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Írásunk a 4. oldalon

Szentgotthárd nevezetes helyei egykor és ma
Történelmet sugalló falak között – 
az egykori magtártemplom helyén 
lévő Színház aulájában – mutatták 
be Szentgotthárdon július 29-én 
Horváth Zsuzsanna és Csuk Ferenc 
„Szentgotthárd nevezetes helyei 
egykor és ma” című könyvét. 

A helyiek érdeklődését mi sem mu-
tatta jobban, mint hogy pótszékekkel 
kellett megtölteni az aulát. Az egyik 
szerző, Csuk Ferenc három unokája, 
Csuk Emilia, Csuk Cecilia és Csuk 
Borbála zenei előadásával kezdődött  
a program. Horváth Tiborné könyv-

tárigazgató köszöntötte a megjelen-
teket, köztük Huszár Gábor polgár-
mestert, V. Németh Zsolt és Bana 
Tibor országgyűlési képviselőket, 
Farkas Csabát, a Szülőföld Könykiadó 
Kft. ügyvezetőjét, Köles Erikát, a szlo-
vén nemzetiség szószólóját. 

Farkas Csaba elmondta, ez a kötet a 
13. a sorban, amelyet Szentgotthárd-
dal kapcsolatban megjelentettek.  
A kiadó törekszik rá, hogy a földrajzi 
helyhez kötődő szerzők munkáit köz-
readja, a helytörténeti munkák erő-
sítik az itt élők tudását, és hasznosak 
lehetnek az idelátogatók számára is.

Folytatás a 2. oldalon 

Horváth Zsuzsanna, 
Farkas Csaba
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Folytatás az 1. oldalról
A szerzők közül Horváth 

Zsuzsanna, a gimnázium 
nyugdíjas történelemtanára 
mutatta be a könyvet. Beve-
zetőül a hely szelleméről is 
beszélt, az egykori Árpád-kori 
templomot nem a törökök, 
hanem a település védelmére 
kirendelt parancsnok paran-
csára aknázták alá és robban-
tották fel 1605-ben. Romjain 
később épült egy kisebb temp-
lom, amit az apátsági templom 
elkészültéig használtak is, 
majd a század végén magtár-
ként szolgált, innen származik 
a Magtártemplom elnevezés. 
(Az 1970-es években Valter 
Ilona régész vezetésével tár-
ták fel a románkori templom 
maradványait.) A Színház 
1988-ban nyitotta meg kapuit. 

A könyv készülésének mun-
kafolyamatait is összefoglalta: 

Csuk Ferenc több mint tíz éve 
gyűjtötte szisztematikusan a 
város történetéhez kapcsoló-
dó adalékokat, köztük a neve-
zetes épületek történetét is, 
amit a saját honlapján és alkal-
manként a városi televízióban 
és előadásokon is közreadott. 

A tanárnő elmondta, 1980 
óta él a városban, 2013-ban a 
szentgotthárdi csata évfor-
dulójára kiállítást szerveztek 
és könyvet is megjelentettek, 
ő ekkor kapcsolódott a Honis-
mereti Klubhoz, 2016-ban in-
terjúkötetet készített 1956-os 
szemtanúk visszaemlékezésé-
ből. (Megragadta az alkalmat 
és kérte a szentgotthárdiakat, 
segítsék újabb gyűjtőmunká-
jukat az ötvenes években Hor-
tobágyra kitelepítettekről.)

Szentgotthárd nevezetes 
helyszíneit számba véve vé-
giglátogatták és végigfotózták 

valamennyit, iparkod-
tak olyan szögből is 
felvételeket készíteni, 
ami ritkán fordul elő, 
és így olyan „apróbb” 
részleteket is láthat az 
olvasó, amit eddig nem 
vehetett észre… Renge-
teg segítséget kaptak a 
Honismereti Kör és az 
Értéktár Bizottság tag-
jaitól, a szakrális érté-
kek földolgozásához Bodorkós 
Imre plébánostól.

Szentgotthárd múltja és 
jelene ölelkezik össze a jól 
szerkesztett, míves könyvben. 

A szerző köszönetet mon-
dott a segítőknek, a sikeres 
Hungaricum-pályázatért  
V. Németh Zsoltnak, dr. Gá-
bor Lászlónak, Kozó-Németh 
Eszternek, a lektoroknak: 
dr. Frank Róza, Kovács Buna 
József, Talabér Lászlóné.  

A kötetben 51 fotós fényképét 
használták fel (sajnos nincs 
módunk fölsorolni valameny-
nyit). 

A színes könyvet 150 olda-
lasra tervezték, 208 oldalas 
lett, még a tősgyökeres szent-
gotthárdiaknak is tartogat 
újdonságot, akár hasznos és 
megbízható kézikönyvként is 
megállja a helyét.  A bemutató 
után az érdeklődők kaphattak 
is a példányokból.  (t. m.)

Szentgotthárd nevezetes helyei egykor és ma
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Július 29-én az időskori demencia volt a témája annak a szakmai 
továbbképzésnek, amit a felsőszölnöki Szlovén Mintagazda-
ságban tartott a Szentgotthárdi Városi Gondozási Központ. A 
Lendvával közös, SIHU237 azonosító számú Motivage projekt 
– amely 2020-ban kezdődött és 2022-ig tart – egyik eleme volt 
a program, amin a magyar és szlovén partnereken kívül szent-
gotthárdi civil szervezetek képviselői is részt vettek. Az előadók 
többféle nézőpontból világították meg a témát. 

Ropos-Csató Melinda kö-
szöntötte a vendégeket, majd 
Fábián Béláné, a Szentgotthárdi 
Városi Gondozási Központ 
vezetője ismertette a tovább-
képzés programját. Elmondta, 
a demencia nemcsak egész-
ségügyi, hanem szociális kérdés 
is. Egységes szakmai hozzá-
állással, társadalmi összefo-
gással hatásos megoldást kell 
rá találni, mivel a 21. század 
legfontosabb kihívásai közé 
tartozik. A felejtés betegségével 
7 millió ember küzd világszer-
te, hazánkban 200-250 ezer 
betegről tudnak. Az időskor 
előrehaladtával növekszik a 
számuk, ami nemcsak őket, ha-
nem hozzátartozóikat is érinti.

Az előadások sorát dr. 
Menyhárt Miklós győri főor-
vos nyitotta, aki az időskori 
demencia jellegzetességeiről 
beszélt. Előadását kérdéssel 
kezdte, betegség-e az időskori 
demencia? A hallgatóság vé-
leménye megoszlott, a főorvos 
kiemelte, az öregedők között 
nem mindenki lesz demens, 
az emlékezetzavar hátterében 
sokféle tünetcsoport húzódhat 
meg (a cukorbetegségtől, a 
pajzsmirigy alulműködésétől, 
az érrendszer betegségeitől, 
balesetektől és sérülésektől 
kezdve az agy rendellenes mű-
ködésén túl még sok minden 
lehet!) Az emlékezetzavar a 
gondolkodás megváltozásával 
járhat, az érzelmi élet „szétesik”, 
súlyosan veszélyeztetheti akár 
a napi életet is. Magyaror-
szágon 500 ezerre becsülik 
azoknak a számát, akiket ez a 
kór elért. Világhírű színészek, 
politikusok, tudósok estek áldo-

zatul. A tünetek között a nyelvi 
zavar, a tájékozódás elvesztése, 
a cselekvéssor megváltozása, 
a gyakori hangulatváltozás, 
az időérzék, érdeklődés és az 
ítélőképesség elvesztése is 
előfordul. A romló állapot 5-10 
évig is tarthat, az Alzheimer kór, 
jelenlegi tudásunk szerint nem 
gyógyítható, komoly fizikai, 
szellemi és anyagi megterhe-
lést jelent a hozzátartozóknak 
is. Dr. Menyhárt Miklós a stra-
tégiát a probléma mielőbbi 
felismerésében, az érintettek 
számára nyújtott állami, egész-

ségügyi és szociális ellátás 
összehangolásában látja. (Fran-
ciaországban is gyógyított, 
onnan hozott példákat.)

Zimmerer Károlyné szociális 
intézményvezető Mosonma-
gyaróvárról érkezett, az Alzhei-
mer Cafék hálózatának fontos-
ságáról szólt. 2009-ben kezdték 
megszervezni a városban a 
demensek nappali ellátását. 
Nyitott kapukra talált az önkor-
mányzatnál. A későbbiekben a 
hozzátartozókkal is foglalkozni 
kezdtek (sokan félnek a megbé-
lyegzéstől, inkább eltagadják a 
bajt). A háziorvosok között is 
vannak, akik pusztán a „nor-

mális öregedés” velejárójának 
tartják az egészet. Az Alzhei-
mer Cafét Menyhárt Miklóssal 
együttműködve hozták létre a 
városban, 2015-ben. Havonta 
egyszer, mindig ugyanabban az 
időben találkoznak, előadókat 
hívnak, ha szükséges, a kollé-
gák vigyáznak a demensekre, 
amíg hozzátartozójuk a klubot 
látogatja, de előfordul, hogy 

együtt jönnek a gondozottak 
és a gondozók. Az előítéleteket 
is próbálják oldani, kérdésekre 
is választ kaphatnak a család-
tagok, akik megtapasztalhat-
ják, hogy nincsenek egyedül 
emberpróbáló problémájukkal.  

Fasching Zsuzsanna zenete-
rapeuta, az ELTE SEK adjunk-
tusának témaköre volt, hogyan 
teremthetünk kapcsolatot idős, 
beteg szeretteinkkel a zene 
nyelvén. Lélekhang című szug-
gesztív mondanivalójának 
hatása alól nem vonhatta ki 
magát senki, hiszen előadását 
„zeneszerszámok” kiosztá-
sával kezdte, a hallgatóságot 

rögtön be is vonta a „hang-
zavar keltésével”. Hazánkban 
2003-ban, Pécsett az orvostu-
dományi egyetemen kezdték 
a művészeti terápiás képzést; 
a zeneterápia gyűjtőfogalom. 
A zene élettani hatása a lég-
zésre, a vérnyomásra, a szívre, 
az agyra régóta ismert. Bogát 
Margit pszichológus hívására 
érkezett Pózvára, a szociális 
intézménybe, ott tapasztalhatta 
meg az egyéni és csoportterápi-
ák során, milyen pozitívan hat a 
zene a kliensekre. Amikor már 
elfogytak a szavak, még mindig 
nyithatnak ajtót a személyiség 
legmélyebb bugyraiba, hiszen 
a zenei emlékezet a legvég-
sőkig megmarad. Fasching 
Zsuzsa életből hozott példái, 
CD-n lejátszott zenerészletei 
megérintették a hallgatóságot 
is, s bizony voltak olyanok is, 
akiknek könnyeket csaltak a 
szemébe.   

