
Október 14-én átadták a Szentgotthárdi Sport- és 
Szabadidőközpontot a rábakethelyi városrészen. 
Négy nemzet – magyar, dán, norvég, francia – junior 
kézilabda-válogatotjának részvételével, kétnapos 
sportprogrammal hivatalosan is megnyitotta kapuját 
a sportközpont, a mérkőzésekre belépőjegy nélkül me-
hettek az érdeklődők. Folytatás a 6. oldalon 

SzentgotthárdSzentgotthárd
A  V Á R O S  Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K  L A P J A

XII. évfolyam 11. szám

2022. november

1956 hőseire, áldozataira emlékeztek 

Nemzetközi mérkőzésekkel 
avatták fel a multifunkciós 

sportcsarnokot

Október 23-án emlékeztek meg az 1956-os forradalom és sza-
badságharc 66. évfordulójáról Szentgotthárdon. Az ünnepség 
ökumenikus istentisztelettel kezdődött a Nagyboldogasszony 
templomban, majd a Hősi Emlékműnél beszéddel, műsorral, 
koszorúzással folytatódott. A programot Szentgotthárd Város 
Fúvószenekara kísérte.

A Himnusz elhangzása után Hrabovszky-Orth Katinka kö-
szöntötte az ünneplőket, az önkormányzat, a történelmi egyhá-
zak, az iskolák és civil szervezetek képviselőit – köztük Huszár 
Gábor polgármestert, Vámos Zoltán főispánt, dr. Orbán Istvánt, 
a Szentgotthárdi Járási Hivatal vezetőjét és Leopold Ferencet, 
az ’56-os Szövetség elnökét. 

Folytatás a 3. oldalon 
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Szeptember 1-jén indult útjára a Petőfi Irodalmi Múzeum 
új vándorkiállítása, amely a Petőfi Sándor-emlékév alkal-
mából jött létre. Az utazókiállítás kiemelt célja, minél több 
emberhez juttassa el Petőfi Sándor életművét.

A tárlat a haladás, sebesség, 
út, utazás fogalmaiból indul 
ki, és az aktuális kutatásokra 
alapozva, egyedi megközelí-
tésből mutatja be Petőfi sze-
mélyiségét, munkásságának 
ismert darabjait.

A Pannon Kapu Kulturális 
Egyesületnek sikerült az el-
sők között meghívnia Szent-
gotthárdra a Petőfi-buszt, 
így 2022. október 9-10-én 

Szentgotthárdon állomáso-
zott eme különleges tárlat.

A buszon múzeumpeda-
gógusok, tárlatvezetők se-
gítségével lehetett Petőfi 
Sándor életművével megis-
merkedni.

A szentgotthárdi diákok és 
más érdeklődők szép szám-
ban látták a kiállítást, s egytől 
egyig jól érezték magukat. 

Kóborné Kocsis Viktória
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A muraszombati Területi és 
Tanulmányi Könyvtár és a 
Magyarországi Szlovének 
Szövetsége október 13-án 
„Akik a Rábavidéket meg-
változtatták: Wellisch Béla 
nyomdász élettörténete” 
címmel kiállítást nyitott 
Szentgotthárdon a Szlové-
nek Házában. Dejan Süč tör-
ténész a nyomdász életútját 
mutatta be.

Kovács Andrea, a Magyar-
országi Szlovének Szövetsé-
gének elnöke köszöntötte a 
hallgatóságot, elmondta: az 
idén már volt egy kiállítás, 
amely azokat a kiadványokat 
mutatta be, amiket Wellisch 
Béla jelentetett meg a nyom-
dájában. A mostani kiállítá-
son életrajzi dokumentumok 
által kaptunk információkat 
a Wellisch családról, amely 
Szentgotthárdon, Alsólendván 
és Szombathelyen nyomdász-
ként és kiadóként egyaránt ki-
törölhetetlen nyomot hagyott. 

