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A hőség sem szegte kedvét 
a Történelmi Napok látogatóinak

Immár tizenhat éves hagyomány 
Szentgotthárdon, hogy ünnepség-
sorozattal emlékeznek az 1664. 
augusztus 1-jén a török seregeket 
legyőző szentgotthárdi csatára. 

Folytatás a 3. oldalon 

Szentgotthárdon a történelmi napok 
programsorozat keretében idén is kiál-
lítás nyílt az önkormányzati  hivatalban. 
A Móra Könyvtár és a Honismereti Klub 
a szentgotthárdi kisipar és kiskeres-
kedelem tárgyi emlékeit, fotóit, egyéb 
dokumentumait tárta a látogatók elé.

Augusztus 2-án közel félszázan vettek 
részt az önkormányzati hivatal előteré-
ben a kiállítás megnyitóján. A szervezők a 
szentgotthárdi kisipar történetét mutatták 
be az 1800-as évek elejétől a múlt század 
közepéig. A megnyitó közönségét Huszár 
Gábor polgármester köszöntötte, majd 

a kiállítást Csuk Ferenc helytörténész 
mutatta be, aki érdekes adatokkal, esemé-
nyekkel egészítette ki a kiállításon látható 
ipartörténetet. Elmondta, hogy a ciszterek 
rakták le a kézműipar alapjait Szentgott-
hárdon, s arról is beszélt, hogyan járultak 
hozzá az iparosok a város fejlődéséhez. 

Az üveges tárlókban a Filó pék meg-
maradt eszközei, cipészszerszámok, 
szikvizes üvegek, lakatosok, kályhások 
tárgyai, régi ébresztőóra mellett Wellisch 
Béla kiadványai, eredeti segédlevelek, 
munkakönyvek, bizonyítványok voltak 
láthatók a régmúltból. 

Folytatás az 5. oldalon 

Kiállítás nyílt a szentgotthárdi kisiparról



Az OTP Ingatlanpont az OTP Csoport országos, dinamikusan fejlődő ingatlanközvetítő hálózata, mely egyedülálló
módon ötvözi az ingatlanszakmai és banki szakértelmet. Az OTP Ingatlanpont tapasztalt és jól képzett munkatársai
segítenek az ingatlanok tulajdonosainak és a potenciális vevőjelölteknek mielőbb egymásra találni.

Ingatlant keres? 
Portfóliónk fontos részét képezik olyan ingatlanok, amelyek csak a mi kínálatunkban találhatóak meg. Új, használt,
CSOK igénybevételére alkalmas és akár azonnal költözhető ingatlanokat is talál nálunk. A lakások és családi házak
mellett telkeket is közvetítünk. A kínálatunkból választó ügyfelek számára az OTP Bank kedvezményes lakáshitel
finanszírozási lehetőségeket is biztosít.

Ingatlant kínál? 
Számos regisztrált kereső ügyfelünk van. Hozza meg a legjobb döntést: bízza ránk a közvetítői feladatot, és
tulajdonosi szemlélettel gondoskodunk ingatlanjáról!
Kérje tanácsadóink segítségét, forduljon hozzánk bizalommal!



3Szentgotthárd

Folytatás az 1. oldalról
Az európai keresztény csa-

patok Montecuccoli vezetésé-
vel fényes győzelmet arattak az 
oszmán sereg fölött. Augusztus 
1-jétől 5-éig vonzó programok-
kal, kiállításokkal, a harcok 
megidézésével, kulturális és 
sporteseményekkel szolgálta 
az emlékezést a szentgotthárdi 
önkormányzat és a Pannon 
Kapu Kulturális Egyesület kö-
zös rendezvénye.

Augusztus 1-jén Jene Sándor 
fotóművész Harcok és arcok 
című kiállításával a Színház 
aulájában kezdődött az ese-
ménysor. Augusztus 2-án „A 
szentgotthárdi kisipar és kis-
kereskedelem története” című 
kiállítást nyitották meg az 
önkormányzati hivatal előte-
rében (Erről részletesebben is 
beszámolunk. A szerk.).

Hamisítatlan nyári időben 
rótta a város utcáit augusz-
tus 3-án, pénteken délután 
a kikiáltó kocsi, felkeltve az 
arra járók, a vendéglátós te-
raszokon időzők figyelmét. 
Mintegy előhírnöke volt az 
esti főrendezvénynek, a törté-
nelmi-jelmezes felvonulásnak. 
Előtte azonban a szentgotthár-
di Őr-Nyék Hagyományőrző 
és Harcművészeti Alapítvány 
lovas-íjász bemutatójára in-
vitálták az érdeklődőket a 
Várkertbe. A mozgalmas, ér-

dekes produkción történteket 
a színpadról kommentálták, 
felelevenítve, hogyan változott 
az íjászat az egyes korokban.  
A háttérben kivetítőn is meg-
jelentek a történtek. 

Huszár Gábor polgármester a 
Várkertben nyitotta meg a tör-
ténelmi napokat. Beszédében 
hangsúlyozta, milyen fontos 
ez a rendezvénysorozat a város 
életében, ezen belül méltat-
ta a Csatafutás jelentőségét, 
utalva a 15 évet felölelő, most 
megjelent kiadványra. Ez is azt 
bizonyítja, hogy a kultúrán és 
a művészeteken kívül a sport 
is igen fontos szerepet tölt be 
a kisvárosban. A polgármester 
emlékszalagokat is átadott a 
rendezvényen szereplő ha-
gyományőrző csapatoknak. A 
szokásos, színes, jelmezes me-
net este hét után, amikor kicsit 

már csillapodott a hőség, indult 
el a Várkertből hangos törökös 
zene kíséretében. A menet 
elején haladt Huszár Gábor, 
mellette James Chéron, francia 
trikoloros szalaggal Montereau 
– amely Szentgotthárd test-
vérvárosával, Walldürnnel áll 
partnerkapcsolatban – város 
polgármestere. Ott voltak a 
vonulók között a szombat-
helyi Hunyadi Mátyás Fekete 
Sereg hagyományőrző csoport 
„harcosai” éppúgy, mint a tö-
rök vitézek (a Gölbasi Vitézei 

Egyesület tagjai), és a jelmezbe 
bújt helyi civilek is. A szentgott-
hárdi polgármester többször 
megvillantotta az oldalán lévő 
kardot az utcán összegyűlt ér-
deklődők felé, majd rutinosan 
visszahelyezte a hüvelyébe. 
Nem hiányzott a durrogtatás 

sem az elöltöltős puskákból, 
ami bizony egy-két félősebb 
kisgyerekből pityergést váltott 
ki, de a szülők hamar megvi-
gasztalták őket. A körforgalom 
és egy járdasziget megkerülése 
után a hajdani történelmi idő-
szakra utaló menet visszatért 
a Várkertbe, ahol folytatódtak 
a programok. Mire a Bagossy 
Brothers Company elkezdte élő 
koncertjét, már szinte teljesen 
benépesült a terület. A szürkü-
let rátelepedett a Fekete Sereg 
és a Gölbasi Vitézei Egyesület 
táborára is. Volt még a nap fo-
lyamán fáklyás őrjárat, és a 
Vazul vére – történelmi rock-
opera – akusztikus koncert is. 

Augusztus 4-én lovas-íjász 
bemutatóval, az apródképző-
ben 7 próbával, apródavatóval 
folytatták a programot. A kíván-
csiskodók megismerhették a 
korabeli török fegyver- és ruha-
viseletet, a Fekete Sereg tüzér-
ségét, puskapor és tűzfegyver 
használatát. A szentgotthárdi 
Szent Sebestyén Íjászkör, az 
íjászat rejtelmeibe vezette be 
a közönséget. (Az Őr-Nyék Ha-

gyományőrző Alapítvány és az 
íjászkör a történelmi napokon 
többször is bemutatót tartott.) 

Szombaton délután rajtolt 
a 16. Szentgotthárdi csata em-
lékfutás, ez alkalomból mutatta 
be a most megjelent könyvet a 
csatafutásokról Woki Zoltán. 

Kora este a Fiesta lépett fel, 
majd, a szokásokhoz híven, 
a szentgotthárdi csata ese-
ményeit jelenítették meg a 
hagyományőrzők történelmi 
játékukkal a Várkertben.  Retro 
disco zárta a napot.

Augusztus 5-én délután fú-
vószenekari találkozó szó-
rakoztatta a közönséget, a 
Szentgotthárdi Városi Fúvós-
zenekar, a Körmendi Városi 
Fúvószenekar és a vonyarc-
vashegyi Zalai Balaton-part 
Ifjúsági Fúvószenekar keltett 
vidám hangulatot.

A gyerekeknek is sokféle 
programot kínáltak, a Sza-
móca Színház Meseverseny 
bábelőadását is láthatták, ta-
lálkozhattak Mutyi bohóccal 
és gólyalábasokkal is. 

Vasárnap este Zoltán Erika 
jubileumi élő koncertjével zár-
ták a színes programsorozatot.  
A hétvégi programokhoz csat-
lakozva kézműves portékákat 
árultak, ételekről italokról 
gondoskodtak a vendéglátók.

(l. e., t. m.)
Fotó: Bana Ferenc

A hőség sem szegte kedvét 
a Történelmi Napok látogatóinak

Huszár Gábor 
polgármester vezette 

a felvonulást

A közönség a színpad előtt
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Szentgotthárdon július 4-én 
tartották a Semmelweis- 
napot, az önkormányzati 
hivatal Refektóriumában. 
Köszöntötték az egészség-
ügyben, szociális területen 
dolgozókat, és megemlé-
keztek a kétszáz éve szüle-
tett Semmelweis Ignácról.  
A szentgotthárdi önkormány-
zat kitüntetéseit is átadták.

