhí-
vott benne, hiszen édesany-
ja itt volt patikus, s arra is 
emlékezett, hogy egyszer 
Körmendről mentőautóban 
jöttek meglátogatni őt. Felele-
venítve azt az 1914-es levelet, 
mely szerint a város már ak-
kor képes lett volna harminc 
háborús sebesültet ellátni, 
ingyen táplálni, gyógyítani, 
és „tejben-vajban füröszteni” 
akarták őket. 

A kiállítást dr. Haragh László 
gyógyszerész, az Önkormány-
zati Erőforrások és Külkap-
csolatok Bizottság elnöke 
nyitotta meg. Elmondta, hogy 
Szentgotthárdon az egész-

ségügyi ellátás kiemelt fon-
tosságú. Az önkormányzat 
az utóbbi 20-30 évben erőn 
felül költött az egészségügyi 
intézményekre. A közelmúlt-
ban akadálymentesítették a 
háziorvosi rendelőt, új szak-
rendelésekkel bővítették az 
ellátást, pályázati pénzek se-
gítségével is korszerűsödtek 
az intézmények, öt éve pedig 
az Egészségfejlesztési Iroda 
széles körben népszerűsíti a az 
egészséges életmódot. Szent-
gotthárd költségvetésének 
hozzávetőleg 28-32 százalékát 
költi egészségügyi ellátásra, 
olyan feladatokat is vállalva, 
ami nem lenne kötelező.

Dr. Haragh László a továb-
biakban az egészségügy múlt-
járól beszélt. Az 1780–90-es 
évektől a szentgotthárdi ko-
lostorkertben gyógyfüveket is 
termesztettek, 1826-ban nyílt 
meg az első világi gyógyszer-
tár a városban. 

A kiállítás tematikusan fog-
lalja össze és mutatja be a 
város egészségügyét, a járóbe-
teg-szakellátástól az 1929-től 
69-ig tevékenykedő iskolasza-
natóriumig, a mentőállomás 
megalakulását, az egykori 
szülőotthont, az 1952-től mű-
ködő szociális otthont, amely 
700 ápoltjával ma is az ország 
egyik legnagyobb ilyen típusú 
intézménye. 

Fényképek és egy vitrin-
ben tárgyi emlékek teszik 
élvezetessé a kiállítást. A 
látogatók között sokan ke-
resték ismerőseiket a régebbi 

és mai gyógyítókat bemutató 
sorozatban. Neves orvosok, 
ápolók, védőnők, assziszten-
sek fotója, dokumentumai 
köszönnek ránk az üvegfal 
mögül.

Molnár Piroska, a könyvtár 
igazgatója a honismereti klub 
és a könyvtár nevében is meg-
köszönte mindazok segítségét, 
akik hozzájárultak a múlt 
felderítéséhez.  

A város egészségügyét nyo-
mon követő kiállítás egy évig 
tart nyitva. 

(t. m.)
Fotó: Horváth R. László

Múltidéző: látótérben a város egészségügye

A szentgotthárdi Nyugdíjas 
Pedagógusok és Barátaik 
Egyesülete ismét megaján-
dékozta az Arany János Iskola 
eltérő tantervű tagozatának 
gyermekeit. Az idén Szom-
bathelyen, a Kalandvárosban 
jártak.  

Az eltérő tantervű tago-
zat tanulói különféle tanulási 
problémával küzdenek. Sokuk 
szociális és élethelyzete is 
nehéz. A szentgotthárdi Nyug-
díjas Pedagógusok és Barátaik 
Egyesülete évek óta patronálja 
ezeket a diákokat. Az egyesület 

minden évben pályázik, hogy a 
sérült gyermekeket kirándulni 
vihessék. A közös élményt, a 
gyerekzsivajt bizony sokszor 
hiányoló nyugdíjas pedagógu-
soknak és a gyermekeknek is 
nagy élmény a találkozás. Évről 
évre új dolgokat fedezhetnek 
fel, és közben sokat tanulnak. 
Az idei tanévet a szombathelyi 
Kalandvárosban zárhatták. 
A mozgásos, ügyességi és ka-
landos feladatok során sok 
képességük tovább fejlődött. 

A legnagyszerűbb ajándék 
az élmény, mert az örökre ve-
lünk marad. Hálásak vagyunk 
a felejthetetlen napért!

Az ETT csapata

A Kalandvárosba kirándulhattak
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355 éve, 1664. augusztus 
1-jén, pénteken volt a szent-
gotthárdi csata, ahol a nyu-
gati taktika, a fegyelmezett, 
képzett sereg le tudta győzni 
a jókora túlerőben lévő tö-
rök sereget. Montecuccoli 
a különböző nemzetiségű 
csapatokat külön-külön állí-
totta harci rendbe, számolva 
a becsvágyuk és nemzeti 
öntudatuk eredményesebb 
kibontakozásával. A hirtelen 
zivatar és a megáradt Rába 
is segítségére volt a császári 
csapatoknak. Este 8 óráig 
tartott a küzdelem 355 éve.

255 éve, 1764. augusztus 
7-én, a híres szentgotthárdi 
csata 100. évfordulójának 
emlékére Alberik Fritz apát 
felavatta a templomot. Ek-
korra sikerült a belső beren-
dezéseket elkészíteni, hogy 
rendeltetésüknek  átadhat-
ták. Elkészült a templom 
egyik legszebb műalkotá-
sa, a rokokó szószék, mely 
Schrezenmayer Gáspár és 

Schnitzer József közös alko-
tása. Ezen időponttól tart-
hattak szentmisét a temp-
lomban. A templomot 3000 
fő befogadására tervezték, 
hossza 50, szélessége 13, ma-
gassága 28, a tornya pedig 
60,5 méter. 

