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Szentgotthárdon augusztus 20-án a Nagyboldogasszony 
templomban és a Várkertben ünnepelték az államalapítás és 
a várossá avatás 837. évfordulóját. A járványhelyzet miatt az 
önkormányzat tavasztól nem ülésezett, városi kitüntetéseket 
az idén nem adtak át. 

A hagyományoknak meg-
felelően Szentgotthárd Város 
Fúvószenekarának térzené-
jével kezdődött az augusz-
tus 20-i program a Nagybol-
dogasszony templom előtt. 
A templomot megtöltötték 
a hívek, az ünnepi misét 
Bodorkós Imre szentgotthárdi 

esperes-plébános celebrálta. 
Homiliájában Szent István 
királyról szólva rámutatott, 
sokan sokféleképpen értékelik 
tetteit, egyesek államszervezői 
képességét, mások emberi tu-
lajdonságait emelik ki, István 
király intelmeiben azonban 
mindig az Istenbe vetett hitet 

tette az első helyre. A korona 
az ég és föld közötti kapcsola-
tot is jelképezi, aki csak a földi 

életre tekint, annak beszűkül 
az életszemlélete. 

Folytatás a 2. oldalon 

Szentgotthárdon augusztus 19-én, a Pável Ágoston Helytörténeti és Szlovén Nemzeti-
ségi Múzeumban megnyílt a Szentgotthárdi hírességek csarnoka című kiállítás, és hat 
új bejegyzést – Boldog Brenner János, Pável Ágoston, Desits Gyula, Mathiasz (Marót) 
Artúr, Vakarcs Kálmán, Dr. Székely Ernő – tettek a Halhatatlanok Aranykönyvébe.

Folytatás az 5. oldalon 

Államalapításunkat ünnepelték a városban

Brenner József, 
Huszár Gábor, Székely Gábor 
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Folytatás az 1. oldalról
A 21. század kihívása a jár-

ványveszély, az egészségügyi 
kockázatokra, a napi problé-
mákra a családok és a közélet 
szereplői is úgy tudnak jól 
válaszolni, ha a házasság, a 
család, az önzetlenség, a má-
sik ember értékeinek megbe-
csülését beépítik életükbe. 
Semmi nem korlátlan az 
életben, az egyén, a nemzet 

szabadságát is viszonyítani 
kell valamihez. Szentbeszé-
dét így zárta: Szent István 
király, imádkozz érettünk az 
örökkévalóság királyához! 

A mise a Himnusz elének-
lésével és az új kenyér meg-
áldásával ért véget. Bodorkós 
Imre megköszönte Soós Já-
nos kántornak és karnagy-
nak, valamint Szentgotthárd 
Város Vegyeskarának és a 
Nagyboldogasszony Plébá-
n i a t e m p l o m  Kó r u s á n a k 
együttes közreműködését. 

Huszár Gábor, Szentgott-
hárd polgármestere köszön-
tötte a városi ünnepségen 
megjelenteket, köztük dr. 
Orbán Istvánt, a Szentgott-
hárdi Járási Hivatal vezetőjét, 
Kissné Köles Erikát, a szlovén 
nemzetiség parlamenti szó-
szólóját, a város díszpolgárait 
és önkormányzati képviselő-
it. Beszédében hangsúlyoz-
ta, ahogy az országot, úgy 
városunkat is erős alapokra 
építették elődeink – ahogy 
a bölcs ember is kősziklára 

építette házát a példázatban. 
István király a keresztény 
Európához kötötte az ország 
sorsát, több mint ezer éve 
sokszor kellett nehézségek-
kel szembenéznünk, de a 
magyarságnak ma is ez a 
stabil alapja. Száz éve a tria-
noni döntéssel ezt próbálták 
megroppantani, de a nemzet 
összefogással, fegyelmezett-
séggel mindig talpra tudott 

állni. Tanulnunk is kell abból, 
ahogy elődeink az akadá-
lyokat válságos időkben is 
legyőzték. 

Polgármesterként példa-
értékűnek mondta, és meg-
köszönte a város lakóinak 
helytállását a járvány kitö-
rése óta. Külön köszönetét 
fejezte ki a tanároknak, az 
egészségügyi alkalmazottak-
nak, a szociális ellátás terü-
letén dolgozóknak, és a csa-
ládsegítő munkatársainak a 
rendkívüli munkavégzésért. 

Szentgotthárdon a vírusjár-
vány miatt az idén elmarad a 
kitüntetések átadása, noha a 
városban ma is számos olyan 
ember él, aki kiérdemli a kö-

zösség megbecsülését. A Hal-
hatatlanok Aranykönyvébe 
hat, a közösségért tevékeny-
kedő személy nevét jegyezték 
be augusztus 19-én, a Pável 
Ágoston Múzeumban nyílt 
előző napi kiállítás keretében: 
Boldog Brenner János, Desits 
Gyula, Mathiasz Artúr, Pável 
Ágoston, dr. Székely Ernő és 
Vakarcs Kálmán lett a város 

újabb halhatatlana. (Szabályok 
szerint a legalább 50 évnél 
korábban elhunytak közül 

választják ki az arra érdeme-
seket. a szerk.)

A polgármester beszéde 
végén köszönetet mondott 
minden képviselőtársának 

is a közös munkáért, a ciklus 
kezdete óta, ha viták után is, 
de nagy összhangban hozza 
meg döntéseit a képviselő-
testület. 

A misén megáldott új kenye-
ret – a szentgotthárdi kenyér-
gyárban sütötték – megszeg-
ték, a templomból kifelé jövet 
mindenki kapott belőle. 

Délután a Várkertben szí-
nes kulturális programokkal 
és kirakodóvásárral várta az 
érdeklődőket a Pannon Kapu 
Kulturális Egyesület. A jár-
ványügyi korlátozások mellett 
is teljes értékű programele-
mekkel készültek a szerve-
zők, így Senior örömtánc, a 
Szivárvány kórus, valamint a 
Rozmaring  tánckör előadása, 
késő délutántól pedig koncer-
tek – West Regio, Intermezzo 
Latin Club, Ed Philips and the 
Memphis Patrol – voltak lát-
hatók, hallhatók a Várkertben. 
Az estét diszkó zárta.

(t. m.)
Fotó: Bana Ferenc
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A Szombathelyi Tankerületi Központ fennhatósága alatt két 
általános iskola és a gimnázium, az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium Felsőoktatásért, Innovációért és Szakképzésért 
Felelős Államtitkársága fenntartásában egy szakképző iskola 
működik Szentgotthárdon. Szeptember elsején megnyitották 
a tanévet, a tanárok és a diákok fél év után újra találkozhattak 
az iskolákban. A hagyományos évnyitókat azonban a Covid-19 
vírusjárvány miatt nem tudták megtartani. 

Az elsősöket szeptember 15-ig 
kísérheti be az egyik szülő
A Szentgotthárd és Térsége 

Általános Iskola és Gimnázium 
Arany János 1-4. Évfolyamos 
Általános Iskolájában 336 tanuló 
kezdte meg a tanévet. Három 
első osztályban 79 kisdiák tanul.

A tanévkezdésre megtörtént 
iskolánkban a mindenre kiter-
jedő fertőtlenítő takarítás, az eh-
hez szükséges tisztító- és fertőt-
lenítőszereket a Szombathelyi 
Tankerület biztosította. Elkészült 
iskolánkban is a járványügyi 
készenlét idején alkalmazandó 
eljárásrend. Augusztus 31-én 
rendkívüli szülői értekezleten 
ezt ismertettük a szülőkkel, és 
írásban is megkapták a KRÉTA 
rendszeren keresztül.

Az első osztályos tanulókat 
szeptember 15-éig kísérheti 
be az egyik szülő az osztály-
teremig az előírt járványügyi 
szabályok betartása mellett 
(szájmaszk használata, kéz-
fertőtlenítés, megfelelő távol-
ságtartás). A többi évfolyam 
tanulói az iskola bejáratánál 
búcsúznak el kísérőjüktől. Az 
első és második évfolyam, il-
letve az eltérő tantervű tagozat 
tanulói csak az első bejáraton, 
a harmadik és negyedik évfo-
lyam tanulói a hátsó bejáraton 
közlekedhetnek ebben a tan-
évben. Mind a két bejáratnál 
kézfertőtlenítőszert helyez-
tünk el, a tanulók figyelmét 
színes, gyermekeknek való 
képek segítségével hívjuk fel 
a szabályok alkalmazására. A 
szülők csak időpont-egyeztetés 
után jöhetnek be az épületbe, 
a maszk használata kötelező. 
A gyerekek és a pedagógusok 
nem viselnek maszkot az is-
kolában. A tanórák alatt és a 
szünetekben a tantermekben 
folyamatosan szellőztetnek. A 
testnevelés órákat az udvaron 
vagy a ligetben tartjuk addig, 
amíg ezt az időjárás engedi. 

Az étkezésre vonatkozó sza-
bályokat a JustFood Kft. veze-
tőivel még a tanévkezdés előtt 

megbeszéltük. Közösen megta-
láltuk a megoldást a járványügyi 
előírások betartására. Az ebéd-
lőben csökkentettük az asztalok 
és székek számát, három osztály 
étkezhet csak egy időben. 

Schleipfnerné 
Gáspár Andrea

tagintézmény-vezető

Szünetben két udvaron, 
két csoportban

A Szentgotthárd és Térsége 
Iskola Széchenyi István 5-8. 
Évfolyamos Általános Iskolájá-
ban szeptember elsején az eső 
miatt az osztályokban tartották 
a tanévnyitót a 250 diáknak. Az 
iskolarádión hangzott el Kovács 
Jánosné tagintézmény-vezető 
beszéde és a Himnusz is. 

Az EMMI utasításainak meg-
felelve, elkészítették az iskola 
járványügyi intézkedési tervét. 
Az iskolakezdés előtt fertőtle-
nítő nagytakarítást végeztek, 
naponta egyszer fertőtlenítő 
takarítást rendeltek el. Vírusölő 
fertőtlenítőszert helyeztek el 
az intézmény főbejáratánál és 
a nyugati bejárónál, valamint 
a tantermekben is. (A tanke-
rülettől kaptak fertőtlenítőszert, 
tisztítószerek is érkeznek.)

Az osztályok váltása között 
fertőtlenítik a felületeket, a 
korábbiakhoz képest sokkal 
gyakrabban szellőztetnek a zárt 
terekben. Szép időben a testne-
velés órákat a szabadban tartják.

A folyosókon és a büféhasz-
nálatkor a szájmaszk használata 
kötelező. Fokozottan ügyelnek a 
szociális helyiségek tisztaságára. 
A nagyszünetben, jó idő esetén, 
két csoportban (120-120 gyerek) 
mehetnek az udvarra a tanulók, 
a keleti szárnyból a sportudvar-
ra, a nyugatiból a főbejárat előtti 
udvarra. 

A diákok étkeztetését is a szi-
gorú előírások betartása mellett 
tudják megoldani. A szülőket és 
a diákokat a KRÉTA-rendszeren, 
telefonon, elektronikus felülete-
ken folyamatosan tájékoztatják. 
A szülők csak nagyon indokolt 

esetben léphetnek az iskola te-
rületére, és akkor is csak kézfer-
tőtlenítés után, és szájmaszkban 
jöhetnek be. 

A nevelés-oktatás folyamatá-
ban csak egészséges, tünetmen-
tes tanárok és diákok vehetnek 
részt. Kovács Jánosné elmond-
ta, a diákok fegyelmezetten 
alkalmazkodtak a szigorúbb 
elvárásokhoz, a korábbi év-
kezdésekhez képest kevesebb 
ki-berohangálással „foglalták el” 
fél év után az iskolát. 

(t.m.)

