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Új kiállítótéren Szentgotthárd nagyjaival 
ismerkedhetnek a mai látogatók

Látványos felvonulással, sokszínű programokkal 
ünnepeltek a történelmi napokon

„Szentgotthárd nagyjai” címmel állandó 
kiállítást nyitottak augusztus 4-én a Szent-
gotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal I. 
emeleti folyosóján. 

A Sose halunk meg című filmből a Nagy 
utazás szólt az önkormányzati hivatal emeleti 
folyosóján, majd Szép Renáta, az önkormány-
zat külkapcsolati és koordinációs ügyintézője 
köszöntötte a megjelenteket. V. Németh Zsolt 
országgyűlési képviselő, miniszterelnöki meg-
bízott mondott beszédet. Kiemelte: Horváth 

Zsuzsa, Csuk Ferenc és Talabér Lászlóné Neve-
zetes személyek Szentgotthárd történetében  
című könyve, a városban elhelyezett informá-
ciós táblák után ez a pályázat harmadik lezáró 
fejezete.  Akik megjelennek a folyosói tabló-
kon, itt születtek, vagy hosszabb-rövidebb ide-
ig itt éltek, munkásságukkal nyomot hagytak 
Szentgotthárdon. Az Agrárminisztériumhoz 
kapcsolódó Hungarikum pályázat jóvoltából 
örökítik meg életüket, a helyi honismereti 
klub fáradhatatlan kutatóinak segítségével is. 

Folytatás a 3. oldalon 

Július 29-én este tartották a jelmezes felvo-
nulást, előtte azonban a kicsiket és a nagyokat 
is szórakoztatta a Várkertben a gólyalábasok 
vidám produkciója, amelybe a közönséget is 
bevonták. Ezt követően Huszár Gábor, a város 
polgármestere lépett a színpadra. Megnyi-
tóbeszédében köszöntötte a megjelenteket, 
köztük kiemelten Ferencz Tibort, az erdélyi 
Szépvíz település polgármesterét is kíséretét. 

Felhívta a figyelmet az általuk a Várkertben 
állított, csillag alakú székely kapus alkotásra. 
Köszöntötte továbbá a siklósi lovassport 
egyesület csapatát, a Hunyadi Mátyás „Fekete 
sereget” Szombathelyről, a tatai janicsárokat, a 
Magor Hagyományőrző Íjász Egyesület tagjait, 
a körmendi Batthyány Bandériumot, a város 
fúvószenekarát és vegyeskarát. 

Folytatás a 4. oldalon 

Az idén július 28-tól július 30-ig tar-
tották a 19. Szentgotthárdi Történelmi 
Napokat a Várkertben. Az 1664-es 
szentgotthárdi csatára emlékezve, 
előadással, jelmezes felvonulással, a 
csata „újra játszásával”, koncerttel és 
tánccal emlékeztek, a Pannon Kapu 
Kulturális Egyesület és a szentgotthárdi 
önkormányzat szervezésében. 

Labritz Béla alpolgármester



2 Szentgotthárd

Július 14-én táblaavató ün-
nepséget tartottak Szent-
gotthárdon a Móra Ferenc 
Városi Könyvtár és Múzeum 
épületénél, amely a város egy-
kori iskolája is volt. A „Neve-
zetes személyek és épületek 
Szentgotthárd történetében” 
című Hungarikum pályázaton 
nyert összegből valósult meg 
ez a program, tíz emléktáb-
lával jelölték meg az érdekes 
régi épületeket.

Horváth Tiborné a városi 
könyvtár és múzeum igazga-
tója a könyvtár, a szentgott-
hárdi önkormányzat, és a 
honismereti klub nevében kö-
szöntötte a közönséget, majd 
elmondta a Hungarikum pá-
lyázat több elemet tartalmaz, 
ennek jóvoltából jelentették 
meg az idén a „Nevezetes 
személyek és épületek” című 
kiadványt (Csuk Ferenc és 
Horváth Zsuzsanna munkája), 
Szentgotthárd nagyjai címmel 
állandó kiállítást nyitnak az 
önkormányzati hivatal első 
emeletén és információs táb-
lákat helyeznek el a város jel-
legzetes épületein. A táblákon 
lévő szövegeket a Honismereti 
Klub tagjai – Bíró Mercédesz, 
Csuk Ferenc, dr. Frank Róza, 
dr. Gábor László, Horváth Zsu-
zsanna, Katona Beáta, Molnár 
Piroska, Szepesiné Fuisz Erika 
– állították össze, illetve az ő 
értéktári bejegyzéseik voltak 
a források. 

A 2021. évben megjelent 
Hungarikum pályázat kere-
tében, az Agrárminisztérium, 
a Hungarikum Bizottság és 
Szentgotthárd Város Önkor-
mányzata támogatásának kö-
szönhetően elkészült táblákat 
V. Németh Zsolt miniszterel-
nöki biztos, a térség ország-
gyűlési képviselője és Huszár 
Gábor polgármester adta át.

V. Németh Zsolt miniszter-
elnöki biztos, a térség ország-
gyűlési képviselője elmondta, 
Budapesten és az országban 
is jól ismerik Szentgotthárd 
nevét és gyakran rácsodálkoz-
nak arra is, hogy egy mindösz-
sze kilencezres városról van 

szó. Az Opel, a barokk Nagy-
boldogasszony templom, a 
Kaszagyár mellett olyan neves 
személyek, mint Széll Kálmán, 
Pável Ágoston, Gécsek Tibor 
kötődik a városhoz, vagy a 
Zaporozsec zenekar. Az iden-
titás megőrzését segítik a helyi 
értékek, ez olyan erős talapzat, 
amire büszkék lehetünk. Az 
épületek történetét bemutató 
táblák erősítik a település 
„lelkét” is. 

V. Németh Zsolt méltatta 
a város értékmegőrző tevé-
kenységét, elismeréssel szólt 
a honismereti klub munkás-
ságáról is.

Huszár Gábor polgármester 
emlékeztetett, ez a fejlesztés 
illeszkedik ahhoz a folyamat-
hoz, amely az értékek meg-
ismertetését célozta meg. A 
Pável Ágoston Múzeum folya-
matos fejlesztése, kiállítások, 
kiadványok mellett ma már 
kültéri üveg információs táb-
lák és a Várkertben kialakított 

„A ciszterek mindennapjai” 
tanösvény is segíti a város 
fontos épületeinek, történel-
mi mérföldköveinek megis-
merését. Az önkormányzat 
által elnyert és megvalósított 
projekt keretében most a 
város jellegzetes épületeire 

kerültek olyan információs 
táblák, amelyek bemutat-
ják az épületek történetét, 
egykori nevezetes lakóit, az 
épületekben egykor folyó te-
vékenységet. Ismertette is a 
jelenlévőkkel az épületeket, 
ahova táblák kerültek, ezek az 
egykori járásbíróság épülete 
(Deák Ferenc u. 16.), az egykori 
Takarékpénztár (Kossuth La-
jos u. 7.), az egykori községháza 
(Deák Ferenc u. 1.), az egykori 
Weidlich Lajos-ház (Kossuth 
Lajos u. 12.), az egykori Taka-
rékbank épülete (Deák Ferenc 
u. 4.), az egykori Klein Kávé-
ház és Kaszinó (Széll Kálmán 
tér 14.), az egykori Wellisch 
nyomda épülete (Deák Ferenc 

u. 3.), az egykori elemi iskola 
épülete (Széll Kálmán tér 2.), 
az  egykori Korona Vendégfo-
gadó (Kossuth Lajos u. 1.) és a 
Csákányi László Filmszínház 
(Hunyadi út 1.).

Elmondta továbbá, hogy 
minden táblán QR kód is ta-
lálható, amely egy olyan web-
oldalra mutat, ahol négy nyel-
ven (magyar, angol, német és 
szlovén) olvashatnak az épü-
letekről. A weboldalon térkép 
funkciót is kialakítottak, amely 
segíti az érdeklődőket az épü-
letek felkeresésében. A táblák 
elhelyezésének legfőbb célja, 
hogy – a hozzánk érkező turis-
ták mellett – a helyi lakosság 
is minél jobban megismerje 
Szentgotthárd értékeit. Hu-
szár Gábor megköszönte azok 
munkáját is, akik közremű-
ködtek a megvalósításban: a 
Honismereti Klub valameny-
nyi tagjának és vezetőjének, 
Molnár Piroskának a szöveges 
tartalom előkészítésében való 
közreműködést. (Elsősorban: 
Bíró Mercédesz, Csuk Fe-
renc, dr. Frank Róza, dr. Gábor 
László, Horváth Zsuzsanna, 
Szepesiné Fuisz Erika, Katona 
Beáta és Molnár Piroska.) A 
Virtuart Kft.-nek a kivitelezést, 
Kozó-Német Eszternek a pá-
lyázat lebonyolításában való 
segítséget, Csilinkó Gábornak 
a weboldal kialakítását. A 
polgármester külön kiemelte 
a kezdeményezőt, és mint az 
ilyen típusú városi fejlesztések 
legfőbb motorját-koordináto-
rát, dr. Gábor Lászlót. (t. m.)

Fotó: M. P.
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Információs emléktáblákat helyeztek el 
a régi épületek falán

Emléktábla a könyvtár falán 
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Közösen énekeltek

Folytatás az 1. oldalról
Szentgotthárd történelmi 

gyökerei is megelevenednek, 
több generáció kapcsolódhat 
össze, kiváló közéleti és tudo-
mányos emberek sokasága 
fejlesztette a várost. 

Dr. Dancsecs Zsolt, Szent-
gotthárd Város jegyzője nyi-
totta meg az állandó kiállítást, 
amely ezer évet ölel fel, hiszen 
az első tablón a város névadó 
püspöke, Szent Gotthárd – akit 
1022-ben szenteltek püspökké 
– szerepel, az utolsón Keserű 
Balázs, az 1997-ben fiatalon 
elhunyt zeneszerzőnek állí-
tanak emléket. 

A jegyző a továbbiakban 
az önkormányzati hivatal, 
az egykori ciszter kolostor 
huszadik századi történetét 
ismertette az ötvenes évek-
től, amikor egyetlen éjszakán 
„eltakarították” a szerzete-
seket, befalazták a templomi 
összekötő ajtókat, s az akkori 
politikai döntések nyomán 
a járási és városi tanács, a já-
rásbíróság, a pártbizottság, a 
népfront, az úttörő szövetség 
kapott helyet benne. 2006-tól 
a Refektóriumot házasságkötő 
teremként és hangverseny-
teremként is használják. A 

földszinten időszaki kiállítá-
sokat rendez a honismereti 
klub. Tavaly falbontás után a 
földszinten újra átjárható lett 
a kolostor és a templom. 

A hivatal első emeletén 
újabb kulturális tér nyílik, 
20 tablón mutatkoznak meg 
Szentgotthárd nagyjai. Is-
merjük őket? Nem biztos. A 
városalapító III. Béla nevét 
a szakképző iskola viseli és 
a róla alkotott szoborról is 
tudnak, de például a ciszter 
apátság alapítójáról, Robert 
Leeb apátról nem biztos, 
hogy sokan tudnak, pedig a 
település fejlődésének meg-

alapozói a ciszter szerzetesek 
voltak. 

Szentgotthárd egyik legis-
mertebb személyisége a mai 
világban is, a vértanúhalált 
halt Brenner János, akit 2018-
ban avattak boldoggá, életé-
ről nyolcrészes filmsorozat 
készül. Az emeleti folyosón 
elhelyezett tablókról rész-
letesen beszélt dr. Dancsecs 
Zsolt. Köztük Széll Kálmán 
országgyűlési képviselő és mi-
niszterelnök, Csákányi László 
filmszínész, Desits Gyula és 
felesége, Vargha Gábor ügy-
véd, Vakarcs Kálmán néprajz-
gyűjtő, a korban közelebb élők 

közül Pável Ágoston nyelvész, 
néprajzkutató, Hodászi Ede 
gimnáziumi igazgató, dr. Kun-
tár Lajos író, dr. Székely Ernő 
orvos. „A kiállítással a múlt 
és a jelen összekapcsolódik, 
hogy minél többet tudjunk a 
várost is alakító jeles szemé-
lyiségekről.”