Dejan Süč történész anya-
könyvi kutatásainak célja az 
volt, hogy a nyomdász éle-

tének legfontosabb adatait 
megismerjük. Foglalkozik csa-
ládtagjainak életútjával, vala-
mint azokkal a kérdésekkel, 
hogy ki is volt Wellisch Béla, 
és miért kezdett el nyomdá-
szattal foglalkozni. Szlovénul 
és magyarul elhangzó elő-
adásában kiemelte, elsősor-
ban fellelhető életrajzi adatait 
szeretné pontosítani, hiszen 
mindössze annyit tudtunk 
róla, hogy 155 évvel ezelőtt 
született, és aránylag fiatalon, 
53 évesen halt meg Egerben. 
Az anyakönyvi bejegyzés sze-
rint Adalbertus Wellisch né-
ven született Szombathelyen 
1867. június 5-én, édesanyja 
neve: Steindl Katalin. Édesapja 
könyvkötő, könyvkereskedő 
volt Szombathelyen, a kor 
szokása szerint a családok 
több településen működtették 
vállalkozásukat, így a nyom-
dászcsaládok is. A szlovén 
és magyar határvidéken há-
rom nyomdász famíliáról – a 
Balkányi, a Grünbaum és a 
Wellisch – tudnak a kutatók. 
Szentgotthárdon a Wellisch 
nyomda az 1800-as évek végé-

től (1893-tól) 1930-ig működött, 
nem egyszerű nyomda volt, 
hanem könyv- és lapkiadó 
vállalkozás is. A századfordu-
lón jelentősen hozzájárult a 
kulturális és társadalmi élet 
fejlődéséhez, újságok, könyvek, 
képeslapok készültek itt (pl. a 
Szent-Gotthárd című hetilap 
is). Szlovén nyelvű imakönyve-
ket, kalendáriumot is kiadtak. 

Az Egerben kiállított halotti 
bizonyítvány szerint Wellisch 
Béla könyvkereskedő 1919. 
december 6-án, szívbénu-
lásban hunyt el. Egerben te-
mették két nappal később. 

A közzétett és fönnmaradt 
gyászjelentésből tudható, há-
zasságának 26. évében távo-
zott a földi világból, gyászolta 
két lánya, Juliska és Rózsika, 
hitvese Wellisch Béláné, szü-
letett Hauer Anna, testvérei: 
Irén, Karolina és Sándor. 

A Wellisch név márka volt, 
a férj halála után a nyomdát 
felesége működtette tovább, 
mint tulajdonos. Dejan Süč 
történész még folytatja kuta-
tásait. (Az Adalbertus, Adalbert 
latinos név magyar megfelelő-
je a Béla, a szerk.).  (t. m.)

Fotó: M. P.

Wellisch Béla rejtélyes életútját kutatja

A városban állomásozott a Pefőfi-busz

Dejan Süč történészDejan Süč történész
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Folytatás az 1. oldalról
Ismertette a közelmúlt-

ban elhunyt Wittner Mária 
életét, aki 19 éves korában 
csatlakozott az ’56-os felke-
lőkhöz Budapesten a Corvin 
közben, harcolt a Vajdahu-
nyad utcában, november 4-én 
megsebesült. Sikerült Auszt-
riába szöknie, de hazatért. 
1957 nyarán letartóztatták, 
1958-ban elsőfokon halálra 
ítélték, másodfokon életfogy-
tiglanit kapott. 1970-ben, az 
utolsó forradalmárok között 
szabadult. A Kádár-rendszer 

bukása után több 1956-os 
szervezet munkájában vett 
részt. 2006-tól 2014-ig or-
szággyűlési képviselő volt, a 
forradalom és szabadságharc 
emlékét az 1956-os Emlékbi-

zottság védnökeként is ápolta. 
Wittner Mária az ország egyik 
legismertebb 56-os forradal-
mára volt, szeptember 14-én 
hunyt el.

