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Ünnepi szentmise után 
nyitották meg a tanévet 
az egyházi iskolában

Az államalapítást és a várossá válás 
évfordulóját is ünnepelték

Szentgotthárdon valamennyi iskola szeptember elsején tar-
totta a 2022/2023-as tanévnyitót. A Szombathelyi Püspökség 
fenntartásába tavaly került Szent Gotthárd Általános Iskola 
és Gimnázium második tanévét ünnepi misével kezdte a 
Nagyboldogasszony templomban. A misét Fekete Szabolcs Be-
nedek segédpüspök, Bodorkós Imre plébános és Óra Krisztián 
iskolalelkész mutatta be. (Dr. Székely János megyés püspök 
augusztus 28-án Magyarlakon, a templomban nyitotta meg 
a Magyarlak-Rábagyarmat tagintézmény tanévét.)

Folytatás a 9. oldalon 

Szentgotthárdon augusztus 20-án a Nagyboldogasz-
szony templomban emlékeztek államalapító István 
királyra, az ünnepi misét követően kitüntetéseket 
adtak át. Bodorkós Imre szentgotthárdi plébános a 

„Képviselő-testület Díszoklevelét”, Merkl Katalin a 
„Testnevelési és Sport Díjat”, Molnár Piroska pedig 
a „Szentgotthárd Városért Díjat” vehette át Huszár 
Gábor polgármestertől.  Folytatás a 3. oldalon 
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Valentin Gatica argentin festőművész nagy méretű festmé-
nyen dolgozott a Rába-parti támfalon Szentgotthárdon. A 
Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság árvízvédelmi projekt-
jének keretében elkészült védművön a víz hullámait idéző 
motívum jelenik meg. A művész munkáját két tehetséges 
szentgotthárdi alkotó, Pálcsa Anna és Papp Hajnal segítette.

Valentin Gatica kis méretű 
falfestmények készítésével 
kezdte művészi pályafutását, 
miközben folyamatosan ala-
kította, tökéletesítette stílusát. 
Hazájában, Argentínában is 
bíztak már rá hasonló felada-
tot, egy bevásárlóközpont falá-
ra készített egy 50 m széles és 
9 m magas festményt. Amikor 
megkapta a szentgotthárdi 
felkérést, örömmel – és díjazás 
nélkül – vállalta el, ugyanis 
hatalmas szakmai lehetőség-
nek tekinti, hogy munkássága 
során először Európában is 
létrehozhat egy ilyen volu-
menű művészi produktumot. 
Mielőtt megérkezett és hozzá-
látott volna az alkotáshoz, az 
internet és fotók segítségével 
térképezte fel a környezetet, a 
várost, hogy a szentgotthár-
diak számára egy általuk és 
a település sajátosságai által 

ihletett munkát készíthessen. 
Még a festéket is a Rába vizével 
hígította.

Huszár Gábor polgármester 
hangsúlyozta, hogy már az 
árvízvédelmi projekt tervezési 
fázisában határozott kérés – és 
ezzel együtt elképzelés – fo-
galmazódott meg arról, hogy a 
nagy méretű szürke kőfelület 
ne rideg elemként álljon a 
város közepén, hanem színes 
művészi alkotások jelenhes-
senek meg rajta. Nem titkolt 
szándék, hogy évről évre újabb 
felületeket gazdagítsanak – 
akár szentgotthárdi – művé-
szek művei. Papp Hajnal, az 
argentin művész egyik szent-
gotthárdi segítője elmondta, 
sokat jelent számára, hogy 
részt vehet ebben a projekt-
ben. A cél, hogy a városlakók 
sajátjuknak érezzék a művet, 
így Valentin Gatica – helyi 

segítői közreműködésével – a 
környezet sajátosságait, helyi 
tapasztalatait is igyekszik 
megjeleníteni a festményen. 
Egyik este, napnyugtakor fe-
dezte fel, hogy a gimnázium 
tornatermének ablakairól 
visszaverődő napsugarak a 
Rába hullámait csillantják 
meg a támfalon. Ez a jelenség 
a falon ábrázolt lágy hullá-
moknak különleges, egyedi 
hangulatot kölcsönöz majd.

Az argentin művész el-
mondta: Szentgotthárdon 
kedves, barátságos fogadtatás-
ban volt része. A nemzetközi 
művésztelepen számos euró-
pai tehetséggel dolgozhatott 
együtt, azért meg különösen 
hálás, hogy egy számára fon-
tos munka eredményét hagy-
hatja itt a városban.

Információ: 
Szentgotthárdi Közös 
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A Rába hullámai köszönnek vissza a támfalon

Programajánló
szeptember 7. 17:00 Az Eurázsiai hód Magyarországon 

egykor és most - előadóülés. Helyszín: Színház
szeptember 14. 17:00 Meseállítás – önismereti utazás 

felnőtteknek. Helyszín: Színház
szeptember 15. 19:00 Klasszikus koncert. Helyszín: Szín-

ház
szeptember 21. 14:00 Alzheimer világnap – Senior Öröm-

tánc. Helyszín: Színház előtti tér
szeptember 21. 16:00 Morvay Szabolcs: Életek és italok a 

kávézóban – Könyvbemutató. Helyszín: Színház
szeptember 22.  Zöld Szentgotthárd. Helyszín: Színház 

előtti tér és Refektórium
szeptember 25. 14:00 Határon innen-határon túl Nem-

zetiségek Napja. Helyszín: Várkert
szeptember 27.17:00 Meseállítás – önismereti utazás 

felnőtteknek. Helyszín: Színház
szeptember 29. 18:00 Petőfi Klub: Szabadságharc c. elő-

adás. Helyszín: Színház
október 9-10. Petőfi Busz Szentgotthárdon- vándorkiállí-

tás. Helyszín: Színház és Nagyboldogasszony templom 
közötti tér

október 11.  17:00 Meseállítás- önismereti utazás felnőt-
teknek. Helyszín: Színház

A hagyományoknak megfelelően augusztus első heté-
ben megtartották a 21. Szentgotthárdi Nemzetközi Mű-
vésztelepet Gerics Ferencnek a Lendvai Galéria-Múzeum 
korábbi igazgatójának vezetésével. 

A Magyarországi Szlovének Országos Szövetsége és a 
szentgotthárdi önkormányzat támogatásával augusztus 
1-8. között a Szlovén Kulturális és Információs Központban 
alkottak a művészek. Szlovéniából Király Ferenc, Göntér 
Endre, Cvetka Hojnik és Barbara Demšar érkezett. Andreja 
Fišić Horvátországból, Pippo Altomare Olaszországból, 
Valentin Gatica Argentinából tett eleget a meghívásnak. 
Hazánkat Csuta György, Kovács Ferenc, Gajdán Zsuzsa és 
Fodor-Lengyel Zoltán mellett két fiatal szentgotthárdi, 
Papp Hajnal, a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kará-
nak hallgatója és Pácsa Anna Laura, a Szombathelyi Mű-
vészeti Szakgimnázium diákja képviselte (a művésztelep 
egyik sajátossága, hogy helyi, művészeti képzésben részt 
vevő diákokat is meghívnak).

A művésztelepen készült alkotásokat novemberben 
mutatják be a városban.  (t. m.)

Augusztusban újra nyitott 
a nemzetközi művésztelep
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Folytatás az 1. oldalról
Szentgotthárd Város Fúvós-

zenekara térzenével köszön-
tötte az ünnepségre érkezőket, 
majd a hagyományos ünnepi 
mise előtt Kardos Melinda, 
a Szentgotthárdi Muzsiká-
ért Alapítvány elnöke szólt a 
jelenlévőkhöz és elmondta, 
hogy a Bethlen Gábor Alapít-
ványhoz benyújtott pályázati 
projekt keretében a Takács 
Jenő Alapfokú Művészeti Is-
kola egy orgonával gazdago-
dott, amelyet Bodorkós Imre 
meg is áldott a templomban 

(a pályázatról külön írunk. a 
szerk.). Sebestyénné Németh 
Eszter, az intézmény vezetője 
tolmácsolta V. Németh Zsolt 
országgyűlési képviselő sza-
vait, aki a zene és a kultúra 
továbbörökítésének fontos-
ságát hangsúlyozta. A beszéd 
felolvasása után Sebestyénné 
Németh Eszter az iskola tan-
testülete és diáksága nevében 
is megköszönte az adományt. 

A misén Bodorkós Imre 
plébános homiliájában István 
király szentté avatásának 
ünnepén arra is felhívta a 
figyelmet, hogy sokan sokfé-
leképpen idézik őt, de aki a 
nyomdokába szeretne lépni, 
első helyre a hitét helyezze, 
miként ő tette. „Napjainkban 
viharfelhők gyülekeznek fe-
lettünk, egészségügyi, gazda-
sági kihívások elé állít korunk, 

a közelünkben háború dúl. Ne 
féljünk, nyissuk meg szívün-
ket, lelkünket Krisztus előtt, a 
hit tanítása előtt. A remény, a 
segítség és biztatás hordozói 
lehetnek a család tagjai, az 
együtt imádkozó plébániai 
közösségek is.”

Szentbeszéde után áldást és 
könyörgést kért Szent István 
királytól, majd a hívekkel 
magyarul és szlovénul mond-
ták el a Miatyánkat. A mise a 
Pápai Himnusz és a Magyar 
Himnusz eléneklésével ért 
véget.   

