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A két állam elnöke volt a díszvendége 
a szlovének szövetsége 
jubileumi ünnepségének

Írásunk a 3. oldalon

Vastapsot kapott a királydráma szentgotthárdi ősbemutatója

Harminc évvel ezelőtt alapították a 
Magyarországi Szlovének Szövetsé-
gét. Szeptember 4-én, a szentgott-
hárdi évfordulós ünnepségen részt 
vett Áder János köztársasági elnök 

és Borut Pahor, a Szlovén Köztársa-
ság elnöke. A két államelnök először 
a Hotel Lipában találkozott, majd 
a Színházban mondott beszédet a 
jubileumi évfordulón. 

Az ígéret földje című királydráma ősbemutatóját felol va-
sószínházi formában mutatta be Szentgotthárdon a Refektó-
riumban a szombathelyi Weöres Sándor Színház és a soproni 
Petőfi Színház. Kovács Dániel Gábor művének átdolgozását 
Kelemen Zoltán rendezésében vitték színre augusztus 21-én. 
A királydrámát Szombathelyen és Sopronban is bemutatják.  

A szentgotthárdi önkor-
mányzat júliusban kötött 
együttműködési megállapo-
dást a szombathelyi színház-
zal, a produkció ennek első 
megjelenési formája volt. 
Külön időszerűséget szolgál-
tatott a darabválasztáshoz, 
hogy IV. Károly, az utolsó ma-
gyar király visszatérési kísér-
lete során 1921. április 5-én 

Szentgotthárdon átutazva 
érkezett Gyanafalvára, és 
hagyta el végleg Magyaror-
szágot.

A szentgotthárdi önkor-
mányzati hivatal Refektóri-
uma kiváló helyszínválasztás 
volt, a kolostor egykori étkez-
déjében újból érzékelhette a 
közönség, milyen jó a terem 
akusztikája. 

A színészek két szemben 
lévő emelvényen foglaltak 
helyet, a középen elhelyezett 
tárgyalóasztalokhoz lépve, 

szövegkönyvvel a kezükben 
játszottak. 

Folytatás a 2. oldalon 
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Folytatás az 1. oldalról
Kevés kellékkel dolgoztak, 

azokat oldalról hozták be 
(nyújtották át). Jelmezt, egy 
túlméretezett katonai kabátot, 
csak a királyt játszó színész, 
Papp Attila viselt. A közönség 
kétoldalt – a színészektől szin-
te karnyújtásnyira – kísérhet-
te figyelemmel az előadást. 

A királydráma Svájcból in-
dítva kíséri végig IV. Károly 
két visszatérési kísérletét, a 
legnagyobb titokban indult 
útnak álruhában, kertésze út-
levelével. Jelenetről jelenetre 
változnak a helyszínek, a ko-
rábbi történelmi eseményeket 
követve Szombathelyen a Püs-
pökvár, a Budai vár, Sopron, 
Budaőrs. Kelemen Zoltán nar-
rációja jelezte a helyszíneket 
és kötötte össze a jeleneteket. 
A hatást távoli repülőgépzú-
gás, fegyverropogás, durranás 
hangja is erősítette. 

Országunk számára az ak-
kori legfontosabb döntés-
hozókat vonultatja fel a drá-
maíró, a művészek kitűzőt 
viseltek a nevekkel.  

A kor történelmi szemé-
lyiségei közötti párbeszédek 
során időnként felszikrázott a 

légkör, hazánk tragikus sorsa 
azonban már eldöntetett. A 
Habsburg-pártiak és a ki-
rály visszatérését ellenzők 
küzdelme a két ellentétes 
véleményen lévő katonatiszt 
(amúgy két legjobb barát!), a 
Lehár Antal királyhű ezredes 

és háborús hőst megtestesítő 
Horváth Ákos és Hegedűs 
Pál altábornagy, a dunántúli 
magyar haderők főparancs-
nokának gondolatait közvetítő 
Orosz Róbert között zajlott. 
„Most hullik szét az életem” 
– halljuk Lehár Antaltól, aki 
magánéleti és hivatásbeli 
kötelezettségeinek útvesztő-
jében vergődik.

IV. Károly továbbra is a 
hadsereg főparancsnokának 
tekinti magát, mélyen vallá-
sos, szereti és félti a hazáját, 
önmérsékletre inti a katoná-
kat. Tétovaságát a második 
visszatérésre váratlanul vele 
érkező felesége, Zita királyné 

(Dénes Emőke) se tudja meg-
változtatni. Horthy Miklós 
(Szerémi Zoltán), Magyaror-
szág kormányzója többszöri 
felszólításra se hajlandó le-
mondani, Teleki Pál miniszter-
elnök (Szabó Tibor) vívódik a 
királypártiak és Horthy között, 
szándékosan késve érkezik 
Budára, végül svájci visszaté-
résre szólítja fel az uralkodót, a 

nyolcadik jelenetben már az ő 
lemondásáról értesülhetünk. 
Rövid szerep jutott Gömbös 
Gyulának, a Habsburg-ellenes 
szabad királyválasztók tábora 
vezetőjének (Savanyu Gergely 
alakította), de azt oly erővel és 
cinizmussal tette, hogy megfa-
gyott körülötte a levegő. 

Sigray Antal gróf, Nyugat-
Magyarország kormánybiz-
tosa (Balogh János), Rátz Kál-
mán különítményes tiszt, a 
kormányzó testőrségének 
vezetője (Marosszéki Tamás), 
Klárika, Zita királyné udvar-
hölgye, az egyetlen szerelmi 
szál letéteményese (Molnár 
Anikó) meggyőzően alakítják 
a szerepüket. 

A királydráma nem min-
denben követi szigorúan a 
történelmi tényeket, de nem 
is ez a feladata (birkózzanak 
csak vele a történészek!).

Az előadás végén ismertet-
ték az utolsó magyar király 
életét, s egy-egy szál fehér 
rózsával tisztelegtek emléke 
előtt. Az ősbemutató közön-
sége nagy vastapssal köszönte 
meg az előadást. 

(t. m.)
Fotó: Mészáros Zsolt

Vastapsot kapott a királydráma szentgotthárdi ősbemutatója

Támogatásban részesült a 
Szentgotthárdi Közös Ön-
kormányzati Hivatal által 
idén tavasszal benyújtott 
pályázat: „A szentgotthárdi 
Játékvár Óvoda infrastruktú-
ra-fejlesztése” című projekt 
az önkormányzati feladatel-
látást szolgáló fejlesztések-
hez kapcsolódó pályázati 
felhívás keretében nyert 
kedvező elbírálást. 

Az elnyerhető maximális, 
azaz 50 %-os támogatásból 
(11,35 millió Ft) és ugyanennyi 
önkormányzati önerőből az 
intézmény régebbi épületré-
szeinek a fűtéskorszerűsítésé-

re, továbbá egy gyermekmos-
dó és öltöző felújítására lesz 
lehetőség.

Az elmúlt években – több 
sikeres projektnek köszönhe-
tően – a szentgotthárdi óvo-

dában és bölcsődében több 
fejlesztés is megvalósulhatott. 
A régi óvodai épületrészek 
fűtéskorszerűsítésére eddig 
nem nyílt lehetőség, ezért ezt 
a mostani pályázat célozta 

meg. Emellett az emeleti „lila” 
csoport gyermekmosdójának 
és öltözőjének korszerűsítését 
is tartalmazza a projekt: két 
korábbi nyertes pályázatból 
az épület többi (8 db) gyer-
mekmosdóját már teljesen 
felújították, már csak ez van 
hátra az épületen belül.

A fűtéskorszerűsítés ki-
vitelezésére már aláírták a 
vállalkozási szerződést, és 
átadták a munkaterületet.   
A megbízott vállalkozó a fűté-
si szezon kezdetéig elvégzi a 
régi radiátorok és csőhálózat 
cseréjét.

Információ: Szentgotthárdi 
Közös Önkormányzati Hivatal

Nyertes a pályázat – korszerűsítik az óvoda fűtését, gyermekmosdót újítanak fel
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A két állam elnöke volt a díszvendége 
a szlovének szövetsége jubileumi ünnepségének
Folytatás az 1. oldalról

A Színházat megtöltötték a 
helyi szlovének és a szlovéniai 
vendégek. Tiszteletüket tették 
az eseményen a Rába-vidék és 
a Muravidék állami és egyházi 
vezetői, a kulturális egyesületek 
és a gazdasági élet szereplői. A 
meghívók nevében Kovács And-
rea, a Magyarországi Szlovének 
Szövetségének elnöke, Kissné 
Köles Erika szlovén nemzetiségi 
szószóló, Holecz Károly, az Or-
szágos Szlovén Önkormányzat 
elnöke fogadta a vendégeket. Az 
ünnepségen részt vett Huszár 
Gábor, Szentgotthárd polgár-
mestere, Marton Ferenc, a me-
gyei önkormányzat alelnöke, dr. 
Orbán István, a Szentgotthárdi 
Járási Hivatal vezetője, Szlové-
niából Horváth Ferenc lendvai 
országgyűlési képviselő, Orbán 
Dusán, a Muravidéki Magyar 
Nemzeti Közösség elnöke, Peter 
Stumf muraszombati püspök.

A szlovén és a magyar him-
nusz eléneklésével kezdődött 
az ünnepség. Kovács Andrea, 
a szlovén szövetség elnöke 
köszöntötte a két államelnököt 
és a vendégeket. Beszédében 
emlékeztetett rá, hogy a 30 
évvel ezelőtt alapított Magyar-
országi Szlovének Szövetsége 
lefektette a magyarországi szlo-
vén nemzeti közösség kultu-
rális autonómiájának alapjait. 
Eredményesen munkálkodik a 
kulturális örökség és az anya-
nyelv megőrzése és fejlesztése 
érdekében, kiadványokat je-
lentet meg, rendezvényeket 
szervez, és részt vesz a szlovén 
Rába-vidék gazdasági fejlesz-
tésében. Együttműködik az 
Országos Szlovén Önkormány-
zattal Szentgotthárdi Szlovén 
Főkonzulátussal, Szlovénia 
budapesti nagykövetségével. 
Munkájuk még sikeresebb, ami-
óta szószólójuk is van a magyar 
parlamentben. Szervezetük 
működését elsősorban a Szlo-

vén Köztársaság Határontúli 
Szlovének Hivatalának anyagi 
támogatásával tudják ellátni, 
de az utóbbi években jelentősen 
megnőtt a magyar kormány 
anyagi hozzájárulása is. Törek-
szenek a szlovén nemzetiség 
által lakott terület gazdasági 
fejlesztésére, jobb életkörülmé-
nyeket teremtve a fiataloknak 
az otthonmaradáshoz. „Vannak 
terveink, szeretnénk a jövőben 
is a szlovén közösségért és jö-
vőjéért dolgozni” – fejezte be 
beszédét Kovács Andrea. 