Az ünnepségen beszédet 
mondott Vámos Zoltán főis-
pán. Megköszönte a meghívást 
és azt, hogy együtt ünnepel-
het a szentgotthárdiakkal. 
Elmondta, hogy az 56-os for-
radalom és szabadságharc 
66. évfordulóját immár 33. 
alkalommal ünnepelhetjük 
meg. Az alkalomnak külön 
jelentőséget ad, hogy Szent-

gotthárd és térségének la-
kói az első világháború után 
előbb a trianoni diktátum, 
majd a második világháború 
után a kommunista diktatúra 
vasfüggönyének árnyéká-

ban élhettek, ezek szorítot-
ták őket az ország peremére. 
Ezek a megpróbáltatások is 
hozzájárultak ahhoz, hogy a 

szabadság érdekében a kora-
beli Kaszagyár és Selyemgyár 
munkásai elindultak a szovjet 
emlékmű ledöntéséhez. Tud-
ták, mit jelent a szabadság és 
függetlenség. A forradalom 
leverése után ördögi pusztí-
tásba kezdtek a kommunisták, 
az áldozatokon és családtagja-
ikon is megtorolták a felkelést. 
Vámos Zoltán az 1957-ben 
meggyilkolt Brenner János 
rábakethelyi káplán tragikus 
sorsát is az áldozatok sorába 
emelte.

Szentgotthárdot a legsö-
tétebb időben is megtartotta 
az az önmegtartó erő, amely 
együttes cselekvésre ösztönöz, 

ennek köszönhető a város mai 
prosperálása is. „Az előttünk 
álló idő is komoly kihívást je-
lent: járványok, energiakrízis 
fenyeget. Jövőnk záloga, hogy 
képesek vagyunk-e az értékek 
megőrzésére és továbbadá-
sára. Képesek vagyunk-e a 
forradalom hőseit, Nagy Im-
rét, Mindszenthy Józsefet és 
a pesti srácokat példaképnek 
tekinteni? Szentgotthárdon, 
Magyarország legnyugatibb 
városában ma mindent meg-
tesznek azért, hogy a hitét 
és nemzetiségét mindenki 
szabadon és békében megél-
hesse. A következetes, kitartó 
munka eredménye, hogy a 
szentgotthárdi apák tovább-
adták szüleik értékrendjét 
utódaiknak, s reményeik sze-
rint gyermekeik is ezt fogják 

tenni. Tisztelet a bátraknak, 
dicsőség a hősöknek!” – fejezte 
be beszédét a főispán.

A program a Pannon Kapu 
Kulturális Egyesület Színjátszó 
Körének lendületes előadásá-
val folytatódott. Hrabovszky-
Orth Katinka összeállítása 
alapján „elevenedett meg” a 
korabeli történelem.

A műsor után elhelyezték 
a megemlékezés koszorúit a 
Hősi Emlékmű talapzatánál 
a város intézményei, az egy-
házak és civil szervezetek 
képviselői. Az ünnepséget a 
Szózattal zárták.

(t. m.)
Fotó: Bana Ferenc

1956 hőseire, áldozataira emlékeztek  

A Színjátszó Kör előadásaA Színjátszó Kör előadása

Vámos Zoltán Vámos Zoltán 
főispánfőispán

Az ünneplő közönségAz ünneplő közönség
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A megemelkedő energiaárak-
kal összefüggő takarékossági 
intézkedések a Szentgott-
hárdi Közös Önkormányzati 
Hivatal munkarendjét, illetve 
ügyfélfogadását is érintik, így 
az alábbiakról tájékoztatjuk a 
Tisztelt Lakosságot:

 
A Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatalban 
2022. november 2. napjától 
visszavonásig új munkarend 
lép érvénybe, ezzel együtt az 
ügyfélfogadási idő is változik. 
A munkatársak részben ott-
honról, részben a munkahe-
lyükről látják el feladataikat.

Hétfőn, szerdán, csütörtö-
kön és pénteken csak délelőtt 
lesz fűtés a hivatal épületében, 
így ezeken a napokon a mun-
kaidő 07:30 órától 12:00 óráig 
tartó részében a hivatalban, 
12:00 órától 16:00 óráig home 
office-ban, azaz otthonról dol-
goznak a kollegák. Kedden dél-
előtt nem lesz fűtés, így ezen a 
napon 07:30 órától 12:00 óráig 

tart az otthoni munkavégzés, 
12:00 óra és 16:00 óra között 
pedig a hivatalban állunk 
az ügyfelek rendelkezésére. 
Ennek megfelelően az ügyfél-
fogadás is változik, és a hivatali 
telefonokon is csak a hivatali 
munkaidőben lesznek elérhe-
tőek az ügyintézők.