Közösségi terekben kötelező 
a szájmaszk

A Szentgotthárd és Térsé-
ge Iskola Vörösmarty Mihály 
Gimnáziumában a rendkívüli 
járványhelyzetre tekintettel az 
idén elmaradt a tanévnyitó ün-
nepség. A tanulókat az osztály-
termükben az osztályfőnökök 
köszöntötték és mondták el 
a tanév feladatait és a lehető-
ségeket. Iskolánk 286 tanuló-
val kezdte meg ezt a tanévet. 
A tanév megkezdése előtt meg-
történt a termek, illetve felszere-
lések tisztítása, fertőtlenítése. Az 
iskola gondnokának köszönhe-
tően több tantermet is sikerült 
kifesteni. A tisztításhoz, fertőt-
lenítéshez szükséges tisztító- és 
fertőtlenítőszereket a Szombat-
helyi Tankerület biztosította. A 
Szombathelyi Tankerületnek 
köszönhetően elkészült a gim-
názium új tűzjelző rendszere is. 
Elkészítettük az iskolánkra vo-
natkozó járványügyi intézkedési 
tervet is. Ennek megfelelően a 
tanulókkal szembeni legfonto-
sabb elvárásaink a következők: 
A nevelés-oktatás folyamatában 
csak egészséges, tünetmen-
tes tanuló és pedagógus vehet 
részt. Iskolába érkezéskor kö-
telező a kihelyezett kézfertőt-
lenítő használata. Tantermen 
kívül (a közösségi terekben) 
kötelező a maszk használata. 
Szünetekben a tanulók helyszí-
nek szerint tartózkodhatnak a 
szabad levegőn (a régi épületben 
lévő osztályok a díszudvaron, az 
új épületrészben lévő osztályok 
a Füzesi úti udvarrészen).

Az időjárás függvényében 
a testnevelés órákat a sza-
badban tartjuk. Az osztályok 
váltása között fertőtlenítjük a 
felületeket. A tantermekben 
gyakrabban szellőztetünk. 

A büfé igénybevételénél a jár-
ványügyi előírások betartása 
(1,5 m-es távolságtartás, maszk 
használata, kézfertőtlenítés) 
kötelező. Étkezés során a vé-
dőtávolság betartása szintén 
kötelező a sorban álláskor. 

Balogh Éva
intézményvezető

Átrendezték a tantermeket, 
online is oktatnak

A szentgotthárdi szakképző 
iskola nevet változtatott, Vas 
Megyei Szakképzési Centrum 
III. Béla Technikum lett. A jár-
vány őszi alakulása miatt nem 
tartották meg a „pótballagást”,  
és le kellett mondani a Fel-
sőszölnökre tervezett erdei 
iskoláról is. Szeptember elsején 
az osztályokban kezdték meg a 
2020/2021-es tanévet a diákok. 
Korpics Ferenctől, az iskola igaz-
gatójától kértünk tájékoztatást. 

– Hány diákkal, tanárral kezd-
ték a tanévet?

– 317 diákkal és 38 tanárral 
indult meg az oktatás. Ehhez 
még kb. 40 felnőtt tanuló beirat-
kozása várható.

– Milyen speciális szabályok-
kal védik a tanárok és a diákok 
egészségét? 

– Az Innovációs és Technoló-
giai Minisztérium Felsőoktatá-
sért, Innovációért és Szakkép-
zésért Felelős Államtitkársága 
által kiadott ajánlásokat maxi-
málisan betartva, Járványügyi 
Intézkedési Terv kidolgozásával 
és alkalmazásával kezdődött 
meg az oktatás. A maszkviselés, 
a folyamatos fertőtlenítés, a 
távolságtartás szabályai talán a 
legfontosabbak. Tantermeinket 
ennek megfelelően átrendeztük, 
az online oktatás lehetőségét is 
biztosítjuk mindazoknak, akik 
valamely ok miatt nem tudnak 
iskolába járni.

– Van-e eltérés az elméleti, a 
gyakorlati és a felnőtt oktatás 
esetén? 

– A gyakorlati oktatás termé-
szetesen különleges, itt a foko-
zottabb maszkviselés (amennyi-
ben nincs meg az 1,5 m távolság), 
a szünetek átrendezése az, ami 
hozzájön a felsoroltakhoz. Nincs 
különbség felnőtt, vagy nappali 
tagozatos tanuló között, az elő-
írások betartása mindannyiunk 
közös feladata, kötelessége. 
Vigyázunk egymásra.

(t. m.)

A járványra és egymásra figyelve indították a 2020/21-es tanévet
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Augusztus 13-án ismét rend-
kívüli ülést tartott a szent-
gotthárdi önkormányzat. 

Első napirendi pontként 
a kulturális intézmények-
ben foglalkoztatottak közal-
kalmazotti jogviszonyának 
átalakulásáról tárgyaltak. A 
közalkalmazotti jogviszony 
2020. november 1-jétől a Mun-
ka törvénykönyve által szabá-
lyozott munkajogi jogviszony-
nyá alakul át. A Móra Ferenc 
Városi Könyvtár és Múzeum 
megbízott igazgatójának az 
intézménnyel fennálló köz-
alkalmazotti jogviszonyára is 
alkalmazni kell a kulturális 
intézményekben foglalkoz-
tatottak közalkalmazotti jog-
viszonyának átalakulásáról 
szóló törvényt – az ehhez 
szükséges intézkedések és 
jognyilatkozatok megtételét 
ugyanúgy jóváhagyták az 
ülésen, akárcsak az intézmény 
alapító okiratának kapcsolódó 
módosítását.

Jóváhagyták a Közművelő-
dési érdekeltségnövelő támo-
gatásra benyújtott pályázat 
megvalósításához szükséges 
100.000 Ft önerőt. Az emberi 
erőforrások minisztere által 
meghirdetett pályázat célja 

a közművelődési intézmé-
nyek, vagy közösségi színterek 
műszaki, technikai eszköz-
állományának, épületének 
karbantartása, felújítása – az 
önkormányzat által benyúj-
tott pályázat a szentgotthárdi 
színház hangtechnikájának 
fejlesztését célozta meg.

Szentgotthárdon 2015 
óta működik Tourin-
form iroda, amelynek 
üzemeltetésével a vá-
ros a Szentgotthárd és 
Térsége Turisztikai Egye-
sületet (TDM) bízta meg. A 
TDM szervezet a Tourinform 
iroda működtetését 2020. 
szeptember elsejétől visz-
szaadja Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának. Mivel a 
Tourinform iroda működte-
tése és az ezzel járó országos 
hálózathoz való csatlakozás 
turisztikailag fontos feladat, az 
iroda működtetésére mielőbb 
megoldást kell találni. Addig –
átmenetileg, néhány hónapig 
– „virtuálisan” működik csak 
tovább, ellátva a Magyar Tu-
risztikai Ügynökségtől érkező 
adatszolgáltatási feladatokat. 
Felhatalmazták a polgármes-
tert, hogy a Tourinform iroda 
működtetésére a végzettségre 
vonatkozó előírásokkal ren-

delkező irodavezetőt bízzon 
meg az átmeneti időszakra. 
Az iroda további működte-
tésével kapcsolatban a 2020. 
szeptemberi ülésre készül 
előterjesztés.

A tavaszi veszélyhelyzet 

idején a civil szervezetekkel 
való együttműködésről és 
a tavalyi év tapasztalatairól 
szóló előterjesztésről a pol-
gármester döntött azzal, hogy 
a 2020. évi, civil szervezeteket 
és városrészeket támogató 
alapról és a közös éves cse-
lekvési és programtervről a 
veszélyhelyzet elmúltával 
tárgyal majd a testület. Az alap 
felosztásának szabályzata a 
körülményekhez igazodva 
készült most el, az év második 
felében (július 01.– december 
31.) megvalósuló programok 
támogathatók ennek értel-
mében. Minden egyes város-
rész maximum 350.000 Ft  
támogatást igényelhet a sza-
bályzatban meghatározott 
célokra, a civil szervezetek/
alapítványok idei évi kerete 
pedig összesen 1.000.000 Ft. 
A programok szervezésénél 
különös figyelmet kell majd 
fordítani a járványügyi hely-
zet éppen aktuális jogszabá-
lyainak előírásaira. A kérel-
mek benyújtási határideje: 
augusztus 31.

2020-tól a közétkeztetési 
szolgáltató gluténmentes dié-
tát is biztosít a közétkeztetést 
igénybe vevők részére. Mivel 
a diéta tartós betegségnek 
minősül, ezért a költségek 

viselése jogszabályi előírások 
betartásával valósul meg: böl-
csődei, óvodai étkezés esetén 
100%-os, iskolai étkezés esetén 
50%-os önkormányzati költ-
ségviselést jelent. A képviselő-
testület a közétkeztetés kere-
tében nyújtott gluténmentes 
diéta árait elfogadta az ülésen.

A víziközmű-szolgál-
tatásról szóló törvény 
alapján a víziközmű-
szolgáltatás hosszú 
távú működtetése ér-

dekében tizenöt éves 
időtávra gördülő fejlesztési 

tervet kell készíteni. Az önkor-
mányzat tulajdonában lévő 
ivóvízellátó és szennyvízellátó 
vízi közművekre vonatkozó 
Gördülő Fejlesztési Terveket 
elfogadták, valamint felhatal-
mazták a VASIVÍZ Vas megyei 
Víz- és Csatornamű Zrt.-t, 
hogy a fejlesztési tervek beru-
házási tervrészét összeállítsa 
és benyújtsa a Magyar Ener-
getikai és Közmű Szabályozási 
Hivatalhoz jóváhagyásra.

Elrendelték a hatályos 
rendezési terv lakossági ké-
relmében foglaltak szerinti 
felülvizsgálatát, és ezzel pár-
huzamosan kezdeményezték 
a Szentgotthárd város he-
lyi építési szabályzatáról és 
szabályozási tervéről szóló 
önkormányzati rendelet mó-
dosítását is.

A 2020. évi költségvetési 
rendelet módosítását követő-
en önkormányzati ingatlanok 
értékesítésével foglalkoz-
tak, majd – zárt ülésen – a 
szentgotthárdi ipari parkkal 
kapcsolatos területvásárlási 
kérelemről és a Vasivíz Zrt. 
alapszabályának módosítá-
sáról, továbbá a Felügyelő 
Bizottságába történő delegá-
lásról határoztak.

Információ: 
Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal

Fejlesztenék a Színház hangtechnikáját, 
350 ezer forintot kaphatnak a városrészek

Gluténmentes 

étkeztetést is vállal 

a szolgáltató

Polgármesteri és jegyzői közlemény
Tisztelt Szentgotthárdiak!

A közelmúltban Szentgotthárdon is megjelent a korona-
vírus. Kérjük a lakosságot, hogy a járványügyi előírásokat, 
a hatóságok által előírt szabályokat (maszk viselése, 1,5-2 
méteres távolság, gyakori kézmosás, fertőtlenítés) foko-
zottan és ugyanolyan fegyelmezetten tartsák be, mint 
tavasszal tették a járvány kitörésének idején. Lehetőség 
szerint kerüljék a közösségi eseményeket, azonban ha ez 
elkerülhetetlen, akkor csak a legszükségesebb időt töltsék 
ott. Ne feledjék: továbbra is a leghatékonyabb védekezés 
a MEGELŐZÉS!

Huszár Gábor polgármester, dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
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Folytatás az 1. oldalról
A Móra Ferenc Városi 

Könyvtár és Múzeum, va-
lamint a helyi Honismereti 
Klub rendkívüli aktivitásának 
köszönhetően Szentgotthárd 
minden évben egy vagy több 
új kiállítással gyarapodik. Az 
államalapító ünnep előestéjén 
két kiállítást is nyitottak a 
városban. A Szentgotthárdi hí-
rességek csarnoka című tárlat 
olyan emberek életét mutatja 
be, akik nemcsak szakterüle-
tük kiválóságai voltak, hanem 
társadalmi feladatvállalása-
ikkal is hozzájárultak ahhoz, 
hogy Szentgotthárd jó hírét 
öregbítsék. Aktív közéleti sze-
repet töltöttek be, vagy anyagi 
támogatásukkal alakították a 
város életét, és nagy megbe-
csülésre tettek szert a lakosság 
körében. 