A városi ünnepségen Hu-
szár Gábor polgármester kö-
szöntötte Metka Lajnšček 
asszonyt, Szlovénia szentgott-
hárdi főkonzulját, Kissné Köles 
Erikát, a szlovén nemzetiség 
parlamenti szószólóját, dr. 
Orbán Istvánt, a Szentgott-
hárdi Járási Hivatal vezetőjét, 
Szigethy Gábor színház- és 
irodalomtörténészt, Gábor Jú-
liát, a város díszpolgárait és az 
önkormányzati képviselőket. 

Ünnepi beszéde előtt meg-
köszönte a városi fúvószene-
kar közreműködését, a fúvó-
sok gyakran vállalnak részt az 
ünnepségeken.

Elmondta, hogy bár az ál-
lamalapítás alkalmából gyűl-
tünk össze, Szentgotthár-
don ennél többet ünneplünk. 
Megemlékezett több, a város 
életéhez kapcsolódó neveze-

tes évfordulóról, amelyek au-
gusztus 20-án történtek. Szily 
János püspök 1777-ben foglalta 
el szombathelyi püspöki szé-
két, 1779-ben ő szentelte fel 
a Nagyboldogasszony temp-
lomot. 1896. augusztus 20-án 
alakult meg a Szentgotthárdi 
Kerékpáros Egylet, 1954-ben 
megnyitották a kaszagyári 
óvodát, 1962-ben átadták a 
Május 1. utcai Lapincs hidat, 
1983. augusztus 20-án emelték 
városi rangra Szentgotthár-
dot, a város alapításának 800. 
évfordulóján avatták fel III. 

Béla szobrát a mai Széll Kál-
mán téren. Augusztus elején 
nyílt meg az állandó kiállítás 
az önkormányzati hivatal 
emeletén, amely Szentgott-
hárd neves személyeit mutatja 
be, a város névadó püspökétől 
a közelmúltig. Az adatok ösz-
szegyűjtését a honismereti kör 
tagjai végezték, s itt emlékez-

tetett arra, hogy a napokban 
elhunyt Csuk Ferenc, Szent-
gotthárd díszpolgára, akinek 
helytörténeti kutatásaiból 
számos ismeretre tehettünk 
szert. „Van mire, van kire 
büszkének lennünk, bátran 
visszatekinthetünk a múltra, 
minden egyes momentumára, 
a felemelő és a viszontagsá-
gos emlékekre is. Augusztus 
20-án emlékezzünk bátran 
hazánk évezredes múltjára, 
tisztelegjünk Szentgotthárd 
történelmének nyolc évszá-
zada előtt is.”

A polgármester beszédét Ist-
ván király Imre hercegnek írt 
intelmeinek részletével zárta. 

Végül kitüntetések, elis-
merések átadásával zárult az 
ünnepség.

Délután a Várkertben kultu-
rális műsorral szórakoztatták 
a közönséget.

 (t. m.)

Az államalapítást és a várossá válás
évfordulóját is ünnepelték
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Bodorkós Imre plébános 
kiemelkedő elhivatottsággal 
végzett lelkipásztori munká-
ja, az egyházi iskola alapítása, 
a hitélet szeretetteljes szol-
gálata, valamint a templom-
felújítás érdekében végzett 
tevékenysége megbecsülése 
jeléül „SZENTGOTTHÁRD 
VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜ-
LETÉNEK DÍSZOKLEVELE” 
elismerésben részesült.

Bodorkós Imre plébános 
2019 áprilisától városunk plé-
bánosa. A zalaegerszegi és 
jánosházi szolgálati helyek 
után, immáron három éve 
Szent Gotthárd püspök és 
Boldog Brenner János vértanú 
városában folytatja lelkipász-
tori szolgálatát. Mindannyian 
megtapasztalhatjuk, hogy 
rendkívül nagy elhivatottság-
gal, teológiai felkészültséggel, 
empátiával, türelemmel végzi 
hivatásbéli feladatait, alázattal 
és szeretettel vezeti hétről 
hétre az evangéliumi úton a 
rá bízott nyájat. Lelkipásztori 
tevékenységével méltó mó-
don őrzi Boldog Brenner János 
vértanú kultuszát, törekszik 
arra, hogy ne csak a Szombat-
helyi Egyházmegye területén, 
hanem országosan is ismert 
legyen Boldog Brenner János 
életútja és életáldozata. Imre 
atya határozott elképzelései 
folytán valósulhatott meg 
városunkban az egyházi iskola 
létrejötte, az egyházi nevelés-
oktatás bevezetése. Lelkes 
támogatója a városban élő 
nemzetiségek anyanyelvű hit-
életének, törekszik arra, hogy 
minél gyakrabban hangoz-
zanak fel a szlovén és német 
nyelvű imák, szent énekek 
a Plébánia templomaiban. 
Sokrétű feladatainak maxi-
mális ellátása mellett az eltelt 
három évben fáradságot nem 
ismerve, szabadidejét is felál-
dozva irányította, felügyelte 
a Nagyboldogasszony plébá-
niatemplom belső felújítási 

munkálatait. Imre atya kitartó 
és hathatós közbenjárásának, 
alkalomadtán saját fizikai 
munkájának is köszönhetően 
2022. március 16-án temp-
lomszentelési ünnepséget 
tarthattunk városunkban. 
Bodorkós Imre atya a 
kiemelkedő elhivatott-
sággal végzett lelki-
pásztori munkájának, 
szeretetteljes szolgá-
latának és közösségépítő 
tevékenységének méltó elis-
merése e díj.

Merkl Mária Katalin Szent-
gotthárd város sportéleté-
ben, különösen a kézilabda 
sportág területén végzett 
kiemelkedő sportolói tevé-
kenysége és lelkiismeretes 
szakmai munkája elisme-
rése és megbecsülése jeléül 
„SZENTGOTTHÁRD TEST-
NEVELÉSI és SPORTDÍJ-át” 
vehette át.

Merkl Katalin általános is-
kolai tanulmányait Szent-
gotthárdon, az Arany János 
Általános Iskolában végezte, 
ezt követően a helyi szak-
munkásképző iskolában szö-
vő szakmunkásként kapott 
bizonyítványt 1970-ben. To-
vábbi iskoláit már munka 
mellett végezte, érettségizett, 
számítástechnikát tanult, 
majd mérlegképes könyvelői 
végzettséget szerzett. Már 
az általános iskolában meg-
mutatkozott a sport iránti 
érdeklődése. Papp Gyula és 
Horváth Tihamér testnevelő 
tanárok indították el a kézi-
labdás pályafutását. 1967-ben 
már a Szentgotthárdi Textil 
SE játékosa lett. Tehetségé-
nek és töretlen fejlődésének 
köszönhetően hamarosan a 
felnőtt csapatban szerepelt. 
NB I-es pályafutása 1976-ban 
kezdődött a Sabaria Cipőgyár 
női kézilabdacsapatának játé-
kosaként, majd 1980-ban át-
igazolt a szombathelyi Pamut 

Kézilabda Szakosztályához. 
1983-ban visszaigazolt Szent-
gotthárdra, segítő játékával a 
megyei bajnokságot meg is 

nyerte a női csapat. 1998-tól 
a sportegyesület a kézilabda-
csapat játékos-edzői felada-
taival bízta meg. Aktivitása, 
rátermettsége, sportszak-
mai tudása és felkészültsége, 
emberi hozzáállása megala-
pozta szakmai tekintélyét. A 
fiatal sportolók példaképe, 
a kézilabdázás szeretetére 
igyekezett nevelni az ifjú-
sági csapattársakat. A sport 
iránti szeretete ma is tart, 
lelkiismeretes munkája miatt 
szeretik, tisztelik, elismerik. 
Szentgotthárd város sportéle-
tében, elsősorban a kézilabda 
sportágban, valamint a Vas 
megyei kézilabdasport terü-
letén végzett több évtizedes 
kiemelkedő munkájának, 
sportszakmai felkészültségé-
nek, kiváló sportemberi élet-
útjának méltó elismerése e díj.

Szentgotthárd Város Ön-
kormányzatának Képvise-
lő-testülete Molnár Piroska 
részére Szentgotthárd város 
kulturális, közművelődési 
és helytörténeti életében 
végzett több évtizedes ki-
emelkedő, lelkiismeretes és 
önzetlen szakmai munkája 
elismerése és megbecsülése 
jeléül „SZENTGOTTHÁRD 
VÁROSÉRT” díjat adomá-
nyozott.