Kollégáink telefonos elér-
hetőségeit a szentgotthard.hu 
honlapon érik el.

Tájékoztatjuk továbbá Önö-
ket, hogy a közösségi helyisé-
geinket, így a Refektóriumot 
is 2022. december 3. napjá-
tól lezárjuk előreláthatólag 
2023. február 28-ig. Ez idő 
alatt rendezvények, esküvők 
nem tarthatók a Refektórium-

ban, csak kivételesen indokolt 
esetben akkor, ha az érintettek 
elfogadják, hogy fűtést nem tu-
dunk biztosítani a helyiségben.

Ügyfeleink megértését kö-
szönjük!

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Nőtt a város vagyona, 
energiamegtakarítási intézkedések
Október 26-án tartották az 
önkormányzati ülést Szent-
gotthárdon. A testület na-
pirendjén szerepelt a város 
közlekedése, energiameg-
takarítási intézkedések, a he-
lyi adórendelet módosítása. 
Zárt ülésen pedig a Gotthárd-
Therm Fürdő működtetéséről 
tárgyaltak. 

A két ülés között történt 
fontosabb eseményekről, va-
lamint a Szentgotthárdi Közös 
Önkormányzati Hivatal mun-
kájáról tartott beszámolóban 
Huszár Gábor polgármester 
elmondta, energetikai kérdé-

sekről egyeztettek az intézmé-
nyek vezetőivel, megköszönte 
jó és konstruktív hozzáállásu-
kat. Gratulált a mozi csapatá-
nak (a járvány 2 éve alatt is 22 
ezer jegyet adtak el). Megkö-
szönte a Pannon Kapu Kultu-
rális Egyesületnek színvonalas 
előadását az október 23-ai 
ünnepségen. Ismertette, hogy 
tesztüzemben próbálják ki az 
Időutazó Múzeum működését. 

Megtárgyalták az önkor-
mányzat vagyongazdálkodá-
sának helyzetét, és elfogadták 
a 2023. évi vagyongazdál-
kodási irányelveket is. 2005 
óta minden évben elfogadják 

Szentgotthárd Város Önkor-
mányzatának következő évre 
szóló vagyongazdálkodási 
irányelveit. Az ülésen áttekin-
tették, hogy az éppen aktuális 
irányelvek megvalósítása ho-
gyan történt meg, másrész-
ről megvizsgálták, hogy hol, 
miben lehetne változtatni. 
Kiemelendő, hogy a szentgott-
hárdi Kaszagyár területének 
megszerzése ebben az évben 
maradéktalanul és teljesen 
megvalósult, ezzel jelentő-
sen nőtt az önkormányzat 
vagyonállománya. A terület 
rekultivációjának első üteme 
elindult, az eddigi történések 

finanszírozása Magyarország 
Kormánya segítségével volt 
lehetséges. Nagy kihívást je-
lent a terület hasznosítása 
az önkormányzat számára, 
ugyanakkor egyértelmű, hogy 
a továbblépéshez újabb támo-
gatás szükséges. 

Az előírásoknak megfelelő-
en a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális szolgáltatók 
fenntartója évente egy alka-
lommal értékeli a szakmai 
munka eredményességét. 
Szentgotthárdon a Városi 
Gondozási Központ, a Csa-
lád- és Gyermekjóléti Köz-
pont, valamint a Szentgott-

Tájékoztató a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 
Hivatal munkarendjének változásáról

A változásokat a táblázat foglalja össze:

 Hivatali idő / Telefonos elérés Ügyfélfogadási idő

Hétfő 07:30 – 12:00 - 08:00 – 11:30 -

Kedd - 12:00 – 16:00 - 13:00 – 16:00

Szerda 07:30 – 12:00 - 08:00 – 11:30 -

Csütörtök 07:30 – 12:00 - 08:00 – 11:30 -

Péntek 07:30 – 12:00 - 08:00 – 11:30 -
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hárd és Kistérsége Egyesített 
Óvodák és Bölcsőde Tótágas 
Bölcsődéje lát el ilyen felada-
tot. Mindhárom intézmény 
fenntartója a Szentgotthárd 
és Térsége Önkormányzati 
Társulás, működési területük 
is a szentgotthárdi kistérség, 
az éves munkáról szóló részle-
tes beszámolójukat azonban a 
szentgotthárdi képviselő-tes-
tület is megtárgyalta. A képvi-
selő-testület összességében a 
szakmai munkát jó színvona-
lúnak értékelte, és köszönetét 
fejezte ki az intézmények 
munkatársainak a nap mint 
nap végzett munkáért.

Módosították a költségve-
tési és a helyi adókról szóló 
rendeletet is. Az előbbi eseté-
ben a már lezajlott pénzügyi 
folyamatok átvezetése tör-
tént meg, az utóbbival pedig 
másképp szabályozták a telek 
beépítettségének előírásait a 
sajnálatos rossz tapasztalatok 
miatt. A módosítással egy igaz-
ságosabb rendszer kialakulása 
kezdődhet el. A telekadó pon-
tosításával a cél az, hogy nem 
rendeltetésszerű építmény 
elhelyezésével ne kerülhessen 
egyetlen adóalany se kedve-
ző adóztatás alá. 10 Ft/m2/év 
mértékűre nőtt a beépített te-
rületen fizetendő telekadó – az 
így elérhető többletbevétel el-
sősorban az elszabadult ener-

giaköltségek finanszírozását 
fogja segíteni.  A 0 Ft/m2/év új 
adómérték olyan ingatlanok 
esetében, amelyek beépítése 
nem is lehetséges (pl.: árok, 
kerékpárút stb.). 

A nem közművel össze-
gyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésével és ártalommen-
tes elhelyezésével kapcsola-
tos rendelet módosításával a 
nem természetes személyek 
vonatkozásában a közszol-
gáltatási díj szolgáltató által 
kért emelését határozta meg 
a képviselő-testület. 

Az önkormányzat által ala-
pított Széll Kálmán tanul-
mányi ösztöndíj feltételeit 
szabályozó rendeletet is mó-
dosították. Amennyiben va-
lamelyik kategóriában, azaz 
a középiskolai vagy a felső-
oktatásban tanulmányokat 
folytatók körében adott évben 
kevesebb számú pályázat 
érkezik be, mint ahány fő az 
adott kategóriában ösztön-
díjban részesülhetne, ezentúl 
lehetőség lesz ilyenkor – a 
Széll Kálmán Ösztöndíj Bizott-
ság döntése alapján az éves 
pénzügyi keret mértékéig – a 
másik kategóriában több fő 
támogatására.

Energiamegtakarítást célzó 
intézkedéseket fogadott el a 
képviselő-testület „Szentgott-
hárd Város Önkormányza-

tának Energiamegtakarítási 
intézkedési terve 2022. nov-
ember 1-től” címmel. E szerint 
a távhőszolgáltatással érintett 
épületekben legalább 22%-os 
hőmennyiség, a gázfelhasz-
nálással érintett épületekben 
legalább 34 %-os gázmennyi-
ség-megtakarítást kell elérni. 
Villamos energia tekintetében 
legalább 7%-os megtakarí-
tásra kell törekedni. A pon-
tos intézkedési tervről külön 
sajtóközleményben adunk 
tájékoztatást. 

2014 óta a JustFood Kft. látja 
el a közétkeztetési felada-
tokat Szentgotthárdon. Az 
intézményvezetők és a szol-
gáltató részvételével kétha-
vonta megtartott személyes 
egyeztetések tapasztalatai, 
továbbá a közétkeztetési be-
számolóhoz kért intézmény-
vezetői vélemények alapján 
összességében elmondható, 
hogy a közétkeztetés ellátása 
során a szolgáltató figyelembe 
veszi az intézmények észre-
vételeit, és rugalmas hozzáál-
lással oldja meg a kéréseket. 
A jogszabályi előírásokban 
megfogalmazottokat betart-
ják, illetve törekednek arra, 
hogy a hagyományos ízekhez 
szokott étkezők is idővel el-
fogadják a jogszabályi előírá-
soknak megfelelő, egészséges 
életmódot szolgáló ételeket.

