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Szentgotthárdon két év után újra hagyományos balla-
gással köszöntek el iskolájuktól a gimnázium tanulói 
április 30-án. A Szent Gotthárd Általános Iskola és 
Gimnáziumnak ez volt az első ballagása. 

Hatalmas gyűjtőmunka után jelent meg az újabb 
helytörténeti könyv
„Nevezetes személyek Szentgotthárd történetében” címmel 
jelentetett meg helytörténeti témájú könyvet Szentgotthárd 
Város Önkormányzata, a Móra Ferenc Városi Könyvtár és 
Múzeum, és a Honismereti Klub. A kötetet, amelynek szerzői 
Csuk Ferenc, Horváth Zsuzsanna, Talabér Lászlóné, nagy 
érdeklődés közepette mutatta be május 5-én, a Színházban 
Feiszt György történész-levéltáros.  

 A Színház aulája kicsinek 
bizonyult, ezért a nagyterem-
ben tartották a rendezvényt. 
Horváth Tiborné könyvtár-
igazgató köszöntötte a részt-
vevőket, majd Reibling Ervin 
és tanítványai (Takács Bo-
tond, Varga Lőrinc Mátyás) 

zenéltek, ezután Tóth Luca, a 
gimnázium tanulója Juhász 
Gyula: Consolatio című versét 
mondta el.  

Huszár Gábor polgármes-
ter köszöntötte a városból és 
távolabbról is érkezetteket, és 
röviden ismertette a könyv 

születésének előzmé-
nyét: egy 2021-es Hun-
garicum pályázat révén 
a város önkormányzata 
pályázott, és 4 millió 
forintot nyert. 

A pályázatnak a kö-
tet volt az egyik eleme, 
tablókat is készítenek a 
neves személyiségek-
ről, továbbá a nevezetes 
épületeken, információs 
táblákon adják közre a 
történetüket. 

Folytatás a 7. oldalon 
Feiszt György
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Folytatás az 1. oldalról
A gimnázium 43 végzős 

diákja először körbejárta a 
szépen feldíszített osztályokat, 
majd átvonultak a templomba. 
Bodorkós Imre, a Nagyboldog-
asszony-templom plébánosa 
és Óra Krisztián, az iskola 
lelkésze fogadta őket. A lelkész 
a fiatalok búcsútarisznyájába 
papírlapon egy-egy imádsá-
got tett, amit a templomban 
elmondtak, majd Óra Krisztián 
megáldotta őket. 

A fiatalok, a 12.b osztály  17 
diákja Jakab Anikó osztályfő-
nök, a 12.g osztály 26 tanulója 
Medgyes Szilvia osztályfőnök 
kíséretében, énekszóval vé-
gigvonult az utcán a körfor-
galomig és vissza az iskolába. 
A díszudvaron tartották az 
ünnepséget, elbúcsúztak az 

alma matertől, tanáraiktól, 
társaiktól.

Átadták az iskola zászlaját 
a tizenegyedikes évfolyam 
tanulóinak. A Szent Gotthárd 
Általános Iskola és Gimnázi-
um nevében Balogh Éva intéz-
ményvezető köszönt el tőlük.  

Az ünnepségen kiváló ta-
nulmányi és sporteredmé-
nyekért is elismeréseket adtak 
át több diáknak. Jó tanulmá-
nyi eredményért és kiemel-
kedő közösségi munkájáért 
Doszpot Dóra és Páli Hunor 
kapott „Gimnáziumért” em-
lékplakettet, „Az évfolyam 
legjobb tanulója” címet ér-
demelte ki Sisak Dorottya, a 
„Jó tanuló, jó sportoló” címet 
adományozták Dancsecs Do-
nátnak. 

(t. m.) 
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Várjuk szeretettel azon 4. osztályos tanulók 
jelentkezését, akik az idegen nyelvek, digitális 
kultúra, informatika és médiaismeret területén 

szeretnék tehetségüket kibontakoztatni.

Érdeklődni: +36 94 554-227 • +36 30 311 0321
szent.gotthard.gimi@martinus.hu

FELHÍVÁS
Újraindul a hagyományos 
nyolcosztályos gimnáziumi 

képzés.

Értesítjük Tisztelt Ügyfele-
inket, hogy a szentgotthárdi 
kormányablakban (9970 
Szentgotthárd, Széll Kálmán 
tér 11.) 2022. május 30. napjá-
tól (hétfőtől) 2022. június 3. 
napjáig (péntekig) felújítás 
miatt az ÜGYFÉLFOGADÁS 
SZÜNETEL.

A fenti időszakban orszá-
gosan bármely kormányab-
lakban intézhetik ügyeiket. 
Legközelebbi kormányablak: 
Körmend (9900 Körmend, 

Szabadság tér 7.) Őriszent-
péter (9941 Őriszentpéter, 
Városszer 106.) 2022. június 
6-a (hétfő) munkaszüneti 
nap, az ügyfélfogadás ezen a 
napon szünetel. A szentgott-
hárdi kormányablak 2022. 
június 7. napjától (keddtől) a 
megszokott ügyfélfogadási 
időben tart nyitva. Köszönjük 
türelmüket és megértésüket!

Információ: 
Szentgotthárdi Járási 

Hivatal

Felújítás miatt szünetel az ügyfélfogadás
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A szentgotthárdi Nagyboldogasszony-templomban április 9-én 
mutatták be Keserü Balázs: Szentgotthárdi mise című oratóri-
umát. A szentgotthárdi és zalaegerszegi zenebarátok ezzel az 
előadással emlékeztek meg a fiatalon elhunyt szentgotthárdi 
zeneszerző halálának 25. évfordulójáról.

Bodorkós Imre plébános 
köszöntötte a résztvevőket, 
elmondta, hogy a gyönyö-
rűen megújult templomban 
elsőként – liturgián kívül – lesz 
hallható a mű, a nagyhét nyi-
tányaként. A negyedszázada 
elhunyt ifjú zeneszerző talen-
tumát mások javára kamatoz-
tatta, a szép zene és emelkedett 
ének a templomi környezetben 
is komoly értéket közvetít.  
A mű szentgotthárdi közös elő-
adása azért is kedves számára, 
mert két évet szolgált Zalaeger-
szegen, és ismerősökre talált. 

A plébános köszöntése be-
fejezéseként, Huszár Gábor 
polgármester üdvözlő szavait 
is tolmácsolta, a polgármester 
betegsége miatt nem lehetett 
jelen. 

Hrabovszky-Orth Katinka, a 
Pannon Kapu Kulturális Egye-
sület elnöke emlékezett Keserü 
Balázs életére. „1979-ben szü-
letett, zene iránti érdeklő-
dése és tehetsége már egé-
szen korán, óvodás évei alatt 
megmutatkoztak. Alsófokú 
művészeti tanulmányait a 
szentgotthárdi Zeneiskolá-
ban végezte zongora-szolfézs 
szakon. Balázs improvizatív 
képessége, zeneszerzői vénája 
már a szolfézsórákon is meg-
mutatkozott, Szabóné Csider 
Bernadette, Zleovszki-Mayer 
Júlia és Csukly Gergely ha-
mar felfedezték egyedülálló 
tehetségét. 1993-ban felvételt 
nyert a győri Richter János Ze-
neművészeti Szakközépiskola 
zeneszerzés-szolfézs szakára, 
ahol Reményi Attila zeneszer-
ző és Szabó Miklós tanítványa 
volt. Tizennégy éves korától 
nyaranta önálló orgonahang-

versenyeket adott a szentgott-
hárdi evangélikus templom-
ban és más helyeken, mely 
alkalmakkor saját művei és 
improvizációi is elhangzottak. 

1995-ben kérte fel volt tanára, 
Szabóné Csider Bernadette egy 
kórusdarab megírására. Így 
született meg a Szentgotthár-
di mise című oratorikus mű. 
Az ősbemutatón, 1996. június 
23-án Balázs saját maga mű-
ködött közre orgonajátékával. 
1997 tavaszán – miközben 
érettségire és zeneakadémiai 
felvételire készült – kiderült, 
hogy súlyos beteg. Ezután már 
kórházi kezelések és műtétek 
következtek, ám ezalatt sem 
hagyta abba az alkotást, mind-
végig hitt és küzdött. A hosszú, 
és méltósággal viselt betegség 
után 1997. augusztus 17-én 
Balázs az angyalok közé költö-
zött. A Szentgotthárdi mise c. 
oratorikus műve a klasszikus 
misetételek közé építve Jézus 
kínszenvedését dolgozza fel. 
Nyelve latin. Balázs alkotása 
minden szempontból életmű-
alkotásnak felel meg. Olyan 
marandó és különleges értéket 
képvisel, melyet hirdetnünk 
kell, hogy minél több ember-

hez eljusson. Balázs sosem 
fog feledésbe merülni. Balázs 
mindig itt lesz velünk, köztünk. 
Ahányszor felcsendülnek al-
kotásának dallamai, annyiszor 
fog újra és újra eszünkbe jutni 
arca, mosolya, hangja, szavai. 
Mi, szentgotthárdiak, zalaeger-
szegiek és mindenki, aki ma itt 
van és hallgatja az oratorikus 
misét, büszkék lehetünk. Akik 

ismertük Balázst, és akik saj-
nos már nem ismerhették, 
csak a művét hallhatják, mi 
mind büszkék lehetünk rá. Én 
hiszem, hogy fentről lát és hall 
minket ma is. Én hiszem, hogy 
mosolyog, és lélekben velünk 
van ma is. 25 év távolságából 
méltóképp emlékezünk rá ma 
műve előadásával.” 

A Zalaegerszegi Városi 
Vegyeskar és a Szentgotthárdi 
Városi Vegyeskar és kiváló ven-
dégművészei tolmácsolásában 
csendültek fel a dallamok, 
vezényelt (és szólót is énekelt) 
Kovács Kata a Zalaegerszegi 
Városi Vegyeskar karnagya.

A Szentgotthárdi mise el-
hangzása után Kovács Márta, 
a Szentgotthárdi Énekegyesü-
let nevében megköszönte az 
előadók és valamennyi közre-
működő munkáját. Elmondta, 
hogy Szentgotthárdon sok 
évtizedes hagyománya van a 
kóruskultúrának. „Az, hogy ma 
mind együtt lehetünk, és közö-
sen dolgozhatott Zalaegerszeg 

és Szentgotthárd Vegyeskara, 
ritka és különleges pillanat. 
A sok-sok segítő és közremű-
ködő az elmúlt időszakban 
mind azon munkálkodott, 
hogy ez a mű ma újra felcsen-
dülhessen. Köszönöm Balázs 
szüleinek, Keserüné Becker 
Ibolyának és Keserű Lajosnak 
a sok támogatást. Köszönjük 
szépen Szabó Elekné Csider 
Bernadette nyugdíjas tanár-
nőnek a támogatást, azt, hogy 
ösztönözte és segítette Balázs 
művének az elkészülését, va-
lamint jelenlétét a jelenlegi 
szentgotthárdi kóruskultú-
rában. Köszönjük Zleovszki-
Mayer Julianna tanárnőnek a 
szentgotthárdi kórus tagjainak 
a felkészítését. Köszönjük Ko-
vács Kata karnagy áldozatos 
munkáját.  Szólót énekeltek: 
Takács Vizvári Boglárka szop-
rán, Kulina Ferincz Edina alt, 
Czikora István László tenor, 
Szabó Pascal tenor, Gergely 
Iván basszus, Cselényi Attila 
basszus. Közreműködött Soós 
János orgona, Bene Krisztina 
hegedű, Herczeg Réka hege-
dű, Tornyos Virág fuvola, Pál 
Tímea fuvola.”

