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Megújul a Hársas-tó környezete

A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége
– Szentgotthárd Város Önkormányzata partnerségével – tavaly ősszel nyújtott
be pályázatot a Hársas-tó
fejlesztésére. A pozitív elbírálásnak köszönhetően a
Szövetség 36.347.300 forintot fordíthat a tó korszerűsítésére.

A támogatási szerződés
megkötésének előkészítése
után a projekt megvalósítása várhatóan még az idén,
augusztus 1. és december 31.
között megtörténik.
Ennek keretében megújul
a tó teljes környezete: új zsindelytetős és támlás padokat
helyeznek ki, előkészítik a
területet, rendezik a terepet,

Sikeres pályázat után
bővítik a bölcsődét
Szentgotthárd Város Önkormányzata 2019-ben
pályázatot nyújtott be a Szentgotthárdi Tótágas
Bölcsőde férőhelybővítésére. A TOP-1.4.1-19VS1-2019-00012 számú projekt az Európai Regionális
Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési
előirányzatból 153.985.599 millió forint vissza nem
térítendő támogatásban részesült.
Folytatás a 3. oldalon

továbbá a tó környéki kavicsos sétány felújítása is
a tervek között szerepel. A
meglévő játszótéri elemeket
kiegészítik rönkfából készült
toronnyal, ahhoz kapcsolódó
csúszdával és kétállású hintával, a homokozó fölé pedig napvitorlát helyeznek el.
Mozgáskorlátozott horgászstég, fedett kerékpártároló,

valamint újabb tűzrakóhelyek
és hulladéktárolók is részei a
projekt költségvetésének. A
fejlesztés legnagyobb eleme
a strand villamosenergiaellátásának kiépítése 840 fm
hosszúságú földkábel lefektetésével.
Fotó: Bartha Irén
Információ: Szentgotthárdi
Közös Önkormányzati Hivatal

2

Szentgotthárd

Huszonöt év a könyvtár élén
Molnár Piroska könyvtárigazgatói megbízása huszonöt év után június 30-án
megszűnt – az alkalomból
a polgármester és az Önkormányzati Hivatal munkatársai látogatták meg a
munkahelyén.
Piroska nyugdíjba vonul, és
már csak októberig érhető el
a könyvtárban. Közel négy és
fél évtizedes munkássága a
közművelődés és nemzetiségi

kultúra értékeinek megőrzése,
fejlesztése, továbbá a helytörténeti, honismereti, oktató-nevelő munkája kapcsán
felbecsülhetetlen jelentőségű
a városra és az egész térségre
nézve.
Ezúton is köszönünk neki
mindent azzal, hogy továbbra
is számítunk a segítségére és
nem mindennapi aktivitására!
Információ: Szentgotthárdi
Közös Önkormányzati Hivatal

Az önkormányzat nevében Huszár Gábor
polgármester köszöntötte Molnár Piroskát

Semmelweis napi ünnepséget tartottak
Online ünnepség keretében köszöntötte a város az egészségügyi és szociális szféra dolgozóit
Bár a járványügyi helyzet
jelentősen javult, a Semmelweis-napi ünnepséget mégis
online, az önkormányzat
Facebook oldalán tartotta
meg a város. A rendhagyó
program során szavalattal
és köszöntőkkel emlékeztek
meg az egészségügy és a
szociális ellátás területén
dolgozókról.
Székely Dóra nyitotta meg
az online műsort Kosztolányi
Dezső: A szegény kisgyermek
panaszai egy részletének előadásával. Dórának a verset
édesanyja, Székelyné Kovács
Georgina tanította be.
Huszár Gábor, polgármester köszöntőjével folytatódott a program. Beszédében
kiemelte, hogy a közelmúlt
eseményei hatványozottan
irányították rá a figyelmet az
egészségügyi és szociális intézményekre, valamint az ott
embert próbáló feladatokat
ellátó dolgozókra. Elmondta,
akár az egészségügyet, akár a
szociális szférát nézzük, nincs
könnyű dolga egyik területnek sem, hiszen naponta kell
szembenézniük olyan kihívásokkal, emberi sorsokkal,
amelyek nem csupán szakmai

rátermettséget, hanem erős
lelket is kívánnak. Szentgotthárd Város Önkormányzata
nevében megköszönte mindkét terület dolgozóinak az
áldozatos munkát, és azt, hogy
a nehéz körülmények között
is reményt, támaszt és hitet
adnak a segítségért folyamodóknak.
Dr. Klósz Beáta, a Rendelőintézet intézményvezetője köszöntőjében kihangsúlyozta,
hogy a veszélyhelyzet idején
az egészségügyi dolgozók
rengeteget tanultak, elsősorban önmagukról, megküzdési,
alkalmazkodási képességeikről, feladatmegoldásukról.
Újraértelmezték az együttműködést, a fegyelmezettséget.
A legnagyobb tanulság, hogy
folyamatosan keresni kell a
mindig megújuló és megújító
lehetőségeket. Köszönetét
fejezte ki a háziorvosoknak,
házi gyermekorvosoknak és
asszisztenseiknek, a fogorvosoknak és asszisztenseiknek, a házi betegellátásban és
hospice ellátásban tevékenykedőknek, a védőnőknek, az
ügyeleti feladatot ellátóknak,
a foglalkozás-egészségügyi
szolgálatnak, a járóbetegszakellátás munkatársainak,

fekvőbeteg-ellátást nyújtó
szolgáltató munkatársainak, a
patikában dolgozóknak, az EFI
munkatársainak, az Országos
Mentőszolgálat és az Országos
Vérellátó Szolgálat munkatársainak, a Népegészségügyi
Osztály munkatársainak, valamint a szociális ellátásban
dolgozóknak.
Végezetül Fábián Béláné,
a Városi Gondozási Központ
intézményvezetője mondta el
gondolatait. Röviden felelevenítette, hogy a szociális szakemberek milyen küldetést
vállalnak munkavégzésükkel,
majd a veszélyhelyzet alatti
kihívásokkal kapcsolatos tapasztalatokat osztotta meg.
Elmondta, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt az életbe
lépő, elrendelt intézkedések
új kihívások elé állították a
szociális szakembereket is,
akiknek a munkája az elmúlt
hónapokban rendkívül veszélyes és megterhelő volt.