Dr. Dancsecs Zsolt megkö-
szönte a Hungarikum Bizott-
ságnak, Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának, a pályá-
zatíró Kozó-Németh Eszternek 
a támogatását. Csejtey Péter 
grafikusnak, a tablók kivitele-
zését végző Virtuart Kft.-nek, 
a Szentgotthárdi Honismereti 
Klub tagjainak (Molnár Pi-
roska, Csuk Ferenc, dr. Frank 
Róza, Katona Beáta, Horváth 
Zsuzsanna, Talabér Lászlóné) a 
munkáját. A pályázat létrejöttét 
és koordinálását mindvégig dr. 
Gábor László végezte, a közön-
ség nagy tapssal köszöntötte. 

A kiállítás megnyitása után 
Labritz Béla alpolgármester 
újabb bejegyzéseket tett a Hal-
hatatlanok Aranykönyvébe. 
A bejegyzettek: Szent Gott-
hárd püspök, III. Béla király, 
a Wieser-család, Robert Leeb. 

(t. m.)
Fotó: M. P.

Új kiállítótéren Szentgotthárd nagyjaival 
ismerkedhetnek a mai látogatók

Még június közepén írták 
alá a Szentgotthárd Város 
Önkormányzata és a Zala-
Müllex Hulladékgazdálko-
dási és Környezetvédelmi 
Kft. között létrejött, a ka-
szagyár területén bontási 
és egyéb, hozzá kapcsolódó 
munkák elvégzéséről szóló 
szerződést, a hónap végén 
pedig megtörtént a munka-
terület átadása és megin-
dult a volt kaszagyári terület 
rekultivácójának első üteme.

A hathektáros terület rend-
betételére – így az 500 köb-
méteres pakuratartályok 
elbontására, valamint a 400 
tonna veszélyes hulladék 

és az 1400 tonna egyéb hul-
ladék elszállítására, illetve 
ártalmatlanításra való el-
helyezésére – négy hónap 
áll a munkálatokat elvégző 

Zala-Müllex Kft. rendelke-
zésére. A kármentesítést az 
iparvágány és a főbejárat 
közötti épületekkel kezdték 
meg, a fém, illetve fa hulladé-
kokat a területen deponálják. 
Ezek elszállítása folyamatos, a 
veszélyes hulladékokat pedig 
először anyagcsoportok sze-
rint rendszerezik, majd ezt 
követően szállítják el.

Információ: 
Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal

Fellélegzik a kaszagyár – Zajlanak a munkálatok az egykori gyárterületen

Dr. Dancsecs Zsolt V. Németh Zsolt
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Folytatás az 1. oldalról
Külön köszönetet mondott a 

Pannon Kapu Kulturális Egye-
sület minden munkatársának 
a történelmi megemlékezés 
szervezéséért. 

A felvonulók a Várkertből 
ágyúszóval indultak, élükön 
a megszokott történelmi vi-
seletben Szentgotthárd város 
polgármesterével és a vendég 
szépvízi polgármesterrel. 
Civil szervezetek képviselői 
is beöltöztek, a színes, látvá-
nyos menetben kisgyerme-
kek lóháton és szekéren is 
ültek. A korábbiaknál gyako-
ribb lövöldözések mellett a 

török jelmezesek kardjukat 
suhintgatták a kettős kör-
forgalomig az út két oldalán 
elhelyezkedő szépszámú 
érdeklődő felé. Ez kevésbé 
ijesztette meg őket – főként 
a gyerekeket és a hölgyeket –, 
mint a rendkívül éles hanggal 
járó puskalövés. Sok külföl-
di – zömében osztrákok – a 
vendéglátóhelyek teraszairól 
élvezte az eseményt. Mire a 
fúvósokat és az énekeseket is 
magában foglaló menet visz-
szatért a Várkertbe, már elég 
jól besötétedett. A közönség 
ott maradt a szépvíziek által 
állított emlékhely avatásán is. 

Természetesen elsősorban a 
fiatalokat vonzotta a várkerti 
színpadon a Leander Kills 
koncert, tíz órától pedig a 
város utcáin a fáklyás őrjárat 
hívta fel magára a figyelmet.    

Július 30-án délelőtt, a 
Templom előtti térre terve-
zett örömtáncot Anilkával 
az eső miatt ott nem tudták 
megtartani, de gyors döntés 
után beköltöztették a Szent 
Gotthárd Általános Iskola 
sportcsarnokába.

Délután a tervek szerint 
folytatódott a program, volt 
íjász bemutató és verseny, a 
török hagyományos fegyver-

zeti bemutató, a gyerekeknek 
bábelőadás. Este a Nagybol-
dogasszony plébániatemp-
lomban az idén is koncertet 
adott Szentgotthárd Város 
Vegyeskara és a Csíkborzsovai 
Férfikar. 

A hagyományokhoz híven 
megtartották a Csatafutást, 
sötétedés után a magyar és 
török harcosok megküzdöt-
tek egymással, majd a Nasip 
Kismet török zenekar kon-
certjével, és diszkóval zárták 
a Szentgotthárdi Történelmi 
Napokat. 

(l. e.)
Fotó: Kóbor Szonja

Látványos felvonulással, sokszínű programokkal 
ünnepeltek a történelmi napokon

Szentgotthárd Város Vegyeskara és a Csíkborzsovai Férfi-
kórus tavalyi megható és sikeres koncertje után az önkor-
mányzat idén is pályázatot nyújtott be a Bethlen Gábor Alap 
testvérvárosi kapcsolatokat támogató kiírására, a pozitív 
elbírálásnak köszönhetően így ismét sor kerülhetett az immár 
teljes pompájában ragyogó Nagyboldogasszony templomban 
egy újabb közös koncertre. Emellett egy különleges alkotással 
gazdagodott a város Szépvíz település közreműködésével.

Erdélyi testvértelepülésével, 
Szépvízzel szoros kapcso-
latot ápol a város, a Bethlen 
Gábor Alap támogatásával 
pedig ismét részt vehetett a 
Csíkborzsovai Férfikórus a 
Szentgotthárdi Történelmi 

Napokon. A csoport július 
28-án este érkezett a városba, 
másnap délelőtt pedig a SZET 
Szentgotthárdi Kft. munka-
társaival különleges munkába 
kezdtek. A Várkertben egy 
nem mindennapi installációt 

állítottak fel, amely egy csepp 
Szépvizet jelent Szentgotthár-
don. A péntek esti jelmezes fel-
vonulást követően Huszár Gá-
bor polgármester és Ferencz 
Tibor, Szépvíz polgármestere 
megindító gondolatokkal és az 
összetartozás érzésével avat-
ták fel a székely kopjafákból 
készült, az erdélyi települést 
bemutató alkotást. Miután 
Bodorkós Imre atya megál-
dotta, felcsendült a magyar és 
a székely himnusz is.

Szombaton késő délután 
a Nagyboldogasszony temp-

lomban tartotta közös kon-
certjét Szentgotthárd Város 
Vegyeskara és a Csíkborzsovai 
Férfikórus. Először a vendég 
csoport lépett a közönség elé. 
A Csíkborzsovai Férfikórus 
2012 februárjában alakult 
Bíró Zsolt Imre vezetésével. 
Céljuk a régi énekek, népdalok, 
katonadalok felelevenítése, 
a fiataloknak való átadása, 
emellett hisznek az ének-
lés közösségépítő erejében. 
Rendszeresen fellépnek köz-
ségük kulturális eseményein, 
Csíkszeredában, Csíksomlyón, 

Összetartozunk – Tovább erősödött 
a testvérvárosi kapcsolat Szépvízzel



5Szentgotthárd

Lehet mondani csillag ala-
kúnak is, de lehet mondani 
egy álló könyvnek nyitott 
lapokkal is azt a székely kapu 
stílusú alkotást, amelyet az 
Erdélyből érkezett szépvíziek 
állítottak Szentgotthárdon 
a Várkertben, a biciklitároló 
közelében. A vendégekre em-
lékeztető mű oldalain Szépvíz 
és környéke mutatkozik be. 

A felvonulás utáni esti avató 
ünnepségen Huszár Gábor 
polgármester arról beszélt, 
hogy egy számukra is meglepe-
tésként ható alkotás avatására 
kerül sor, amelynek célja, hogy 
emlékeztessen a szépvíziekre. 
A velük lefolytatott közös meg-
beszélésen egyetértettek ab-
ban a szentgotthárdiak, és a 

több mint 1000 kilométerre 
élő szépvíziek is, hogy a glo-
balizáció hosszú távon zsák-
utca az emberiség számára, 
s ez ellen még kis léptékben 
is érdemes tenni. Meg kell 
őrizni a családi, baráti, közös-
ségi kapcsolatokat, amelyek 
nem működnek a virtuális 
világban, ehhez személyes 
kontaktusra van szükség. Fel 
kell keresni egymást, együtt 
kell lenni egymással. A sok-sok 
szentgotthárdi program mind 
arról szól, hogy a kis közössé-
gek életképesek maradjanak. 
Aki ezen a kis emlékhelyen 
megfordul, az gondoljon arra, 
hogy tőlünk ezer kilométerre 
a szépvíziek ugyanúgy határ-
őrök keleten, mint mi voltunk 
itt nyugaton sok száz éven 

keresztül. Ugyanolyan magya-
rok, és barátok, mint a körü-
löttünk lévők. Beszéde végén 
Szentgotthárd polgármestere 
megölelte távoli kollégáját, aki 
láthatóan meghatottan reagált 
a gondolataira. 

Ferencz Tibor, Szépvíz 
(Ro mániában hivatalosan 
Csíkszépvízként is emlegetik) 
polgármestere hangsúlyozta, 
hogy valóban nagy távolság, 
több mint ezer kilométer vá-
lasztja el a két várost, és az 
elmúlt ezer évben valóban 
ugyanazt a szerepet töltötték 
be keleten, mint az itt élők 
nyugaton. Védték a Kárpát-
medencét, védtek egy nemze-
tet. Meggyőződése, hogy nem 
a véletlen, hanem a sors hozta 
össze Huszár Gáborékkal. Ez 

a kapcsolat már túlmutat a 
testvértelepülési együttműkö-
désen, igazi barátsággá nőtte 
ki magát. Próbáltak valamit 
kitalálni, hogy a szentgotthár-
diak jobban megismerhessék 
őket, és nyomot hagyhassanak 
a városban, s mivel otthon 
is van egy ilyen információs 
alkotásuk, úgy gondolták, jó 
helye lenne itt is egynek. Ar-
ról is beszélt, hogy községük 
határa megegyezik az ezeréves 
határral a Keleti-Kárpátok-
ban. Szépvíz lényegében négy 
kisebb településből áll, nagy-
jából 3600 lakossal. Örömére 
szolgálna, ha minél többen 
ellátogatnának hozzájuk a még 
jobb megismerésért, a még 
szorosabb kapcsolatért.   

(l. e.) 