Huszár Gábor polgármester 
a múzeumi megnyitón üd-
vözölte a megjelentek között 
Brenner Józsefet, a Vasvár-
Szombathelyi Székeskáptalan 
nagyprépostját, Boldog Bren-
ner János testvérét, és min-
denkinek köszönetet mon-
dott, aki segített a helytör-
téneti tárlat létrehozásában. 
„Egy kisváros élete azon is 
múlik, hogy a múlt megisme-
résével, feltárásával, az érté-
kek megőrzésével hogyan 
éljük meg a jelent, egyedül ez 
ad szilárd alapokat a jövőnk 
alakításához.” 

A két évvel ezelőtt elindított 
Halhatatlanok Aranyköny-
vébe hat nevet jegyzett be a 
polgármester a kiállításon 
szereplő személyiségek közül.

Szép Renáta, a Szentgott-
hárdi Közös Önkormány-
zati Hivatal külkapcsolati 
és koordinációs ügyintézője 
mutatta be a kiállítást, amely 

dokumentumokkal, újságok-
kal, fotókkal tárja a nézők elé 
e kiemelkedő személyiségek 
életútját, munkásságát.  A 
gyilkosság áldozataként el-
hunyt Boldog Brenner János 
történetét az országhatáron 
túl is ismerik. A rábakethelyi 
káplán mindenkit meg tudott 
szólítani, különösen a fiatalo-
kat. Nemcsak hittanórát tar-
tott nekik, hanem játszott és 
sportolt is velük: rendszeresen 
beállt közéjük futballozni, té-
len kismotorjával a szánkóju-

kat is húzatta. A gyerekek alig 
várták, hogy találkozhassanak 
vele. Olyan kisugárzása volt, 
ami vonzotta az embereket, 
olyan közösségi létet alakított 
ki maga körül, ami szemet 
szúrt a kommunista hatalom-
nak. El akarták helyeztetni, de 
miután ezt a püspök Brenner 
tudomására hozta, ő csak 

annyit mondott: „Nem félek, 
szívesen maradok.” Ő ezt vá-
lasztotta. Orvtámadás érte a 
végzetes éjszakán, amikor az 
utolsó kenetet ment feladni 
egy súlyos betegnek, több 
mint harminc késszúrással 
ölték meg.

A múzeum névadója, Pável 
Ágoston kosztos diákként itt 
járt iskolába. Tudós tanár volt, 
számottevő nyelvészeti, iro-
dalmi, néprajzkutatói, tudo-
mányszervezői munkássága; 
jelentős a szerepe a Rába-

menti szlovénség hagyomá-
nyainak megőrzésében. Desits 
Gyula királyi közjegyzőként 
intézte a helyi lakosok hiva-
talos ügyeit, részt vett több 
vállalkozás alapításában és 
igazgatótanácsában. Támo-
gatta a helyi kulturális életet, 
a segélyegyesületeket. A köz 
érdekét szolgálta munkássá-
gával felesége, Matild is, aki 
az evangélikus egyházköz-
ségben örvendett nagy tisz-
teletnek, neki köszönhetően 
épült templomuk. Desitsné 
tevékenysége fontos volt, de az 
aranykönyvbe most csak a fér-
jét jegyezték be. A kiállításon 
szereplők közül Hodászi Ede 
iskolaigazgató azért nem lép-
hetett most a halhatatlanok 
közé, mert szabály szerint a 
halálát követően legkevesebb 
ötven év múlva lehetséges, 
hogy valakit bejegyezzenek, ő 
pedig huszonöt éve hunyt el.

Bekerült viszont Mathiasz 
(Marót) Artúr, aki a szentgott-
hárdi reálgimnázium magyar 
és német nyelv és irodalom 
tanára, majd igazgatója volt; 
Vakarcs Kálmán tanár, újság-
író, néprajzkutató; dr. Szé-
kely Ernő járási tiszti főorvos, 
a nevezetes szentgotthárdi 
orvosdinasztia tagja, aki csak-
nem ötven éven át volt a város 
egészségügyének meghatáro-
zó egyénisége.

(t. m.)
Fotó: Molnár Piroska

Kiállítással egybekötve, újabb jeles személyiségek 
nevét írták a Halhatatlanok Aranykönyvébe

Huszár Gábor, Szép Renáta

Mathiász Artúr Brenner János Pável ÁgostonDr. Székely ErnőDesits Gyula Vakarcs Kálmán
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A korábbi katonai változatok tapasztalataira épülve most 
katasztrófavédelmi célra készült el három speciális képes-
ségekkel felszerelt Komondor, könnyű páncélvédettséggel 
rendelkező, duplafülkés jármű, melyek a cserélhető felépít-
ményes megoldásnak köszönhetően többek között tűzoltásra, 
műszaki mentési feladatok végrehajtására is alkalmasak. 

A Belügyminisztérium Or-
szágos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 2018-ban hir-
detett nyílt tendert 3 db spe-
ciális többcélú jármű beszállí-
tására, amelyet a Gamma Zrt. 
nyert meg Allison automata 
sebességváltóval felszerelt 
Komondor típusú járműveivel. 
A RAL3000 tűzpiros színben 
pompázó speciális járműveket 
ünnepélyes keretek között 
adták át a szervezeteknek. 
A Gamma Műszaki Zrt. 2010 
óta fejleszti Komondor típusú 
többfunkciós, könnyű páncél-
védettségű járműveit, melyek-
hez alapfelszerelésként Allison 
automata sebességváltót ajánl. 
Az Allison Transmission szent-
gotthárdi élményközpontjá-
ban 2018. évben megrendezett 
bemutatón már jelen volt több 
lehetséges vásárló, akik a hely-
színi tesztvezetés során első 
kézből szerezhettek tapasz-
talatot az Allison automata-
váltóval felszerelt járművek 
kezelhetőségéről, üzemeltetési 
előnyeiről. Zsitnyányi Attila, a 
Gamma Zrt vezérigazgatója a 
Komondor járműcsalád első 
terveitől a jelenleg átadott 

autók kivitelezéséig követte 
a fejlesztési és gyártási fo-
lyamatot. Mint mondta: “Az 
Allison váltók megbízhatóan 
teljesítenek még extrém kö-

rülmények között is, a jármű 
kezelését pedig egyszerűvé 
teszik, ezért nyugodt szívvel 
ajánlottuk a tenderen, s biz-
tosak vagyunk abban, hogy 
megbízhatóan fogják tenni a 
dolgukat minden olyan hely-
zetben, ahol emberek élete a 
tét.” A 3 db RDO-4336 Komon-
dor, 6x6 kerék meghajtásos 
jármű mindegyike két külön-
böző felépítménnyel került az 
Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság állományába. 
A járművek hajtásláncában 
kiemelt szerepet tölt be az 
Allison 4000 Series™ SP-PR 

típusú automata sebességváltó, 
ami elengedhetetlen ahhoz, 
hogy a feladatot végrehajtó, 
mentésben dolgozók gyorsan 
és biztonságban érjenek a 
műveleti területre akkor, ami-
kor minden pillanat számít. 
A többfunkciós, dupla fülkés 
nehéz terepi alapjármű a ka-
tasztrófavédelmi szervezetek 
széles körben bevethető be-
avatkozó eszköze lehet. Eltérő 

cserefelépítmények alkalma-
zásával lehetőséget teremt 
a vízszegény területeken a 
vízutánpótlás megoldására, 
speciális feladatok ellátására, 
vagy akár önálló beavatkozó 
járműként is bevethető. A jár-
mű könnyű páncélvédettsége, 
zárt kialakítása védettséget 
biztosít a 6 fős személyzetnek 
ezzel megteremtve a növelt 
kockázatú területeken törté-
nő biztonságos munkavégzés 
feltételeit. 

Az átadás során a járművek 
kulcsait három regionális 
feladatokat is ellátó parancs-

nokság – a Csongrád-Csanád 
megyei, a Fejér megyei és a 
Szabolcs-Szatmár megyei 
– vehette át. Mint Kontrát 
Károly, a Belügyminisztérium 
miniszterhelyettese elmond-
ta: „Az európai színvonalú 
berendezésekkel felszerelt 
járművek megkönnyítik és 
biztonságossá teszik a ka-
tasztrófavédelmi egységek 
munkáját, ezáltal közvetve a 
magyar emberek élet- és va-
gyonvédelmi biztonságához 
is hozzájárulnak.” Az Allison 
sebességváltók egyik előnyös 
tulajdonsága, hogy a vevő 
igényeire szabva, egyedi beál-
lításokat tesz lehetővé, melyet 
jelen esetben a Gamma Zrt 
és az Allison magyarorszá-
gi képviselete, a Liberatus 
Kft. munkatársai közösen 
végeztek el. „Cégünk az elmúlt 
100 éves múltja során több 
mint hétmillió sebességváltót 
gyártott és értékesített. Ezek 
összességét van alkalmunk 
felhasználni ma ahhoz, hogy 
a jelenleg gyártott modelleket 
a legkeményebb munkákra, a 
legkíméletlenebb körülmé-
nyek között is használhassák 
vásárlóink” – mondta Sjoerd 
Vos, az Allison Transmission 
európai és közép-kelet-afrikai 
(EMEA) piacokért felelős mar-
keting igazgatója. 

Információ: Allison 
Transmission Szentgotthárd

A szentgotthárdi élményközpontban végezték a tesztvezetést

Egyházmegyénkben a Szom-
bathelyi székesegyház mel-
lett a szentgotthárdi Nagy-
boldogasszony plébánia-
templom is csatlakozott az 
Orgonák Éjszakája rendez-
vénysorozathoz. 

Soós János kántor-karnagy 
úr mellett Csukly Anna hege-
dűművész is fellépett az est 
során. A 2020. VIII. 8-án, 20 
óra 20 perckor kezdődő hang-
versenyen az alábbi műveket 
hallhatta a szép számmal 

összegyűlt közönség: Dietrich 
Buxtehude: D-moll tokkáta, 
Johann Christ ian Kittel : 
D-moll prelúdium, Tommaso 
Albinoni: Adagio, Johann 
Sebastian Bach: G-dúr prelú-
dium és fúga és In dich hab’ 
ich gehoffet, Herr korálelőjá-
ték, Johann Sebastian Bach: 
D-moll partita – Chaconne, 
Denis Bédard: Prelúdium és 
tokkáta a Victimae pascali 
laudes szekvenciára, Louis-
James-Alfred Lefébure-Wély: 
Sortie.

A két előadó csodálatosan 
tolmácsolta a különféle korok 
szerzőinek művét. A közön-
ség nagy örömmel fogadta 
az elhangzott műveket, nem 

volt ritka a vastaps sem az est 
során. 
Információ: A Szentgotthárdi 

Nagyboldogasszony 
Plébánia Facebook oldala

Orgonák éjszakája a templomban

Soós JánosCsukly Anna
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Lomtalanítás
A Szentgotthárdi Közös Önkormány-

zati Hivatal értesíti a lakosságot, hogy 
lomtalanítási akciót szervez az alábbi 
napokon és helyszíneken:

2020. szeptember 19-én (szomba-
ton):

Szentgotthárdon a Rába folyótól 
nyugatra eső utcákban (Pável Á. ltp-en, 
Hunyadi, Május 1., Malom, Mátyás király, 
Móricz Zsigmond, Ady Endre, Baross 
Gábor, Jókai és a Gárdonyi G. utcákban) 
valamint Rábatótfalu, Rábafüzes, Ja-
kabháza, Máriaújfalu, Farkasfa, Zsida 
és Zsidahegy városrészeken.

2020. szeptember 26-án (szomba-
ton): 

Szentgotthárd Rába folyótól keletre 
eső területe (Füzesi – József A. – Széche-
nyi – Bethlen G. – Rózsa F. – Táncsics 
M. – Mária – Petőfi S. - Kisfaludy S. – 
Kossuth L. – István király utcák által 
határolt terület valamennyi utcája) és 
Rábakethely városrészen.

Kérjük, hogy a fenti időpontban 
reggel 7 óráig a lakásban keletkezett, 
felhalmozott és feleslegessé vált lomo-
kat az alábbi felsorolás alapján szállító-
járművel megközelíthető közterületre, 
legkorábban a lomtalanítás előtti nap 
helyezzék ki. A lomtalanítást az STKH 
Sopron és Térsége Környezetvédelmi 

és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
(székhely: 9400 Sopron, Harkai domb 
0466/31 hrsz.) végzi, aki az ingatlan-
használóktól a közszolgáltatás kere-
tében rendszeresített gyűjtőedény 
méreteit meghaladó nagydarabos 
háztartási lomhulladékot (EWC 20 
03 07) veszi át. 