Hirnök József, a Magyaror-
szági Szlovének Szövetségének 
alapítója és korábbi elnöke el-
mondta, harminc évvel ezelőtt 
a demokratizálódott Magyaror-
szágon. A szlovének szövetsége 
alapszabályában rögzítették 
„kultúránk, anyanyelvünk meg-
őrzését, oktatási intézményeink 
támogatását, nemzetiségünk 
informálását, jó kapcsolatok 
kialakítását az anyaországgal, 
Szlovénia és Magyarország in-
tézményeivel.” Anyanyelvünk 
az az eszköz, melyen keresztül 
megvalósíthatjuk önmagunkat. 
Tizenöt évvel ezelőtt a szövet-
ség felismerte, hogy gazdasági 
területen is szükséges lenne 
a fejlődés elősegítése. Amikor 
2004-ben Magyarország és 
Szlovénia az Európai Unió tel-
jes jogú tagjává vált, jó alkalom 
kínálkozott a vidék gazdasá-
gának fejlesztésére. 2006-ban 
létrehozták a Szlovén Vidék 
Közhasznú Nonprofit Kft-t, 
amely koordinálja a gazdasági 
projekteket. „Komoly tapasz-
talatokat szereztünk az érdek-
egyeztetéseken, megtanultunk 
tárgyalni, kivívni jogainkat, és 
közösen dönteni sorsunkról.  A 
30. évforduló megfelelő alka-
lom arra, hogy újragondoljuk 
céljainkat. 

Borut Pahor szlovén köztár-
sasági elnök ünnepi beszédében 
azt emelte ki: a történelem az itt 

élő népekre bízta azt a küldetést, 
hogy megőrizzék identitásukat. 
Magyarország és Szlovénia kö-
zös feladata, hogy saját területén 
elősegítse  a kisebbségek fenn-
maradását és fejlődését.

„Magyarország köztársasági 
elnökével, és a határ mindkét 
oldaláról érkező sok baráttal 
közösen ünnepeljük a Magyar-
országi Szlovének Szövetsége 
fennállásának 30. évfordulóját. 
A Magyarországi Szlovének 
Szövetsége három évtized 
alatt sok mindent elért. Hálá-
sak vagyunk, hogy mindig a 
többségi nemzettel együttmű-
ködve és harmóniában töre-
kedtek a közösség fejlődésére. 
Korán felismerték a határon 
átnyúló integrációban rejlő 
adottságokat és a két ország 
európai uniós tagsága által 
kínált fejlesztési lehetőségeket. 
A Szlovén Vidék Közhasznú 
Nonprofit Kft. létrehozásával a 
Szlovének Szövetsége a régió 
gazdasági fejlődésének fontos 
hajtóerejévé vált. Projektjeik a 
gazdag kulturális örökségből 
és a hagyományos életmódból 
merítenek. Pontosan ilyen a 
Szlovén Mintagazdaság projekt, 
amely az ökológiai termelés és 
a fenntartható turizmus irány-
elveinek megfelelően működik. 
Örülök, hogy mindkét ország, 
Szlovénia és Magyarország 
részéről is nagyobb ez a támo-
gatás, mint korábban bármikor. 
Most, amikor a válsághelyzet 
újra és újra emlékeztet ben-
nünket a jószomszédi viszony 
és a határokon átnyúló össze-
köttetés jelentőségére, ez kü-
lönösen fontos. Az a tény, hogy 
a Magyarországi Szlovének 
Szövetségének 30. évfordulóját 
Magyarország köztársasági el-
nökével és a szlovéniai magyar 
kisebbség képviselőivel együtt 
ünnepeljük, még inkább meg-
erősíti, mekkora jelentősége 
van az önök küldetésének. 

Borut Pahor beszéde után dí-
szes emléklapot adott át Hirnök 
Józsefnek, a szövetség első, ala-
pító elnökének, és Kovács And-
rea mostani elnöknek.  

Áder János köztársasági elnök 
Márai hazaszeretetről szóló 
írásából idézve kezdte beszédét. 
A Magyarországi Szlovének Szö-
vetsége 30 éve fáradozik azon, 
hogy e hazában a szlovén nem-
zetiségiek sose érezzék magukat 
egyedül. Hogy nemzetiségük 
ne csak homályos fogalom, de 
megtartó közösség is legyen. 
Hogy ez a táj, ahol sok nemze-
dék óta élnek, mindig otthonuk 
maradhasson. Ma minden ma-
gyarországi szlovén büszkén 
vallja, vallhatja magát egyszerre 
szlovénnek és közös hazánkat 
is magáénak. Aki hazához és 
nemzethez kétfelé egyformán 
tartozik, az nem megosztja ra-
gaszkodását, hanem megkettőzi 
azt. Magyarország Alaptörvénye 
szerint minden velünk élő nem-
zetiség „államalkotó tényező”. 
De ez korántsem jelenti azt, 
hogy a többségi társadalom – 
valamiféle kegyet gyakorolva 
– elismeri és hozzászámolja az 
államhoz nemzeti közössége-
inket. Osztozunk velük a közös 
életben, a közös hazában. 

A magyar és szlovén nemzet 
sok évszázados békés együtt-
élése példaértékű, az örökölt 
ellentétektől szabdalt Kelet-
Közép-Európában.  A szlovén 
Alkotmány őshonos közös-
ségként tekint a muravidé-
ki magyarságra, széles körű 
kulturális, nyelvhasználati és 
önrendelkezési jogot biztosít 
nekik. A legkevesebb, hogy mi 
is ugyanezt tesszük a magyar-
országi szlovénekkel, mert ez a 
mércénk. 

Az ünnepséget kulturális mű-
sorral foglalták keretbe, amely-
nek forgatókönyvét Valentina 
Novák írta és rendezte. 

(t. m.)
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Augusztus 20-án Szentgotthárd Város Fúvószenekara várta 
az érkezőket a Nagyboldogasszony templom előtt, majd a 
misét követően kezdődött a városi ünnepség, amelynek kere-
tében a „Szentgotthárd Testnevelési és Sport Díját”, valamint 
a „Szentgotthárd Városért” kitüntetést is átadta Huszár Gábor 
polgármester.

 Az ünnepi szentmisét 
Bodorkós Imre szentgott-
hárdi plébános celebrálta. 
Homiliájában fölidézte Szent 
II. János Pál 30 évvel ezelőtti 

látogatását, aki Budapesten 
a Hősök terén emlékeztetett 
rá, hogy a kősziklára épített 
házhoz hasonlatosan, az erős 
hit is megingathatatlan. A mai 
korban is újra meg kell találni, 
hogy utat mutathasson. 2000 
éves gazdag tanítással szól 
hozzánk a Szentírás, hogy 
Krisztus igazságát megéljük, 
hirdessük! Krisztus lelkületét 
a közéletben, a családban, a 
munkahelyeken is képviselni 
kell, ez megnyilvánulhat az 
emberi, baráti kapcsolatokban, 
a segítésben, az iskolákban is. 
A hit tettek nélkül holt dolog. 
Nemzeti ünnepünket, Szent 
István ünnepét, az Isten, haza, 
család emelkedett hangulatá-
ban közösen élhetjük meg. 

A Himnusz eléneklése után 
kezdődött a városi ünnepség.  
Huszár Gábor polgármester 
megszegte az új kenyeret, 
majd köszöntötte a jelenlévő-
ket. Beszédében emlékeztetett 
István király tanácsára: „Mert 
a szeretet gyakorlása vezet 
el a legfőbb boldogsághoz. 

Légy irgalmas minden erő-
szakot szenvedőhöz, őrizd 
szívedben mindig az isteni 
intést: „Irgalmasságot akarok, 
nem áldozatot.” S gondoljunk 

csak arra, hogy mire tanított 
minket Jézus: „Úgy szeressétek 
egymást, ahogyan én szeretlek 
titeket.” A keresztényi szere-
tet, az elesettek megsegítése 
fontos üzenet, örökérvényű 
gondolat. Amikor embert 
próbáló nehézségekkel kell 
szembenéznünk, amikor má-
sok nehéz sorsát látjuk, vagy 
amikor tanácstalannak, elve-
szettnek érezzük magunkat, 
mibe kapaszkodhatunk? Mi 
adhat nekünk erőt? A hit és a 
szeretet. Ezt tanultuk Jézustól, 
és ez tükröződik Szent István 
gondolataiban is. István király 
hangsúlyozza az ősök és elő-
dök tiszteletét is, amelyet mi 
itt Szentgotthárdon is szem 
előtt tartunk. Mi sem bizonyít-
ja ezt jobban, mint az, hogy 838 
éves településünk történetét, 
emlékeit, hagyományait és 
épített örökségét szeretettel 
ápoljuk.”

A beszéd után városi ki-
tüntetéseket adott át a pol-
gármester. Mesics József 
„Szentgotthárd Testnevelési 

és Sport Díjában” részesült. A 
kitüntetett sajnos nem tudott 
részt venni az ünnepségen, ki-
tüntetését későbbi időpontban 
veszi majd át.

Mesics József 1941. március 
7-én született Rábakethelyen. 
Általános iskolai tanulmányait 
Rábakethelyen és Szentgott-
hárdon végezte. A sport az 
iskolában és a munkásévek 
alatt is életének szerves ré-
szét képezte, sportszeretete 
hamar megmutatkozott, leg-
inkább a foci vonzotta. Tehet-
sége felkeltette a sportvezetők 
figyelmét, 1956-ban már a 
Szentgotthárdi Vasas-Textiles 
SE ifjúsági labdarúgócsapatá-
hoz került. Fejlődése töretlen 
volt, külön megyei orvosi 
engedéllyel már a felnőtt csa-
patban játszott. A szurkolók 
szerint sportszerű, határozott 
játékával tűnt ki az akkori 
megyei I. osztályban. Aktív 
labdarúgó pályafutását 1974-
ben fejezte be. Fontosnak 
tartotta, hogy a sporttal való 

kapcsolattartást valamilyen 
formában tovább folytassa 
Szentgotthárd sportjának fej-
lődése érdekében. Aktivitása, 
rátermettsége, sportszakmai 
tudása és felkészültsége, em-
beri hozzáállása megalapozta 
szakmai tekintélyét. Felkérés-
re a Szentgotthárd-Zsida SE-
nél vállalt feladatot, a megyei 
II. osztályú labdarúgócsapat 
edzője lett, társadalmi mun-
kában. Megkeresésre később a 

Rábatótfalui SE labdarúgócsa-
patánál vállalt edzői feladatot, 
szintén társadalmi munkában. 
Fontos volt számára, hogy lab-
darúgó-edzőként is képezze 
magát, Szombathelyen szer-
zett edzői oklevelet, ezután 
már díjazást kapott az edzői 
munkájáért. A cél érdekében 
rengeteg áldozatot hozott, 
szívvel-lélekkel dolgozott a 
városrész labdarúgó sport-
jáért. Fontosnak tartotta a 
sportolókkal való rendszeres 
kapcsolattartást. Labdarúgó 
és edzői tevékenysége során 
sok siker kísérte Szentgott-
hárdon és Rábatótfaluban. 
Edzői, sportvezetői pálya-
futását 1994-ben fejezte be. 
Szentgotthárd sportéletében, 
a labdarúgás szakág terüle-
tén végzett több évtizedes 
kiemelkedő munkát, mindig 
legjobb tudása szerint, hittel 
és becsülettel tevékenyke-
dett. Munkájának elismerése 
a Szentgotthárd Testnevelési 
és Sport Díj.