A Városi Gondozási Központ
munkatársai is példa értékű
kitartással, erejükön felül gondoskodtak egyrészt ellátottjaikról, másrészt a városban élő,
segítséget kérő, a megbetegedés kockázatának fokozottan
kitett időskorú és fogyatékkal
élő lakosságról. Az egészségügyi dolgozókhoz, mentőkhöz
hasonlóan a szociális szakemberek is a frontvonalban kellő
higgadtsággal és szakértelemmel tették a dolgukat, saját
egészségüket kockáztatva a
rászorulók folyamatos ellátása érdekében. Reményét fejezte ki, hogy a járványveszély
pozitív hozadéka hatással
lesz az érintett területekre.
A koronavírus különösen
rávilágított a hiányosságokra,
a főbb problémákra, nehézségekre, ugyanakkor elindított
egy tanulási, tapasztalatokból
építkező folyamatot is.
Információ: Szentgotthárdi
Közös Önkormányzati Hivatal

I m p r e s s zu m
A Szentgotthárdi Önkormányzat lapja. Felelős szerkesztő:
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• Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. Nyomdai előkészítés,
nyomtatás: 2A Reklámstúdió Kft., Szombathely. Terjesztés:
Savaria Post. E-mail: ujsag@szentgotthard.hu • ISSN 0238-9312
www.szentgotthard.hu
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Sikeres pályázat után bővítik a bölcsődét
Folytatás az 1. oldalról
A Kozó-Németh Eszter pályázatírói munkája és Véghné
Merkli Anna vázlattervei alapján elnyert projekt keretében,
lehetőség adódott új bölcsődei
férőhelyek kialakítására. Szakmai szempontok figyelembevételével az új férőhelyeket,
az új csoportszobát a mostani
tornaszoba bővítésével és felújításával tervezi kialakítani az
intézmény. Ehhez szükséges a
szobát 10 m2-rel, valamint a
teraszt 10,46 m2-rel bővíteni
és felújítani (padozatcsere
hőszigeteléssel, ajtó cseréje,
előtér, közlekedő felújítása),
mert ezekre a 2013-as felújításkor nem került sor. A helyiség
mérete így 50,41 m2-re bővül,
és 12 új hellyel lehet számolni.
Az ellátáshoz új bútorok, eszközök beszerzése is szükséges.

Új mozgásfejlesztő szoba
(tornaszoba) kialakítására
hozzáépítéssel – az épület
nyugati irányú, az eddigi szerkezetet követő, láncszerű bővítésre van mód. A kb. 80,46
m2-es bővítményben tornaszoba, játéktároló, sószoba,
takarítószer-tároló kap helyet,
meglévő helyiség átalakításával pedig gyermekmosdót és
közlekedőt fognak kialakítani.
Két babakocsi- és gyermekkerékpár-tároló, valamint egy
közlekedő helyiség – a láncszerű épületen való átjárás
könnyítésére – a légudvarokból történő leválasztással hozható létre. Az akadálymentes
bejárat, akadálymentes mosdó
és egy parkolóhely korábban
már kiépült.
A mozgásfejlesztő szobához
fejlesztő eszközök, berendezé-

si tárgyak, továbbá udvari játékok és játéktárolók beszerzése
is szükséges.
A projekt keretében egyéb
felújítási és átalakítási munkákra is sor kerül:
– gyermek WC és kézmosó
kialakítása tárolóhelyiségből
a játszóudvari bejáratnál, a
szélfogóból nyílóan, a játék
közbeni tisztálkodás megkönnyítésére
– mosoda-szárító és vasaló helyiségek átalakítása;
gyermeknevelői helyiségben
baba-mama szoba kialakítása
– személyzeti közlekedők
burkolatfelújítása
– tárolószekrények felújítása
– árnyékolók a csoportszobák ablakaira, teraszajtókra
csak a bölcsőde által használt
nevelési egységekben

– tűzjelző rendszer kiépítése
– az épületbővítésből fakadó
belső park, játszóudvar, kert
bővítése, a meglévő teljes
felújítása, fejlesztése (játékok,
meglévő játékok alá pl. gumiburkolat, járdák felújítása)
– udvari csapadékvíz-elvezetés kiépítése
– külső közmű átalakítások,
közlekedésfejlesztések (pl.
térkövezés, parkolóhelyek
kialakítása a főbejáratnál).
A támogatási szerződés közös aláírására június 17-én
került sor. A projekt megvalósítása a részletes építészeti
tervezéssel, majd a vállalkozó
kiválasztásának közbeszerzési
eljárásával folytatódik, a kivitelezés várhatóan a jövő évben
történik meg.
(Információ: Szentgotthárd
Város Önkormányzata)

Térképen a korábbi és a mai szentgotthárdi járás
A trianoni békediktátumot
1920. június 4-én írták alá,
az évfordulóról júniusi számunkban emlékeztünk meg.
Az akkori szentgotthárdi járás területének éppúgy elve-

szítette kétharmadát, mint
az ország, a járás falvaiból
21 Ausztriához (Gyanafalva,
Raks, Ercsenye, Köröstyén,
Némethidegkút, Nagyfalva, Lapincsolaszi, Német-

A régi szentgotthárdi járás Ausztriához csatolt nagyobb települései

lak, Ókörtvélyes, Királyfalva,
Újkörtvélyes, Rábakeresztúr,
Patafalva, Rábaszentmárton,
Döbör, Gerecse, Farkasdifalva,
Rabaőr, Velike, Radafalva,
Dobrafalva), 11 pedig a Szerb–

Horvát–Szlovén Királysághoz került (Domonkosfalva,
Büdfalva, Kapornak, Kerkafő,
K i s d o l á n y, Na g y d o l á n y,
Őrihodos, Márokrét, Magasfok,
Sal, Szentmátyás).

A mai szentgotthárdi járás

Egész nyáron nyitva tart a könyvtár és a múzeum
A múzeum és a könyvtár minden részlege a nyár folyamán
folyamatosan nyitva tart. A felnőtt részleg hétfőtől péntekig
8:30-tól 12:00-ig és 13:00 órától 17:30-ig; a folyóirat-olvasó és
médiatár hétfőtől péntekig 8:30-tól 12:00-ig és 13:00 órától

17:00-ig; a gyermekkönyvtár hétfőtől péntekig 8:30-tól 12:00-ig
és 13:00-tól 16:30-ig lesz nyitva, a múzeum pedig hétfőtől
péntekig 09:00-től 15:00 óráig várja a látogatókat. (A korábbi
években rövid ideig szüneteltették a szolgáltatásokat – a szerk.)
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Továbbra is vállalják a kerthelyiség felújítását, újabb
bejegyzéseket javasolnak a Halhatatlanok Aranykönyvébe
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm.
rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint a
települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és
hatáskörét a polgármester gyakorolja. A polgármester a korábbi hónapok gyakorlatához hasonlóan – a júniusi határozatok
meghozatala előtt – minden kérdésben egyeztetett a képviselőtestület tagjaival és az adott témákban illetékes bizottságokkal.
A rábafüzesi Hianz Tájházban több évtizednyi néprajzgyűjtés eredményeit állította
ki a helyi német nemzetiségi
önkormányzat, amelyet 2016
óta – előzetes bejelentkezés
után – bárki megtekinthet. Az
aktuálisan megszületett döntések alapján az itt kiállított
emléktárgyak, ingóságok tulajdonjogát a Német Nemzetiségi
Önkormányzat térítésmentesen átadta Szentgotthárd Város
Önkormányzatának. Az átadást
követően a tájház a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum telephelye lesz. A változás
kapcsán az önkormányzat
áttekintette a város közgyűjteményeinek rendszerét is. Az
előterjesztés szerint Szentgotthárd a helyi kulturális értékek szempontjából is érdekes
település, komoly történelmi,