Molnár Piroska 1955. febru-
ár 15-én született Szentgott-
hárdon. Általános iskolába 
Rábafüzesen járt, majd a Vö-

rösmarty Mihály Gimnázium-
ban érettségizett. Ezt követően 
könyvtár-magyar nyelv és iro-
dalom szakos diplomát, általá-
nos iskolai történelemtanári 
diplomát, majd informatikus 

könyvtáros bölcsész dip-
lomát szerzett. Munkája 
során számos tanfolya-
mon és továbbképzé-
sen vett részt. Pályáját 

a felsőszölnöki általános 
iskolában kezdte, később az 

iskola igazgatóhelyettese-
ként az intézmény pedagógiai 
munkáját színvonalasan ösz-
szefogta és irányította, szer-
vezte az intézmény kulturális 
életét, melyben nagy hang-
súlyt kapott a helyi nemzeti-
ségi kultúra ápolása is. 1995-
től a szentgotthárdi Városi 
Könyvtár igazgatójaként, majd 
2013. január 1-jétől a Móra 
Ferenc Városi Könyvtár és 
Múzeum, ennek keretében a 
Pável Ágoston Helytörténeti 
és Szlovén Nemzetiségi Mú-
zeum igazgatójaként dolgo-
zott. Az általa körültekintően 
és hihetetlen alapossággal 
megírt kb. 40-50 pályázatnak 
köszönhetően az intézmény 
infrastrukturális fejlettsége, 
eszközparkja évről évre javult. 
A Pável Ágoston Múzeum 
átvételét követően irányítása 
alatt rövid időn belül szlo-
vén bázisintézmény lett, a 
szlovén kultúra és hagyomá-
nyok megőrzése és tovább-
vitele mellett megteremtette 
a lehetőségét annak, hogy 
Szentgotthárd helytörténeti 
értékeit is bemutathassa az in-
tézmény. Időszakos kiállítást is 
szervez évente a Közös Önkor-
mányzati Hivatal földszinti 
folyosóján a Honismereti Klub 
tagjainak segítségével. A Hon-
ismereti Klub és a Helyi Ér-
téktár Bizottság vezetőjeként 
végzett tevékenységét mél-
tatni is nehéz, hiszen olyan 
súlyú, mennyiségű és sokrétű. 
Lektorként és szerkesztőként 

Átadták a város önkormányzatának kitüntetéseit

A kiemelkedő 

tevékenységet 

ismerik el
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Ezeréves ország, ezeréves alkotmány címmel tartott előadást 
augusztus 19-én, államalapításunk ünnepének előestjén Szi-
gethy Gábor Kossuth-díjas író, színház- és irodalomtörténész 
Szentgotthárdon, a Pável Ágoston Helytörténeti és Szlovén 
Nemzetiségi Múzeumban.

A múzeum előadótermében 
Horváth Tiborné intézmény-
vezető köszöntötte az előadót 
és a közönséget. Szigethy 
Gábor elöljáróban elmondta, 
nem történész, hanem író, 
íróként foglalkozik a témával. 
Részleteket olvasott fel Napló 
múltidőben című könyvéből. 
Felidézte 1956. augusztus 
19-ének emlékét, ekkor 14 
évesen, amikor főként a foci 
érdekelte, nyolcadik osztály-
ban tanult alkotmánytant. 
Nem értette, hogy nagybátyja 
miért beszél Szent Isvánról. 
Kíváncsi volt és elolvasta a 
Szabad Népben az ünnepi 
tudósítást, majd meglepődött, 
hogy Szent István neve egy-
szer se fordult elő Apró Antal 

ünnepi beszédében. A kora-
beli újságokat, tudósításokat 
évtizedek múltán tanulmá-
nyozva azt kutatta: valójában 
mit is ünnepeltek augusztus 
20-án? A kilencvenes éve-
kig, a rendszerváltozásig az 
Alkotmány és az új kenyér 
ünnepét. A korábbi Alkotmány 
szövegét átírták, szétszabdal-
ták, szovjet mintára kényük, 
kedvük szerint alakították. A 
rendszerváltás után sikerült 
félig-meddig átformálniuk a 
sztálinista szöveget, az Orbán-
kormány teremtette meg az új 
Alkotmányt, amely a keresz-
ténységet és európaiságot vá-
lasztó Szent István királyunk 
szellemében fogalmazódott.

Minden korban újraértel-

mezték István ki-
rály szerepét, szel-
lemét, az egyházi 
szervezet kiépítése 
(templomok építé-
se, egyházmegyék 
létrehozása) mel-
lett kialakította az 
államrendet, sza-
bályozta a tulaj-
donviszonyokat, 
megfogalmazta a 
keresztény érték-
rend és életforma 
követelményeit. 
Pallosát is hasz-
nálta, hogy fölépít-
hesse az országot!

A hivatalos ál-
lamnyelv nyolcszáz évig a la-
tin volt, az első alkotmányunk-
nak is nevezhető Aranybullát 
csak 1802-ben fordította le 
magyar nyelvre Virág Bene-
dek. 1844-ben vált államnyelv-
vé a magyar, ettől kezdve a 
törvényeket magyarul írták. 

István király Imre herceg-
hez írt Intelmeit tanulmá-
nyozva, a latin fordítások 
is eltéréseket mutatnak. Sis 
honestus! – írta István király. 
A 19. század elején úgy for-
dították: légy emberbecsülő; 
a Millennium évében: légy 
tisztességtudó; újabb fordítás 
szerint: légy becsületes!

Szigethy Gábor előadá-
sában még történelmi ko-
ronként sok érdekességet 
hallhatott a közönség, mi-
közben belelapozhattunk az 
Aranybulla első, 1805-ben 
megjelent magyar nyelvű 
fordításába, amihez az előadó 
még egyetemista korában 
jutott hozzá.

(t. m.)
Fotó: M. P.

is számtalan helytörténeti, 
illetve városi kiadvány meg-
jelenésében működött közre. 
A szentgotthárdi közéleti-
kulturális periodika szerkesz-
tésében is állandóan jelen volt 
és van. Évek, évtizedek óta 
szerkeszt a város, a kistérség 
kulturális rendezvényeiről 
színvonalas írásokat, tudósí-
tásokat. A város civil életében 
is hatékonyan közreműködik. 
Több szervezet alapító tagja, 

elnöke. A Rábafüzesért Egye-
sület elnökeként a városrész 
életének mozgatója – ünnepi 
készülődéseket, gyermek-
napot, idősek köszöntését, 
karácsonyi műsort szervez. 
Nyílt, őszinte magatartással, 
példamutató állóképességgel, 
kiváló munkabírással ren-
delkezik. Kitartó, aki a nehéz 
helyzetekben is megállja a 
helyét. Munkájában követke-
zetes, szilárd jellem. Piroska 

Szentgotthárd közéletének 
aktív szereplője, aki a helyi 
társadalom fejlődésében, a kö-
zösségi művelődés területén 
példaértékű, lelkiismeretes 
tevékenységével döntően 
hozzájárult az általa vezetett 
intézmény, a város, a térség 
szellemi értékeinek gyarapí-
tásához is. Az oktatás, a köz-
művelődés és a nemzetiségi 
kultúra értékeinek megőrzése, 
fejlesztése, továbbá a helytör-

ténet, honismeret területén 
végzett példaértékű és magas 
színvonalú munkásságának 
méltó elismerése a Szentgott-
hárd Városért Díj.

A templomban tartott vá-
rosi ünnepség utolsó mo-
mentumaként Huszár Gábor 
polgármester megszegte az 
új kenyeret.

Információ: 
Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal

Ezeréves ország, ezeréves államiság

Szigethy GáborSzigethy Gábor
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Augusztus 20-án Szentgott-
hárdon a Nagyboldogasz-
szony templomban Soós 
János kántor, a művészeti 
iskola zenetanára a pályázati 
pénzből vásárolt új orgonán 
kísérte az ünnepi misét. A 
pályázat révén az iskola kép-
zőművészeti termébe is új 
eszközöket tudtak vásárolni.  

A mise előtt Kardos Melinda, 
a Szentgotthárdi Muzsikáért 
Alapítvány kuratóriumának 
elnöke röviden összefoglalta 
az új orgona történetét. A Ta-
kács Jenő Alapfokú Művészeti 
Iskola zenei kínálatát szeret-
ték volna bővíteni, pályázatot 
nyújtottak be a Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt. felhívására. A 
pályázattal 5 980 000 Ft vissza 
nem térítendő összeget nyer-
tek, ez azonban nem fedezte 
teljes mértékben a vételárat, 
az üzembehelyezési és szál-
lítási költséget. A hiányzó ön-
erőt a Szentgotthárdi Plébánia 

közössége és a Szentgotthárdi 
Muzsikáért Alapítvány tette 
hozzá.

A projekt két fő célja a 
digitalizáció és a mobilitás. 
A fejlesztés eredményeként 
digitális, interaktív, virtuális 
technológiával működő esz-
közöket szereztek be az alapít-
vány által támogatott oktatási 
cél megvalósításához, valamint 
Szentgotthárd város zenei, 
kulturális életének bővítésé-
hez. Olyan eszközöket tudtak 
beszerezni, melyek korábban 
nem voltak elérhetők sem 
a művészetoktatásban, sem 

pedig Szentgotthárd kulturális 
életében. A képzőművészeti 
ág részére egy új, hordozható 
rézkarcprést és egy interak-
tív képernyőt helyeztek el a 
termükben, ezek jelenleg a 
vizuális nevelés legkorszerűbb 
munkaeszközei. A Hauptwerk 
alapú virtuális orgona vásárlá-
sával pedig, a Takács Jenő Mű-
vészeti Iskola leendő orgonista 
növendékei számára a világ 
jelenleg legfejlettebb virtuális 
orgona szoftverével működő 
digitális hangszerét biztosí-
tották. Az orgona mobilitása 
révén az alapítvány támogatá-

sával megvalósuló koncertek, 
városi hangversenyek, egyházi 
események során is méltó ze-
nei szolgálatot jelent- és széles 
palettán szolgálja a művészeti 
iskolát, valamint Szentgotthárd 
város és kistérsége lakosságá-
nak igényét is.