A program megvalósulá-
sának támogatásáért Kovács 
Márta köszönetet mondott 
Szentgotthárd Város Önkor-
mányzatának, a katolikus 
egyháznak, Sütő Ferenc egy-
házügyi tanácsnoknak, vala-
mint a Pannon Kapu Kulturális 
Egyesületnek. 

Az előadás a Szentgotthárd 
Énekegyesület által az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának 
meghirdetett „Kiemelt művé-
szeti célok megvalósításának 
támogatására zenekarok és 
énekkarok részére” kiírt pályá-
zatán elnyert pénzösszegből, 
továbbá Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának támoga-
tásából valósulhatott meg.  

  (t. m.)

Közösen énekeltek

Keserü Balázs halálának 25. évfordulóján 
újra felcsendült az oratórium 
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Április 27-én tartotta ülését a 
szentgotthárdi képviselő tes-
tület, a költségvetés zárszám-
adásáról, az önkormányzati 
cégek 2021. évi beszámolójá-
ról, a város közbiztonságáról 
és a térítési díjakról is tár-
gyaltak.

Az ülés keretében a napirendi 
pontok előtt Huszár Gábor pol-
gármester egy csokor virággal 
köszöntötte Faschingné Libricz 
Irént, aki a megyei március 15-i 
ünnepségen munkásságának 
elismeréseként Pável Ágoston 
Emlékplakettet kapott. 

A lejárt határidejű határoza-
tokról, a két ülés között történt 
fontosabb eseményekről, va-
lamint a Szentgotthárdi Közös 
Önkormányzati Hivatal mun-
kájáról szóló jelentéssel, illetve 
a polgármester beszámolójával 
vette kezdetét az ülés. Huszár 
Gábor elmondta, 34 ukrán 
háborús menekült tartózkodik 

a városban, az önkormányzat 
minden segítséget megadott 
számukra. Április 23-án tar-
tották az új sportcsarnokban 
az Őrségi Bokszgálát, ez volt az 
első hivatalos sportrendezvény 
ezen a helyszínen. 

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
a választás tapasztalatairól 
számolt be. Elmondta, elég 
feszült kampány végén került 
sor az országgyűlési választásra 
április 3-án. „A szentgotthárdi 
képviselő testület által meg-
választott szavazószámlálók 
munkájáról csak felsőfokú 
jelzőkkel lehet beszélni, a szép 
számmal jelen lévő pártdele-
gáltak is láthatták, tisztessége-
sen és kellő alázattal végezték 
el a feladatukat. A választások 
történetében most először az 
EBESZ (Európai Biztonsági és 
Együttműködési Szervezet) 
delegáltjai  is eljöttek Szent-
gotthárdra is, és ők is elége-
dettségüknek adtak hangot.” 

A jegyző az önkormányzati 
hivatalban dolgozó kollégáinak 
és mindazoknak köszönetet 
mondott, akik közreműködtek 
a választás lebonyolításában.

Elfogadták Szentgotthárd 
Város Önkormányzata 2021. 
évi költségvetésének zárszám-
adását. Kovács Márta Mária, a 
Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bi-
zottság elnöke elmondta, hogy 
nagyon fontos az önkormány-
zat életében a zárszámadás, 
hiszen most vetünk számot 
az egész éves munkáról, gaz-
dálkodásról. Megállapították, 
hogy Szentgotthárd Város Ön-
kormányzata az önkormány-
zati törvényben előírt kötelező 
feladatait 2021. évben ellátta, 
biztosította az intézmények és 
a Szentgotthárdi Közös Önkor-
mányzati Hivatal működését, 
és – a lakosság részére teljesebb 
szolgáltatások nyújtása érdeké-
ben – megteremtette a pénz-
ügyi fedezetét jelentős számú 
önként vállalt feladatnak is. A 
képviselő-testület megköszön-
te mindazok munkáját, akik a 
költségvetés végrehajtásában 
és a zárszámadás összeállítá-
sában közreműködtek. 

Minden év áprilisában na-
pirendre tűzik a közrend, 
közbiztonság helyzetét tár-
gyaló előterjesztést, ennek 
keretében pedig aktualizálták 
a Közbiztonsági Stratégiát is. 
Varga Ferenc őrsparancsnok 
elmondta, hogy Szentgotthár-
don összességében csökkent 
a bűncselekmények száma, 
csupán a vagyon elleni bűncse-
lekmények, illetve a garázdaság 
száma emelkedett minimá-
lisan. Nem történtek olyan 
kirívóan súlyos esetek, amelyek 
kedvezőtlenül befolyásolták 
volna a helyi lakosság és az 
idelátogatók biztonságérzetét. 
A KSH adatai alapján a negye-
dik legbiztonságosabb járás az 

országban a szentgotthárdi. 
Koncz Gabriella kapitányság-
vezető hangsúlyozta, hogy 
büszke az eredményekre. 

A Gotthard Therm Kft. és a 
Szentgotthárdi Eszközkezelő 
és Településfejlesztési Kft. és 
a Szentgotthárdi Ipari Park 
Kft. 2021. évi beszámolójá-
nak elfogadása után térítési 
díjak rendeletbe foglalásával 
folytatódott az ülés. A képvi-
selő-testület márciusban tett 
javaslatot a fenntartó Önkor-
mányzati Társulásnak, hogy 
a SZEOB Tótágas Bölcsőde 
intézményegységben, vala-
mint a csörötneki Kisvakond 
Minibölcsődében a gyerme-
kek napközbeni ellátása után 
mekkora legyen az egy főre jutó 
gondozási díj 2022. május 01. 
időponttól. A képviselő-testület 
javaslatát a fenntartó Társulás 
azóta jóváhagyta azzal, hogy 
az intézményi térítési díjakat 
és a hozzájuk tartozó kedvez-
ményeket, mentességeket – a 
Társulási Megállapodás alapján 
– Szentgotthárd Város Önkor-
mányzata foglalja rendeletbe. 
A térítési díjak mértéke évek 
óta változatlan, a rendelet el-
fogadását követően sem jelent 
senki számára többletterhet. 
Ugyanígy, a márciusi testületi 
ülésen hozott döntésnek meg-
felelően módosították a szoci-
ális rendeletet is, amelyben a 
díjak minimálisan emelkedtek 
bizonyos szolgáltatások ese-
tén – ott, ahol az alapanyagok, 
illetve az üzemanyag árának 
növekedése ezt indokolta.

A Gotthard-Therm Kft. a tör-
vényi előírásoknak megfelelő-
en könyvvizsgálatra kötelezett. 
Ezen feladatok elvégzését az 
Elvika Könyvvizsgáló és Gazda-
sági Tanácsadó Kft. végezte. Az 
Elvika Kft. az idei évben jelezte, 
hogy nem tudja vállalni 2022. 
évtől a fürdő könyvvizsgálatát. 

Gazdasági kérdések, a város közbiztonsága, 
a civilek támogatása is napirenden volt

Márciusi ülésén fogadta el a képviselő-testület a civil szer-
vezeteket és városrészeket támogató alap szabályzatát, 
áprilisban pedig sor került az első döntésre is. Összesen 
2.111.300 Ft támogatásban részesültek a pályázatot be-
nyújtó civil szervezetek és városrészek. 

A döntés értelmében tá-
mogatásban részesült az 
Iskolánk Tanulóiért Alapít-
vány gyermeknapi prog-
ramja 145.000 Ft, a Szent-
gotthárdi Civil Fórum civil 
napi rendezvénye 124.300 
Ft, valamint a Nagyboldog-
asszony Plébánia nyári hit-
tantáborának megszerve-
zése 500.000 Ft összegben. 
Megkapták az igényelt ösz-
szegeket a városrészek is, így 
a Jakabházi Faluszépítő és 
Hagyományőrző Egyesület 
az elnyert 432.000 Ft-ból 

végrehajthatja a városrészi 
kultúrház ablakának cseré-
jét és beszerezhet egy fűka-
szát, Rábafüzes Városrészi 
Önkormányzata bővítheti 
közösségi terét és játszótéri 
eszközöket is vásárolhat az 
500.000 Ft-os támogatásból, 
valamint Zsida-Zsidahegy 
Városrészi Önkormányzata 
is közösségi tereit fejleszti 
majd a részére megszava-
zott 410.000 Ft-ból. 

Információ: 
Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal

Több mint 2 millió forint támogatást 
kaptak a civilek és a városrészek
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A képviselő-testület a Rating & 
Audit Könyvvizsgáló Minősítő 
és Finanszírozási Tanácsadó 
Kft.-t bízta meg a feladatok 
ellátásával, amely megbízás 
2022. január 1-től 2025. május 
31-ig szól. 

A SZET Szentgotthárdi Kft. 
könyvvizsgálói szerződéséről 
is döntés született, a kft. éves 
beszámolójának könyvvizs-
gálatával és a könyvvizsgá-

lói vélemény kibocsátásával 
kapcsolatos könyvvizsgálói 
feladatok elvégzésével Bánfi 
Gabriella könyvvizsgáló egyéni 
vállalkozót bízta meg a testület, 
ennek ideje 2022. június 1-től 
2027. május 31-ig tart. 

A szentgotthárdi moziban 
2013-ban került sor a digitális 
és a 3D vetítésre egyaránt alkal-
mas vetítéstechnika beszerzé-
sére és beépítésére. Az azóta el-

telt időszakban a vetítővászon 
a folyamatos igénybevétel mi-
att jelentősen elhasználódott.  
A vetítővásznat tartó szerkezet 
egy nagyon régi faváz a vá-
szon mögött. A szakemberek 
szerint, ha a vásznat cserélik, 
indokolt ugyanakkor, egyetlen 
beruházás keretében a tartó-
szerkezet cseréjét is elvégezni. 
A komplex csere így mindösz-
szesen 7.744.150 Ft fedezetet 

igényel. Tekintettel arra, hogy 
tavaly a mozi üzemeltetéséhez 
benyújtott sikeres pályázat-
nak köszönhetően 7.5 millió 
Ft összegű támogatást nyert 
az önkormányzat az Emberi 
Erőforrások Minisztériumától, 
a képviselő-testület támogatta 
a beruházást.

Információ: 
Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal

Szentgotthárdon a közművelődési feladatokat hosszú évek 
óta a Pannon Kapu Kulturális Egyesület látja el az önkor-
mányzattal kötött megállapodás alapján. Az egyesület 
rendezvényeivel a város minden korosztályának igyekszik 
szórakozási lehetőséget biztosítani. Idén is számos kulturális 
programmal készülnek.

A feladatok ellátását a város 
költségvetése finanszírozza, az 
aktuális megállapodás szerint 
évente 39.150.000 Ft összeg-
ben. A rendezvények mellett 
ez a támogatás fedezi többek 
között az egyesületnél foglal-
koztatottak személyi költségeit 
és a színházépület üzemelteté-
sével együtt járó kiadásokat is.