várostörténeti, ipartörténeti,
vallási és nemzetiségi értékekkel, amelyek megmutatása,
hozzáférhetővé tétele fontos
feladata a városnak. A fő cél,
hogy az adottságok kiaknázásával a legtöbb muzeális értéket
és műalkotást bemutathassák
Szentgotthárdon.
A polgármester elrendelte a
Rendelőintézet Szentgotthárd
magasabb vezetői (intézményvezetői) beosztásának ellátására kiírt pályázati felhívás közzétételét és az ehhez kapcsolódó
bizottság felállítását, ugyanis
a jelenlegi vezető megbízása
lejár.
Szentgotthárd Város Önkormányzata a nem elszámolható
költségek mellett is vállalja a
„Kerthelyiség felújítása” című
pályázat teljes előfinanszírozását, és biztosítja a projekt

lebonyolításához szükséges
5.408.131 Ft önerőt.
A polgármester elfogadta a
SZET Szentgotthárdi Kft. és a
SZIP Kft. 2019. évi számviteli
törvény szerinti beszámolóját
is, döntött a 100%-os önkormányzati tulajdonú GotthárdTherm Kft.-nek nyújtandó
5.000.000 Ft-os tagi kölcsönről,
valamint a Szentgotthárdi Kézilabda Klub részére biztosítandó
250.000 Ft-os támogatásról.
A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum intézményvezetője jelezte, hogy a jakabházi
fiókkönyvtárban jelentősen
csökkent a kölcsönzések száma, így a polgármester hozzájárult a jakabházi fiókkönyvtár
megszűntetéséhez, illetve a
dokumentumállomány és berendezések átszállításához
a központi könyvtárba, valamint ehhez kapcsolódóan az
intézmény alapító okiratának
módosítását is jóváhagyta.
A Szentgotthárdi Honismereti Klub az idei évben hat
meghatározó szentgotthárdi
személyt javasolt a Halhatatlanok Aranykönyvébe. Boldog
Brenner János, Desits Gyula,
Mathiász Artúr, Pável Ágoston,

dr. Székely Ernő és Vakarcs Kálmán a polgármester döntése
értelmében hamarosan – terveik szerint az augusztus 19-én
a múzeumban nyíló kiállítás
megnyitójának keretében –
bekerülnek az Aranykönyvbe.
A Halhatatlanok Aranykönyvébe csak azokat jegyezhetik
be, akik már legalább ötven éve
elhunytak.
Talabér Lászlóné, a Szentgotthárdi Honismereti Klub
tagja javasolta az önkormányzatnak, hogy a jelenleg a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti
Bizottság adatbázisában szereplő szentgotthárdi sírhelyek
körének bővítésére nyújtson
be kérelmet a város a bizottsághoz. A hét ciszter szerzetes
(Majtényi Erik, Kassuba Domonkos, Szántó Kamill, Unger
Román, Légár Hugó, Berger
Máté és Saád Henrik) közös
sírjának, illetve Hambek Alajos, Szüts Iván, Lóskay Békény,
valamint Gubicza Ákos sírhelyének a Nemzeti Emlékhely
és Kegyeleti Bizottság adatbázisába való felvételét javasolja
a polgármester.
Információ: Szentgotthárdi
Közös Önkormányzati Hivatal

Fitneszpark készül a Városi Sporttelepen
Edző- és fitneszpark telepítését kezdték meg a városban
– a nyár végére már sportolhatnak itt a helyi fiatalok.
Az elmúlt években egyre nagyobb teret kaptak a szabadidős sport területén a kültéren
felállított edzőeszközök és
fitneszparkok. A Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark
Program célja az volt, hogy
országszerte növelje az ilyen
létesítmények számát, és ezzel
új, bárki számára ingyenesen
elérhető sportolási lehető-

séget nyújtson. A programra
önkormányzatok pályázhattak, így Szentgotthárd Város
Önkormányzata is beadta
pályázatát.
Ennek eredményeképpen
a város sportinfrastruktúrája
egy „D” típusú sportparkkal
bővül, ami a legnagyobb a
pályázható parkok közül. Az
önkormányzat nem pénzbeli
támogatást kapott, hanem a
kész sportparkot, amelyhez
nem volt szükség önrészre. Az
új létesítmény a Városi Sporttelep kínálatát fogja bővíteni.

Papp Bálint, Huszár Gábor, Gaál Ákos

(Információ: Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal)
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In memoriam
Szabó Miklós (1931–2020)
Életének 90. évében elhunyt Szabó
Miklós Kossuth-díjas karnagy Budapesten, 2020. június 11-én.
Szentgotthárdon született 1931. április
15-én. Az elemi és a középiskolát szülőhelyén végezte. Nagyapja, Pum Károly az
elemi iskola első igazgatója volt, édesapja
Szabó Ferenc zenetanár.
Szabó Miklós 1949-53 között a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola énektanári
és karvezető szakán tanult. 1953-tól tanár
2001 májusában
Szentgotthárdon a templomban volt a győri Zeneművészeti Szakközépiskolában a tanárképző tagozaton. 1966-tól
főiskolai tanár a Zeneiskola Tanárképző Intézet győri tagozatán a Zeneművészeti Intézetben. 1982 és 1990 között a Zeneművészeti Főiskola budapesti
egyetemi tagozatának egyetemi docense, 1990-től pedig egyetemi tanára volt.
Közben 1952-től tíz éven át a Magyar Tudományos Akadémia népzenekutató csoportja megbízásából népdalgyűjtéssel foglalkozott, többek között az
Őrségben is. 1958-ban alapította a Győri Leánykart, és annak karnagya lett.
A Leánykar rendszeres résztvevője volt a magyar zenei életnek. Repertoárja
szinte a teljes női-kari irodalmat magába foglalta. Több zenei díj tulajdonosai
lettek. 2001. május 25-én a Leánykar Szabó Miklós vezényletével koncertet
adott Szentgotthárdon a Nagyboldogasszony templomban. Külföldi fellépéseik: 1966 Bécs, 1968 Gijon, 1970 Párizs, 1976 Miláno, Erba, Torino, 1977 Bécs,
Opole (Lengyelország), 1981 Wuppertál, Duisburg, Belgium és Kanada számos
városa, 1982 London, Tanton, Cardiff, 1993 Németország és Franciaország,
1995 Pozsony, Somorja és Padova, 1996 Párizs, Le Mans, és még számos
ország és város.
Szabó Miklós törékeny alakja, fáradhatatlan munkabírása nem árulta el
életkorát. Vendégkarnagya volt a Magyar Rádió Énekkarának, a Magyar
Állam Népi Együttes Énekkarának és a Budapesti Kórusnak. A Nemzetközi
Kodály Szemináriumon kilenc alkalommal vezényelt. Részt vett Bartók Béla
összes művei kiadásának előkészítésében. 20 hanglemeze készült. Tanított
Finnországban, Franciaországban, Nagy-Britanniában, az egykori Jugoszláviában, Olaszországban, az Egyesült Államokban, Kanadában, Izraelben,
Japánban. Vendégkarnagy volt Lyonban és az Illinoisi Egyetemen.
Munkásságát díjakkal ismerték el a kormányok: 1967-ben Liszt Ferencdíjat, 1978-ban Érdemes Művész címet, 1981-ben Bartók Emlékplakettet,
1982-ben Kodály Emlékplakettet, 1983-ban Lajtha Emlékplakettet, 1991-ben
Kossuth-díjat vehetett át. A Bartók Béla–Pásztory Ditta-díjat 1996-ban kapta.
Győr város Pro Urbe díjjal tüntette ki 1993-ban. 2009-ben KOTA életműdíjat
kapott egész munkásságáért.
Szülővárosába László nevű ikertestvérével érettségi találkozóra jött évenként. Halottak napján meglátogatták nagyszüleik sírját. Az utolsó tíz évben,
testvére halála után minden alkalommal egy-egy városrészben tett sétát, és
elismeréssel figyelte a változásokat, miközben szívesen beszélt gyermek- és
diákkoráról. Többször meglátogatta, és adománnyal támogatta templomunk
megújulását.
Városunkban több tanítványa él, dolgozik és tanít ma is.
Tisztelt Tanár Úr, kedves Miklós! Szentgotthárd megőrzi emlékedet és
gazdag életművedet.
Nyugodjál békében!
Csuk Ferenc
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Szentgotthárdi
hírességek
csarnoka
Hamarosan új időszaki kiállítás nyílik a
Pável Ágoston Múzeumban. Ezúttal híres
szentgotthárdi személyek életét ismerhetik meg a látogatók.
A XX. században jelentős személyiségek
járultak hozzá a település kulturális életének fellendüléséhez, az oktatás és az egészségügy fejlődéséhez, Szentgotthárd várossá
válásához. Tavaly a Díszpolgárok anno című
kiállításon azokról emlékeztünk meg, akiket
a város díszpolgári címmel ismert el.