A programot Fábián Béláné 
zárta, megköszönte az előadók 
munkáját, és ajándékot adott 
át nekik. Labritz Béla, Szent-
gotthárd alpolgármestere is 
szót kért, elmondta: a Szent-
gotthárdi Városi Gondozási 
Központ munkatársai magas 
szakmai színvonalon dolgoz-
nak, megköszönte a járvány 
idején is tartó helytállásukat, 
majd javasolta, a lebilincselő 
szakmai előadásokat szélesebb 
körben is ismertté kellene tenni 
Szentgotthárdon, ehhez keres 
majd partnereket.  (t. m.)

Sokszemközt a felejtés betegségéről
Dr. Menyhárt 

Miklós
Zimmerer 
Károlyné

Ropos-Csató Melinda, Fábián Béláné
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Július végén újra megren-
dezhették a Szentgotthárdi 
Történelmi Napokat. Ismét 
volt felvonulás, megjelentek 
a harcosok, hogy újravívják az 
1664-es szentgotthárdi csatát, 
felnőttek és gyermekek is 
találtak kedvükre való szóra-
kozást ezen a nyári hétvégén.  
A programokat a Pannon Kapu 
Kulturális Egyesület szervezte, 
a szentgotthárdi önkormány-
zat támogatásával.  

A jól bevált szokásokat be-
tartva, kiállítással és könyv-
bemutatóval indították a so-
rozatot. Július 30-án megtelt 
a szereplőkkel a Várkert. Este 
Huszár Gábor polgármes-
ter nyitotta meg a 18. Szent-
gotthárdi Történelmi Napo-

kat. Másfél év kihagyás után  
a szokásosnál gyérebb volt  
a közönség, a polgármester 
reményét fejezte ki, hogy „las-
san visszaáll az élet a rendes 
kerékvágásba”.  

A felvonuláson a katonai 
hagyományőrzők, a szombat-
helyi Hunyadi Mátyás Fekete 
Serege, a siklósi Apró Paták 
Lovassport Egyesület Malkocs 
bej aszabjai, a nagyharsányi 
Viktorem Hagyományőrző 
Csoport tagjai, a körmendi 
Batthyány Bandérium tagjai 
(lovakkal), és a helyi Őr Nyék 
Hagyományőrző Íjász Csoport 
tagjai vettek részt korhűen 
felöltözve, felfegyverezve.  

A legtávolabbról, Szépvízről, 
Ferencz Tibor polgármester 
vezetésével a 16 tagú erdélyi 
kórus érkezett. A szentgott-
hárdi civilek is beöltöztek erre 
az alkalomra. 

A polgármester intésére, 
ágyúdurranással indult a 

menet, Szentgotthárd Város 
Fúvószenekara adta hozzá 
a ritmust. A város főterén 
az utca mentén már sokan 
álltak, integettek a zajos csa-

patnak. Visszatérésük után 
a MagyaRock Dalszínháza 
előadása következett, később 
a Bohém Ragtime Jazz Band 
adott koncertet. Az eleredő 
eső miatt egy péntek esti 
programról kellett lemon-
dani: Vásáry André majd 

egy későbbi időpontban lép 
színre a városban. 

Július 31-én délelőtt még 
szakadt az eső, délutánra kisü-
tött a nap a gyerekek és a ha-

gyományőrzők nagy örömére. 
Játékok, ugrálóvár, bábszínház 
kényeztette az aprónépet, a 
hagyományőrzők készülhet-
tek az esti csatára, egyben 
bemutatókat is tarthattak. 

Kora este Szentgotthárd  
Város Vegyeskara és a Csík-
borzsovai Férfikórus koncertje 
kezdődött a Nagyboldogasz-
szony templomban (külön is 
beszámolunk róla).

Az „igazi” csihi-puhi ideje 
sötétedéskor jött el, a fiúk 
derekasan küzdöttek, igazán 
nem kímélték egymást, és 
„természetesen” legyőzték a 
törököket. 

Történelmi tánc show és 
hajnalig tartó retró disz-
kó zárta a programokat.  
Hrabovszky-Orth Katinka, 

a Pannon Kapu Kulturális 
Egyesület vezetője elmondta, 
az idén több újítást vezet-
tek be a programok során, a 
korábbi helyszínnél előbbre 
hozták a „csatateret”, így jobb 
megvilágításban, jobban lát-
hatták a csatajeleneteket a 
nézők, a szereplők közül most 
először jöttek el a Körmendi 
Nádasdy Bandérium „harco-
sai”. Örvendetes, hogy a helyi 
nézők mellett távolabbról 
jövők is feltűntek, turisták is 
célba vették a Szentgotthárdi 
Történelmi Napokat. 

(t. m.)
Fotó: Kóbor Szonja, 

Bana Ferenc

Örömmel játszhatták újra a város történelmét
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Jézus az iskolában
Szeretettel köszöntöm e lap 
olvasóit, egyházi iskolánk 
kinevezett lelkészeként.

Szeptember 1-jétől hiva-
talosan is megkezdi életét 
a katolikus iskola Szent-
gotthárdon. Úgy gondolom 
ez az átalakulás nem csak 
a Szombathelyi Egyházme-
gye, és a szülők kezdemé-
nyezésére valósulhat meg, 
hanem mindezek mögött 
ott áll Isten akarata is. Jézus 
mondta egyszer apostolai-
nak: „Engedjétek hozzám a 
gyermekeket.”

Bodorkós Imre plébános 
atyával, Rácz Ágoston diakó-
nus atyával és a hitoktatókkal 
együtt a szelíd, de egyben 
a felelősség súlyát mindig 
átérző Úr Jézus lelkületével 
nézünk szembe ezzel az új 
feladattal. Köszönjük az iskola 
nevelőinek és a szülőknek a 
megelőlegezett bizalmát és 
várakozását és azt a nyitottsá-
got, amit az új szentgotthárdi 
katolikus iskolával szemben 
tanúsítanak.

Szentgotthárd iskoláiban 
eddig is jelen volt a hitokta-
tás, mégis mivel szándékozik 

többet adni egy katolikus 
iskola?

Ezt a többletet három cél-
csoport irányában szeretném 
megvilágítani: a nevelési kö-
zösség, a diákok és a családok 
irányában.

Paptestvéreimmel együtt 
szeretnénk jelen lenni az is-
kola életében, a pedagógusok 
között. Egy olyan közösségnek 
szeretnénk tagjai és építői 
lenni, amely szakmai felké-
szültséggel és szeretettel nevel 
és nem csak a gyermekek 
szellemére, hanem a lelkére 
is hatással akar lenni, azaz  
a teljes embert akarja for-
málni. A keresztény erkölcsi 
nevelés nem korlátozza, és 
nem megkötözi a fiatalok éle-
tét, hanem egy olyan szilárd 
alapot ad, amelyre egy életet 
és a jövőt lehet építeni.

A diákok figyelmét fel sze-
retnénk hívni arra, hogy a 
hitük, nem áll szemben a kü-
lönféle tantárgyak keretében 
tanult ismeretekkel, hanem 
azok kölcsönösen kiegészítik 
egymást. Tudásukat és hitüket 
szeretnénk, ha összekapcsol-
nák mindennapi életükkel is.

A gyermekek által szeret-
nénk családjaikat is meg-
erősíteni és még erősebben,  

az egyház életébe bekapcsolni. 
Valamint a katolikus iskolá-
nak helyet és teret akarunk 
adni plébániai közösségünk 
életében is.

Egyszóval azon szeretnénk 
munkálkodni, hogy Jézus 
Krisztus egyre inkább jelen 
legyen az iskolában a nevelők, 
a gyermekek és családjaik egy-
másra figyelő, egymást tisztelő 
és egymás iránt felelősséget 
érző szeretetteljes kapcsolatá-
ban. Ennek megvalósításához 
kérjük továbbra is minden 
testvérünk nyitottságát, ötle-
teit, imáit és Szent Gotthárd 
püspök égi közbenjárását.

Óra Krisztián
A Szent Gotthárd Általános 

Iskola és Gimnázium 
iskolalelkésze

Az Európai Területi Társu-
lások 2021. évi első műhely-
találkozóját június végén, 
Tatán a Piarista Rend-ház 
dísztermében tartották. 

A rendezvényen Huszár Gá-
bor polgármester mellett részt 
vett Papp Bálint, a MURABA 
ETT igazgatója és Varró Viktor 
a társulás irodavezetője is. Míg 
a nap első felében hasznos in-
formációkkal gazdagodhattak 
a jelenlévők, addig délután az 
interaktív beszélgetésé volt 
a főszerep. A kerekasztal-

beszélgetés számos fontos 
témát érintett, így szó esett 
többek között a 2021-27-es 

fejlesztési időszakra terve-
zett projektekről, valamint a 
szervezet, illetve a térség hu-

mánerőforrás-gazdálkodással 
kapcsolatos közép- és hosszú 
távú elképzeléseiről is.

A MURABA ETT mindössze 
4 éves, fiatal szervezet, ennek 
ellenére már számos sikeres 
projekttel büszkélkedhet az 
elmúlt évekről. De nem csak 
a jelenlegi pályázatok meg-
valósítása, hanem már a kö-
vetkező évekre való tervezés 
is megkezdődött, ezek alapján 
egyöntetűen mindenki pozití-
van nyilatkozott az előttük és 
a térség előtt álló gazdasági 
lehetőségekről. (t. m.)