Szépvízen, Csíkszentmiklóson 
és Borzsovában. Számos kör-
nyékbeli falu rangos esemé-
nyének, ünnepének meghívott 
fellépői, továbbá gyakran kép-
viselik településüket különbö-
ző rangos rendezvényeken.   
A kórus 2014 óta tagja a Száz-
tagú Székely Férfikórusnak. 
2015-ben vette át a kórus ve-
zetését Ványolós András. Mű-
sorukban klasszikus kórus-
művek, népdalfeldolgozások, 
katonadalok, egyházi énekek 
egyaránt megtalálhatóak. 2018 
áprilisában a kórus részt vett a 
X. szovátai tavaszi kórusfesz-
tiválon, ahol a magyarországi 
szakemberekből álló KOTA 
szakmai bizottsága ezüst mi-
nősítésben részesítette őket. 
2019-ben a marosvásárhelyi 
Forgatag keretében a száz tagú 
székely férfikórussal közösen 
a kultúrpalotában tartottak 
előadást. A kórus minden év-
ben részt vesz az 1848-49-es  
szabadságharc emlékére szer-
vezett ünnepségeken úgy a 
községben, mint a környező 
településeken egyaránt. Nép-
dalokat, Kodály-műveket, de 

a Himnuszt és a Szózatot is 
hallhatták az érdeklődők.

Ezt követően a Szentgott-
hárd Város Vegyeskara ör-
vendeztette meg a közönsé-
get néhány különleges dallal.  
A csoport bemutatásakor el-
hangzott, hogy a kóruskultúra 
jelenléte Szentgotthárdon a 
helytörténeti leírásokban 1873 

óta követhető nyomon, és 
azóta is töretlen népszerűség-
nek örvendenek a különböző 
kórusok, énekkarok előadá-
sai a városban. Napjainkban 
is több csoport működik, a 
legrégebb óta Szentgotthárd 
Város Vegyeskara színesíti a 
kulturális palettát. A Vegyeskar 

méltó utódként képviseli az 
énekes kultúrát a városban és 
városon kívül is.  Jó kapcsolatot 
ápolnak számos magyaror-
szági és határon túli magyar, 
szlovén, szlovák, osztrák, né-
met kórussal. A kórust több 
karnagy igazgatta az évek so-
rán, egy ideje Offnerné Hadrik 
Tímea fogja össze és vezeti a 

csoportot, akik településünk 
rendezvényein, ünnepségein 
– és természetesen meghívá-
saik alkalmával is – lelkesen, 
szeretettel közvetítik az énekes 
kultúrát az érdeklődőknek. Re-
pertoárjuk igen széles, világi és 
egyházi, komolyzenei művek, 
könnyűzenei feldolgozások 

egyaránt szerepelnek műsoru-
kon. A kórus a város közműve-
lődését szervező Pannon Kapu 
Kulturális Egyesület csoportja. 
Mellette, mint énekes kultúrát 
támogató szervezet a Szent-
gotthárd Énekegyesület is 
segíti tevékenységüket, prog-
ramszervezés és forrásszerzés 
tekintetében.

A két előadást követően egy 
közös dallal is készültek az éne-
kesek, Kodály Zoltán Esti dala 
zárta az érzelmes koncertet. 
Huszár Gábor polgármes-
ter megköszönte a segítségét 
mindazoknak, akik lehetővé 
tették, hogy ez a program meg-
valósulhasson, egyúttal köszö-
netét fejezte ki a kórusoknak 
is. A koncertet a szentmise 
követte, amelyben mindkét 
csoport közreműködött.

Testvértelepülésünk láto-
gatása és a Csíkborzsovai 
Férfikórus fellépése a Bethlen 
Gábor Alap támogatásával 
valósult meg.

Információ: 
Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal
Fotó: Kóbor Szonja

Szépvíz látható emléket hagyott a városban

Kórusok a templomban
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Nagy élményben volt részük 
azoknak, akik részt vettek a 
szentgotthárdi színházban 
július 21-én Fasching Zsu-
zsanna előadásán, melynek 
címe: 
„Létem, ha végleg lemerült.”

Szerinte az egészség pil-
lanatnyi állapot. Ezt a pilla-
natnyi állapotot, benyomást 
zenén, festményeken ke-
resztül érzékeltette, mutatta 
be a színpadi kivetítőn. Szép, 
színes virágokat! Nem volt 
mindegyik tökéletes, néhány-
nak egy-két szirma hiányzott, 
egy-egy virág szára girbegur-
ba volt, de a vidámságot, a sza-
badság érzését sugározták. A 
pillanat itt volt, majd elillant. 
Az életet néha beárnyékolja 
a betegség. Az előadó film-
részletekkel illusztrálta, hogy 
hogyan viselkedünk ilyen 
helyzetekben: tolószékbe 
kerül egy fiatalember, a szere-
lem adja vissza az életkedvét; 
meddig, hogyan gyászoljuk 
eltávozott szerettünk.

A Szerelmünk lapjai című 
filmben az évtizedekig sze-
relmi házasságban élő feleség 
demenciában szenved. A férj 
felolvassa neki életük törté-
netét, így, ha rövid időre is, de 

visszahozza szerelmét 
a való világba. 

Fasching Zsuzsanna, 
ha látta, hogy mon-
danivalója miatt szo-
morkás lett a hangu-
lat, bevont bennünket 
is a játékba. Elkezdte 
egy dal első sorát, mi 
pedig folytattuk. Nem-
sokára zengett a szín-
házterem. „Kitörted a 
kezedet, mivel ölelsz 
engemet…”

Az előadás alatt las-
san megismertük a 
demencia jeleit. Prak-
tikákat osztott meg 
velünk, hogy lehet kés-
leltetni a betegséget.

Viccesen megnyug-
tatott bennünket, hogy a fele-
dékenység csak az öregség jele.

Egy mondata még most is 
a fülembe cseng: „a demens 
beteg nem a mi világunkban, 
hanem a saját kis világában 
él és ott BOLDOG. Miért volt 
feledhetetlen ez a két óra?

Láttunk idős, beteg volt ba-
lett-táncosnőt, aki az ismerős 
zene hallatára megfiatalodva 
táncmozdulatokat tett; meg-
csodálhattuk a színpadi kive-
títőn a természet és az ember 
alkotta szépségeket. 

A hangulatot és a megértést 
segítette az élőzene. Mári-
ás Zsolt zongoraművész és 
Farkas Erzsébet énekművész 
nyújtott nagy élményt a hálás 
közönségnek.

Nagyon nagy köszönettel 
tartozunk Fasching Zsuzsan-
na zeneterapeutának az érde-
kes, tanulságos, szórakoztató 
délutánhoz. 

A Motivage projekt kere-
tében a Városi Gondozá-
si Központ Szentgotthárd 
mentálhigiénés programso-

rozatának harmadik 
rendezvénye volt a 
zeneterápiás előadás.

A SIHU 237 azono-
sító számú Motivage 
projekt az Interreg 
V-A Szlovénia–Ma-
g y a r o r s z á g  2 0 1 4 –
2020 Együttműködési 
Programnak köszön-
hetően valósulhat 
meg. 

Fő célja: egy olyan 
idősbarát régió ki-
alakítása itt a határ-
t é r s é g b e n  ( Sz e n t-
gotthárd és Lendva 
környékén), ahol az 
idősek méltóságban, 
biztonságban, egész-
ségben és aktívan él-

hetik meg nyugdíjas éveiket.
Az előadás végén egy rajz-

film részletben egy kisfiú a 
nagyon öreg nagymamá-
jának gitározott és énekelt.  
A refrén így kezdődött: „Em-
lékezz…” Azért, hogy em-
lékezni tudjunk, sokat kell 
együtt lenni a szeretteinkkel, 
közös programokat szervez-
ni, sokat beszélgetni, hogy 
legyen mire emlékezni. Az 
életet élni kell! 

Kovács Lászlóné
Éva néni

Diplomás zeneterapeutával a színházban

A Szentgotthárdi Történel-
mi Napok programsorozat 
előestéjén, július 28-án került 
sor a Színházban Bene Zoltán 
írói estjére a Petőfi Kulturális 
Ügynökség támogatásával.

Bene Zoltán Szegeden élő 
írót a történelmi regények 
megújítójaként tartják szá-
mon. Előadása bevezetőjeként 
a Búzatér, 1956 című elbeszé-
lését hallgathatta meg a kö-
zönség felvételről, Fesztbaum 
Béla előadásában. A történet 

1956-ban Miskolcon játszódik. 
Nem szó szerint történtek úgy 
az események, ahogy a novella 
tartalmazza, de valóságos 

alapja van a történetnek. Az 
író szerint a prózairodalom 
jelentősen kapcsolódik a tör-
ténelemhez. Történelmi re-
gények írójaként az ukrónia 
(seholidő) követője. Az író 
eljátszik azzal a gondolattal, 
hogy „mi lett volna, ha?”. Mi 
lett volna, ha a huszadik szá-
zadban nem úgy történnek a 
dolgok, ahogy megtörténtek. 
Ha például nem szakad szét 
a monarchia, ha nincsenek 
világháborúk stb. Sarki fény 
című regénye, amelyről az 

előadáson is beszélt, ennek 
a megújításnak, az egyéni 
látásmódnak a példája. Ezek 
„történelmileg pontatlan” 
feltételezések, de a szabad 
gondolkodás részei, és akár 
tanulságosak is lehetnek az 
utókor számára. Arról nem is 
szólva, hogy az ilyen mű rend-
kívül izgalmas és olvasmá-
nyos. Bene Zoltán úgy tartja, 
hogy a kételkedés az alapja a 
történészek gondolkodásá-
nak, de a prózaíróénak is. 

M. P. 

Történelem az irodalomban – historikus idők

Bene Zoltán

Fasching Zsuzsanna
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Szentgotthárdon tartották a Magyarság KicsiNagykövete 
program Vas megyei fordulójának díjátadóját, július 14-én 
az önkormányzati hivatal Refektóriumában. Három helyi 
és két sárvári gyermek eredményét méltatták. Vas megye 
KicsiNagykövete Librecz Lénárd, KultúrKicsiAttaséja 
Varga Levente Barna, SportKicsiAttaséja Mesics Ferenc, 
AgrárKicsiAttaséja Góczán Emili, különdíjasa pedig 
Mártonfalvi Marcell lett. 

A Magyarság KicsiNagy-
kö vete program tavaly vette 
kezdetét Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyében, mára pedig 
minden megye csatlakozott 
a programhoz. A versenyben 
több száz gyermek vett részt, 
akik kifejezetten a lakóhe-

lyük, településük, megyéjük 
ismeretéről tettek tanúbi-
zonyságot. Online felületen 
válogatták ki a legjobb ké-
pességű versenyzőket, akik 
e-mailen kapták az elméleti 
és gyakorlati feladatokat. A 
legjobb harminc kisdiák ke-
rült a megyei döntőbe, ahol a 
zsűri pontozással választotta 
ki a megye KicsiNagykövetét 
és három KicsiAttaséját , 
kultúr, agrár és sport kate-
góriákban.

Vas megye KicsiNagy kö vete 
Librecz Lénárd (Szent  gott-
hárd) lett, Kul túr  Ki csi Atta-
sénak Varga Levente Barnát 
(Szentgotthárd) választot-
ták, míg SportKicsiAttasénak 
Mesics Ferencet (Szentgott-
hárd) nevezték ki. Agrár Kicsi-

Attasé Sárvárról Góczán Emili 
lett, a különdíjat a szintén sár-
vári Mártonfalvi Marcell kapta.

A díjazottakat V. Németh 
Zsolt miniszterelnöki biztos, 
Huszár Gábor, Szentgotthárd 
polgármestere és Gyarmati 
Robin, a projekt koordinátora 
köszöntötte.

Az országos döntő szeptem-
ber 30-án lesz Budapesten.

Információ: 
Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal 

Vas megye 
KicsiNagykövete lett 
Librecz Lénárd

TISZTELT 
SZENTGOTTHÁRDIAK!

Értesítem Önöket, hogy Szentgotthárd város Önkor-
mányzat Képviselő-testületének döntése értelmében 
Szentgotthárd város településrendezési eszközeinek 
módosítása – teljes eljárás – véleményezési szakasz kapcsán 
elkészült a helyi építési szabályzat, szabályozási terv és 
településszerkezeti terv módosítás tervezete.