Beszéde végén Kardos 
Me lin da megköszönte a BG 
Alapkezelőnek, valamint a 
Szentgotthárdi Plébánia kö-
zösségének a támogatást. 
Külön köszönetet mondott 
Soós Jánosnak, aki nemcsak 
a megfelelő hangszer kivá-
lasztásában segített, hanem 
személyesen el is utazott érte, 
és Szentgotthárdra szállította, 
valamint össze is állította, 
hogy szebbnél szebb orgo-
namuzsikával szolgálhasson. 
Megköszönte az Alapítvány 
minden tagjának, támogató-
jának a bizalmat, bátorítást, 
segítséget, és a pályázat ösz-
szeállításában való közremű-
ködést.  (t. m.)

A hordozható orgona A hordozható orgona 
a templomban, a templomban, 

Soós János szólaltatta megSoós János szólaltatta meg

Új orgonát kaptak a művészeti iskolások

Ünnepi ülést tartott augusztus 18-án a Vas Megyei Közgyűlés, 
amelyen a legmagasabb megyei kitüntetést, a „Vas Megye 
Díszpolgára” elismerő címet is átadták. Az idei év kitüntetettje 
Brenner József szentszéki bíró, borhi címzetes apát, egyház-
megyei spirituális és Vasvár-Szombathelyi Székeskáptalan 
nagyprépostja.

Brenner József nagyprépost 
mélyen vallásos környezet-
ben nőtt fel, életszemléletét a 
keresztény gondolkodás hatá-
rozta meg. Neveltetése révén 
már fiatalon az egyház felé 
fordult, és annak szolgálatát 
választotta hivatásaként. 1957. 
június 23-án szentelték pappá.

Szolgálatát Bagodvite nyé den 
kezdte meg, ezután Lentibe és 
Vasvárra került. Harminc évig 
a szaléziaknál szolgált, majd 
a rendszerváltáskor saját plé-
bániát kapott: Táplánszentke-
resztre, majd Kámonba került 
– ekkor általános helynöki 

feladatokat is ellátott. Nyugdíj-
ba vonulását követően egyház-
megyei, majd szemináriumi 
spirituális lett. 2020-ban pápai 
jóváhagyással az irgalmasság 
misszionáriusának nevezték 
ki a Szombathelyi Egyházme-
gyében.

Olyan korban indult el pályá-
ján, amikor sokan nem merték 
vállalni hitüket, megrendültek 
abban, vagy egyenesen szem-
beszálltak a hittel és a hitüket 
gyakorlókkal. A család 1957-
ben egy személyes tragédia – 
testvére meggyilkolása – révén 
közvetlenül szenvedte el a 

vallásellenesség megnyil-
vánulásait. Brenner József 
mégis szilárdan kitartott 
hite mellett.

Egyházi pályája kezdeti 
több mint 30 évében mel-
lőzöttsége, a hatalom folya-
matos ellenőrzése ellenére 
kitartóan dolgozott azon, 
hogy testvére vértanúságá-
nak nyilvánosságot adjon. A 
rendszerváltozás idejére az 
ő állhatatos munkája eredmé-
nyeképp lehetett Brenner János 
boldoggá avatási aktáit gyorsan, 
minden tudományos bírálatot 
kiálló minőségben összeállítani 
és Rómába eljuttatni, az eljárást 
a beteljesülésig vinni.

Életével, nehéz körülmé-
nyek között is rendíthetetlen 
papi hivatásgyakorlásával és 
vértanú fivére emlékének át-
mentésével a megye hitbéli kö-

zösségének érdekében jelentős 
eredményt hozó munkát vég-
zett. Munkásságával Vas megye 
jó hírnevét országhatárokon 
túl is elvitte, öregbítette. 2022. 
június 19-én ünnepelte a szom-
bathelyi Székesegyházban 
bemutatott hálaadó vasmise 
keretében pappá szentelésé-
nek 65. évfordulóját.

Információ: Vas Megyei 
Önkormányzat

Brenner József Vas Megye Díszpolgára lett

Brenner József, Brenner József, 
dr. Kondora Bálint, Marton dr. Kondora Bálint, Marton 

Ferenc, dr. Balázsy PéterFerenc, dr. Balázsy Péter
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Még tavaly nyújtott be pályázatot az önkormányzat a „Tele-
pülési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című, 
TOP-2.1.3-16 kódszámú felhívásra azzal a céllal, hogy a te-
lepülési (és városrészi) belterületi csapadékvíz-elvezetési 
rendszer megújulhasson. 

A szentgotthárdi önkor-
mányzati hivatal munkatársai 
által összeállított pályázat 
pozitív elbírálásban része-
sült: a Pénzügyminisztérium 
Regionális Fejlesztési Progra-
mok Végrehajtásáért Felelős 
Helyettes Államtitkársága 
299.556.415 Ft összegű támo-
gatásra érdemesnek ítélte a 
teljes projektet (maximálisan 
elnyerhető 300 millió Ft), 
100%-os támogatással.

Az elmúlt időszakban meg-
történt nem csupán a beruhá-
zás megtervezése és a vízjogi 
engedély megszerzése, de a 
kivitelező kiválasztásának 
nyílt közbeszerzési eljárása 
is eredményesen lezajlott. A 
legkedvezőbb ajánlatot be-
nyújtó VIZÉPTEK Építőipari, 
Tervező, Kivitelező és Szol-

gáltató Bt. és Szentgotthárd 
Város Önkormányzata kö-
zötti vállalkozási szerződést 
aláírták a felek, sor került a 
munkaterület átadására is, 
így hamarosan elkezdődhet 
a kivitelezés.

A megkötött szerződés ér-
telmében

– Szentgotthárd-Rábatótfa-
lu városrész délnyugati részé-
nek, illetve a Váci M. utca és 
Fagyöngy utca környezetének;

– Szentgotthárd–Zsida vá-
rosrészen, Szépvölgyi utca és a 
Vadvirág utca környezetének;

– Szentgotthárd, Május 1. út 
környezetének;

– Szentgotthárd-Rába ket-
hely, Mikes Kelemen utca és

– Szentgotthárd-Má ria új-
fa lu, Máriaújfalui út környe-
zetének

vízrendezése történik meg a 
következő nyolc hónapban.  
A cél, hogy a jövőbeni eset-
leges vízkárokat enyhítsék a 
csapadékvíz-elvezetési rend-
szer fejlesztésével, emellett a 
vízvisszatartás, beszivárog-
tatás elősegítése, valamint a 
lefolyás szabályozása, a csa-
padékvízzel történő gazdál-
kodás feltételrendszerének 
kialakítása is fontos szempont.

A fejlesztés megvalósítá-
sához szükséges saját for-

rást 18.235.320 Ft mértékig 
biztosítja a szentgotthárdi 
önkormányzat, a beruházás-
sal érintett Szentgotthárd-
Máriaújfalu városrész járda-
felújítására pedig további 33 
millió forintot különítettek el.

A t á m o g a t á s i  s z e r z ő -
dés száma: TOP-2.1 .3-16-
VS1-2021-00030

Információ: 
Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal

Megújítják a csapadékvíz-elvezető rendszert

Bugovics János, Huszár GáborBugovics János, Huszár Gábor

Augusztus 27-én Szent gott-
hárd-Mária új fa lu ban családi 
napot tartott a sportpályán a 
Máriaújfaluért Egyesület és a 

Hársas Patak Vadásztársaság. 
A szentgotthárdi önkormány-
zat a városrészi keretből tá-
mogatta a rendezvényt. 

A programok délelőtt fő-
zőversennyel kezdődtek, 17 
csapat nevezett erre, nyolc 
csapat vadhússal dolgozott, a 
többieknél sertéshús rotyo-
gott a kondérban. A szervezők 
úgy állították össze a progra-
mokat, hogy a gyerekek és fel-
nőttek is találjanak kedvükre 
valót. nagy sikert aratott a 
kisebbek körében az Inci Finci 
gyerekfoglalkoztató, a Kukta 

Bukta Party. A vadásztársa-
ság jóvoltából trófeakiállítás 
nyílt, virtuális lövészeten és 
vadászaton is kipróbálhatták 
ügyességüket felnőttek és 
gyerekek. A rendezvényen 
a tombolafelajánlásokat is 
kisorsolták.

A jól sikerült családi napra 
sokan jöttek el, főként délután 
érkeztek a vendégek. 

Információ: Czotter András 

Jól sikerült a családi 
nap Máriaújfaluban

A  Máriaújfalui Új Erdőbirtokosság főzőcsapatát értékelték A  Máriaújfalui Új Erdőbirtokosság főzőcsapatát értékelték 
a legjobbnaka legjobbnak
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A 2022/2023-es tanév szeptember 1-jén a hagyományos tan-
évnyitóval kezdődött a VMSZC III. Béla Technikum és Kollé-
giumban. Tizenöt osztályban 339 diák iratkozott be nappalis 
tanulónak, a 9. évfolyamon két szakképző és két technikusi 
osztályt indítottak. Az iskolába még ebben a hónapban ér-
keznek a felnőttképzésen részt vevők.