A város kulturális életét szí-
nesítő és nagyobb érdeklő-
désre számot tartó fesztiválok, 
programok szervezése ebből az 
összegből nehezen lenne meg-
valósítható, így az önkormány-

zat a kiemelt rendezvényekhez 
(pl.: Május 1., Hopplá Fesztivál, 
Szerelmesek Fesztiválja, Szent-
gotthárdi Történelmi Napok, 
Augusztus 20., Zöld Szent-
gotthárd, Karácsony Határok 
Nélkül stb.) további 25.000.000 
Ft-os keretet biztosít idén.

A rendezvénykeret felhasz-
nálásáról szóló együttmű-
ködési megállapodást április 
28-án írta alá Hrabovszky-
Orth Katinka, a Pannon Kapu 
Kulturális Egyesület elnöke és 
Huszár Gábor polgármester.  

Információ: Szentgotthárdi 
Közös Önkormányzati Hivatal

Színvonalas programok várhatók – aláírták a rendezvénykeret-megállapodást

Huszár Gábor, Hrabovszy-Orth Katinka

Szomorú hírt kaptunk 
Ausztriából, 2022. április 9-én 
73 éves korában elhunyt dr. 
Johann Raunikar, ügyvéd, a 
heiligenkreuzi hulladékégető 
elleni küzdelem osztrák olda-
li civil szervezetek segítője. 

A heiligenkreuzi hulladék-
égető tervének bejelentése 
óta – 2006 májusától – vett 
részt aktívan a hulladékégető 
elleni küzdelemben. Mint 
a Bürgeraktiv és a BIGAS 
osztrák civil szervezetek 
vezetője, számos demonst-
rációt, tüntetést szervezett 
Ausztriában, és valamennyi 
jelentős magyar tüntetésen 
és megmozduláson is részt 
vett szervezeteivel.

Szoros kapcsolatot tartott a 
szentgotthárdi PRONAS civil 

egyesülettel, Szentgotthárd 
Város Önkormányzatával, 
akik munkáját főleg jogi szak-
tanácsadással támogatta, 
de minden kérés és kérdés 
esetén önzetlen segítséget 
nyújtott.

Számos fontos dokumen-
tum (osztrák és uniós törvé-
nyek, rendeletek, irányelvek) 
eljuttatásával, annak magya-
rázatával nagymértékben 
megkönnyítette a magyar 
partnerek számára a bonyo-
lult osztrák engedélyezési 
folyamat értelmezését, az 
abban való eredményes rész-
vételt. Részt vett több kon-
zultáción, megbeszélésen, 
egyeztetésen, konferencián, 
ahol hasznos észrevételeivel 
segítette azok hatékonyságát.

Több alkalommal szemé-
lyesen járt el az osztrák ható-
ságoknál, a fontos informáci-
ókat rendszeresen eljuttatta 
a magyar partnerekhez. Jó 
ügyvédi kapcsolatai révén 
díjmentes ügyvédi képvise-
letet biztosított a PRONAS 
részére, amikor a PRONAS 5 
tagját a BEGAS beperelte.

Számos magas színvonalú 
írásos anyagot, szakvéle-
ményt, fellebbezést dolgozott 
ki és nyújtott be a hosszú en-
gedélyezési folyamat minden 
fázisában. Valamennyi felso-
rolt tevékenységét ellenszol-
gáltatás nélkül, társadalmi 
munkában végezte.

Dr. Johann Raunikar 6,5 
éven keresztül példa értékű, 
kitartó és színvonalas mun-
kát végzett a határ mentén 
létesítendő hulladékégető 

elleni küzdelemben, az oszt-
rák-magyar együttműködés-
ben, amely nagy mértékben 
járult hozzá ahhoz, hogy a 
Heilgenkreuzba tervezett 
hulladékégető nem valósult 
meg. Mindezért városunk 
önkormányzata, 2012-ben 
„Szentgotthárd Városért” ki-
tüntetéssel jutalmazta. Nyu-
godjon békében!

Woki Zoltán
PRONAS alapító elnöke

In memoriam Dr. Johann Raunikar
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Szentgotthárdon is sokan 
tartanak kisállatot, kutyá-
kat, macskákat és egyéb 
állatokat házi kedvencként. 
Vannak olyanok, akik szere-
tik, kedvelik az állatokat, és 
úgy gondolják, hogy állat-
barátként jót tesznek azzal, 
ha közterületre élelmet 
helyeznek ki a kóbor állatok 
számára. 

Úgy tapasztaljuk, és ezt 
lakossági bejelentések is 
alátámasztják, hogy nem 
mindenki van tisztában a 
közterületre kihelyezett 

állateledel okozta káros 
hatásokkal. Egyre több he-
lyen etetnek ellenőrizetlen 
körülmények között kutyá-
kat és macskákat. Tudniuk 
kell, hogy az így kihelyezett 
eledelt nem biztos, hogy 
azok az állatok találják meg 
és fogyasztják el, amelyek 
számára azt kihelyezték, 
hanem megtalálják azt a 
rágcsálók is: egerek, illetve 
egyre nagyobb számban a 
patkányok! Összefüggés 
látszik a közterületre rend-
szeresen kirakott állateledel 
helye és a közelben lévő 

patkányjáratok között is: 
ahol rendszeresen állatele-
delt helyeznek ki, ott nem-
sokára a patkányjáratok is 
megjelennek – az vonzó lesz 
a kártevők számára is.  A 
patkányok betegségeket 
terjesztenek, és közegész-
ségügyi veszélyt jelentenek 
mind az emberek, mind az 
állatok számára, és jelen-
tős gazdasági károkat is 
okoznak. Ezek a rágcsálók a 
szennyvízcsatornákon ke-
resztül  aztán az egész város 
területére eljutnak. Nagyon 
gyorsan szaporodnak, ezért 
irtásuk közérdek. Az önkor-
mányzat jelentős forrást 

fordít évről évre a rágcsálók 
irtására – kérjük, hogy ne 
tegyék eredménytelenné ezt 
a munkát! 

A kisállatot tartókra – ku-
tyára, macskára – is veszélyt 
jelent a megjelenő rágcsáló, 
mivel állataik esetlegesen 
egy nemrég még ott falatozó 
patkány után fogyasztanak 
a közterületre kihelyezett 
ételből, és ezzel fertőzésve-
szélynek vannak kitéve. 

Mindezek alapján kérjük, 
hogy közterületre állatok 
számára ne helyezzenek ki 
élelmet.   

Szentgotthárdi Közös 
Önkormányzati Hivatal  

Tájékoztató figyelemfelhívás

A Szent Gotthárd Általános 
Iskola és Gimnázium május 
5-én névadójára, hildesheimi 
Gotthárd püspökre emléke-
zett meg egész napos program 
keretében. Szent Gotthárd 
korának egyik legnagyobb 
hatású egyházi vezetője volt.

Intézményünk számára fon-
tos, hogy diákjaink megismer-
jék Szent Gotthárd életének 
fontosabb tetteit, városunk 
életében betöltött jelentőségét. 
A program szándéka volt az is, 
hogy iskolánk tanulói bővebb 
tájékoztatást kapjanak a helyi 
értékekről, lakókörnyezetük 
helytörténetéről.

Az eseményen valameny-
nyi évfolyam részt vett, és a 
város jelentősebb értékeivel 

ismerkedhetett. A diákok ellá-
togathattak az önkormányzati 
hivatalba, ahol megtekintették 
a Refektóriumot (valamikor 
ciszteri ebédlő), a polgármes-
teri tárgyalót (régi apáti dol-
gozószoba) és a Dísztermet 
(Robert Leeb terem). Ezekről 
a gyönyörű helyiségekről na-
gyon sok érdekes információt 
hallhattak és tudhattak meg 
diákjaink. A Nagyboldogasz-
szony-plébániatemplom a 
barokk épületegyüttes része-
ként városunk legértékesebb 
műemléke. Itt a diákok ezúttal 
olyan „idegenvezetés” részesei 
lehettek, mely során a temp-
lom rejtett zugaiba, helyisége-
ibe kukkanthattak be. 

A mai Színház épületét 1988-
ban alakították ki az 1677-ben 

Szent Gotthárd tiszteletére 
szentelt és 1787-90-ben mag-
tárrá átépített templomból, 
erről és a templom kapcsán 
sok más érdekességről hall-
hattak beszámolót a tanulók, 
miközben megtekintették az 
épületet, Turi Mária pannóját, 
az aulát, a színháztermet, mi-
közben a színpad működéséről 
is megtudhattak kulisszatit-
kokat.

A városi séta során a diákok 
megnézték a Várkertben a 
nyitott kódexeket, a zeneisko-
la épületét, azaz a valamikori 
városháza épületét, az egykori 
Vargha-bank épületét (ma 
lakóépület, homlokzatán a 
méhkas ma is látható), a teme-
tőkápolnát és a város szobrait: 
a Robert Leeb szobrot, Széll 
Kálmán szobrát, a III. Béla szob-
rot és Nepomuki Szent János 
szobrát. Nem maradhatott ki 
a sorból a múzeum sem, ahol 
3 állomáson vehettek részt 
a diákok: a foglalkoztatóban 
puzzle-t kellett kirakniuk és 

a múzeum tárgyaihoz kap-
csolódó memóriakártyával 
játszhattak, megismerked-
hettek a terepasztallal és a 
szentgotthárdi csata jelenete-
ivel, valamint megnézhették a 
látványraktárt is. 

A program több állomáson 
kiegészült interaktív feladatok-
kal és érdekes rejtvényekkel.

Segítségünkre voltak a Hon-
ismereti Klub tagjai, a Pannon 
Kapu Kulturális Egyesület, 
Szentgotthárd Város Önkor-
mányzati Hivatala, a Pável 
Ágoston Helytörténeti és Szlo-
vén Nemzetiségi Múzeum 
munkatársai, valamint a Nagy-
boldogasszony plébánia, kö-
szönjük a közreműködésüket. 

Bízunk benne, hogy vala-
mennyi résztvevőnek új, hasz-
nos és érdekes információval 
bővült a tudása városunk épí-
tett környezetéről és kulturális 
örökségéről.

Szent Gotthárd 
Általános Iskola és 

Gimnázium

Szent Gotthárd napja

A Pesca Bt. az Őrség Határok Nélkül Egyesület VP6-19.2.1.-
68-6-19 kódszámú Felhívásának keretében a Pesca Bt. 
szolgáltatásainak fejlesztése című projektet sikeresen 
megvalósította. Fejlesztésre került többek között a webshop 
hirdetési motorja (www.pesca.hu), valamint a szentgotthárdi 
bolt informatikai eszközei is, melyekkel gyorsabbá és haté-
konyabbá vált a vásárlók kiszolgálása. Üzletünkben hatalmas 
árukészlettel várjuk a horgászat iránt érdeklődőket! Pesca 
Horgászbolt 9970 Szentgotthárd, Hunyadi u. 3. B. ép. fszt. 1. 
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Folytatás az 1. oldalról
A táblák elkészítéséhez a 

pályázati pénz mellett az ön-
kormányzat is hozzájárul. 
Beszédét Talabér Lászlóné 
fülszövegéből vett szavaival 
zárta: több éves kutatás ered-
ménye, hogy sok olyan neves 
személyt is földerítettek, aki-
ket korábban alig, vagy nem 
is ismertek a szentgotthárdiak.  