Rajtuk kívül azonban mások, lokálpatrióta tanárok, orvosok, történészek polihisztorként is sokat tettek a település szellemi
életének felvirágzásáért az előző században. Nemcsak szakterületük kiválóságai
voltak, társadalmi feladatvállalásaikkal is
hozzájárultak, hogy Szentgotthárd ismert
és elismert hely legyen megyeszerte. Aktív
közéleti szerepvállalásukkal jelentősen
alakították a város életét, s elismertségre
tettek szert a lakosság körében. A tehetős
polgárcsaládok valóságos mecénásként
járultak hozzá a város fejlődéséhez.
Méltán emlékezhetünk a vértanú káplánra is, aki az ifjúság nevelésében is elévülhetetlen érdemeket szerzett.
Kiállításunkon nekik állítunk emléket.
A kiállítás grafikai tervét Csejtei Péter
szentgotthárdi grafikus készítette felajánlásként a múzeum számára. A kiállítási anyag
nyomtatását a Virtuart Kft. is ingyen vállalta.
Elkészülte után virtuális kiállításmegnyitón
is bemutatjuk a közönségnek, de a múzeumlátogatók számára hamarosan a gyűjtemény
emeleti szintjén is látható lesz.
M. P.
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Nyárköszöntő piknik a Rába-parton
A szentgotthárdi Harmónia
Egészségvédő Kör június 25én Wágner Vilmosné hétvégi
házában tartott nyárköszöntő pikniket. Elköszöntek korábbi elnöküktől.
Teljes létszámmal összejöttek a tagok, és nagyon örültek
egymásnak, hiszen a karantén
miatt hónapok óta nem találkozhattak.
Finom gulyást főzött a házigazda és segítői. Amíg főtt

az étel, Csörnyi Zoltánné titkár tornára hívta a tagokat,
majd eredményhirdetés következett. Ugyanis a karantén idejére „házi feladatot”,
elsősegélynyújtó és logikai
teszteket kaptak. A minden
feladatot megoldó jutalomban
részesült.
A vezetőség méltatta Csuk
Mihályné, a Harmónia EVK
leköszönő elnökét, a 7 év alatt
végzett tevékenységét szép
ajándékkal jutalmazta.

Hosszú hónapok után találkoztak

Tornával kezdték a pikniket
Csuk Mihályné elmondta,
köszöni a vezetőség és a tagság
támogatását, nélkülük nem
tudta volna megvalósítani a
Harmónia EVK terveit, céljait.
Törekedett arra, hogy mindenki érdeklődési körének,
egészségügyi állapotának
megfelelően tudjon részt venni a programokon, a csoportban érezze jól magát.
Az új elnöknek, Viszket
Tibornénak és Wágner Vilmosné alelnöknek sok sikert

kívánt. Kérte, vigyék tovább a
Harmónia EVK hírnevét!
Mindenki jól érezte magát,
jólesett a közösen elfogyasztott gulyás és a tagok által
hozott sütemények.
Nagyon tartalmas, kellemes
délutánt töltött el a csapat.
A nyárköszöntő piknik támogatója a Magyarországi
Szlovének Szövetsége volt.
Információ: Harmónia
Egészségvédő Kör

Felértékelődtek a helyi vegyesboltok
A Szentgotthárd és Vidéke
Áfész boltjai felértékelődtek a járvány idején. Nem
csak az élelmiszerellátást
iparkodtak segíteni a fertőtlenítőszerek, kesztyűk,
maszkok beszerzésében is
közreműködtek.
Hetényi Miklós, a Szentgotthárd és Vidéke Áfész
igazgatóságának elnöke
elmondta, a vírusjárvány
idején sokan hazatértek,
és a megszokott vásárlói
körön túl többen szerezték
be a napi élelmiszert és
egyéb cikkeket a helyi kisboltokban. A járvány kitörése után felértékelődött az