Korpics Ferenc igazgató 
elmondta, 51 dolgozóval, 
köztük 39 oktatóval kezdtek 
neki az új tanévnek, nincs 
tanárhiány.  Az iskola épü-
letében is végeztek festést, 
karbantartást, de nagyobb 
felújításon a kollégium esett 
át. A 2021/2022-es tanévben 

kötött városi együttműködési 
megállapodás eredménye-
ként, a veszprémi Pannon 
Egyetemmel együttműködve 
az itt végzett diákoknak 23 
kreditpontot számítanak be, 
ha az egyetem zalaegerszegi 
műszaki képzéseire jelent-
keznek. Így rövidebb idő alatt 

szerezhetnek diplomát, mivel 
figyelembe veszik a szent-
gotthárdi iskolában elvégzett 
tanulmányaikat. Ez csak náluk 
érhető el Vas megyében. 

A végzős műszaki informa-
tikai technikusok a FESTO-AM 
Pneumatika Gyártó Kft-vel 
egy éve létrejött megállapodás 
értelmében, e tanévben a cég 
által világszerte elismert PLC 
képzési tanúsítványt szerez-
hetnek.

Az Erasmus Plusz program-
ban az idén nyáron kéthetes 
mallorcai szakmai gyakorla-

ton vehetett részt a kilenc ven-
déglátós tanuló, ősszel kilenc 
informatikai technikus tanuló, 
szintén ezzel a programmal, 
Prágában tölthet el kéthetes 
szakmai gyakorlatot. 

Az igazgató elmondta, to-
vábbra is várják a tanulni 
vágyó felnőtteket: CNC prog-
ramozó, gépi és CNC forgá-
csoló, villanyszerelő, cukrász, 
szakács, pincér, valamint ipari 
informatikai technikus és 
kereskedő és webáruházi 
technikus képzéseikre. 

(t. m.)

A Szentgotthárdi Arany János Általános Iskolában szep-
tember 1-jén 282 tanuló, köztük 51 első osztályos számára 
kezdődött el a tanév, az előző tanévhez képest 37 fővel bővült 
tanulóink száma. Jelenleg 16 osztályban tanítanak pedagógu-
saink. A nyári munkálatoknak köszönhetően frissen festett 
falak között folyhat az idei évben a munka. 

A megújult környezet mel-
lett elmondható, hogy a sze-
mélyi feltételek is megfele-
lőek, hiszen 100%-os a szakos 
ellátottság az intézményben. 
Több új pedagógus csatla-
kozott a tanári karhoz, így 
matematika, kémia, digitális 

kultúra, biológia és tanító sza-
kos kollégák is. Schleipfnerné 
Gáspár Andrea intézmény-
vezető a következő öt évre is 
megkapta vezetői kinevezését, 
melyet ünnepélyes keretek 
között augusztus 26-án vehe-
tett át Budapesten. 

Továbbra is alapvető fon-
tosságú iskolánkban a színvo-
nalas nyelvoktatás, az angol, 
a német, a szlovén és az olasz 
nyelv tanulásának lehető-
sége évek óta folyamatosan 
biztosított a tanulók részére. 
Külön öröm számunkra – 
amellett, hogy az egyik első 
osztályunk német nemzeti-
ségi osztály – hogy a szlovén 
nemzetiségi nyelvet tanuló 
gyermekek létszáma is nőtt. 
Számos szakkört szerveznek 
idén is kollégáink a diákok-
nak, emellett különös hang-
súlyt fektetünk a matematika 
tehetséggondozásra. Horváth 
Kristóf vezetésével idén is 
tanulnak társastáncokat a 
gyermekek.

A minőségi oktatás mellett 
számos szabadidős program 
várja idén is tanulóinkat. 

Az iskola vezetése és a pe-
dagógusok lelkiismeretesen 
készültek fel az idei tanévre 
is, és mindent megtesznek 

azért, hogy megadják a biztos 
tudás lehetőségét az itt tanuló 
diákok számára.

Tóth Andrea Klára

Szeptember elsején az ötö-
dikes tanulók kísérték át 
az iskolába az elsősöket, az 
iskola kitűzőjét is ők csatol-
ták fel az elsősök blúzára, 
ingére (az idén nincs 8. osz-
tály). Tanévnyitó beszédében 
Schleipferné Gáspár Andrea 
köszöntötte a diákokat, a pe-
dagógusokat, a szülőket és a 
vendégeket. Kedves szavakkal 
külön köszöntötte az elsős 
kisdiákokat. Megköszönte a 
szülőknek, hogy ezt az iskolát 
választották a gyerekeknek, 
bemutatta az új tanárokat. 
Varga Éva Adrienn mellett 
Tüskés Marianna is intéz-
ményvezető-helyettesként 
segíti a munkát. A megnyitó 
után az osztályokba vonultak 
a gyerekek. 

(t. m.)

Tizenhat osztályban 
tanítanak 
az Arany iskolában

A megszokott szakmákkal indították az új tanévet
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Folytatás az 1. oldalról
Először az általános iskolá-

sok vonultak be a templomba. 
Az óvodából a nyolcadik osz-
tályosok kísérték át az első-
söket, a szülők közül is sokan 
eljöttek. A szentmise kezdetén 
Bodorkós Imre plébános kö-
szöntötte az iskola tanárait, 
diákjait és a szülőket. Fekete 
Szabolcs Benedek püspök 
atya kérte a tanulókat, hogy 
Jézusra figyelve kezdjék el 
az új tanévet. Hangsúlyozta, 
hogy a templom Isten háza, 
itt lakik az Úr Jézus, aki örül 
annak, hogy most vele legye-
nek mindig készek a jóra, a 
tanárokat pedig arra, hogy 
minden körülmények között 
vegyék észre tanítványaikban 
a kincset: azt a szépet és a jót, 
ami Istentől van. 

A szentmisét követte a tan-
évnyitó ünnepség. Csuk Haj-
nalka tagintézmény-vezető 
megköszönte az óvónőknek, 

hogy felkészítették a gyerme-
keket az iskolára, az elsősöktől 
azt kérte, ne féljenek, új sza-
kasz kezdődik az életükben, 
izgalmas világ következik. 
Majd kérte a nyolcadikosokat, 
adják át az elsősöknek az isko-
la ajándékát, egy emléklapot 
és kis füzetet. Megköszönte az 
elsősök szüleinek, hogy ezt az 
iskolát választották.  

A tanulók figyelmét föl-
hívta arra, hogy a tanulás a 
kötelességük, de ehhez kell a 
család megértő támogatása 
is. Beszéde végén elmondta, 
az első tanévben sikeresen 
megtették az első lépéseket 
az egyházi iskolává válás-

hoz, megköszönte a fenntartó 
Szombathelyi Egyházmegye 
támogatását is. „Legyen Isten 
áldása ezen az iskolán és a 
benne munkálkodókon!”

A Szózat eléneklése után ért 
véget az ünnepség. 

A gimnázium tanulói fél tíz-
kor érkeztek a templomba. Az 
ünnepi misén Fekete Szabolcs 
Benedek prédikációjában 

arról szólt, hogy fiatal korban 
sokszor kéréssel fordulunk 
a szüleink, a tanáraink, is-
merőseink és Isten felé is. 
És nem minden kérésünk 
teljesül. Fiatalon maga is át-
élte ezt. És csalódottságában 
lázadt, mi az, hogy Isten nem 
teljesíti a kérését! Isten nem 
hagyja magára a bűnös em-
bert! Sekélyes világban élünk, 
aminek nincs mélysége. ha 
szükségünk van valamire, 
vajon hány ember segít, noha 
a közösségi médiában lehet 
sok-sok „barát”. Az igazi ba-
rátsághoz idő kell! Egy ember 
életébe vajon hány barát fér 
bele? Jézus is a barátotok le-
het, ha nem is mindig teljesíti 
a kéréseteket azonnal!

Az ünnepi mise után Balogh 
Éva, a Szent Gotthárd Álta-
lános Iskola és Gimnázium 
igazgatója nyitotta meg a tan-
évet. „Miben különbözik egyik 
tanévnyitó a másiktól? Mind-
egyik más, ti teszitek egyedivé. 
Jönnek a kilencedikesek, a 
végzősök pedig életük fontos 
pontjához érnek. Én szerettem 
iskolába járni, a barátaim ott 
voltak, akarva-akaratlan ta-
nultunk. Rajtunk áll, hogy a ta-

nulás fontosságát belássuk. A 
szülőkre is számítunk, hogy a 
fiatalokból tiszteletet érdemlő, 
gondolkodó emberek legye-
nek. Az iskola, a pedagógusok 
a tudás átadásán túl számos 
érdekes programmal, élmény-
nyel segítenek abban, hogy 
igazi közösségek alakuljanak 
az évek során, mert hisznek a 
fiatalokban.”

A tanév megnyitása után a 
gimnáziumban válaszolt kér-
déseinkre Balog Éva igazgató. 
A Szent Gotthárd Általános 
Iskola és Gimnáziumnak 652 
tanulója van, két első osztályt 
indítottak az általános iskolá-
ban 49 tanulóval, a Magyarlak-
Rábagyarmat tagintézménybe 
10 elsős jár. Hét ukrán gyere-
ket is beírattak Szentgotthár-
don, tanulásukat orosz szakos 
tanár segíti. 

A gimnáziumban két kilen-
cedikes osztályt indítottak 34 
tanulóval. Az egyházi iskolá-
ban ettől a tanévtől a korábbi 
heti egy hittanórát kettőre 
emelték az első, a második 
és a kilencedik osztályokban, 
és elindítják a családi életre 
nevelést minden évfolyamon. 