Az összefoglaló dokumentum megtekinthető:

h t t p : // h i v a t a l . s z e n t g o t t h a r d . h u / h i r d e t m e ny e k /
telepulesrendezes-telepulesfejlesztes/telepulesrendezes/
folyamatban-levo-eljarasok-2.html

A településfejlesztéssel, településrendezéssel  és telepü-
léskép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés 
helyi szabályairól szóló rendelet értelmében 

a)  település közigazgatási területén ingatlannal rendel-
kezni jogosult természetes vagy jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet, 

b)  valamennyi ténylegesen Szentgotthárdon élő és beje-
lentett lakcímmel rendelkező felnőtt állampolgár,

c)  a szentgotthárdi székhellyel, telephellyel rendelkező 
gazdálkodó szervezet,

d)  a szentgotthárdi székhellyel bejegyzett civil szervezet,
e)  a környezet védelmének általános szabályairól szóló 

1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján 
a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába 
– a partnerségi egyeztetés megkezdése előtt legalább 30 
napnál korábban – a polgármesternél írásban bejelent-
kező egyéb szervezet

írásban észrevételt tehet, 
2022. augusztus 31-ig.

Az észrevételeket az Önkormányzat címére – 9970 Szent-
gotthárd, Széll K. tér 11. – vagy a polghiv@szentgotthard.hu 
e-mail címre szíveskedjenek eljuttatni. 

Felhívom figyelmüket, hogy csak a névvel, címmel ellá-
tott dokumentumokat van lehetőségünk észrevételként 
kezelni.

A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 
2021. XCIX. törvényben foglaltak értelmében lakossági fórum 
megtartására nem kerül sor.

Szentgotthárd, 2022. augusztus 3.   
  

Tisztelettel
  Huszár Gábor 

 polgármester
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Elkészült Szentgotthárd 
város applikációja, amely 
mind a szentgotthárdiak, 
mind pedig a városba lá-
togatók számára hasznos 
lehet.

A Play Store-ból és az 
App Store-ból is ingyenesen 
letölthető alkalmazás tartal-
mazza a legfontosabb városi 
információkat, programo-
kat, látnivalókat, híreket, 
elérhetőségeket. Emellett 

lehetőséget nyújt a városi 
bejelentő használatára is. 
Aki pedig az app letöltésekor 
hozzájárul, a push üzenetek 
formájában közvetlenül 
értesülhet a sürgős, fontos 
információkról is.

Az applikáció működte-
tésének célja, hogy gyorsan 
elérhetőek legyenek mind-
azon információk, amelyek-
re akár szentgotthárdiként, 
akár turistaként szükségük 
lehet.

A jelenlegi tartalom csak 
az első fázisa ennek a folya-
matnak, a jövőben szeretnék 
folyamatosan bővíteni, ezek 
között a helyi üzletek, vál-
lalkozások és szolgáltatók 
elérhetőségével is. Várják 
az érintettek közreműkö-
dését is: az a szolgáltató, aki 
szeretne térítésmentesen 
megjelenni a városi mobil-
alkalmazásban, a titkarsag@
szentgotthard.hu e-mail cí-
men és a 94/553-044-es 

telefonszámon jelentkezhet. 
A beérkező információkat 
lehetőségeik szerint, folya-
matosan töltik majd be az 
alkalmazásba, ahol ezáltal 
minden érdeklődő számára 
– mindössze néhány kat-
tintással – hozzáférhetővé 
válnak a helyi szakemberek, 
fodrászok, kozmetikusok, ke-
reskedők stb. elérhetőségei. 

Információ: 
Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal

Letölthető városi információk: 
elindult a CityApp SZENTGOTTHÁRD

A Muraba Európai Területi 
Társulás a „Meseszerű tá-
jakon” című Hungarikum 
pályázat keretében elkészült 
mesefüzetet mutatta be au-
gusztus 4-én Szentgotthár-
don a Színház aulájában. 

Varró Viktor a MURABA ETT 
irodavezetője köszöntötte a 
megjelenteket, köztük Kissné 
Köles Erikát a szlovén nem-
zetiség parlamenti szószólóját, 
Metka Lanjšček szentgotthár-
di főkonzult, Kovács Andreát a 
Magyarországi Szlovének Szö-
vetségének elnökét, Holecz 
Károlyt az Országos Szlovén 
Nemzetiségi Önkormányzat 
elnökét, Körmendy Gált és 
Salfai Évát a mesefüzet al-
kotóit. A projektet 2021-ben 
indították, az apátistvánfalvai 
önkormányzat adta be a pá-
lyázatot, Mukicsné Kozár Má-
ria dolgozta fel a szlovén hi-
edelemvilág jellegzetességét, 
a mesefüzet szerzője erre, és 
Krajczár Károly munkásságá-
ra támaszkodva alkotott. 

V. Németh Zsolt a térség 
országgyűlési képviselője, 
miniszterelnöki megbízott 
beszédében emlékeztetett 
arra is, hogy 12 éve, amikor a 

Hungarikum Bizottság létre-
jött, azt is fontosnak tartották, 
hogy a Kárpát-medencében 
élő népek értékeit is számba 
vegyék, megkeressék a közös 

nevezőt a magyar és a velünk 
élő nemzetiségek kultúrája 
között. Például a hazánkban 
meggyökeresedett mohácsi 
búsójárásnak délvidéki ha-
gyománya is van, vagy a csabai 
kolbász „szlovák eredetűnek” 
is mondható. A Rábavidéki 
települések hagyományainak 
„leporolása” nem öncélú, az 
identitás feltárása azért is szük-
séges, hogy legyen honnan 
tovább lépnünk. A turizmus 
megerősítése a Rábavidéken 
is fontos, Szentgotthárdot és 
a környékén lévő szlovén fal-
vakat is érdemes felkeresni, a 
mesefüzet játékosan, egy szto-
riba építve segíti a felfedezőket.

Holecz Károly a szlovén 
nemzetiségi önkormányzat 
elnöke szlovénul és magya-
rul is beszélt. Elmondta, a 
szlovén nemzetiség megma-

radása, a kultúra és értékek 
megőrzésén is múlik, sokan 
vannak, akik elszármaztak in-
nen, de gyökereik itt vannak.  
A 10 évvel ezelőtti népszám-
láláskor 2800-an vallották 
szlovénnek magukat, talán ez 
a kis füzet is segíthet abban, 
hogy többen ismerjék fel és 
vallják magukat szlovénnek. 
Öt éve indították Orfaluban 
a Szellemek éjszakája prog-
ramot, kezdetben 30 ember, 
most már 500 ember is eljön, 
hogy az erdei éjszakai túrán a 
szlovén hiedelemvilággal is 
megismerkedjen. Az elnök bí-
zik abban, hogy a Vas megyei 
értéktárba is felveszik ezt. 

Papp Bálint a MURABA ETT 
igazgatója arról szólt, hogy ma 
még meg tudjuk örökíteni az 
időben eltűnő hagyományo-
kat, hiedelmeket. A kiadvány 
innovatív turistaútvonalon a 
Rábavidék településeit mutat-
ja be, interaktív és játékos mó-
don. Megköszönte mindazok 
támogatását, akik segítették a 
projekt megvalósulását. 

Körmendy Gál a „Rábavidéki 
szellemjárás” című turisztikai 
mesefüzet szerzője ismertette a 
kiadványt. Részleteket is felolva-
sott a képzeletbeli Bakta család 
kalandjaiból. Vácott él a család 
két gyerekkel, Küzmics Mária, a 
feleség Rábatótfaluból szárma-
zik. Szórakoztató mesébe öltöz-
tetve érnek el Szentgotthárdra 
és járják végig a környék szlovén 
falvait, nevezetességeikkel is-
merkedve. A füzet megoldandó 
feladatokat is tartogat. A szerző 
megköszönte, hogy nagyon 
sokan segítették, sztorikkal, 
hiedelmekkel, az illusztráció 
Salfai Éva munkája. A kötet 1500 
példányban magyarul, és 500 
példányban szlovénul jelent 
meg, ha szükséges még további 
példányokat is nyomtatnak. 

(t. m.)
Fotó: M. P. 

A felfedezés örömével, a meseszerű tájakon

Körmendy Gál a kötet szerzője
A résztvevők kaptak a kiadványból
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2022. október 1. és november 28. között népszámlálás lesz 
Magyarországon. Ennek végrehajtására keresünk szám-
lálóbiztosokat. A polghiv@szentgotthard.hu e-mail címre 
várjuk 2022. augusztus 31-ig a jelentkezők nevet, lakcímet 
és telefonszámot tartalmazó visszajelzését!

A számlálóbiztosok meghatározott körzetben végzik a 
népszámlálást. A polgárok vagy maguk töltik ki a kérdőíve-
ket elektronikusan, vagy személyesen kell felkeresni őket. A 
számlálóbiztosok október 17. és november 20. között keresik 
fel azokat a címeket (háztartásokat), ahonnan október 16-ig 
nem érkezett elektronikusan kitöltött kérdőív.

Főbb feladataik:
– otthoni felkészülés során a szükséges alapismeretek 

elsajátítása és elektronikus vizsga letétele;
– a körzet bejárása, a körzethez tartozó, az internetes ön-

kitöltési időszakban le nem zárt címek felkeresése, szükség 
esetén címpontosítás, új címek felvétele, kapcsolatfelvétel 
az adatszolgáltatóval, a kérdőívek KSH által előírt módon 
való kitöltése;

– folyamatos, ütemes előrehaladás, a címjegyzék vezetése, 
meghiúsulások dokumentálása a menedzser rendszerben; 

– folyamatos kapcsolattartás a felülvizsgálóval, megtaga-
dások, rendkívüli esetek azonnali jelentése részére.

A számlálóbiztosnak a terepmunka során kb. 160 címen 
kell címellenőrzést végeznie és kb. 100-140 címen kérdőívet 
kitöltenie tableten, amit a KSH biztosít az adatfelvétel idejére.

Előny, ha valaki korábban már részt vett KSH-s lakossági 
adatfelvételben számlálóbiztosként.

A számlálóbiztosi munkára jelentkezőknek rendelkezniük 
kell saját interneteléréssel a felkészüléshez (e-learning és 
vizsga), valamint mobiltelefonnal és e-mail címmel a folya-
matos kapcsolattartás érdekében.

Számlálóbiztosi munkadíj:

Díj megnevezés Számolási egység Összeg

Kapcsolatfelvétel, 
címellenőrzés,  
aktualizálás

Címenként 300 Ft

Lakás kérdőív Címenként 300 Ft

Személy kérdőív
Összeírt  

személyenként
620 Ft

Ezenkívül 25.000 Ft felkészülési és kapcsolattartási díj is 
megilleti a számlálóbiztosokat.

A népszámlálásról bővebb információ a https://www.
nepszamlalas2022.hu oldalon található.

 Dr. Dancsecs Zsolt
 jegyző – helyi népszámlálási felelős

Számlálóbiztosokat keresünk

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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A Szent Gotthárd Általános 
Iskola tanulói a 2021/2022-es 
tanévben kiválóan szerepel-
tek a területi, megyei, vala-
mint országos versenyeken.

Az Országos Méh-Ész Logi-
kai Versenyen Nagy Noé 1. a 
osztályos tanuló 1. helyezést, 
Horváth Gergő 1.  b osztályos 
tanuló szintén 1. helyezést, 
Császár Boróka 1. b osztá-
lyos tanuló 3. helyezést ért el. 
Mindhárom tanulót Hegedűs 
György segítette a versenyre 
való felkészülésben.

A Dugonics András Matema-
tika Verseny helyi fordulójában 
szép eredményt ért el Völker 
Olivér 4. b osztályos tanuló. 
Olivérrel Hegedüs György 
foglalkozott.