áfész vegyesboltok szerepe.
Külföldről is hazajöttek,
a nyugdíjasok, gyesen lévők mellett ők is többször
betértek a kereskedelmi
egységekbe, márciusban,
áprilisban, májusban ez meg
is látszott a forgalmon.
A szentgotthárdi járásban 15 boltot tart fönn a
szövetkezet, Szentgotthárd
városrészein is megtalálhatók ezek az egyszemélyes
kis üzletek, Felsőszölnöktől
Gasztonyig szolgálják a lakosságot.
A járvány kitörése után
felkészültek az óvintézkedésekre, az elárusítók is fokozottan ügyeltek a bizton-

sági előírások betartására,
a megfelelő fertőtlenítésre.
Június végén tartotta igazgatósági ülését a szövetkezet, ott is elhangzott, hogy
tisztességesen helytálltak
a pandémia idején is a boltokban dolgozók. Márciustól mindvégig nyitva is
tartották az üzleteket, egy
se zárt be.
A Szentgotthárd és Vidéke
Áfész jogelődje 1949-ben
alakult, tavaly volt 70 éves,
ma is 1350 szövetkezeti tagot számlál, az ország egyik
legnagyobb ilyen típusú
szervezete.
Hetényi Miklós elmondta,
iparkodnak ezeket a bolto-

kat is a kor színvonalának
megfelelő szintre hozni, sorra újítják föl az épületeket,
modernizálják a berendezéseket. Igaz, a nagy üzletekkel
nem tudnak versenyezni, de
a helyi igényekhez gyorsan
és rugalmasan akarnak igazodni.
A Szentgotthárd és Vidéke
Áfész is bekapcsolódott az
élelmiszergyűjtésbe, amit
a COOP-hálózat szervezett
országosan, Budapesten adták át az adományt a Magyar
Vöröskeresztnek és a Máltai
Szeretetszolgálatnak. Tartós
élelmiszerrel segítették a rászorulókat a járvány idején.
(t. m.)
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Önkéntes varrók készítik a környezetbarát tasakokat
A Muraba Európai Területi
Társulás mögött rendkívül
aktív és eredményes időszak
áll. Az elmúlt hónapok kihívásait úgy tudta átvészelni a
szervezet, hogy a hatékony
munkavégzést szerencsére
nem befolyásolta erőteljesen
a vírushelyzet.
Térséget fejlesztünk, és közösséget építünk! Ezt a jelmondatot március elején tűzte zászlajára az intézmény,
amivel azt szeretnénk jelezni,
hogy amellett, hogy számos
beruházást, infrastrukturális
fejlesztést segítünk megvalósítani, nekünk éppolyan fontos,
hogy az itt élők számára is alternatívát kínáljunk a mindennapokra. Népszerűsítettünk
olyan pályázati lehetőségeket,
amelyek a civil közösségek,
vagy éppen a fiatalok számára
voltak elérhetőek, de próbáltuk népszerűsíteni az olvasás
fontosságát is már korábban. Nemrégiben pedig útjára
indítottuk a #egyvanbelőle
felhívást, melynek keretében

többször használatos zöldséggyümölcs és pékárutároló
tasakok elkészítésére kértük
fel a lakosságot közösségi
összefogás keretében. A cél érdekében varrni való anyagok
felajánlása révén és önkéntes
varrók munkáinak a gyümöl-

kosok részéről egyaránt. Sőt,
néhányan már jelentkeztek is,
hogy pár darab megvarrásával
segítenék az akció megvalósulását.
Az összefogás tehát elindult,
de hogy sikeresen meg is valósuljon, ahhoz még várunk
Pete-Pikó Emőke
az egyik önkéntes varró

cseként, ingyenesen tudunk
majd ilyen tároló tasakokat
adni a lakosság jelentős részének. Ezek elkészítéséhez elsősorban régi függönyanyagok,
textil, vászon, pamut anyagok
a megfelelőek. Több felajánlás
is érkezett már, üzletek és la-

további jelentkezőket, akár
régi függönyanyag, vagy akár
a varrásra való jelentkezés
felajánlásával. Környezetünk
védelme az örökségünk védelme. Közösséget építünk.
Ezzel párhuzamosan az
elmúlt hetekben tíz olyan pá-

lyázatot nyújtottunk be, amely
egytől egyig a Rába-vidéki
települési önkormányzatok
fejlesztéseit hivatottak megvalósítani. Az orvosi rendelő
felújítástól a közösségi terek
fejlesztéséig, számos olyan
projektet állítottunk össze,
amelyek a térség fejlesztéséhez járulnak hozzá. Ezek
mellett további három, a Rábavidéken túli település számára
is nyújtottunk be projektjavaslatot a Hungarikum pályázat
keretében, amelyek a helyi
értékek ápolásának fontosságára hívják fel a figyelmet. Illetve március óta koordináljuk
a Motivage elnevezésű, határon átnyúló szlovén–magyar
pályázatunkat. A közel 120
millió forintos összköltségű
projekt célja egy határon átnyúló idősbarát régió fejlesztése Lendva és Szentgotthárd
térségének időskorúakkal
foglalkozó szervezetei között.
Térséget fejlesztünk, és közösséget építünk!
(Információ: Muraba
Európai Területi Társulás)

Nevezetes szentgotthárdi évfordulók júliusban
110 éve, 1910 júliusában
kezdték el megyénk első
vasbetonból készült hídjának, a szentgotthárdi új
Rába-hídnak az építését a
gimnázium mellett. Vasvármegye anyagi támogatásával Gut Árpád és Gergely
Jenő tervezte, Láng Ignác
vállalkozó építette. A Rába
partjára korlát került, mindkét oldalon lépcső vezetett a
víz mellé. December 16-án
adták át a forgalomnak. A
Nepomuki-szobor csak két
évvel később került melléje.
95 éve, 1925. július 5-én
volt a Hadastyán (leszerelt
katona) Egyesület zászló-

szentelése tábori misével a
Széll Kálmán téri Mária-szobornál. Ezen teljes létszámmal részt vettek a tűzoltók.
A szentbeszédet Láng Ince
ciszterci és Czipott Géza
evangélikus pap, az ünnepi beszédet az egyesület
vezetője, dr. Vargha Gábor
tartotta. A zászlót a nagyfalvai hadastyánoktól kapták,
mert Trianon után – mint
magyar jelképet – ők már
nem használhatták. A zászlót felszentelése után az
apátsági templomba vitték
megőrzésre. A zászlóanya dr.
Sztojka Viktorné volt.
75 éve, 1945 júliusában

megalakult a Szentgotthárdi Munkások Sport Egylete.
Elnökök Gerenday Lajos, a
dohánygyár és Weith Nándor, a selyemgyár ügyvezető
elnöke, és Englóner Vince, a
kaszagyár igazgatója voltak.
75 éve, 1945. július 1-jén
megtartották a ciszterciek
vezetésével a máriabildi
zarándoklatot, melyet még
a heiligenkreuzi szerzetesek
honosítottak meg 1734 után.
A szép hagyományt 2007-től
újra évente megszervezik, és
egyre több helyi, körmendi
és nagykanizsai hívő vesz
részt rajta. Az út oda-vissza
22 km.