(t. m.)

Ünnepi szentmise után nyitották meg  
a tanévet az egyházi iskolában
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Szentgotthárdon a városközpontban 
tavaly helyezte ki a Muraba Európai Te-
rületi Társulás azt az önkiszolgáló kerék-
párszerviz oszlopot, mely a Külgazdasági 
és Külügyminisztérium támogatásával 
valósulhatott meg. Az eszköz a helyi 
lakosok és a kerékpáros turisták számá-
ra egyaránt díjmentesen és bármikor 
szabadon igénybe vehető volt. Azonban 
augusztusban ismeretlen személy vagy 

személyek olyan mértékben rongálták 
meg a szervizpontot, hogy az használ-
hatatlanná vált.

A pumpa fogantyúját eltörték, a sze-
lepfejet pedig levágták, majd el is vitték 
magukkal. Az anyagi kár mellett szintén 
problémát jelent az eszköz javítása kap-
csán a kompatibilis eszközök megren-
delése, beszerzése, majd azt követően a 
helyreállítási munkák elvégzése is.

Papp Bálint, a Muraba Európai 
Területi Társulás igazgatója au-
gusztus 16-án a rendőrségen isme-
retlen tettes ellen feljelentést tett. 
Elmondta, korábban már történ-
tek kisebb rongálások a készülé-
ken, de azt az önkormányzattal és 
a SZET Kft.-vel együttműködésben 
kijavították. Sajnos a mostani kár-
okozás viszont csak az eszközök 
pótlásával ellensúlyozható.

Információ: 
MURABA ETT

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 

Megrongálták 
a kerékpárszerviz oszlopot

A határtérség  
turizmusáról

Élmények, ízek, kincsek cím-
mel tartottak magyar-szlovén 
konferenciát szeptember 2-án 
Szentgotthárdon, amit a Szlo-
vén Köztársaság Szentgotthárdi 
Főkonzulátusa, a Magyarországi 
Szlovének Szövetsége és a Szlovén 
Vidék Közhasznú Nonprofit Kft. 
szervezett. Turisztikai szakembe-
rek és a határtérségben működő 
szol gáltatók cseréltek tapasz-
talatot. A konferencián Metka 
Lajnšček főkonzul, Hanzsek Vik-
tória, a Szlovén Vidék Közhasznú 
Nonprofit Kft. projektmenedzsere, 
Sonja Bily a Turisztikai Informáci-
ós Központ igazgatója, dr. Németh 
Csaba, az Őrségi Nemzeti Park 
igazgatóhelyettese, Bálint Anita 
projektmenedzser, Ales Mrkela, 
az Intereg SI-HU program közös 
titkárságának programvezetője 
tartott előadást. 
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Egészségünkért, ismeretterjesztő sorozat (53.)

A gyermek iskolába íra-
tásával nem szűnik meg a 
védőnői ellátás, a területi 
védőnő munkáját az iskola 
védőnő folytatja.

A leendő elsősök szüleinek 
adunk egy adatlapot, melyen 
elkérjük a gyermek adatait, 
rákérdezünk krónikus be-
tegségre, gyógyszerszedésre, 
szülők elérhetőségére, esetle-
gesen elkérjük oltási könyvü-
ket, ellenőrizzük oltásaikat. 
Kérjük a gyerekek ötéves 
orvosi státuszlapját. Ezek 
alapján töltjük ki a gyerme-
kek egészségügyi törzslapját, 
szükség szerint vesszük őket 
gondozásba.

A tanév során a védőnő a 
páros osztályokban végez 
szűrővizsgálatokat. Ennek 
keretében a következő vizs-
gálatok történnek: testma-

gasság, testtömeg mérése, 
testi fejlettség és tápláltsági 
állapot értékelése, pszichés, 
motoros, mentális, szociális 
fejlődés és magatartásprob-
lémák feltárása, érzékszer-
vek működésének vizsgá-
lata (látás, színlátás, hallás), 
mozgásszervek vizsgálata, 
vérnyomásmérés.

Ezekről a szűrésekről, il-
letve időpontjáról a szülőket 
előre tájékoztatjuk, illetve 
kérjük, hogy amennyiben a 
gyermek egészségével kap-
csolatban történt szakorvosi 
vizsgálat, annak leletét juttas-
sák el részünkre. A szűrések 
megtörténtéről leletet kül-
dünk a szülőknek, leírjuk ész-
revételeinket, illetve, ha elté-
rést tapasztalunk, a 
tanulókat további 
vizsgálatra küldjük. 

Ezúton is kérjük a szülőket, 
hogy a javasolt szakorvosi 
vizsgálatokra vigyék el a 
gyermekeket, ezzel is se-
gítve a gyermekek iskolai 
tevékenységét, pl. szemészeti 
vizsgálat.

A védőnői szűrés nem csu-
pán egy mérési sorozat, ha-
nem egy értelmező, segítő, 
életmódbeli, táplálkozási 
tanácsokat is nyújtó szol-
gáltatás.

A szűrővizsgálatok célja 
a tanulók egészségének 
védelme, a rejtett betegsé-
gek, az egyes betegségeket 
megelőző kórállapotok, va-
lamint az arra hajlamosító 
kockázati tényezők korai 
felismerése.

A védőnővel találkoznak a 
tanulók még:

• Védőoltások kapcsán (6. és 
7. osztályban)

• Tisztasági és pediculosis 
(tetű) szűrés által

• Elsősegélynyújtás (sérülé-
sek esetén) 

• Egészségfejlesztési órák, 
egészségnap alkalmával

• Fogadóórák alkalmával, 
tanulók és szülők számára 
is, ami személyes találkozást 
biztosít 

Felmerülő kérdéseikkel 
forduljanak bizalommal az 
iskolavédőnőkhöz!

Czotter-Póczik Anett és 
Veszelovics Tímea 

iskolavédőnők

Védőnő az iskolában    

RENDELŐINTÉZET SZENTGOTTHÁRD
9970 Szentgotthárd, Hunyadi u. 18. Pf.: 70. 
Központi számok: 94/380-042; 380-353;  
 94/554-082; 554-103
Fax: 94/554-083 
e-mail: rendelointezet@jupinet.hu
www.rendelointezetsztg.hu

Július 29-én a Szentgott-
hárdi Történelmi Napokon 
avatták fel a székely kapu-
ra emlékeztető alkotást a 
Várkertben. Szépvíz, Szent-

gotthárd testvértelepülése 
ajándékozta ezt a városnak, 
oldalain Szépvíz és környé-
két mutatják be képeken és 
szöveggel.  Fotó: SZ. R. 

Nyár elején az előcsarno-
kában lévő régi bútorokat 
cserélték le, most új vetítő-
vászon és vetítővászon-tartó 
szerkezet beszerzése valósult 
meg a szentgotthárdi Csáká-
nyi László Filmszínházban. 

A telepített  „Harkness 
screen” 3D, ezüst vetítővá-
szon és az íves „cinemascope” 
fémkeret nem csupán a filmek 
megjelenésén javít jelentősen, 
de a vászon mögötti hangsu-
gárzók elhelyezését-beállítá-
sát is könnyebbé teszi.

A szentgotthárdi mozi-
ban 2013-ban szerezték be 
a digitális és a 3D vetítés-
re egyaránt alkalmas vetí-
téstechnikát. Az azóta eltelt 
időszakban a vetítővászon a 
folyamatos igénybevétel mi-

att erősen elhasználódott, a 
felületet pedig tisztítani nem 
lehetett. Ezen túlmenően a 
tartószerkezet egy nagyon régi 
faváz volt a vászon mögött, 
amelyet a mostani beruházás 
keretében – a régi vetítővá-
szon és tartószerkezet kibon-
tása után – egy teljesen új, fém 
tartószerkezetre cseréltek.

Tavaly a mozi üzemelte-
téséhez benyújtott sikeres 
pályázatnak köszönhetően 
7.5 millió Ft összegű támo-
gatást nyert a szentgotthárdi 
önkormányzat az Emberi 
Erőforrások Minisztériumától, 
a fedezetet ebből biztosította a 
város. Szintén a napokban tör-
ténik meg a mozi gépházának 
klímacseréje is.

Információ: Szentgotthárdi 
Közös Önkormányzati Hivatal

Új, ívelt filmvászon várja  
a nézőket a moziban

Szépvíz ajándékozta a városnak
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345 éve, 1677 szeptemberé-
ben tartottak először szent-
misét a Széchenyi György 
által építtetett templomban, 
amelyet egy évszázaddal 
később, a barokk templom 
elkészülte után magtárrá, 
majd 1988-ban színházzá 
alakítottak át. 

275 éve, 1747. szeptember 
21-én lépett be a ciszterci 
rendbe Antonius Eberl a Bécs 
melletti Heiligenkreuzban, 
és vette fel a Gotthard nevet. 
Három évvel később szen-
telték pappá. 1750-ben került 
vissza Szentgotthárdra, ahol 
magyar nyelven tartotta a 
szentmiséket. 1756 körül a 
Temetőkápolnát toronnyal 
és 30 férőhelyes kriptával 
bővítette. Kethelyen szü-
letett 1726. április 3-án, így 
az egyetlen ismert ciszterci 
szerzetes, aki a környékről 
származik.