115 éve, 1904. augusztus 18. 
meghalt lipováczi Desits Gyu-
la. 1869-ben nyitott ügyvédi 
irodát a községben. 1874-től 
a körjegyzőség élére került. 
Nagy érdemeket szerzett, 
különösen a gimnázium és 
a selyemgyár létrejöttében. 
Képviselő-testületi tag volt. 
Feleségével együtt magánva-
gyonukból is példamutatóan 
támogatták a település fej-
lődését. Valéria lánya lett dr. 
Vargha Gábor felesége.

1904. augusztus 25-én a 
Sopronban megrendezett 
ipari vásáron báró Wieser 
József a kaszakészítés folya-
matáért a gépgyártás kate-
góriában I. díjat kapott. Ez 
nagyon kimagasló eredmény 

volt a rangos vásáron a fiatal 
gyártól.

100 éve, 1919. augusztus 
22-én halt meg 25 évesen 
Entzbruder Dezső, aki gim-
náziumunk tanulója volt pár 
hónapig. 

65 éve, 1954. augusztus 
1-jétől állt az olvasók rendel-
kezésére a Szentgotthárdi 
Járási Könyvtár. Már a kezde-
tektől kettős feladatot látott el: 
a lakosság olvasási igényének 
kielégítését és a járáshoz tar-
tozó községek könyvtárainak 
módszertani irányítását. A 
Kossuth Lajos utcában kezdte 
működését, majd 1960-ban 
költözött a Széll Kálmán téri 
iskola földszintjére. 1990-től a 
gyermekkönyvtár is itt kapott 
helyet. 

1954. augusztus 20-án volt 
a Kaszagyár üzemi óvodájá-
nak átadása. A közvetlenül 
a gyár melletti épületben 
elhelyezett óvodában egy 
csoportban, 25 gyermek járt 
reggel 6 órától délután 3-ig.

25 éve, 1994. augusztus 
20-án sugározták a Szent-
gotthárdi TV első adását. 
Első vezetője Monek László 
volt, aki előző évben kezde-
ményezte a kábelhálózat és 
a városi TV létrejöttét. Ekkor 
még csak a városközpont 
6 utcája volt bekapcsolva a 
hálózatba. 5 év kellett hozzá, 
hogy kettőezer háztartásba 
eljuthasson az adásuk.

20 éve, 1999. augusztus 
6-án halt meg a Vas megyei 
Zsennyén Kiss Sándor szob-
rászművész. Ő készítette 
1989-ben a magtárszín-
ház bronz kapuját, amely 
a szentgotthárdi csatát áb-
rázolja. 

5 éve, 2014. július 31-én, 
a szentgotthárdi csata 350. 
évfordulóján kiállítás nyílt a 
csatáról a Színház aulájában. 
Ekkor mutatták be Csuk Fe-
renc elbeszélő költeményét, 
amelyet a csatáról írt. 

Összeállította: 
Talabér Lászlóné

Nevezetes szentgotthárdi évfordulók augusztusban

A közigazgatásban eltöltött két évtizedes, lelkiismeretes 
munkájának elismeréseként Szentgotthárd Város Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Közszol-
gálatáért Díjat adományozott Laczó Éva, a Szentgotthárdi 
Közös Önkormányzati Hivatal szociális ügyintézője részére. 

Laczó Éva 1988-ban érettsé-
gizett a szentgotthárdi Vörös-
marty Mihály Gimnáziumban. 
Kilenc évig adminisztrátor-
ként dolgozott az Őriszent-
péteri Költségvetési Üzem-
ben, majd az Őriszentpéteri 
Nagyközségi Önkormányzat 
Ellátó Szervezetében. Ezt kö-
vetően két évig a Vas Megyei 
Munkaügyi Központ Szent-
gotthárdi Kirendeltségének 
ügyintézője volt. 1999. február 
15-étől a Szentgotthárdi Közös 
Önkormányzati Hivatalban, 
illetve jogelőd intézményei-

ben szociális ügyintézőként 
tevékenykedik. Munka mellett 
2002-ben szociális gondozó 
és szervező szakképesítést, 
majd 2007-ben általános 
szociális munkás diplomát 
szerzett.

Munkaköri feladatai közé 
tartozik a szociális ellátások 
megállapításában való közre-
működés, a hatáskörgyakorló 
számára a döntés-előkészítés 

és végrehajtás szervezése. 
Települési esélyegyenlőségi 
referensként Szentgotthárdon 
és Apátistvánfalván elkészí-
tette a Helyi Esélyegyenlőségi 
Programot, és gondoskodik 
annak felülvizsgálatairól.

Munkáját nagy szorgalom-
mal, szakértelemmel, önállóan 
és pontosan végzi. Igen precíz, 
mindig naprakész a jogszabályi 
változásokban, a jogszabályter-
vezeteket is figyelemmel kíséri. 
Az ügyfelekkel mindig tisztelet-
tudó, segítőkész, nagy empátiá-
val és tapintattal fordul feléjük, 
ismeri gondjaikat, problémáikat.

Jó kapcsolatot ápol az ön-
kormányzat szociális intéz-
ményeivel és a Szentgott-
hárdi Járási Hivatal Hatósági, 
Foglalkoztatási, Gyámügyi és 
Igazságügyi Osztályával.

A közigazgatásban 20 éven 
keresztül végzett lelkiismere-
tes munkájának méltó elisme-
rése e díj. 

(Információ: 
önkormányzati hivatal)

Szentgotthárd Közszolgálatáért Díjat kapott

Laczó Éva, Huszár Gábor
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A születésnap mindig örömteli esemény. Így van ez egy daloló 
közösség életében is. A Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület 
Békefi Antal Népdalköre megalakulásának 20 éves évfordu-
lóját, a Népi Kultúra Napja jegyében szervezte meg. A Szín-
házban július 13-án tartották a gálaműsort. 