Munkája elismeréseként 
„Szentgotthárd Városért” ki-
tüntetést kapott Kissné Köles 
Erika, a szlovén nemzetiség 
parlamenti szószólója. Kissné 
Köles Erika 1961. november 27-
én született Szentgotthárdon. 
Általános iskolai tanulmá-
nyait Felsőszölnökön végezte 
kitűnő eredménnyel, majd a 
szentgotthárdi Vörösmarty 
Mihály Gimnáziumban érett-
ségizett 1984-ben. Szombat-

Szent István ünnepe városi kitüntetések átadásával

Kissné Köles Erika, Huszár Gábor

Bodorkós Imre plébános
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helyen, a Berzsenyi Dániel 
Tanárképző Főiskolán szlovén 
és magyar nyelv és irodalom 
szakos általános iskolai tanári, 
1995-ben Pécset, a Janus Pan-
nonius Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Karán 
magyar nyelv és irodalom sza-
kos középiskolai tanári, 2006-
ban a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Gazdaság- és Társadalomtu-
dományi Karán közoktatási 
vezetői diplomát és pedagó-
gus szakvizsgát szerzett. Peda-
gógusként több mint 30 évet 
töltött a katedrán, pályája so-
rán több iskolában is oktatott.  
Szentgotthárdiak nemzedé-
keit tanította a szlovén nyelv 
mellett a magyar nyelv és 
irodalom szeretetére, segítette 
őket elindulni a „nagybetűs” 

élet útján. Évről évre segíti, 
hogy szentgotthárdi diákok 
is részesülhessenek minisz-
tériumi tanulmányi ösztön-
díjban.  Hivatali munkájával, 
társadalmi tevékenységével, 
országgyűlési szószólói tiszt-
ségéből eredő feladatellátásá-
val nemcsak a magyarországi 
szlovének érdekeit, hanem 
Szentgotthárd fejlődését, kul-
turális, egyházi örökségének 
ápolását, a térség gazdasági 
fellendülésének elősegítését 
is szolgálja. Maga is vallja, „ha 
Szentgotthárd városa fejlődik, 
akkor a térségben élő szlovén-
ség sorsa is jobb lesz”. Szószó-
lóvá történő megválasztása 
óta dolgozik azon, hogy a 
szentgotthárdi Nagyboldog-
asszony templom – mely a 
város legfontosabb kulturális 

és szakrális értékét képviselő 
épülete – megújuljon. Törek-
szik arra, hogy a szlovén Rába-
vidék gazdaságilag is fejlődjön, 
aktívan részt vesz a szlovén 
Rába-vidék térségfejleszté-
si programjának ütemezett 
megvalósításában. Munkája 
során kiemelt figyelmet fordít 
mind a magyar, mind a szlo-
vén politikai és diplomáciai 
szereplőkkel való példaértékű 
együttműködésre, a jó kapcso-
latok sokrétű kamatoztatásá-
ra a magyarországi szlovén 
nemzetiség és Szentgotthárd 
jövőjének érdekében.  Kissné 
Köles Erika a szlovén nem-
zetiség létének, megmara-
dásának, nyelve, kultúrája és 
hagyományai megőrzésének 
érdekében végzett szolgálata-
ival, a magyarországi szlovén 

nemzetiségi közösség életé-
ben kifejtett, hosszú évek óta 
tartó sokrétű és fáradságot 
nem ismerő munkájának el-
ismeréseként, Szentgotthárd 
fejlődése érdekében korábban 
önkormányzati képviselőként, 
most pedig parlamenti szó-
szólóként végzett munkája 
és érdemei alapján méltó a 
Szentgotthárd Városért Díjra.

Délután a Várkertben színes 
kulturális műsorral szóra-
koztatták a közönséget. Helyi 
csoportok léptek fel, volt Ha-
risnyás Pipik gyermekműsora, 
a Z’zi Labor, Janicsák István és 
a Veresegyházi Asszonykórus, 
este az Orfeum Vándorszín-
pad ünnepi műsorával és 
diszkóval zárták a napot.  

(t. m.)
Fotó:Horváth Barbara

Augusztus 25-én rendezték azt az eseményt, mely a Muraba 
Európai Területi Társulás szervezésében zajlott a szlovéniai 
Lendván, ahol városunkat Labritz Béla alpolgármester és 
Papp Bálint, a Muraba ETT igazgatója képviselte. A rendez-
vény a Motivage pályázat keretében valósult meg.

A nap folyamán aláírták az 
együttműködési szándéknyi-
latkozatot, melyben az aláírók 
írásban is elkötelezték magu-

kat a projekt eredményeinek 
fenntartása, illetve az idősügy 
és szociális szféra közös fej-
lesztése iránt.

Az együttműködés során a 
következő munkaterületekre 
fognak összpontosítani: stra-
tégiai programok kidolgozása 
és végrehajtása, kapacitásfej-
lesztés, hálózatépítés és közös 
események, adatgyűjtés és 
kutatás, kommunikációs és 
szemléletformáló tevékeny-

ségek, a partnerekre és az 
intézmények közötti együtt-
működésre vonatkozó cselek-
vési terv.

Szintén a Motivage pro-
jekt keretében újulhat meg 
hamarosan a Szentgotthárdi 
Városi Gondozási Központ 
által működtetett jelzőrend-
szeres házi segítségnyújtó 
szolgáltatás, illetve ugyancsak 
a pályázatnak köszönhetően 
szervezhetik a Rendelőintézet 
több programját is.

(Információ: 
Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal)

Együtt, közösen a szociális szféráért

Labritz Béla, Papp Bálint Lendván

Programajánló
szeptember 18. 18:00 
Capella Savaria Kamarazenekar. Helyszín: Refektórium
szeptember 21-től
A Karitasz újjáalakulásának 30. évfordulója alkalmából
szabadtéri kiállítás
Helyszín: Színház és Nagyboldogasszony templom közötti tér
szeptember  21. 17:00
Örömtánc az Alzheimer Világnap alkalmából
Helyszín: Színház előtti tér
szeptember 22. 17:00
Dr. Riba Ádám előadása a Szív Világnapja alkalmából 
Helyszín: Színház, aula
szeptember 26. 10:00
Határon innen és határon túl – Nemzetiségek Összefogá-
sának Napja
Helyszín: Nagyboldogasszony templom és Várkert
október 01. 17:00
Operettgála  az Idősek Világnapja alkalmából
Helyszín: Színház
október 04. 18:00 
Zene Világnapi hangverseny 
Takács Jenő Alapfokú Művészeti Iskola
Helyszín: Refektórium
október 07. 17:00 
Fasching Zsuzsanna előadása a zeneterápiáról
Helyszín: Színház, aula
október 08. 17:00
Alzheimer Cafe. Helyszín: Színház, aula
október 11. 17:00 
Földvári András, aki a világ összes országában járt 
előadás. Helyszín: Színház, aula
október 16. 18:00
Era Nova Kamarazenekar koncertje
Helyszín: Refektórium
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Augusztus 28-án projekt-
bemutató konferenciát tar-
tottak Szentgotthárdon, a 
Gotthard Therme Hotelben. 
Az Interreg Szlovénia-Ma-
gyarország MOTIVAGE pro-
jekt a határtérségben az 
idősbarát régió kialakítását 
tűzte ki céljának. A prog-
ramot a MURABA Európai 
Területi Társulás szervezte, 
Szentgotthárd és Lendva 
együttműködésében. 

Varró Viktor, a MURABA 
ETT irodavezetője köszöntötte 
a résztvevőket, Huszár Gábor 
polgármestert, Kissné Köles 
Erikát, a szlovén nemzetiség 
parlamenti szószólóját, Holecz 
Károlyt, az Országos Szlo-
vén Önkormányzat elnökét, 
Bodorkós Imre szentgotthárdi 
plébánost, az intézményve-
zetőket és érdeklődőket. El-
mondta, hogy már korábban 
szerettek volna indító kon-
ferenciát tartani, azonban 
a pandémia miatt ezt nem 
tudták megszervezni, így a 
projektet bemutató, ismertető 
programot szerveztek. 

Huszár Gábor polgármester 
köszöntőjében emlékeztetett 
arra is, hogy Szentgotthárd 
2019-ben Idősbarát Önkor-
mányzat Díjat kapott, a város 
elkötelezetten támogatja az 
idősebb korosztály törekvé-
seit, működteti az Idősügyi 
Tanácsot, támogatja a több 
mint 250 taggal működő 
Szentgotthárdi Nyugdíjas 
Egyesületet és a kulturális 
csoportokat. Az egészségi 
és szociális szolgáltatások 
is elérhetők a városban és a 
környéken. A projekt és az 
önkormányzat céljai össz-
hangban vannak, hangsú-
lyozta, a pályázat keretében 
beszerezhető 60-60 jelzőóra 
is az egyedülállók ellátását 
fogja segíteni (karra szerel-
hető órák, amelyek jelzéseit 
diszpécserközpontból kísérik 

figyelemmel Szentgotthár-
don és Lendván is.) Beszéde 
végén köszönetet mondott 
a projekt megálmodóinak és 
minden résztvevőjének. 

Holecz Károly, az Országos 
Szlovén Önkormányzat elnö-
ke a határ menti kapcsolatok 
fejlődésének történetével 
indította beszédét, elmond-
ta, voltak idők, amikor még 
nem volt módjuk a határ két 
oldalán élőknek arra, hogy 
találkozzanak, aztán a későb-
bi baráti összejövetelekből, 

egyre komolyabb egyezteté-
sekből alakult ki a mai szoros 
együttműködés. Míg számos 
pályázat a gazdaságfejlesz-
tés területét érinti, addig itt 
az ember áll a fókuszban. Jó 
elképzelésnek tartja, hogy 
azokon a kis településeken, 
ahol a házak szórványosan 
helyezkednek el, életmentő 
lehet az idősek számára adha-
tó óra, amely a projekt egyik 
fő eleme.

Papp Bálint, a MURABA 
ETT igazgatója mondandó-
ját egyben születésnapi kö-
szöntőnek is szánta, hiszen a 
MURABA ETT-t 2017. augusz-
tus 15-én vették nyilvántar-
tásba. Mindenkinek kifejezte 
köszönetét, aki ebben aktívan 
szerepet vállalt és hozzájárult 
ahhoz, hogy egy jól működő 
szervezet jöhessen létre. (A 
négy évvel ezelőtti alapítás 
során végzett munka kapcsán 

Kissné Köles Erikát, Huszár 
Gábort, Holecz Károlyt és a 
szlovén önkormányzat ko-
rábbi elnökét, Ropos Mártont 
emelte ki.) 

Varró Viktor részletesen 
ismertette a projektet, bemu-
tatta a hazai és szlovén part-
nereket, együttműködő szer-
vezeteket (a szentgotthárdi 
és a lendvai önkormányzat, 
Szentgotthárdi Városi Gon-
dozási Központ, a Rendelő-
intézet Egészségfejlesztési 
Irodája EFI, Szlovéniából a 

2. SZ. Lendvai Kéttannyelvű 
Általános Iskola, a Lendvai 
Idősebb Polgárok Otthona).

Ferencz Gábor, a Nyugat-
Pannon Terület- és Gazda-
ságfejlesztési Szolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Kft. 
kutatásvezetője ismertette 
annak a kérdőíves kutatás-
nak az eredményét, amit a 
két határ menti térségben 
készítettek. Internetes, papír-
alapú és személyes felmérést 
végeztek a WHO szakmai 
útmutatása szerint. Lendván 
és környékén az utóbbi 20 
évben 6,5%-kal csökkent a 
lakosság száma, az élve szü-
letések száma nem éri el a 
halálozások számát, továbbá 
30%-kal többen vándoroltak 
el, mint ahányan beköltöztek, 
a szlovéniai országos átlagnál 
gyorsabb az elöregedés. 

Szentgotthárdon és kör-
nyékén is kevesebb gyermek 

született az elmúlt tíz évben, 
növekszik a 65 éven felüliek 
aránya, az utóbbi években 
viszont stabilizálódni lát-
szanak az arányok, javult az 
öregedési index (100 gyer-
mekre hány idős korú polgárt 
számíthatnak).