Huszár Gábor polgármester 
köszöntötte a város egész-
ségügyi intézményeinek dol-
gozóit és nyugdíjasait, külön 
megemlítette azokat a tá-
vollévőket, akik jelenleg is 
az egészségügyet szolgálják 
– hiszen az egészségügy fo-
lyamatos, 24 órás szolgálat. 
A mai egészségügy általános 
helyzete mindannyiunk előtt 
jól ismert. Mind az egész-
ségügyben, mind a szociális 
ágazatban folytonos változá-
sok zajlanak. „Érezzük a még 
mindig alulfinanszírozott-
ságból adódó problémákat, 
a pályaelhagyást, a képzett 
szakemberek hiányát. Ennek 
ellenére Szentgotthárd Város 
Önkormányzata minden év-
ben erejéhez mérten fejleszti 
az egészségügyi és szociális 
szolgáltatások tárgyi, vagy 
éppen személyi feltételeit, 
és mindent megtesz, hogy az 
egészségügyben és a szociális 
szférában dolgozók méltó 
körülmények között gyako-
rolhassák szép hivatásukat. 
Az önkormányzati fenntartá-
sú intézményekben köszön-
tük meg az önök áldozatos 
munkáját. Tudom, ez szinte 
eltörpül amellett a szolgálat 
mellett, amit a nehézségek 
ellenére is szívből, naponta 
megújulva vállalnak. Önök, 
akik az emberek megsegítését 
választották hivatásul, nagy-
ban hozzájárulnak ahhoz, 
hogy a családok, az idősek, a 
betegek, a kisgyermekek, a 
rászorulók kiegyensúlyozot-

tabb esélyekkel élhessenek, 
és érezhessék, hogy nem ma-
radnak segítő támasz nél-
kül. Köszönöm lelkiismeretes 
munkájukat, kívánom, hogy 
maradjanak hűek választott 
hivatásukhoz.”

Dr. Kovács Boglárka járási 
tiszti főorvos, osztályvezető 
elmondta, a magyar egész-
ségügy hagyománya, hogy 
Semmelweis Ignác születés-
napjához kötődően köszöntik 
az egészségügyi és szociális 
dolgozókat. Semmelweis Ignác 
küzdelmes élete és munkássá-

ga immár a világemlékezetnek 
is része, követendő példakép, 
arra figyelmeztet, hogy észre 
kell venni az újszerű gondo-
latokat, meg kell látni azt is, 
ami sokszor láthatatlan. A 
magyar egészségügyben dol-
gozó orvosok, ápolók, szociális 
munkások elhivatottsággal 
végzik munkájukat, köszönetet 
mondott azért, hogy segítenek 
a betegeken, elesetteken.

Sulics Renáta és Szabó Alex 
„A zene az kell” című dalt 
adták elő, majd Huszár Gá-
bor polgármester átadta a 
kitüntetéseket. Szentgotthárd 
Egészségügyéért, Szociális 
Ellátásáért Díjat kapott Nagy 
Károlyné szakasszisztens és 
Mesics Kálmánné, a Városi 
Gondozási Központ gondozó-
nője. Az ünnepségen méltat-
ták pályafutásukat.  

Nagy Károlyné, Kati általános 
iskolai tanulmányait Szent-

gotthárdon végezte. Szombat-
helyen az Egészségügyi Szak-
iskolában szerzett általános 
ápoló- és asszisztens képesí-
tést, munka mellett érettségi-
zett, és pszichiátriai gondozó 
szakosítást is szerzett.

Munkája a lelki és mentális 
problémával küzdő embe-
rek segítése, gyógyítása. Ez 
a sokszor embert próbáló 
tevékenység kevésbé látvá-
nyos, de napjainkban sajnos 
egyre fontosabbá válik. Em-
bersége, mások problémáira 
való ráhangolódása kiváló, 

munkájában rugalmas és to-
leráns, a szakorvosokkal való 
együttműködése kifogásta-
lan. A Rendelőintézetben két 
évtizede végez lelkiismeretes 
munkát, maximális elhivatott-
sággal, melyért méltó elisme-
rés e díj.

Mesics Kálmánné, Kati nő-
vér a Városi Gondozási Köz-
pont gondozónője 2000 ok-
tóberétől. Az elmúlt 18 évben 
a szociális és egészségügyi 
problémák miatt kiszolgál-
tatott magányos, egyedülálló 
idős emberek gondozásán, 
ápolásán, érdekeik képvise-
letén fáradozott. Először a 
gondozóházban, majd a házi 
segítségnyújtás területén, 
napjainkban pedig az Idősek 
Klubjában.

Munkáját mindig példamu-
tató magatartással, nagy szak-
tudással, rendkívüli elhiva-
tottsággal végzi. Tevékenysége 

során kellő tiszteletadással 
fordult és fordul az idős bete-
gekhez, amivel maximálisan 
elnyerte és elnyeri a bizalmu-
kat. Munkatársaival is har-
monikus és együttműködő a 
kapcsolata.

Mesics Kálmánné ez idá-
ig teljesített kiváló szakmai 
munkájával hozzájárult a 
város és a kistérség jobb és 
hatékonyabb szociális ellátó 
rendszerének fenntartásához 
és fejlődéséhez.

Az idén, rendhagyó módon, 
díszoklevél átadására is sor 
került a városi ünnepségen. 
Az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma a Védőnők Napja 
alkalmából Arany Oklevelet 
adományozott Kovács László-
né szentgotthárdi védőnőnek. 
Az elismerést Huszár Gábor 
polgármester és a területi ve-
zető védőnő, Hertelendi Beáta 
Tünde adta át.

Kovács Lászlóné, Erzsi néni 
1968-ban kezdett Szentgott-
hárdon dolgozni, előtte he-
lyettesként Körmenden is 
szolgált rövid ideig. Védőnő-
ként, majd vezető védőnő-
ként tevékenykedett egészen 
nyugdíjba vonulásáig. Pálya-
futása alatt Szentgotthárd és 
városrészei 0-18 éves korosz-
tályának fejlődését kísérhette 
végig. Kismamák százait és 
gyermekeik százait támogatta, 
gondozta, látta el tanácsaival. 
Fáradhatatlan, lelkiismeretes, 
munkája iránt elhivatott szak-
ember. Tevékenységét mindig 
lelkiismeretesen végezte az 
anyák és gyermekeik érdeké-
ben, generációk nőttek fel a 
keze alatt.

(Kovács Lászlóné június 
elején nem tudott Budapest-
re utazni, ezért vehette át a 
városban az oklevelet).

A programot Semmelweis 
Ignác születése 200. évfordu-
lójának tiszteletére, előadással 
folytatták. A Galagonya Szív 
Klub lelkes tagjai: Keserüné 

Városi Semmelweis-napi ünnepség kitüntetésekkel

A kitüntetettek: Kovács Lászlóné, Nagy Károlyné, 
Mesics Kálmánné Huszár Gáborral, 

Hertelendi Beáta Tündével és dr. Kovács Boglárkával  
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Magdi néni, Dr. Gömbös Sán-
dorné Zsuzsa néni, Szabó 
Elekné Betti néni és Misikné 
Zsuzsa néni mutattak be az 
„anyák megmentőjének, a tu-
domány mártírjának” életéből 
szemelvényeket.

Az önkormányzati ünnep-
séget meglepetéssel zárták, 
a város legújabb művészeti 
csoportja: Kanics Kristóf, Nagy 
Róbert, Sulics Renáta, Sebes-
tyén Levente, Szabó Alex (még 
nincs neve az együttesnek) két 

dalt adott elő, nagy tetszéssel 
fogadták őket.

Az estet a Justfood felajánlá-
sával fogadással zárták.

A Semmelweis-napi megem-
lékezés a Csákányi László Film-
színházban folytatódott, ahol Az 

életmentő – Semmelweis Ignác 
igaz története c. filmet láthatták 
az érdeklődök. A filmvetítést a 
Rendelőintézet Szentgotthárd 
és az Egészségfejlesztési Iroda 
támogatta. (t. m.)

Fotó: Bana Ferenc

Kiállítás nyílt a szentgotthárdi kisiparról
Folytatás az 1. oldalról

A paravánokon a szent-
gotthárdi kisipar adatait je-
lenítették meg 1828 és 1929 
közötti időből. Egy térképen 
és a táblázatokon az 1929-es 
állapot volt látható a helyi 
kézműiparról. A grafikonokon 
az követhető nyomon, hogyan 
alakult az iparosok és keres-
kedők létszáma 1828-ban, 
1857-ben, 1892-ben és 1929-

ben. Egykori fényképeken 
szentgotthárdi kézműipa-
rosok, kiskereskedők mű-
helyei, kordokumentumai, 
illetve a Szent-Gotthárd 
újság XIX. századfordulón 
megjelent hirdetéseiből 
való válogatás látható. 

A tárgyak és dokumen-
tumok, fényképek hozzá-
tartozóktól kerültek a kiál-
lításra, amiért a szervezők 

köszönetet mondanak az 
adományozóknak. A kiál-
lítás megnyitóján sokan 
megjelentek az egykori 
iparosok leszármazot-
tai közül, s meghatottan 
emlékeztek szüleikre, 
nagyszüleikre, akiknek 
emléket is állított ez a 
tárlat.

M. P. 
Fotó: Bana Ferenc

Bővítette kapcsolati hálóját 
a Bau-Punkt Építőanyag-
kereskedés Rábafüzesen. Ta-
valy csatlakozott a Hufbau 
Építőpont Hálózathoz, amely 
Magyarország második leg-
nagyobb építőanyag-kereske-
delmi csoportja, évente több 
mint 20 milliárd forint értékű 
forgalommal. A Bau-Punk 
Építőanyag-kereskedés ügy-
vezetőjét, Gyuricza Lászlót 
kérdeztük a cég terveiről.

– A Superbrands és Ma gyar
brands díjas HUFBAU  Ma
gyarország egyik legnagyobb 
építőanyagkereskedője, hogyan 
találtak önökre, itt a határ szélén?

– Szentgotthárdi vagyok, itt 
is születtem, 2001-ben alapítot-
tam meg az építőanyag-keres-
kedelmi cégemet Rábafüzesen, 
5000 négyzetméteres terüle-
ten. Fokozatosan bővítettem a 
tevékenységet, megteremtet-
tem a kereskedéshez szükséges 
feltételeket, infrastruktúrát, 
immár több mint 17 éve segítek 
az építkezőknek, ugyanazon 
a telephelyen, ugyanannál a 
cégnél, amelynek tulajdonosa 
is vagyok, a kezdetektől fogva. 

A Hufbau Építőpont Hálózat 
tavaly keresett meg és ajánlotta 
föl a csoporthoz való csatla-
kozást. 

– Milyen feltételnek kellett 
meg felelni? 

– A cégcsoportnak 24 tagja 
van az országban, megbízha-
tó, megfelelő hitelességgel és 
hitelképességgel rendelkező 
gazdasági társaságot kerestek 
Szentgotthárd térségében, 
lehetőleg olyat, amelynek ma-
gas a bizalmi indexe a vásárlók 
körében. A bizalmi index azért 
fontos, mert az összes tagnak 
helyt kell állni a vevők és a 
gyártók felé is. Egy rossz múltú, 
vagy rosszul gazdálkodó cég 
komoly nehézségeket okozhat 
az egész cégcsoport számára. 