Amíg a fellépők beénekel-
tek a kulisszák mögött, a né-
zőteret csaknem megtöltötte 
a közönség. A Szentgotthárdi 
Nyugdíjas Egyesület tagjai, 
városi, megyei és osztrák 
partnerszervezetek, egyéb 
civil szervezetek mellett he-
lyi, kistérségi és megyei kép-
viselők, intézményvezetők is 
megtisztelték jelenlétükkel a 
rangos eseményt.

Örömmel töltötte el a kórus 
tagjait, hogy a közönség sora-
iban köszönthették a 99 éves 
Herczeg János bácsit, a Szent-
gotthárdi Nyugdíjas Egyesü-
let tiszteletbeli elnökét, aki 
20 évvel ezelőtt felvetette egy 
kórus létrehozásának gondo-
latát. Örömmel köszöntötték 
Pálköviné Békefi Ceciliát, a 
kórus névadójának leányát, és 
nagynénjét, Németh Endréné 
Békefi Zsuzsannát, akikkel a 
kórus tagjai évek óta szoros 
kapcsolatot ápolnak.

Az ünnepi műsort megem-
lékezéssel kezdték, Csörnyi 
Zoltánné ismertette Békefi 
Antal, a kórus névadójának 
életútját. Húsz évvel ezelőtt 
vették fel Békefi Antal nép-
zenekutató, zeneszerző, kar-
nagy, kántor, zenepedagó-
gus nevét, tanítványának, 
Kovacsics Miklósnénak a 
javaslatára, aki a népdal-
kör első karvezetője volt. Fő 
célként a Békefi Antal által 
gyűjtött népdalok bemutatá-
sát, minél szélesebb körben 
való elterjesztését jelölték 
meg. Második karvezetőjük 
Szabó Elekné, a zeneiskola 
nyugalmazott igazgatója volt, 
irányításával komoly szakmai 

fejlődés következett. A kórus-
vezető lelkesedése, a próbák 
jó hangulata, sok új dal ta-
nulása egyre színvonalasabb 
előadásokhoz vezetett. A nép-
dalkör vezetője immár hét 
éve Rezső Rita, a Takács Jenő 

Zeneiskola tanára, akinek fia-
talos lendülete, személyisége, 
következetessége, zeneszere-
tete, humora, figyelme, gon-
doskodó szeretete és irányító 
képessége döntő a kórustagok 
életében. 

Szép Renáta, a szentgott-
hárdi polgármesteri hivatal 
külkapcsolati koordinációs 
ügyintézője és civil referense 
a népdalkör bemutatásakor 
hangsúlyozta, hogy „ez az 
ünnep egyrészt tisztelet a 
kórus névadójának, Békefi 
Antalnak a munkásságáért, 
köszönet a zenepedagógus, 
népzenekutató családtagjai-
nak és az ünnepelt kórus tag-
jainak mindazért, amit a népi 
kulturális hagyományért, a 
magyar népdal őrzéséért, to-
vábbadásáért tettek az elmúlt 
évtizedekben, másrészt pedig 
ez az ünnep a múlt, az eddig 

elért eredmények és sikerek 
összegzése is.”

A két évtized alatt a Békefi 
Antal Népdalkör a városi, 
kistérségi, megyei rendez-
vényeken túl számtalan he-
lyen fellépett az országban, és 
Ausztriában és Szlovéniában 
is. Fellépéseikkel hírnevet 
szereztek nemcsak egyesüle-
tüknek, hanem városuknak, 
Szentgotthárdnak, és egyben 
Vas megyének.

Sikeres szerepléseik elis-
meréseként húsz év alatt 29 
emléklapban, 6 oklevélben, 8 
díszoklevélben és egy külön-
díjban részesültek. Fejlődésü-
ket tükrözi, hogy két bronzmi-
nősítést követően, napjaikban 
már háromszoros „Arany” mi-
nősítéssel rendelkező hagyo-
mányőrző kórussá fejlődtek. 
A népdalkör tagjai fontosnak 
tartják, hogy családjukban 
és mindennapi életükben is 
kiemelkedő szerepe legyen 
az éneklésnek, a zenének, hisz 
egy bölcs mondás szerint: „Tel-
jes lelki élet zene nélkül nincs, 
mert vannak a léleknek olyan 
régiói, melyekbe csak a zene 
világít be.”

A gálaműsorban a kórus 
névadójának tiszteletére 
Békefi Antal gyűjtéséből hang-
zott el két vidám népdalcso-
kor, majd a jubiláló kórus a 

Boglya Népzenei Együttessel 
együtt ünnepi dalcsokorral 
szórakoztatta a közönséget. 

A húszéves Békefi Antal 
Népdalkör az elmúlt évek 
alatt különböző kórustalál-
kozók, fesztiválok alkalmával 
jó kapcsolatot alakított ki 
több megyei és megyén kí-
vüli énekkarral, együttessel. 
Közülük három csoportot 
hívtak meg az ünnepségre: 
A nagykanizsai Csillag ci-
tera-együttest, a Répcelaki 
Nyugdíjas Énekkart, valamint 
a Boglya Népzenei Együttest, 
akik műsorukkal nemcsak 
a jubiláló kórustagokat kö-
szöntötték, hanem igazi zenei 
csemegével is hozzájárultak 
az ünnepi hangulathoz. Ter-
mészetesen nem maradhatott 
el a közös éneklés sem, mellyel 
még hangulatosabbá, emlé-
kezetesebbé vált a gálaműsor, 
melynek végén a kórus tagjai 
emléklapot és egy szál virá-
got vehettek át Hrabovszky-
Orth Katinkától, a Pannon 
Kapu Kulturális Egyesület 
elnökétől, és Horváth Józseftől, 
a Szentgotthárdi Nyugdíjas 
Egyesület elnökétől. Huszár 
Gábor, Szentgotthárd város 
polgármestere Díszoklevelet 
adományozott a népdalkör-
nek Szentgotthárd város éle-
tében végzett lelkiismeretes és 
kiemelkedő tevékenységük el-
ismeréseként, melyet Kovács 
Márta Mária önkormányzati 
képviselő, a SZCIF titkára adott 
át a kórus vezetőjének, Rezső 
Ritának. A 20 éves, jubiláló 
népdalkör tagjai bíznak abban, 
hogy példájukat követve egyre 
több fiatal szívét is megérinti a 
népdalok hangulata, szépsége, 
és az utánpótlással sok szép 
születésnapot ünnepelhet 
még a Békefi Antal Népdalkör. 