Társadalmi helyzetükről is 
kérdezték az időseket, akik 
jó véleménnyel voltak a te-
lepülésükről, a szülőföldjük 
természeti értékeiről. Félel-
meik az elnéptelenedéshez, 
a bezárkózáshoz, az egész-
ség elvesztéséhez, a társas 
kapcsolatok hiányához kap-
csolódtak. A megkérdezet-
tek 9/10-e számolt be arról, 
hogy segítségre szorul, a kor 
előrehaladtával rosszabbodik 
a helyzete. (Segítséget nyújt-
hatnak a szociális gondozók, 
de rokonok, szomszédok is).

A tanulmány készítői ja-
vaslatokat tettek a döntés-
hozóknak: az aktív időskor 
meghosszabbítását, az egész-
ségmegőrzéshez a preven-
ciót, az ismeretterjesztést, a 
civil közösségek összetartó 
erejének növelését tették 
középpontba. 

Dr. Biroszné Móritz Zsu-
zsanna, a Vas Megyei Önkor-
mányzat szakértője a pedelec 
– elektromos rásegítésű ke-
rékpár – használatáról tar-
tott előadást. Ma még sokan 
ódzkodnak tőle, „cikinek ér-
zik” a rásegítést, azonban az 
idősebb korosztály, illetve 
azok a fiatalok, középkorúak, 
akik valamilyen okból (be-
tegség, sérülés) nem tudnak 
a hagyományos kerékpárral 
sportolni, túrázni, azok a 
pedelecekkel ezt könnyebben 
és biztonságosabban megte-
hetik. Az előadó mindenkit 
arra biztatott, hogy bátran 
próbálja ki a pedelecet, amely 
segítheti az aktív kikapcsoló-
dást, nagyobb távolságot is 
meg tudnak vele tenni.  

(t. m. )

Fókuszban az idősbarát régiók kialakítása

Papp Bálint, a MURABA ETT igazgatója
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Szentgotthárdon szeptember elsejétől ismét két önálló nyolc-
osztályos általános iskola fogadja a diákokat. A katolikus egy-
ház fenntartásában működik a Szent Gotthárd Általános Iskola 
és Gimnázium (a korábbi Széchenyi iskola és a Vörösmarty 
gimnázium.) Az Arany János Általános Iskola továbbra is állami 
fenntartásban maradt, és nyolcosztályossá vált.  

Augusztus 31-én tartották az 
egyházi általános iskola tanév-
nyitó ünnepségét. Az óvodából 
kísérték át a nyolcadikosok 
az első osztályosokat a Nagy-
boldogasszony templomba, 
360 tanuló, köztük 40 első 
osztályos érkezett az ünnepi 
misére. Megteltek a padsorok, 
többen állva kísérték végig a 
szertartást. 

Bodorkós Imre szentgott-
hárdi plébános köszöntötte 
Huszár Gábor polgármestert, 
az iskola vezetőit és pedagó-
gusait, a szülőket és a diákokat. 
„Születésnapot ünneplünk, egy 
új intézmény örömteli szüle-
tésnapját, amely szeptember 
elsejétől hivatalosan is meg-
kezdi működését.” Az ünnepi 
percekben emlékeztetett a 
kezdetekre, arra a borongós téli 
napra 2019-ben, amikor Szé-

kely János püspök az iskola ter-
vezett átvételéről tájékoztatta 
a szülőket a Sportcsarnokban. 
Sok kérdés és vélemény el-

hangzott, a nehézségekből is 
lehetett tanulni. A ciszterciek 
hagyománya is kötelezi az 
egyházat a templom, az iskola 
és a családok együttműkö-

désére. „A modern korban is 
ugyanazok az emberi értékek, 
megpróbáltatások persze lesz-
nek, de összefogással gyönyörű 
gyümölcsöt terem a közös 
munkánk.” 

Beszéde végén az iskola név-
adója, Szent Gotthárd püspök 
közbenjárását és imádságát 
kérte az intézmény sikeres 
működéséhez.

A homilia után az első osz-
tályosok egy csoportja verset 
szavalt, majd a Himnusz el-
hangzása után Csuk Hajnalka, 
az iskola igazgatója mondta 

el tanévnyitó beszédét. Elő-
ször a gyerekekhez fordulva 
emlékeztette őket a gyorsan 
tovatűnő nyárra, a szünidőre, 
s hogy Isten áldásával újra 
együtt lehetnek. Tizenhárom 
év után sikerült ismét nyolc-
osztályossá válni az iskolának, 
az új intézménynek 363 tanu-
lója van. Az elsősöket kedves 
szavakkal biztatta, megköszön-
te az óvoda munkáját, majd 
megkérte a nagyobb diákokat, 
adják át az iskola emléklapját 
az elsősöknek. A nyolcadiko-
sokhoz és a felsőbb osztályba 
járókhoz fordulva javasolta, 
mint „rangidősek” mutassanak 
jó példát a kisebbeknek. Ismer-
tette, milyen karbantartást, 
felújítást végeztek a nyáron, 
felhívta a gyerekek figyelmét 
arra is, hogy becsüljék meg a 
környezetüket.

A szülőket kérte, tekintsék 
egymást partnernek, beszéljék 
meg a problémákat, összefo-
gással, megértéssel érhetnek 
el jó eredményeket. Isten ál-
dását kérve megnyitotta a 
2021/2022-es tanévet.     (t. m.)

A szeptember 1-jén induló 
Szent Gotthárd Általános 
Iskola és Gimnázium gimná-
ziumi tanévnyitóját a Nagy-
boldogasszony templomban 
tartották. Bodorkós Imre 
celebrálta a misét. 

Balogh Éva intézményve-
zető köszöntötte a megjelen-
teket. „A tanévnyitó minden 
esztendőben kitüntetett pilla-
nat. Ez a mai pedig különösen 
az: a Szent Gotthárd Általános 
Iskola és Gimnázium első tan-
évét kezdjük meg. S mindezt 
úgy, hogy az itt lévő diákjaink 
többsége és a nevelőtestület, a 
dolgozók ugyanazok. S mégis, 
hiszem, hogy a névváltozás és 
a fenntartóváltás nemcsak 

egy táblacserét jelent majd 
az épületen. A nyugodt és biz-
tonságos iskolakezdéshez új 
fenntartónk, a Szombathelyi 
Egyházmegye a legfonto-
sabb feladatokat megtette: 
tanteremfestés, parkettázás, 
az épület rendbetétele elkez-
dődött.” 

Köszöntötte a gimnázium-
ba újonnan érkező tanulókat: 
azt a húsz 5-dikes diákot, akik 
remélhetően 8 évet fognak 
eltölteni náluk, és azt a 23 
kilencedik évfolyamos tanu-
lót, akik az általános iskola 8 
osztályának elvégzése után 
ezt az iskolát választották. 
Nagy feladat vár rájuk: meg 
kell ismerniük, be kell illesz-
kedniük az iskola életébe. 

Feladatuk az is, hogy a tanu-
lás mellett részt vegyenek 
a diák- és sportéletben, és 
eredményesen szerepel-
jenek a tanulmányi verse-
nyeken. Ebben segítségükre 
lesznek osztályfőnökeik, 
Kovács Andrea és Geren-
csér Norbert. Bemutatta Óra 
Krisztián atyát, iskolalelkészt, 
akivel ezután mindennap 
találkozhatnak.

A továbbiakban a tanulók-
hoz, a szülőkhöz és peda-
gógusokhoz szólt. „Gyorsan 
változó korunkban csak az 
tud jól érvényesülni, aki képes 
felismerni időben a változást, 
és ahhoz képes alkalmaz-
kodni. Felmérések tanúsága 
szerint a ma munkába lépő fi-

atalnak élete során várhatóan 
hatszor kell valamilyen for-
mában tevékenységet váltani, 
változtatni. Hiszem, hogy egy 
társadalom akkor tud nagy és 
erős lenni, ha okos, művelt, 
gondolkodni tudó és akaró 
emberekből áll. Olyanokból, 
akik meg tudják különböztet-
ni a jót a rossztól, az igazat a 
hazugságtól. Ehhez pedig kell 
egy jó iskola is.

Minden kedves diákunknak, 
családtagjaiknak, és kedves 
kollégáimnak munkájához 
sok erőt, egészséget, türel-
met, kitartást, Covid-mentes 
szép napokat kívánok! Isten 
éltesse a ma született Szent 
Gotthárd Általános Iskola és 
Gimnáziumot.”      (t. m.)

Kitüntetett pillanatban indították a gimnáziumi tanítást

Tanévnyitó az egyházi iskolákban
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Szeptember elsején reggel tartották a tanévnyitót Szentgott-
hárdon az állami fenntartásban maradt Arany János Általános 
Iskola előtt. Az iskolában 245 diák kezdte meg a tanévet, 51 
első osztályos először lépte át az iskola kapuját. Az ünnep-
ségen részt vett Fodor István, a Szombathelyi Tankerületi 
Központ igazgatója és Varga Béláné gazdasági vezető. 

A diákok bevonulása után a 
Himnusz eléneklésével kez-
dődött az ünnep, majd a 6. 
osztályos Domokos Dóra ver-
set mondott, Jandrasits Kinga 
csellón játszott. 

S c h l e i p f n e r n é  G á s p á r 
Andrea, az iskola igazgató-
ja köszöntötte a diákokat, a 
szülőket, a vendégeket, és 
megköszönte a szülők bi-
zalmát.  Ünnepi beszédében 
kitért arra, hogy 13 év után újra 
önálló és nyolcosztályos lett 
az iskola. Névadójuk, Arany 
János szelleméhez híven sze-
retnének magas színvonalú 
oktatással nyitott, életvidám 
gyerekeket látni az intézmény 
falai között. Nagy szeretettel 
várták az első osztályosokat, 
a tanulás mellett játékos fog-
lalkozásokkal, sportolással is 
kedvüket keresik. Továbbra is 
kulcsfontosságú a német és 
szlovén nemzetiségi oktatás, 
a hagyományos osztályokban 
német és angol nyelvet vá-
laszthatnak a tanulók. 

A felső tagozatosok az iskola 
kitűzőjét csatolták az elsősök 
blúzára, ingére. Az első osz-
tályosok egy csoportja verset 
mondott, majd az igazgató a 
felsősökhöz szólt. Régi vágyuk 

volt, hogy újra nyolcosztályos 
legyen az iskola, a pedagó-
gusok mindent megtesznek 
majd azért, hogy a vágyott kö-
zépiskolába juttassák el őket.  
Az iskolát nyáron karban-
tartották, felújították, új pad-
lót kapott több tanterem, az 

emeleten informatikai termet 
alakítottak ki 26 munkaállo-
mással. Az IKT eszköztárat is 
bővítették, interaktív panelok-
kal, asztali számítógépekkel, 
tabletekkel, projektorokkal. A 

szaktermeknek is jutott hely, 
és mivel táncoktatás is indul, 
tánctermet is létrehoztak. A 
földszinten az étkező melletti 
büfé is megkezdi működését. 
Megköszönte a tankerületi 
központ hathatós segítségét 
és anyagi támogatását. Beszé-

de végén felhívta a figyelmet 
arra is, hogy még nem múlt 
el a járványveszély, kérte a 
szülőket és tanulókat, hogy a 
szabályokat tartsák be. 

Fodor István tankerületi 
igazgató is köszöntötte a szülő-
ket, gyerekeket. „Örülök, hogy 
a szülők bizalmat szavaztak az 
iskolának. A jövőben is folytat-
juk az intézmény fejlesztését, 
de a legfontosabb, hogy a gye-
rekek csillogó szemmel járja-
nak ide. A tantestület a járvány 
alatt is helytállt, eredményes 
munkát végzett, s ehhez a 
jövőben is minden segítséget 
megadunk.” 