50 éve, 1970 júliusában
korszerűsítették a helyi Kenyérüzem sütödéjét, így ettől
kezdve jobb munkafeltételekkel ízletesebb kenyér
készült.
30 éve, 1990. július 18-án
született városunk történetének legeredményesebb
női sportolója, Dancsecs
Bojána. Itt élt és járt általános, majd középiskolába. A
kick–box sportágban 17-szer
volt magyar bajnok, 20-szor
nyert világkupán, 3-szor
Eb-n és 4-szer Vb-n.
Összeállította:
Talabér Lászlóné
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MOZIMŰSOR
július 17. 19:00, július 19.
18:00, július 21. 19:00
Bloodshot (szinkronizált
amerikai sci-fi akciófilm – 2D)
Mi haszna a halott gengszternek? Ray kap egy második
esélyt. Orvosi kísérlet keretében
nanorobotokat fecskendeznek a
vérébe, ezáltal pedig feltámasztják és szuperképességekkel is
ellátják. Az így teremtett különleges embert és szinte legyőzhetetlen lényt olyan akcióban vetik
be, amelyet egyszerű halandó
valószínűleg nem élne túl. A kísérlet azonban mégsem sikerül…
július 18. 17:00, július 19.
16:00
Előre (szinkronizált amerikai családi animációs kalandvígjáték – 2D)

Egy városi fantáziavilágban
két tizenéves elf-fivér nem mindennapi küldetésre indul, hogy
kiderítsék, maradt-e még némi
varázslat a világban…
július 18. 19:00, július 20.
19:00
Mint egy főnök (szinkronizált amerikai vígjáték – 2D)
Két rámenős barátnő, akik
együtt építették fel rohamosan
feltörekvő kozmetikai cégüket,
kap egy olyan kivásárlási ajánlatot, ami próbára teszi a barátságukat. Hirtelen azok a különbségek, amelyeknek köszönhetően
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eddig ők voltak a tökéletes furcsa
pár, egymás ellen fordítják őket,
veszélybe sodorják az üzletüket,
és a személyes kapcsolataikat is…
július 24. 19:00, július 28.
19:00
A láthatatlan ember (szinkronizált amerikai-ausztrál
sci-fi thriller – 2D)

Cecilia erőszakos kapcsolatban él egy gazdag és briliáns
tudóssal, de idővel úgy dönt, hogy
megszökik. Amikor az exe öngyilkos lesz, hatalmas vagyonának jelentős részét a feleségére
hagyja, de a nő arra gyanakszik,
hogy a férfi halála csak színjáték volt. Az özvegy elméje kezd
megbomlani, kétségbeesetten
próbálja bizonyítani, hogy kísérti
őt valaki, akit senki sem lát...
július 25. 17:00, július 26.
16:00
Lassie hazatér (szinkronizált német családi kalandfilm
– 2D)

A nehéz anyagi körülményekkel küszködő Maurer család arra
kényszerül, hogy ideiglenesen
megváljanak szeretett kutyájuktól. A világ talán legismertebb
ebét azonban sem a távolság,
sem pedig a láncok nem akadályozhatják meg abban, hogy
megpróbáljon visszatérni imádott gazdáihoz. Izgalmas kalandokkal teli utazás veszi kezdetét…
július 25. 19:00, július 27.
19:00
Sötét vizeken (szinkronizált
amerikai életrajzi krimi – 2D)

Robert céges jogász, aki nagyvállalatokat véd. Nagyanyja
biztatására felkeresi egy farmer,
és a segítségét kéri. Kiderül, hogy
a DuPont vegyi vállalat régóta
mérgezi egy kisváros ivóvizét.
Az ügyvéd kilátástalannak tűnő
küzdelembe kezd a hatalmas
üzem ellen. Az igazság kiderítése
érdekében kockára tesz mindent,
a karrierjét, a családja és a saját
biztonságát egyaránt…
július 26. 18:00
Mint egy főnök (szinkronizált amerikai vígjáték – 2D)
Tartalom: július 18. 19:00
ÚJRANYITÁS NAGY KEDVEZMÉNNYEL!
A koronavírus miatt kialakult veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 13.-tól
átmenetileg a szentgotthárdi

Csákányi László Filmszínház
is bezárt. Az ígéretnek megfelelően a kényszerű vetítési
szünet után a remek produkciók hamar a mozivászonra
kerülnek. Az újranyitást követően az első film kezdési
időpontja: 2020. JÚLIUS 17.
(PÉNTEK) 19:00 ÓRA. Kivételes
akció keretében az első három
napon mindegyik előadásra
az első harminc eladott mozijegy ára CSAK 1000 FT! Ez
a különleges kampány tehát
péntektől vasárnapig összesen öt különböző időpontra
érvényes.
A már ismert szlogen újra
aktuális az első hétvégén, mert
lesz mese, humor és kaland,
megint megbánja, aki otthon
marad! További információk
és online helyfoglalás: www.
csakanyimozi.hu
FOKOZOTT VÉDELEM A
MOZIBAN IS
Nagyon fontos szempont,
hogy a vendégek biztonságban érezzék magukat, ezért
a szentgotthárdi filmszínház
kiemelten figyel és ügyel a nézők egészségére is. Az elmúlt
hónapokban például lezajlott
az épület belső tereinek alapos
takarítása, a bejáratokhoz és a
mosdókba pedig kézfertőtlenítő eszközöket helyeztek ki.
A büfében maszkban történik a vendégek kiszolgálása,
és a jegypénztárban plexifal
szolgálja az izolációt. Az online helyfoglalási rendszert is
átalakították oly módon, hogy
egy tranzakción belül, például
egy háztartás, család vagy baráti társaság által kiválasztott
székek szólhatnak egymás
mellé, de két tranzakció között
egy ülőhelyet automatikusan
üresen hagy a program. Előzetes foglalás hiányában pedig a
jegyvásárláskor a pénztárban

Szentgotthárd
lehet kérni, hogy a szomszédos székeket ne értékesítsék.
A vetítési napokon az előadás előtt fertőtlenítenek,
ami több órán át nyújt védelmet, ezért például szombaton
és vasárnap a második film
végéig is kifejti hatását. A
megelőző intézkedések, főleg
a távolságtartás betartása
miatt fontos, hogy a vendégek
időben, legalább a kezdés előtt
húsz perccel megérkezzenek.
A földszinten szalaggal két
részre lesz osztva az aula. Az
oldalajtón a büféhez, a főbejáraton pedig a jegypénztárhoz
lehet majd eljutni. A személyzet az adott filmre történő
beengedéskor maszkot visel,
de a nézőknek nem kötelező
az arcukat (a szájukat és az
orrukat) eltakarni a moziban.
FILMSZÍNHÁZI HÍREK
Az első félév sajnos nem az

elképzeléseknek megfelelően
alakult a szentgotthárdi moziban. A világjárvány mellett
például február elején a viharos szél lebontotta a főbejárat
feletti reklámfelületet, amely
május közepén lett helyreállítva. Előfordultak azonban jó
dolgok is. Így például február
második felében megtörtént
a pattogatott kukoricát készítő gép cseréje, de az ismert
okok miatt eddig még nem
sokan fogyaszthattak a remek
popcornból. Június elején a
vetítőgép médiablokkjában
elemcserére volt szükség annak érdekében, hogy továbbra
is kifogástalanul működjön.
A tervek szerint a korábban
már elnyert LEADER pályázat
jóvoltából az újranyitásra, azaz
július 17-re megérkeznek és
beépíthetők az új nézőtéri nyílászárók: két kültéri, valamint
egy beltéri ajtó.
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Programajánló
Július 15. 17:00
Papp Hajnal kiállítása • Színház aula
Július 18. 20:00
Savaria Szimfonikusok Vonós Együttese
Zöldfa Étterem terasza
Július 24. 19:00
Szentgotthárd Város Fúvószenekara
Széll Kálmán tér
Július 26. 20:00
Smoot Art- Jazz Est • Corso Étterem terasza
Augusztus 1. 16:00
Covid írtó Mini Hopplá Fesztivál
Alpokalja Camping
Augusztus 6. 18:00
Aranyosi Péter és Vida Péter közös estje
Miskolci Gyökerek
Színházterem
Augusztus 8. 19:00
Szentgotthárd Város Fúvószenekara • Széll Kálmán tér