– Az önök cégének milyen 
előnyt jelent a hálózat? 

– A cégcsoport főleg hazai 
gyártók termékeit értékesíti, ha 
együttesen lépnek fel a csoport 
tagjai, sokkal nagyobb kedvez-
ményeket érhetnek el a gyár-
tóknál. Emellett folyamatos 
szakmai támogatást kapunk 
a gyártók oldaláról, a hálózat 
tagjai kiemelt jelentőségűek 
számukra.  

– Mit érzékelhetnek ebből az 
építtetők, a vásárlók? 

– Napi szinten kapcsolatban 
vagyunk a gyártókkal, a magas 
minőséget és színvonalat ga-
rantálhatja, hogy közvetlenül 
tőlük szerezzük be az építő-
anyagot. A piacon a lehetséges 
legkedvezőbb áron juthatunk 
a termékekhez, ennek követ-
keztében a vevőink is a legjobb 
árakat kapják. Mindent idő-
ben tudunk teljesíteni, hiány 
esetében a gyártók minket 
szolgálnak ki elsőként. Fontos 
a gyártók szakmai támogatása, 
amelynek előnyeit a vevőink 
élvezhetik. 

– Az építőipar szárnyra kapott 
az utóbbi években, érzik a felhajtó 
erőt itt a határszélen is? 

– Igen, határozottan jónak 
látszik az idei évünk is, nőtt a 
forgalmunk, sok az építkezés 
Szentgotthárdon és a környé-
ken is. Komoly projektekben 
veszünk részt, helyben, és tá-
volabb is. Továbbra is jelentős 
az ausztriai vevőink száma, 
és természetesen nagyon sok 
kiváló kivitelezővel dolgozunk 
együtt, akik száma folyamato-
san nő, mert felismerik azokat 

az előnyöket, amiket nyújtani 
tudunk. Sokféle termékünk 
van, 60-80 gyártóval állunk 
napi kapcsolatban. Növekvő 
a lakosság érdeklődése, örü-
lünk annak, hogy kihasználják 
azt az előnyt, amit a földrajzi 
közelség, az ismeretség jelent. 
Cégünk munkatársai magas 
szintű szakmai tanácsokkal is 
szívesen rendelkezésre állnak, 
és megbízható kivitelezőket is 
tudnak ajánlani. A Bau-Punk 
Építőanyag-kereskedésben az 
alapoktól a tetőig minden meg-
található, segítünk kiválasztani 
a legjobb anyagokat, technoló-
giát. Természetesen az anya-
gokat a helyszínre szállítjuk, 
raktározzuk, a tervek alapján 
anyagmennyiségeket számí-
tunk.. Nekem fontos, hogy 
jól teljesítsünk, számomra a 
vevők pozitív visszajelzése a 
legnagyobb szakmai elismerés. 

(x)

Hazai pálya: országos hálózatban a rábafüzesi Bau-Punk Építőanyag-kereskedés

Csuk Ferenc helytörténész
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Szentgotthárdon interaktív 
sétára hívták a városlakókat 
július 31-én. A Várkert és a 
ciszterek történetéről, továbbá 
a jelenleg zajló fejlesztésekről 
tájékoztatták az érdeklődőket 
a szentgotthárdi önkormány-
zat kezdeményezésére. 

A rekkenő hőség ellenére töb-
ben, főleg az idősebb korosztály 
tagjai jöttek a sétára. Az önkor-
mányzati hivatal előtt Huszár 
Gábor polgármester köszöntötte 
a megjelenteket. Elmondta, már 
köztudott, hogy az önkormány-
zat pályázatot nyert a történelmi 
Várkert felújítására, fontos cél-
juk, hogy a kertet megőrizzék 
közösségi térnek. A nem tájba 
illő és elöregedett fákat kivágják, 
de helyettesítik, kertépítő mér-
nökök, kertészek is közremű-
ködtek a tervek elkészítésénél. 
Több lesz a cserje, a virágos rész, 
vigyáznak a fajtagazdagságra is. 
A polgármester megemlítette 
azt is, hogy még két-három 
projekt készült a régi kaszagyári 
kultúrház és a Vargyai-ház kö-
zötti terület hasznosítására is.  
A továbbiakban a polgármester 
bemutatta a séta szakmai stáb-
ját: Csuk Ferenc helytörténészt, 
Kiss Gábor, a város főépítészét, 
és Huszár Veronika pályázati 
szakreferenst. 

A parkban, árnyas fák alatt 
Csuk Ferenc foglalta össze a 
Várkert és a ciszterek 900 éves 

történetét. Évszázadokkal ez-
előtt milyen lehetett a Várkert, 
azt ma már nehéz felidézni. 
Az apátság történetét a doku-
mentumokból nyomon lehet 
követni, az 1183-as alapítástól 
kezdve, feltehetően a Rába jobb 
és bal partján is voltak azok a 

területek, amelyeket művelésbe 
fogtak, részint az élelmezésüket 
és a gazdaságukat is segítve. Volt 
olyan időszak, amikor 60 ciszter 
pap szolgált itt.  

Sokszor gazdát cserélt a te-
rület, a Széchy család elűzte a 
cisztereket, a Thurzó család is 
birtokolta a monostort, amit 
várfallal vettek körül. A történe-
lem változásait megsínylette a 
nagyközség, nemcsak a törökök, 
a hajdúk is nagy károkat okoz-
tak. A régi monostort a Bocs-
kai-felkelés idején az osztrákok 
lerombolták, maradványai a 
mai Színház falaiban köszönnek 
vissza. Ma már hihetetlennek 
tűnik, hogy egy 1870-es években 

készült rajz szerint az Akasz-
tódombról a mai Kossuth és 
Széchenyi utca vonalában kez-
dődik Szentgotthárd, és onnan 
fölfelé learatott búzakepéket, 
kereszteket ábrázoltak. Tehát 
gazdálkodtak a mostani Várkert 
területén is. 

Amikor a heiligenkreuzi apá-
tok Robert Leeb vezetésével 
visszaszerezték a régi ciszter 
birtokot, műhelyeket, hidat, 
malmot építettek, iskolát hoztak 
létre, tanítókat fizettek. 

Kiss Gábor főépítész elmond-
ta, a grandiózus tervek a kolos-
tor és a Várkert esetében sem 
valósultak meg maradékta-
lanul, nem épülhetett meg a 
kolostor befejező szárnya, és a 
tervezett barokk kert sem. Fel 
akarták tölteni a területet, de az 
is félbe maradt. A Refektórium-
ból induló kerengő és nagy allé 
jóval tovább ért volna. A hajdani 
üvegház, a kertészet és más 
épületmaradványok 1945-ben 

még megvoltak, később lebon-
tották őket. A Várkert utolsó száz 
évében tönkretették a korábbi 
évszázadok hagyományait.  A 
háború után államosították a 
kolostort, állami intézményeket 
költöztettek be. 

Kiss Gábor a továbbiakban a 
mostani terveket ismertette. A 
város szívében fekvő parkot a 
Fürdő utca felől is megnyitják, 
elbontják a kerítést, meghosz-
szabbítják és szélesítik a Re-
fektóriumtól vezető allét, sétá-
nyokat, andalgókat alakítanak 
ki, ivó, kutak, nyilvános illem-
helyek is lesznek. A régi strand 
elbontása után 1,60 méter mély, 
600 négyzetméteres dísztavat 
építenek. A kolostor hátsó részé-
nél a ciszterek barokk kertjének 
részleges rekonstrukciója is 
megvalósul. 

Huszár Veronika elmondta, 
a nagyobb sétányok világítást 
kapnak, a barokk kerthez illő 
fehér kaviccsal borítják az 
utakat. Megmarad a szabadtéri 
színpad, és mobil színpadfe-
dést szereznek be. Cserjék, 
virágok, sövények teszik élhe-
tőbbé a kertet. 

A helyszínen kérdésekre is 
válaszoltak, megtudtuk, hogy 
ennek a pályázatnak nem része, 
hogy szobor, vagy más művé-
szeti alkotás is helyet kapjon a 
Várkertben. 

(t. m.)
Fotó: Horváth R. László

Interaktív sétán a Várkertben járhattak a városlakók

A szombathelyi Horváth 
Nikolettát Vakvagányként 
ismeri az egész ország. Június 
28-án a szentgotthárdi Móra 
Ferenc Városi Könyvtár és 
Múzeumban közönségtalál-
kozón látták vendégül.

Horváth Nikoletta rendsze-
res szerzője a Vas Népének. 
Vakvagány – néha Vakvágány 
– nevű rovatában életszem-

léletéről, küzdeni akarásáról, 
életszeretetéről olvashatnak. 
Ritka betegséggel küzd, korán 
elveszítette a látását, néhány 
éve dialízisre jár. Életéről, gye-
rekkoráról egykori iskolatársa, 
a múzeumpedagógusa, Gueth 
László kérdezte. Niki gyerek-
koráról, iskolai csínyeiről és 
betegségéről is nyíltan beszélt. 
Állapotát ugyan ő nem tekinti 
betegségnek, hiszen így is tel-

jes életet él. Sokat 
köszönhet édes-
anyjának és bará-
tainak, no meg Lili 
kutyának. Lilit a 
találkozóra is elhozta, bár ekkor 
nem fogta munkára.

Megható történetei elvará-
zsolták a gotthárdi közönséget 
is. Nem véletlenül lett 2014-
ben egy országos szavazáson 
az Év Embere. 

Két kötete: az Öröm ABC és 
a Kutyaszív szeretet osztatlan 
olvasói sikert aratott. A hely-
színen dedikált a szerző.

A találkozót a Vas Megyei 
Könyvtárellátási Szolgáltató 
Rendszer támogatta.  (M. P.)

Közönségtalálkozó Horváth Nikolettával

A Várkertben kiterített tervet is tanulmányozhatták 
az érdeklődők

Gueth László és Horváth Nikoletta
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Tisztelt Szentgotthárdiak!
Értesítem Önöket, hogy Szentgotthárd Város Önkor-

mányzata Képviselő-testületének döntése értelmében 

Szentgotthárd város szabályozási tervének, helyi építési 

szabályzatának módosítása – teljes eljárás – véleményezési 

szakasz kapcsán elkészült a véleményezési dokumentáció.