Az iskola igazgatója külön 
megköszönte Rácz Zoltán kar-
bantartó munkáját, aki a nyári 
átalakításkor sok segítséget 
nyújtott, majd bemutatta a 
tantestülethez csatlakozott új 
kollégákat.  

A tanévnyitó után az osztály-
termekbe vonultak a gyerekek, 
megkezdődött a 2021/22-es 
tanév.  (t. m.)

A 2021/2022-es tanév szeptember 1-jén a hagyományos 
tanévnyitóval kezdődött. 275 nappalis tanulóval, akikhez 
80 felnőtt csatlakozik még ebben a hónapban. Iskolánk új 
neve: VMSZC III. Béla Technikum és Kollégium lett. Össze-
sen 54 dolgozóval, köztük 42 oktatóval kezdünk neki az új 
tanévnek. A kollégium ismét az iskola intézményegysége 
lett, megőrizve a Dr. Vargha Gábor nevet.   A vendéglátás-
ban és informatikai eszközök területén zajlanak fejleszté-
sek az iskolában, 40 milliós értékben.

A tanév során kerül kialakí-
tásra az okleveles technikusi 
képzés az ipari informatikai 
technikusok számára. Ennek 
lényege, hogy a tanulóknak 
egyenes útjuk lesz a Pannon 

Egyetem zalaegerszegi mű-
szaki képzéseire. Így 2,5 év 
alatt – fél év kedvezménnyel 
– diplomát szerezhetnek, 
beszámítják iskolánkban 
elvégzett tanulmányaikat. 

Ez csak nálunk elérhető Vas 
megyében. 

Ehhez kapcsolódik, hogy 
megkezdődtek a tárgyalá-
sok a turizmus-vendéglátás 
ágazatban is, a vendégtéri 
szaktechnikusoknak is le-
hetőségük lesz a Soproni 
Egyetemmel együttműköd-
ve, technikusi végzettségüket 
beszámítva, időkedvezmény-
nyel diplomát szerezni.

Továbbra is várjuk a tanul-
ni vágyó felnőtteket: CNC 
programozó, Gépi és CNC 
forgácsoló, villanyszerelő, 

cukrász, szakács, pincér, va-
lamint ipari informatikai 
technikus és kereskedő és 
webáruházi technikus kép-
zéseinkre.

Az ősz folyamán rövidített, 
ingyenes szakmai képzések 
is indulnak iskolánkban, élel-
miszer-eladó és üzletvezető 
végzettségeket megcélozva. 

Örülünk, hogy újra szemé-
lyesen köszönthetjük tanuló-
inkat, szüleiket és mindenkit 
a III. Bélában.

Korpics Ferenc
igazgató

Két egyetemmel együttműködve kezdték a tanévet

Újra nyolcosztályos lett az Arany iskola
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Szentgotthárd farkasfai városrészén augusztus 7-én Trak-
toros Napot rendezett a Farkasfai Baráti Kör. Immár har-
madszor tartották a sikeres, egész napot betöltő programot. 
Felnőttek és gyerekek jöttek el a találkozóra. 

A kultúrház mögötti terü-
leten több mint 50 traktort 
sorakoztattak fel, a környező 
településekről, de Ausztriából 
és Szlovéniából is érkeztek 

munkagépek. Bemutatóval 
kezdődött a program délelőtt, 
röviden ismertették a Dutra, 
az MTZ és a Zetor traktorok 
történetét, a gyártástól a típu-

sokon keresztül a technikai 
megoldásokon át, úgy, hogy 
mindig az adott gyártmány 
vonult el a szép számú kö-
zönség előtt (hozzávetőleg 
500-an voltak). Ezt követően 
Bodorkós Imre, Szentgotthárd 
plébánosa megszentelte a 
járműveket.

Délután 47 traktor vonult 
végig Farkasfa utcáin. A nézők 
szórakoztatására traktorgyor-
sulási verseny volt két pályán, 
egyenes kiesési rendben, min-
dig a győztes maradt a pályán. 
A gyorsulási verseny után 
ügyességi verseny következett, 
egy adott, nehezített pályán 
kellett végigmenni a trakto-
roknak. Az nyert, aki a leg-
gyorsabb volt, úgy, hogy nem 
érintett egyetlen jelzőboját 
sem. 

Sokan voltak kíváncsiak 
az Őriszentpéteri Önkéntes 
Tűzoltók bemutatójára is. 

Végül az esemény fő att-
rakciója a traktor erőhúzó 
verseny volt. Itt két traktornak 
kellett egymást elhúznia egy 
speciális erőgépre szerelt csi-
gán keresztül.

A gyerekek vezethettek egy 
kis fűnyíró traktor pótkocsi-
val, ezzel tudták egymást is 
szállítani, természetesen fel-
nőttek felügyeletével. Szintén 
volt ügyességi kerékpárpálya, 
itt egy vizes,  sáros területen 
kellett átmenni egy szűk desz-
ka csíkon. 

A szervezők vendégül látták 
a közönséget, halászlét és gu-
lyáslevest kínáltak.

Információ: Vörös Gábor
Fotó: Bana Ferenc 

Szeptember 3-án, a szent-
gotthárdi önkormányzati 
hivatal Refektóriumában 
Alzheimer Cafét indítottak. 
A program indulásáról dr. 
Klósz Beáta, a Rendelőintézet 
vezetője tájékoztatott. 

Dr. Menyhárt Miklós győri 
főorvos tartott előadást a 
demenciáról, amelynek több-

féle kiváltó oka lehet, nem 
csak az idősödés. A demencia 
egyik fajtája az Alzheimer kór, 
amelynek egyik tünete az em-
lékezetzavar, komoly egész-
ségügyi és szociális probléma 
a betegségben szenvedők 

ellátása. A beteg családjára, 
környezetére idővel nagy 
teher hárul. A világban és az 
országban is egyre többen 
szenvednek a betegségtől, a 
pácienseknek és hozzátar-
tozóiknak, valamint a velük 
kapcsolatba kerülőknek nem 
mindig van kellő információ-
juk erről a kórról, ritkán tud-
nak (vagy akarnak) segítséget 

kérni.   Az országban elsőként 
Győrben indítottak Alzheimer 
Cafét, azóta az ország több vá-
rosában alakítottak hasonlót.  
A hálózat részeként ebben a 
városban is megalapították 
az Alzheimer Cafét, amelynek 

első előadója dr. Menyhárt 
Miklós volt. Ezentúl minden 
hónap második péntekén 17 
órai kezdettel tartják az ösz-
szejöveteleket a Színházban, 
a program házigazdája Kőrösi 
Krisztina mentálhigiéniás 
szakember lesz. Az Alzheimer 
Café a MURABA ETT Motivage 

projekt keretében működik, a 
Rendelőintézet Szentgotthárd 
projektpartner szervezésében. 
Az első összejövetelre a pro-
jekt partnerei, civil szerveze-
tek tagjai, az önkormányzat 
képviselői, továbbá a téma 
iránt érdeklődők jöttek el. 

(t. m.)

Ismét Traktoros Napot tartottak Farkasfán

Alzheimer Café Szentgotthárdon

Dr. Klósz Beáta, Kőrösi Krisztina

Helyesbítés és kiegészítés
Augusztusi számunkban beszámoltunk a Szentgotthárd 

nevezetes helyei egykor és ma című könyv bemutatójáról. A 
tudósításban helytelenül közöltük, hogy 51 fotós fényképét 
használták a kötetben. A mai fényképeket – 215 fotót – Hor-
váth Zsuzsanna (a könyv egyik írója és szerkesztője) készítet-
te. 1-2 képpel járultak hozzá az illusztráláshoz Bana Ferenc, 
Bartha Irén, Dolgos Noémi, Herczeg Rita, Huszár Vanda, 
Kovács Buna József és Murányi Ferenc. A drónfelvételeket 
a Vasidrón munkatársai és Trajbár Balázs készítették. Régi 
fotókat bocsátottak rendelkezésre Csuk Ferenc, Standor 
Tibor, Virág Józsefné és Völker József.

Csuk Ferenc és Horváth Zsuzsanna munkáját sokan úgy 
segítették, hogy beengedték, kalauzolták őket az épüle-
tekben, vagy hozzájárultak, hogy alkotásuk megjelenjen 
a könyvben. A színvonalas helytörténeti könyv megírását 
mások hasznos információkkal támogatták. A szerzők a 
segítőik számára a könyvbemutatóra 51 db, névre szólóan 
előre dedikált példányt készítettek elő. 

A hibáért elnézést kérünk. (t. m.)
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180 éve, 1841. szeptem-
ber 1-jén nevezték ki a ma-
gyar származású Komáromi 
Ödönt a 61. szentkereszti, 6. 
– egyben utolsó – szentgott-
hárdi főapátnak. Kőszegen 
született 1805. december 
22-én (Komáromy Vince 
néven keresztelték), közép-
iskolába is ott járt. 1825-ben 
lett a heiligenkreuzi ciszterci 
rend tagja, 16 évvel később 
választották főapáttá. Halá-
láig, még több mint 36 évig 
vezette Heiligenkreuz és 
így az 1734 óta hozzá tartozó 
Szent-Gotthárdi apátságot. 
Főapátsága idején kapott 
templomunk új oltárképet 
és üvegablakokat, valamint a 
Mária-kápolnának újult meg 
a berendezése, kicserélték a 
kövezetét és padjait. 1861-ben 
szülővárosa, Kőszeg, díszpol-
gárává fogadta. 1877. április 
10-én halt meg.

125 éve, 1896 szeptembere 
óta omnibusz közlekedett a 
vasútállomás és a tőle egy 
jó kilométerre a település 
központjában levő Arany 
Korona szálló és vendéglő 
között Hittaller Ede tulaj-
donos jóvoltából. A helyiek 
által röviden Korona néven 
említett vendégfogadó szere-
pelt egy 1786-os térképen, az 
emeletét 1858-ban építették 
rá. Helyszíne volt a helyi 
társasági rendezvényeknek, 
szobáiban pihenhettek a 
városba érkezők és az azon 
áthaladók egyaránt. Ven-
déglőjében nem maradt éhes 
senki sem, udvarán az állata-
ikat is ellátták.

120 éve, 1901. szeptember 
28-án, az Első Magyar Asz-
taltársaság 10. jubileumán 
méltó ünnepséget tartottak 
a Vám vendéglőben. A közel 
50 fő jelenlevő előtt először 
Kováts Antal elnök kért szót, 
majd elénekelték a Szózatot, 

utána vers, majd a Himnusz 
következett. 

110 éve, 1911. szeptember 11-
én Rábakethelyen született 
Zöld Ádám. Édesapja, Zöld 
Ferenc, a helyi gimnázium 
tudós tanáraként öt gyer-
mekét, köztük egyetlen fiát 
is ide íratta. Az apát a fron-
ton szerzett sérülései miatt 
a hadifogság után 1922-ben 
nyugalmazták. Ádám 1930-
ban érettségizett Schillinger 
Antal osztályában, majd a 
megyeszékhelyen elvégzett 
jegyzői tanulmányai után 
szülőfaluja segédjegyzője 
lett. 1950 júniusában őt tet-
ték felelőssé a kitelepítések 
lassúságáért. Ekkor Jugoszlá-
vián és Ausztrián keresztül az 
NSZK-ba disszidált. Tanítónő 
feleségét – fiával és lányával 
együtt – büntetésből áthe-
lyezték Csehimindszentre. 
Bányamunkásként került 
kapcsolatba az ellenállással. 
Amikor az 56-os forrada-
lomról értesült, nyolc magyar 
társával együtt hazajött. Mire 
novemberben Hegyeshalom-
nál átlépték a határt, itthon a 
harcok véget értek. Csabren-
deken kapott munkát, ahol 
1957 májusában letartóztat-
ták. 1959 május 15-én a bán-
talmazások következtében 
meghalt. A rákoskeresztúri 
temetőben nyugszik a ma 
már védett sírjában.