A LOMTALANÍTÁS SORÁN

KIHELYEZHETŐ HULLADÉKOK:
• Bútor, berendezési tárgy, eszköz 

(ülőgarnitúra, polc, szekrény, asztal, 
szék, fogas)

• hordók, műanyag vagy fa
• kerti garnitúra
• szőnyeg
• nagyobb játék
• ruhanemű, textil (kisebb darabok 

bezsákolva)

NEM KIHELYEZHETŐ HULLADÉ-
KOK:

A bezsákolt háztartási hulladék nem 
minősül lomhulladéknak!

• zöldhulladék (kerti hulladék, nye-
sedék)

• szelektív hulladék (sárgazsákban 
gyűjthető hulladékok)

• állati tetem, 
• trágya, 
• autóbontásból származó alkatrész 

(kárpit, szélvédő, lökhárító stb.), 
• építési törmelék és bontási hulladék 

(mosdókagyló, csempe, WC csésze, ajtó, ab-
lak, falburkolat, padló, szigetelőanyag stb.), 

• lapátos, zsákos hulladék, 
• elektronikai hulladék (a szétbontat-

lan televízió, rádió, mosógép, hűtőgép 
sem! stb.),

• veszélyes hulladék (pl.: permetező-
szer göngyöleg, maradék festék, festé-
kes göngyöleg, akkumulátor, neoncső, 
hullámpala, gyógyszer, fáradt olaj, 
olajos, üzemanyagos göngyöleg stb.)

• személy-, teher-, traktor gumiab-
roncs

FIGYELEM! A fentiekben felsorolt 
hulladékok nem kerülnek elszállításra 
sem a lomtalanítás során, sem később. 
Ezen hulladékok nagy részének (pl. 
építési törmelék és bontási hulladék, 
elektronikai hulladék) átvétele a 
hulladékudvarban ingyenesen biz-
tosított. (Szentgotthárd, Nyárfa utca 
vége. Nyitva tartás: kedd: 8:00–15:30-ig, 
csütörtök: 8:00–15:30-ig, minden hó 1. 
szombat: 8:00–15:30-ig) 

A Zöldudvarokban befogadható hul-
ladékok fajtáiról a Szolgáltató honlap-
ján (https://stkh.hu/szolgaltatasaink/
zoldudvarok-uzemeltetese/), valamint 
nyitvatartási időben az alábbi telefonszá-
mon tájékozódhatnak: +36/94/200-563.

A közterületekre a nem elszállítható 
hulladékok kihelyezése jogtalan köz-
terület-használatnak minősül, így az 
ingatlantulajdonos/ok ellen eljárás 
kezdeményezhető, illetve a hulladék 
az ingatlantulajdonos/ok költségére 
elszállíttatható.

Együttműködésüket előre is köszönjük!

Értesítem Önöket, hogy 
Szentgotthárd Város Önkor-
mányzat Képviselő-testüle-
tének döntése értelmében 
Szentgotthárd város szabá-
lyozási tervének, helyi építési 
szabályzatának módosítása 
– egyszerűsített eljárás – vé-
leményezési szakasz kapcsán 
elkészült a helyi építési sza-
bályzat és a szabályozási terv 
módosításának tervezete.

A tervezet 2020. szeptem-
ber 18-tól megtekinthető a 
http://hivatal.szentgotthard.hu/
hirdetmenyek.html oldalon, 
valamint a Közös Önkor-
mányzati Hivatal városüze-
meltetési osztályán, ügyfél-
fogadási időben. 

A településfejlesztéssel, 
településrendezéssel  és 
településkép-érvényesítés-
sel összefüggő partnerségi 
egyeztetés helyi szabályai-
ról szóló rendelet értelmé-
ben a módosítás tervezete 
kapcsán:

a) település közigazgatási 
területén ingatlannal ren-
delkezni jogosult termé-
szetes, vagy jogi személy, 
vagy jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezet, 

b) valamennyi ténylege-
sen Szentgotthárdon élő és 
bejelentett lakcímmel ren-
delkező felnőtt állampolgár,

c) a szentgotthárdi szék-
hellyel, telephellyel ren-

delkező gazdálkodó szer-
vezet,

d) a szentgotthárdi szék-
hellyel  bejegyzett  c ivi l 
szervezet,

e) a környezet védelmé-
nek általános szabályairól 
szóló 1995. évi LIII. törvény 
98. § (2) bekezdés c) pontja 
alapján a településrendezé-
si eszközök véleményezési 
eljárásába  a partnerségi 
egyeztetés megkezdése előtt 
legalább 30 napnál korábban 
– a polgármesternél írásban 
bejelentkező egyéb szervezet

írásban észrevételt tehet, 
2020. október 3-ig.

Az észrevételeket az Ön-
kormányzat címére – 9970 

Szentgotthárd Széll K. tér 11. – 
vagy a polghiv@szentgotthard.
hu email címre szíveskedje-
nek eljuttatni.     

Felhívom figyelmüket, 
hogy csak a névvel, címmel 
ellátott dokumentumokat 
van lehetőségünk észrevé-
telként kezelni.

A veszélyhelyzet megszű-
nésével összefüggő átmeneti 
szabályokról és a járványügyi 
készültségről szóló 2020. évi 
LVIII. törvény 165 §-a értelmé-
ben lakossági fórum megtar-
tására nem kerül sor.

Szentgotthárd, 2020. szep-
tember 1.

Huszár Gábor
polgármester

Tisztelt Szentgotthárdiak!
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670 éve, az 1350. szeptember 
5-i okiratban szerepel először 
Kedhely település, mert jobbá-
gyai fellázadtak Péter, szent-
gotthárdi ciszterci apát ellen. 
Ennél korábban is élhettek itt 
emberek, elnevezése egyértel-
műen a keddi napokon tartott 
heti vásáraira utal: Kedhel, 
Kethel. Plébániáját 1493-ban 
alapították. 1605 után, míg 
nem volt  újra temploma 
Szentgotthárdnak, a hívek on-
nan is Kethelyre jártak. A török 
pusztítások idején a templom 
és korábbi iratai megsem-
misültek, ezért csak 1671-től 
vannak meg az anyakönyvek. 
1734-1878 között, 144 évig, amíg 
a heiligenkreuzi ciszterek 
irányították az apátságot, né-
metesítették nevét Markt-ra, 
de „nach St.Gotthard”-ként is 
jelölték. A XVIII. század utolsó 
éveiben Kéthelynek hívták, 
mert a település ügyeit 2 he-
lyen intézték. 1907-ben lett 
Rábakethely a neve a postai 
forgalom megkönnyítése vé-
gett, mert hazánkban több 
ilyen nevű település létezett. 
1931-ben temploma belsejét 
Kovács József esperes restau-
ráltatta.

115 éve, 1905. szeptember 21-
én halt meg Nagyfalván Lóskay 
Békény ciszterci szerzetes. A 
szentgotthárdi temetőkápolna 
mellé temették, sírköve ma is 
látható a kápolna falában. 1828. 
február 29-én Pápán szüle-
tett. A szabadságharc idején 
honvédként harcolt, a világosi 
fegyverletétel után zaklatták. 
1854-ben lépett be a ciszter-

ci rendbe. Tanított Egerben, 
Pécsett és Székesfehérvárott, 
1881-ben került Nagyfalvára, 
ahol plébánosként szolgált. 
Jó szónok volt, számos emlé-
kezetes szentbeszédet tartott, 
pl. 1882. szeptember 10-én, a 
szentgotthárdi tűzoltók zász-
lószentelésén.

120 éve, 1900. szeptember 
1-jén került Marót (Mathiasz) 
Artúr a gimnáziumba pálya-
kezdőként. 12 évig tanárként, 
majd 1912-től 23 évig, egészen 
a nyugdíjazásáig igazgatóként 
dolgozott. Az első világháború 
alatti és utáni zavaros, nehéz 
időszakra estek ezen évei. 
Lelkes szószólója volt a dalnak 
és zenének. Az 1903-1904-es 
tanévben megalakította a 
gimnázium énekkarát és az 
ifjúsági zenekart. Újraélesz-
tette a Dalos Egyletet, 18 éven 
át karnagyként, 3 évtizedig 
elnökként vezetve azt. Vezette 
a tűzoltók zenekarát, elnöke 
volt a Kaszinónak, titkára a 
Nőegyletnek. 14 éven át írta és 
szerkesztette a Szentgotthárd 
c. hetilapot. A nagy tisztelet-
ben álló, fáradhatatlan tanárt, 
igazgatót, karnagyot és újság-
írót dísztagjává választotta 
az iparos kör. A gimnázium 
igazgatói irodájában nem-
csak példamutató szellemi-
sége, de arcképe is jelen van a 
mai napig. Portréját kollégája, 
Ivánka László készítette. To-
rontál megyében, Máriaföldén 
született 1877-ben, 1956-ban 
Szentgotthárdon halt meg. 
A régi temetőben nyugszik. 
Nevét évtizedek óta a Zsida 

és Rábakethely városrészek 
közötti utca viseli.

90 éve, 1930 szeptemberé-
ben jelent meg Dezső Lipót ki-
rályi tanfelügyelő ismeretter-
jesztő útleírása Vas megyéről 
Az én szülőföldem címmel. A 
kerettörténet szerint egy tanár 
két szentgotthárdi jó baráttal, 
Varga Misivel és Balogh Pisti-
vel járja be Vas megye neveze-
tességeit. A 150 oldalt számos 
fényképpel illusztrálták.

85 éve, 1935. szeptember 14-
én vásárolta meg a soroksári 
Textilipari Rt. 222.000 pengő-
ért a selyemgyárat. Az 1899-
es alapító Bujatti testvérek 
addigra meghaltak, 1925-ben 
Hermann, 1933. december 13-
án Ferenc György.

75 éve, 1945 szeptemberétől 
a gimnáziumban lányok is 
tanulhattak állami támoga-
tással. Ezt megelőzően csak 
magántanulók lehettek, és a 
vizsgáikért is fizetniük kellett. 
(Malmos Mária volt az első, aki 
így vizsgázott 1898-ban.)

65 éve, 1955 szeptemberé-
ben kezdődő tanévben vezet-
ték be a gimnáziumban a leve-
lező oktatási formát, melyben 
heti egy alkalommal 5 órás 
konzultációkat tartottak.

60 éve, 1960 szeptemberé-
ben Járási Művelődési Otthon, 
röviden kultúrotthon nyílt a 
Kossuth Lajos utcában, a volt 
Lipp bank, a Szentgotthárdi 
Általános Takarékpénztár 
Rt. 1907-ben épült impozáns 
épületében. A kaszagyár kez-
deményezésére létrehozott 
szakszervezeti kultúrotthon-

ban a következő évtizedekben 
jelentős kulturális tevékenység 
folyt. A 11 helyiségből álló, 
300 ülőhelyes előadóterem-
mel rendelkező épületben 
könyvtár és klubok működ-
tek, rendszeresek voltak az 
ismeretterjesztő előadások, a 
hangversenyek, tanfolyamok 
és filmvetítések. A szabadtéri 
rendezvények céljára hangu-
latos kerthelyiség és szabadté-
ri színpad is épült. Nyaranként 
itt voltak a bálok is május else-
jén és augusztus 20-án.

40 éve, 1980 szeptemberé-
ben a Szentgotthárd és Csö-
rötnek közti Rába szakaszon 
összehangolt munkával ún. 
nagyvízi szabályozást kezdett 
a Nyugat-dunántúli Vízügyi 
Igazgatóság.