A beszéd után a fiatalon 
elhunyt szentgotthárdi zene-
szerző, Keserü Balázs Szent-
gotthárdi mise c. alkotásá-
ból, felvételről hangzott fel a 
Sanctus tétel.

Feiszt György történész-le-
véltáros mutatta be a könyvet. 
Elmondta, hogy nagyszerű, 
hogy már az önkormányzati 
hivatal bejáratánál a város 
múltjával foglalkozó tárlókat 
láthatott. A könyv borítóján 
35 személy fotója látható, de a 
kötet 176 szócikket tartalmaz. 
Csuk Ferenc a könyv elő-
szavában kifejti, nem félnek 

attól, ha lesznek olyanok, akik 
kiegészítik a névsort. Hosszú 
évekig gyűjtötték az adatokat 
a szerzők (a pályázatnak már 
volt előzménye) és tiszteletre 
méltó az a törekvésük, hogy 
városukkal, és a régióval is 
megismertessék a történelmi 
múlt neves személyiségeit. 

Horváth Zsuzsanna törté-
nelemtanár, a kötet szerkesz-
tője ismertette az előzménye-
ket, a közös munka elemeit 
és örömét. A kötet alapjául 
szolgált Csuk Ferenc korábbi 
gyűjteménye. Talabér Lász-
lóné is közel 5 éve gyűjti az 

évfordulós adatokat, nemcsak 
évszámok, hanem hónapok 
szerint is (lapunkban meg-
jelenik). Munkájához Feiszt 
Györgytől kapott sok segít-
séget. A könyvben összesen 
289 név található, hiszen a 
táblázatokba összegyűjtötték 
pl. a ciszterci apátok, ország-
gyűlési képviselők névsorait 
is. A szerzők megállapodtak 

abban, hogy a fellelhető le-
xikonokban szereplő szent-
gotthárdiakat veszik számba, 
illetve azokat, akik „maradan-
dó nyomot” hagytak életükkel, 
tevékenységükkel a városban. 
A város névadójától, Szent 
Gotthárd püspöktől indulva, a 
templom- és kolostorépítők, a 
tudományos élet, a művészet 
és sport területén kiemelkedő 
teljesítményt nyújtó szemé-
lyek, az eszméikért, hitükért 

áldozatot hozó, életüket is 
odaadók (Boldog Brenner 
János) rövid életrajzát rejti a 
kötet. 

Horváth Zsuzsanna a szer-
zőtársak nevében is megkö-
szönte a Honismereti Klub el-
nökének, Molnár Piroskának, 
és a civil szervezet minden 
tagjának a támogatását. Sok 
külsős adatközlő is hozzájárult 
az eredményhez. Köszönetet 
mondott a szentgotthárdi 
önkormányzati hivatal dol-
gozóinak, köztük dr. Gábor 
Lászlónak is a segítségért. A 
támogatásoknak köszönhető, 
hogy immár évek óta egy-két 
helytörténeti témával foglal-
kozó könyv kap nyomdafes-
téket Szentgotthárdon. 

(t. m.) 
 Fotó: Molnár Piroska

Hatalmas gyűjtőmunka után jelent meg 
az újabb helytörténeti könyv

A Villkász Kft. az 
E-ON Zrt. megbízá-

sából oszlop- és vezetékcserét végez az 
alábbi időpontokban és helyeken. Kérik, 
hogy a kisfeszültségű légvezeték hálózat 
alatti parkolókat szíveskedjenek szabadon 
hagyni a munkavégzés ideje alatt.

József A. utca (Állati jó Eledelbolt és 
Deák Ferenc utca közötti szakasz):

Oszlop- és vezetékcsere időpontja: 
2022. május 13-án (pénteken), és 16-
17-18-án (hétfő-kedd-szerda), naponta 
07.30 h - 17.30 h-ig.

Deák F.utca (József A. utca és a Siká-
tor közötti szakaszon):

Oszlop- és vezetékcsere időpontja: 
2022. május 17-18-án (kedd-szerda), 
naponta 07.30 h-17.30 h-ig.

Az érintett parkolók helyett napköz-
ben a József A. utcai ingyenes parkoló 
használható. Az útszakaszok teljes zá-
rására a Kivitelező tájékoztatása szerint 
nem kerül sor. További információ a cég 
képviselőjétől, Németh Jánostól kérhe-
tő a 0630/4743-034, nemeth.janos@
villkasz.hu elérhetőségeken.
Köszönjük szíves türelmüket, megértésüket!

Felhívás

I d é n  e l ő s z ö r 
szervezhetett kö-
zösségi programot 
a  Rábafüzesért 
Egyesület és a vá-
rosrészi önkor-
mányzat. Húsvét-
kor a gyerekeknek 
tojáskeresés volt 
a program, ápri-
lis 29-én majálist 
szerveztek a meg-
újult téren.

M. P. 

Rábafüzesi tavaszi programok

Horváth Zsuzsanna

Az érdeklődők 
a nagyteremben 
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1995 óta, mikor az Egyesült Nemzetek Szervezetének Közgyűlé-
se elfogadta a kisebbségekhez tartozó személyek jogairól szóló 
nyilatkozatot, minden évben december 18-án ünnepeljük a 
nemzetiségek napját. A járvány miatt, a szentgotthárdi Arany is-
kolában áprilisban emlékeztünk meg a nemzetiségek napjáról. 

Ebben a tanévben a jár-
ványhelyzet miatt el kellett 
halasztanunk, ezért áprilisban 
emlékeztünk meg róla a nem-
zetiségi nyelvoktató képzés-
ben tanuló diákjainkkal. 

Ez alkalomból meghívtuk 
iskolánk nyugdíjas pedagógu-
sát, Czuczainé Skaper Hildát, 
aki a gyerekeknek a német 
nemzetiség izgalmas húsvéti 
játékait mutatta be, tanította 
meg. Az iskola részére aján-
dékot is hozott, Josef Michaelis 
Regenbogen című verses-
kötetét. A szlovén nemzeti-
ségű gyerekeket is meglepte 
szlovén nyelvű falinaptárral, 

memóriakártyákkal és óra-
rendekkel.

A szlovén nemzetiség kul-
túrájához Metoda Perger se-
gítette a gyerekeket közelebb 
kerülni.

A délelőtt folyamán tojást 
festettünk, húsvéti díszeket 
készítettünk, és interaktív 
feladatokat oldottak meg a 
gyerekek. Az események öt 
helyszínen zajlottak. A prog-
ram lebonyolításában Csana-
ki-Both Zsófia, Domiter Judit, 
Kulcsár Judit, Pintér Krisztina, 
Tüskés Marianna és Ligetvári-
Németh Katalin vett részt.

Ligetvári-Németh Katalin

A Takács Jenő Alapfokú Mű-
vészeti Iskola ebben a tan-
évben ismét megrendezte a 
korábban hagyománnyá vált 
körzeti versenyeit.

A zenetörténeti–képzőmű-
vészeti versenyt a 2021-2022-
es tanévben a járványhely-
zetre való tekintettel, immár 
második alkalommal online 
formában rendezték. A ze-
netörténeti verseny témája: 
Hangszervirtuózok - Pagani-
ni, az „ördög hegedűse”, Liszt 
Ferenc, a zongora mestere és 
Jean Baptiste Arban, a cornet 
első nagy virtuóza volt. 

A csapatok az önállóan el-
készítendő és az online plat-
formon elérhető feladatokat 
ügyesen és kreatívan oldot-
ták meg. A zsűri csak arany 
és ezüst minősítést adott ki, 
jutalmazta az összes csapatot. 

A képzőművészeti verseny 
témája: „A térábrázolás bra-
vúros lépései a képzőművé-
szetben”. A sárvári és szent-
gotthárdi egyéni és csapatban 
versenyző fiatalok kreatív 
alkotásait értékelve a zsűri-
nek nem volt könnyű dolga. 
A beküldött munkákat arany, 

ezüst és bronz minősítéssel 
jutalmazták. 

A szentgotthárdi Muzsikáért 
Alapítvány jóvoltából mozije-
gyet, a Szentgotthárd Spa & 
Wellness fürdő felajánlásával 
pedig fürdőbelépőt kaptak a 
versenyzők.

A Körzeti Népdaléneklési 
Versenyen – két év kihagyás 
után – közel 100 gyermek 
énekelt egyéni, kis- és nagy 
csoportos formációban. A ver-
senyzők Körmend, Őriszent-
péter, Magyarlak-Csörötnek 
és Szentgotthárd iskoláiból ér-
keztek. A program elérte célját, 
mely a népdalkincs megisme-
rése, ápolása és fennmaradá-
sának megőrzése a fiatal ge-
neráció számára. Voltak, akik 
kissé félénken, voltak, akik a 
színpadra bátran kiállva adták 
elő népdalaikat. A rendezvény 
szünetében a Takács Jenő 
Alapfokú Művészeti Iskola 
Szülői Szervezetének támoga-
tásával egy kis vendéglátásban 
részesültek a versenyzők és 
felkészítő tanáraik. 

A versenyzők bemutatkozá-
sa után a program résztvevői 
még a zsűri értékelésére várva 
is jókedvűen, népdalok ének-

lésével töltötték az időt. A fel-
lépők előadását arany, ezüst és 
bronz minősítéssel jutalmazta 
a zsűri. Az arany minősítést 
elért versenyzők a Szentgott-
hárdi Muzsikáért Alapítvány 

és a Stellantis Szentgotthárd 
Kft. (Opel Magyarország) jó-
voltából ajándékot kaptak. 

Információ: Takács Jenő 
Alapfokú Művészeti Iskola

Zenetörténeti és képzőművészeti verseny

Kisebbségek nemzetiségi napja az Aranyban

A 2022/23. tanév első év-
folyamára történő általános 
iskolai beiratkozás időpont-
ja április 21-én és 22-én 
volt a Szentgotthárdi Arany 
János Általános Iskolában. 
49 gyermeket írattak be az 
intézménybe. A következő 
tanévben két első osztály 
fog indulni, ebből az egyik 

német nemzetiségi osztály 
lesz. Szlovén nemzetiségi 
nyelvet, angol és német 
nyelvet is tanulhatnak majd 
első osztálytól kezdve a 
gyerekek. 2022. május 24-én 
17 órakor lesz az első szülői 
értekezlet a leendő első osz-
tályos gyermekek szüleinek. 

Információ: Arany iskola

Két első osztályt indítanak 
szeptemberben
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A Covid-járvány miatt, hosszabb kihagyások után állt közön-
ség elé Szentgotthárd Város Fúvószenekara április 30-án, 
Szentgotthárdon, a Színházban. Az előadás egyúttal minősítő 
koncert is volt, a zenekar koncertfúvós „B kategóriában” 
arany, szórakoztató zene „B kategóriában” kiemelt arany 
minősítést kapott. A rendezvényen adták át az „Év zenésze” 
elismerést is. 