Egészségünkért, ismeretterjesztő sorozat (34.)
Gyógyszer helyett futás*
Enyhébb pszichés panaszok
esetében kiváló vény nélküli
orvosság a rendszeres fizikai
aktivitás és testmozgás. A
futás, kerékpározás vagy séta
jó kedvre derít, segít a depresszió megelőzésében és a
stresszel való megküzdésben.
A karantén alatt az eddig
mentálisan stabil emberek is
ízelítőt kaptak, milyen lehet
egy szorongással, depresszióval, érzelem- vagy indulatkitörésekkel élő ember élete.
Mindannyian nehéz időszakot
tudhatunk magunk mögött.
Vegyük ezt figyelmeztetésnek,
és alakítsunk ki jó gyakorlatokat!
Tudományosan igazolt, hogy
a komolyabb problémák megelőzésére és pszichés zavarok
terápiájában is alkalmazható a
rendszeres testmozgás. Segíti a
koncentrációt, javítja a tanu-

lási képességet, hozzájárul a
nyugodt és pihentető alváshoz,
a munkakedv és hatékonyság növekedéséhez, továbbá
stressz- és szorongásoldó hatása is van.
A testmozgás következtében
termelődő hormonok (dopamin, szerotonin) boldogságérzetet váltanak ki, javítják
a hangulatot, és az általános
közérzetet. A fizikai aktivitás
visszaadja a hatékonyságérzést: ura vagyok az életemnek,
képes vagyok véghez vinni a
kitűzött céljaimat, így növeli
az önbizalmat. Nem utolsó
sorban egy fitt, jó kisugárzású
ember sok pozitív visszajelzést
kap, ami szintén hat az önértékelésre.
Mit és hogyan mozogjunk?
A kertészkedésen és mindennapi cipekedésen
túl építsünk be tervezett, rendszeres

testmozgást az életünkbe!
Legalább heti 2-szer min. 30
perces közepes intenzitású
mozgással kezdjük, és tegyük
ezt szokásossá. Felejtsük el a
kötelező testnevelési órákat,
és válasszunk kedvünkre való
mozgásformát. Bár a futás
sokak számára rémálom, egy
próbát megér. Hatékony, és
teljes körű mozgásforma. Fuss
olyan lassan, ahogyan csak
tudsz! Az eredmény meghökkentő lesz.
Gyerekekkel együtt kiváló
családi program lehet a fizikai
aktivitás. Nekik lételemük a
mozgás, fejleszti a mozgáskoordinációt, és azon keresztül
a kognitív funkciókat. A közös
tevékenység minőségi együtt
töltött időt jelent, és segít a
hatékony megküzdési straté-

giák kialakításában. Ha plusz
motivációra van szükségünk,
keressünk a sporthoz társakat!
Súlyos, tartósan fennálló
szorongásos tünetekkel, lehangoltsággal vagy függőséggel mindenképp keressen fel
szakembert (háziorvos, pszichiáter, pszichológus)!
*Megkezdett kezelést csak
orvosi kontroll mellett szabad
módosítani!
Tóth Mariann
pszichológus
Forrás: Dr. Petrika E. (2012):
Rendszeres testedzés hatása a
mentális egészségre és az életminőségre fiatal felnőtteknél,
Humán Tudományok doktori
iskola, Debreceni Egyetem

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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Zenével, tűzgyújtással ünnepelték a nyári napfordulót
A szentgotthárdi Pannon
Kapu Kulturális Egyesület
ismét megrendezte a már
hagyományos Szent Iván
naphoz kapcsolódó programját június 20-án.
Az estét a Gotthard Hotel teraszán a Savaria Szimfonikus
Zenekarból alakult SiBAris
klarinétegyüttes koncertjével
nyitották. Vidám, kellemes
dallamokat hallhattak az ér-

deklődők abban az egy órában,
amit velük töltöttek.
Bár az időjárás viszontagságai ismét keresztülhúzták az
estére tervezett programok
egy részét, vidám hangulatból
nem volt hiány. A Színház és a
templom közötti téren tűzgyújtás következett, de volt játszóház és szerelmi jóslás is. Óriási
kondérban főtt a gulyás, melyet
mindenki megkóstolhatott.
Kóborné Kocsis Viktória

SZET Szentgotthárdi Kft.
Telephelyünkön garázsok, irodák, raktárak bérbe adók!
Halottbeszállítás
24 órás ügyelet:
06-30/2827-684
06-30/819-0856
Szentgotthárd, Hunyadi út 42.
Ügyfélszolgálati iroda:
06-94/380-052
Ügyfélszolgálati idő:
munkanapokon 8.30-15.00
Lakásfelújítás, épületkarbantartás.
Nyílászárócsere, festés.
Villanyszerelés, külső-belső burkolás.
Kapubejárók készítése, kertépítés.
Takarítás.

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

Szentgotthárd
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Júliustól készülnek az új szezonra a tekések
Július 2-án elkezdte a felkészülést a szeptember 5-én
rajtoló új szezonra a Ther
malpark-Szentgotthárdi VSE
szuperligás férfi tekecsapata.
Szolnokról új játékos érkezett, Somodi Károlyt szerződtették.
A Thermalpark-Szentgott
hárdi VSE harmadik szezonjára készülhet a teke-csapatbajnokság legmagasabb
osztályában, a szuperligában.
Az idényben magabiztosan
játszottak a szentgotthárdiak, a középmezőnyben, a
hetedik helyen álltak, amikor
a koronavírus-járvány miatt végeredmény nélkül, idő
előtt lezárták a bajnokságot.
A szentgotthárdi csapat saját

nevelésű fiataljai egyre jobbak,
és sikerült egy jó játékost is
igazolniuk.
– A 34 éves Somodi Károly
kiváló tekés, a szezonban a
bajnokság 13. legeredményesebb játékosa volt (615 fa a
mérkőzésenkénti átlaga) vele
nagyon sokat erősödtünk –
mondta Tróbert József, a klub
elnöke, edzője. – És nemcsak
a jó teljesítményével segíthet,
hanem az edzéseken a fiatalok
fejlesztésében is. A játékoskeret
így 13 fős lesz, ebből négyen
még ifjúsági korúak. Sajnos
Düh Andrásnak kiugrott a válla, a karantén miatt nem tudták
kezelni, így idén már biztosan
nem számíthatunk rá.
Jó esély van arra, hogy a
Te ke -E u r ó p a -k u p á b a n a

férfiaknál a szentgotthárdi
tekecsapat képviselje Magyarországot. Az első számú
tornán való indulásra az első