A véleményezési dokumentáció megtekinthető a 

http://hivatal .szentgotthard.hu/hirdetmenyek/

telepulesrendezes-telepulesfejlesztes/telepulesrendezes/

folyamatban-levo-eljarasok-2/telepulesszerkezeti-terv-

helyi-epitesi-szabalyzat-es-szabalyozasi-terv-modositasa-

teljes-eljaras/velemenyezes.html

menüpontban, valamint a közös önkormányzati hivatal 

városüzemeltetési osztályán, ügyfélfogadási időben. 

A településfejlesztéssel, településrendezéssel  és 

településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi 

egyeztetés helyi szabályairól szóló rendelet értelmében 

a módosítás tervezete kapcsán:

a) a település közigazgatási területén ingatlannal ren-

delkezni jogosult természetes vagy jogi személy, vagy jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet, 

b) a város teljes lakossága – valamennyi ténylegesen 

Szentgotthárdon élő, és bejelentett lakcímmel rendelkező 

felnőtt állampolgár 

c) a szentgotthárdi székhellyel, telephellyel rendelkező 

gazdálkodó szervezet,

d) a szentgotthárdi székhellyel bejegyzett civil szervezet,

e) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 

1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján 

a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába 

– a partnerségi egyeztetés megkezdése előtt legalább 30 

nappal korábban –  a polgármesternél 

írásban bejelentkező egyéb szervezet.

Írásban észrevételt tehet, 2018. augusztus 27-ig.

Az észrevételeket az önkormányzat címére – 9970 Szent-

gotthárd Széll K. tér 11. – vagy a polghiv@szentgotthard.hu 

email címre szíveskedjenek eljuttatni.     

Felhívom figyelmüket, hogy csak a névvel, címmel ellá-

tott dokumentumokat van lehetőségünk észrevételként 

kezelni.

Tájékoztatom továbbá a település lakosságát, a part-

nerségi egyeztetésben részt vevők körét, hogy e tárgyban 

2018. augusztus 16-án (csütörtökön) 16 órakor lakossági 

fórumot tartunk, melynek helye  a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal refektóriuma. 

Szentgotthárd, 2018. augusztus 1.

Tisztelettel:

Huszár Gábor

polgármester

Az idei esztendőben is a 
Szentgotthárdi Történelmi 
Napok elmaradhatatlan eleme 
volt a Csatafutás, 2018-ban 
már 16. alkalommal álltak 
rajthoz a futás szerelmesei. 
A versenyek sorát ezúttal 
is a gyerekek kezdték, akik 
16:00 óra után versengtek a 
különböző távokban. Az idei 
rendezvényen összesen 97 

gyerek állt rajthoz. A gyere-
keket ezúttal is a parafutók 
követték, akik sikerrel és nagy 
lelkesedéssel teljesítették a rá-
juk kiszabott távot. A főfutam 
180 fős mezőnye 18:30-kor 
rajtolt, az időjárás ezúttal sem 
volt teljesen kegyes a futókkal, 
mivel nemcsak a távval és a 
földrajzi akadályokkal, hanem 
a nagy meleggel is meg kellett 
küzdeniük, de ez mindenki-
nek sikerült. A főfutam rajtját 
követően a 22 hobbifutó futott 
az 1664 méteres távon, 1. Szűcs 
Bálint, 2. Höfler Daniel, 3. Nagy 
Levente, 1. Juhász Tóth Eszter, 
2. Németh Barbara, 3. Horváth 
Hanna. 

Az idén sem történt megle-
petés a főfutamon, mivel Koszár 
Zsolt magabiztos versenyzéssel 
immáron 9. alkalommal győ-
zött, másodikként Karsai Már-
ton, míg harmadikként Koch 
Ágoston (Sopron) ért célba. A 
hölgyek mezőnyében a korábbi 
olimpikon Kálovics Anikó győ-
zött, mögötte Márovics Anna 
és Purgai Evelyn ért célba. A 

legjobb szentgotthárdi kategó-
riában a hölgyeknél Dancsecs 
Réka, Sárvári Nelli és Orbán 
Helga volt a legjobb három 
versenyző, míg a férfiaknál 
Koszár Zsolt, Karsai Máron, So-
mogyi „Lapi” Gábor volt az első 
három sorrendben. A további 
eredmények megtekinthetők 
az esemény honlapján: www.
csatafutas.hu. A szerzők ezúttal 
is köszönik a lelkes önkéntes 
segítők, valamint a sok-sok 
szponzor támogatását, nélkü-
lük elképzelhetetlen lett volna 
ez a rendezvény, és várják a 
segítségüket jövőre is.

(g. á.)
Fotó: Bana Ferenc

Álláshirdetés
A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal pályá-

zatot hirdet közterület-felügyelői munkakör betöltésére. 
Képesítési előírások: közszolgálati szakképzettség (ren-
dészeti, határrendészeti), vagy középiskolai végzettség és 
közterület-felügyelői vizsga.

További információ: tel: 06/94-553-018
http://hivatal.szentgotthard.hu/kiemelt-informaciok/

allashirdetesek.html

A 16. Szentgotthárdi 
Csata Emlékfutás

A gyerekfutam kezdete
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Szentgotthárd, Hunyadi u. 18. 
Központi telefonszámok:  

94/554-082,   94/554-103,   
94/380-353,   94/380-042

Általános sebészet: Beutaló 
nem szükséges. (mellék: 116)

Hétfő 9.00-15.00-ig
Ortopédia: Beutalóköteles 

szakrendelés. Előjegyzés 
szükséges  a 116-os melléken 
rendelési időben.

Hétfő: 8.00 - 9-00 Kedd:   
13.00 - 16.00 Csütörtök:   13.00 
- 16.00        

Traumatológia: Beutaló 
nem szükséges. (mellék: 116)

Szerda :  8.00 - 15.00
Urológia: Beutaló nem 

szükséges. (mellék: 116)
Kedd, péntek:  Betegfogadás: 

7.00-10.30
Szemészet:  Beutaló nem 

szükséges. (mellék: 102)
Hétfő:  8.00 - 13.00
Csütörtök: 13.30-18.30 Be-

tegfogadás: 13.00-18.00
Bőrgyógyászat: Beutaló 

nem szükséges. (mellék: 102)
Szerda páratlan hét 9.00 

-15.00 Betegfogadás 14.30-ig
Szerda páros héten nincs 

rendelés.

Onkológiai gondozó: Beuta-
ló nem szükséges. (mellék: 102)

Péntek:  9.00-13.00
Foglalkozás-egészségügyi 

alapellátás: (mellék: 120)
Előjegyzés szükséges a 120-

as melléken
Hétfő, szerda: 8.00-14.00   

Kedd, csütörtök: 7.30-11.30    
Pénteken: Üzemekben

Tüdőgyógyászat, allergo ló-
gia, tüdőszűrő: 

Beutalóköteles szakren-
delés. Előjegyzés szükséges 
a 103-as melléken, 8-12 óra 
között.

Hétfő és szerda: 7.30-13.30
Kedd,  csütörtök: 8.00-15.00      

Péntek: 7.30-13.30
Laboratórium: Beutalókö-

te les szakrendelés. (mellék: 
115)

Vérvétel naponta: 7.30-10.00   
Leletkiadás: 13.00-14.00 (mel-
lék: 220)

A Reumatológia beutaló-
köteles szakrendelés. 

Előjegyzés szükséges a 101-
es vagy a 105-ös melléken.

Hétfő:8:30-15:30 /páratlan/    
Hétfő: 12:00-17:00 /páros/ 
Kedd: 8:00-15:00

A Fizikoterápia beutaló-
köteles szakrendelés. 

Előjegyzés szükséges a 105-
ös melléken, 

Fül-Orr-Gége: Beutaló nem 
szükséges. (mellék: 106)

Hétfő: 14.30-17.30   Szerda: 
13.30-17.30

Nőgyógyászat: Beutaló 
nem szükséges.  (mellék: 107) 

Hétfő, kedd, szerda, péntek:  
8.00-14.00      Csütörtök: 11.00-
17.00

A Belgyógyászat beutaló-
köteles szakrendelés. 

Előjegyzés szükséges ren-
delési időben 109-es melléken.

Szerda :   7.30-13.30
Hétfő: 13.00-16.00  Szerda:  

13.30-16.30
Kedd: 8.00-14.00  Csütörtök:  

8.00-13.00  
Hétfő: 8.00-12.00
Ultrahang: Beutalóköteles 

szakrendelés. (mellék: 111)
Előjegyzés szükséges a 101-

es melléken. 
A 101-es mellék hétfő-csü-

törtök 7.30-15.30, pénteken 
7.30-13.00 között hívható.

Kedd:  7.30-15.30 Csütörtök:  
15.00-20.00

Pszichiátria és Addikto-
lógia:  (mellék: 223)

Hétfő, kedd: 8.00-14.00
Szerda: 8.00-13.00
Kedd: 12.30-17.30
Csütörtök: 7.30-12.30  
Neurológia: Beutalóköteles 

szakrendelés. 
Előjegyzés szükséges a 223-

as melléken 9-12 óráig
Szerda: 13.00-18.00
Gastroenterológia: Beuta-

lóköteles szakrendelés. (mel-
lék: 122)

Előjegyzés szükséges a bel-
gyógyászat rendelési idejében 
a 109-es melléken.

Péntek: 9.30-14.30
Fogászati alapellátás: Elő-

jegyzés szükséges.
Iskolafogászat: Dr. Schultz 

Antal  (Tel: 554-146)
Szentgotthárd, Füzesi út 7. 

Széchenyi Ált. Iskola
Hétfő, szerda:  11.30-17.30
Kedd, csütörtök, péntek:  

7.30-13.30
Friss információk:
w w w . f a c e b o o k . c o m /

rendelointezetsztg
www.rendelointezetsztg.

hu

A Rendelőintézet Szentgotthárd betegfogadási rendje

Július 16. és 20. között kézmű-
ves tábort rendeztek a Móra 
Könyvtár rábafüzesi fiók-
könyvtárában. A napközbeni 
táborban 26 óvodás és kisis-
kolás korú gyerek töltött el 
egy hasznos és vidám hetet.

Bedi Beatrix fiókkönyvtáros 
minden nyáron két tábort szer-
vez a rábafüzesi fiókkönyvtár-
ban. Július elején német ifjúsági 
táborban vehettek részt a gye-
rekek, majd július közepétől 
kézműves táborban próbál-
hatták ki magukat a jelentke-
zők. Óvodások és kisiskolások 
vettek részt a programokon. 