Csörnyi Zoltánné 
SZCIF titkár

 Húsz év a dallamok szárnyán 
– Jubilált a Békefi Antal Népdalkör
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A szakember hozzátette, 
fontos, hogy a fejlesztések 
minden városrészt egyaránt 
érintsenek, így jó példa erre 
a szoborfelújítás is, hiszen a 
rábakethelyi Brenner téren 

található emlékművet követő-
en most a rábatótfalusi szobor 
is pályázati forrásból tudott 
újjászületni. 

(t. m.)
Fotó: Horváth R. László

MOZIMŰSOR
augusztus 16. 19:00, au-

gusztus 20. 19:00
Annabelle 3 (szinkronizált 

amerikai horror-thriller – 2D
augusztus 17. 17:00, augusz-

tus 18. 15:50
Az oroszlánkirály (szink-

ronizált amerikai családi ka-
landfilm – 2D)

augusztus 17. 19:10, augusz-
tus 19. 19:00

Halálos iramban: Hobbs & 
Shaw (szinkronizált amerikai 
akció-thriller – 2D)

augusztus 18. 18:00
Bring The Soul – The Movie 

(feliratos dél-koreai zenés 
koncert-dokumentumfilm 
– 2D)

augusztus 23. 19:00, au-
gusztus 24. 19:00, augusztus 
25. 18:00, augusztus 26. 19:00, 
augusztus 27. 19:00

Volt egyszer egy Holly-
wood (szinkronizált amerikai-
angol krimi-thriller – 2D)

augusztus 24. 17:00, au-
gusztus 25. 16:00

Angry Birds 2 – A film 
(szinkronizált finn-amerikai 
családi animációs kalandfilm 
– 3D)

augusztus 30. 19:00, au-
gusztus 31. 19:00, szeptember 
1. 18:00

Jó srácok (szinkronizált 
amerikai vígjáték – 2D)

augusztus 31. 17:00, szep-
tember 1. 16:00

Angry Birds 2 – A film 
(szinkronizált finn-amerikai 
családi animációs kalandfilm 
– 2D)

szeptember 2. 19:00, szep-
tember 3. 19:00

Volt egyszer egy Holly-
wood (szinkronizált amerikai-
angol krimi-thriller – 2D)

TÍZEZREDIK VENDÉG
Ha az elmúlt évekhez viszo-

nyítva egy kicsit „késve” is, de 
július 12-én (pénteken) délután 
A kis kedvencek titkos élete 2 
című családi animációs filmre 
megérkezett a Csákányi László 
Filmszínház idei tízezredik ven-
dége, aki a rábatótfalui Horváth 

Tamás lett. Ő egyébként az Opel 
Szentgotthárd Kft. dolgozó-
ja. Szabadidejében általában 
barkácsol, de jelenleg inkább a 
házuk kisebb felújításával fog-
lalkozik. Egy-két havonta jár a 
családjával vetítésekre, és szinte 
mindig a szentgotthárdi mozit 
keresi fel. Az akciófilmeket és a 
vígjátékokat részesíti előnyben, 
de a gyerekekkel a meséket 
ugyancsak szívesen megnézi. Ez 
utóbbi történt azon a pénteken 
is, amikor a szerencse neki ked-
vezett. Népes csapattal érkezett, 
mert három gyermeke és a kisfia 
barátja szintén vele volt. 

Kedvenc produkciói: az Avatar, 
az Ocean’s történetek és a Red. A 
következő film, amelyet megnéz, 
a Halálos iramban: Hobbs & Shaw 
című szinkronizált amerikai 
akció-thriller.

BTS – A ZENEKAR ÉS AMI 
MÖGÖTTE VAN

A Csákányi László Filmszín-
házban is a világpremier idő-
szakában – augusztus 18-án 
(vasárnap) 18 órától – kerül a 

vászonra a Bring The Soul – The 
Movie című film. Hazánkban 
jelenleg közel harminc telepü-
lés vetítőhelyei csatlakoztak a 
globális eseményhez. A kivételes 
produkció minden országban 
csak néhány napig – limitált elő-
adás-sorozatban – látható, Vas 
megyében pedig Szombathely 
mellett kizárólag Szentgotthár-
don nézhető meg. 

A kezdeményezés előzménye: 
a népszerű fiúbanda Love Yourself 
in Seoul című koncertfilmje 2019 
januárjában új rekordot állított 
fel, mivel bemutatásának első 
napján több mint egymillió em-
bert vonzott világszerte a mozik-
ba. A számos Youtube-nézettségi 
csúcsot szintén megdöntő pop-
zenekar ezúttal a kulisszák mögé 
is elkalauzolja az érdeklődőket, 
akik a formáció színpadon kívüli 
életébe ugyancsak betekinthet-
nek. A forgalmazó legújabb ren-
delkezésének megfelelően már 
mindenhol lehetséges az online 
helyfoglalás, Szentgotthárdon 
például a www.csakanyimozi.
hu oldalon!

Szentgotthárd Város Önkor-
mányzata sikerrel pályázott 
az első világháború emlé-
keit őrző szobor felújítására 
Rábatótfaluban.

Papp Bálint stratégiai és 
fejlesztési ügyintéző elmond-
ta, a sikeres projektnek kö-
szönhetően 2,5 millió forint-

ból újulhatott meg a közel 
100 éves szobor. A Közép- és 
Kelet-európai Történelem 
és Társadalom Kutatásáért 
Közalapítvány által nyújtott 
forrásból megvalósuló res-
taurálás június végén fejező-
dött be, és a szobor mellett a 
kerítés felújítását is magában 
foglalta.