Európai Területi Társulások találkozója

Huszár Gábor, Papp Bálint

A Rákóczi utcai rendelőket újra 
a főbejáraton át lehet megközelíteni

A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal értesíti a 
Tisztelt Lakosságot, hogy a Rákóczi Ferenc utcai háziorvosi 
rendelő főbejárat átalakítási munkáit befejezte a kivitelező. 
A felnőtt háziorvosi rendelőket újra a megszokott bejáraton 
keresztül közelíthetik meg.

Felhívjuk továbbá a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a 
munkálatok nem fejeződtek be teljesen. Az épület előtti 
térrendezés kivitelezési munkái és az akadálymentes 
rámpa építése még folyamatban van, ezek a területek to-
vábbra is le lesznek zárva. Kérjük, hogy ezeket a részeket 
hagyják szabadon, valamint az építési munkálatok miatt, az 
intézményt körültekintően megközelíteni szíveskedjenek.

Információ: Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
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A Szentgotthárdi Történelmi Napokra a városba látogatott 
a Csíkborzsovai Férfikórus 16 tagja. Az énekeseket Ferencz 
Tibor, Szépvíz polgármestere is elkísérte. Megrendítő és fe-
ledhetetlen élményt nyújtott a Nagyboldogasszony templom-
ban az erdélyi kórus és Szentgotthárd Város Vegyeskarának 
hangversenye július 31-én este. Ványolós András és Soós 
János vezényelt, Medgyes Szilvia szólót énekelt.

Szombat estére megtelt 
a felállványozott templom. 
Bodorkós Imre szentgotthárdi 
plébános köszöntötte a ven-

dégeket: „A zene emelkedett 
beszéd, az éneklés gondola-
taink magas szintű kifejezése.  
A szomorúságot és az élet 
örömteli pillanatait is kifejez-
hetjük vele. Megtisztelő, hogy 
meglátogattak bennünket, 
elhozták a különleges kin-
cset, amit a zene és az ének 
szárnyalása nyújthat. Isten 
hozta önöket, érezzék otthon 
magukat!”. 

Huszár Gábor polgármester 
elmondta, majdnem nem 
jött létre a nyári találkozó a 
rövid felkészülési idő miatt, 
többen halasztani akarták. 
Köszönetet mondott mindkét 
együttesnek és karvezetőik-
nek, hogy vállalták a fellépést.

Szép Renáta, a Szentgott-
hárdi Közös Önkormányzati 
Hivatal mutatta be a kóru-
sokat. 

A Csíkborzsovai Férfikórus 
2012 februárjában alakult Bíró 
Zsolt Imre vezetésével, cél-

juk a régi énekek, népdalok, 
katonadalok felelevenítése, 
a fiataloknak való átadása. 
Az éneklés közösségépítő 

erejében hisznek. Rendsze-
resen fellépnek községük 
kulturális eseményein, Csík-
szeredában, Csíksomlyón, 
Szépvízen, Csíkszentmiklóson 
és Borzsovában. Számos kör-
nyékbeli falu rangos esemé-
nyének, ünnepének meghí-
vottjai. Részt vettek 2013-ban 
a Baróti Kórustalálkozón, 
vendégszerepeltek Újkígyós 
magyarországi testvértele-
pülésén, a VII. Székelyföldi 
Napok alkalmával több te-
lepülésen is, a fehéregyházi 
Petőfi emlékműnél, Maros-
vásárhelyen és a csernátoni 
Katonadal Fesztiválon léptek 
fel. A kórus 2014 óta tagja a 
Száztagú Székely Férfikórus-
nak. 2015-ben vette át a kórus 
vezetését Ványolós András. 
Műsorukban klasszikus kó-
rusművek, népdalfeldolgo-
zások, katonadalok, egyházi 
énekek egyaránt megtalálha-
tók. 2018 áprilisában a kórus 

részt vett a X. szovátai tavaszi 
kórusfesztiválon, ahol a ma-
gyarországi szakemberekből 
álló KÓTA szakmai bizottsága 
ezüstminősítésben részesí-
tette őket.

2019-ben a marosvásárhelyi 
Forgatag keretében a száztagú 
székely férfikórussal közösen 
a kultúrpalotában tartottak 
előadást. A kórus évente részt 
vesz a március 15-ei 1848-49-es  

szabadságharc emlékére 
szervezett ünnepségeken 
a községben, s a környező 
településeken egyaránt. 2015-
ben csatlakoztak a Romániai 
Magyar Dalosszövetséghez.

A férfikórus korábbi egyházi 
himnuszunkkal, a „Boldog 
asszony, anyánkkal” kezdte 
a koncertet. Kodály, Verdi, 
Bárdos Lajos, Erkel Ferenc és 
Petres Csaba műveiből állí-
tották össze repertoárjukat. A 
hallgatóság többször szűnni 
nem akaró tapssal fogadta a 
produkciójukat, ráadásként 
újból elénekelték a Bánk bán-
ból a „Fohász”-t 

Szép Renáta ismertet-
te a Szentgotthárd Város 
Vegyeskarának történetét 
is. A kóruskultúra jelenléte 
Szentgotthárdon a helytör-
téneti leírásokban 1873 óta 
követhető nyomon. Jelenleg 
több kórus is működik, de a 
legrégebb óta Szentgotthárd 

Város Vegyeskara. Az első 
kórus 1962-ben alakult a vá-
rosban, majd a 90-es évek 
elején két kórus is működött 
a városban, és 1997-ben ezek 
egyesítésével létrejött egy, a 
város igényeinek megfelelő 
kórus, Szentgotthárd Város 
Vegyeskara, akkortájt 40-45 
taggal, jelenleg 25 tagja van.  
A kórus méltó utódként képvi-
seli az énekes kultúrát a váro-

son kívül is. Jó kapcsolatot 
ápolnak számos magyaror-
szági és határon túli magyar, 
szlovén, szlovák, osztrák, né-
met kórussal. Büszkék rá, 
hogy 2015-ben a német test-
vérvárosból Waldürn kórusát 
is vendégül láthatták, majd 
viszonzásul ők is bemutat-
kozhattak náluk. A kórust több 
karnagy igazgatta, jelenleg 
Offnerné Hadrik Tímea a ve-
zetője, akit szabadsága miatt 
Soós János korábbi karnagy 
helyettesít, ő állandó hangsze-
res kísérője is a kórusnak. Re-
pertoárjuk igen széles; világi 
és egyházi komolyzenei mű-
vek, könnyűzenei feldolgozá-
sok egyaránt szerepelnek mű-
sorukon. Fellépnek a városi 
rendezvényeken és egyházi 
ünnepeken, és meghívásaik 
révén méltóképpen képvise-
lik a város énekes kultúráját.  
A kórus a város közművelő-
dését szervező Pannon Kapu 

Felemelő élményt nyújtottak a kórusok 
a Nagyboldogasszony templomban

A Csíkborzsovai FérfikórusSzentgotthárd Város Vegyeskara
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A Szentgotthárd és Térsége 
Turisztikai Egyesület július 
20-án elindította első, „A 
ciszterek hagyatéka” című 
virtuális fotókiállítását, me-
lyet a 3Határlos elnevezésű 
osztrák–magyar Interreg 
projekt keretében valósított 
meg.

A projekt átfogó célja a 
Hármashatár térség termé-
szeti és kulturális örökségé-
ből fakadó értékteremtés, 
a három fő téma a ciszter 
hagyaték, a kerékpározás és 
az élménytúrázás bekapcsolá-

sával történő termékfejlesztés 
révén. 

Poszavecz-Hegedűs Ka talin, 
az egyesület projektkoordiná-
tora elmondta: „Cél, hogy mi-
nél több ember figyelmét fel-
hívjuk a Hármashatár-vidék 
páratlan, egyedi jellegére. 
Ennek érdekében a projekt 
során fotószafari programo-
kat szerveznek, ezeken az al-
kalmakon felkutatják a térség 
természeti értékeit, kulturális 
örökségeit, hogy fényképező-
géppel megörökíthessék azo-
kat. A fotószafarik alkalmával 
lencsevégre kapott fotókból 

két különböző témájú virtu-
ális kiállítást készítenek, me-
lyek magyar és német nyelvi 

mutációja is elérhető lesz az 
érdeklődők számára, illetve 
az első már el is érhető a tu-
risztikai egyesület honlapján, 
a www.helloszentgotthard.hu 
oldalon. A fotószafarik részt-
vevői olyan lelkes magyar 
és osztrák amatőr fotósok, 
fotóklubok tagjai, akik ma-
guk is a térségben élnek, így 
jól ismerik a környék rejtett 
kincseit. Bíznak benne, hogy 
kiállításaik felkeltik az érdek-
lődést a térség iránt, és látoga-
tóik hamarosan személyesen 
is felkeresik, megtapasztalják 
annak csodáit.” 

„A ciszterek hagyatéka” virtuális fotókiállítás a turisztikai honlapon

Kulturális Egyesület csoportja. 
Mellette, mint énekes kul-
túrát támogató szervezet, a 
Szentgotthárd Énekegyesület 
is segíti tevékenységüket. 
Műsorukon Gebhardi: Gló-
ria-kánon, Léo Delibes: O 
Salutaris Hostia, Cesar Franc: 
Panis Angelicus, Herbert 

Stothart és Harold Arlen: 
Over the Raibow (Óz, a nagy 
varázsló musicalből), Wolf 
Péter:Musica Beata. Szólót 
énekelt: Medgyes Szilvia, zon-
gorán kísért Soós János. 

A szentgotthárdi kórus is 
remekelt, őket is vastapssal 
ünnepelték. A hangverseny 

végén felemelően szépen 
szólt Mozart: Ave verum Cor-
pus műve a kórusok közös 
előadásában.  

Az esti misét egyszólamú 
énekükkel kísérték a kórusok, 
befejezésül a Magyar Him-
nuszt, a Székely Himnuszt és 
a Boldogasszony, anyánkat 

is együtt énekelték. A hívők 
meghatottan hallgatták, és 
velük együtt énekelték az 
örökbecsű magyar műveket. 

A program a Bethlen Gábor 
Alap támogatásával valósult 
meg.