35 éve, 1985. szeptember 
3-án indult meg a tanítás a 
város és környékének új, 16 
tantermes iskolájában. Mi-
vel a közigazgatását tekintve 
Szentgotthárdhoz tartozó, 
részben nemzetiségi Rábafü-
zes és Rábatótfalu, valamint 
Alsószölnök, Szakonyfalu álta-
lános iskolásai is ide kerültek, 
kiemelt feladat lett a német 
és szlovén nyelv oktatása. A 
korszerű intézmény sportcsar-
nokkal, két technika terem-
mel, kémia–fizika előadókkal, 
könyvtárral, 600 fős lelátóval, 
600 főt ellátni tudó konyhával 
és ebédlővel rendelkezett. Az 
iskola ünnepélyes átadására 
november 10-én került sor 2. 
sz. Általános Iskola néven.

Összeállította 
Talabér Lászlóné

Nevezetes szentgotthárdi évfordulók szeptemberben

Augusztus elsején a Szent-
gotthárd és Térsége Turisz-
tikai Egyesület, a szlovén 
Idegenvezetők Szövetségé-
nek (Združenje turističnih 
vodnikov Slovenije) tagjait 
fogadta és kalauzolta Szent-
gotthárdon és a környéken. 
A résztvevők Szlovénia min-
den régiójából érkeztek, és 
egyesületünk Mura-Raba Tour 
projektjének keretében, nyílt 
lehetőség vendégül látni a szlo-
vén szakembereket. A program 
július 31-én vette kezdetét a 

Muravidéken, majd ezt köve-
tően Szentgotthárdon a Hotel 
Lipában szálltak meg, hogy 
augusztus elsején reggel már 
városnézéssel és fürdőlátoga-
tással kezdhessék a programot. 
Ezt követően Orfaluban és 
Felsőszölnökön folytatódott a 
nap, és a pozitív élményeknek, 
tapasztalatoknak köszönhető-
en, remélhetőleg legközelebb 
már csoportokkal térnek vissza 
a térségbe.
Információ: Szentgotthárd és 
Térsége Turisztikai Egyesület 

Szlovéniai idegenvezetők látogatása
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Szeptember elsején rövid 
ünnepségen átadták a Szé-
chenyi iskola fedett kerék-
pártárolóját. A szülői mun-
kaközösség céges segítséggel 
valósította meg a terveket.

A jelenlévőket Kovács Já-
nosné intézményegység-ve-
zető köszöntötte, aki kiemelte, 
hogy egy iskola életében nagy 
jelentőséggel bír minden 

olyan újdonság, ami az intéz-
ményben tanuló gyermekek 
életét megkönnyíti, a környe-
zetét, szebbé, kulturáltabbá 
teszi. A fedett kerékpártároló 
kialakítását már évekkel ez-
előtt tervezte a szülői munka-
közösség, pénzük nagy részét 

régóta erre gyűjtötték. Az 
anyagi hátteret megteremtve, 
az ötletet megvalósították. 
Mindez nem jöhetett volna 
létre, ha nincsenek a támoga-
tó vállalatok, ha nincsenek a 
két kezükkel segítséget nyújtó 
szülők, ha nincsenek a szülői 
munkaközösség tagjai. Hálás 
köszönet érte. Sokan voltak, 
nehéz lenne mindenkit fel-
sorolni név szerint, de akik 

legtöbbet tettek az elképzelés 
megvalósításáért, minden-
képpen meg kell említeni. Így 
a vállalatok közül a Kiswire-t 
és az Allisont, akik jelentős 
anyagi támogatást nyújtottak, 
a szülők közül pedig Hargitai 
Lászlót, aki megtervezte és 

elkészítette a vasszerkezetet, 
valamint Kulcsár Lajost, aki 
az alap betonozását irányí-
totta. Köszönetet mondott 
városunk polgármesterének, 
Huszár Gábornak és főépí-
tészének, Kiss Gábornak. Az 
átadón Czibókné Grábler 
Juditnak, a szülői munkakö-

zösség elnökének – aki az 
egész folyamatnak a moz-
gatórugója volt, támogatókat 
keresett, szervezett – virág-
csokor kíséretében köszönte 
meg odaadó munkáját Kovács 
Jánosné. 

(Információ: 
Széchenyi iskola)

Programajánló
Szeptember 15-22. 
Mobilitás Hete. Részletek a plakáton!

Szeptember 16. 18:00
Hangversenybérlet. Győri Ütőegyüttes. Helyszín: Színház
Szeptember 21. 17:00
Tánc az Alzheimer ellen. Helyszín: Színház előtti téren

Október 1. 18:00
Idősek Világnapja
Orfeum Vándorszínpad – Operett Gála. Helyszín: Színház

Október 2. 16:00
Irodalmi est. Kortárs költők. Helyszín: Central Bistro

Október 7. 10:00-17:00
Véradás. Helyszín: Színház aula

Október 10. 19:00
Apró hírek
Szentgotthárdi Színjátszókör bemutatkozó előadása
Az előadás ingyenes! Helyszín: Színház

Október 16. 19:00
Színház – Házasságról szó se lehet
Négy Arc Színházi Produkció. Helyszín: Színház

Október 17. 18:30
Capella Savaria. Helyszín: Refektórium

Október 21. 18:00
Hangversenybérlet – Trillusion – Prologue
Rápli Péter és Szentannai Ádám. Helyszín: Színház

Szentgotthárd Város Önkor-
mányzata – a Kubinyi Ágos-
ton Program muzeális intéz-
mények szakmai támogatása 
keretében – pályázatot nyúj-
tott be a szentgotthárdi Pável 
Ágoston Múzeum hűtő-fűtő 
klímarendszerének kialakí-
tására.

A több mint 100 éves épü-
let közönséghasználati terei 
nyáron nehezen hűthetők, 
bizonyos részei télen pedig 
nehezebben fűthetők. Koráb-
ban, az önkormányzati fenn-
tartás előtt áprilistól októberig 
volt látogatható a gyűjtemény, 

2013-tól azonban egész évben, 
hétfőtől szombatig nyitva tart. 
Azóta múzeumpedagógust 
is alkalmaznak a tárlatveze-

tő mellett, így rendszeressé 
váltak a foglalkozások diákok 
számára, de sok esetben civil 
szervezetek, felnőtt csoportok 

is kérnek múzeumpedagógiai 
programot, illetve a hagyomá-
nyos kiállítás-látogatásokon 
kívül egyéb eseményeket is 
szervez az intézmény.

Mivel az akadálymentesítés, 
a korszerű világítás, a modern 
és tiszta mellékhelyiségek 
mellett a megfelelő klíma is 
elvárható egy tárlatlátogatás 
során, a múzeum hűtő-fűtő 
klímarendszerének kialakítá-
sa mind a négy szinten meg-
történik a pályázat kedvező 
elbírálása esetén.

Információ: 
Szentgotthárdi Közös Ön-

kormányzati Hivatal

Klimatizálhatják a múzeumot – pályázatot nyújtott be az önkormányzat

Átadták  a kerékpártárolót

Balról jobbra Hargitai László (szülő),Czibókné Grábler Judit 
(szülői munkaközösség vezető), Támis János 

(Kiswire Szentgotthárd Kft. igazgató) Kovács Jánosné 
tagintézmény-vezető), Rezsnyák Péter 

(az Allison Transmission magyarországi gyárának vezetője)
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MOZIMŰSOR
szeptember 11. 19:00, szep-

tember 12. 17:00, szeptember 
12. 20:00, szeptember 13. 
16:00, szeptember 13. 19:00, 
szeptember 14. 19:00, szep-
tember 15. 19:00

Tenet (szinkronizált angol-
amerikai-kanadai akció-thril-
ler – 2D)

Christopher Nolan ismét kü-
lönlegesen egyedi, izgalmas 
és meghökkentő fordulatok-
ban gazdag thrillert rendezett, 
amelyben egy angol kémnek 
kellene megmentenie a Földet 
a rá leselkedő és pusztulással 
fenyegető katasztrófától. Ám a 
szuperügynöknek nemcsak az 
idegen hatalmak embereivel, 
hanem a legnagyobb ellen-
séggel, az Idővel is meg kell 
küzdenie…

szeptember 18. 19:00, 
szeptember 21. 19:00, szep-
tember 22. 19:00

Az új mutánsok (szinkroni-
zált amerikai sci-fi akciófilm 
– 2D)

A 20th Century Studios és 
a Marvel Entertainment film-
jében egy csapat ifjú mutánst 
pszichiátriai megfigyelés céljá-
ból tartanak bent egy a világtól 
elzárt kórházban. Amikor az új 
képességeiket és a barátságukat 
is próbatétel elé állító különös 
dolgok történnek, a fiatalok 
elszánt küzdelembe kezdenek, 
hogy élve kijussanak…

szeptember 19. 17:00, szep-
tember 20. 16:00

Mulan (szinkronizált ame-
rikai családi kalandfilm – 3D)

Lenyűgöző történet egy félel-
met nem ismerő fiatal nőről, aki 
férfinak álcázza magát, hogy 
csatasorba állhasson a Kínát 
fenyegető északi barbárok ellen. 
Egy megbecsült harcos legidő-
sebb lányaként született Mulan 
bátor, eltökélt és talpraesett 
ifjú hölgy. Amikor a császár 
határozata értelmében minden 
családból csatlakoznia kell egy 
főnek a hadsereghez, átveszi a 
gyengélkedő apja helyét, és végül 

Ázsia nagy harcosainak egyike 
válik belőle…

szeptember 19. 19:30, 
szeptember 20. 18:30

Tenet (szinkronizált angol-
amerikai-kanadai akció-thril-
ler – 2D)

Tartalom: szeptember 11. 19:00 
óra

szeptember 25. 19:00, 
szeptember 28. 19:00, szep-
tember 29. 19:00

Téboly (szinkronizált ame-
rikai thriller – 2D)

Veled is szembejöhet a leg-
rosszabb rémálmod… Rachel a 
reggeli rohanásban a végelát-
hatatlan dugóban ülve ledudál 
egy idegent, majd elhajt mellette. 
A férfi ettől hirtelen bekattan, és 
halálos országúti bosszúhad-
járatba kezd. Üldözőbe veszi a 
nőt, akit pokoli leckék végtelen 
során keresztül próbál teljesen 
kikészíteni. Az ámokfutó nem 
kímél senkit, aki az útjába kerül…

szeptember 26. 17:00, 
szeptember 27. 16:00

Mulan (szinkronizált ame-
rikai családi kalandfilm – 2D)

Tartalom: szeptember 19. 
17:00 óra

szeptember 26. 19:30, 
szeptember 27. 18:30

Tenet (szinkronizált angol-
amerikai-kanadai akció-thril-
ler – 2D)

Tartalom: szeptember 11. 19:00 
óra

TENET – EGÉSZ EURÓPA 
MOZIBA MENT!

Megtört a jég! Végképp bebi-
zonyosodott, a mozirajongók 
továbbra is arra vágynak, hogy 
nagy vásznon, ideális kép- és 
hangminőségben élvezzék a 
nagy filmeket. És ki másnak si-
került volna ezt bebizonyítani, 
mint az elmúlt évtized egyik 
legnagyobb mozis hősének, 
Christopher Nolan-nek, akinek 
új, különleges akciófilmjét, a 
Tenet-et azért várták régóta 
egyforma türelmetlenséggel 
a moziüzemeltetők és -rajon-
gók, mert ettől remélték a nagy 
áttörést. Ami be is következett: 

a nézők egész Európában 
visszatértek a mozitermekbe. 
De még nagyobb számban, 
mint bárki készült volna rá. A 
John Davis Washington, Robert 
Pattinson, Elizabeth Debicki, 
Kenneth Branagh és Michael 
Caine főszereplésével készült 
csavaros akcióorgia Európa jó 
néhány országában hamarabb 
került a mozikba, mint Ameri-
kában, és máris 53 millió dol-
lárt hozott a stúdiónak. Ehhez 
az eredményhez a magyar 
filmrajongók is hozzátették a 
magukét: a premier utáni négy 
nap sikere megközelíti A sötét 
lovag-trilógiáét, és meghaladja 
az azóta bemutatott, szintén 
elképesztően népszerű filme-
két. Nolan legújabb trükkjeit 
legalább annyira értékelték a 
nézők, mint az Eredet-et, a Csil-
lagok között-et és a Dunkirk-et.