Programajánló
augusztus 16. 16:00 
Megemlékezés a könyvtár alapításának 65. évfordulójáról
Helyszín: Móra Könyvtár

augusztus 20.
8:30 Térzene a Nagyboldogasszony templom előtt, Szent-
gotthárd Város Fúvoszenekarának előadásában
9:00 Szentmise a Nagyboldogasszony templomban

Kulturális műsorok a Várkertben
14:30 Utcazene Jambo Janival
16:00 Sláger Tibó
17:00 Gersekaráti Kötélugró Diák Egyesület
17:15 Presidance TSE
20:00 3+2 élő koncert
22:00 Tűzijáték

Első világháborús szobor újult meg Rábatótfaluban

Ámmer Gergő, 
Kontúr András 

(a szobor felújítói) és 
Papp Bálint
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Egészségünkért, ismeretterjesztő sorozat (27.)

Az egyik leggyakoribb gyo-
morpanasz a gyomorsav 
túltermelődésével és a nye-
lőcsőbe történő savas vissza-
folyással járó refluxbetegség. 
A reflux az életmód, étrend 
változtatásával és gyógysze-
res kezeléssel általában jól 
kezelhető. A savtermelést fo-
kozó ételek (fűszeres, zsíros, 
csípős, savas ételek – pl. pa-
radicsom, csokoládé, citrus-
félék, savanyúságok, alkohol, 
koffeintartalmú, szénsavas 
italok) kerülése elsődleges, 
emellett a savas visszafo-
lyást csökkenti, ha étkezés 
után a betegek még legalább 
félóráig kerülik a lefekvést, 
helyette sétálnak vagy füg-
gőleges felső testféllel ülnek. 
Amennyiben azonban hány-
inger, hányás, vérszegénység, 
akaratlan fogyás vagy véres 
széklet jelentkezik, sürgős 
gasztroenterológiai kivizsgá-
lás, gyomortükrözés elvégzé-
se szükséges.

Magyarországon vezető ha-
láloki tényezők között szere-
pelnek a vastagbéldaganatok. 
Ugyanakkor ezek kialakulása 
évek alatt történik meg, a 
bélnyálkahártya kezdetben 
vastagbélpolippá alakul át, 
majd a polipból lesz a daganat. 
Ez a folyamat egyúttal lehető-
séget ad a megelőzésére is: a 
vastagbélpolip stádiumában 
a betegség még gyógyítható 
a tükrözés során a polip eltá-
volításával. Különösen fontos 
tehát a hazánkban megindult 
vastagbél-rákszűrés szerepe 
a megelőzésben, melynek 
során az 50 és 70 év közötti 
tünetmentes lakosság szűrése 
két székletminta vizsgálata 
alapján történik. Amennyi-
ben szabad szemmel nem 
látható vért talál a teszt, úgy 
vastagbéltükrözés elvégzése 
szükséges ennek eredetének 
tisztázása céljából.  
Ha valakinek haj-
lamosító betegsége 

vagy figyelemfelkeltő tünetei 
vannak, mint például a vér-
szegénység, nem szándékos 
fogyás, véres széklet, székelési 
szokások megváltozása, vagy 
közeli családtagjai között elő-
fordult vastagbéldaganat, úgy 
már fiatalabb életkorban is 
javasolt a vastagbéltükrözés 
elvégzése. 

A tápcsatornai betegségek 
megelőzése szempontjából 
a legtöbbet a jövőben sem 
valamilyen csodaszer fogja je-
lenteni, nem is szabad ilyet ke-
resni, hiszen saját magunkért 
önmagunk tudunk a legtöbbet 
tenni. Jó hatású a megfelelő 
folyadékbevitel biztosítása 
(napi legalább 2,5 liter ivóvíz 
az étkezéssel bevitt folyadé-
kon túl), a rendszeres közepes 
intenzitású testmozgás (napi 
rendszerességgel séta, kerék-
pár, úszás), a nem felszívódó 

rostok gyakori fogyasztása 
(friss zöldségek hámozatlanul, 
gyümölcsök, teljes kiőrlésű 
gabonát tartalmazó ételek, 
müzli, korpa), a feldolgozott 
szénhidrátok fogyasztásának 
kerülése mellett.

Életmódunkkal és étren-
dünkkel tehát nagyon sokat 
tudunk tenni testi egészsé-
günk megőrzése, a tápcsator-
nai és anyagcsere-betegsé-
gek kialakulásának megelő-
zése érdekében. Mindezekkel 
pedig hozzájárulunk ahhoz, 
hogy családunk körében 
minél több minőségi időt 
tudjunk eltölteni.

(A cikk első része a cukorbe-
tegségről, a júliusi számunkban 
jelent meg. 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 (2.)

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 Mura-Raba Tour projekt 
keretében a helyi turiszti-
kai szolgáltatók határokon 
átnyúló hálózatának bemu-

tatása céljából a Szentgott-
hárd és Térsége Turisztikai 
Egyesület augusztus 1-én 
Ljubljanába látogatott.

Ljubljanában 
a  P o g a č a r j e v 
téren található 
vásáron önálló 
standdal megva-
lósított promóció 
fő célja, a Mura 
é s  Rá b a  fo l yó 
között található 
terület közötti 
együttműködés 
eredményének a 
prezentálása volt. 
Helyi és térségi 

turisztikai kiadványok mel-
lett a szállásadó partnerek és 
turisztikai szolgáltatók mar-
ketinganyaga is helyet kapott 
a standon, pár helyi termelő 
portékájával kiegészülve. A 
nemzetközi marketingkam-

pány első állomása volt Ljubl-
jana, az elkövetkező másfél 
évben hasonló promóciók 
lesznek Zágrábban, Grazban 
és Budapesten egyaránt. 