(t. m.)
Fotó: Frank Ferenc

A szentgotthárdi gimnázium 
és annak jelentősége a szlo-
vén vidéken címmel készült 
könyv, amelynek bemuta-
tóját június 7-én a Szlovén 
Köztársaság szentgotthárdi 
főkonzulátusán tartották.

Dr. Klaudija Sedar, a Mura-
szombati Területi és Tanul-
mányi Könyvtár munkatársa 
készített tanulmánykötetet a 
szentgotthárdi Vörösmarty 
Gimnázium 1893 és 1948 

közötti időszakáról. Azt vizs-
gálta a kutató, milyen hatással 
volt az intézmény a szlové-
nek lakta vidéken a diákok 
továbbtanulására. 1893-tól jó 
ideig csak Szentgotthárdon 
volt gimnáziumi oktatás a 
Mura és a Rába közötti szlo-
vén vidéken. 

A kötetbemutatón Metka 
Lajnsek főkonzul köszöntőjé-
ben hangsúlyozta, hogy koráb-
ban és napjainkban is fontos 
szerepet tölt be a Vörösmarty 
Gimnázium a szlovének lakta 
vidéken. Mind többen választ-
ják ma is az intézményben  
a szlovén nyelv tanulását.

A szerző, Klaudija Sedar 
történeti adatokat, tényeket 
osztott meg a közönséggel a 
korszakról. Az 1893 és 1948 
közötti időszakot kutatta a 
Vörösmarty Gimnázium, a 
Berzsenyi Könyvtár és a Móra 

Könyvtár forrásainak segít-
ségével. A kiadvány közép-
pontjában a diákok állnak. A 
bemutatón érdekességként 
kiemelte a magántanulók és a 
lányok részvételét az oktatás-
ban. Megemlékezett a gimná-
zium tanári karának jelentős 
személyiségeiről, illetve arról, 
hogy 1948-ig 300 szlovén diák 
járt a szentgotthárdi gimná-

ziumba.  A 187 érettségizőből  
34-en a Muravidékről érkez-
tek.

Az anyaggyűjtésben Geren-
csér Norbert, a gimnázium 
szlovéntanára volt a segítsé-
gére. A kötet jelentősége, hogy 
Szlovéniában is megismerik 
általa a szentgotthárdi gim-
názium történetét. 

M. P. 

A gimnáziumról szlovén nyelven készült könyv

A szerző dedikál

Gerncsér Norbert, 
Klaudija Sedar
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Ehhez nem kell mást tenned, mint 
egy jó pályamunkát készíteni a Széll 
Kálmán Tanulmányi Ösztöndíj pályázat 
keretében. A nyertes pályázók munkáit 
10 hónapon keresztül 5.000 Ft/hó (kö-
zépiskolások részére) illetve 10.000 Ft/
hó (főiskolások/egyetemisták részére) 
összeggel díjazza Szentgotthárd Város 
Önkormányzata.

Az ösztöndíjat megpályázhatják azok 
a 11. és 12. évfolyamos középiskolai ta-
nulók, akik a helyi gimnáziumban vagy 
szakközépiskolában minimum 4,5-es 
tanulmányi átlaggal rendelkeznek, to-

vábbá, akik - tanulmányi eredménytől 
függetlenül - kimagasló eredményt 
értek el valamely területen. Az ösztöndíj 
lehetőséget nyújt továbbá az államilag 
finanszírozott, első diplomáját szerző, 
26. életévét be nem töltött, nappali tago-
zatos, szentgotthárdi állandó lakcímmel 
rendelkező, magyarországi hallgatói 
jogviszonyban álló főiskolai/egyetemi 
hallgatók elismerésére is.

A rövid témavázlat és a pályázati 
adatlap benyújtásának határideje: 
2021. augusztus 31. (Az ösztöndíjra ér-
demesnek ítélt diákoknak a témavázlat 

alapján 2021. december 31-ig kell a 
dolgozatot elkészíteni a rendeletben 
meghatározott terjedelemmel.)

További információ: 553-044 v. 553-
021-es telefonszámon vagy e-mailben 
a sport@szentgotthard.hu vagy a 
kisterseg@szentgotthard.hu címen.

A részletes pályázati kiírás, a ren-
delet és az adatlapok a http://hivatal.
szentgotthard.hu/.../palyazati-kiiras.
html weboldalon érhetők el.

VMSZC III. Béla Technikum - Szent-
gotthárd Vörösmarty Mihály Gimnázi-
um Szentgotthárd

Szeretnél ötven/százezer forint zsebpénzt keresni 
egyetlen dolgozattal?

Idén tavasszal nyújtott be 
pályázatot az önkormányzat a 
Települési környezetvédelmi 
infrastruktúra-fejlesztések 
című, TOP-2.1.3-16 kódszámú 
felhívásra, amelynek cél-
ja a települések belterületi 
csapadékvíz-elvezetési és 
gazdálkodási rendszerének 
kialakítása is. A Szentgott-
hárdi Közös Önkormányzati 
Hivatal munkatársai által 
összeállított pályázat pozitív 
elbírálásban részesült, így 
megvalósulhat a szentgott-
hárdi csapadékvíz-elvezető 
rendszer fejlesztése. 

A Pénzügyminisztérium 
Regionális Fejlesztési Progra-
mok Végrehajtásáért Felelős 
Helyettes Államtitkárság ve-
zetője 299.556.415 Ft összegű 
támogatásra érdemesnek 
ítélte meg a projektet, ennek 
köszönhetően a fejlesztés a 
tervek szerinti költségvetés-
sel valósulhat meg, 100%-os 
támogatási intenzitás mellett.  

A TOP-2.1.3-16-VS1- 2021-00030 
azonosító számú, „Szentgott-
hárdi csapadékvíz-elvezető 
rendszer fejlesztése” című 
nagyprojekt öt egymástól 
független területet érint:  
Rábatótfalu, Fagyöngy u. – 
Váci M. u., Zsida, Szépvölgyi 
u. –  Vadvirág u. és  Május 1. u., 
Máriaújfalui út környezetének 
vízrendezése és  Rábakethely, 
Mikes Kelemen utca vízren-
dezése.

Kozó-Németh Eszter pro-
jektmenedzser elmondta, 
a cél az esetleges vízkárok 
enyhítése a csapadékvíz-elve-
zetési rendszer fejlesztésével, 
emellett a vízvisszatartás, 
szivárogtatás elősegítése, va-
lamint a lefolyás szabályozása, 
a csapadékvízzel történő gaz-
dálkodás feltételrendszerének 
kialakítása. A projekt várható 
befejezési ideje 2022. decem-
ber 31.  

Információ: Szentgotthárdi 
Közös Önkormányzati Hivatal

Közel 300 millió forintot 
fordíthatnak 
csapadékvíz-elvezető 
rendszer építésére

Augusztusi 
programajánló
Augusztus 20. 
8:30 
Széll Kálmán tér
Szentgotthárd Város Fúvószenekara

9:00 Ünnepi mise és városi megemlékezés a Nagy-
boldogasszony templomban

Kulturális programok
Helyszín: Várkert
14:30 Kulturális műsorok ( helyi csoportok)
15:30 – 16:20 Harisnyás Pipik gyerekműsor 
17.00 – 17:45 Z’zi Labor, Janicsák István és a Veres-
egyházi Asszonykórus
18:30 – 19:30  Volt egyszer egy táncdal fesztivál 
20:00 – 21:00 Az Orfeum Vándorszínpad ünnepi 
műsora
Sztárvendég: Pándy Piroska
21:30 – 01:00 Disco Dj. Miller

Augusztus 21. 
19:00
Az ígéret földje 
felolvasó színházi est, a szombathelyi Weöres 
Sándor Színház és a soproni Petőfi Sándor Színház
produkciója
Helyszín: Refektórium 
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Július 17-én, szombaton ke-
rült sor a Nemzeti Ifjúsá-
gi Tanács által szervezett 
Közéleti mentorprogram 
zárását Budapesten. A prog-
ram célja, hogy országosan 
gyűjtse össze a tehetséges, és 
a közélet, valamint a társa-
dalmi ügyek iránt érdeklődő 
fiatalokat.

A résztvevők régiós csopor-
tokat alkotva valósították meg 
az általuk kidolgozott projek-
tet az elmúlt 10 hónap során. 

A nyugat-dunántúli régiós 
csapat mentora Papp Bálint, 
a Szentgotthárd Város Ifjúsági 
Tanácsának alelnöke volt, aki 

a programzáró kerekasztal-
beszélgetésre is meghívást 
kapott, így tapasztalatait is 
megoszthatta.

A nyugat-dunántúli csa-
pat Papp Bálint mentorálása 
mellett egy olyan programot 
valósított meg, aminek a ke-
retében kidolgoztak egy jó 
gyakorlatokat magába foglaló 
kézikönyvet. A dokumentum 
segítséget nyújthat minden 
település fiataljainak abban, 
hogyan érdemes felépíteni, 
majd jól menedzselni egy 
helyi diákönkormányzatot. 
Az összefoglalóban magyar és 
határon túli esettanulmányok 
is helyet kaptak. (t. m.)

A Muraba Európai Területi Társulás július 22-én, Felsőszöl-
nökön, az Országos Szlovén Önkormányzat konferenciater-
mében tartott sajtótájékoztatót a Rába-vidéki Tájegységi Ér-
téktárról. A programon részt vett V. Németh Zsolt miniszteri 
biztos, a térség országgyűlési képviselője, Holecz Károly, a 
Magyarországi Szlovének Szövetségének elnöke, Papp Bálint, 
a MURABA ETT igazgatója. 

 2021. február 4-én a térség 
hat önkormányzata – Alsó-
szölnök, Apátistvánfalva, Fel-
sőszölnök, Kétvölgy, Orfalu, 
Szakonyfalu – létrehozta a 
Rábavidéki Tájegységi Érték-
tárat azzal a céllal, hogy a ré-
gióban és a részt vevő telepü-
léseken fellelhető társadalmi, 
kulturális, történelmi, építé-
szeti és minden egyéb értéket 
felkutasson és megőrizzen. Az 
értéktár létrehozását együtt 
kezdeményezte az Országos 
Szlovén Önkormányzat és a 
Muraba Európai Területi Tár-
sulás. A bizottság tagja: Holecz 
Károly, Bajzek Gyöngyi, Kovács 
László, Bedics Sándor, dr. Sütő 
Ferenc.  A 2021-es Hungarikum 
pályázati ciklusban a meg-
alakult értéktár pályázatot 
nyújtott be, mely pozitív elbí-
rálásban részesült. A pályázatot 
hivatalosan Apátistvánfalva 
Község Önkormányzata nyúj-
totta be. A sajtótájékoztatón 
ismertették a pályázat legfon-
tosabb részleteit.