Az On-Lion angol nyelvi 
levelező verseny országos 
fordulójában Socic Anna 4. b 
osztályos tanuló 10. helyezést 
ért el. Felkészítője Huszár-
né Peresztegi Beáta tanárnő. 
Ugyanezen a versenyen szin-
tén az országos fordulóban 
Petneházi Hanna 7. c osztályos 
tanuló 28. helyezést ért el. Han-
nával Katona Beáta tanárnő 
foglalkozott. 

A Vas megyei angol nyelvi 
versenyen Dombóvári Áron 7. 
c osztályos diákunk 7. helyezést 
ért el. Felkészítő tanára Katona 
Beáta tanárnő.

A Takács Jenő Alapfokú Mű-
vészeti Iskola által szervezett 
Hangszer Virtuózok Művésze-
ti Versenyén zeneművészeti 
kategóriában az arany minősí-
tésben részesülő csapat tagjai: 
Hargitai Réka, Székely Máté, 
Czotter Péter 7. b osztályos ta-
nulók, Benkeházi Dóra, Joó Le-
vente 8. a osztályos tanulók és 
Orovicz Klarissza 8. c osztályos 
tanuló. Velük Offnerné Hadrik 
Tímea tanárnő foglalkozott.

A körzeti népdaléneklési 
versenyen Benkeházi Dóra és 
Joó Levente ezüst minősítést 
szereztek. A 8. a osztályos tanu-

lókat szintén Offnerné Hadrik 
Tímea tanárnő készítette fel a 
versenyre.

Az 5-6. évfolyamosok között 
szép eredmények születtek a 
Kazinczy Ferencről elnevezett 
Szép Magyar Beszéd területi 
fordulójában. 1. helyezett lett 
Benczik Márk 6. c osztályos 
tanuló, 3. helyezést ért el Écsek 
Márk szintén 6. c osztályos 
diákunk. Felkészítőjük Nagy-
Mesics Zsuzsanna tanárnő.

Ugyanezen a versenyen a 
7-8. évfolyamon a dobogó 2. 
fokára Horváth Rebeka, 3. fo-
kára pedig Benkeházi Dóra 8. 
a osztályos tanulók állhattak 
fel. A versenyre való felkészü-
lésben Lászlóné Király Tünde 
tanárnő segítette őket.

A Megyei Kerékpár és KRESZ 
Versenyen Oreovecz Marcell 8. 
b osztályos tanuló 3. helyezést 
ért el. Felkészítője Hurtik János 
tanár úr.

A Kenguru Matematika Ver-
seny megyei fordulójában 
több tanulónk képviselte in-
tézményünket, akik kiemel-
kedően teljesítettek. A 7. évfo-
lyamon Muszka Barnabás 5. 
helyezéssel, Székely Máté 8. 
helyezéssel és Czotter Péter 9. 
helyezéssel büszkélkedhet. A 8. 
évfolyamon Németh Olivér 8. 
b oszt. tanuló 4. helyezett lett. 
Valamennyiüket Tonweber 
Ágnes tanárnő készítette fel.

A 33. Zrínyi Ilona Matemati-
kaverseny megyei fordulóján 
intézményünk legeredmé-
nyesebb versenyzője Székely 
Máté 7. b osztályos tanuló lett. 
Felkészítője Tonweber Ágnes 
tanárnő. 

A Curie Kémia Emlékverseny 
területi fordulóján Vigh Laura 
6. helyezést, Csilinkó Zsóka 
8. helyezést ért el. Mindkét 
tanulóval Kocsisné Takács Éva 
tanárnő foglalkozott. 

A III. Béla Megyei Informa-
tika Páros Versenyen 2 páros 
képviselte eredményesen isko-
lánkat. Kopácsi Olivér és Budai 

Norbert páros 4. helyezést, míg 
Soós Nátán és Bedi Benjamin 
páros 5. helyezést ért el. Mind-
két párost Sohár Attila tanár úr 
készítette fel a versenyre. 

A Diákolimpiai versenyen 
úszás sportágból is kiválóan 
teljesítettek tanulóink. 4x50 
m-es fiú gyorsváltóban isko-
lánk csapata megyei bajnok-
ként jutott az országos döntő-
be, ahol 15. helyezést értek el. 
A csapat tagjai: Horváth Máté 
5. b osztályos tanuló, Németh 
Noel, Varga Levente és Mesics 
Ferenc 6. g osztályos tanulók, 
utóbbi 3 fiú a gimnázium ta-
nulója.

A megyei döntőben 100 m-es 
mellúszásban Horváth Rebeka 
8. a osztályos tanuló az előkelő 
3. helyet, míg 100 m-es gyors-
úszásban a 6. helyet szerezte 
meg. 

Az I. korcsoportban 50 m-es 
gyorsúszásban Nagy Noé 1. a 
osztályos tanuló 13. helyezést, 
Kóczán Noel 1. a osztályos ta-
nuló 16. helyezést ért el. A fiúk 
még egy megyei eredménnyel 
is büszkélkedhetnek, hiszen 
50 m-es hátúszásban Noé 10. 
helyezett, Noel pedig 11. helye-
zett lett.

A II. korcsoportban 50 m-es 
gyorsúszásban Varga Lőrinc 
3. a osztályos tanuló 7. helyen, 
Sömenek Lénárd 5. a oszt. 
tanuló 11. helyen végzett. Mind-
két tanulónk még egy megyei 
helyezést tudhat magáénak, 
hiszen Lőrinc 50 m-es hát-
úszásban 6. helyezést, Lénárd 
50 m-es mellúszásban 6. he-
lyezést ért el.

A III. korcsoportban 100 m-es 
gyorsúszásban Zsoldos Tama-
ra 5. b oszt. tanuló 5. helyen 
végzett. Valamennyi helyezett 
tanulónk felkészítője Császár-
Bartakovics Csaba tanár úr.

Iskolánk futsal csapata a 
Diákolimpiai versenyen az 
országos elődöntőig jutott el, 
ahol csapatunk 3. helyezett lett. 
A csapat tagjai: Czotter Péter, 

Székely Máté, Ulrich Ábel 7. b 
oszt. tanulók, Dancsecs Gergő 
7. c oszt. tanuló, Dombóvári Oli-
vér 8. b oszt. tanuló és Mukics 
Benedek 8. c oszt. tanuló.  
A csapatot edzette és felkészí-
tette Kovács Tamás tanár úr.

A II. korcsoportos Diákolim-
pia verseny megyei döntőjében 
atlétika sportágban iskolánk 
lánycsapata a dobogó 3. fokára 
állhatott fel. A csapat tagjai: 
Monek Kincső (3. b), Monek 
Csenge, Hegedűs Hanga, Nagy 
Mira, Gaál Léna (4. a), Fodor 
Sara (5. a oszt. tanuló) A csa-
patot edzette és felkészítette 
Kozma Gábor tanár úr és Hegyi 
József tanár úr.

Az I. korcsoportos Diákolim-
pia verseny megyei döntőjében 
labdarúgás sportágban a 4. 
helyezést elérő csapat tagjai: 
Szepesi Ákos, Rüsics Levente, 
Grebenár Milán, Mesics Dávid, 
Sömenek Levente, Czotter 
Tamás, Sömenek Bálint, Óvári 
Filip, Kovács Ádám, Németh 
Dávid (2. és 3. évfolyamos ta-
nulók). Felkészítőjük Hegyi Jó-
zsef tanár úr és Katona Dániel 
tanár úr.

A II. korcsoportos Diákolim-
pia megyei döntőjében lab-
darúgás sportágban iskolánk 
csapata a 3. helyen végzett.  
A csapat tagjai: Puskás Botond, 
Sütő Balázs, Bajzek Benedek, 
Gécsek Benett, Kiszler Bene-
dek, Németh Noel, Poszavecz 
Lénárd, Völker Olivér, Süle 
Máté, Vari Huba  (3. a, 4. a, 4. b, 5. 
b osztályos tanulók).  A csapatot 
edzette és felkészítette Katona 
Dániel tanár úr és Hegyi József 
tanár úr.

Major Dominik 8. a osztályos 
tanuló a Diákolimpián magas-
ugrás versenyszámban megyei 
elsőként jutott az országos 
döntőbe, ahol 10. helyezést 
sikerült elérnie. Felkészítője 
Pappné Restás Csilla. 

Információ: 
Szent Gotthárd 

Általános Iskola

Tanulmányi- és sportversenyeken is kiváló eredményt értek el
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A Szent Gotthárd Általános 
Iskola 60 diákja június 26-a 
és július elseje között felejt-
hetetlen és élménydús tábo-
rozáson vett részt Zánkán, 
az Erzsébet-tábor keretében.

     
Vasárnap reggel indulásra 

készen, „óriási” bőröndökkel, 
frissen és izgatottan érkezett 
mindenki a szentgotthárdi 
vasútállomásra.  A délelőtt 
gyorsan eltelt, hiszen a vo-
natozás is nagy élmény volt a 
gyerekeknek. (Volt, aki ekkor 
ült először vonaton.)

A táborban már ebéddel 
fogadtak minket, és miután 
elfoglaltuk a táborhelyünket 
elindultunk felfedezni a „mi 
kis falunkat”. Ebben segítsé-
günkre voltak a narancssárga 
pólót viselő egyetemisták, a 
TESO-k, akik mindig nagyon 
segítőkészek voltak.

Délután az altábori nyitóün-
nepség és zászlófelvonás előtt 
mindenki kapott egy lila pólót, 
sapkát és hátitáskát, majd 
közös csatakiáltás és induló 
tanulása következett. 

Az esti tábornyitó ünnep-
ségre minden altábor a saját 
színű pólójában jelent meg, 
így a tábor főtere a több száz 
diáktól szivárványszínű ten-
gerre emlékeztetett.

Korán keltünk, már 6:20-kor 
zenével ébresztettek minket 
a TESO-k, majd következett a 
reggeli torna. Hétfőn kaland-
parkban, szabadulószobában 

és erdei kalandfaluban mér-
hették le ügyességüket a gye-
rekeink. Délután strandol-
tunk a Balatonban, de itt sem 
maradtak program nélkül 
diákjaink, mert csapatépítő já-
tékokban vehettek részt, majd 
sétahajózhattak 
a Szélkirálynőn 
illetve sárkányt 
hajózhattak, ami 
szintén nagy él-
mény volt.

Vacsora után 
könnyűzenei kon-
cert, majd tábor-
tűz „dobta fel” az 
estét, mely mellett 
a TESO-kal nép-
szerű dalokat éne-
kelgettek.

Kedden délelőtt 
látogattunk el a 
Balatonra, ahol strandolimpi-
án vehettek részt a diákjaink. 
Többüknek még oklevelet 
is sikerült szerezni a jó he-
lyezésekért. Délután 20 fős 
csoportokban  légkondicio-
nált termekben, különböző 
játszóházakban és kézműves 

műhelyekben ajándékozhat-
ták meg magukat  az alkotás 
élményével. Vacsora előtt 
ökumenikus imán vettek részt 
diákjaink több száz társukkal 
együtt, ahol a közös imádság 
összekovácsolta a résztve-
vőket.

Sötétedés után pedig éjsza-
kai akadályversenyen mér-
hették össze bátorságukat.

Szerdán délelőtt szintén 
több csoportban vettünk 
részt a foglalkozásokon, ahol 
színjátszással és ásványokkal 
ismerkedhettek meg a gyere-
kek, valamint egy érzékenyítő 
foglalkozást is kipróbáltak. 