Völler Andrea
TDM & project-manager

Mura-Raba Tour promóció Ljubljanában
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A Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség s azon belül az Euró-
pai Egyetemi Sportszövetség egyre több sportágban rendezi 
meg az Egyetemi Európa-bajnokságot, s ebből a küzdősportok 
sem maradhatnak ki. Július 31. és augusztus 3. között Horvát-
ország fővárosában, Zágrábban rendezték meg a Harcművész 
Egyetemi Európa-bajnokságot cselgáncs, karate, kick-box és 
taekwondo harcművész ágakban.

A magyar egyetemista kick-
boxosok először indulnak 
ilyen jellegű versenyen, így 
érthető, hogy nagy az izgalom. 
13 versenyző utazik Zágrábba 
július 30-án Olasz Attila csa-
patvezető vezérletével, de ne 
legyünk babonásak. Bizako-
dással mehet ki a küldöttség, 
nagyon „húzós” gárda indul 
majd magyar színekben, hi-
szen például Busa Andrea, 
Nagy Henrietta felnőtt világ- 
és Európa-bajnok, és a többiek 
is számos korosztályos Euró-
pa- és világbajnoki címmel és 
éremmel rendelkeznek.

Vas megyét a szentgotthárdi 
Kulcsár Márió az ELTE PPK, III. 
éves testnevelés-gyógytestne-
velés szakos hallgatója  képvi-
seli a Kick-Box Pointfighting 
-74kg kategóriában. Márió 
felkészülését Mayer Gábor 
és Hegedűs Zoltán mesterek 
segítették.

A verseny jelentőségét az is 
mutatja, hogy a jelenlegi két 
legtekintélyesebb magyar ver-

senybíró, Szabó Gábor, a Bírói 
Bizottság elnöke és helyettese, 
a füzesgyarmati Gasparik Ró-
bert utazik versenybíróként 
Horvátországba. Vagyis mind a 
versenyzők, mind a versenybí-
rók komoly szintet képviselnek.

A verseny helyszíne Zágráb-
ban a „Dom Sportova” csarnok 
lesz: a cím: Trg Krešimira 
Ćosića 11, 10000, Zagreb . Mi-
után Zágráb aránylag közel 
van Magyarországhoz, remél-
hetően sok magyar szurkoló 
biztatja majd a helyszínen 
sportolóinkat.

Kulcsár Márió a nyolc között 
sajnos kikapott az ír verseny-
zőtől, így nem sikerült dobo-
góra állnia, így nyilatkozott: 
„Tudni kell, hogy pointfighting 
szabályrendszerben (-74 kg) 
indultam, mivel korábbi egye-
sületemnél, a Halker Király 
Teamnél erre készültünk. 
Ebben voltak eredményeim, 
ebben érzem magam bizto-
sabbnak egyelőre. Jelenleg az 
Agrobio Classic Kick-box Club 

versenyzője vagyok, mivel 
egyetemi tanulmányaimat 
Szombathelyen folytatom. 
Sajnos nem tudtunk minden 
edzésen csak a pointfighting 
szabályrendszerre fókuszálni 
100%-ban, hisz a többi ver-
senyző light-contact és kick-
light szabályrendszerben in-
dul versenyeken. A verseny 
előtti héten kezdődött a Király 
Team edzőtábora, ahol egy 
hetet töltöttem el. A zágrábi 

versenyen első körben ösz-
szesorsoltak Jordan White ír 
versenyzővel. Ő kategóriám 
egyik legjobb versenyzője 
nemzetközi porondon. A mér-
kőzés elején még vezettem 
is, de aztán ahogy fogyott a 
kondim, úgy egyre inkább felé 
billent a mérleg nyelve. Ezek 
után játszi könnyedséggel 
nyerte meg a kategóriát. Job-
ban örültem volna neki, ha a 
döntőben kerülök vele össze.”

Sportprogramajánló
Kiswire Szentgotthárd VSE – Lorry GM Kft Szarvaskend 
(Megyei I. labdarúgó-mérkőzés)
Időpont: 2019.08.17. - 17:30 
Ifjúsági mérkőzés: 15:30
Helyszín: Szentgotthárd Városi Sporttelep

Kiswire Szentgotthárd VSE – Répcelaki SE (Megyei I. lab-
darúgó-mérkőzés)
Időpont: 2019.09.07. - 16:30 
Ifjúsági mérkőzés: 14:30
Helyszín: Szentgotthárd Városi Sporttelep

Rábatótfalui SE –Tutitextil Körmend VSE (Megyei II. labda-
rúgó-mérkőzés)
Időpont: 2019.08.18. - 17:30 
Ifjúsági mérkőzés: 15:30
Helyszín: Rábatótfalu Sportpálya

Rábatótfalui SE – Tanakajd TC (Megyei II. labdarúgó-mér-
kőzés)
Időpont: 2019.09.01. - 17:00 
Ifjúsági mérkőzés: 15:00
Helyszín: Rábatótfalu Sportpálya

Máriaújfalu SE – Gasztony SK (Megyei III. labdarúgó-mér-
kőzés)
Időpont: 2019.08.18 - 14:30 
Helyszín: Máriaújfalu Sportpálya

Máriaújfalu SE – Vasalja KSK (Megyei III. labdarúgó-mér-
kőzés)
Időpont: 2019.09.01 - 17:00 
Helyszín: Máriaújfalu Sportpálya

Thermalpark-Szentgotthárdi VSE - Kazincbarcikai Vegyész 
T.S.E. (Szuperliga Tekemérkőzés)
Időpont: 2019.09.07 - 12:00 
Helyszín: Szentgotthárd Városi Sporttelep

Kick-box: EUSA COMBAT GAMES, 
szentgotthárdi egyetemista a küzdőtéren!