A Muraba Európai Területi 
Társulás 2017-ben alakult, célja 
a határtérség fejlesztése, ehhez 

partnerként segítséget kapott 
az Országos Szlovén Önkor-
mányzattól, Köles Erikától, a 
parlament szlovén nemzeti-
ségi szószólójától és a térség 
települési önkormányzataitól, 
civil szervezeteitől is. 2020-tól 
húsz szolgáltatói pályázatot 
írtak.

A területi társulás az ér-
téktár szervezeti felépítését 
és működtetését, valamint 
honlapjának kialakítását is se-
gítette. A Hungarikum pályázat 

felhívása nyomán játékos ka-
landtúrát dolgoztak ki, amely 
meseszerűen kalauzolja az 
érdeklődőket a szlovén Rába-
vidék múltjában. A pályázat 
címe: Meseszerű tájakon, 3 mil-
lió 969 ezer forintot nyertek a 
projekt megvalósítására.

A Hungarikum pályázat ré-
vén minden falunak feltérké-
peznék a legfontosabb értékét, 

hogy a látogatók a turistaúton 
haladva megismerkedhesse-
nek a sokszínű térség történel-
mi és természeti értékeivel, az 
idősebb lakók által még őrzött 
regékkel és mesékkel is. A 
gyűjtőmunka során megismert 
regékből, történetekből, illetve 
a települések egy–egy látni-
valójából egy történetet írnak 
végül. A mesés kaland során 
az érdeklődők a térség minden 
településén végigjutnak, és a 
történet előrehaladtával meg-

ismerik azok legfontosabb ne-
vezetességeit, történelmüket.

Tapasztalatok szerint még a 
helyben élő fiatalabbak se isme-
rik eléggé ezeket, így a projekt 
nemcsak a turistáknak, de az itt 
élőknek is hasznos lehet. Puha 
fedeles kiadvány is készül 1500 
példányban, amihez a részt 
vevő önkormányzatoknál, a 
szentgotthárdi önkormányzat-
nál és turisztikai pontokon is 
hozzá lehet jutni. Szeretnénék a 
turistáknak újabb ismeretekkel 
szolgálni, hogy ne csak fotókat 
„vigyenek” magukkal a gyö-
nyörű tájról, hanem szellemi 
élményeket, újabb tudást is. 
Mivel a füzet mesét is tartalmaz, 
eljuttatják iskolákba, óvodákba. 

V. Németh Zsolt, a térség 
országgyűlési képviselője, 
miniszteri biztos a sajtótájé-
koztatón kifejtette, a világon 
identitásválság van, a közép-
európai nemzeteknek nem a 
környező, keresztény országok 
az ellenfelei – a magyaroknak 
az idegen kultúrákkal szemben 
és a „semmilyen kultúrával” 
szemben kell meghatározniuk 
magukat. Ahhoz, hogy jól érez-
zük magunkat a hazánkban, 
nagyon fontos, hogy tudjuk, 
mi az az értékkör, ami a miénk. 

(t. m.)
Fotó: Szukics Marianna

Közéleti mentorprogram szentgotthárdi érintettséggel

Pályázatot nyert a Rába-vidéki Tájegységi Értéktár

Papp Bálint, Holecz Károly, V. Németh Zsolt
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A Szentgotthárdi Történelmi Napok előestéjén, július 29-én 
valóságos és virtuális kiállításon adták keresztmetszetét 
annak a sokrétű munkának, amit a Móra Ferenc Városi 
Könyvtár és Múzeum keretében működő Honismereti Klub 
tagjai végeztek az elmúlt években. A szentgotthárdi önkor-
mányzati hivatal földszintjén álló vitrinek és paravánok 
adják a kiállítás hátterét. Hungarikum pályázattal segítették 
az értékek közreadását. 

A kiál l í tás-meg-
nyitót Huszár Gábor 
polgármester azzal 
kezdte, hogy büszkék 
arra, hogy ismét itt 
állhatnak a Szent-
g o t t h á r d  é r t é ke i t 
bemutató helytör-
téneti  kiál l í táson, 
ami a honismereti 
klub pótolhatatlan 
munkáját is tükrözi. 
Meglepetésként egy 
1832-es ciszter szer-
zetesi könyvet hozott, 
amiből részleteket is 
felolvasott az 1664-es 
csatáról. 

V. Németh Zsolt 
országgyűlési képvi-
selő elmondta, 12 éve 
fogadta el az Országgyűlés 
a Hungarikum Törvényt. Ki-
emelte, egy nemzet értékpira-
misának az egyes települések 
értékeire kell épülnie, ilyen 
értéktárral egy település a 
legszebb arcát mutatja meg. 
Szentgotthárd büszke lehet 
rá, hogy kisvárosként az élet 
számos területén rendelke-
zik kiemelkedő kincsekkel, 
amelyek összességükben a 
lakóhely karakterét megad-
ják. „A mai világban, amikor 
az identitásválság korát él-
jük, különösen fontos, hogy 
ragaszkodjunk értékeinkhez, 
őrizzük és erősítsük őseink 
szellemiségét.” Szentgott-
hárdnak sokféle lenyűgö-
ző értéke van, a kulturális, 
szakrális, tudományos, sport 
és természeti értékeken túl 

számos kiemelkedő értékte-
remtő közéleti személyiség-
gel is büszkélkedhet. 
Kiemelte, hogy az kü-
lön örömére szolgál, 
hogy a gazdaság, az 
agrárium és a turiz-
mus is helyet kapott 
a tematikus összeál-
lításban. 

Horváth Tiborné, a 
könyvtár igazgatója 
köszönetet mondott 
a kiállítás létreho-
zóinak fáradhatat-
l a n  m u n k á j u ké r t , 
és reményét fejezte 
ki, még sok értékes 
bemutatóban lehet 
része a közösségnek.

A Szentgotthár-
di Értéktár hagyo-
mányos és virtuális 

kiállítását Szép Renáta, a 
Szentgotthárdi Közös Önkor-
mányzati Hivatal munkatársa 
mutatta be. Elmondta, 2015 
óta hagyomány, hogy a Tör-
ténelmi Napok előtt temati-
kus kiállítással jelentkezik a 
Szentgotthárdi Honismereti 
Klub. Hangsúlyozta, hogy 

azok a helytörténeti 
fejlesztések, amelyek 
az elmúlt  években 
megvalósultak, kuri-
ózumnak számítanak 
egy ilyen kisváros éle-
tében. Kiadványokat, 
kiállításokat, progra-
mokat köszönhet a 
város a lelkes közösség 
lelkiismeretes munká-
jának. A hagyományos 
kiállítás, amely az el-
múlt 10 év munkáját is 
összefoglalja – hiszen 
mindaz, amit ma az ér-
téktárban láthatnak, a 
10 éve működő Honis-
mereti Klub és a 8 éve 
alakult Település Ér-
téktár Bizottság kuta-

tómunkájának eredménye – a 
település válogatott értékeit 

mutatja be témakörönként, 
QR kódok segítségével pedig 
elérik az értéktár adatbázisát, 
ahol minden információt 
megtudhatnak. A virtuális ki-
állítás hatalmas mennyiségű 
információt, adatot, renge-
teg fotót és dokumentumot 
tartalmaz, felhasználóbarát 
kialakításának köszönhetően 
bárki elmélyedhet Szentgott-
hárd értékeiben. A valóságos 
és virtuális kiállítás a nyertes 
Hungarikum pályázat segít-
ségével valósulhatott meg, 
a pályázat előkészítésében 
oroszlánrészt vállalt Molnár 
Piroska, dr. Gábor László, 
Kozó-Németh Eszter és a 
Honismereti Klub valameny-
nyi munkatársa, a virtuális 
kiállítást Csilinkó Gábor ké-
szítette, a paravánokra Csejtei 
Péter által készített grafika 
került, a nyomtatást a Virtuart 
Kft. munkatársának, Labritz 
Andrásnak köszönhetik. 

A vitrinek és a paravánok 
tematikus rendezést követ-
nek – a tervezők Molnár 
Piroska és dr. Frank Róza –, a 
hagyományokat is közvetítik, 

szakrális emlékeket, 
rejtőzködő műalko-
tásokat, napi életünk 
helyszíneit, környe-
zetét, Szentgotthárd 
egykori  gazdasági 
helyszíneit is bemu-
tatják. Bőven akad lát-
nivaló a kisvárosban, 
ezt érzékelteti a sok-
sok emléktábla is.

Horváth Tiborné 
megköszönte a mun-
kát és elmondta, a 
virtuális kiállítást a 
múzeumban és egyéb 
helyszínen is elérhe-
tővé teszik. 

(t. m.)
Fotó: 

Molnár Piroska

A kisváros lenyűgöző értékeinek 
valóságos és virtuális tárlata

Szép Renáta mutatta be a kiállítást

Sokan jöttek el a megnyitóra
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170 éve, 1851. augusztus 
3-án született Gyöngyösön 
Kassuba Domonkos ciszteri 
apát, gimnáziumi tanár és 
igazgató, történetíró. 1874-
től Pécsett, 1879-től Eger-
ben tanított, ahol 1892-től 
főigazgató és perjel lett. A 
millenniumra megjelent 
jubileumi ciszterci Emlék-
könyv egyik szerzője, Vajda 
Ödön főapát jóváhagyásával 
megírta az egri gimnázium 
történetét. 1917-től halálá-
ig alperjel volt Szentgott-
hárdon. Szombathelyen, a 
kórházban halt meg 1931. 
szeptember 14-én, sírja a 
szentgotthárdi temetőben 
található.