A Pannon Kapu Kulturális 
Egyesület égisze alatt mű-
ködő fúvószenekar a város 
legrégebbi civil egyesülete, 
116 éves múltra tekint vissza, 
25 éve vezeti Rápli Róbert 
karnagy. A „Magyar vér” című 
indulóval nyitották a prog-
ramot, majd Hrabovszky-
Orth Katinka, a PKKE elnöke 
köszöntötte a hallgatóságot, 
köztük a háromtagú zsűrit 
(amelynek elnöke Ella Attila, a 
Magyar Fúvószenei és Mazso-
rett Szövetség alelnöke volt). 
A műsorvezető elmondta, a 
zenekar negyedszer vállalja 
a kategóriás megmérettetést.  

Öt-öt számot adtak elő, 
klasszikus és modern fúvós-
zenét, átiratokat, filmzenét 
játszottak a műfaji követel-
mények szerint. Gulyás László: 
Széki muzsikájával folytatták 
a minősítést, Rápli Péter, a gra-
zi művészeti egyetem mester-

képzőjének végzős hallgatója 
klarinétszólót játszott. A da-
rabok között volt olyan, amely 
nagyfokú szakmai felkészült-
séget követelt, például a kor-
társ zenék közül James Barnes 
Appalachian nyitánya „amely 
virtuóz futamokra készteti a 
muzsikusokat, különösen a 
fafúvósokat” – hallhattuk a 
koncert konferansziéjától. 

A szórakoztató zene blokk-
ja előtt röviden összefog-
lalták a zenekar történetét, 

35-40 amatőr zenész alkotja 
az együttest, amelynek mű-
vészeti vezetője és karnagya 
1997-től Rápli Róbert. A minő-
sítő koncert második részében 
három filmzenei átirat és két 

szving szám szerepelt. Most 
is, mint mindig, amikor a kar-
nagy Magyar rajzfilmslágerek 
egyvelege szerepel a szent-
gotthárdiak repertoárján, vas-
tapsot kaptak a zenészek. 

Szünet után a zsűri döntését 
Ella Attila adta közre: „csak 
szépet és jót tudok mondani 
a zenekar teljesítményéről”, 
majd a közönség örömünnep-
lése közben átadta az arany 
és a kiemelt arany minősítést 
tanúsító oklevelet. 

Az átadás után Bedőcs Gá-
bor, a Szentgotthárd Fúvós-
kultúrájáért Egyesület elnöke 
megköszönte a támogatásokat 
a szentgotthárdi vállalkozók-
nak, a Pannon Kapu Kulturális 
Egyesületnek és Szentgott-
hárd Város Önkormányzatá-
nak, valamint Károly Andrea 
egyesületi titkárnak, aki se-
gített felkutatni és megírni a 
pályázatokat. 

Labritz Béla alpolgármester-
ként és zenészként is kifejezte 
elismerését, és átadta Rápli 
Róbertnek a Szentgotthárdi 
Polgármester Díszoklevelét

A továbbiakban Bedőcs Gá-
bor ismertette a jubilánsok 
– 10-15-20-25-35 éve zene-
kari tagok – nevét.  Közülük 
a legrégebb óta zenélnek az 
együttesben: Baranyai László, 
Sarang Ferenc és Dancsecs 
Balázs. Titkos szavazáson a 
2021. év „Év zenészének” vá-
lasztották Hoffmann Ludwig 
trombitást. 

A koncert végén újabb, is-
mert lendületes számokkal 
örvendeztették meg a hálás 
közönséget. 

 (t. m.)
Fotó: Horváth Barbara

Arany és kiemelt arany minősítéssel 
értékelték a fúvósok nagy sikerű koncertjét

St. Martin (Szentmártoni 
Imre) a Magyar Érdemrend 
Lo vag keresztjével kitüntetett 
szaxofon- és pánsípművész 
adott koncertet Szentgott-
hár don április 23-án a Szent-
boldog asszony templomban. 

Legutóbb talán 20 évvel ez-
előtt láthatta a közönség a mű-
vészt a Színházban, bevezető 
köszöntésében utalt is rá, hogy 
„akkor, Téltábornok támadása 
miatt, csak kerülővel, és késve 
tudta elérni a várost, és azért is 

a szívébe zárta, mert a közön-
ség türelmesen várt rá.”

Elmondta, hogy mostani 
előadásához a legszebb da-
lokat választotta 26 leme-
zéből, amelyek méltóak a 
gyönyörűen felújított barokk 
templomi térhez, reméli, hogy 
megérintik, jó érzéssel töltik el 
a hallgatóságát. 

Az öröksláger Leonard Co-
hen: Hallelujah című dalával, 
pánsíppal kezdte a koncertet, 
a templomot megtöltő közön-
ség legnagyobb örömére…A 

továbbiakban szaxofonon 
játszott.  „A világ rózsaszín-
ben” című dal előtt elmesélte: 
Budapesten a Thököly úti 
Rózsafüzér templomban adta 
elő legutóbb. Schubert: Ave 
Maria szerzeményét Soós 
János orgonakíséretében 
hallhatta a közönség. Bravú-
ros szaxofonjátékával szinte 
érezhetővé tette Déli szél 
fuvallatát, „A Föld sebe” című 
saját szerzeményét pánsíppal 
adta elő, és a dal történetét is 
megosztotta. 

A közönséget többször is be-
vonta játékába, az „énekesek” 
szívesen csatlakoztak.

St. Martin egyórás előadásá-
val elvarázsolta a templomot 
megtöltő hallgatóságát, amely 
hosszan tartó tapssal köszönte 
meg a művész odaadó szerep-
lését.  (t. m.)

St. Martin előadása Szentgotthárdon



10 Szentgotthárd

A városban és a térségben 
első alkalommal indul Vita-
klub. A tervek szerint vár-
hatóan májustól kezdődnek 
meg a klubfoglalkozások, 
ahová minden érdeklődő 
jelentkezését várják.

A program megálmodója 
és szervezője Papp Bálint, aki 
jelenleg is hallgatója aMathias 

Corvinus Collegium Vitaaka-
démiájának. „A Vitaakadé-
mia legfőbb célja, hogy az 
MCC szervezeti és képzési 
lehetőségeivel élve iskolá-
soktól a felnőttekig, fejlessze 
és terjessze a magyar nyelvű 
vitakultúrát a racionális vita 
módszertanának segítségé-
vel” – mondta el a szervező. 
És hogy miért érdemes csat-

lakozni a helyben most in-
duló közösséghez? Egyrészt 
lehetőség nyílik érvelési, vita- 
és általában kommunikáci-
ós készségek fejlesztésére a 
gyakorlatorientált találkozók 
alkalmával. Továbbá a foglal-
kozások fejlesztik a kritikai 
gondolkodást, lényeglátást, 
és az érvelési stratégia kiala-
kítását is.

A klubdélutánok az előze-
tes elképzelések szerint 2-3 
havonta kerülnének sorra, 
ahová várják minden korosz-
tály jelentkezését középiskolás 
kortól kezdődően. Bővebb 
információ és jelentkezés 
a director@muraba.hu e-mail 
címen vagy pedig a +36-30-
152-7433-as telefonszámon 
keresztül lehetséges.  (t. m.)

Az Interreg Együttműködé-
si Program V-A Szlovénia-
Magyarország 2014-2020. 
keretében, a  SIH237 számú,  
MOTIVAGE projekt Alzhei-
mer Café  2022. április 1. 
napi alkalom vendége dr. 
Buda László orvos, pszichi-
áter, a Szomatodráma és az 
Ultrarövid terápia módsze-
reinek megalkotója volt. 

Az előadás sikerét mi sem 
bizonyítja ékesebben, mint 
hogy a Színház szinte csordu-
lásig megtelt hallgatósággal. 

A Lelki nagytakarítás címmel 
meghirdetett előadás böjti 
időben, éppen azt erősítette 
meg bennünk, hogy meny-
nyire fontos lelki ragaszko-
dásainktól és félelmeinktől 
megszabadulni, hiszen ezek 
kötik gúzsba az életünket. A 
szabadságunk foka mindig 
attól függ, hogy mennyire va-
gyunk hajlandók újra és újra 
magunkba tekinteni, tudato-
sítani őstől örökölt sémáinkat 
és mintázatainkat, melyek 
meghatározzák gondolkodá-
sunkat, és végső soron csele-

kedeteinket is. Ezek megfelelő 
kezelése, szükség szerint az 
ezektől való megszabadulás 

lelki békénk és harmóniánk 
záloga. 
Információ: Szentgotthárdi Rendelőintézet

Lelki nagytakarítás

A közelmúltban készültek 
el a Muraba ETT gondozásá-
ban azok a videók, amelyek 
a Mura-, illetve a Rábavidék 
idegenforgalmi látnivalóit 
kívánják népszerűsíteni. A 
projekt célja a térségi turiz-

mus marketingjének javítása 
volt a rövid kisfilmek segít-
ségével.

A Muraba ETT szeretett 
volna hozzájárulni a régió 
vonzerejének javításához úgy, 
hogy olyan videókat készít el 

több turisztikai szereplővel 
közösen, melyek aztán ké-
sőbb szabadon felhasználha-
tók az online térben a turisták 
megszólítása érdekében. A 
filmek egyenként 15-30 mp 
hosszúságúak, hogy egyfajta 

„mini reklámként” is haszno-
síthatók legyenek, melyekből 
összesen 40 db készülhetett el 
a Külgazdasági és Külügymi-
nisztérium támogatásának 
köszönhetően.

(t. m.)

Videókkal a térség turizmusáért

Vitaklub indul Szentgotthárdon

Szép számú szentgotthárdi, 
magyarlaki és rönöki közön-
ség élvezhette Csider Sándor 
költő az anyai szeretetről szóló 
előadását. Tanár úr személyes 
életéből hozott példákat, hogy 
hogyan lehet táplálkozni az 
édesanyák elmondhatatlan 
szeretetéből. Előadása csor-
dultig tele volt bensőséges 

gondolatokkal. Mindezt sa-
ját verseinek felolvasásával 
fűszerezte. A jelenlévőknek 
szívhez szóló útravalót adott 
a mindennapokhoz. A ren-
dezvény végén lehetőség volt 
legújabb versesköteteinek 
megvásárlásár a, dedikálta-
tására is.

Horváth Tiborné

„Akitől szeretni tanultam”
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Egészségünkért, ismeretterjesztő sorozat (51.)

Három éve kezdődött a 
világban a Covid 19-járvány, 
amely jelenleg is milliók éle-
tét keseríti meg. A társadalmi 
vonzatát ennek mindenki is-
meri: vagy átélte, vagy éppen 
post Covid-szindrómában 
szenved. Ehhez már csak egy 
háborús helyzet „hiányzott”. 
Mindenki az amúgy is bezárt 
világunkban még tovább 
retteghet. A stressz senkinek 
sem tesz jót, akár fiatal, akár 
idősebb, több betegség kiala-
kulásához vezethet. 

Nagyon sok betegség fut 
közöttünk jelenleg is. Sok 
ismerősünket, barátunkat 
elvesztettük. Az utcában, ahol 
élek, 8-10 ember ment el 3 év 
alatt, pedig az utcánk nem 
egy megyeszékhely főutcája, 
csak egy kis vidéki város pici 
mellékutcája. 