Ebéd után a nagy kánikulá-
ban a Balatonban hűsöltünk, 
miközben nyolc fiú a strandfo-
ciban mérte össze tudását más 
iskolák focicsapataival. Fiaink 
a negyedik helyen végeztek a 
megmérettetésben. Vacsora 
előtt egy szinkron foglalkozá-

son voltak a nagyobbak, ahol 
megtapasztalhatták szink-
ronszínész segítségével, hogy 
milyen nehéz szinkronizálni 
egy filmet. Este egy nagyon 
színvonalas és érdekes cirku-
szi előadást néztünk meg, ami 
mindenkinek nagyon tetszett.

Csütörtökön délelőtt láto-
gattuk meg a Balatont és itt 
a strandon középkori csatá-

ban viaskodtak egymással 
a gyerekek, majd ebéd előtt 
még sétahajóztak egyet egy 
katamaránon. Ebéd után 
lézerharcban versengtek egy-
mással, illetve húszan vide-
ojátékokkal ismerkedhettek 

meg, amit nagyon élveztek. 
Este a táborzáró ceremóni-
ával és diszkóval zárult ez a 
felejthetetlen hét.

Szeretném megköszönni a 
szervezőknek a lehetőséget, 
hogy táborozhattunk. Reme-
kül meg volt rendezve az Er-
zsébet-tábor, színes és válto-
zatos programokat nyújtottak.

A hazautazásunk nem volt 
zökkenőmentes a többszöri 
átszállással, de nagyon-na-
gyon köszönjük Pékó Tamás 
polgármesternek, hogy ha-
zaszállította a bőröndjeinket.

 A tábor sajátos, külön világ, 
ahol – az együtt töltött napok 
idejére – a gyerekek össze-
kovácsolódnak, barátokká 
válnak, élményekkel gazda-
godnak. 

A pedagógus-gyermek kap-
csolat is sokkal intenzívebb, 
érzelemgazdagabb és tartó-
sabb, mint az iskolában.

Ezért gondolom azt, hogy a 
táborozás egy jó kaland, a nyá-
ri pihenés legszebb formája.

Gombásné Bánfi Andrea

Zánkán az Erzsébet-táborban 
pihentek és szórakoztak



12 Szentgotthárd

MOZIMŰSOR
augusztus 12. 19:00, au-

gusztus 13. 19:00, augusztus 
14. 18:00, augusztus 15. 19:00, 
augusztus 16. 19:00

A gyilkos járat (szinkroni-
zált amerikai akció-vígjáték 
– 2D)

augusztus 13. 17:00, au-
gusztus 14. 16:00

DC Szuperállatok ligája 
(szinkronizált amerikai csa-
ládi animációs kalandfilm 
– 2D)

augusztus 19. 19:00, au-
gusztus 20. 19:00, augusztus 
21. 18:00, augusztus 22. 19:00, 
augusztus 23. 19:00

Fenevad  (szinkronizált 
amerikai thriller – 2D)

A nemrég megözvegyült férfi 
visszatér Dél-Afrikába, ahol 
megismerte a párját. 

augusztus 20. 17:00, au-
gusztus 21. 16:00

DC Szuperállatok ligája 
(szinkronizált amerikai csalá-
di animációs kalandfilm – 2D)

augusztus 26. 19:00, au-
gusztus 27. 19:00, augusz-
tus 28. 18:00, augusztus 29. 
19:00, augusztus 30. 19:00 

Ahol a folyami rákok éne-
kelnek (szinkronizált ameri-
kai thriller – 2D)

Premier! augusztus 27. 
17:00, augusztus 28. 16:00

Tomboló blöki (szinkroni-
zált emirátusokbeli-amerikai-
kínai-angol családi animációs 
kaland-vígjáték – 2D)

KI LESZ A SZÁZÖTVENEZ-
REDIK NÉZŐ?

A szentgotthárdi Csáká-
nyi László Filmszínházban 
már hagyománynak számít, 
hogy minden 1000. ven-
dég alkalomjegyet, az adott 
év 5000., 10000., 15000. 
sőt 20000. nézője pedig a 
városhoz köthető értékes 
könyveket  is kap meglepe-
tésként. 2013. május 10-én 
új korszak kezdődött, mert 
akkor került sor a digitális 
vetítéstechnikával az első 
előadásra. Az említett nap-
tól számolva elméletileg 
már ebben a hónapban, de 
legkésőbb szeptemberben 
megérkezhet a 150000. ven-
dég. A következő hetekben 
tehát különösen érdemes 
minél többször felkeresni a 
szentgotthárdi mozit, mert 
szerencsés tulajdonosára 
vár egy különleges ajándék-
csomag. Emlékeztetőül: 2018 
júniusában a 100000. néző 
többek között száz darab 
tiszteletjegyet is átvehetett!

Ehhez nem kell mást ten-
ned, mint egy jó pályamunkát 
készíteni a Széll Kálmán Ta-
nulmányi Ösztöndíj Pályázat 
keretében.  A nyertes pályázók 
munkáit 10 hónapon keresztül 
6.000 Ft/hó (középiskolások 
részére), illetve 12.000 Ft/hó 
(főiskolások/egyetemisták 
részére) összeggel díjazza 
Szentgotthárd Város Önkor-
mányzata. 

Az ösztöndíj célja, hogy azon 
11. és 12. és 13. évfolyamos kö-
zépiskolai tanulók tanulmá-
nyait elismerje, akik a helyi 
gimnáziumban vagy szak-
középiskolában minimum 
4,2-es tanulmányi átlaggal 
rendelkeznek, továbbá, akik 
– tanulmányi eredménytől 
függetlenül – kimagasló ered-
ményt értek el valamely terü-
leten. Az ösztöndíj lehetőséget 

nyújt továbbá az államilag 
finanszírozott, első diplomáját 
szerző, 26. életévét be nem töl-
tött, nappali tagozatos, szent-
gotthárdi állandó lakcímmel 
rendelkező, magyarországi 
hallgatói jogviszonyban álló 
főiskolai/egyetemi hallgatók 
elismerésére is. 

Támogatott pályázók: kö-
zépiskolás korosztályból 4+1 
fő, a felsőoktatásban tanul-
mányokat folytatók közül 3 fő. 

A rövid témavázlat és a pá-
lyázati adatlap benyújtásának 
határideje: 2022. augusztus 
31.  

Az ösztöndíjra érdemes-
nek: 

 – középiskolás tanulóknak 
a pályázatukban ismertetett 
vázlat alapján témadolgoza-
tot kell készíteni, amelyet a 
pályázat évében december 31. 

időpontig kell leadni legalább 
8, legfeljebb 25 oldalban

– felsőoktatásban tanulmá-
nyokat folytató ösztöndíja-
soknak a pályázatukban be-
mutatott témavázlat alapján 
szintén dolgozatot kell készí-
teni legalább 12, legfeljebb 30 
oldal terjedelemben, melynek 
beadási határideje szintén az 
adott év december 31. napja. 

A rendelet teljes terjedelmé-
ben az önkormányzati hivatal 
weboldalán elérhető: 

http://hivatal.szentgotthard.
h u / o n k o r m a n y z a t /
onkormanyzati-rendeletek.
html 

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

A mentorok, akikhez segít-
ségért/információért a közép-
iskolások fordulhatnak: 

• Szent Gotthárd Gimná-
zium: Dancsecsné Kovács 
Andrea tanárnő, 

• SzMSzC III. Béla Techni-
kuma és Kollégiuma: Seress 
Csaba tanár úr.  

Információ: Szentgotthárdi 
Közös Önkormányzati 

Hivatal

Szeretnél hatvan/százhúszezer forint zsebpénzt keresni egyetlen dolgozattal?
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245 éve, 1777. augusztus 20-
án foglalta el püspöki székét 
Mária Terézia rendelkezése 
nyomán Szily János a győri ke-
rületből önállóvá vált szombat-
helyi egyházmegye élén.  A már 
idős Faludi Ferenc költő verssel 
köszöntötte: „A drága Szily név 
írva legyen égben, A föld színén 
pedig légyen ditsőségben, Ez 
egész Megye buzgó óhajtása….”  
Az ünnepi szentmisén jelen volt 
Batthyány József esztergomi 
hercegprímás is.

155 éve, 1867. augusztus 4-én 
Felsőrönökön született Gerger 
Ferenc, hazánk legelső sike-
res kerékpárversenyzője, aki-
nek eredményeit csak 110 év 
elteltével, 2007-ben sikerült 
megdönteni. Grazban járt isko-
lába, ahol megismerkedett az új 
sporttal. 1882-97 között a Buda-
pesti Kerékpáregylet színeiben 
versenyzett. A hosszú távokra 
specializálódott. 1893-ban a vi-
lágranglistán a 32. helyezett volt. 
1896-ban lett profi VB bronzér-
mes. 1897-ben fölényesen, 1 óra 
18 perc előnnyel megnyerte a 
Bordeaux–Párizs 591 km-es sza-
kaszt, és ebben az évben Euró-
pa-bajnok lett. Ezután kétévnyi 
kihagyás következett, ami után 
már nem tudott nagy sikereket 
elérni, így végleg abbahagyta a 
versenyzést. Grazban, a Puch 
kerékpárgyárban dolgozott. 
1937. március 27-én halt meg a 
stájer fővárosban.

140 éve , 1882. augusztus 
21-én látta meg a napvilágot 
a Muraszombat melletti, ma 
Szlovénia területén található 
Mártonhelyen Czipott Géza. 
1909-ben került Pápáról Szent-
gotthárdra, hogy a helyi evan-
gélikusok első lelkipásztora 
legyen. A városban a legtöbben 
a katolikus vallást gyakorolták, 
de az óragyárba érkezett mun-
kások és családjuk evangélikus 
volt. A fiatal lelkész az itt töltött 
két évtized alatt híveinek tá-
mogatásával igazi közösséget, 

önálló templomot, gyülekezeti 
házat, paplakot, Rábafüzesen 
evangélikus iskolát és tanítói 
lakást hozott létre. A szent-
gotthárdi evangélikus temp-
lomot már 1912. októberében 
felszentelték. Czipott Géza a 
gimnáziumban hitoktató lett, 
evangélikus énekkart, leányegy-
letet és diákszövetséget szerve-
zett, 1916-tól pedig országosan 
kedvelt “Harangszó” című lapot 
szerkesztette. 1930. szeptember 
19-én hunyt el Szombathelyen, 
sírja a Szent Márton úti temető 
A4-es parcellájában található. 

130 éve, 1892 augusztusá-
ban kapta meg a minisztériu-
mi engedélyét Szentgotthárd 
nagyközség egy középiskola 
felállításához. Első körben ez 
algimnáziumi státuszt jelentett, 
de így is óriási mérföldkőként 
emlékezünk rá, mint a lépcsőre 
a környék kulturális és nemzeti 
törekvéseinek magasabb szintre 
emelésében. Egy évvel később 
kezdődött meg a tanítás a 70 
beiratkozott diák számára, saját 
épület híján az óvodában.                                                        

115 éve, 1907. augusztus 7-én 
lépett be Zircen a ciszterci rend-
be Schwartz Lajos. Ekkor vette 
föl az Elemér nevet, melyet élete 
végéig viselt. Mi is így ismerjük 
az 1935-től a budapesti, majd 
1950-től a leuveni egyetem híres 
nyelvészét, aki szentgotthárdi 
gimnáziumi évei alatt Nagyfal-
ván lakott. 1915-16-ban egy évet 
töltött nagyközségünkben mint 
segédlelkész. 1921 tavaszán a fia-
tal ciszterci tanár, Schwartz Ele-
mér megszervezte a Foedaratio 
Emericanát (katolikus egyetemi 
egyesület). Hamar népszerűvé 
váltak a zöld sapkát viselő tagjaik. 
Szentgotthárdon is megalakult 
egyesületük Piszter Imre cisz-
terci prior és Mathiász Artúr 
gimnázium igazgató vezetésével. 
Országos főtitkáruk az alapító 
dr. Schwartz Elemér lett. A né-
met–latin szakos bölcsészdoktor 
1962. január 21-én halt meg, a 

bajorországi Seligenporten ko-
lostorában nyugszik.