Mézeskalács-sütés és díszí-
tés, gyurmaékszer-készítés 

és gyöngyfűzés szerepelt a 
kínálatban. A kézműveskedés 
mellett sok hasznos ismere-
tet szerezhettek a gyerekek. 
A biztonságos közlekedéssel 
kapcsolatban oldottak meg 
feladatokat, majd egy mentő-
ápolóval az újraélesztést és a 
sebkötözést gyakorolhatták. 
Beszállhattak a mentőautóba, 
eljátszhatták a sérülteket, s 
hasznos ismereteket szerez-
hettek arról, mit kell tenni 
baleset esetén. 

Élvezték a táborlakók a tűz-
oltók bemutatóját is. Szinte 
mindenki felszállt a tűzol-
tóautóra, s megismerkedtek 
a tűzoltók felelősségteljes 
munkájával.

Szerdán a Göcseji Falu-
múzeumban töltötték a na-
pot. 100-150 évvel ezelőtt élt 
emberek életébe, házaiba 
pillanthattak be, megismer-
kedtek az egykori paraszti 
világgal. Az egyik portán ta-
karítottak, kenyérlángost sü-
töttek, délután pedig játékos 
versenyt szerveztek a mú-
zeum dolgozói. Volt zsákban 
futás, dióval célba dobás, 
„súlyos” farönkkel a lábukon 
gyorsasági verseny. 

A tábor záró napján a kör-
nyezetvédelemé volt a fősze-
rep. Az Őrségi Nemzeti Park 
természetvédelmi őre tartott 
bemutatót a gyerekeknek, 
ahol játékra is volt lehetősé-

gük. Délután pedig emlék-
könyvet készítettek a tábori 
élményekről. 

M. P. 

Kézműves tábor Rábafüzesen



9Szentgotthárd

A Nyugdíjas Pedagógusok és 
Barátaik Egyesület 26 tagja jú-
nius 21-én Budapestre utazott, 
hogy tiszteletét tegye a 40 éve 
Magyarországra hazakerült 
nemzeti ereklyék előtt. 

A parlamenti látogatást 
Kissné Köles Erika, a magyar-
országi szlovének parlamenti 
szószólója és dr. Sütő Ferenc 
nemzetiségi szószólói asz-
szisztens szervezte. Köszönet 
nekik a szervezésért, idegen-
vezetésért és a barátságért, 
amivel a csoport gazdagodott 
a parlamenti látogatás alkal-

mával. Nem először jártak itt 
az egyesület tagjai, de mindig 
új információk, látnivalók 
birtokába juthatnak, és az 
az érzés, amit a kupolacsar-
nokban a nemzeti ereklyék 
látványa kiváltott, leírhatatlan. 
Megtekintették a Parlamenti 
Látogató Központban az Or-
szágház története kiállítást is. 

Az egyesület tagjai a ta-
nulmányutat a Duna-parton 
fejezték be, ahol Budapest 
természeti és építészeti érté-
keiben gyönyörködtek.

(Schreiner Vilmosné)

A Nyugdíjas Pedagógusok 
és Barátaik Egyesület 17 éve 
patronálja a sajátos nevelési 
igényű, eltérő tantervi okta-
tásban részt vevő tanulókat. 
A 2017/2018-as tanév végén, 
június 9-én őrségi tanulmány-
úttal lepték meg őket. 

A programot életkori és a 
sajátos összetételű csoporthoz 
igazítva, a tanulók nevelőivel 
együtt állították össze. Cél az volt, 
hogy az Őrség természetföldrajzi 
értékeivel, növény- és állatvilágá-
val, a népművészeti emlékekkel 
megismertessék a diákokat. 

A program Szalafőn, Pi-
tyerszeren az Őrségi Népi 
Műemlékegyüttes megtekin-

tésével kezdődött. Színesítet-
te a kirándulást az egyórás 
szekerezés, ami önmagában 
is izgalmas tevékenység. Más-
részt, itt ismerkedtek az Őrség 
növény- és állatvilágával.

Az egyesület tagjai Szalafőn 
meglátogatták a Batha-portát, 
ahol elméletben, majd gya-
korlatban is ismerkedtek a 
tökmagsajtolással. 

 Magyarszombatfán foly-
tatódott a látogatás, először 
az Őrségi Vadászati Kiállítást 
tekintették meg, ahol az Őr-
ség élővilágával, a vadászat 
és a természet kapcsolatával 
ismerkedtek. A látnivalók 
különlegességét fokozta az 

„Afrika” terem az ott elejtett 
vadak preparátumai.

Magyarszombatfán a Falu- 
házban fejeződött be a ta-
nulmányút, ahol a tanulók az 
őrségi agyaggal ismerkedtek, 
gyurmáztak, figurákat készí-
tettek, amit el is hozhattak, és 
megmutathatták szüleiknek, 
diáktársaiknak.

Az időjárás ebben a változé-
kony időszakban a csoporttal 
volt, hisz a busszal közeledve 
Szentgotthárdhoz csak akkor 
kezdett esni az eső. 

Öröm adni és kapni is. Ez 
jellemzi 17 éve az egyesületi 
tagok és a patronált tanulók 
kapcsolatát. 

Schreiner Vilmosné

Tisztelgés a nemzeti ereklyék előtt

Nyugdíjas pedagógusok a Parlament kupolacsarnokában

Tanulmányút az Őrségbe

325 éve 1693. augusztus 13-án szüle-
tett Schrezermayer Gaspar, a későbbi 
ciszter laikus fráter, asztalos és fafaragó 
mester Schingenben. 1734-ben elsők 
közt érkezett 5 felszentelt pap és Gusner 
Mathiasz szintén laikus fráterral együtt 
Heiligenkreuzból. Élete hátralévő 48 évét 
itt töltötte. 1782-ban halt meg, a Temetőká-
polna kriptájában temették el.

270 éve 1748. augusztus 14-én Karl 
Mayr apátsági superior tette le a barokk 
templomunk alapkövét, melyben okiratot 
helyeztek el az apátság történetéről, meg-
nevezték többek közt a kormányzó Robert 
Leeb apátot, Franz Anton Pilgramot, az 
építész tervezőt, Matthias Graefenbauert, 
az építőmestert és a fontosabb jelenlevőket.

115 éve 1903. augusztus 29-én dr. Vargha 
Gábor alapítványt hozott létre 700 korona 
értékben „a gimnázium jó magavisele-
tű, szegény sorsú, különösen a magyar 
nyelvben jó előmenetelt tanúsító” diákja 
részére „tekintet nélkül a vallásra, melyhez 
tartozik”. Ez nagyon szép és nemes gesztus 
volt részéről, melyet hamarosan, kisebb 
mértékben többen is követtek. Páratlan 
emberi nagyságát mutatja, hogy azután 
tette mindezt, amikor elsőszülött fia, Tivadar 
majd 3 évesen, 1903. július 10-én meghalt. 

35 éve 1983. augusztus 20-án, alapítá-
sának 800. évfordulójára városi rangot 
kapott Szentgotthárd. A Széll Kálmán téren 
felavatták Gömbös László csörötneki szü-
letésű szobrászművész III. Béláról készült 

egész alakos szobrát. A régi ún. Magtár-
templomot színházzá építették át.

5 éve 2013 augusztusában elkészült Boa 
Endre és Bedi László Nepomuki Szent 
Jánost ábrázoló szobra a Szentgotthárdért 
Közalapítvány támogatásából. A lakosság 
részéről nagyon várt alkotás az eredeti, a 
templomban restaurálásra váró értékes 
szobor másolata. 

2013. augusztus 31-én emléktáblát avat-
tak dr. Vargha Gábornak, a gimnáziumi 
tanulók részére létrehozott alapítványa 
110. évfordulóján az intézmény bejáratánál. 
A márványtábla elkészítésének nemes 
feladata és összes költsége Kollár Csaba 
önzetlen felajánlása volt.

(Összeállította:Talabér Lászlóné)

Nevezetes szentgotthárdi évfordulók augusztusban
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Szentgotthárdon január 30-
án indult el a Könyvek Könyve 
előadás-sorozat, aminek első 
témája a „Szentírás könyvei 
tudományos szemmel” volt. 
A Pannon Kapu Kulturális 
Egyesület és A Keresztény 
Megmozdulásokért Egyesület 
közös szervezésében indított 
program előadója Heiter Ró-
bert Gottfried szentgotthárdi 
káplán, tanár, szentszéki bíró 
volt. A júniusig tartó sorozat a 
Szentírás könyveit mutatta be 
tudományos szemmel.

A Színház aulájában két-
hetente megrendezett elő-
adásokra rengetegen voltak 
kíváncsiak, aminek köszön-
hetően minden alkalom telt 
házzal zajlott le. 

Az előadások témái:  A 
Szentírás könyvei tudomá-
nyos szemmel, Az ókori Izrael 
története Ábrahámtól Pom-
peiusig,  „Válaszd hát az életet, 
hogy élhess”, Tóra – a Törvény 
( Mózes öt könyve), Prófétaság 
Izraelben, „Az igazi barátnak 
nincsen ára” Az írások – zsi-

dó bölcsességi irodalom, 
„Akinek a saru szíját se 
vagyok méltó megoldani”, 
A történeti Jézus szemé-
lye,  Az Evangéliumok, 
Apostoli levelek, „..egy 
volt a szívünk, lelkünk”, 
Opus Lucanum – Az ős-
egyház élete.

Köszönjük Heiter Ró-
bert Gottfriednek az ér-
dekes előadásokat! 

(Információ: Pannon 
Kapu Kulturális Egye-
sület)

Egészségünkért, ismeretterjesztő sorozat (19.)

A szenior örömtánc olyan 
közösségi mozgásforma, ami 
kimondottan az idősödő ge-
neráció részére lett kitalálva. 
Több mint 40 évvel ezelőtt 
kezdődött Németországban, 
hazánkba csak nemrégen 
jutott, nagy sikerrel terjed.

Nincs szükség hozzá előző 
tánctudásra, nem kell hozzá 
táncpartner. Tánctudást azért 
nem igényel, mert az oktató 
által bemutatott lépéseket és 
figurákat kell eltáncolni.

Táncpartnerre azért nincs 
szükség, mert állandóan 
változik partnercserével a 
felállás.