Egészségünk megőrzése 
érdekében sok mindent cse-
lekedhetünk. Nagy sétákat 
tehetünk, kirándulhatunk, 
kocoghatunk. Próbálhatunk 
egészségesen táplálkozni, 
kerékpározhatunk. Nyáron 
fürödhetünk a közeli Hársas-

tóban, télen figyelhetjük a 
varjakat a Várkertben. Ennek 
ellenére sajnos nem minden 
betegség gyógyítható csak a 
természet közelségével. 

A betegségek közül például 
a daganatos betegségeket 
megelőzéssel, korai felisme-
réssel lehetne gyógyítani. 

Az előző részben ismer-
tetett emlőrák-szűrés mel-
lett, a másik legfontosabb 
népegészségügyi szűrés 
a méhnyakrák szűrése. A 
méhnyakrák világviszony-
latban a nőket érintő rossz-
indulatú daganatok között 
a negyedik helyen szerepel, 
megbetegedésként és halál-
okként is. Magyarországon 
előfordulását tekintve a 7.-8. 
helyen áll. Évi 1200-1400 új 
méhnyakrákos esetet fe-
deznek fel, és kb. 400 nő 
hal bele. A betegséget befo-
lyásoló tényezőként a hu-
mán papilóma vírust (HPV) 
említik elsőként. Alattomos 
megbetegedés, mivel korai 
stádiumban töb-
bé-kevésbé tünet-
mentes. Később 

már több tünet észlelhető: 
közösülés során, két menzesz 
között, vagy már a változókor 
után jelentkező hüvelyi vér-
zés. Bő, kellemetlen szagú, 
„húslé-szerű” folyás. Szexuá-
lis együttlét során, vagy attól 
függetlenül jelentkező alhasi 
fájdalom. Vizelési, széklet-
ürítési panaszok. Fogyás, 
étvágytalanság, húsundor. 
Szűrés ajánlása legkorábban: 
a szexuális élet megkezdésé-
től számított egy év múlva, 
legkésőbb: 21 éves korban, 
majd azt követően évente.

A citológia vizsgálat, melyet 
évente szükséges elvégez-
tetnünk, egy vizsgálóágyon 
történik hanyatt fekvő hely-
zetben, Cusco-tükörrel (ka-
csával) végzett hüvelyi feltá-
rásból. A méhszáj-méhnyak 
határából citológiai kefével 
(citrobrush) vagy Szalay-féle 
spatulával történik a sejtek 
vétele. Az itt nyert sejteket 
tárgylemezre kenjük, innen 
a szó, hogy kenetvétel. Ez-

után citológushoz küldjük 
vizsgálatra. 

2001 előtt a Papanicolaou-
féle sejtbesorolásokat külö-
nítettük el, ennek alapján a 
P1-P2 volt a negatív lelet. A 
teljesen egészséges, kiérett 
laphám és hengerhám sejte-
ket jelentette. Amennyiben a 
sejtek gyulladás jeleit mutat-
ták, vagy egyéb elváltozáso-
kat, a lelet P3-as volt. Az igazi 
daganatmegelőző állapotot 
jelentette a P4, a rosszindu-
latú szövettani elváltozás 
a P5 volt. Az új módszer, a 
Bethesda-rendszer 2001 
óta honos hazánkban. Több 
információt nyújt a kóros 
sejtek állapotáról, mint a 
korábbi beosztás. 

A szűrővizsgálatok szere-
pét és fontosságát nem lehet 
eléggé hangsúlyozni. Írásom-
mal szeretnék hozzájárulni a 
magyar nők biztonságához.

Dr. Vág Marianne
szülész-nőgyógyász 

szakorvos

A nők biztonsága érdekében (2.)
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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

Tíz éve, hogy Szentgotthárd Város 
Önkormányzata a környezetbarát helyi 
termékek, helyben nyújtott szolgáltatá-
sok és helyi hagyományok megőrzésére, 
népszerűsítésére és elismerésére Zöld 
Szentgotthárd címet alapított. A cím a 
Szentgotthárdon vagy Szentgotthárd 
térségében előállított termékeknek, szol-
gáltatásoknak, hagyományoknak adható 
egy évre vagy határozatlan időre.

A címet megkaphatják a termékeket 
előállító, szolgáltatásokat nyújtó, hagyo-
mányokat ápoló természetes személyek, 
jogi személyek, közösségek, illetve meg-
kaphatják maguk a termékek, illetve a 
szolgáltatások is. Fontos, hogy a terméket, 
szolgáltatást Szentgotthárdon, illetve 

Szentgotthárd térségében állítsák elő, 
illetve nyújtsák és az előállítást, értéke-
sítést, felhasználást, illetve szolgáltatást 
környezettudatos szemlélet jellemezze, a 
hagyomány pedig Szentgotthárdra és tér-
ségére jellemző legyen, itt gyökerezzen.

Pályázatot nyújthat be a helyi áru előál-
lítója, a helyi szolgáltatás nyújtója, a helyi 
hagyomány ápolója. A Zöld Szentgotthárd 
cím elnyerésére jelöltet állíthat továbbá

– a Szentgotthárdi térség bármely kép-
viselő-testülete, polgármestere,

– a szentgotthárdi képviselő-testület 
tagja, továbbá

– bármely bírósági nyilvántartásba 
vett civil szervezet, amelynek székhelye 
a Szentgotthárdi térségben van.

Pályázni 2022. 
május 31-ig lehet 
a pályázat Szent-
gotthárd Város 
Önkormányzatá-
hoz papír alapon vagy Szentgotthárd 
Város Önkormányzata hivatali tárhelyére 
(hivatali kapujára) történő elektronikus 
megküldésével. A pályázat kötelező 
tartalmi elemeit felsoroló pályázati 
kiírás megtalálható a www.hivatal.
szentgotthard.hu weboldalon, a „Hirdet-
mények” menüponton belül, a „Hatósági 
és Koordinációs ügyekhez kapcsolódó 
hirdetmények” között.

Információ: Szentgotthárdi Közös 
Önkormányzati Hivatal

Zöld Szentgotthárd cím – pályázat
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MOZIMŰSOR
május 13. 19:00, május 14. 

19:00, május 16. 19:00
Dr. Strange az őrület 

multiverzumában  (szink-
ronizált amerikai fantasy, 
akciófilm – 2D)

május 14. 17:00, május 15. 
16:00

Pipiána Hoppsz és a Sötét-
ség Hörcsöge (szinkronizált 
belga-francia családi animá-
ciós kaland-vígjáték – 2D)

május 15. 18:00
Legendás állatok – Dumb-

ledore titkai (szinkronizált 
amerikai fantasy-kalandfilm 
– 2D)

május 17. 19:00
Morbius  (szinkronizált 

amerikai akció-sci-fi – 2D)

Premier! május 20. 19:00, 
május 22. 18:00

Bazi nagy francia lagzik 3 
(szinkronizált francia vígjá-
ték – 2D)

május 21. 17:00, május 22. 
16:00

Pipiána Hoppsz és a Sötét-
ség Hörcsöge (szinkronizált 
belga-francia családi animá-
ciós kaland-vígjáték – 2D)

május 21. 19:00, május 23. 
19:00

A gigantikus tehetség elvi-
selhetetlen súlya (szinkroni-
zált amerikai akció-vígjáték 
– 2D)

május 24. 19:00 (Filmklub)
Az örökbeadás (feliratos 

angol-olasz-román filmdrá-
ma – 2D)

május 27. 19:00, május 28. 
19:00, május 30. 19:00

Tűzgyújtó (szinkronizált 
amerikai horror-thriller, sci-
fi – 2D)

május 28. 17:00, május 29. 
16:00

Gyermeknap alkalmából 
a mozijegy ára 14 éves korig 
csak 100 Ft!

Irány a bárka! 2 (szinkro-
nizált ír-luxemburgi családi 
animációs kalandfilm – 2D)

május 29. 18:00
A gigantikus tehetség elvi-

selhetetlen súlya (szinkroni-
zált amerikai akció-vígjáték 
– 2D)

május 31. 19:00
Bazi nagy francia lagzik 3 

(szinkronizált francia vígjá-
ték – 2D)

GYERMEKNAPOK A MO-
ZIBAN

A szentgotthárdi filmszín-
ház május utolsó hétvégéjén 
– szombaton és vasárnap 
egyaránt – óriási kedvez-
ménnyel várja a legkiseb-
beket. A kivételes és jelen-
tős árengedmény azt jelenti, 
hogy délutánonként 14 éves 
korig csak 100 Ft (azaz száz 
forint) lesz a jegy ára! A gyer-
mekek és kísérőik az Irány a 
bárka! 2 című családi animá-
ciós kalandfilmet nézhetik 
meg. További információk 
és online helyfoglalás: www.
csakanyimozi.hu

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 
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225 éve, 1797. május 29-
én halt meg Sopronban id. 
Dorfmeister István. Bécsben 
született 1729-ben. A bécsi 
képzőművészeti akadémián 
tanult, 1761 körül települt át 
Sopronba. A tehetséges festő 
főleg Magyarországon dol-
gozott. Ő és fia festette 1784-
ben a Nagyboldogasszony 
templom szentgotthárdi 
csatát ábrázoló mennyezeti 
freskóját, később pedig az 
apáti szoba pannóit. A hat 
történelmi tárgyú olajfest-
mény és a négy kiegészítő 
tájkép 1795-96-ban készült. 
Az eredeti helyükön jelenleg 
a képek digitális másolatai 
vannak. Dorfmeister nevét 
Sopronban a várkör közelé-
ben utca viseli, és emléktábla 
őrzi az emlékét.

175 éve, 1847. május 5-én 
halt meg Wechsler Antal, vá-
rosunk első gyógyszerésze. 
Az 1826 őszén megnyitott 
első patika pontosan a mos-
tani helyén állt. Tulajdonosa 
az első évtizedekben dr. 
Varga Ferenc volt. Wechsler 
gyógyszerész Szepetneken 
született. 1841. november 27-
én, 40 éves korában nősült 
meg, felesége Omisl Fran-
ciska lett. Több gyermekük 
született. 

130 éve, 1892. május 21-én, 
I. Ferenc József megkoro-
názásának 25. évfordulóján 
Szentgotthárdon is népün-
nepélyt tartottak, a mulatság 
a „Nagykolompos” vendég-
lőnél folytatódott éjszakába 
nyúlóan.

120 éve, 1902. május 8-ától 
lett Széll Kálmán ország-
gyűlési képviselőnk az MTA 
igazgatói tanácsának tagja. 
Gasztony község híres szü-
löttje, a rátóti kastély ura, 
környékünk jótevője, előbb 
pénzügyminiszter, majd 
1899 és 1903 között minisz-
terelnök és belügyminiszter 
volt.

120 éve, 1902. május legvé-
gén bokrétaünnepséget tar-
tottak abból az alkalomból, 
hogy elkészült a Deák Ferenc 
utca elején az új városháza 

alapépítménye. A kapu mö-
gött, a földszint jobb olda-
lán ma is látható az eredeti 
fehér márványtábla, rajta a 
felirattal: „Épült Széll Kálmán 
miniszterelnök és Gyuráky 
József városbíró idején 1902.”