Kulcsár Márió versenyző és 
edzője, Király István szövetségi kapitány
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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 

A 2018/19-es szezonban meg-
őrizte első osztályú, szuperli-
gás tagságát a Thermalpark-
Szentgotthárdi VSE férfi te-
kecsapata. Az új rendszerű 
versenykiírás után is állták 
a sarat a tekések. Tróbert 
József edző értékelte a csapat 
teljesítményét. 

Egy évvel ezelőtt az NB I-ből 
– a nyugati csoport megnyeré-
sével – más dimenzióba került 
a Thermalpark-Szentgotthárdi 
VSE együttese: a 2018/19-es 
szezonban bemutatkozha-
tott az első osztályban, a Szu-
perligában. Újoncként a bent 
maradás volt a cél. Az után-
pótlás-neveléssel is komolyan 
foglalkoztak, számítanak a 
fiatal versenyzőkre. A szezon 
elején, a klubok jó része – köz-
tük a szentgotthárdiak is – még 
a pontvadászat megkezdése 
után is tiltakozott az új rend-

szerű versenykiírás ellen, de 
hiába. Két hatcsapatos csoport-
ban alapszakaszt rendeztek, 
majd a végső helyezéseket 
felső- és alsóházi rájátszásban 
döntötték el. A Szentgotthárd 
az alapszakasz után két győze-

lemmel, nyolc vereséggel kieső 
helyen állt, a rájátszásban vi-
szont hat győzelmet is aratott, 
ezzel megszerezte az alsóház 
második helyét – összességé-
ben a nyolcadik helyen zárta 
első szuperligás szezonját.

Tróbert József elmondta, július 
közepétől megkezdték a felké-
szülést, heti két-három edzéssel, 
majd felkészülési mérkőzések-
kel várják a következő szezont.  

(Információ: Thermalpark 
Szentgotthárdi VSE)

Nyolcadik helyen zárták az első szuperligás szezont a tekések

A szentgotthárdi csapat. Állnak, balról: Walcher Roman, Koltai László, Cserpnyák Árpád, 
Tróbert József, Horváth Viktor, Düh András, László György. Elöl: Pákai Zsolt, Karba Bálint, 

Karba Noel, Cserpnyák Martin, Cseh Bence. A képről Cseh Máté hiányzik
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Jó eredménnyel zárta a 2018/19-es bajnoki évet a Kiswire 
Szentgotthárd VSE megyei I. osztályú, és a Rábatótfalui SE 
megyei II. osztály „Déli” csoportjában szereplő labdarúgó-
csapata. De vajon elégedettek-e a trénerek? Rövid értékelésre 
kértük a két csapat edzőjét.

Heiter László szerint szép 
eredménynek mondható a 4. 
helyezés, hiszen eredetileg az 
1-6. hely valamelyikére várták a 
csapatot. Ráadásul alig marad-
tak le a dobogóról. Az utolsó hat 
fordulót zsinórban megnyerték, 
s ez is hozzájárult ahhoz, hogy 

13 ponttal többet gyűjtöttek a 
tavasszal, mint az őszi szezon-
ban. Örvendetes, hogy szinte 
teljesen saját nevelésű, helyi 
és környékbeli játékosokkal, 
fizetett idegenlégiósok nél-
kül hozták az eredményeket. 

A győztes meccseket nem a 
szerencsének köszönhették, 
hanem megdolgoztak értük. 
Sikerült stabil, megfelelő össze-
tételű védelmet kialakítani egy 
jó kapussal a háttérben, nem 
véletlen, hogy igen kevés csapat 
kapott kevesebb gólt náluk. De 

besegítettek ebbe a jól védekező 
középpályások, és a szükség 
esetén védő munkát is ellátó 
csatárok is. NB. III-as álmai nem 
lehetnek a csapatnak, nem is 
tudná ezt a város vállalni, de a 
megyei I. osztályban továbbra 

is erős középcsapat maradhat 
a gárda. 

Ami az új bajnoki évre a felké-
szülést illeti, heti három edzés 
van betervezve a nyárra, vala-
mint edzőmeccsek Andráshida, 
Zalaszentgrót és Csepreg ellen. 
Egy játékos már korábban je-
lezte távozási szándékát, Latyák 
Bencével gyengülhet a csapat, 
mert meghatározó játékos volt, 
de igyekeznek pótolni hiányát. 
A további átigazolási fejlemé-
nyek még bizonytalanok. 

Náricza Róbert, a Rábatót-
falui SE edzője úgy vélekedett, 
hogy a 8. helyezés reálisnak 
mondható, már csak azért is, 
mivel a bajnokság előtt a kö-
zépmezőnybe várták a csa-
patot. Sajnos több meccsen is 
elkerülhető gólokat kaptak, 
amelyeket jobb csapaton belüli 
egyetértéssel el lehetett volna 
kerülni. Viszont a bajnokság 
közepe felé már biztató jelek 
látszottak, jó mérkőzések és 
eredmények jöttek, majd ezeket 
újabb váratlan botlás követte. A 

bajnoki év vége felé morálisan 
jobbá vált a gárda, jobb lett a 
csapatszellem. Az utolsó öt 
meccsüket meg is nyerték, mi-
vel Anderkó Márió is megtalálta 
góllövő cipőjét, illetve a többiek 
is „hozták a formájukat”. Sajnos 
csatárt nem sikerült korábban 
igazolniuk, ráadásul a házi 
gólkirály megsérült, Anderkó 
Gábor síbalesetet szenvedett, 
ezzel gyengült a támadóerő. 
Ennek hatására szerkezetet 
váltottak, így próbálták növelni 
az eredményességet, amely az 
utolsó fordulókban vissza is 
igazolódott. 

A nyári felkészülés július  
16-án kezdődött heti két edzés-
sel és hétvégi edzőmeccsekkel. 
Egyelőre két támadó- és egy 
védőjátékos érkezése várható. 
Szeretnének még igazolni egy 
második számú kapust is. Ami a 
célkitűzést illeti, az megfelel az 
előző években megszokotthoz, 
azaz valamelyik dobogós helyet 
szeretnék megszerezni. 