90 éve, 1931. szeptember 
6-án beszámolt a Rábavidék 
arról, hogy „Magyarorszá-
gon van Európa legszebb 
iskolaszanatóriuma”. Külföldi 
orvostanárok látogattak el 
Szentgotthárdra, és osztot-
ták meg véleményüket az 
olvasókkal.

90 éve, 1931. szeptember 
14-én halt meg 81 éves korá-
ban Kassuba Domonkos cisz-
teri apát, gimnáziumi tanár 
és igazgató Szombathelyen, a 

közkórházban. 1851. augusz-
tus 3-án született Gyöngyö-
sön. 1868. szeptember 12-én 
lépett be a ciszterci rendbe, 
ahol volt gimnáziumi tanár, 
igazgató, történetíró. 1874-
től Pécsett, 1879-től Egerben 
tanított, ahol 1892-től főigaz-
gató és perjel volt. A millen-
niumra megjelent jubileumi 

ciszterci Emlékkönyv egyik 
szerzője. Vajda Ödön főapát 
jóváhagyásával megírta az 
egri gimnázium történe-
tét. 1917-től haláláig alperjel 
volt Szentgotthárdon. Sírja 
a szentgotthárdi temetőben 
található.

80 éve, 1941. szeptember 
13-án, mint minden Mária-
nap környékén, a háború 
alatt is zarándoklatot szer-
veztek Vasvárra. A hívők 
Körmendig vonattal, onnét 
gyalog tették meg az utat. A 
több mint 100 résztvevő a 
szokások szerint csak más-
nap ért haza.

75 éve, 1946 szeptembe-
rében avatták föl a Kossuth 
Lajos utcában, a volt Lipp-
bank épületében a szakszer-
vezeti székházat. Három 
helyi nagyüzem, a dohány-, 
a kasza- és a selyemgyár 
támogatásával létrehozott 
intézmény a dolgozóik, a 
„munkásság és a parasztság 
felemelkedését” volt hivatott 
szolgálni.

60 éve, 1961. szeptember 
13-án volt Grősz József volt 
megyés püspök, később ka-

locsai érsek aranymiséje. 
Grősz püspök rendezte el a 
rábafüzesi katolikus közös-

ség Trianon utáni fonák hely-
zetét, mely szerint a határon 
túlra került az anyaegyházuk. 
Közbenjárására 1936. július 
1-jétől Rönökhöz csatolták 
őket. Az érsek 1961. október 
3-án halt meg.

30 éve, 1991. szeptember 
1-jével lett önálló a szakmun-
kásképző iskola. Ekkor adták 
át a volt Petőfi utcai általános 
iskola helyén az új épületet, 
mely már biztosította a kor-
szerű képzési feltételeket.

30 éve, 1991. szeptember 
1-jétől engedélyezte a mi-
nisztérium a nyolcosztályos 
gimnáziumi program beve-
zetését. Volt már hagyomá-
nya száz évvel korábban a 
képzésnek. Az volt a fő célja, 
hogy a jó képességű diákok 
iskolaváltás nélkül jussanak 
a magasabb szintű tudás 
birtokába az érettségiig.

5 éve, 2016. szeptember 
17-én tartotta Rábafüzesen 
a Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat a Német Nem-
zetiségi Napot, mely ünnepi 
alkalomból megtörtént a 
„Hianz Tájház” felavatása. 
Már hosszú évek óta őrizték 
a régi iskolában az egyre 
gyarapodó gyűjteményü-
ket, míg a Móra Ferenc u 3. 
szám alatt méltó helyére 
kerülhetett. Példamutató, 
amit a rábafüzesi közösség a 
hagyományaik őrzése terén 
eddig tett.

Összeállította: 
Talabér Lászlóné

Nevezetes szentgotthárdi évfordulók szeptemberben
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Lakásfelújítás, épületkarbantartás.
Nyílászárócsere, festés.

Villanyszerelés, külső-belső burkolás.
Kapubejárók készítése, kertépítés.

Takarítás.

Szentgotthárd, Hunyadi út 42.
Ügyfélszolgálati iroda: 

06-94/380-052
Ügyfélszolgálati idő: 

munkanapokon 8.30-14.30

Telephelyünkön garázsok, irodák, raktárak bérbe adók!

SZET Szentgotthárdi Kft.

Halottbeszállítás 
24 órás ügyelet: 
06-30/2827-684
06-30/819-0856

Park és közterületek gondozása, 
szállítási munkák elvégzése. Tel.: 06-94/553-023

Szentgotthárd, Széll K. tér 11.
Tel.: 00-36-94-553-023

E-mail: info@szetszentgotthard.hu
www.szet-kft.hu 

Egészségünkért, ismeretterjesztő sorozat (44.)

Az új tanév alkalmából 
szeretettel köszöntöm a 
pedagógusokat és az iskolák 
minden tanulóját. Remélem, 
mindenkinek kellemes nyá-
ri vakációja volt, hiszen nem 
volt karantén. De felhív-
nám a figyelmet, hogy sok 
országban számolnak be a 
Corona vírus negyedik hul-
lámáról (Delta vírus). Ma-
gyarországon biztosítják 12 
éves kortól az oltóanyagot. 
Javaslom, ha teheti, min-
denki oltassa be magát, így 
elkerülhetik a diákok, hogy 
betegek legyenek, illetve tü-
netmentes vírushordozók, 
akik másoknak átadják a 
fertőzést.

Kipihenten, jó immun-
rendszerrel felvértezve kell 

elkezdeni a tanévet, elen-
gedhetetlen a fizikai, szelle-
mi erőnlét, frissesség.

Ajánlatos a helyes táplál-
kozás. Édességekből sokkal 
kevesebbet kellene fogyasz-
tani. Sokszor panaszkodnak 
a szülők, hogy reggeli nél-
kül mennek el a gyerekek 
az iskolába. Fontos lenne 
a reggeli étkezés, hiszen 
az agynak szüksége van 
kalóriára, oxigénre. Táplál-
kozásunk 40%-át kenyér, 
gabonafélék, tészta, rizs, 
35%-át gyümölcs, zöldség, 
20%-át csirkehús, hal, tojás, 
tejtermék, 5%-át zsír, édes-
ség kellene, hogy 
k i te g yé k . Év r ő l 
évre több az elhí-
zott gyermek.

Túlsúly, elhízás esetén ta-
nácsos szakorvoshoz, diet-
etikushoz fordulni. Javasol-
nám, hogy a tanórák utáni 
szünetet a tanulók kötelező 
módon töltsék a szabadban. 
Szabadidejüket szintén a 
szabad levegőn aktív moz-
gással, futással, kerékpáro-
zással kellene tölteniük, és 
nem a számítógép előtt.

Egy-két héttel iskolakez-
dés után megjelennek a 
vírusos megbetegedések. 
Lázasan, betegen ne men-
jenek iskolába! Bő folya-
dékfogyasztással, tüneti 
kezeléssel pár nap alatt 

gyógyulnak ezek a betegek. 
Antibiotikum szedése nem 
javasolt. Ha szövődményre 
gyanakszanak, orvosi segít-
séget kell kérni. Az utóbbi 
időben ritkán találkozom 
parazitózissal (rühesség, tet-
vesség). Ha előfordul, akkor 
pár nap alatt gyógyíthatók 
ezek a betegségek különbö-
ző patikai szerekkel, helyes 
tisztálkodással.

Minden kedves tanulónak 
kívánok egészségben, sike-
rekben gazdag új tanévet!

Dr. Tőkés Emma
gyermekorvos

Iskolakezdésre: a gyermekorvos tanácsai

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
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Az egész országból érkeztek 
versenyzők a IV. őrségi ke-
rékpáros- és futófesztiválra. 
A rekkenő hőség ellenére 150 
bringás és 140 futó rajtolt el 
Őriszentpéteren. A szervezők 
három terep és két utcai fu-
tótávval várták a versenyző-
ket. A kerékpárosok három 
távon mérettek meg, Szentgott-
hárd központján is áthaladtak. 
A családias hangulatú rendez-
vény egyre több érdeklődőt 
vonz az Őrségbe. Gyönyörű 

tájakon futhatnak és kerékpá-
rozhatnak a résztvevők. Már 
hagyományosan több szent-
gotthárdit is találunk az indulók 
között. A férfi 8 km terepverse-
nyen id. Borbély Sándor a tavalyi 
harmadik helyén egyet javítva, 
az abszolút második helyen vég-
zett. A mezőny legidősebb tag-
jaként érte el ezt az eredményt. 
Eredmények: Férfi 8 km : 2. Id. 
Borbély Sándor Szentgotthárd 
34:29 (24 induló)

(Szentgotthárdi futóközösség)

Több mint 500 verseny-
ző részvételével rendeztek 
háromdimenziós (3D) íjász 
Európa- és Világbajnokságot 
augusztus 9-14. között Szek-
szárdon. 12 országból érkez-
tek versenyzők a rangos íjász 
rendezvényre, a legnépesebb 
náció a magyar volt, ahonnan 
közel 250-en neveztek. A jár-
ványügyi intézkedések követ-
keztében a Nemzetközi Íjász 
Szövetség döntése szerint 
most a 2020-ban elhalasztott 
világbajnokságot is az idei 
Európa-bajnoksággal együtt 
rendezték meg, ezért duplán 
fontos volt a versenyzőknek 
a jó szereplés. A világesemé-

nyen tradicionális, vadász 
reflexes, csigás, berbó, olim-
piai íjjal és számszeríjjal álltak 

rajthoz az íjászok, akiknek 
5-40 méter távolságról kell 
célba találniuk. A nyitónapon 
Szekszárd központjában, a 
Béla király téren ünnepélyes 
megnyitón vehettek részt a 
sportolók. A keddi, szerdai 
napokon kezdetű helyesen: 
Augusztus 10–11-én a Szek-
szárd közeli Sötétvölgyben 
voltak az egyéni versenyek.  
A döntőkbe a kvalifikációk 
legjobb hat versenyzője ke-
rült be.

A Szentgotthárdi VSE íjász 
szakosztálya két fővel vett 
részt a rangos eseményen. 
Dallos Mariann és László tra-
dicionális (nomád, pusztai) ka-

tegóriákban indultak. László a 
kezdeti biztató eredmény után 
a folytatásban visszaesve – az 
erős és népes mezőnyben – a 
17. helyen végzett. Párja, Ma-
riann, egy kiegyensúlyozott 
versenyzéssel a selejtezőt 
megnyerve, az összesítésben 
az első helyen zárta a rangso-
rolót, és 11 pont előnnyel olasz 
riválisa előtt került be a szom-
bati döntőbe, ahol folytatta a 
jó szereplést, és a nap zárá-
saként győzedelmeskedett az 
Európa- és Világbajnokságon. 
Gratulálunk a kiváló szent-
gotthárdi íjászoknak, és továb-
bi sok sikert kívánunk nekik!

 (g. á.)