160 éve , 1861. augusz-
tus 12-én Egerben született 
Saád Henrik Jakab ciszterci 
szerzetes és tanár. Baján és 
Egerben tanított a gimná-
ziumban. Kutatta a magyar 
egyházi zene történetét. 
1909-ben került először 
Szentgotthárdra mint jó-
szágkormányzó. 1916-27 
közt újra Baján tanított, 
1927-29 közt alperjel lett 
Egerben, majd két évig iro-
daigazgató Zircen. 1931-től 
egészen haláláig Szent-
gotthárdon volt alperjel. 
1943. június 4-án hunyt el, 
a szentgotthárdi temető 
ciszterci sírjában nyugszik.

135 éve, 1886. augusztus 
28-án született Pável Ágos-

ton Vashidegkúton. A szent-
gotthárdi gimnáziumban, 
ahol az első négy osztályt 
végezte, kiemelkedett szor-
galmával és tudásával társai 
közül. Bölcsészdoktorként 
1920-tól egészen a haláláig 
Szombathelyen élt és dolgo-
zott. Életre hívta 1933-ban a 
Vasi Szemlét, melynek első 
főszerkesztője lett. Kutatta 
a vend és magyar nyelvé-
szet és néprajz emlékeit. 75 
évvel ezelőtt, 1946. január 
2-án hunyt el, sírja a me-
gyeszékhelyen Nemzeti 
Emlékhely. Szombathelyen 
és Felsőszölnökön szobor, 
Szentgotthárdon múzeum 
és lakótelep őrzi nevét és 
emlékét.

125 éve, 1896. augusztus 
20-án, a millennium évében 
az állami és az egyházi ün-
nepnapon kerékpár ünne-
pet is tartottak a január 12-
én egyesületté alakult, egyre 
népszerűbb kerékpározók. 
Alapszabályukban rögzítet-
ték „a testi erőt előmozdító 
egyéb sport gyakorlatokat”, 
ezért támogattak minden 
sportágat a vívástól a kor-
csolyázásig. 9 évvel koráb-
ban volt az első vasparipa 
ünnep Szentgotthárdon.

125 éve, 1896. augusztus 
30-ára termelésre készen 
állt az akkor Nagyfalvainak 
nevezett (ma Hunyadi) utcá-
ban az óragyár. Az Első Ma-
gyar Óragyár Rt. alapítása 
ugyanezen év januárjában 
volt 250 ezer korona tőké-
vel. Az alapkövét május 4-én 
rakták le, s a jól szervezett 
építkezés nyomán az akkori 
technológiával, főleg emberi 
erővel 4 hónap alatt készen 
állt a kétemeletes épület.

105 éve, 1916. augusztus 
2-án a Nagyboldogasszony 
templomból négy haran-
got, a Temetőkápolnából 
az 1776-os 121 kg súlyút és a 

Schlössl kápolnáét vitték el 
háborús célra.

100 éve , 1921. augusz-
tus 18-án született Szent-
gotthárdon Takács János, 

a később nemzetközileg is 
elismert élelmiszer-higiéni-
kus. 1939-ben érettségizett 
Csákányi László osztály-
társaként. 1953-tól 20 éven 
át vezette a Közvágóhíd 
Laboratóriumát, közben 
1964-ben védte meg kandi-
dátusi disszertációját. Ven-
dégkutatóként 1968-ban 
járt Németországban, 1972-
től egyetemi tanár. 1979. 
november 7-én halt meg 
Budapesten. Az Állatorvosi 
Egyetem saját halottjának 
tekintette.

100 éve, 1921. augusztus 
29-én érte a végzetes fejlö-
vés Gubicza Ákos 20 éves 
népfelkelőt Hohenbruggnál, 
a közeli Fehring és Jenners-
dorf között. A fiatal mű-
egyetemista önkéntesként 
harcolt a Rongyos Gárdában 
az igazságtalan trianoni 
döntés miatt. Neki és hős 
társainak köszönhető, hogy 
Sopronban és környékén 
népszavazást rendeltek el, 
s a többség akarata sze-
rint magyar maradhatott a 
város. A megyeháza falán 
márványtábla őrzi a 6 hős 
gárdista emlékét. A szent-
gotthárdi temető díszpar-
cellájában nyugszik. Sírja 
védettségét kérvényezte 
polgármesterünk.

95 éve, 1926. augusztus 
24-én halt meg Szentgott-
hárdon Szenczy Győző 
Ödön. 1846. május 12-én 
született Bodrogkeresztú-
ron. Baján tanított, majd 
igazgató lett, ő írta meg 
a gimnázium történetét 
a ciszterek millenniumra 
kiadott emlékkönyvében. 
1904-ben priorként helyez-
ték hozzánk, ő lett a helyi 
gimnázium püspöki bizto-
sa. A Temetőkápolna falán 
található a sírköve.

85 éve, 1936. augusztus 
elején nagy tűz pusztított 
Szentgotthárdon.

40 éve, 1981. augusztus 
1-jétől lett a Zeneiskola önál-
ló intézmény. 1969 óta mű-
ködött már mint a Körmen-
di Zeneiskola kihelyezett 
tagozata a volt városháza 
emeletén. A földszinten az 
öregek napközi otthona volt. 
Amikor elköltözött, az egész 
épületet birtokba vehette 
az iskola. Egyik cél volt a 
fúvószenekar utánpótlásá-
nak biztosítása. 1984-ben 
vették föl a kapcsolatot a 
jennersdorfi zeneiskolával. 
Az elmúlt 40 évben számos 
tehetséges fiatal indult el 
innen zenei pályára.

25 éve, 1996. augusztus 
25-én volt a Brenner-kápol-
na felszentelése. Az alapkö-
vét előző év decemberében 
rakták le Brenner János 
meggyilkolásának közelé-
ben, Rábakethely és Zsida 
között. A kápolna új harang-
ját a káplán vértanúsága 40. 
évfordulóján szentelték fel, 
1999. október 3-án pedig az 
egyházmegye hivatalosan 
is elindította a boldoggá 
avatási eljárását, mely 2018. 
május 1-jén Szombathelyen 
zárult nagyszabású ünnep-
ség keretében.

Összeállította: 
Talabér Lászlóné

Nevezetes szentgotthárdi évfordulók augusztusban
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MOZIMŰSOR
augusztus 20. 19:00, au-

gusztus 22. 18:00
Fekete Özvegy (szinkroni-

zált amerikai akció-kaland-
film – 3D)

A mozgalmas kém-thrillerben 
a főhős kénytelen szembenézni 
múltja sötét epizódjaival, amikor 
egy veszedelmes összeesküvés 
hozzá is elér. Nyomában egy éle-
tére törő, kérlelhetetlen erővel, 
számot kell vetnie múltjával és 
családi kötelékeivel, amelyeket 
már jóval azelőtt felbontott, hogy 
Bosszúálló lett…

augusztus 21. 17:00, au-
gusztus 22. 16:00

Nyúl Péter 2: Nyúlcipő 
(szinkronizált ausztrál-ame-
rikai családi kaland-vígjáték 
– 2D)

A nagyszájú és kalandra éhes 
nyúl történetének mozis válto-
zata elképesztően népszerűvé 
vált az egész világon. Az animált 
nagy fülűek és az élő szereplők 

kombinálásával készített film 
természetesen nem érhetett 
véget az első résszel, a főhős és 
a barátai most visszatérnek. A 
csendes brit vidék helyett azon-
ban ezúttal a zajos nagyváros a 
helyszín. Ahova pedig Péter és a 
rokonsága beteszi a tappancsát, 
ott biztos a felfordulás…

augusztus 21. 19:00, au-
gusztus 27. 19:00, augusztus 
29. 18:00

Halálos iramban 9 (szink-
ronizált amerikai akció-ka-
landfilm – 2D)

Nem számít, milyen gyors 
vagy, a múltad elől nem tűn-
hetsz el. Dom Toretto vissza-
húzódva él egy félreeső helyen 
Lettyvel és a fiával, de tudják, 
hogy a veszély állandóan ott 
les rájuk a békés horizonton. 
Ezúttal arra kényszeríti a férfit, 
hogy szembenézzen a múltbéli 
bűneivel, ha meg akarja mente-
ni azokat, akiket nagyon szeret. 
Összehozza a csapatát, hogy 
megakadályozzanak egy olyan 
tervet, amely megrengeti a vilá-
got. Ellenfelük a legképzettebb 
bérgyilkos és legprofibb sofőr, 
akivel valaha is találkoztak…

augusztus 28. 17:00, au-
gusztus 29. 16:00

augusztus 28. 17:00, au-
gusztus 29. 16:00

Croodék: Egy új kor (szink-
ronizált amerikai családi ani-
mációs kaland-vígjáték – 3D)

Croodéknak már bőven ju-
tott a veszélyekből, de most az 
eddigi legnagyobb kihívással 
kell szembenézniük: egy másik 
családdal. Szükségük van egy új 
élőhelyre, így aztán nyakukba 
veszik a világot, hogy bizton-
ságosabb otthont keressenek. 
Idővel rábukkannak egy fa-
lakkal körülvett édenkertre, 
amely minden igényüknek 
megfelel, egy valamit kivéve: 
már lakik ott egy másik família, 
amelynek tagjai jó pár fokkal 
Croodék fölött állnak az evo-

lúciós lépcsőn. Befogadják az 
őscsaládot, de komoly feszült-
ség támad közöttük. Amikor 
azonban egy új veszély fenye-
geti őket, közösen próbálják 
megmenteni a jövőjüket…

 augusztus 28. 19:00
Fekete Özvegy (szinkroni-

zált amerikai akció-kaland-
film – 3D)

Tartalom: augusztus 20. 
19:00

 
AUGUSZTUS 20-ÁN ÚJRA 

K I N Y I T A G O T T H Á R D I 
MOZI!

Hosszú hónapok – közel 
háromnegyed év – várako-
zása után 2021. augusztus 20-
án (pénteken) 19 órától ismét 
elkezdődnek a rendszeres 
vetítések a Csákányi László 
Filmszínházban. A külföl-
di karbantartást követően 
végre visszaszerelhettük a 
modern technika megha-
tározó elemét, a képalkotó 
egységet. Gyakorlatilag újra 
csúcsminőségben láthatóak 
az alkotások.