110 éve, 1912. augusztus 26-
án került sor az első nyilvános 
labdarúgó-mérkőzésre Szent-
gotthárdon. Az új sportág ettől 
fogva megállíthatatlanul tört 
előre, népszerűsége hamarosan 
megelőzte az egyesületekben 
korábban már folyt tornát, te-
niszt, vívást.  

60 éve, 1962. augusztus 20-án 
adták át a forgalomnak a Május 
1. utcai Lapincs-hidat, mely há-
rom nyílású és 126 földbe vert 
cölöpön áll. A hídépítőknek 
rendkívül nehéz volt a munká-
juk az áradások miatt. Amikor 
az alapokat ásták, előkerült a 
helyszínről 5 db különböző 
méretű, szerencsére már nem 
robbanóképes bomba.

40 éve, 1982. augusztus 1-jén, 
hétfőn egyhetes honismereti 
és néprajzi gyűjtőtábor nyílt 
Szentgotthárdon 30 fő szlovén, 
horvát és szerb résztvevővel. 
Az immár 2. ilyen tábort is a 
MDDSZ (Magyarországi Délszlá-
vok Demokratikus Szövetsége) 
szervezte a délszláv nemzetisé-
gű népművelők, pedagógusok, 
főiskolások és egyetemisták szá-
mára. A talált leleteket a Savaria 
Múzeum részére adták át.

40 éve, 1982. augusztus 30-án 
került sor városunkban az új 
mentőállomás hivatalos felava-
tására a Kossuth Lajos u. 12. szám 
alatt dr. Bencze Béla országos 
főigazgató bajtárs jelenlétében. 
Az udvarban található korábbi 
szolgálati épületben, annak 
előtte „istállóban” a garázsok 
kaptak helyet 4 kocsibeállóval 
és műhellyel, a 16 fős állo-
más szakdolgozói pedig végre 
méltó körülmények közé, a 
főépületbe, a régi szakrendelő 
helyére költözhettek. Az egykori 
Weidlich-házat jogosan nevez-
ték megyénk legszebb mentő-
állomásának.  

25 éve, 1997 augusztusában 
kezdte felvételről lejátszani, 

mindössze egynapos késéssel, 
a Városi Televízió a hazai és 
idegenbeli futballmérkőzéseket, 
így minden focirajongó utólag 
láthatta azokat, ha nem tudott 
élőben részt venni a rangadón.

25 éve, 1997 augusztusában, 
alapítása után 170 évvel vette 
fel újra eredeti elnevezését 
a gyógyszertár. Az 1827-ben 
Szent István néven megnyílt 
patika azóta ugyanazon helyen, 
a Széll Kálmán tér 16. szám alatt 
található. Az 1951-es államo-
sításkor veszítette el nevét, s 
lett „névtelenül” 6/33-as számú 
gyógyszertár. 

25 éve, 1997. augusztus 29-én 
emlékeztek meg a Szombat-
hely – Jennersdorf vasútvonal 
átadásának 125. évfordulójáról. 
E napon nosztalgiavonatot indí-
tottak és egy díszes, új emléktáb-
la avatására is sor került.

20 éve, 2002 augusztusában 
rendezték meg az 1. Szentgott-
hárdi Nemzetközi Művésztele-
pet. A kezdetben szobrászokat 
fogadó szimpóziumhoz hama-
rosan festők is csatlakoztak. Az 
elmúlt két évtizedben számos 
országból, számtalan művész 
érkezett az alkotó tábornak 
helyet adó Hotel Lipába, ahol 
megismerkedtek a Rábavidék, 
Lendva és Szentgotthárd kultu-
rális örökségével. A művésztelep 
életre hívója városunkból Kollár 
Csaba, szakmai vezetője pedig 
a kezdetektől Gerics Ferenc, a 
Lendvai Várgaléria ma már nyu-
galmazott igazgatója, Lendva 
város díszpolgára volt. 

10 éve, 2012. augusztus 5-én 
a londoni olimpián a harminc-
éves Pars Krisztián, városunk 
szülöttje szerezte meg kalapács-
vetésben az aranyérmet 80,59 
méteres dobásával. Külön érde-
kesség, hogy olyan jó formában 
volt, hogy valamennyi érvényes 
dobása elég lett volna az olimpi-
ai bajnoki címhez.

Összeállította:  
Talabér Lászlóné

Nevezetes szentgotthárdi évfordulók augusztusban

A Rendelőintézet Szakellátásáért Alapít-
vány bevétele meghatározó részét a felaján-
lott személyi jövedelemadó 1% -ból érkezett 
összegek képezik.

Az Alapítvány részére 2020. évben 559.707 
Ft összeg érkezett. Nevezett összegből két 
alkalommal eszközöket és berendezési 
tárgyakat vásároltunk. A korábbi beszámoló-
ban foglaltak szerint vércukormérő, műszer-

asztal, illetve kórtermi szék, legutóbb pedig 
elektromos vizsgálóágy és orvosi forgószék 
beszerzéséhez jelentett forrást az adomány. 

Valamennyi eszközt a Rendelőintézet 
Szentgotthárdnak átadták.

2021. évben érkezett összeg 490.499 Ft.
A Rendelőintézet Szakellátásáért Alapít-

vány ezúton is köszöni a részére juttatott 
1%-os felajánlásokat.

Szentgotthárd, 2022. május 
Bartakovics Andrea

Kuratóriumi elnök

BESZÁMOLÓ

Bartakovics Andrea, Barabás 
Sándorné, dr. Klósz Beáta
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Az idei esztendőben is a 
Történelmi Napok elma-
radhatatlan eleme volt a 
Csatafutás, 2022-ben több év 
kihagyást követően már 18. 
alkalommal álltak rajthoz a 
futás szerelmesei. 

A versenyek sorát ezúttal 
is a gyerekek kezdték a meg-
mérettetéseket, akik 16 óra 
után versengtek a különböző 
távokban. Az idén közel 100 
gyerek állt rajthoz. A gyere-
keket ezúttal is a parafutók 
követték, akik sikerrel és nagy 
lelkesedéssel teljesítették a rá-
juk kiszabott távot. A főfutam 
105 fős mezőnye 18:30-kor raj-
tolt, az időjárás ezúttal kegyes 
volt a futókkal a délelőtti eső 
elállt, így az esővel legalább 
nem kellett megküzdeniük. 
A főfutam rajtját követően 
a 30 hobbifutó futott a 2022 

méteres távon a 30 éves Opel 
Hobbifutamon, 1. Tass Máté, 
2. Pungor Gábor, 3. Háklár 
János, 1. Kovács Luca, 2. Csalló-
Pungor Anita, 3. Kozma Eszter. 

Az idei évben sem történt 
meglepetés a főfutamon, mi-

vel Koszár Zsolt magabiztos 
versenyzéssel immáron 11. 
alkalommal győzött, máso-
dikként ifj. Borbély Sándor, 
míg harmadikként Karsai 
Márton ért célba, így az urak-
nál hármas szentgotthár-
di sikert könyvelhettek el. 
A hölgyek mezőnyében dr. 
Márovics Anna győzött, mö-
götte Horváth Zoé és Császár 
Éva ért célba. A legjobb szent-
gotthárdi kategóriában a höl-
gyeknél Pajor Petra, Németh 
Gabriella és Sárvári Nelli volt 
a legjobb három versenyző, 
míg a férfiaknál Koszár Zsolt, 

ifj. Borbély Sándor és 
Karsai Márton. A fő-
futam krónikájához 
hozzátartozik, hogy 
sajnálatos módon So-
mogyi „Lapi” Gábor 
combsérülést szenve-
dett és feladni kény-
szerült a versenyt, 
öröm az ürömben, 
hogy sérülése nem 
komoly, csak pár he-
tet kell pihennie az 
örökifjú szentgotthár-
di atlétának. A további 
eredmények megte-
kinthetők az esemény 
honlapján: www.csatafutas.
hu. Egyesek félelmét is szeret-
nénk eloszlatni, gulyásleves is 
jutott minden fő-, hobbi- és 
parafutónak, továbbá jóllak-
hattak a segítők és a megin-
vitált vendégek is, úgyhogy 
az ezzel kapcsolatos félelmek 
csak a szenzációhajhászást 

szolgálták. A szerzők ezúttal 
is köszönik a lelkes önkéntes 
segítők, valamint a sok-sok 
szponzor segítségét, nélkülük 
elképzelhetetlen lett volna 
ez a rendezvény, és várják a 
segítségüket jövőre is. 

g. á.
Fotó: Bana Ferenc 

Csapatunk lezárta a ta-
valyi évet és megkezdtük a 
2022/23-as idényt! Természe-
tesen, amikor vége egy évnek 
a díjak sem maradhatnak 
el. Koltai László szokásához 
híven díjazta az év Vas me-
gyei utánpótlás játékosát. 
Vas megye U14-es korosz-
tályban Reibling Olivér lett 
az év játékosa, ami hatalmas 
siker! Ezek után kiosztottuk 

a fiatalok elmaradt érmeit. 
Végül pedig a legnagyobb 
díjat, a Szentgotthárdi VSE év 
játékosa Györke Tamás lett, 
aki sokszor „a hátán vitte” 
az NB2-es csapatot minden 
értelemben, és nem mellesleg 
legjobb átlaga lett az egész 
bajnokságban! Gratulálunk 
és kívánjuk, hogy a követke-
ző szezonban még nagyobb 
sikereket érjünk el!

18. Szentgotthárdi Csata Emlékfutás

A férfi mezőny győztesei: 
ifj. Borbély Sándor, Koszár Zsolt, 

Karsai Márton

Főfutam, női abszolút: Horváth Zoé, 
dr. Márovics Anna, Császár Éva 

(mellettük Huszár Gábor)

Tekehírek – Évértékelő

Könye Róbert Emlékverseny
Az idei évben ismét lehe-

tőségünk nyílt megrendezni 
egykori játékosunk emléké-
re a már tradicionálisnak 
mondható versenyünket. 
A versenyen 94-en léptek 
pályára, az egyéni selejte-
ző legnagyobb eredménye 
László Tibor nevéhez köt-
hető 347 fával. A csapatver-

senyt az Oswaldia csapata 
nyerte 1230 fával. Az egyéni 
verseny (sprint) győztese 
pedig szétdobással Farkas 
Ádám lett. Minden résztve-
vőnek megköszönjük a rész-
vételt, várunk mindenkit re-
ményeink szerint jövőre is.

Információ: 
SZVSE tekeszakosztály
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A Szentgotthárdi Sportegye-
sület 1902-ben alakult, Szent-
gotthárd legnagyobb múlttal 
rendelkező egyesülete.

Labdarúgócsapatunk a Me-
gyei I. osztályú labdarúgó-baj-
nokságban játszik, és a felnőtt 
csapat mellett korosztályos 
csapataink is vannak, U19-es, 
U16-os, U14-es, és a Bozsik-
programban szereplő U13-as, 
U11-es, U9-es és U7-es. A lab-
darúgás több mint egy évszá-
zada jelen van Szentgotthárd 
életében, ahol hosszú törté-
netünk során a legmagasabb 
osztályú szereplésünk az NB 
II.-ben volt. Felnőtt csapatunk-
kal közel 20 éve a Megyei I. 
osztályban szerepelünk, ahol 
igyekszünk folyamatosan 
meghatározó szerepet betöl-
teni. A fő cél saját nevelésű 
helyi és környékbeli játékosok 
szerepeltetése, hiszen hosszú 
távon szeretnénk egy stabil 
Megyei I. osztályú felnőtt csa-
patot működtetni. Nehézséget 
jelent, hogy a jobb anyagi 
lehetőségek miatt a nálunk 
nevelkedett játékosok egy ré-
sze Ausztriában, Szlovéniában 
keres játéklehetőséget, ugyan-
akkor szeretnénk megfelelni 
a kihívásnak, hogy erősíteni 
tudjuk a játékosok kötődését 
a nevelőegyesületükhöz.