 Nem számít a nemek ará-
nya, a jelenlévők táncol-
nak együtt páros táncokat, 
körtáncokat, blokktáncokat 
és kontratáncokat. Szoros 
testkontaktus nélkül, kisebb 
tévesztésekkel is örömteli és 
sikerélményekben gazdag 
lehet a részvétel. A szeni-
or örömtánc koreográfiái 
alapvetően egy intenzív séta 
mozdulatrendszerének fe-
lelnek meg, így mint kímé-
letes sporttevékenységnek 
jelentős egészségvédő hatása 
is van. 

A szenior örömtánc: MOZ-
GÁS – ÖRÖM – és AGYTORNA!

Mozgás, mert szinte min-
den izmot  megmozgat köny-
nyed, laza mozdulatokkal, ami 
nem gyors, nem akrobatikus 
elemekből áll, hanem   kímé-

letes, az idős korosztályhoz 
igazított sporttevékenység. 
Növeli az állóképességet, ja-
vítja az egyensúlyérzéket, fej-
leszti a mozgáskoordinációt.

Öröm, mert ki kell moz-
dulni, el kell menni: időre! 
Társaságot, sőt barátokat 
lehet találni (ezt tapasztalat-
ból tudom).  Így az embernek 
van feladata, mert 
„várják, számíta-
nak rá”.

Tánc közben elfelejtjük a 
gondjainkat, és oldott, vidám 
hangulatba kerülünk.

Agytorna, mert ezeket a 
mozgásokat, táncfigurákat 
nem kell megtanulni, mindig 
az oktató vezetésével kell 

elvégezni. Természetesen 
nagyon jó zenére, ami töké-
letesen kikapcsol.

Táncosok mondták: „Ebben 
a másfél órában az ember 
minden mást elfelejt, csak 
TÁNCOLUNK és  KONCENT-
RÁLUNK.”

A lépések memorizálá-
sa segít a szellemet frissen 

tartani, javítja az emlékező-
képességet.  Természetesen 
nagyon jó zenére, ami töké-
letesen kikapcsol.

A legújabb kutatások sze-
rint a táncolás a legtökélete-
sebb kikapcsolódás, ezért a 
szenior örömtánc eredmé-
nyesen késlelteti a demenciát 
és az Alzheimer  kór kiala-
kulását.

Nagy szeretettel ajánlom 
mindenkinek, aki szeretné 
a még meglévő egészségét 
védeni és megőrizni.

Akut mozgásszervi vagy 
egyéb betegség esetén azon-
ban ajánlott a kezelőorvossal 
való egyeztetés. 

Elérhetők a foglalkozások:
Szentgotthárdon a Polgár-

mesteri Hivatal Refektóri-
umban, keddenként  14:00-
15:30 óra között.

A csoport vezetője: Huszár 
Jánosné Rózsi, táncoktatói 
tanúsítvánnyal rendelkező  
szenior-örömtánc oktató.

Huszár Jánosné
szenior-örömtánc oktató

Szenior örömtánc

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

Előadás-sorozat a Könyvek Könyvéről
Heiter Róbert 

Gottfried, 
szentgotthárdi 

káplán
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„Családok egészségéért” cím-
mel háromfordulós vetélke-
dőt szervezett Szentgotthár-
don a Harmónia Egészségvé-
dő Kör.

A 2018-as év nemcsak az 
Európai Kulturális Örökség 
Éve, hanem Magyarországon 
a Családok Éve is, ezért a 
Harmónia Egészségvédő Kör 
ez évi programjaival fokozot-
tabban ráirányítja a figyelmet 
a családokra. Áprilistól a vá-
rosban élő családok számára 
háromfordulós egészségügyi 
vetélkedőt hirdettek. Az első 
két fordulóban változatos 
egészségvédelemmel kap-
csolatos feladatokat kellett 
megoldani a kijelölt határidő-
re. Ezek között a feladatok kö-
zött voltak keresztrejtvények, 
totók, fogápolással, orrvér-
zéssel, elsősegélynyújtással, 
táplálkozással, tisztálkodással, 
öltözködéssel kapcsolatos és 
megszívlelendő igaz-hamis 
feladatok is. A családok legfia-

talabb tagjai szívesen töltötték 
ki a labirintusos, szókeresős 
és rajzos feladatokat. Voltak 
könnyebb és nehezebb, gon-
dolkodásra késztető felada-
tok is, melyekhez mindenki 
igénybe vehette, használhatta 
a legmodernebb technikai 
eszközöket is.

Az egyes fordulók értékelése 
kapcsán az első fordulóból 
20 család jutott tovább a má-
sodik fordulóba. A második 
forduló feladatait 13 család 
oldotta meg, közülük a legtöbb 
pontszámot elérő 10 család 
képviselői mérhették ösz-

sze tudásukat május 28-án a 
Szentgotthárdi Színház au-
lájában megtartott döntőn. 
A zsűri értékelése alapján I. 
helyezést a 4 tagú Soós család, 
II. helyezést az 5 tagú Hafner 
család, III. helyezést pedig a 4 
tagú Trifusz család érte el. A ve-
télkedő végeztével a nyertesek 

emléklap mellett ajándékot is 
átvehettek a zsűri elnökétől, 
Károly Andreától, a Pannon 
Kapu Kulturális Egyesület 
vezetőjétől és a Harmónia 
Egészségvédő Kör elnökétől, 
Csuk Mihálynétól. A vetélkedőt 
követően a klubtagok pástéto-

mos finomságait kóstolhatták 
meg a rendezvény résztvevői.

A vetélkedő a szentgotthárdi 
Civil Alapból nyert támogatás-
sal valósult meg.

- Ági -
Fotó: Horváth R. László

Sz é ke l y fö l d ö n ,  Sz é pv í z 
testvértelepülésen, a Szent 
László napi ünnepségeken 
szentgotthárdi küldöttség 
képviselte Szentgotthárdot. 
A képviselő-testület két tag-
ja, Kovács Márta Mária és 
Dömötör Sándor, valamint 
Károly Andrea, a Pannon 
Kapu Kulturális Egyesület 
elnöke látogatott a testvér-
városba.

 A háromnapos program-
ban sport, kulturális, egyhá-
zi programok szerepeltek. 
A küldöttség június 24-én 
résztvett a dísztanácsülésen, 
majd a Szent László szobornál 
tartott koszorúzáson, ahol 
Szentgotthárd város nevé-
ben helyeztek el koszorút.  
A négynapos program egy-

egy napja utazással telt, két 
napon az ünnepségek mellett 
Ferecz Tibor polgármester 
és Zakariás István alpolgár-
mester bemutatta Szépvíz 
és Hargita megye több híres 
emlékhelyét is. Nyerges-tetőn 

a 48-as hősöknek állított kop-
jafáknál, Kézdivásárhely szép 
főterén, Gelence Árpád-kori 
templomában, a csíksomlyói 
templomban és a hegyen lévő 
emlékhelyen jártak. Elutaz-
tak az ezeréves határkőhöz 

Gyimesbükkre, a szépvizi 
Szent László emlékhelyre, 
kápolnaromokhoz, és termé-
szetesen a Szépvíz település 
emlékhelyeit is megismerhet-
ték, mondta el Kovács Márta 
Mária, az önkormányzat Jogi, 
Pénzügyi és Városfejlesztési 
Bizottságának elnöke.

A Pogányhavas és a Szellő-
tetõ lábánál, a Szépvíz-pataka 
mentén lévő nagyközség, 
Szépvíz, több mint 1000 km-es 
távolságra van Szentgotthárd-
tól. A történelmi Magyaror-
szág legkeletibb és legnyuga-
tibb pontja közötti települések 
célja egymás értékeinek meg-
ismerése, a civil kapcsolatok 
építése. A két település között 
2017 novemberében jött létre 
testvérvárosi szerződés. 

(t. m.)

Szépvízre, a Szent László napi ünnepségre látogattak

Székelykapu előtt a szentgotthárdiak: 
Dömötör Sándor,  Károly Andrea, 

Kovács Márta

A családi vetélkedő résztvevői

Egészségünk a legnagyobb kincs, melyet nem lehet eléggé óvni! 

Somogyi győzelme 
a Szenior Országos 
Bajnokságon

Július 29-én rendezték 
Budapesten az Orszá-
gos Szenior Atlétikai Baj-
nokságot, ahol a Synergy 
Fitness Szentgotthárd SE 
hosszútávfutója, az 56 
éves Somogyi Gábor is 
rajthoz állt. Gábor korosz-
tályának kimagasló futója, 
ezt most is bizonyítva, óri-
ási fölénnyel nyerte meg 
az M55-ös korcsoport 
5000 m-es versenyszá-
mát 17:44,02-es idővel. 
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A D É L-VA S  M E G y E I  G A z DA S ÁG - É S  F O G L A L-
K O z T A T Á S - F E J L E S z T É S I  E G y ü T T M ű K ö D É S 
A HELyI GAzDASÁGFEJLESzTÉS SzOLGÁLATÁBAN  
PROJEKT AzONOSíTó: TOP-5.1.2-15-VS1-2016-00001 

A projekt kedvezményezettje Vasvár Város Önkormányzata.

TOP Paktum Sarok

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

Állást keres, munkahelyet váltana vagy megvalósítaná 
álmai vállalkozását?

Személyre szabott tanácsadásra van szüksége?
Munkáltatói igényeken alapuló, piacképes szakmát nyújtó 

képzésen venne részt? 
Nem talál szakképzett, dolgozni akaró munkaerőt? Sze-

retne támogatott foglalkoztatásban munkaerőt alkalmazni?
Forduljon hozzánk bizalommal, vegye fel velünk a kapcso-

latot az alábbi elérhetőségeken:
VASVÁRI JÁRÁS: Papp-Felber Anita: e-mail: anita.felber@

westpannon.hu; Tel: +36-30-543-5313
KÖRMENDI JÁRÁS: Vass Gyöngyi: e-mail: gyongyi.vass@

westpannon.hu; Tel: +36-30-438-3872
SZENTGOTTHÁRDI JÁRÁS: Kántor Ildikó: e-mail: ildiko.

kantor@westpannon.hu; Tel: +36-30-211-2009

TOP kisokos

A munkaszerződés

A munkába állás – legyen az egy hosszabb kihagyás után, 
vagy csak egy váltás következménye – mindig felelősségteljes 
hozzáállást kíván. Amikor megkapjuk a pozitív elbírálásról a 
hírt, még nem dőlhetünk hátra nyugodtan. Sőt! Azon kívül, 
hogy egy új munkahely milyen etikai és morális viselkedést 
kíván, nagyon fontos, hogy minden szóbeli megállapodásunkat 
írásban is fektessük le. Ennek két nagyon fontos dokumentuma 
a munkaszerződés, és a munkaköri leírás. Most a munkaszer-
ződésről írok pár sort a teljesség igénye nélkül.