 Lassan kezd minden visz-
szatérni a rég kerékvágásba: 
a különleges élményekhez 
már szükségtelen a védettségi 
igazolvány, az épületben nem 
kötelező maszkot hordani és 
távolságot tartani. Ettől füg-
getlenül a rendszeres sterili-
zálás nem marad el, sőt a kéz-
fertőtlenítő szerek továbbra is 
rendelkezésre állnak.

 A régi árak mellett ter-
mészetesen új és közkedvelt 
filmek várnak mindenkit, a 
2020-ra érvényes fel nem 
használt Alkalom- és Vendég-
jegyek 2021. szeptember 30-ig 
még beválthatóak. Végre az 
aulát ismét a friss pattogatott 
kukorica illata lengheti be, és 
a belső tereket megint bir-
tokba vehetik a nézők! Em-
lékeztetőül: egy már elnyert 
LEADER pályázat jóvoltából 

tavaly júliusban beépítettük 
az új nézőtéri nyílászárókat, 
két kültéri , valamint egy 
beltéri ajtót. Az ismert okok 
miatt ezek gyakorlatilag ma-
kulátlanok maradtak. Itt 
az ideje, hogy használják is 
valamennyit.

 Átmenetileg a nyitva tartás 
szűkített, csak a hét három 
napján lesznek előadások: 
péntekenként 19:00, szom-
batonként 17:00 és 19:00, 
vasárnaponként pedig 16:00 
és 18:00 órakor kezdődnek a 
vetítések. Amennyiben a 
délutáni filmek hossza meg-
haladja a száz percet, akkor 
az esti időpontok kitolódnak 
annak érdekében, hogy a 
takarítás és a szellőztetés 
megoldható legyen.

Természetesen – az előző 
években kialakult és bevált 
gyakorlat szerint – kedvez-
ményekre és meglepetésekre 
továbbra is számíthatnak a 
vendégek!

 Az ígéretnek megfelelően 
a kényszerű szünetet köve-
tően a remek produkciók 
hamar a mozivászonra ke-
rülnek. Kikapcsolódás a ja-
vából az egész családnak! Az 
első hetekben azok a filmek 
lesznek műsoron, amelyeket 
a nyár folyamán a nagykö-
zönség a legjobbnak tartott. 

 Egymás után érkeznek 
tehát a nagy durranások: a 
Fekete Özvegy, továbbá a Nyúl 
Péter 2, valamint a Halálos 
iramban 9 és a Croodék má-
sodik része. A felsorolásban 
az első és az utolsó történet 
3D változatban várja az ér-
deklődőket. Az elmúlt esz-
tendőben csupán egy sztorit 
lehetett megnézni ebben a 
formátumban, most pedig 
két hét alatt már kettőre lesz 
lehetőség. További informá-
ciók és online helyfoglalás: 
www.csakanyimozi.hu 
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– Milyen célokkal vágott 
neki a csapat a 2020-21-es 
szezonnak?

– Helyezésben minden-
képp szerettünk volna előbb-
re kerülni a tavalyi szezon-
hoz képest (a bajnokság fél-
beszakításakor bennmaradó 
helyen állt a csapat), és a 
megszerezhető pontokból 
minél többet  összeszedni. 
Jó lenne folytatni a régóta 
megfigyelhető fejlődésün-
ket az összátlagot tekintve. 
Szerencsére mindhárom célt 
sikerült megvalósítanunk.

– Mikor volt látható, hogy 
előkelőbb helyen is végezhet-
nének?

–  Talán a Ferencváros el-
leni hazai mérkőzésen hitte 
el a csapat igazán, hogy a 
középmezőny eleje is meg-
célozható. Magyarország 
legnagyobb klubjának egy 
szakosztályát egy kisváros 
amatőr csapatával – remek 
játékkal legyőzni… Szerin-
tem ott kapott „vérszagot“ a 
társaság – jöttek is a remek 
győzelmek, hoztuk a kötele-
zőket is, illetve a közvetlen 
riválisok ellen szuper jól 
teljesítettünk. 

– A mostani bajnokságban 
több tehetség bizonyíthatott 
a felnőttek között, elég csak 
Cserpnyák Martinra, Karba 
Bálintra gondolni. Mennyire 
bizakodhatunk a hátországot 
illetően?

– Ifjúsági csapatunk a Szu-
per Liga harmadik helyét 
érte el, tehát még a felnőt-
teknél is jobban teljesített.  
A mérkőzések legtöbbjén 
Cseh Máté és Karba Noel sze-
repelt, néha pályára lépett 
az említett két srác is, de ők 
elsősorban a felnőtt csapat 
keretéhez tartoztak. Érde-
kesség, hogy mind a négy 
fiú pályára lépett a felnőttek 
között is. Cserpnyák Martin 
az U23-as országos bajnok-
ságon egyéni és egyéni ösz-

szetettben is aranyat szer-
zett, Karba Noel az U18-asok 
között lett egyéni harmadik. 
Úgyhogy én maximálisan bi-
zakodom, a közeljövőben az a 
célunk, hogy kicsit bővítsük 
az ifi játékosok számát, hogy 
pár év múlva ők is hason-
lóan sikeresek lehessenek. 
Várunk minden sportolni 
vágyó fiatalt, aki szeretné 
sokra vinni Szentgott-
hárd sikercsapatában.

– Ha visszatekint a 
szezonra, van valami, 
amit megbánt, vagy 
amit utólag másképp 
oldana meg? 

– Az ajkai meccs fájt egy 
kicsit, ott nagyon sok hibát 
követtünk el mindannyian. 
De még egy ilyen különleges 
szezonban sem lehet minden 
tökéletes, mindannyian hi-
bázhatunk, játékosok, edzők 
egyaránt. Az ajkai egy ilyen 
nap volt.

– NB II-es csapatuk hogy 
szerepelt?

– Az NB II-es csapat a do-
bogó második fokán végzett. 
A vesztett pontokat tekintve 
egyébként az első helyen állt 
volna a csapat, de két csapat 
visszalépett, így az ellenük 
szerzett négy pont nélkül 
a második helyet sikerült 
megszerezni. Az NBII-es baj-
nokságot ősztől átszervezik. 
Az egész nyugati országrészt 
le fogja fedni, továbbá egy if-
júsági játékos szerepeltetése 
kötelező lesz a csapatban, 
érdekes bajnokság elé né-
zünk ősztől.

– Milyen közeli és távolabbi 
céljuk van?

– Szeretnénk tovább fej-
lődni mind egyéni, mind 
csapatszinten. Szeretném, 
ha a fiatalok tovább erő-
södnének, szeretném hazai 
pályán átlépni a 3700-as 
határt, illetve idegenben jobb 
eredményeket elérni a nehéz 
pályákon is.

– Az átigazolásoknál milyen 
szempontok a legmérvadób-
bak?

– Ez a csapat elég erős, és 
még továbbra is fejlődőké-
pes, számottevő erősítést 
csak valóban világklasszis 
játékosok jelentenének, de 
ők sajnos elérhetetlenek 

számunkra. A mi felfogásunk 
az, hogy a helyi fiatalokból 
igyekszünk klasszis játéko-
sokat faragni – szerencsé-
re jó úton haladunk. Idén 
például bemutatkozhat az 
utánpótlás csapatunkban 
egy újabb tehetség Reibling 
Olivér személyében.

– A nyári programról mit 
lehet már tudni?

– Elkezdtük a felkészülést, 
több tornán, illetve edző-
meccsen fogunk szerepelni. 
Ami nem megszokott, hogy 
nyár végén utánpótlás vi-
lágbajnokságot rendeznek, 
így ahhoz is alkalmazkod-
nunk kell , hiszen három 
játékosunk is bekerült a ke-
retbe. Mozgalmas augusztus 
elé nézünk, de igyekszünk 
megfelelően felkészülni a 
szeptemberi rajtra.

– A nemzetközi kupaszerep-
lésre rendelkezésre állnak az 
anyagi források?

– Sajnos még nem. A mi 
költségvetésünk arra is alig 
elég, hogy végigjátsszuk a 
bajnokságokat (ha nem fi-
zetne minden felnőttjátékos 
havi tagdíjat, akkor nem is 
tudnánk szerepelni). Ez az 
egyhetes torna a németor-
szági Lorschban majdnem 
az éves költségvetésünkbe 

fog kerülni. Bízom benne, 
hogy a város vezetése támo-
gatni tudja a szereplésünket. 
Szponzort találni manapság 
elképesztően nehéz, és mi-
vel mi nem vagyunk TAO-s 
sportág, így minden fillért 
magunknak kell megsze-
reznünk.

– Mire számít a szentgott-
hárdi fiataloktól a világbaj-

nokságon?
– Érdekes VB lesz, hi-

szen 19 évesen is lehet 
szerepelni az U18-as 
csapatban, így azon, 

hogy melyik játékosunk 
mely korosztályban szere-

pel, sok múlik. Abban biz-
tos vagyok, hogy mindent 
meg fognak tenni a címeres 
mezben. Hogy ez mire lesz 
elég, az megjósolhatatlan, 
mégiscsak a világ legjobb 
játékosaival kell felvenni 
a versenyt. Mindenesetre 
van bennem nagyon pozitív 
megérzés… A szentgotthárdi 
kerettagok: László Kata (ZTE), 
Cserpnyák Martin, Karba 
Bálint, Karba Noel.

– A következő bajnoki ki-
írásban mennyire reális a jobb 
helyezés?

– Nehéz lesz, hiszen több 
mögöttünk végző rivális is 
remek játékosokat igazolt, 
úgyhogy az előrejutás a cso-
da kategóriába tartozna, de 
az idei szezon is bizonyítja, 
hogy néha a csodák is meg-
valósíthatóak. A Szuper Liga 
csapatlétszámát számomra 
teljesen érthetetlen okok-
ból csökkentették 12-ről 10 
csapatra, így minden meg-
szerzett pontnak fokozott 
jelentősége lesz. Ha minden 
meccsen teljes erőbedobás-
sal, koncentrációval tudunk 
játszani, akkor én már elé-
gedett leszek – helyezéstől 
függetlenül.