110 éve, 1912. május 19-
én volt az építés alatt álló 
szentgotthárdi evangéli-
kus templom harangjainak 
avatása. A torony és falak 
már álltak, így kerülhetett 
a három harang a helyére. 
A legnagyobbat, a 782 kg-
ost Janes Ottilia grazi lakos 
(Desits Gyuláné testvére), az 
500 kg-ost a gyülekezet, a 
260 kg-ost a munkások ada-
kozásából fizették. Az avató 
beszédet Ziermann Lajos, 
Pinkafő esperese tartotta. 
A korabeli források szerint, 
amikor megszólaltak a ha-
rangok, szem nem maradt 
szárazon.

105 éve, 1917. május 17-én 
Wieser József ajándékozás 
útján adta át a Kaszagyár 
tulajdonjogát két fiának. A 
báró egy évvel később, 1918. 
június 2-án, 65 évesen meg-
halt a Graz melletti birtokán. 
Wieser Kurt vezette a gyárat, 
Frigyes pedig a műszaki 
igazgatója lett. Báró Wieser 
József szép emeletes házat 
építtetett családjának, mely 
ma is áll a Hunyadi utcában, 
a szakrendelő közelében.

75 éve, 1947 májusának 
első napjai nagy várakozás-
sal és ünnepi készülődéssel 
teltek. 3-án este Endrédy 
Vendel zirci apát vezeté-
sével fáklyás felvonulást 
tartottak a szentgotthárdi 
Mária-szobrokhoz. A másna-
pi Mária-napon Mindszenty 
József bíboros, esztergomi 
érsek látogatott el Szent-
gotthárdra. Mathiász Artúr 
nyugalmazott igazgató az 
egyházközség, Németh De-
zső gimnáziumi igazgató a 
pedagógusok, Röszley Fe-
renc 5.-es tanuló a diákok 
nevében köszöntötte. Mind-
szenty bíboros az apátsági 
templom előtt felállított ol-
tárnál szentmisét pontifikált, 

szentbeszédet tartott. Jelen 
volt a Mária-ünnepen Ko-
vács Sándor megyés püspök, 
kanonokok, a környékbeli 
papok és kb. húszezer hívő.

70 éve, 1952. május 10-én 
szállta meg először Farkasfát 
az Államvédelmi Hatóság 
teherautókkal. E napon tar-
tóztatták le a falu népszerű 
párttitkárát, Szabó Ernőt. A 
következő hetekben össze-
sen hetven lakost hurcoltak 
el, közülük tíz fő életét vesz-
tette. Akik végül hazajöhet-
tek, egész életükben hordoz-
ták fizikai bántalmazásaik 
nyomát. Testi sérüléseiknél a 
lelkiek még maradandóbbak 
voltak. Szabó Ernőt halálra 
ítélték, s 1953-ban – még a 
kivégzése előtt – vallatás 
közben agyonverték. 

65 éve, 1957. május 12-én 
számolt be a Vas Népe arról, 
hogy Szentgotthárdon, a 
Rába folyón, a fürdés biz-
tonságosabbá tétele érde-
kében partfürdőt akarnak 
létesíteni.

65 éve, 1957. május 31-én 
Szentesen meghalt Gon-
dán Felicián József ciszterci 
szerzetes, középiskolai tanár, 
áldozópap. 1883. november 
13-án Lepsényben született. 
A magyar-latin szakos tanár, 
filozófiai doktor Pécsett, 
majd Baján tanított a rend 
gimnáziumában. 1940-ben 
került Szentgotthárdra, ál-
dozópap és könyvtáros volt. 
1950. június 10-én 9 rendtár-
sával együtt Kunszentmár-
tonba telepítették. A nagy tu-
dású szerzetes sokat írt, több 
írói álnevet is használva.

40 éve, 1982. május 9-én, 
vasárnap délután 15 órakor 
tartották Rábatótfaluban a 
sportpályán a nagy érdeklő-
déssel kísért barátságos lab-
darúgó-mérkőzést hazánk 
legnépszerűbb csapatával, 
a Fradival. A több ezer néző 
előtt zajló találkozón jelen 
volt dr. Varga Zoltán megyei 
sportigazgató. A ferencvá-
rosiak a vendéglátók és a 
nézők örömére nem tartalék 
játékosokkal léptek pályára. 

A helyiek kapusa kivédett 
egy tizenegyest, és a becsü-
letgól is összejött a végül 6:1-
es Fradi-győzelemmel vég-
ződő meccsen. A rangadót 
a helyi csapat rábatótfalusi 
születésű, Grazban élő fő 
szponzora, Gáspár István 
szervezte meg.

30 éve, 1992. május 10-én, 
a Mentők napján került sor 
Szentgotthárdon az új Toyota 
esetkocsi átadására. Az előző 
év márciusában megalakult 
„Életünkért-Egymásért” ala-
pítvány tűzte ki célul a kör-
nyék mentőellátásának javí-
tását, mely nemes cél mellé 
felsorakoztak támogatóként 
a város üzemei, intézményei, 
vállalkozói, magánszemé-
lyei, a környező települések, 
köztük Heiligenkreuz is.

20 éve, 2002. május 12-
én szentelte föl dr. Márkus 
Miklós dunántúli református 
püspök városunk reformá-
tus közösségének első saját 
templomát a rábakethelyi vá-
rosrész szívében. Azóta igazi 
közösségi hellyé vált, ajtajai 
mindenki előtt nyitva állnak.

10 éve, 2012 májusában a 
bécsi Közigazgatási Bíróság 
másodfokon törölte a ha-
tárunk közelébe tervezett 
szemétégető erőmű felépí-
tésére kiadott engedélyt, 
mely után röviddel a bécsi 
Környezetvédelmi Tanács 
törölte az elsőfokú engedélyt 
is. 2012 novemberében hiva-
talosan is bejelentették, hogy 
elállnak a beruházástól. Ez volt a 
szentgotthárdi Pro Natura St. 
Gotthárd Egyesület, ismer-
tebb nevén PRONAS törté-
netének legnagyobb sikere. 
Éveken keresztül kitartóan 
és hatékonyan tiltakoztak, 
ami végül hozzájárult ahhoz, 
hogy továbbra is élhető, jó 
levegőjű helyen élhessünk.

5 éve, 2017 májusa óta sze-
repelnek a Vas Megyei Érték-
tárban „Széll Kálmán épített 
és szellemi öröksége”, illetve 
a „Szentgotthárdi Kaszagyár 
és szerszámai”.

Összeállította: 
Talabér Lászlóné

Nevezetes szentgotthárdi évfordulók májusban
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A nyári időszakban a kör-
nyéken számos kispályás 
tornát szerveznek, ezekhez 
a kezdeményezésekhez sze-
retne csatlakozni városunk is. 
A város sportlehetőségeit és 
az igényeket figyelembe véve 
2022. 06. 24-25. között éjszakai 
(18:00-24:00 között) kispályás 
torna lesz a Szentgotthárdi 

Sporttelep műfüves pályáján. 
A szervezők három kate-
góriában várják a csapatok 
jelentkezését: nyílt, öregfiúk 
és női. A nyílt kategóriában a 
szervezők maximum 16 csa-
pat nevezését tudják fogadni. 
Egy csapat 12 főt nevezhet, 
egy időben a pályán tartóz-
kodó játékosok száma 4+1 fő, 

cserelehetőség folyamatos. A 
hölgyek és az öregfiúk hasonló 
szisztémában játszhatnak, ők 
2022. 06. 25-én szombaton 
lépnek pályára. A pályán egy 
időben 5+1 játékos tartózkod-
hat. Hölgyeknél maximum 
10 csapat nevezését várják a 
szervezők. Az öregfiúk tornára 
nevezhető az a játékos, aki az 

öregfiúk torna napjáig betölti 
a 44. életévét, továbbá maxi-
mum 2 fő játékos, aki betölti a 
40. életévét. Mindhárom torna 
esetében a nevezési határidő 
2022. június 10. (péntek). Ne-
vezéseket az alábbi e-mailen 
várják a szervezők, ahol to-
vábbi információ is kérhető: 
alpokalja@gotthardtv.hu

Spartan Race versenynek 
adott otthont a borsodi Ra-
kacai-tó és környéke április 
23-24-én. A Spartan Race egy 
világszerte terjedő, népszerű 
akadályverseny. Már több 
mint 130 versenyt tartanak 
évente. A három fő típus a 
megteendő távolságban, a 
leküzdendő akadályok szá-
mában és a kihívási szint 
alapján nehezedik. A verseny 
szervezői a tó partjára vár-
ták a „magyar spártaiakat”, 
akik a felnőttek Super távon, 
Sprinten, Charity Sprinten és 
Trail 21k-n állhattak rajthoz, 
a kisebbeket pedig mindkét 
nap várták a Kids futamok. A 
Trail 21k versenyszámot pedig 
először rendezték hazánk-
ban. A versenyen részt vettek 

a Spartan Training Group 
Szentgotthárd is, akik sikere-
sen vették az akadályokat a 
hétvége során. Felnőtt részt-
vevők: Bedi Adrienn, Jenei 
Szabolcs, Bedi Péter, Császár 
Írisz, Papp Kincső, Tatár Tün-
de, Akkir Fanni, Kovács Anita, 
Végh Veronika, Berkenyés 
Dóra, Berke Balázs, Nádas-
diné Cseledi Beatrix, Simon 
Gábor, Kárpát Emese, Mesics-
Hoffmann Dorina, Kalamár 
Laura, Támis Márton. A lelkes 
csapatból 12 fő mindkét távot 
teljesítette (sprint és super). A 
Super versenyben a csapat az 
5. helyen zárta a megmérette-
tést. Az STG kategóriában Bedi 
Adrienn első, míg Papp Kincső 
12. helyen végzett. A Kids ka-
tegóriában is szép számban 

vettek részt szentgotthárdi 
versenyzők (Nádasdi Hunor, 
Nádasdi Nimród, Vajda Kata 
és Dávid, Simon András, Julcsi, 
Anna és Kata, Fábián Johanna, 
Dancsecs Anna).

Mivel a szentgotthárdi 
spartanosok teljesítették a 

megfelelő kvalifikációt a 2021. 
évi versenyeken, ezért indu-
lási jogot szereztek a 2022. 
évi novemberi Trifecta World 
Championship-re Görögor-
szágban, itt 10 szentgotthárdi 
atléta vesz majd részt. 

 g. á.

I. Kiswire Szent Iván-Éj Kupa Szentgotthárd – 2022. 06. 24-25.

Gotthárdi spártaiak

Szentgotthárd Város Önkor-
mányzata 8 millió forintos 
keretet biztosít idén a ver-
senysport közvetlen támo-
gatásra, de ezen felül ennek 
az összegnek a többszörösét 
mozgatja meg a helyi sport-
tal kapcsolatos feladatainak 
ellátására.

A versenysport támoga-
tási keret felosztására az 
Önkormányzati Erőforrá-
sok és Szociális Ügyek Bi-
zottsága jogosult. A bizottság 
idei döntése alapján támo-

gatásban részesültek a VSE, 
a Rábatótfalufalui SE és a 
Máriaújfalu SE labdarúgói, a 
VSE és Máriaújfalu SE kézilab-
dázói, a Thermalpark Szent-
gotthárd VSE teke szakosz tály, 
a Synergy Fittness Szentgott-
hárd SE, a VSE Szent Sebes-
tyén Íjászkör szakosztálya,  
a VSE asztalitenisz szakosztá-
lya és a Skorpió Kick-Boksz SE. 
A döntést követően a támo-
gatási szerződések aláírása is 
megtörtént az egyesületekkel.