180 éve, 1842. szeptem-
ber 22-én, 21 évesen lépett 
be a ciszterci rendbe Schill 
Athanáz. Amikor 1878-ban 
apátságunkat Zirchez csa-
tolták, neki jutott az a feladat, 
hogy szervezze meg a ma-
gyar nyelvre való mielőbbi 
áttérést az oktatásban és a 
templomi istentiszteleteken 
egyaránt. Nem volt könnyű 
dolga Schill Athanáznak, 
hiszen alig volt magyar anya-
nyelvű tanár, de sikeresen 
megküzdött a feladattal. 
Bécsben is elismerték tevé-
kenységét, az atya 1885-ben 
megkapta Ferenc József-
rend lovagkeresztjét. 1894. 
február 5-én halt meg, sír-
köve a Temetőkápolnánk 
falában ma is jól látható.

150 éve, 1872. szeptember 
1-jén adták át a Szombathely-
Szentgotthárd-Gyanafalva 
vasúti szakaszt, mely a követ-
kező évben már Grazig ért. Ez 
nagyon fontos esemény volt 
térségünk életében, jelentős 
hatással volt Szentgotthárd 
gazdaságára. A korábban 
nehézkesen, lassan megkö-
zelíthető határszél a vasúti 
hálózat jóvoltából bekerül-

hetett a megyei és országos 
vérkeringésbe. Széll Kálmán 
szerepe ebben is kiemelkedő 
fontossággal bírt.

145 éve, 1877. szeptember 
17-én nyílt meg a Szentgott-
hárd-vidéki gazdasági kiállí-
tás több mint 100 kiállítóval 
bemutatva két járás (a szent-
gotthárdi és a németújvári) 
terményeit és állatait. A lá-
togatók száma meghaladta a 
2000 főt. Különböző kategó-
riákban több díjat kapott az 
apátság, a jakabházi urada-
lom és a Batthyány család. A 
magánemberek közül többek 
közt Schazl János rábafüzesi 
gazda tenyészbikája és gróf 
Zichy Hermann badacsonyi 
bora ért el kimagasló sikere-
ket. A bemutatót a helyi gaz-
dasági egyesület szervezte, a 
kiállítás vezetője Wollinger 
Károly volt.

140 éve, 1882. szeptember 
10-én avatták fel ünnepélye-
sen a helyi tűzoltók az első 
szerházukat és zászlójukat. 
A díszes zászlót – mely ma is 
megvan – Zichy Mária grófnő 
ado mányozta az egyesület-
nek. Egyik oldalán a tűzoltók 
védőszentje, Szent Flórián 
látható. A rúd fa nyelébe ún. 
zászlószegeket vertek a tá-
mogatók nevével. Az ünnepi 
szentmisén Lóskay Bekény 
mogersdorfi plébános mon-
dott megható szentbeszédet. 
Az ünnep alkalmából 40 
mm-es átmérőjű ezüstözött 
réz érmet adtak ki, rajta a 
felirattal: „A Szt.Gotthárdi 
Önkéntes Tűzoltó Egylet 
fennállásának tizedik évfor-
dulója és zászlófelszentelési 
ünnepségének emlékére.”

130 éve, 1892. november 
2-án született Gaiger Miklós 
festőművész Szentgotthár-
don. Dunántúli nemesi csa-
ládból származott, a jobbágyi 
előnevet később vette föl. 
A család lakóhelye a Fő tér, 
(majd 1894-től Széll Kálmán 
tér) legnagyobb épületében, a 
14. szám alatti Klein kávéház 
emeletén volt. A Nemzeti 
Galéria halála után 1963-ban 

emlékkiállítást rendezett 
festményeiből. 1959. június 
13-án hunyt el Budapesten.

125 éve, 1897 szeptembe-
rétől 1901 júniusáig, négy 
tanéven keresztül volt Pável 
Ágoston a szentgotthárdi 
algimnázium kiváló tanulója. 
Pável Iván szabómester és 
Obál Erzsébet második gyer-
meke tandíjmentességet és 
élelmezési segélyt kapott. A 
fiatal diák számára már ez a 
pár év meghatározta későbbi 
pályaválasztását. Mint tehet-
séges és szorgalmas társai, ő 
is a szombathelyi premontrei 
rendi főgimnáziumban ta-
nulhatott tovább és tehetett 
érettségi vizsgát.

115 éve, 1907 szeptemberé-
től vette át a gimnáziumunk 
fenntartását az állam, ezzel 
együtt a neve is megválto-
zott: Szentgotthárdi Magyar 
Királyi Állami Főgimnázium 
lett. Az intézmény az indu-
lástól fogva rendkívül nagy 
anyagi terhet jelentett az ak-
kor még nagyközség státuszú 
településnek.

85 éve, 1937. szeptember 
26-án avatták fel Horváth 
Géza impozáns I. világhá-
borús hősi emlékművét a 
gimnázium mellett, háttal 
a Plébánia épületének. Ott 
is állt egészen a 70-es évek 
elejéig, amikor az épülő új 
Füzesi út miatt át kellett 
helyezni mai helyére. 1991-
ben Gömbös Gyula szobrász 
két oldalán külön részekkel 
kibővítette az eredeti Hor-
váth-féle műalkotást, jobbról 
a Kossuth-féle, balról az 56-
os lyukas zászlóval, mely így 
már a második világháborús 
és az 56-os hősöknek is mél-
tó emlékművévé vált. 

45 éve, 1977. szeptember 
21-én született Csíkszeredán 
Sárpátki Zoltán szobrász- 
és festőművész, aki az ön-
kormányzat megbízásából 
készítette el 2002-ben, Kos-
suth Lajos születésének 200. 
évfordulója alkalmából a róla 
elnevezett utcában, a volt 
kaszagyári kultúrház falára 

elhelyezett emléktáblát. A 
120 x 60 x 2 cm-es, álló, fehér 
márvány műalkotás felső 
részén Kossuth Lajos bronz 
arcképe látható.

40 éve, 1982 szeptembe-
rében született meg a vég-
ső döntés a szentgotthárdi 
múzeum megnyitásáról. 
Apropóját a település ala-
pításának következő évben 
esedékes 800. évforduló-
ja és az akkorra tervezett 
városi rangra emelés je-
lentette. A „Stájer-ház” épü-
letét jelölték ki a múzeum 
helyszíneként. Ekkor még 
csak egyetlen gyűjtemény 
anyagával számolhattak, 
melyet Gáspár Károly nyu-
galmazott iskolaigazgató 
ajánlott föl még életében 
egy Szentgotthárdon léte-
sítendő múzeum számára.  
A múzeumot Mukicsné 
Kozár Máriának, a Savaria 
Múzeum néprajzkutatójá-
nak szakmai irányításával 
rendezték be.

35 éve, 1987. szeptember 
12-én szentelték fel az új or-
gonát a Nagyboldogasszony 
templomban. A következő 
években több neves orgona-
művész, így Lehotka Gábor, 
Varnus Xavér is tartott itt 
hangversenyt. Varnus Xavér 
1991-es koncertjéről CD-
felvétel készült. 1993-ban 
Hajdók Judit orgonaművész 
nyilatkozta az orgonáról, 
hogy „az országon belül ez 
az egyik legjobb hangszer”, 
2 manuálos, 19 regiszteres, 
1312 síppal.

20 éve, 2002 szeptembe-
rétől áll az önkormányzat 
előtti téren, a rózsák közt 
Tóth Emőke szobrászművész 
alkotása, egy mellszobor 
Széll Kálmánról. A magas 
márvány posztamensen 
álló bronz műalkotás a tér 
névadóját, városunk ország-
gyűlési képviselőjét, majd 
pénzügyminisztert és mi-
niszterelnököt ábrázolja pá-
lyája csúcsán. 

Összegyűjtötte: 
Talabér Lászlóné

Nevezetes szentgotthárdi évfordulók szeptemberben
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MOZIMŰSOR
szeptember 9. 19:00, szep-

tember 12. 19:00
Nem (szinkronizált ameri-

kai thriller – 2D)

3D-s vászonavató – a jegy 
csak 900 Ft! szeptember 10. 
17:00, szeptember 11. 16:00

Minyonok: Gru színre lép 
(szinkronizált amerikai csalá-
di animációs kaland-vígjáték 
– 3D)

szeptember 10. 19:00, szep-
tember 11. 18:00, szeptember 
13. 19:00

Szia Életem! (magyar vígjá-
ték – 2D)

szeptember 16. 19:00
Nem (szinkronizált ameri-

kai thriller – 2D)

szeptember 17. 17:00, szep-
tember 18. 16:00

Hamupipőke három kíván-
sága (szinkronizált norvég 
családi mesefilm – 2D)

Premier! szeptember 17. 
19:00, szeptember 18. 18:00, 
szeptember 19. 19:00, szep-
tember 20. 19:00

Nyugati nyaralás (magyar 
krimi-vígjáték – 2D)

szeptember 23. 19:00, szep-
tember 26. 19:00

Fekete telefon (szinkroni-
zált amerikai thriller – 2D)

szeptember 24. 17:00, szep-
tember 25. 16:00

Hamupipőke három kíván-
sága (szinkronizált norvég 
családi mesefilm – 2D)

szeptember 24. 19:00, szep-
tember 25. 18:00

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

Filmklub! szeptember 27. 
19:00

A hónap dolgozója (szink-
ronizált francia vígjáték – 2D)

szeptember 30. 19:00, októ-
ber 1. 19:00, október 2. 18:00, 
október 3. 19:00, október 4. 
19:00