A munkaviszony magával a munkaszerződéssel jön létre. 
Hogy mit is kell tartalmaznia egy munkaszerződésnek? 

A kötelező adatokon kívül a feleknek meg kell állapodniuk 
a munkavállaló alapbérében és pontos munkakörében is. A 
másik nagyon fontos pontja, hogy amennyiben határozott 
munkaviszonyról beszélünk, a munkaszerződésnek tartalmaz-
nia kell a munkaviszony tartalmát. Ha ez nem történt meg a 
szerződésben, akkor a munkaszerződés határozatlan. 

Egyéb fontos tartalmi elemek:
• a munkavégzés helyét is ki kell jelölni és belefoglalni a 

szerződésbe;
• a munkaviszony munkaidejét. Napi, heti vagy havi jelölés-

ben.
• próbaidő kikötése. Ez nem kötelező, azonban ez maximum 

3 hónap lehet. 

• egyéb juttatások, vagy alapbéren túli munkabér
• maga az elszámolás módja: utalás, az mikor kerül teljesí-

tésre, ennek gyakorisága
• a munkaköréhez tartozó feladatok
• valamint, hogy ki a munkáltatói jogkör gyakorlója. 
Ezek a pontok egy hétköznapi, általános munkaszerződéshez 

köthető tartalmak. Ezek mellett bármi más is belefoglalható, 
és bizony egy speciális munkakör vagy helyszín ezt meg is 
követeli. 

A munkaszerződésből minden körülmények között kapnia 
kell a munkavállalónak is egy minden fél által aláírt példányt, 
ettől ne tekintsünk el. Kérjük el a munkaadótól, ha nem kaptuk 
meg. Tudom, hogy elcsépelt ilyet mondani, de mindig olvassuk 
el, mit is írunk alá. Nem biztos, hogy a munkáltató mindenre 
emlékszik, vagy esetleg beleírt valamit, amire mi máshogy 
emlékszünk. 

A munkaidő kezdetének napja szintén benne van a mun-
kaszerződésben, amennyiben ez hiányzik, abban az esetben 
a kezdő nap a munkaszerződés keltezésének napja. Erre 
azonban illik rákérdezni, mivel sok helyen van betanulás, ami 
nem biztos, hogy a kezdeti időszakokban napi 8 órát igényel. 
Itt újra le is fixálhatjuk a megjelenés módját (pl.: ruházat) vagy 
ebédidő hosszát. 

A felek a munkaszerződést bármikor módosíthatják, persze 
kizárólag közös megegyezéssel. Egyoldalúan nem. A munka-
szerződés módosítására ugyanazok a szabályok vonatkoznak, 
mint a megkötésére. Ilyen esetre nem gyakran van példa, álta-
lában munkaidő-változás okán, vagy a munkavégzés helyének 
megváltozása ad erre okot. Ha ilyen van, és nem kaptunk új 
szerződést, ezt mindenképp jelezni szükséges. 

 

„A jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a jóhi
szeműség és a tisztesség elvének megfelelően kell eljárni, továbbá 
kölcsönösen együtt kell működni, és nem lehet olyan magatartást 
tanúsítani, amely a másik fél jogát, jogos érdekét sérti.” – Munka 
Törvénykönyve.

Aktuális állásajánlataink:

Eladó, adminisztrátor, bútorasztalos, gépkezelő, géplakatos, 
hegesztő, szállodai szobaasszony, betanított munkás, textilipari 
anyagmozgató-hengerbeállító, famintakészítő, gépkezelő, 
szaunamester, minőségellenőr, szövő-kötöző-segédmester, 
pultos, szakács, nemzetközi gépjárművezető, gépkezelő, mű-
szaki rajzoló

A  p r o g r a m  a  T O P - 5 . 1 . 2 -
VS1-2016-00001 a „Dél-Vas Me-
gyei Gazdaság- és Foglalkozás-
fejlesztési együttműködés 
a helyi gazdaságfejlesztés 
szolgálatában” konstruk-
ció keretén belül valósul 
meg.

TOP Paktum Sarok
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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 

MOZIMŰSOR
augusztus 10. 19:00, au-

gusztus 12. 18:00
Felhőkarcoló (szinkronizált 

amerikai akciófilm – 3D)
augusztus 11. 17:00, augusz-

tus 12. 16:00
Hotel Transylvania 3 – 

Szörnyen rémes vakáció 
(szinkronizált amerikai csalá-
di animációs film – 3D) 

augusztus 11. 19:00, au-
gusztus 13. 19:00, augusztus 
14. 19:00

Mamma Mia! – Sose hagy-
juk abba (szinkronizált ame-
rikai zenés vígjáték – 2D)

augusztus 17. 19:00, au-
gusztus 19. 18:00, augusztus 
21. 19:00

A Hangya és a Darázs 
(szinkronizált angol-amerikai 
sci-fi kalandfilm – 3D)

augusztus 18. 17:00, au-
gusztus 19. 16:00

Hotel Transylvania 3 – 
Szörnyen rémes vakáció 
(szinkronizált amerikai csalá-
di animációs film – 2D) 

augusztus 18. 19:00, au-
gusztus 20. 19:00

Mamma Mia! – Sose hagy-
juk abba (szinkronizált ameri-
kai zenés vígjáték – 2D)

augusztus 24. 19:00, au-
gusztus 26. 18:00, augusztus 
28. 19:00

Mission: Impossible – Utó-
hatás (szinkronizált amerikai 
akcióthriller – 3D)

augusztus 25. 17:00, au-
gusztus 26. 16:00

Barátom, Róbert Gida 
(szinkronizált amerikai csalá-
di animációs kalandfilm – 2D)

augusztus 25. 19:00, au-
gusztus 27. 19:00, augusztus 
31. 19:00

Sötét elmék (szinkronizált 
amerikai sci-fi thriller – 2D)

szeptember 1. 17:00, szep-
tember 2. 16:00

Barátom, Róbert Gida 
(szinkronizált amerikai csalá-
di animációs kalandfilm – 2D)

szeptember 1. 19:00, szep-
tember 3. 19:00, szeptember 
7. 19:00

Meg – Az őscápa (szinkro-
nizált amerikai akciófilm – 3D)

szeptember 2. 18:00, szep-
tember 4. 19:00, szeptember 
8. 19:00

A védelmező 2 (szinkroni-
zált amerikai bűnügyi akció-
thriller – 2D)

RÁHANGOLóDÁS
A szentgotthárdi Csáká-

nyi László Filmszínházban 
augusztus 10-től (péntektől) 
folytatódnak a rendszeres 
vetítések. Az első hétvégén 
mindjárt TOP 3 film érkezik, 
mert először a nyári leál-
lás időszakában megjelent 
remek alkotások kerülnek 
műsorra. Július végén a né-
zőszámok alapján ugyanis 
a következő produkciók je-
lentették a hazai első há-
rom helyezettet: Felhőkarcoló 
(amerikai akciófilm), Hotel 
Transylvania 3 – Szörnyen ré
mes vakáció (amerikai családi 
animáció), Mamma Mia! – Sose 
hagyjuk abba (amerikai zenés 
vígjáték). A felsorolásban 
a második a nyár legjobb 
gyermekfilmje, a harmadik 
pedig a szezon legnépszerűbb 
alkotása. Idén decemberben 
már 105 éves lesz a filmszín-
ház, ezért az előző évekhez 
hasonlóan szeptember 23-án 

(vasárnap), és idén már az 
ötödik alkalommal startol el a 
100 NAP – 100 ÉLMÉNY kam-
pány, amelyben az év végéig 
extra kedvezmények és meg-
lepetések várják majd a mozi 
vendégeit. Már most írja be 
mindenki a naptárába, hogy 
az említett időszakban kü-
lönösen érdemes lesz minél 
többször felkeresni a város 
közkedvelt közösségi terét!

FELHíVÁS – TOVÁBB PE-
REG A SzALAG!

A szentgotthárdi Csákányi 
László Filmszínház az idei 100 
NAP – 100 ÉLMÉNY kampány 
időszakában és keretében 
hagyományos 16 mm-es kó-
piákról rendszeres vetítéseket 
tervez. Annak érdekében, 
hogy minél több történet be-
mutatására kerülhessen sor, 
a mozi nyitvatartási idejé-
ben már augusztusban várja 
mindazok jelentkezését, akik 
rendelkeznek ilyen filmekkel, 
és szívesen kölcsönadnák né-
hány előadás erejéig. Minden 
kedves felajánló alkalomje-
gyet kap viszonzásul.
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Foci
Iskolánk idén is képvi-

seltette magát a labdarúgó 
diákolimpián. A területi 
döntőket Sárváron rendez-
ték meg az I. és II. korcso-
portban.

2018.április 4-én a fia-
talabbak mérettették meg 
magukat másik négy iskola 
ellen. Csapat tagjai: Mol-
dován Levente, Muszka 
Barnabás, Kiss Attila, Ná-
dasdi Nimród, Laczó Bálint, 
Skaper Botond, Benczik 
Márk, Kuti Dániel, Klement 
Martin. Sajnos a megyei 
döntőről éppen hogy le-
csúszott iskolánk csapata. 
Április 5-én a II. korcso-
portosok  szerepeltek a 
sárvári labdarúgó diák-
olimpián. Iskolánk és a 
Széchenyi István Általános 
Iskola tanulói vegyesen 
alkották a csapatot. Első 
helyezést értek el, így biz-
tosították a megyei döntőre 
való továbbjutást. Csapat 
tagjai: Vaspöri Dániel, Vág-
ner Botond, Dombóvári 
Olivér, Klement Dávid, Mol-
nár Balázs, László Krisztián, 
Székely Máté, Csörnyi Márk, 
Czotter Péter.

Április 16-án, Vépen 
rendezték a II. korcso-
port  megyei labdarúgó 
diákolimpia döntőjét, itt 
csapatunk V. helyezést ért 
el. Csapat tagjai: Kolozsvári 
Ákos, Czotter Péter, Székely 
Máté, Klement Dávid, Laczó 
Bálint, László Krisztián, 
Laczó Partik, Csörnyi Márk, 
Molnár Balázs.