Nem is tudnánk ennél job-
ban örülni – nyilatkozta Toby 
Emmerich,  a Warner Bros 
Stúdió általában visszafo-
gott stílusú elnöke. Aki azt 
is hozzátette, az összesített 
nézőszám egyre nőni fog, 
hiszen hátravan még jó pár 
európai nagy mozis piac, és 
csak azután jön Amerika. Rá-
adásul, aki egyszer megnézte 
a Tenet-et, biztosan újra látni 
akarja a mozikban, hiszen egy 
olyan csavaros és szellemes 
történetű filmet, amelyben az 
idő néha előre, néha visszafelé 
halad, mindenki szeret má-
sodszor is megnézni.

(IC Press)

Az esetleges zsúfoltság 
elkerülése érdekében ezt 
az alkotást a szentgotthárdi 
mozi több hétig műsoron 
tartja! További információk 
és online helyfoglalás: www.
csakanyimozi.hu

TOVÁBBRA IS FOKOZOTT 
A VÉDELEM A MOZIBAN!

Nagyon fontos szempont, 
hogy a vendégek biztonság-
ban érezzék magukat, ezért 
a szentgotthárdi filmszínház 
kiemelten figyel és ügyel 
a nézők egészségére. Így 
például a bejáratokhoz és a 
mosdókba kézfertőtlenítő 
eszközök kerültek kihelye-
zésre. A jegypénztárban és 
a büfében pedig maszkban 
történik a kiszolgálás. Az on-
line helyfoglalási rendszer-
ben egy tranzakción belül, 
például egy háztartás, család 
vagy baráti társaság által ki-
választott székek szólhatnak 
egymás mellé, de kettő tranz-
akció között egy ülőhelyet 
automatikusan üresen hagy 
a program. Előzetes foglalás 
hiányában sem kerülnek a 
szomszédos székek helyei 
értékesítésre.

A vetítési napokon az elő-
adás előtt fertőtlenítés tör-
ténik, amely több órán át 
nyújt védelmet, ezért például 
szombaton és vasárnap a 
második film végéig is kifejti 
hatását.  

A megelőző jellegű intéz-
kedések, főleg a távolságtar-
tás betartása miatt fontos, 
hogy a vendégek időben, leg-
alább a kezdési időpont előtt 
húsz perccel megérkezzenek. 

A földszinten szalaggal két 
részre lett osztva az aula. Az 
oldalajtón a büféhez, a főbe-
járaton pedig a jegypénztár-
hoz lehet eljutni.

A személyzet az adott film-
re történő beengedéskor 
maszkot visel, de a nézőknek 
nem kötelező az arcukat (a 
szájukat és az orrukat) elta-
karni a moziban.
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A Szlovén Kulturális és In-
formációs Központban Szent-
gotthárdon augusztus 9. és 
16. között zajlott a 19. Szent-
gotthárdi Nemzetközi Mű-
vésztelep. Az alkotótáborban, 
amelyet hagyományosan a 
Magyarországi Szlovének 
Szövetsége, a Lendvai Galéria-
Múzeum és Szentgotthárd 
Város Önkormányzata kö-
zösen szervezett, 10 művész 
– festők és szobrászok – vet-
tek részt Magyarországról 
és Szlovéniából. Az alkotó 
tevékenység mellett az idén is 

lehetőségük volt ismerkedni a 
Rába-vidék és Szentgotthárd 
kulturális örökségével. Az idei 
alkotótábor résztvevői: Igor 
Banfi, Barbara Kastelec,   Csuta 
György,  Ferenc Király,  Kovács 
Ferenc, Lipovics János, Vanyúr 
István,  Endre Göntér, Maria B. 
Raunio, Svetlana Jakimovska 
Rodić. A művésztelep szakmai 
vezetője: Feri Gerič, a Lendvai 
Galéria Múzeum nyugalma-
zott igazgatója volt. 

Fotó: Holecz Károly
Információ: Magyarországi 

Szlovének Szövetsége

Szentgotthárdon a Színház-
ban tartották önálló estjüket 
augusztus 6-án. Hogy a ke-
resztnevükön és a miskolci 
gyermekéveken kívül mi a 
közös bennük, talán el sem 
kell sorolni. A két Karinthy-
gyűrűs humorista fergete-
ges hangulatban mesélt a 
közös múltról és jelenről a 
szentgotthárdi közönségnek. 
Vida Péter a művészvilág 

rejtelmeibe avatta be a hall-
gatókat, míg Aranyosi Péter 
olyan történeteket hozott, 
amik az átlagemberrel is 
bármikor megtörténhetnek. 
Minden rezdülésükkel együtt 
mozdult a közönség, hiszen a 
személyes hangvételű, vicces 
történetekbe mindenki bele 
tudta képzelni saját magát. 

Kóborné Kocsis Viktória
Fotó: Woki Zoltán

Augusztusban tartották 
a 19. Szentgotthárdi 
Nemzetközi Művésztelepet

Miskolci gyökerek: 
Aranyosi Péter és Vida Péter 
közös estje

A St. Gotthard Spa & Well-
ness élményfürdő a hagyo-
mányoknak megfelelően 
2020-ban is meghirdette a 
nagy népszerűségnek ör-
vendő nyári táboroztatást. 
A táborozási időszak 6 hetet 
ölelt fel, június végétől au-
gusztus 14-ig. Összesen 62 
résztvevő volt, ebből több 
gyermek több turnusban is 
lelkesen jelen volt. 

A jó hangulat ezúttal sem 
maradt el, a változatos prog-
ramokon a gyerekek nagy 
örömmel és lelkesedéssel vet-
tek részt.  A programok között 
szerepeltek szárazföldi és vízi 

sport animációs foglalkozá-
sok, csapatversenyek, labda-
játékok, csúszdaverseny, film-
nézés, és persze a fürdőzés.  
A szentgotthárdi fürdő által 
szervezett táborok remek 
lehetőséget kínálnak a nyári 
forróságban új barátságok 
megköttetésére, a teljes körű 
kikapcsolódásra, miközben 
gyermekeink rengeteg él-
ménnyel gazdagodnak. 

A részvevők számából és a 
pozitív visszajelzések alapján 
bátran mondhatjuk, hogy 
idén is rendkívül jól sikerül-
tek táboraink. 

Dömötör Fanni

Nyári Tábor 2020
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Egészségünkért, ismeretterjesztő sorozat (36.)

Fogaink egészségének meg-
őrzése végett lényeges, hogy 
nagy hangsúlyt helyezzünk a 
szájüreg tisztántartására. Saj-
nos a modern étkezés nagyon 
sok cukrot és szénhidrátot 
tartalmaz, ami növeli a fogak 
romlásának lehetőségét.

Főbb irányelvek:
– Legalább 2x naponta (este! 

és reggel) mossunk fogat. Lé-
nyeges, hogy este vacsora 
után tiszta fogakkal menjünk 
aludni, mert éjjel kisebb a nyál-
termelődés, ezáltal kevésbé 
védi a fogakat. 

– Fogköztisztító eszközöket 
használjunk. Ez a fogselyem 
(amely kapható egy kis villára 
is felszerelve könnyítve ezzel 
a tisztítást) v. a fogköz-tisztító 
kefe (amely jobb, ha műanya-
got veszünk, mert ez nem 
görbül meg használat közben, 
ezáltal nem nyomjuk a tasakba 
a baktériumokat). A fogselyem 
kapható fluorral impregnálva 
is, amivel egyidejűleg fluorral 
erősíthetjük a fogzománcot.

– Ma már nagyon nagy vá-
lasztékban kapható fogkrém. 
Borsónyi mennyiséget kell 
tenni a fogkefére, majd min-
den oldalról megmossuk a 
fogainkat. Jó összetevőinek kö-
szönhetően nem kell fogmosás 
után öblíteni, csak az első nagy 
mennyiséget kiköpni. Ez alól 
kivétel képeznek a fehérítő 
fogkrémek, mert ezeknek 
maró hatása nem jó, ha sokáig 
a fogon marad. Ha fehérítő fog-
krémet használunk, akkor jobb 
este egy másik, fogzománcvé-
dő fogkrémet használni.

– Nagyon egészségesek 
a cukormentes rágógumik, 
amik tisztítják a fogakat és 
emellett a nyáltermelődést is 
serkentik.

– Lényeges, hogy a cukrok 
bevitelének gyakoriságát csök-
kentsük. Üdítők helyett tiszta 
vizet igyunk.

– Időben el kell kezdeni 
a fogmosást, már 
féléves kortól. Ele-
inte játékosan, csak 

a megszokás elérése miatt. 
Hatéves korban előtör az első 
maradandó fog észrevétle-
nül a tejfogak mögött, majd 
sorba cserélődnek a fogak. 
Ilyenkor a fogak különböző 
magasságokban vannak, ezért 
mosásuk jó technikát követel. 
Ezért legjobb, ha a fogorvosi 
rendelőben megmutatják a 
fogmosás módját. Rendszere-
sen kell fogorvoshoz járni.

– Idős korban is nagyon 
lényeges a fogpótlások min-
dennapos mosása. A kivehető 
fogpótlás tisztításához vehe-
tünk egy puha sörtéjű köröm-
kefét. A fertőtlenítés történhet 
alkohollal, feloldott szódabi-
karbónával, fogkrémmel, akár 
mosogatószerrel, forró vízzel, 
utána szárazon lehet tartani 
éjjel. Viszont a puha anyag-
ból készült teljes protézisek 
mosását a fogorvostól kapott 
ajánlott szerekkel kell fertőt-

leníteni, nem szabad szárazon 
tartani és csak langyos vízzel 
szabad mosni. Vannak fogsor-
fertőtlenítő tabletták, ame-
lyeket pontosan az utasítás 
szerint kell pohárban feloldani 
és pár percig (!) áztatni benne 
a protézist.

– Fogkő-eltávolítás céljából 
rendszeresen kell fogorvoshoz 
járnunk, mivel a fogkő tele van 
baktériummal, gyulladásban 
tartja az ínyt, ettől kilazulnak 
a fogak. Ha vérzik az ínyünk, 
az annak a jele, hogy nem mo-
sunk kellően fogat.

– Szájöblítőket néha hasz-
nálhatunk, ha gyulladás van 
a szájunkban, de nem állandó 
jelleggel. Lényegesebb a me-
chanikus tisztítás.

– Orális probiotikumok is 
kaphatók, amik elősegítik a 
száj egészséges mikroflóráját.

Dr. Kocsis Beatrix 
I. körzet fogorvosa 

Szájhigiénés tanácsok a fogak egészségének megőrzésére

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

Szentgotthárd Város 
Önkormányzata 2014-
ben Széll Kálmán nevével 
alapította meg a szentgott-
hárdi diákok támogatásá-
ra létrehozott pályázati 
lehetőséget. A vonatkozó 
rendelet alapján a közép-
iskolás kategóriában 5 főt 
támogat az Önkormány-
zat, a felsőfokú oktatásban 
résztvevők közül pedig 
3 főt. Az ösztöndíj 10 hó-
napra szól, a mértéke a 
középiskolásoknak 5.000 
Ft/fő/hó, a felsőoktatásban 
tanulók számára 10.000 

Ft/fő/hó. Az Önkormány-
zat az  idei év nehézségei 
ellenére is meghirdette 
az ösztöndíjpályázatot, 
amelynek beadási határ-
ideje ezúttal is augusztus 
31. volt. A határidőig ösz-
szesen tizenöt pályázat 
érkezett: 8 középiskolás 
és 7 felsőoktatásban ta-
nulmányokat  folytató 
hallgató adta be a téma-
vázlatát. A bíráló Széll 
Kálmán Ösztöndíj Bizott-
ság szeptemberben fogja 
megtárgyalni a beérkezett 
témavázlatokat.