Nincs baj, drágám (szinkro-
nizált amerikai thriller – 2D)

október 1. 17:00, október 
2. 16:00

King – Egy kis oroszlán 
nagy kalandja (szinkronizált 
francia családi kaland-vígjá-
ték – 2D)

FILMKLUB – ŐSZI PROG-
RAM

Mottó: Könnyes könnyű-
ségek

szeptember 27. 19:00
A hónap dolgozója (szink-

ronizált francia vígjáték – 2D)
Vincent közalkalmazotti pá-

lyára készült, hogy az előnyeit 
kihasználhassa, és gyakorlatilag 
nyugdíjas állása legyen. Amikor 
azonban a kormányzat szigo-
rításokat vezet be, megjelenik 
az elbocsátás lehetősége. Mivel 
önszántából nem hajlandó fel-
mondani, kirúgni pedig nem 
lehet, a lehető leglehetetlenebb 
helyekre helyezik át, hogy meg-
törjék az ellenállását…

október 11. 19:00
Főzőtanfolyam (újra)kez-

dőknek (szinkronizált svéd 
romantikus vígjáték – 2D)

Karin és Stan a 40. házassági 
évfordulójuk alkalmából ün-
nepséget szerveznek. A nő ekkor 
jön rá, hogy a férfi korábban 
megcsalta. Karin egész életében 
a férjéről és a lányukról gondos-
kodott, most pedig minden szét-
hullik. Régi barátnője rábeszéli, 
hogy terápiás célból csatlakoz-
zon egy főzőtanfolyamhoz. Nem 
csupán az életkedve tér vissza a 
jó társaságban…

október 25. 19:00
Tunéziai terápia (feliratos 

francia-tunéziai vígjáték – 2D)

november 8. 19:00
Mindenki utálja Johant 

(szinkronizált norvég vígjá-
ték – 2D)

november 22. 19:00
A rózsák királynője (szink-

ronizált francia vígjáték – 2D)

december 6. 19:00
A jó főnök (feliratos spanyol 

vígjáték – 2D)

A különleges alkalmak-
ra kéthetente kedden 19:00 
órától kerül sor a Csákányi 
László Filmszínházban. Klub-
jegy: 1200 Ft, kedvezmény: 
1000 Ft/előadás legalább 
négy különböző filmre előre 
megvásárolt tikett esetén.  

A vetítéseket követően az Azúr 
Drogéria jóvoltából teázással 
egybekötött beszélgetés vár-
ja az érdeklődőket! Szerve-
zők: Szentgotthárdi Filmklub, 
SZET Szentgotthárdi Eszköz-
kezelő és Településfejlesztő 
Kft. További információk és 
online helyfoglalás: www.
csakanyimozi.hu

VÁSZONAVATÁS
Szentgotthárd Város Ön-

kormányzata – a filmszín-
ház tulajdonosaként – egy 
korábban elnyert pályázat 
segítségével a közel tízéves 
mozivásznat és a tartószer-
kezetét az elmúlt hónapban 
kicseréltette. 2022. augusztus 
19-től már nagyobb és moder-
nebb (íves kivitelű Harkness 
screen 3D) felületre történik a 
vetítés. A képi világ tehát most 
sokkal szebb és lenyűgözőbb, 
mint amilyen előtte volt, de 
erről inkább mindenki a saját 
szemével győződjön meg! A 
remek filmek is folyamatosan 
érkeznek, és az említett meg-
újulás alkalmából összesen 
négy rendhagyó vászonavató 
vetítés egészítette ki a progra-
mot: 2D formátumban a Top 
Gun: Maverick című amerikai 
akciófilm (szeptember 2-án és 
6-án este), 3D formátumban 
pedig a Minyonok: Gru színre 
lép című amerikai családi 
animációs kaland-vígjáték 
(szeptember 10-én és 11-én 
délután) került újra műsorra, 
és a jegyek ára kivételesen 
csak 900 forint volt.

NÉZŐSZÁMLÁLÁS
A szentgotthárdi Csákányi 

László Filmszínházban 2013. 
május 10-én új korszak kez-
dődött, mert akkor került sor 
a digitális vetítéstechnikával 
az első előadásra. Az említett 
naptól számolva talán szep-
temberben megérkezhet a 
150000. vendég. Az ajándék-
csomag már a moziban várja, 
de vajon ki lesz az a szerencsés 
személy, aki átveheti?
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A versenyzőknek a nyári 
szünet nem a pihenésről 
szólt, a felkészülés az au-
gusztusi háromnapos mara-
toni versenyre, illetve a fel-
lépéseken való megjelenés 
igazi kihívás volt a 2022-es 
nyári időszakra.

A környékbeli települések 
rendezvényein, összesen 
10 helyszínen léptek fel a 
táncosok. 

2022.08. 12-14. között ren-
dezték meg a háromnapos 
versenyt Marcaliban, ahol az 
egyesület nyolc párosa, illet-
ve egy szóló táncosa mérette 
meg tudását standard és latin 
táncokban egyaránt. 

Táncosok: 
Fábián Alex – Puskás Eve-

lin, Fehér Gréta, Horváth 

Bálint-Szabó Dorka, Szűcs 
Henrik-Móritz Borbála, Ko-
vács Balázs (Botafogo TSE)–
Szurma Dorina,Soltész-
Bácskai Levente–Németh 
Lora, Gorza Milán–Kovács 
Hédi, Tóth Asztrik–Závecz 
Gabriella, Závecz Roland–
Könye Rozália.

Eredmények: 6 aranyérem, 
7 ezüstérem, 6 bronzérem, 8 
döntős helyezés.

Felkészítő edzők: Horváth 
Kristóf, Hováth-Szatmári 
Orsolya.

Szeptembertől kezdődik 
az újabb versenyszezon, ami 
tartogat Országos Bajnok-
ságokat, Ranglista-versenyt, 
illetve egy Magyar Bajnok-
ságot is.

Információ: 
PresiDance TSE

Eseménydúsan telt a nyári 
időszak a PresiDance Táncsport 
Egyesület versenyzőinek

Emléktábla került az „Egek 
királynéja” tiszteletére épült 
kápolnára.

 
Borbély Sándor, a szentgott-
hárdi Honismereti Klub tagja 
helytörténeti kutatásaival 
kiderítette, hogy a farkasfai 
Szűz Mária kápolna az Ame-
rikába kivándorolt helyi hívek 
adakozásából épült 1907-ben. 
Mintegy 120 fő által összeadott 
359 dollárból készült el a ká-
polna.                                  

A 115 éve történt esemény 
Farkasfa hitéletében jelentős 
dolog volt, mivel a falunak 
nem volt temploma. A korabe-

li megáldáson 1500 hívő vett 
részt 1907. augusztus 15-én. 
Borbély Sándor magánkez-
deményezésére emléktábla 
került a Szentgotthárdhoz 
tartozó városrész szakrális 
emlékére. Kollár Csaba sír-
kőkészítő mester önzetlen 
segítségével valósult meg a 
terv. Augusztus 7-én a reg-
geli szentmise után a hívek 
a kápolnához vonultak, ahol 
Óra Krisztián szentgotthárdi 
káplán megáldotta az emlék-
táblát. Az ünnepség a Boldog-
asszony, anyánk eléneklésé-
vel ért véget.

Borbély Sándor

Emléktáblát áldottak 
meg Farkasfán
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Változik a NAV körmendi és szentgotthárdi 
kirendeltségeinek a nyitvatartása

2022. szeptember 1-jétől megváltozik a körmendi és szent-
gotthárdi kirendeltségek nyitvatartása.

A szentgotthárdi kormányablakban (Széll Kálmán tér 11.) a ko-
rábbi heti egy nap helyett szeptember 1-jétől már heti két nap 
intézhetik adóügyeiket ügyfeleink. Így keddenként 8 órától 11 
óráig, szerdánként 8 órától 15 óráig lesz nyitva az ügyfélszolgálat.

SZENTGOTTHÁRDI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.

Nyitva tartás: kedd 8-11, szerda 8-15

Ezzel párhuzamosan Körmenden (Szabadság tér 7.) kedden-
ként csak délután lesz nyitva az ügyfélszolgálat, 13 órától 15 óra 
30 percig. Hétfőn és csütörtökön változatlanul, 8 órától 12 óráig 
és 13 órától 15óra 30 percig tart nyitva. 

KÖRMENDI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT, Körmend, Szabadság tér 7.
Nyitvatartás: 

hétfő 8-12, 13-1530, kedd 13-1530, csütörtök 8-12, 13-1530

A további ügyfélszolgálatok címe és nyitvatartási rendje a 
NAV honlapján tekinthető meg.

Az adózóknak egyes adóügyeik telefonos intézésére is lehető-
ségük van az Ügyfél-tájékoztató és Ügyintéző Rendszeren (ÜCC) 
keresztül.  További hasznos információ és részletes útmutató a 
NAV honlapján (www.nav.gov.hu) található. Az ügyek elektronikus 
intézéséről a 32-es, az ÜCC rendszerről a 33-as információs 
füzetben olvashatnak.

 Nemzeti Adó- és Vámhivatal
 dr. Szemes Inez
 sajtóreferens
 06-30/257-5553

SAJTÓKÖZLEMÉNY

2022. augusztus 10.