Somodi Károly,
a szentgotthárdiak új játékosa

helyezett Szeged szerzett jogot, a második számún, az Európa-kupában a Zalaegerszeg
indulhatott volna, a harmadikon, az NBC-kupában pedig a
Répcelaki SE a magyar férfi
résztvevő.
– Miután a Zalaegerszeg
nem vállalta az Ek-ban való
indulást, a szövetség vezetői
minket is megkérdeztek, hogy
a helyükre lépnénk-e. Mi igent
mondtunk – folytatta Tróbert
József. – Ha a terveknek megfelelően meg tudják rendezni,
akkor szeptember végén, október elején Olaszországban
kiléphetnénk a nemzetközi
porondra.
Információ:ThermalparkSzentgotthárdi VSE
Fotó: Szentgotthárdi VSE

Pável
Ágoston

MÚZEUM

Szentgotthárd

A Hunyadi út 6. szám alatti ún. „Stájer-ház” épületének átalakításával – amely
egykor a Kaszagyár osztrák munkatársainak szállása volt – 1983. április 29-én nyílt
meg Szentgotthárdon a Helytörténeti és
Nemzetiségi Múzeum. A múzeum létesítéséről 1982 szeptemberében született döntés
a település alapításának 800. évfordulója
és a városi rang elnyerése kapcsán. A szlovén nemzetiségű Gáspár Károly nyugalmazott általános iskolai igazgató még életében
felajánlotta gyűjteményét egy Szentgotthárdon létesítendő múzeum számára. Pável Ágoston születésének 100. évfordulóján
– 1986-ban – a múzeum felvette a vidék
szülöttjének és kutatójának nevét.

MÚZEUMI KATALÓGUS | MUSEJSKI KATALOG | MUSEUMKATALOG

ISBN

katalógus_borító.indd 1

PÁVEL ÁGOSTON MÚZEUM

A „Stájer-ház” épületének
átalakításával 1983-ban nyílt
meg a „Helytörténeti és Nemzetiségi Múzeum” Szentgotthárdon. Több átalakítást és
felújítást követően ma két
kiállítása a szlovének népi
életéhez, egy a Vas vármegyei
fazekasokhoz kötődik, másik
három pedig várostörténeti
vonatkozású. Az intézmény
történetéről és tárlatairól szóló
kiadvány az Emberi Erőforrások Minisztériumának Kubinyi

MÚZEUMI KATALÓGUS | MUSEJSKI KATALOG | MUSEUMKATALOG

Új múzeumi katalógus készült

MÚZEUMI KATALÓGUS
MUSEJSKI KATALOG | MUSEUMKATALOG

2020. 05. 27. 12:50:33

Ágoston Programján elnyert
pályázati támogatásból valósult meg. A magyar mellett
szlovén és német nyelven
is olvasható füzetet Molnár
Piroska szerkesztette. Páczné
Szakál Éva pályázatírásban,
Zakocs Martina és Gueth László a fordításban, Tátrai István
a fotózásban, a Virtuart Kft.
pedig a grafikai tervezésben
és a nyomdai előállításban
működött közre.
Keressék a múzeumban!
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Maria Bildre zarándokoltak
A szentgotthárdi Keresztény
Megmozdulásokért Egyesület
június 27-én szervezte meg
gyalogos zarándoklatát az
ausztriai búcsújáróhelyre,
Maria Bildre. A szentgotthárdi
Nagyboldogasszony templomtól közel 120-an zarándokoltak Maria Bildre a temp-

lomhoz, ahol Kaszás Csaba
káplán mutatta be a misét, a
szentbeszédet Bodorkós Imre
plébános tartotta.
A rendszerváltás óta tudnak
újra zarándokolni a szentgotthárdiak a kegyhelyre, ez volt a
tizennegyedik ilyen alkalom.
Fotó: Bana Ferenc

BABATI HÚSBOLT SZENTGOTTHÁRD

Kossuth Lajos út 4. • 06-30/388-2525
H.: 7:00-15:00, K-P.: 6:30-16:30, Szo.: 6:30-11:00, Vas.: Zárva
EXTRA TOP ÁR
AKCIÓS
Tepertőkrém 250 g/dob. 449 Ft/db 1996 Ft/kg
KÍNÁLATUNK!
Zsír 1 kg
699 Ft/kg
Sertés fehércsont
Sertés láb hátsó
Sertés máj
Sertés
szűzpecsenye
Sertés karaj
csont nélkül
Sertés karaj hosszú
Sertés oldalas
Sertés dagadó

20 Ft/kg
99 Ft/kg
299 Ft/kg

TOP ÁR!
TOP ÁR!
TOP ÁR!

1599 Ft/kg

TOP ÁR!

1599 Ft/kg
1499 Ft/kg
1499 Ft/kg
1479 Ft/kg

TOP ÁR!
TOP ÁR!
TOP ÁR!
TOP ÁR!

Csirke szárny
Csirke egészben
Csirke comb
Csirke mell csontos

699 Ft/kg
759 Ft/kg
759 Ft/kg
1159 Ft/kg

Érvényes: 2020. július 12–július 26-ig

Az árváltozás jogát fenntartjuk!
Az árak Forintban értendők, az ÁFA-t tartalmazzák!

Lecsókolbász
Disznósajt vcs.
Véres-Májas hurka
Virsli Műbeles
Cserkészkolbász
Füstölt kenyérszalonna
Nyári turista
Vadász karikás vcs.
Vasi grill vcs.
Kenőmájas-Szelőmájas
Soproni-Olasz-Löncs
Füstölt csülök
Füstölt tokaszalonna
Körmendi Extra Sonka
Füstölt kolozsvári szalonna

989 Ft/kg
999 Ft/kg
999 Ft/kg
1099 Ft/kg
1199 Ft/kg
1299 Ft/kg
1759 Ft/kg
1759 Ft/kg
1799 Ft/kg
1099 Ft/kg
1319 Ft/kg
1539 Ft/kg
1699 Ft/kg
2749 Ft/kg
2639 Ft/kg

ÚJDONSÁG! KEMENCÉBEN SÜLTEK!!
Sült hasalja szalonna
Sült tarja
Sült oldalas
Sült csülök csont nélkül

2299 Ft/kg
2859 Ft/kg
2529 Ft/kg
1999 Ft/kg

BANKKÁRTYÁS FIZETÉSI LEHETŐSÉG, SZÉP KÁRTYÁT és EDENRED KÁRTYÁT ELFOGADUNK!