Köszönetnyilvánítás
A Család- és Gyermekjóléti 

Központ Szentgotthárd intéz-
ménye ezúton szeretne köszö-
netet mondani a 2020. évben 
megrendezésre kerülő Nyári 
Napközbeni Gyermektábor 
(2020. 07. 06–07. 10.), illetve 
a nyári Gyermekfelügyeletek 
(2020. 07. 20–07. 24., 2020. 08. 
03–08. 07.) sikeres megrende-
zéséhez nyújtott támogatásá-
ért és segítségéért:

Köszönet a Gotthard Spa 
& Wellness-nek az ingyen 
élményfürdőzésért, a Szent-
gotthárdi Egészségfejlesztési 
Irodának az általuk finanszíro-
zott nagyszerű kirándulásért a 
Tűzlepke Öko Parkba, A Szent-

gotthárdi Kutyamenhelynek az 
érdekes bemutatóért, a SZET 
Kft-nek, a Pannon Kapu Kul-
turális Egyesületnek és Fajka 
Dánielnek a segítségért, a 
Hársas tavi Lángosbüfé csapa-
tának a finom ebédért, Fábián 
Tamásnak a gyümölcsökért, 
Köncz Nórának, Bedi Petrának 
és Kovács Milánnak a közössé-
gi munka keretében nyújtott 
önkéntes segítségért.

Köszönjük, hogy támogatá-
sukkal hozzá já rultak ahhoz, 
hogy a gyermekek a nyár fo-
lyamán hasznosan tölthessék 
szabadidejüket!

Család- és Gyermekjóléti 
Központ Szentgotthárd

Széll Kálmán tanulmányi 
ösztöndíj pályázat 2020.
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Lakásfelújítás, épületkarbantartás.
Nyílászárócsere, festés.

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

Takarítás.

Szentgotthárd, Hunyadi út 42.
Ügyfélszolgálati iroda: 

06-94/380-052
Ügyfélszolgálati idő: 

munkanapokon 8.30-15.00

Telephelyünkön garázsok, irodák, raktárak bérbe adók!

SZET Szentgotthárdi Kft.

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

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

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

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

Augusztus 15-én, Nagybol-
dogasszony ünnepén, a Mária 
Út teljes útvonalán, minden 
szakaszon egy közös célért, a 
világ testi-lelki egészségéért 
zarándokoltak a hívek. 

A szentgotthárdi  Keresztény 
Megmozdulásokért Egyesület 
koordinálásában, Halogyról 
és Szlovéniából Markovciból 
is érkeztek zarándokok. A ha-

gyományokat követve három 
nyelven, magyarul, szlovénul, 
németül miséztek.

Szentgotthárd is fontos cél-
állomása az 1Úton Nemzet-
közi Zarándoknapnak, ahol 
szlovén, német és magyar 
ajkú hívek imádkoztak kö-
zösen a Nagyboldogasszony 
templomban. A szlovén fal-
vakból érkező zarándokokat 
Kissné Köles Erika szlovén 

országgyűlési 
szószóló és a 
helyi szlovén 
nemzetiségi 
önkormány-
zat tagjai fo-
g a d t á k .  A z 
ünnepi szent-
misét  Msgr. 
Peter Štumpf 
muraszomba-
ti püspök ce-
lebrálta. Vele 
e g y ü t t  m i -

sézett: Dejan Horvat plé-
bános Markovciból, Tóth 
Tibor felsőszölnöki  plé-
bános és Bodorkós Imre 
szentgotthárdi plébános. 
A liturgián közreműködött: 
a Nagyboldogasszony temp-
lom kórusa, a Magyaror-

szági Szlovének Szövetsége 
Apátistvánfalvi Egyházi Ének-
kara és a Rábafüzesi Német 
Asszonykórus.

A zarándokok a szentgott-
hárdi plébánián, agapéval 
zárták a napot. 

Dr. Sütő Ferenc 

Az 1Úton Nemzetközi Zarándoknapon
Megérkeztek a szlovén zarándokok

Bodorkós Imre , Msgr. Peter Štumpf , 
Kissné Köles Erika
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Íjászat
A járványhelyzet miatt a 

versenyszezon is később kez-
dődött az íjászoknál, és jóval 
kevesebb megméretteté-
sen vehetnek részt a Szent 
Sebestyén Íjászkör tagjai 
az idén. A három nyu-
gati megyére kiterjedő 
3D Regionális Bajnokság 
első versenyét Écsen ren-
dezték, ahol a szervezők 
kihasználva a változatos 
terepviszonyokat egyből 
egy nehéz, technikás pá-

lyát építettek. A szentgotthár-
di íjászok felkészülése nem 
sikerült rosszul, hiszen mind 
a négy induló versenyző a do-
bogón végzett. Dallos Mariann 
a nomád íjkategóriában első, 

Dallos László szintén a no-
mád íjkategóriában ért el első 
helyezést. Létay Zoltán a csi-
gásíjászok mezőnyében, míg 
Korándi Szilárd a vadászreflex 
íjkategóriában lett második.

A következő 
versenyt Kör-
menden ren-
dezték, ahol a 
tapasztalt , vi-
lágversenyeket 
nyerő rendező 
íjászok egy szin-
tén nem könnyű 
pályával lepték 
meg az indu-

lókat. A kánikula sem tudta 
megzavarni az íjászkör tagjait, 
öt fényes érmet sikerült be-
gyűjteniük. Ezen a versenyen 
sem talált legyőzőre Dallos 
Mariann és Dallos László, a 
nomád kategóriát mindketten 
megnyerték, de Létay Zoltán 

sem adta lejjebb, megnyerve az 
irányzékos kategóriát. Korándi 
Szilárd a vadászreflex kategóri-
ában lett második, míg Mesics 
Kálmán a barebow kategóriá-
ban szerezte meg a harmadik 
helyet. A versenysorozat szep-
temberben folytatódik még 
két versennyel, az eddigi ered-
mények alapján több dobogós 
helyezés várható a bajnokság 
összesítésében.

 Információ: 
Szent Sebestyén Íjászkör

Sportprogramajánló
Szentgotthárdi VSE – Lorry GM Kft Szarvaskend (Megyei I. labda-
rúgó-mérkőzés)
Időpont: 2020.09.12. - 16:30 
Ifjúsági mérkőzés: 14:30
Helyszín: Szentgotthárd Városi Sporttelep

SzentgotthárdI VSE – Répcelaki SE (Megyei I. labdarúgó-mérkőzés)
Időpont: 2020.09.26. - 16:00 
Ifjúsági mérkőzés: 14:00
Helyszín: Szentgotthárd Városi Sporttelep

Rábatótfalui SE – Gyöngyöshermán-SZSE (Megyei II. labdarúgó-
mérkőzés)
Időpont: 2020.09.13. - 16:30 
Ifjúsági mérkőzés: 14:30. Helyszín: Rábatótfalu Sportpálya

Rábatótfalui SE – Tanakajd TC (Megyei II. labdarúgó-mérkőzés)
Időpont: 2020.09.27. - 16:00 
Ifjúsági mérkőzés: 14:00. Helyszín: Rábatótfalu Sportpálya

Máriaújfalu SE – Nagyrákos SE (Megyei III. labdarúgó-mérkőzés)
Időpont: 2020.09.20 - 16:00
Helyszín: Máriaújfalu Sportpálya

Thermalpark – Szentgotthárdi VSE - Zalaegerszegi TK (Szuperliga 
tekemérkőzés)
Időpont: 2020.09.19 - 12:00 
Helyszín: Szentgotthárdi Sporttelep, Tekéző

Thermalpark – Szentgotthárdi VSE - Investment Közutasok Kapos-
vári TK (Szuperliga tekemérkőzés)
Időpont: 2020.09.26 - 12:00 
Helyszín: Szentgotthárdi Sporttelep, Tekéző

Szentgotthárdi VSE – Várpalotai BSK (NB II. kézilabda-mérkőzés)
Időpont: 2020.09.19 - 18:00 
Helyszín: Széchenyi iskola, Tornacsarnok

Augusztus 3-tól 14-éig, közel 
félszáz gyerekkel zajlott le a 
Szentgotthárdi Városi Sport-
egyesület Kézilabda Szakosz-
tályának már-már tradicio-
nálisnak nevezhető kézilabda 
tábora, ezúttal két turnusban. 
Az első héten a serdülő kor-
osztály, a másodikon pedig 

a fiatalabb utánpótláskorú 
játékosok vehettek részt az 
edzéseken, foglalkozásokon 
és a nem kézilabda specifikus 
programokon. Az első hét cél-
jai között főleg a kondicionális 
képességek fejlesztése kapta 
a fő hangsúlyt, munkával teli, 
kemény hetet zártak a játéko-
sok, napi 2-3 edzéssel. 

A szakosztály külön figyel-
met szentel a játékosok ké-
zilabdapályán kívüli visel-
kedésére, fontos célként lett 
megjelölve a csapatkohézió 
építése, amit a különböző 
külsős programokon erősít-
hettek meg. 

A fiatalabbak, a  2007-2011 
között születettek táborában 
a sportághoz kötődő edzések 
mellett az élményszerzés, a 
társak megismerése játszotta 

a főszerepet. Az új gyerekek 
megismerkedhettek a ké-
zilabda sportág alapjaival, 
megtapasztalhatták az edzé-
sek terhelését, emellett pedig 
közösségben tölthették el 
a hetet. A kemény délelőtti 
edzések mellett szerepelt 
túrázás, a nagy melegre való 

tekintettel többszöri fürdő-
zés, a Holdfényliget Kaland-
park kötélpályái, elméleti és 
sportos vetélkedők, sütögetés, 
táborozás és végül egy közös 
pizzázás is, ahol kihirdették 
a tábori versenyek győzteseit, 
akik megkapták megérdemelt 
jutalmukat.

Kellemesen elfáradva, de 
élményekkel gazdagodva 
térhettek haza a gyerekek, 
akik folytatják a megkezdett 
munkát és a felkészülést a 
következő bajnoki szezonra. 
Csapataink ezúttal is több 
korosztályos bajnokságban 
szerepelnek, ahová továbbra 
is sok-sok szeretettel várjuk 
a sportolni kívánó tanulókat! 

Információ: Szentgotthárdi 
Városi Sportegyesület 

Kézilabda Szakosztálya

Táboroztak a szentgotthárdi kézisek

Dallos László, Dallos Mariann, Létay Zoltán, 
Korándi Szilárd

Dallos László, 
Dallos Mariann, 
Korándi Szilárd, 

Létay Zoltán
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A Honismereti Klub és a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Mú-
zeum évek óta rendez időszaki kiállításokat az önkormányzati 
hivatal előterében. Az idén Szentgotthárd sporttörténetének 
relikviáit mutatták be az augusztus 19-én megnyitott kiállítá-
son, amelyen sportolók és szakosztályvezetők is részt vettek.  

Horváth Tiborné, a könyvtár 
és múzeum vezetője köszön-
tötte a megjelenteket, majd 
Huszár Gábor polgármes-
ternek adta át a szót. A pol-
gármester felidézte, 5 évvel 
ezelőtt Széll Kámán születé-
sének évfordulóján teltek meg 

először a kiállítások tárlói az 
önkormányzati hivatal föld-
szintjén. A szervezők szorgal-
mát, kitartását dicséri, hogy 
minden évben újabb kiállí-
tással tudnak előállni, gyűjtik 
a dokumentumokat, fotókat, 
tárgyakat.  „Amikor a jelent, a 
jövőt építjük, figyelnünk kell 
a múltunkra is. Szentgotthárd 
gazdag sportmúltját tárják a 
látogatók szeme elé.” Elmond-
ta, 15 évig volt a Széchenyi 
iskola igazgatója, a gyerekek 
mentális és fizikai állapotát 
egyaránt javítja a sport, meg 
kell találni azt a mozgásfor-
mát, amit örömmel végeznek. 
Küzdeni, győzni és veszíteni 
is így tanulnak. Az egyéni és a 
csapatsport egyaránt jót tesz, 
a 6 és 14 éves korban végzett 
mozgást, ha kihagyják a gye-
rek életéből, kamaszodván 
már aligha pótolható. A ki-
állítás is felvillantja azokat a 
lehetőségeket, amiket a sport 
nyújthat, mindenkit spor-
tolásra buzdítva, fejezte be 
beszédét a polgármester. 