Gotthárdi ezüst a IV. Őrségi Futófesztiválon

Szentgotthárdi siker a szekszárdi Íjász Európa- és Világbajnokságon

Ötödik alkalommal szerve-
zett az SZVSE kézilabda szak-
osztálya tematikus kézilabda 
és élménytábort augusztus 
első hetében. Ahogy azt már 
a résztvevők megszokhatták, 
ezúttal sem csak a kézilabdán 
volt a hangsúly, számos egyéb, 
a sporthoz köthető program-
mal készültek a szervezők. Az 
edzések mellett így ellátogat-
tak a szentgotthárdi élmény-
fürdőbe, kerékpárral Orfaluba 
az Öko Élményparkba, de a 
programok között kenutúra 

is szerepelt a Rábán. A prog-
ramok mellett fontos cél volt, 
hogy a játékosokat igazi csa-
pattá, közösséggé formálják, 
ebben nagy segítségre volt 
az éjszakai közös táborozás.  
A zárónapon a megyei szövet-
ség által szervezett strandké-
zilabda nap nyújtott izgalmas 
kihívásokat, itt a fiatalabbak 
megismerkedhettek a sportág 
alapjaival, de a szakosztály 
nagyon büszke, hogy az U15-
ös csapat veretlenül zárta a 
napot. A szakosztály köszöni 

a segítséget minden szerve-
zőnek, szülőnek, játékosnak! 
Fáradtan, de rengeteg pozitív 
élménnyel gazdagodtak a 
résztvevők a hét folyamán. 
A felkészülés viszont nem áll 

meg, a csapatok folytatják az 
edzéseket, hogy a lehető leg-
jobb állapotban kezdjék meg 
a bajnoki küzdelmeket.

(SZVSE kézilabda 
szakosztály)

SZVSE kézilabdatábor

Id. Borbély Sándor 2. helyezett lett



13Szentgotthárd

Sportprogramajánló
Szentgotthárdi VSE–Celldömölki VSE (Megyei I. labdarúgó-
mérkőzés)
Időpont: 2021.09.18. - 16:00 Ifjúsági mérkőzés: 14:00
Helyszín: Szentgotthárd Városi Sporttelep

Szentgotthárdi VSE–Király SE (Megyei I. labdarúgó-mérkőzés)
Időpont: 2021.10.02. - 15:00 Ifjúsági mérkőzés: 13:00
Helyszín: Szentgotthárd Városi Sporttelep

Rábatótfalui SE–Lorry GM Kft Szarvaskend (Megyei II. labda-
rúgó-mérkőzés)
Időpont: 2021.10.10. - 15:00 Ifjúsági mérkőzés: 13:00
Helyszín: Rábatótfalu Sportpálya

Máriaújfalu SE–Gasztony KSE (Megyei III. labdarúgó-mérkő-
zés) Időpont: 2021.10.10 - 12:00 
Helyszín: Máriaújfalu Sportpálya

Rábatótfalui SE-Szalafő FC–FK Szakonyfalu (Megyei III. lab-
darúgó-mérkőzés) Időpont: 2021.09.25 - 16:00 
Helyszín: Rábatótfalu Sportpálya

Rábatótfalui SE–Máriaújfalu SE (Megyei III. labdarúgó-mér-
kőzés) Időpont: 2021.10.02 - 15:00 
Helyszín: Rábatótfalu Sportpálya

Thermalpark–Szentgotthárdi VSE - Győr-SZOL TC (Szuperliga 
tekemérkőzés) Időpont: 2021.09.18 - 12:00 
Helyszín: Szentgotthárdi Sporttelep, Tekéző

Thermalpark–Szentgotthárdi VSE - Ajka Kristály SE (Szuper-
liga tekemérkőzés) Időpont: 2021.10.16 - 12:00 
Helyszín: Szentgotthárdi Sporttelep, Tekéző

MUSE–Simontornyai KK (Veszprém-Zala-Vas megyei I. o. 
kézilabda) Időpont: 2021.09.26 - 15:00 
Helyszín: Szent Gotthárd Ált. Isk. és Gimnázium torna-
csarnoka

MUSE – Letenye UKE (Veszprém-Zala-Vas megyei I. o. kézi-
labda) Időpont: 2021.10.09 - 18:00 
Helyszín: Szent Gotthárd Ált. Isk. és Gimnázium torna-
csarnoka

Eredmények
Labdarúgás - Megyei I. o.
Szentgotthárdi VSE–Rábapatyi KSK 0–4
Ifi: 14–0
Vép VSE–Szentgotthárdi VSE 2–0
Ifi: 4–1
Körmendi Football Club–Szentgotthárdi VSE 0–3
Ifi: 1–2
Szentgotthárdi VSE–Vasvár VSE 3–3
Ifi: 2–4

Labdarúgás - Megyei II. o.
Tanakajd TC–Rábatótfalui SE 1–1
Ifi: 5–1
Rábatótfalui SE–Horváth Ranch Kft. Nádasd 1–1
Ifi: 9–2
Csákánydoroszlói KSE–Rábatótfalui SE 5–1
Ifi: 1–1
Rábatótfalui SE–Tutitextil-Körmend VSE 3–7
Ifi: 2–1

Labdarúgás - Megyei III. o.
Rábatótfalui SE–Szalafő FC - Gasztony KSE 5–2
Berki FC–Rábatótfalui SE- Szalafő FC 4–4
Pankasz KSK–Rábatótfalui SE- Szalafő FC 4–1

Magyarlaki SK–Máriaújfalui SE 4–1
Máriaújfalui SE–Rábagyarmat KSK 2–6
Máriaújfalui SE–HSE Vasalja 5–2
Máriaújfalui SE–Gersekarát SE 6-3
 
Teke–Szuperliga:
Thermalpark-Szentgotthárdi VSE–Szegvári Tekézők SE 8–0
Ifi: 4–0

Augusztus 22-én kezdődött 
és augusztus 26-án fejeződött 
be a szlovéniai Kranjban és 
Kamnikban az U18-as lány 
és fiú teke világkupa és világ-
bajnokság. A szentgotthárdi 
színeket Cserpnyák Martin, 
Karba Noel és Karba Bálint 
képviselték. Az ifjú tekések ha-
talmas sikert értek el a szlovén 
világeseményen. 

A vb második napján ren-
dezték a fiú csapatversenyt, 
ahol mindhárom szentgott-
hárdi fiú is szerepelt a ma-
gyar csapatban. A 11 csapatos 
mezőnyben a magyarok Szlo-
vénia mögött ezüstérmesek 
lettek, a dobogó harmadik 

fokára pedig Szerbia állhatott. 
A következő napon a tandem 
verseny következett, ahol 
Cserpnyák Martin Oswald 

Martinnal párban a 16 fős 
mezőnyben győzedelmeske-
dett, így világbajnoki címet 
szerzett. Díjazták az egyéni 

és csapatversenyben legjob-
ban teljesítőket, ezek alapján 
Cserpnyák Martin a fiúk ösz-
szetett versenyében világbaj-
noki bronzérmet szerzett.

Az U23-as verseny is hason-
lóan jól sikerült a szentgott-
hárdi sportolóknak. László 
Kata a lány csapatversenyben 
bronzérmet szerzett, míg a 
fiú mezőnyben Cserpnyák 
Martin tandem kategóriában 
bronzéremmel zárt.

Katának és a fiúknak és a 
Thermalpark Szentgotthárdi 
VSE Tekeszakosztály szakmai 
stábjának szívből gratulálunk 
a világbajnoki szerepléshez!

(g. á.)

Szentgotthárdi teke világbajnoki sikerek
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MOZIMŰSOR
szeptember 17. 19:00
Shang-Chi és a Tíz Gyűrű 

legendája (szinkronizált ame-
rikai-ausztrál fantasy, akció-
kalandfilm – 2D) 

szeptember 18. 17:00, szep-
tember 19. 16:00

Szilaj: Zabolátlanok (szinkro-
nizált amerikai családi animáci-
ós kalandfilm – 2D) 

szeptember 18. 19:00, szep-
tember 20. 19:00

The Suicide Squad: Az ön-
gyilkos osztag (szinkronizált 
amerikai akció-vígjáték, ka-
landfilm – 2D) 

szeptember 19. 18:00
Free Guy (szinkronizált ame-

rikai akció-vígjáték – 3D) 
szeptember 21. 19:00 (Film-

klub)
Könnyű leckék (magyar do-

kumentumfilm – 2D) szep-
tember 24. 19:00, szeptember 
27. 19:00

Idő (szinkronizált amerikai 
thriller – 2D) szeptember 25. 
17:00, szeptember 26. 16:00

Space Jam: Új kezdet (szink-
ronizált amerikai családi ka-
land-vígjáték – 2D) 

szeptember 25. 19:20, szep-
tember 28. 19:00

Free Guy (szinkronizált ame-
rikai akció-vígjáték – 3D)

szeptember 26. 18:20
The Suicide Squad: Az ön-

gyilkos osztag (szinkronizált 
amerikai akció-vígjáték, ka-
landfilm – 2D)

Premier! október 1. 19:00, ok-
tóber 2. 19:00, október 3. 18:00, 
október 4. 19:00

007 – Nincs idő meghalni 
(szinkronizált amerikai-angol 
akció-krimi, kaland-thriller – 
3D) Bond otthagyta a titkosszolgá-
latot és élvezi az életet Jamaicán. 
Nyugalmának vége szakad, ami-
kor felbukkan régi barátja, a CIA-s 
Felix Leiter, és a segítségét kéri. A 
cél egy elrabolt tudós megmentése, 
ám a küldetés a vártnál sokkal 
kockázatosabbnak bizonyul, és a 
007-es egy új, veszélyes techno-
lógia birtokában lévő, titokzatos 
gonosztevő nyomába ered…

ŐSZI FILMKLUB
Mottó: Újrakezdés
szeptember 21. 19:00
Könnyű leckék (magyar do-

kumentumfilm)
Egy fiatal szomáliai lány a 

felnőtté válás határán minden 
szálat el kell szakítson, ami a 
múltjához köti, hogy új életet 
kezdhessen. Hétköznapi szituációk 
során szembesül a tabukkal, amint 
elindul az asszimiláció útján, és 
fokozatosan elsajátítja az európai 
szokásokat. Óriási változáson 
megy keresztül, amely belső ví-
vódást okoz, és feloldozás iránti 
vágyat kelt…

október 5. 19:00
Berl in,  Alexanderplatz 

( n é m e t- h o l l a n d - f r a n c i a -
kanadai filmdráma)

Francis Afrikából menekült 
Európába, az utazást társai közül 
csak ő élte túl. Megfogadja, hogy jó 
és becsületes életet teremt magá-
nak, azonban papírok nélkül nincs 

sok esélye boldogulni. Megismer-
kedik Reinholddal, aki lehetőséget 
lát a céltudatos férfiben, és maga 
mellé veszi, hogy a kétes ügyletei-
ben segítse, ezért egyre mélyebbre 
süllyed a bűn világába…

október 19. 19:00
A fe l e s é g e m  t ö r t é n e t e 

(magyar-német-olasz filmdrá-
ma, romantikus film)

Störr Jakab, a holland hajós-
kapitány, rögvest megkéri Lizzy, 
az elragadó francia hölgy kezét, 
amint meglátja. Boldognak induló 
házasságuk azonban a meghitt 
pillanatok mellett gyötrelmes 
órákban is bővelkedik. Az érzelmi 
hullámverések a féltékenység tű-
pontos természetrajzát, valamint 
a férfi-nő kapcsolat feloldhatatlan 
ellentmondásait tárják fel…

november 2. 19:00
Felkészülés meghatározat-

lan ideig tartó együttlétre (ma-
gyar romantikus filmdráma)