A közvetlen anyagi támo-
gatáson túl az önkormányzat 

bizonyos esetekben a városi 
sportlétesítményeket jelentős 
kedvezménnyel, a műfüves 
pálya használatát pedig telje-
sen ingyenesen biztosítja a he-
lyi sportegyesületek számára. 

A versenysport támoga-
táson túl (8 M Ft) a városi 
sporttelep üzemeltetésére és 
karbantartására közel 9 mil-
lió forintot, a Szent Gotthárd 
Általános Iskola tornacsar-
nok öltözőinek felújítására 
900 ezer forintot, a főépület 
felújításának önrészéhez 17,5 
millió forintot, a sportegye-

sületek TAO pályázatainak 
önrészére 13 millió forintot, 
diáksportra 0,5 millió forintot 
nyújt az önkormányzat az idei 
költségvetésében. A kiadások 
sora ezzel még nem ért véget, 
hiszen az új multifunkcionális 
sportcsarnok felszerelése, 
működtetése és az üzemel-
tetés személyi feltételeinek 
megteremtése is jórészt az 
önkormányzat költségvetését 
terheli.

Információ: 
Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal 

Kiemelt helyen idén is a helyi sport támogatása
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Somogyi Gábor, a Synergy 
Fitness Szentgotthárd SE 
futója a 25. alkalommal meg-
rendezett Pólus Futónap - 
Palota Kupán állt rajthoz 
Budapesten, amely Országos 

Szenior Mezeifutó Bajnok-
ság volt számára. Gábor a 
4,5 km-es versenyben kor-
osztályában (M55) rajt-cél 
győzelmet aratott, ezzel he-
tedik szenior bajnoki címét 

megszerezve mezei futásban, 
15:48-as idővel. „Nagyon jól 
sikerült a szezonkezdet, jól 
mennek az edzések is! Örü-
lök a győzelemnek és annak 
is, hogy egészségem engedi 

a mindennapi edzéseket, 60 
éves koromhoz közeledve is” 
– Somogyi Gábor

Információ: 
Synergy Fitness 

Szentgotthárd

Áprilisban a PresiDance 
Táncsport Egyesület táncosai 
két versenyen is megmérették 
magukat. Április 9-én Kapos-
váron a latin, illetve standard 
táncok összevont Országos 
Bajnokságon léptek parkettra, 
ahol minden páros a döntőbe 
jutva az ország legjobb párjai 
között fejezték be a versenyt. 

Az április 24-én Szombat-
helyen rendezett versenyen 
is képviselték a várost a szent-
gotthárdi táncosok. Szintén 
nagyon szép eredményekkel 
térhettek haza. Népes me-

zőnyben a párosok döntőbe 
jutottak, és egy II. illetve egy 
III. hellyel gazdagodtak. A 
délutáni programban zajlott 
a ranglista verseny, ahol az 
ország legjobb ifi és felnőtt 
latin táncos párosait láthattuk. 
Az egyesületet itt is képviselte 
egy PresiDance-os táncos pár. 

Táncosok: Fehér Gréta, Gorza 
Milán-Kovács Hédi, Soltész-
Bácskai Levente-Németh Lora, 
Szűcs Henrik-Tóth Júlia, Závecz 
Roland-Könye Rozália, Tóth 
Asztrik-Závecz Gabriella.

Információ: PresiDance

Budapesten, a Maratonman 
sorozat első állomásán 2461 
futó indult. A versenyzők 
5km, 11km és 21,1km-es tá-
vokon tehették próbára ma-
gukat. A versenyközpont a 
Várkert Bazárban volt. Az 
útvonal a lezárt budai alsó 
rakparton haladt, így a fő-
város legszebb panorámáját 

láthatták, és még a 
Szabadság-hídon is 
átfutottak a résztve-
vők. A szentgotthárdi 
Borbély Sándor, a 
SZoESE versenyző-
je a 11km-es távon 
indult, és idén má-
sodszor is megelőz-
te Koch Ágostont,  

a BEAC 2-szeres baj-
nok hosszútávfutóját. 
A versenyt Gyenes 
Donát, a BEAC bajno-
ka nyerte. Eredmé-
nyek: Férfi: 11km ab-
szolút 2. hely Borbély 
Sándor SZoESE 38:43 
(939 induló)

Információ: SZoSE

Április 23-án jótékonysági 
box eseményt szervezett az 
Őrség Box Klub az új Szent-
gotthárdi Sport és Szabad-
időközpontban. A kínálatban 
több gálamérkőzés és egy GBF 
Interkontinentális címmér-
kőzés is szerepelt. Az egye-
sület az esemény bevételét 
jótékony célra ajánlotta fel. A 
pénteki napon történt a ver-
senyzők mérlegelése, a szom-
bati napon a küzdelmeké volt 
a főszerep. A gálamérkőzé-

seken 5 helyi bokszoló szállt 
ringbe, akik izgalmas mérkő-
zéseket vívtak ellenfeleikkel. 
A nap főmérkőzése Horváth 
Dominik (Őrség Boksz Klub) 
és Hevesi Miklós között zaj-
lott. Előző nap mindkét ököl-
vívó 71.2 kg-mal mérlegelt. A 
bunyó színvonalas mérkőzést 
hozott, ahol Horváth Dominik 
került ki végül győztesen. 
Edzője, Lőrincz Lajos kiemel-
te, hogy rengeteg munkát 
tettek a felkészülésbe, ami 

meghozta a várva várt sikert, 
ezt követően egy kis pihenés 

következik, majd tovább foly-
tatódik a munka. g. á.

Somogyi Gábor újabb szenior országos bajnoki címe

PresiDance táncsikerek

Gotthárdi ezüst az NN City Run futóversenyen

Jótékonysági bokszgála

Lőrincz Lajos (edző) Horváth Dominik Horváth Balázs (edző)
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Elérkezett az év azon időszaka, amikor lehetőség van jót tenni, hiszen mint minden évben, 
idén is rendelkezni lehet a személyi jövedelemadónk 1+1%-áról, magánszemélyként és egyéni 
vállalkozóként (KATA-s is). A befizetett SZJA 1%-át költségmentesen felajánlhatjuk regisztrált 
egyesületnek, vagy alapítványnak, másik 1%-át regisztrált vallási közösségeknek. Fontos, hogy 
ezen összegek sorsáról MI hozzunk tudatos döntést. Ha nem élünk az adó 1+1%-os felajánlási 
jogunkkal, ez a pénz a NAV-nál marad, és egyszerűen bekerül az állami költségvetésbe. 

A felajánlás végtelenül egyszerű. Ha valaki számítógépen tölti ki és interneten adja be a be-
vallását, mindössze annyit kell tennie, hogy beírja a megfelelő rovatba, hogy mely szervezetet 
szeretné támogatni. A NAV által elkészített bevallás jóváhagyásával egyidejűleg az 1% is felajánl-
ható! Ugyanez a helyzet az egyházi 1%-kal is.  Ha valaki papíron küldi be az adóbevallását, fontos, 
hogy olvashatóan írjon, és pontosan adja meg az adatokat. Szerencsére utólagos felajánlásra 
is van mód, ekkor postai úton kell a NAV-hoz elküldeni a nyomtatványokat, a bevallás benyújtási 
határidejéig, május 20-ig. Felajánlás esetén adótartozás nem állhat fenn!

A SZJA 1%-át gyűjtő, támogatható alapítványok és egyesületek:
1%

Miért és hogyan rendelkezzünk személyi jövedelemadónk 1%-ával?

Szentgotthárdi Civil Fórum 18897023-1-18

A Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány 18892901-1-18

Szentgotthárd Énekegyesület 18893311-1-18

Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesülete 18894219-1-18

Szentgotthárdért Közalapítvány 19246200-1-18

Szentgotthárdi Barokk Templomért Alapítvány 18888324-1-18

Horgász Egyesület Szentgotthárd 19895794-1-18

Rábafüzesért Egyesület 18896493-1-18

Farkasfa Jövőjéért Egyesület 18898677-1-18

Egészségesebb Jövőért Alapítvány 18894611-1-18

Szentgotthárdi Kerékpáros Egylet 18898543-1-18

Szociális Otthon Lakóiért Alapítvány 18883570-1-18

A Tehetségekért Alapítvány 18880292-1-18

Alapítvány Szentgotthárd Óvodáskorú Gyermekeiért 18883910-1-18

Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület 18895564-1-18

Szentgotthárdi Sportbarátok Egyesülete 18889727-1-18

Szentgotthárdi VSE 19893589-1-18

Szentgotthárdi Kézilabda Klub 19247964-2-18

Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület  18894941-1-18

Szentgotthárd Fúvóskultúrájáért Egyesület 18897229-1-18 

Szentgotthárd Közbiztonságáért Alapítvány 18884313-1-18 

Pro Natura St. Gotthárd Civil Összefogás 18898316-1-18

Rendelőintézet Szentgotthárd Szakellátásáért Alapítvány 18898787-1-18

Alapítvány Szentgotthárd Szakképzéséért 18880890-1-18

Hármashatár Baráti Kör 18887268-1-18

Iskolánk Tanulóiért Alapítvány 18881808-1-18

Synergy Fittness Szentgotthárd SE 18271948-1-18

Szentgotthárd - Térvidéki Munkások és Lelkesek Egyesülete 18204481-1-18

Alapítvány a 100 éves Szentgotthárdi Gimnáziumért 18880230-1-18

ÖRNYÉK Hagyományőrző és Harcművészeti Alapítvány 18284476-1-18

Máriaújfaluért Egyesület 18896929-1-18

Máriaújfalui SE 19893424-1-18

Rábatótfalusi Sportegyesület 19893503-1-18

Skorpió Kich-Box Sportegyesület  18892808-1-18

Brenner János Emlékhely Alapítvány 18880711-1-18

Önkéntes Tűzoltó Egyesület Magyarlak 19247737-1-18

Református Templomért Alapítvány 18882469-1-18

Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 15574321-1-18

Rába-vidéki Szlovén Nyugdíjas Egyesület 18891508-1-18

Rábavidéki Ifjúsági Egyesület 18622832-1-18

Kutyabarátok Egyesülete 18888111-1-18

PresiDance Táncsport Egyesület 18757367-1-18

Szentgotthárdon május el-
sején délután és este fiatalok 
és idősebbek keresték fel a 
Várkertet és környékét. Két 
év után, korlátozás nélkül újra 

felhőtlenül szórakozhattak a 
majálisozók. A Pannon Kapu 
Kulturális Egyesület szer-
vezésében helyi együttesek 
léptek fel. A programok sorát 
az SZVSE Torna szakosztály 
ügyes tornászai kezdték, lát-
ványos bemutatóval (fel-

készítőjük: Huszár Vanda), 
majd a Rozmaring Tánckör, 
a Békeffy Antal Népdalkör 
(Rezső Rita vezetésével), a 
Szirének duó, a Táltos dob- és 

íjászbemutatója, Jambó Jani 
következett. Az est fénypontja 
a Zaporozsec Zenekar elő-
adása volt, addigra már még 
többen jöttek, hogy élvezzék 
a koncertet.  

Fotó: Horváth Barbara, 
Bana Ferenc 

Majális a Várkertben