Csuk Alajos és dr. Frank Róza, 
a Honismereti Klub tagjai ren-
dezték a kiállítást. Csuk Alajos 

egykori sportfelügyelő, nyitotta 
meg a kiállítást. Elmondta, a 
város sporttörténete 1896-ig a 
Kerékpáros Egylet, Szentgott-
hárd első sportegyesületének 
megalakulásáig nyúlik vissza. 
2016-ban már rendeztek ha-
sonló témájú kiállítást, azóta 

újabb dokumen-
tumokat, fotókat, 
tárgyakat tudtak 
szerezni a város 
lakóitól, sportolói-
tól. Ez a kiállítás se 
lehet teljes, a gaz-
dag sportéletnek 
csak kis szegletét 
tudják bemutat-
ni, jó lenne olyan 
helyet szerezni a 
városban, ahol ál-
landó tárlók, tablók 

szemléltetnék ezt. A 134 éves 
sportmúltra visszatekintve 
nagyobb kutatómunka kell a 
szakosztályok életének feltá-
rásához. A gimnázium meg-
alapítása után Cseley József a 
Rába adottságát kihasználva 
az vízi sportot népszerűsítette, 
1893-ban strandot, öltözőt 
építettek a gátnál, a gimnázium 
sportköre vízipólós csapattal is 
rendelkezett, sportcsónakon, 
kajakon a Dunáig is eleveztek. 
A Kerékpáros Egylet 1894-ben 
jött létre, többször újjáalakí-
tották, 1925-ben 80, valamivel 
később 100 tagja volt. 

Csuk Alajos felelevenítette 
a város téli és nyári sportjá-
nak alakulását, a csapatspor-
tok létrejöttének időszakát. 
Sok-sok érdekes történettel 
fűszerezte előadását. Például 
megtudhattuk, hogy az első 
labdarúgó-mérkőzést 1912-
ben tartották a vasútállomás 
közelében, a pálya valójában 
egy disznólegeltető volt, 600 
néző drukkolt a csapatnak…

A történeti visszatekintés 
után elmondta, Szentgott-
hárd nem csupán a szakosz-
tályok által elért eredmények 
miatt lehet büszke, hanem 
azért is, mert több világszín-
vonalon teljesítő sportolót 
adott az országnak, igy a 
század elején Gerger Ferenc 
kerékpározót, Druxler Lajos 
asztaliteniszezőt, a hetvenes 
években Doncsecz József 
olimpiai 4. helyezett birkó-
zót, Molnár Dezső válogatott 
labdarúgót, Gécsek Tibor 
Európa bajnok kalapácsve-

tőt, Pars Krisztián olimpiai 
aranyérmes kalapácsvetőt, 
Dancsecs Bojána kick-box 
világbajnokot, Horváth Kris-
tóf táncművészt, 7-szeres 
világbajnokot, Koszár Zsolt 
futót 2010-ben nemzetközi 
félmaraton 1. helyezés., So-
mogyi Gábor futót 2015. Sze-
nior Európa-bajnokság 21,1 
km Gresseló (ITA) válogatott 
6.helyezés. A város főterén 
Gécsek Tibor és Pars Kriszti-
án kalapácsvetők tiszteletére 
sporttörténelmi emlékhelyet 
alakítottak ki. Besenyei Péter 
műrepülő világbajnoknak is 

van kötődése a városhoz, hat 
évig élt itt.

A tablókon és a vitrinek-
ben tizenhárom szakosztály 
emlékeit, fotóit, történeti le-
írását állították ki. A kiállítás 
ingyenesen megtekinthető a 
kolostorépület előterében.

(t. m.)
Fotó: M. P. Bana Ferenc

Kiállítást nyitottak Szentgotthárd sportjáról

Labdarúgó- 
eredmények
Megyei I. o.
Csepregi SE–Szentgotthár-
di VSE 1–1
gsz.: Nagy Ottó
U19
Csepregi SE–Szentgotthár-
di VSE 4–2
gsz.: László Gergő, öngól
Szentgotthárdi VSE–János-
háza VSE 3–3
gsz.: Düh Károly, Dancsecs 
Attila, Tulok Mátyás
U19
Szentgotthárdi VSE - János-
háza VSE elmaradt

Megyei II. o.
Csákánydoroszló KSE–Rá-
ba tótfalui SE 1–1
gsz.: Sipos Gábor
U19
Csákánydoroszló KSE–Rá-
batótfalui SE 4–4
gsz.: Gáspár Gergő, Laczó 
Bence, Kovács Ákos, Domján 
Benjamin
Rábatótfalui SE–JÁKI SE 
10–0
gsz.: Takács Szabolcs 2x, 
Bouti Dávid 2x, Papfalvi Ber-
talan, Kovács Gábor, Domján 
Dominik, Horváth Márk, 
Jéger Imre, Anderkó Gábor
U19
Rábatótfalui SE–JÁKI SE 
13–0
gsz.: Laczó Bence 5x, Németh 
István 2x, Domján Benjamin 
3x, Lovenyák Martin, Batha 
Bence, Holdosi Dominik

Megyei III. o.
Kondorfa SE–Má ria újfalui 
SE 6–0
Máriaújfalui SE–Csörötnek 
KSK 1–1
gsz.: Lénárt Zoltán
Magyarszecsőd SE–Má ria-
újfalui SE 6–0

Huszár Gábor

Horváth Tiborné, Csuk Alajos
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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

Érvényes: 2020. szeptember 7–szeptember 20.  
Az árváltozás jogát fenntartjuk! 

Az árak Forintban értendők, az ÁFA-t tartalmazzák!

Csirke szárny    699 Ft/kg
Csirke egészben     759 Ft/kg
Csirke comb          759 Ft/kg
Csirke mell csontos  1159 Ft/kg

EXTRA TOP ÁR
Tepertőkrém 250 g/dob.  499 Ft/db   

1996 Ft/kg  
Lecsókolbász                 849 Ft/kg
Zsír 1 kg                            899 Ft/kg
Disznósajt vcs.    999 Ft/kg
Véres-Májas hurka   999 Ft/kg
Virsli Műbeles /Balaton 999 Ft/kg
Cserkészkolbász 1319 Ft/kg
Nyári turista   1699 Ft/kg
Vadász karikás mini vcs. 1759 Ft/kg
Vasi grill vcs.  1799 Ft/kg
Kenőmájas-Szelőmájas 1099 Ft/kg
Soproni-Olasz-Löncs 1319 Ft/kg
Füstölt  csülök  1539 Ft/kg
Füstölt tokaszalonna 1869 Ft/kg
Füstölt kolozsvári
     szalonna 2639 Ft/kg
Körmendi Extra Sonka 2749 Ft/kg

ÚJDONSÁG! KEMENCÉBEN SÜLTEK!!
Sült hasalja szalonna 2299 Ft/kg    
Sült tarja  2859 Ft/kg    
Sült oldalas   2529 Ft/kg
Sült csülök csont nélkül 1999 Ft/kg 

Sertés fehércsont 20 Ft/kg  TOP ÁR!
Sertés láb hátsó 99 Ft/kg TOP ÁR!
Sertés máj  299 Ft/kg TOP ÁR!
Sertés 
    szűzpecsenye 1599 Ft/kg TOP ÁR!
Sertés karaj 
    csont nélkül 1599 Ft/kg  TOP ÁR!
Sertés karaj 
    hosszú 1499 Ft/kg  TOP ÁR!
Sertés oldalas 1499 Ft/kg   TOP ÁR!
Sertés dagadó 1479 Ft/kg   TOP ÁR!

AKCIÓS 
KÍNÁLATUNK!

TOBORZÓ
A PARTIUM 

Mindenkit szeretettel várunk!

Jelentkezés és további információ: 
Korbacsicsné Porpáczi Erika

Tel.: +36 30/603-36-01

Alapfoku Muveszeti Iskola

Alapfokú Művészeti Iskola 
beíratást hirdet néptánc tanszakra! 

Iskolánk 2002 óta tradicionális alapokon nyugvó 
értékek mentén működik.

akik szeretnének megismerkedni a Kárpát-medence néptánc hagyományaival. 
A foglalkozások keretében, heti két alkalommal a résztvevők átfogóan 
ismerkedhetnek a hagyományos népi játékokkal, táncokkal, zenével, a 
színpadi táncművészettel. Játékosan fejleszthető a mozgáskultúra, 
ritmusérzék, hallás, fizikai állóképesség, ízlés, koncentrációs képesség. 
Mindezt jó hangulatban, közösségi és egyéni foglalkozásokon biztosítja 
a tánctanulás.

VÁRJUK AZOKAT A GYEREKEKET, 

A gyermekek az első időszakban játékok segítségével ismerkednek meg 
hagyományos mozgási anyanyelvünkkel, mely megkönnyíti számukra az 
óvoda és az iskola közötti átmeneti időszakban a beilleszkedést. 

A próbákat, foglalkozásokat tapasztalt táncosok, szakképzett 
néptáncpedagógusok vezetik.

Tanítványaink a néptáncórákon kívül jeles napokhoz kötődő 
foglalkozásokon, táncalkalmakon, hagyományainkat éltető 

rendezvényeken vehetnek részt. 
Évente két alkalommal a gyermekek színpadon mutatják be 

megszerezett ismereteiket: elsőként a 
”Karácsonyi pásztorjáték”-on, 
majd év végén a ”Számadás”-on.

Helyszín:
SZOI Arany János Általános Iskola,

Szentgotthárd 
Hétfő és szerda délutánonként

Az egész országból érkez-
tek versenyzők a III. őrségi 
kerékpáros és futófesztivál-
ra. A rekkenő hőség ellenére 
kétszáz bringás és négyszáz 
futó rajtolt el Őriszentpé-
teren. A szervezők három 
terep és két utcai futótávval 
várták a versenyzőket. A 
kerékpárosok két távon mé-
rettek meg, Szentgotthárd 
központján is áthaladtak. 
A családias hangulatú ren-
dezvény egyre több érdek-
lődőt vonz az Őrségbe. Gyö-
nyörű tájakon futhatnak és 
kerékpározhatnak a részt-
vevők. 

Már hagyományosan több 
szentgotthárdit is találunk 
az indulók között. A fér-
fi 9 km utcai versenyben 
Borbély Sándor, a SZoESE 
versenyzője győzött. Borbély 

Sándor az előző héten  a Tatai 
Minimaraton 13,5 km távján, 
51:13-mal a 388 fős mezőny 
abszolút nyolcadik helyén 
végzett, a 20-25 évesek kö-
zött negyedik lett.

Gotthárdi eredmények:
Férfi 9 km utcai: 
1. Borbély Sándor SZoESE 

Szentgotthárd 33:03
3. id. Borbély Sándor Szent-

gotthárd 43:39
Információ: SZoESE

A pápai teke szakosztálya 
az elmúlt évekhez hasonlóan 
idén is megrendezte a Pápai 
Vasas Kupa és 4. Váradi Zoltán 
elnevezésű emlékversenyt. 
A helyszín ezúttal is az Ajka 
Kristály csarnoka volt, ahol 
több kategóriában hirdettek 
győztest Az egyesület a ver-
sennyel a Vasas egykori hűsé-
ges játékosára, Váradi Zoltánra 
emlékezik. A Thermalpark 
Szentgotthárdi VSE a csa-
patversenyben 2239 fával a 
dobogó harmadik fokán vég-
zett (2239 fa), míg egyéniben 
a versenyt Cserpnyák Martin 
nyerte 609 fával.

Augusztus utolsó hétvégé-
jén az ajkai verseny mellett a 
csapat másik része Győrben 
versengett a felkészülés je-
gyében. A szokásoknak meg-
felelően ezúttal is Győrben 
rendezték meg a tekések 
Kristyán Zsuzsa Emlékverse-
nyét. Férfi csapatversenyben 
az előkelő második helyen 
zártak a szentgotthárdi ver-
senyzők. A leány ifjúsági egyé-
niben a már osztrák csapat-
ban szereplő szentgotthárdi 
László Kata szintén a második 
helyen végzett.

 Információ: Thermalpark 
Szentgotthárdi VSE

Tekesikerek több helyszínenJól szerepeltek a III. Őrségi 
Futófesztiválon

Pákai Zsolt, Cseh Bence, Sass Edit, László Tibor, Cseh Máté

Id. és ifj. Borbély Sándor