L. E. 
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Pénzkereset!
Otthoni csomagolás stb. 

Elérhetőségek:
hívás: 06-90-603-607

(audiopress.iwk.hu  635 Ft/min, 06-209104517)

Az edzők elégedettek és bizakodók

Náricza Róbert 
focistapalántákat irányít

Heiter László két sportoló családtag társaságában

Július 7-én rendezték Budapes-
ten az Országos Szenior Atlétikai 
Bajnokságot, ahol a Synergy 
Fitness Szentgotthárd SE hosz-
szútávfutója, az 56 éves Somogyi 
Gábor is rajthoz állt. Gábor kor-
osztályának kimagasló futója, 
ezt most is bizonyítva, óriási 
fölénnyel nyerte meg az M55-ös 
korcsoport 5000 m-es verseny-
számát 18:04,24-es idővel. 

Információ: Synergy

Somogyi győzelme 
a Szenior Országos Bajnokságon

Somogyi Gábor (Fotó 
archív: Bana Ferenc)
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Szentgotthárd Város 
Önkormányzata sikerrel 
pályázott a TOP-2.1.2-15 
felhívás keretében, az el-
nyert pályázati támoga-
tásnak köszönhetően pe-
dig mostantól a város saját 
színpadfedése szolgálja a 
rendezvényeket. 

A közel 11 millió Ft-os 
beszerzés során egy EVO-
TRUSS34 típusú, 10x6x7,5 
m-es, professzionális 

színpadfedést vásároltak, 
amelyet B1 minősítésű pony-
vával, biztonságtechnikai 
berendezésekkel és típusta-
núsítvánnyal is elláttak.

A nyári szabadtéri városi 
rendezvényeket (Szerel-
mesek Fesztiválja, Hopplá 
Fesztivál, Történelmi Napok 
stb.) már ez a szerkezet szol-
gálta ki.

(Információ: 
önkormányzati hivatal)

17. alkalommal népesítették 
be futók Szentgotthárd utcá-
it. Sajnos az idén az időjárás 
nem volt kegyes a szervezők-
höz, de a zord idő ellenére is 
minden távon rajthoz tudtak 
állni a futás szerelmesei. 

A szokásoknak megfelelően 
a gyerekek kezdték a futó-
programot, majd a Pszichi-
átriai Betegek Otthona lakói 
zárták az első etapot. A gyerek, 
és parafutamok eredményhir-
detését követően aztán hirte-
len megérkezett a vihar, heves 
esővel, dörgéssel és villámlás-
sal, ezért a főfutam mezőnye 
csak félórás csúsztatással 
tudott rajthoz állni. Az embert 
próbáló idő ellenére végül a 
179 benevezett futóból 120-an 
álltak a rajthoz a 9,5 km-es 
távon, a főfutamot ezúttal is a 

hobbifutam mezőnye követte, 
akik közül 10-en startoltak el 
az 1664 m-es távon. A verseny 
érdekessége, hogy a budapesti 
Kenyeri Imre személyében 
egy 87 esztendős úriember is 
teljesítette a főfutamot, míg a 
gyerekfutamok legfiatalabb 
versenyzője Tujder Bálint 
2017-ben született. A verseny-
re ezúttal is számos magyar-
országi településről érkeztek 
versenyzők (Dunaújváros, 
Zalaegerszeg, Szombathely, 
Budapest, Mosonmagyaróvár 
és még számos más település) 
valamint ezúttal is érkeztek 
külföldi (osztrák, szlovén és 
ír) futók is. Az abszolút ver-
senyben ezúttal sem történt 
meglepetés, Koszár Zsolt 31:31-
es idővel 10. alkalommal győ-
zött, őt a szintén helyi Karsai 
Márton követte, 3. Vörös Gábor 

(Szombathely), 4. Somogyi 
„Lapi” Gábor. A hölgyek verse-
nyét a szombathelyi Németh 
Beáta nyerte Dancsecs Réka 
(Szentgotthárd) és Joó Barbara 
(Szombathely) előtt. A szer-
vezők köszönik a versenyzők 
kitartását és pozitív hozzáál-
lását, valamint a szponzorok, 
támogatók, önkéntesek se-
gítségét, hogy az embert pró-
báló időjárási körülmények 
ellenére ismét egy színvonalas 
sportrendezvénynek adhatott 
otthont Szentgotthárd. 

Győztesek:
1920-1959: Koncsik Ibolya 

Budapest, Petz László Katafa, 
1960-1969: Zachner Anja 

Ausztria, Somogyi Gábor 
Szentgotthárd

1970-1979: Németh Beáta 
Szombathely, Deutsch Cristian 
Ausztria

1980-1989: Petz Emese Ka-
tafa, Koszár Zsolt Szentgott-
hárd

1990-1998: Dancsecs Réka 
Szentgotthárd, Karsai Márton 
Szentgotthárd

2000-2019: Sárvári Nelli 
Szentgotthárd, Bauer Dániel 
Szentgotthárd

Legjobb Sztg-i: Dancsecs 
Réka, Koszár Zsolt

Hobbifutam:
1. Szűcs Bálint Szentgott-

hárd, 2. Gaál Mátyás Szent-
gotthárd, 3. Csukly Tamás 
Szentgotthárd,

1. Németh Barbara Szent-
gotthárd, 2. Sárvári Alíz Szent-
gotthárd, 3. Deutsch Christina 
Ausztria

A további eredmények meg-
találhatók a www.csatafutas.
com oldalon.

Készítette: g. á.

17. Szentgotthárdi Csata Emlékfutás

Csatafutás, főfutam (Fotó: Horváth Patrik) Csatafutás, gyerekfutam (Fotó: Horváth Patrik)

Saját színpadfedés szolgálja mostantól a városi programokat