Felkészítő tanár: Gerebics 
Gergő.

Torna
Vas Megyei Torna Diák-

olimpia/ női torna csapat-
bajnokság 2018. 01. 11. 

I. korcsoportban V. he-
lyezést ért el Székely Dóra, 

Kozma Nóra, Poszavecz 
Lili, Viserálek Zora, Mizser 
Mira, Rónai Zsófia, Szabó 
Valencia. 

II. korcsoportban IV. he-
lyezést ért el Kozó Jázmin, 
Mészáros Izabella, Szabó 
Letícia, Kovács Hédi, Hegyi 
Szófia, Sipos Adél, Károlyi 
Maja. 

Felkészítő tanár: Huszár 
Vanda.

Úszás
Vas Megyei Diákolimpi-

ai úszódöntő I - II. korcso-
port 2018. 01. 08.

50m leány hátúszás: II. 
helyezett Kozma Nóra.

50m leány gyorsúszás: 
III. helyezett Kovács Hédi.

50m leány hátúszás: II. 
helyezett Kovács Hédi.

4x50m gyorsváltó: IV. 
helyezett Kovács Hédi, 
Sipos Adél, Károlyi Maja, 
Mészáros Izabella. 

Felkészítő tanár: Huszár 
Vanda.

50m leány mellúszás: V. 
helyezett Zsoldos Tamara

Felkészítő tanár: Barta-
ko vics Csaba.

Sakk
2017-18. Évi Vas Megyei 

Sakk Diákolimpia Csa-
patverseny 2018. március 
3-án , a Ha la dás Sport-
komplexum adott otthont 
a Vas Megyei Diákolimpiai 
Csapatverseny döntőinek. 
A Szentgotthárd és Térsége 
Iskola csapatát Kocsis Ákos, 
Gaál Mátyás, Kocsis Viktor, 
Librecz Lénárd és Kocsis 
Nóra képviselte. Első he-
lyezést értek el.

2017-18. Évi Vas Megyei 
Sakk Diákolimpia Ama-
tőr Egyéni 2018. február 
23-án került megrende-
zésre. Az I. korcsoport-
ban Librecz Lénárd első 
helyezést ért el, így to-
vábbjutott az Országos 

Diákolimpiára,  ahol 6. 
helyezést ért el.

Tánc
2018. 06. 03. Kaposvár 

Országos Diákolimpia
Gyerek Formáció I. he-

lyezett Soltész-Bácskai 
Levente - Németh Lora

Gorza Milán - Tóth Júlia
Gyerek Standard II. he-

lyezett Tóth Júlia - Gorza 
Milán 

Gyerek Latin IV. helyezett 
Tóth Júlia - Gorza Milán 

Gyerek Kűr VI. helyezett 
Tóth Júlia - Gorza Milán

Gyerekeket felkészítette: 
Horváth Kristóf és Szatmá-
ri Orsolya PresiDance TSE

(Információ: Arany is-
kola)

Kick-box 
Bedi Miklós, a Skorpió 

Kick-Box SE tagja, iskolánk 

kisdiákja. 2017/2018-as tan-
évben elért eredményei:

Alpen - Adria Kickbox 
Cup, 2017.11.04. Leibnitz, 2. 
helyezés.

Slovak Open 2018, Po-
zsony, 3. hely.

2018.évi Diákkupa Or-
szágos Döntő, Békéscsa-
bán, 3. helyezést szerzett, 

M a t t e r s b u r g ,  Ju n i o r 
Challenge Nemzetközi 
Kick-Box Kupa, 2018.ápr. 
28., 3. hely.

KBH Masters 2018, Graz, 
Ausztria, 2. helyezés

Hungarian Kickboxing 
World Cup, 2018 Budapest, 
2. hely.

Utánpótlás Országos Baj-
nokságon 2018. 06. 02., 3. 
hely.

(Információ: Arany 
iskola, László Eszter)

Szentgotthárd és Térsége Iskola Arany János 1-4. Évfolyamos 
Általános Iskolája 2017/2018-as tanévben elért sporteredményei

Programajánló
Augusztus 8-12. TÁJIDEGEN - Művészeti Szabadnapok
Augusztus 11. 19:00 Csukly Anna hegedűművész szólóestje 
Zongorán közreműködik: Csukly Gergely
Helyszín: Refektórium 
Augusztus 17. 20:00 Kolostorszínház
Szikora Róbert/Valla Attila: Macskafogó – musical, 
Magyarock Dalszínház előadása
Belépőjegy (váltható a Színházban): felnőtt 2900 Ft, elővé-
telben 2400 Ft, diák-nyugdíjas: 1900 Ft
Helyszín: Kolostorudvar 
Augusztus 20. 
8.30: Szentgotthárd Város Fúvószenekarának térzenéje a 
Nagyboldogasszony templom előtt
9.00: Szentmise a Nagyboldogasszony templomban
10.30: Dr. Vargha Gábor emléktábla avatás a rendőrség 
épületénél 
11.30: Könyvbemutató és kiállítás megnyitó a Pável Ágoston 
Múzeumban
12.30: Koszorúzás Dr. Vargha Gábor sírjánál
Kulturális műsorok a Színház melletti szabadtéri szín-
padon
16:00 Senior Örömtánc csoport 
16:30 A Béri Balogh Ádám Táncegyüttes és a csehországi 
Maly Radhost Táncegyüttes műsora
18:00 Kaczor Ferenc
18:45 Békefi Antal Népdalkör
20:00 Ed Philips and the Memphis Patrol – élő koncert
Augusztus 25. 20:00 Kolostorszínház
Kalmus Felicián csellóművész koncertje 
Helyszín: Kolostorterasz 
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A tizenhatodik csatafutás 
előtt jelent meg Woki zol-
tán „15 év csatafutás” című 
könyve. Ennek apropójából 
beszélgettünk a szerzővel. 

– Mikor és hogyan jutott eszé
be, hogy könyvet kellene írni a 
csatafutásról?

– Már a tizenötödik csatafu-
tás előtt arra gondoltam, hogy 
ez egy szép jubileum, amely 
megemlékezésre érdemes. 
Azon morfondíroztam, ho-
gyan jobb: erre a jubileumi 
alkalomra írni egy könyvet, de 
akkor nincs benne a 15-ik, vagy 
a 16-ra elkészíteni, és akkor 
benne van mind a 15 csata-
futás. Végül az utóbbi mellett 
döntöttem, döntöttünk.

– Hogyan történt az anyag
gyűjtés, és mennyire volt nehéz? 

– Szerencsére az első 10 
évben – amikor én voltam a 
főszervező –, minden csata-
futásról részletes beszámolót 
küldtem a Vas Népének, és 
más médiumnak is, ezek vol-
tak tárolva. A gyűjtemény jó 
alap volt a szöveges részhez. 

Rengeteg egyéb anyagot, fotót 
is lementettem, tároltam CD-
ken, ezeket is mind átnéztem. 
A 11-15. csatafutások tudósí-
tásait a Vas Népe honlapjá-
ról szedtem le, de nem szó 
szerint építettem be. Magam 
is sok fotót készítettem, de 

másoktól is kértem fényké-
peket, így több ezer képből 
választottam ki a legjobbakat. 
Ügyeltem arra, mindenről 
legyen fotó, természetesen 
főleg a futókról, de emellett a 
nézőkről, szervezőkről, fotó-
sokról, díjátadókról, masszí-
rozásról, étel-ital kínálatról 
és sok másról. Előnyben ré-

szesítettem azokat a képeket, 
ahol sokan szerepelnek, így 
sokan ismerhetik fel magu-
kat. Különösen érdekfeszítők 
azok a képek, ahol óvodások, 
gyerekek szerepeltek az első 
csatafutásokon, akik közben 
felnőttek lettek. A statisztikai 

adatokat 10 évig folyamatosan 
vezettem, és utána is kiegé-
szítettem az újabbakkal. Tíz 
hónappal ezelőtt indultak az 
előkészítő munkálatok, de a 
könyv megírása mellett sok 
minden mással is kellett fog-
lalkozni, mindez elég húzós 
munka volt a számomra.

– Hogyan lehet egy ilyen ki
adványban a saját személyét és 
szerepét objektíven elhelyezni, 
kezelni? 

– Jó kérdés, ez valóban nem 
könnyű. A hulladékégetős 
könyvemnél is „küszködtem” 
ezzel egy kicsit, meg itt is. Aki 
nagyon aktívan vesz részt va-
lamiben és ő ír könyvet róla, 
az ezt nem tudja kikerülni. 

Több mindent úgy írtam, hogy 
„a szervezők”, de ami nagyon 
hozzám köthető – és ezt tudják 
is sokan –, ott természetesen 
magamat kellett megnevezni.

– Kiknek szánja a könyvet, kik 
alkothatják az olvasótábort?

– Elsősorban azoknak, akik 
részt vettek a versenyeken, 
főleg szentgotthárdiaknak 
és Vas megyeieknek, hiszen 
onnan jöttek, jönnek a legtöb-
ben. De távolabbról is jönnek 
szép számmal, így nekik is, 
sőt osztrákoknak is, vannak 
benne osztrák futókról, népes 
csapatokról is képek. Továbbá 
mindazoknak, akiket érdekel 
a sport és ez a különleges ver-
seny, ahol kulturális, történel-
mi elemek is jelen vannak, és 
már hozzá tartozik Szentgott-
hárd újkori történelméhez.

– Megfordulte a fejében a 
folytatás, vagy a csatafutás más 
szempontból történő feldolgo
zása? 

– Ezt már mások is kérdez-
ték tőlem. Szép kerek szám a 
20 éves évforduló is, de öt év 
feldolgozása talán túl kevés. A 
25-iknél már indokolt lehetne 
egy második kötet, de addig 
még sok minden történhet, 
majd meglátjuk. Ez csak akkor 
jöhet szóba, ha folytatódik a 
hagyomány még legalább 10 
évig. Reméljük, még ennél is 
tovább.

Lendvai Emil
Fotó: Bana Ferenc

2018. augusztus 20-án 
búcsú alkalmából vidámpark 

(dodzsem, körhinták, 
gyerekhinták, bungee trambulin) 

várja a szórakozókat 
Szentgotthárdon.

Új helyen: 
Füzesi úti  

Fezo ABC-vel szemben.
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