A mostani felkészülési mér-
kőzéseinken stabil teljesít-
ményt nyújt felnőtt csapatunk, 
bízunk benne, hogy városunk 
és kistérségünk sportszerető 
közönsége is egyre nagyobb 
számban fog érkezni a mér-
kőzéseinkre, hogy mindenki 
részese lehessen a sikernek.

Mindenkit szívesen látunk 
a SZVSE labdarúgó szakosz-
tályában, ahol jelenleg 120 
igazolt labdarúgó sportol. Sze-
retnénk városunkban lelkes, 
pozitív gondolkodású, sportot 
kedvelő fiatalokat nevelni, 
számukra az életkori, a fizikai 
és az egyéni képességeiknek 
megfelelő edzéseket bizto-
sítani, a labdarúgó és sport 
specifikus mozgáskultúrát 
kibontakoztatni és erősíteni 

a korosztályos edzéseken, 
megmérettetéseken.

Ma már adottak a feltételek 
ahhoz, hogy egy ötéves kis-
gyereket az óvodától egészen 
felnőtt koráig végig kísérjünk 
sport életútján. Vonzó megol-
dást tudunk nyújtani minden 
család számára, akik a spor-
tot azért választják, hogy jó 
közösségben, kulturált, szép 
környezetben, felkészült szak-
emberek felügyelete mellett, 
jó kezekben tudhassák gyer-
meküket. A minket választó 
gyermekek részére a lehető 
legjobb körülményeket kíván-
juk megteremteni, minőségi 
infrastruktúrát, igényes fel-
szereléseket, korszerű sport-
szereket biztosítunk, valamint 
motivált edzőkkel dolgozunk 
együtt. A jövőben hangsúlyt 
kívánunk fektetni sportoló-
ink mentális felkészítésére 
csoportos és egyéni képzés 
formájában is. Labdarúgóink 
számára biztosítjuk a kon-
zultációs lehetőséget, hogy 
hozzáértő tréner segítségével 
győzhessék le belső akadálya-
ikat. Munkatársainkkal egy 
összetartó, egymást erősítő 
közösség megteremtését tűz-
tük ki célul.

A gyerekeknél 11 éves korig 
az elsődleges cél a labdarúgás 
iránti szeretet megteremtése, 
ezen felül mozgáskultúrájuk 
fejlesztése és a technikai sok-
oldalúság megszerzése van 
napirenden. Az alapozó évek 
után 15 éves korukig a techni-
ka és a taktika megismerése 
és gyakorlása kerül előtérbe, 
majd az általános mozgás-
koordináció fejlesztését a 
labdarúgás-specifikus edzés-
módszerek veszik át. Itt már 
az egyesülethez való kötődés 
tovább erősítése kiemelkedő 
jelentőséggel bír. Szeretnénk 
fiatal játékosainkat nevelni, 
versenyeztetni, életüket meg-
határozó sportélményeket 
adni, és minél több sportsikert 
elérni velük. 19 éves korig a 
taktikai elemek mellett az 
edzésmunka a felnőtt csapat 
érdekeit figyelembe véve tör-

ténik, hiszen az utánpótlás fo-
lyamatos biztosítása a célunk.

A szakosztály Szentgott-
hárdon, a Kossuth Lajos utca 
57. alatt található. Jelenleg 
is zajlanak nagyszabású fej-
lesztések, az elmúlt években 
a pályázatoknak köszönhe-
tően a szükséges eszközök 
beszerzésére lehetőségünk 
nyílt. Ennek keretében kapott 
minden korosztályunk sport-
felszerelést, valamint sport-
eszközöket, pályatartozékokat, 
kapuk, hálók és koordinációs 
eszközök beszerzésére is volt 
módunk. Folyamatosan javul-
tak a feltételek: pályakarban-
tartáshoz szükséges eszközök 
beszerzése, mélyfúrású vízkút 
létesítése, automata öntöző-
rendszer kiépítése, labdafogó 
hálók, cserepadok, és egy 50 
fős lelátó építésére került sor.

Az önkormányzat által kez-
deményezett beruházások-
kal, a műfüves pálya és az új 
öltözőépület megépítésével, 
valamint a sportcsarnok át-
adásával tovább javult, bővült 
az infrastruktúra. Az idén az 

edzőpálya felújítása, a labdafo-
gó háló és a külső kerítés meg-
építése, valamint egy ered-
ményjelző tábla felszerelése 
szerepel a programunkban.

Célunk, hogy a térségben az 
utánpótlás nevelés, a tehet-
ség-kiválasztás és -gondozás 
révén a fiatal játékosok szá-
mát folyamatosan növeljük, 
és vonzó labdarúgóbázisként 
színvonalas és minőségi idő-
töltést kínáljunk a fiatalok-
nak. Egészséges életmódra, a 
sport és a nemes küzdelem 
szeretetére hívjuk és neveljük 
fiataljainkat.

Várunk minden gyerme-
ket 5 éves kortól és a térség 
általános és középiskoláinak 
tanulóit, hogy legyél Te is ré-
szese a labdarúgás örömeinek, 
és fejleszd ügyességedet és 
kamatoztasd szorgalmadat 
egy összetartó közösségben!

Jelentkezési lehetőség a 
korosztályos edzéseken, hét-
köznap délutánonként 16:30 
és 18:30 között.

A Labdarúgó Szakosztály 
Vezetősége

120 éves a Szentgotthárdi Sportegyesület – 
Bemutatkozik a Labdarúgó Szakosztály

Sportprogramajánló
Szentgotthárdi VSE – Táplán SE (Megyei I. labdarúgó-mérkőzés) 
Időpont: 2022. 08. 21. - 17:30 
Ifjúsági mérkőzés: 15:30
Helyszín: Szentgotthárd Városi Sporttelep

Szentgotthárdi VSE – Jánosházi VSE (Megyei I. labdarúgó-mér-
kőzés) Időpont: 2022. 09. 03. - 16:30 
Ifjúsági mérkőzés: 15:30
Helyszín: Szentgotthárd Városi Sporttelep

Rábatótfalui SE – Egyházasrádóci SE (Megyei II. labdarúgó-mér-
kőzés) Időpont: 2022. 08. 21. - 17:30 
Ifjúsági mérkőzés: 15:30
Helyszín: Rábatótfalu Sportpálya

Rábatótfalui SE – Vasszécseny (Megyei II. labdarúgó-mérkőzés) 
Időpont: 2022. 09. 04. - 16:30 
Ifjúsági mérkőzés: 14:30
Helyszín: Rábatótfalu Sportpálya

Rábatótfalui SE Szalafő – Őrimagyarósd SE (Megyei III. labdarúgó-
mérkőzés) Időpont: 2022. 08. 21. - 15:00 
Helyszín: Szalafő Sportpálya

Rábatótfalui SE Szalafő – Magyarszecsőd (Megyei III. labdarúgó-
mérkőzés) Időpont: 2022. 09. 03. - 16:30 
Helyszín: Szalafő Sportpálya

Szentgotthárdi VSE – Kazincbarcikai Vegyész Teke SE (Szuperliga 
tekemérkőzés) Időpont: 2022. 09. 03. - 12:00 
Helyszín: Szentgotthárd Városi Sporttelep
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CSOPORTVEZETŐ MUNKATÁRSAT KERES
Körmenden történő munkavégzésre 

az STKH Sopron és Térsége Nonprofit Kft.

Fő feladatok:
• hulladékszállítási tevékenység szervezése
• tehergépkocsi-vezetők, hulladékrakodók, irodai személyzet 
(kb. 20 fő) munkájának irányítása
• nyilvántartási -és adatszolgáltatási rendszerek kezelése
• ügyfélreklamációk kivizsgálása

A munkakör betöltéséhez szükséges elvárások:
• legalább középfokú iskolai végzettség
• „B” kategóriás jogosítvány
• felhasználói szintű számítógépes ismeretek
• jó kommunikációs- és problémamegoldó képesség
• határozott fellépés és stressztűrő képesség
• rendszer és csapatmunka alapú szemlélet

Előny:
• hasonló területen szerzett munkatapasztalat
• logisztikai, műszaki, környezetvédelmi ismeretek
• munkairányítói tapasztalat

Kollégáink számára az alábbiakat biztosítjuk:
• versenyképes jövedelem
• béren kívüli juttatások
• hosszú távú, biztos munkalehetőség
• szakmai fejlődési lehetőség
• változatos munkakör
• profi körülmények
• támogató, segítőkész csapat

Jelentkezés
Szakmai önéletrajzzal és motivációs levéllel 
az allas@stkh.hu e-mail címen vagy érdeklődjön 
a további részletekről a 0699/505-796 telefonszámon!

Nyugdíjas munkavállalók 
jelentkezését várjuk 

szentgotthárdi munkavégzésre 
kiemelkedő bérezéssel! 

Cím: Szombathely, 
Kőszegi u. 2. 1/1 

Érdeklődni: 
+36 20 215 0273

Állapotfelmérés 
– tanácsadás

Irodánk a járás felnőtt lakossága részére előre 
egyeztetett időpontban, költségmentes állapot
felmérést biztosít. Igény szerint külső helyszínre 
– pl. munkáltató székhelye, telephelye, rendezvény 
– való kitelepülést is vállalunk.

Az állapotfelmérés két részből áll:

Kérdőíves:
A kérdőív segítségével az Ön életmódbeli szokásait 
fogjuk feltérképezni. Az eredmények értékelése után 
tanácsot adunk a további lehetséges tennivalókkal 
kapcsolatban, szükség esetén a megfelelő szakem-
berhez irányítjuk.
 
Műszeres:
• Testösszetétel analízis
• Vérnyomás mérése
• Boka-kar index
• Kilégzési CO mérése

Irodánkban igény szerint, ingyenesen dietetikus 
és rekreációs szakember tanácsadással segíti a 
hozzánk forduló klienseket, akik így naprakész segít-
séggel tehetnek az egészségük megőrzéséért, annak 
fejlesztéséért, szükség szerinti életmódváltással.

Részletekért kérjük keresse fel az EFI Szentgotthárd 
munkatársait az alábbi elérhetőségeken: 

06/94-380-094  
efiszentgotthard@rendelointezetsztg.hu

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében 
elnyert támogatásnak köszönhetően már javában zajlik a 
Tótágas Bölcsőde felújítása. A kivitelező a bővítmény építésé-
vel kezdte meg a munkát: állnak a falak az új épületrészben, 
amelyben a tornaszoba, játéktároló, sószoba, takarítószer 
tároló kapnak helyet, a meglévő helyiség átalakításával pedig 
gyermekmosdó is létrejön ugyanitt. 

A nyári leállás heteit ki-
használva a tűzjelző rendszer 
teljes épületben történő kiépí-
tését végzik a szakemberek. 
A napokban a csoportszobák 
ablakaira és teraszajtóira az 
új redőnyöket is felszerelték, 
így a helyiségek árnyékolása 
mostantól megfelelően biz-
tosított. Az óvoda előtti udvar-

rész térköve-
zése, parkolók 
kialakítása a 
szeptember–
októberi hóna-
pokra várható.

A  m ű s z a -
ki ellenőr, az 

önkormányzati hivatal, az 
intézmény vezetése és a kivi-
telező heti rendszerességgel 
tart bejárást a munkaterüle-
ten, egyeztetve a feladatokat.  
A munkálatok várhatóan 2023 
márciusig tartanak majd.

Információ: 
Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal

Folyamatban a bölcsőde fejlesztése