A valóság és a képzelet keve-
redik egy szerelmes nő fejében. 
Márta, a negyvenéves idegsebész 
amerikai karrierjét hátrahagyva 
visszatér Budapestre, hogy új éle-
tet kezdjen. Hiába várja azonban 
a Szabadság-hídnál, a férfi nem 
jelenik meg a randevún. Két-
ségbeesetten a keresésére indul, 
de amikor rátalál, a választottja 
azt állítja, hogy sohasem látta őt 
azelőtt…

november 16. 19:00
Még egy kört mindenkinek 

(szinkronizált dán filmdráma)
Négy jóbarát, akik gimnáziumi 

tanárok, letesztelnek egy elméle-
tet. Feltevésük szerint egy csekély 
alkoholszint fenntartása a vérben, 
vagyis a folyamatos, enyhe spicces 
állapot jobbá teszi az életüket. A 
kezdeti felszabadultság azonban 
lassan, de megállíthatatlanul 
fordul át kontrollálhatatlan ivá-
szatba…

november 30. 19:00
A feltaláló (magyar életrajzi 

dráma)

Dr. Béres József laboratóriumi 
kutatóként hosszas kísérletezés 
után 1972-ben alkotta meg a le-
gendás Béres Cseppet. A szer híre 
gyorsan terjedt, egyre többen for-
dultak hozzá, azonban a szocialis-
ta hatalom nem nézte jó szemmel 
a tevékenységét, minden eszközt 
bevetettek, hogy megtörjék a nép-
szerűségét, és megakadályozzák a 
készítmény térhódítását… 

A különleges alkalmakra 
keddenként 19:00 órától kerül 
sor. Klubjegy: 1000 Ft – kedvez-
mény: 800 Ft/előadás legalább 
négy különböző filmre előre 
megvásárolt tikett esetén. A 
vetítéseket követőn a témához 
kapcsolódó beszélgetés várja 
az érdeklődőket a filmszínház 
földszinti nézőterén. Szerve-
zők: Szentgotthárdi Filmklub, 
Szentgotthárd Város Önkor-
mányzata, SZET Szentgotthárdi 
Eszközkezelő és Településfej-
lesztő Kft. További információk 
és online helyfoglalás: www.
csakanyimozi.hu

NINCS IDŐ MEGHALNI
James Bond, az ikonikus brit 

007-es titkosügynök legújabb – 
pontosan a huszonötödik – ka-
landja hamarosan megérkezik 
a hazai vetítőtermekbe, és ez a 
szuperprodukció Szentgotthár-
don is a magyarországi premier 
napjaiban kerül a speciális 
ezüstvászonra. A pandémia mi-
att egyébként közel másfél évet 
kellett várni erre a kivételes ese-
ményre. Az említett jubileum 
alkalmából rendkívül izgalmas, 
látványos és akciódús törté-
netre számíthat a közönség. A 
bemutatásának a körülményei 
szintén különlegesek, mert egy-
előre nem lehet rá online helyet 
foglalni, aki meg szeretné nézni, 
annak elővételben kell jegyet 
vásárolni a filmszínház pénz-
tárában. További információk: 
www.csakanyimozi.hu

A SZERVEZŐK KÖSZÖNIK A MAGYAR ÁLLAM ÉS 
AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT!
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Könyvbemutatóval összekötött ünnepi megemlékezést tar-
tottak szeptember 4-én a szentgotthárdi vasútállomáson. IV. 
Károly, az utolsó magyar király 100 évvel ezelőtti visszatérési 
kísérlete során járt az állomáson. A megemlékezésen részt 
vett Takács Ádám, a GYSEV személyszállítási igazgatója, és 
Marton Ferenc, a megyei önkormányzat elnökhelyettese is. 
Délután az évforduló tiszteletére ünnepséget és emlékmű-
avatást tartottak Jennersdorfban is.  

100 éve, hogy az utolsó 
magyar király, IV. Károly a 
sikertelen első, húsvéti visz-
szatérési kísérlete után 1921. 
április 5-én különvonattal 
indult el Szombathelyről 
svájci száműzetésébe Auszt-
rián keresztül. A különvonat 
Szentgotthárdon is megállt, 
ahol a távozó királyt a várako-
zó közönség lelkes ovációban 
részesítette. IV. Károly elbe-
szélgetett a járási tisztikar-
ral, és negyedórával később 
továbbrobogott Gyanafalvára 
(Jennersdorf).

Huszár Gábor polgármester 
elmondta, a pandémia átírta 
a tervezett programokat, a 
vasútállomáson látható em-
léktáblát a szentgotthárdi 
önkormányzat állította, az év-
fordulón, április 5-én azonban 
nem tarthattak megemléke-
zést, ezért a könyv szerzőjével, 
Woki Zoltánnal csak ketten 
koszorúzhatták meg azt. Július 
végére tervezték „Az utolsó 
magyar király Vas vármegyé-
ben” című könyv bemutatóját, 
ekkor lépett hatályba a tria-
noni békediktátum, azonban 
ezt a dátumot is elodázta a 
járványveszély. Bodorkós 
Imre szentgotthárdi plébános, 
mielőtt megáldotta az emlék-
táblát, szólt az utolsó magyar 
királyról, aki családját híven 
szerette, mélyen hívő keresz-
tényként élt. „Nagyszerű em-
berként, kiváló politikusként 
áll előttünk, amikor II. János 
Pál pápa boldoggá avatta IV. 
Károlyt 2004-ben, példaként 

állította az egyház hívei elé. 
Emléknapját házasságkötése 
évfordulójára, október 21-ére 
tette: ezzel az istentől meg-
áldott házasság és az azon 
alapuló családi értékekre 
irányította a figyelmet.” 

Woki Zoltán, a könyv szer-
zője összefoglalta a mű szü-
letésének történetét, tartal-
mát. Nem történészként és 
nem irodalmárként nyúlt 
a témához, munkája során 

Jennersdorfban keltették föl 
az érdeklődését. A könyv meg-
jelenését az EMMI  a Nemzeti 
Kulturális Alapon keresztül 
támogatta. A király első visz-
szatérési kísérlete során tíz 
napot tartózkodott Vas várme-
gyében, ezt az időszakot dol-
gozta fel a szerző: a százéves 
évfordulón, száz fotóval és 
száz oldalon ismerteti az olva-
sókkal a történelmi eseményt. 
Az ünnepség, koszorúzással és 
a könyv dedikálásával zárult. 

Délután osztrák oldalon,  
Jennersdorfban a  „100 éves 

Burgenland” rendezvény-
sorozat keretében zajlott az 
ünnepség.  A díszmenet a kis-
város főteréről indult a vasút-
állomásra, élén a burgenlandi 
katonazenekarral, mögöttük a 
meghívott díszvendégek, majd 
hagyományőrzők, további 
zenekarok, tűzoltók, vöröske-
resztesek, tüzérek, lovas huszá-
rok és civilek. A vasútállomás-
nál mind osztrák, mind magyar 
részről több ünnepi beszéd 
hangzott el, köztük kulturális 
programok voltak. Ägidius 
Zsifkovics eisenstadti megyés 
püspök méltatta a királyt, gesz-
tusként még magyar nyelven 
is mondott néhány kedves 
mondatot. Ünnepi beszédet 
mondott még Vera Dunst, a 
burgenlandi parlament el-

nöke és Hans Peter Doskozil 
burgenlandi tartományfőnök 
is. Magyarként megható volt 
tőlük is hallani a történteket, 
hiszen ez a terület sokáig Ma-
gyarországhoz tartozott. 

A bécsi magyar nagykö-
vetség részéről Bóta Zsolt, 
majd Szentgotthárd nevében 
Labritz Béla alpolgármester 
köszöntötte a megjelente-
ket, és adta át Szentgotthárd 
üdvözletét, jókívánságait. 
Woki Zoltán „Az utolsó ma-
gyar király Vas vármegyében” 
című könyvéről adott rövid 

tájékoztatást. Hittig Gusztáv, 
a Károly Király Ima Liga ma-
gyarországi képviseletének 
vezetője a király boldoggá 
avatásáról, és a szentté ava-
tási folyamatokról beszélt, 
amelyekben aktívan részt 
vett. A körmendi Horváth Ti-
bor és Népi Zenekara közben 
eljátszotta Brahms „Magyar 
táncok” című művét, később 
a „Darumadár útnak indul” 
című népdalt, amelyet 100 
évvel ezelőtt szintén cigány-
zenekar húzott el a királynak.  
A burgenlandi katonai zene-
kar a magyar király és a jelen 
lévő magyar delegáció tisz-
teletére a magyar himnuszt 
is eljátszotta. A vasútállomás 
előtt elhelyezett két méter 
magas, német-magyar nyelvű 
emlékmű leleplezése, felava-
tása közben az egykori csá-
szári himnusz volt hallható, 
utána díszruhába öltözött tü-
zérek adtak le díszlövéseket.  
A burgenlandi himnusz után 
a  rendezvény a lovas huszá-
rok elvonulásával ért véget.

Az ünnepség végén Labritz 
Béla, Hittig Gusztáv és Woki 
Zoltán koszorúkat helyeztek 
el az emlékmű talapzatánál.  
A kisváros központjában foly-
tatódtak az ünnepi programok.

(t.m.,  w. z.)

Woki Zoltán, 
Huszár Gábor

A szentgotthárdi és a jennersdorfi vasútállomáson 
emlékeztek IV. Károly király utazására
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H.: 7:00-15:00, K-P.: 6:30-16:30
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Érvényes: 2021. szeptember 13–26-ig. 
Az árváltozás jogát fenntartjuk! 

Az árak Forintban értendők, az ÁFA-t tartalmazzák!

Csirke szárny    719 Ft/kg
Csirke comb          749 Ft/kg
Csirke mell csontos  1229 Ft/kg

EXTRA TOP ÁR
Tepertőkrém 250 g/dob.  299 Ft/db   

1196 Ft/kg  
Zsír 1 kg 899 Ft/kg
Lecsókolbász                       899 Ft/kg
Véres - Májas hurka 1099 Ft/kg
Sütnivaló füstölt 
     páros kolbász 1099 Ft/kg
Tepertő 2999 Ft/kg

Cserkészkolbász 1319 Ft/kg
Debreceni  1595 Ft/kg
Nyári turista 1759 Ft/kg
Főtt csécsi szalonna vcs. 1899 Ft/kg
Vasi grill vcs. 
     (sima és sajtos)         1999 Ft/kg
Parasztkolbász 2299 Ft/kg
Körmendi csemegeSnack 
  2999 Ft/kg
Füstölt kolozsvári szalonna 
  2699 Ft/kg

RETRO Párizsi 1399 Ft/kg
Disznósajt vcs. 1599 Ft/kg
Soproni-Olasz-Löncs 1399 Ft/kg
Körmendi Borókás 2299 Ft/kg
Körmendi Extra Sonka 2899 Ft/kg
Füstölt csülök csont nélkül 
  2199 Ft/kg

KEMENCÉBEN SÜLTEK!!
Sült hasalja szalonna 2599 Ft/kg    
Sült tarja  3299 Ft/kg    
Sült oldalas   2999 Ft/kg
Sült csülök csont nélkül 2529 Ft/kg
Sült csülök csontos 1999 Ft/kg 

Sertés fehércsont 1 Ft/kg  TOP ÁR!
Láb hátsó  399 Ft/kg TOP ÁR!
Sertés máj 299 Ft/kg TOP ÁR!
Karaj csontos 
     hosszú         1379 Ft/kg TOP ÁR!
Lapocka 1299 Ft/kg  TOP ÁR!
Dagadó  1299 Ft/kg TOP ÁR!
Szűzpecsenye   1699 Ft/kg  TOP ÁR!
Oldalas 1499 Ft/kg  TOP ÁR!

AKCIÓ 
KÍNÁLATUNK!!        