Információ: 
Thermalpark 

Szentgotthárdi VSE

Teke: évértékelő Tróbert József edzővel

Játékosaink 

mindent meg fognak tenni 

címeres mezben is
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Lakásfelújítás, épületkarbantartás.
Nyílászárócsere, festés.

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

Takarítás.

Szentgotthárd, Hunyadi út 42.
Ügyfélszolgálati iroda: 

06-94/380-052
Ügyfélszolgálati idő: 

munkanapokon 8.30-14.30

Telephelyünkön garázsok, irodák, raktárak bérbe adók!

SZET Szentgotthárdi Kft.

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

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

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

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

Július 3-4-én a Rábatótfalu 
SE foci toborzóra várta a 
rábatótfalui és a környékbeli 
fiatal labdarúgókat. A két-
napos programon közel 30 
gyerek vett részt, az edzések 
mellett játékos feladatokkal is 
szórakozhattak. Visszajelzések 
szerint sikeres rendezvényen 
van túl az egyesület, az RSE 
vezetése bízik benne, hogy sok 
ifjú labdarúgó kapott kedvet a 
focihoz, és csatlakozni fog az 
egyesülethez.

Július 11-én tartották a 
rábatótfalui labdarúgók az év 
végi bankettjüket. Az egyesület 
ezúttal egy egésznapos ren-
dezvényen zárta a 2020/2021-
es szezont. Az eseményen a 
labdarúgók mellett számos 
családtag és lelkes szurkoló 
is részt vett. A közös főzés 
mellett egész napos vízi foci 
tornán is szórakozhattak a 
résztvevők, ahol az egyesület 
minden csapata: férfi, női, 
öregfiúk, gyerek is részt vett, 

és zenéstáncos mulatsággal 
zárult a bankett.

Információ: 
Rábatótfalu SE

Toborzó és évzáró a Rábatótfalu SE-nél

Impresszum
A Szentgotthárdi Önkormányzat lapja. Felelős szerkesztő: 
Treiber Mária. Felelős kiadó: Szentgotthárd Város Önkormányzata 
• 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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Augusztus második hétvé-
géjén a Halmosi Zoltán Vas 
Megyei Kupa küzdelmeivel 
indítják a 2021/2022-es labda-
rúgó szezont a helyi labdarú-
gócsapatok. A Szentgotthárdi 
VSE labdarúgói június 28-án  
kezdték meg a felkészülést, az 
első hetekben egyéni edzés-
terv alapján készültek Crnko 
Bogdan tanítványai, ahol szá-
mos km-t kellett lefutniuk a 
labdarúgóknak. A csoportos 
közös edzések július 9-én kez-
dődtek, ezt követően heti há-
rom-négy edzésen vehettek 
részt a megyei I. osztályú lab-
darúgók. A felkészülés során 
három edzőmérkőzést ját-

szottak (Zalaszentgrót, Cseszt-
reg, Szarvaskend). A csapat 
összetétele változott, távozott 
a csapattól: Sulics Bálint és 
Könye Ádám (Rábatófalu), 
Majczán Kevin (Körmend), 
Andrejek Szabolcs (Szlovénia), 

Osvald Milan (Szlovénia), az 
érkezők tekintetében három 
fővel bővült a csapat kerete: 
Sipos Bálint (Horvátnádalja), 
Sipos Gábor (Rábatótfalu), 
Horváth Patrik (Egyházasrá-
dóc), illetve több ifista is bizo-

nyíthat a felnőtt csapatban. 
Az egyesület vezetése bízik 
benne, hogy a sikeres tavaszi 
szereplést sikerül folytatni a 
következő szezonban is.

A Rábatótfalui SE július 14-
én kezdte meg a felkészülést. 
Heti két edzéssel és heti egy 
edzőmérkőzéssel. A csapathoz 
számos új labdarúgó érkezett: 
Sulics Bálint, Könye Ádám, 
Szívós Martin, Falb Szabolcs 
Szentgotthárdról, Gallai Árpi 
Magyarlakról, Molnár Alex 
újra kezdte a labdarúgást, a 
korábbi csapatból két játékos 
távozott, Sipos 
Gábor (Szent-
g o t t h á r d ) , 
Csenterics Já-
nos (Magyar-
szecsőd). Sok 
új játékos ér-
kezett, ezért az 
első félév rész-
ben az ismer-
kedés jegyében 
fog zajlani, de 
emellé fontos 
az eredményes 
szereplés  is , 
azonban a fia-
tal, ambiciózus 
csapat éhes a 
sikerre. A csa-
pat célja az 1-3. 
hely megszer-

zése. A célt elérni azonban 
nem lesz egyszerű, mivel 
előzetes információk alapján, 
erősebb megyei II-es bajnok-
ságban szerepelhet az RSE 
csapata. A vidéki csapatoknak 
nagyon komoly erőfeszítést 
jelent a megfelelő utánpót-
lás-csapatok kiállítása, ezért a 
rábatótfalui csapatnak is nagy 
feladata lesz, hogy minden 
előírást teljesítsen. További 
fontos cél az egyesület szá-
mára, hogy minél több saját 
nevelésű fiatalt is beépítsen 
a csapatba, azonban ez hosz-
szadalmas időszak, amihez 
sok türelemre és időre van 
szükség.

A Megyei III. osztályban 
szereplő Máriaújfalui SE július 
utolsó előtti hetében kezdte 
meg a felkészülést heti egy 
edzéssel. A csapat Gasztony-
nyal felkészülési mérkőzést 
is játszott. A tavalyi csapatot 
sikerült egyben tartani, és 
pár fiatal labdarúgót is sike-
rült igazolni, amivel a csapat 
átlagéletkora fiatalabb lett.  
Az egyesület célja jó közösség 
kialakítása, remélik, sikerül 
minél eredményesebben sze-
repelni.

Információ: gá

Indulnak a megyei labdarúgó-bajnokságok

Sportprogramajánló
– Szentgotthárd és térsége –
Szentgotthárdi VSE – Rábapatyi KSK (Megyei I. labdarúgó-
mérkőzés)
Időpont: 2021.08.14. - 17:30 
Ifjúsági mérkőzés: 15:30
Helyszín: Szentgotthárd Városi Sporttelep

Szentgotthárdi VSE – Vasvár VSE (Megyei I. labdarúgó-
mérkőzés)
Időpont: 2021.09.04. - 16:30 
Ifjúsági mérkőzés: 14:30
Helyszín: Szentgotthárd Városi Sporttelep

Rábatótfalui SE –Nádasd KSK (Megyei II. labdarúgó-mér-
kőzés)
Időpont: 2021.08.22. - 17:30 
Ifjúsági mérkőzés: 15:30
Helyszín: Rábatótfalu Sportpálya

Rábatótfalui SE –Tutitextil Körmend VSE (Megyei II. labda-
rúgó-mérkőzés)
Időpont: 2021.09.05. - 16:30 
Ifjúsági mérkőzés: 14:30
Helyszín: Rábatótfalu Sportpálya

Máriaújfalu SE – HSE Vasalja (Megyei III. labdarúgó-mér-
kőzés)
Időpont: 2021.08.29 - 14:30 
Helyszín: Máriaújfalu Sportpálya

Thermalpark - Szentgotthárdi VSE - Szegvári Tekézők SE 
(Szuperliga Tekemérkőzés)
Időpont: 2021.09.04 - 12:00 
Helyszín: Szentgotthárdi Sporttelep, Tekéző



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: 2021. augusztus 16-tól 29-ig. 
Az árváltozás jogát fenntartjuk! 

Az árak Forintban értendők, az ÁFA-t tartalmazzák!

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

EXTRA TOP ÁR
Tepertőkrém 250 g/dob.  399 Ft/db   

1296 Ft/kg  
Zsír 1 kg 799 Ft/kg
Lecsókolbász                       899 Ft/kg
Véres - Májas hurka 999 Ft/kg
Sütnivaló füstölt 
     páros kolbász 1099 Ft/kg
Tepertő 2999 Ft/kg

Cserkészkolbász 1319 Ft/kg
Debreceni  1595 Ft/kg
Nyári turista 1599 Ft/kg
Főtt csécsi szalonna vcs. 1899 Ft/kg
Vasi grill vcs. 
     (sima és sajtos)         1999 Ft/kg
Parasztkolbász 2299 Ft/kg
Körmendi csemegeSnack 
  2999 Ft/kg
Füstölt kolozsvári szalonna 
  2699 Ft/kg

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

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

Sertés fehércsont 1 Ft/kg  TOP ÁR!
Láb hátsó  99 Ft/kg TOP ÁR!
Sertés máj 299 Ft/kg TOP ÁR!
Húsoscsont 399 Ft/kg TOP ÁR!
Lapocka 1299 Ft/kg  TOP ÁR!
Dagadó  1299 Ft/kg TOP ÁR!
Karaj  csont nélkül
      1599 Ft/kg  TOP ÁR!
Szűzpecsenye   1599 Ft/kg  TOP ÁR!
Oldalas 1599 Ft/kg  TOP ÁR!

AUGUSZTUS 

AKCIÓ!!        

A Szentgotthárd 
Spa & Wellness élményfürdő 

az alábbi pozíciókra 
munkatársakat keres:

Jelentkezés önéletrajzzal 
az info@gotthardfurdo.hu 

e-mail címen!

Pultos, felszolgáló 
főállásba
Elvárások:
– megbízhatóság
– terhelhetőség
– német nyelv ismerete
– jó kommunikációs készség
– vendégközpontú szemlélet

Amit kínálunk:
– fiatalos csapat
– igényes, impozáns környezet

Recepciós főállásba
Elvárások:
– megbízhatóság
– jó kommunikációs készség
– német nyelv ismerete
– terhelhetőség
– csapatban való együttműködés

Amit kínálunk:
– fiatalos csapat
– igényes, impozáns környezet

Úszómester főállásba
Elvárások: 
– megbízhatóság
– terhelhetőség
– határozott fellépés 
– vendégközpontú szemlélet 

Úszómesteri vizsga hiányában  
biztosítjuk a tanfolyamot. 
Amit kínálunk:
– fiatalos csapat
– igényes, impozáns környezet
– úszómesteri tanfolyam