A város csapadékvíz-elve-
zető rendszerének fejlesztése 
tárgyában benyújtott pályázat 
kivitelezése már folyamatban 
van. Máriaújfaluban megol-
dandó feladat a zárt vízelvezető 
csatornához tartozó, rendkívül 
rossz állapotú járda felújítása 
is, azonban nem mindenre ad 
fedezetet a pályázaton elnyert 
támogatás – ezért további 
költségvetési kiegészítésre van 
szükség. A beérkezett áraján-
latok alapján ennek mértéke 
további 12.101.383 Ft, amit a 
2023. évi költségvetésben kell 
majd biztosítani.  

A képviselő-testület jóvá-
hagyta a Szentgotthárdi Ci-
vil Fórum kérelmét, amely 
alapján a korábban, a városi 
Civil Alapból elnyert önkor-
mányzati támogatás marad-
ványösszegét a civil iroda 
mosdójának helyreállítására 
fordíthatják. Támogatták a 
Szentgotthárd Énekegyesüle-
tet is abban, hogy a támogatás 
maradványösszegéből Keserü 
Balázs Szentgotthárdi mise c. 
művének díszpéldányban tör-
ténő kiadását finanszírozzák.

Ingatlanügyről és első la-
káshoz jutók támogatásáról 
is döntöttek, zárt ülés kereté-
ben a fürdő működtetéséről 
tárgyaltak. 

Információ: Szentgotthárdi 
Közös Önkormányzati Hivatal 

             

Az októberi önkormányzati 
ülésen napirenden volt a 
közlekedés helyzetét tár-
gyaló előterjesztés is, amely 
részletesen vázolja a témát 
és annak számos aspektusát 
– így egyebek közt az útfel-
újításokat és a forgalmi rend 
változását is. 

Képviselői, lakossági, illetve 
hivatali kezdeményezésre 
több javaslat is megfogalma-
zódott a város több területén 
tapasztalható közlekedési 

szituációk és megoldást kívá-
nó helyzetek okán, amelyeket 
– az előterjesztés tervezetével 
együtt – Szentgotthárd Város 
Bűnmegelőzési és Közbizton-
sági Bizottsága 2022. október 
13. ülésén megtárgyalt. Varga 
Ferenc szentgotthárdi őrspa-
rancsnok tájékoztatta a kép-
viselő-testületet a különböző 
– a közlekedéssel kapcsolatos 
– statisztikai adatokról. Az év 
első 9 hónapjában 16 közleke-
dési baleset történt a városban 
és a szentgotthárdi járásban, 

4-en súlyosan, 5-en könnyeb-
ben sérültek. Az adatok sze-
rint többnyire a kerékpárosok, 
motorosok és a gyalogosok a 
veszélyeztetettek. A képvise-
lők közül többen felvetették, 
az elektromos rollerrel ciká-
zók veszélyt okozhatnak. Az 
őrsparancsnok azt válaszolta, 
a hatályos közlekedési tör-
vények szerint a rolleresek 
gyalogosnak minősülnek. 

A képviselők döntöttek 
egyebek közt arról, hogy a 
Pável Á. ltp. 2. ingatlantól 

nyugatra eső útszakasz 20 
méteres szakaszán megállási 
tilalmat rendelnek el, jóvá-
hagyták a Wesselényi utcában 
a 30 km/h-ás sebességkor-
látozást, valamint az utca 
mindkét oldalán a várakozási 
tilalmat. A Honvéd utca 2. 
szám előtti ingatlannál 2023. 
április 30-ig megállási tilalmat 
rendeltek el, és további forga-
lomszervezési kérdésekben is 
döntéseket hoztak. 

Információ: Szentgotthárdi 
Közös Önkormányzati Hivatal 

Forgalmi rend változtatásáról is határoztak
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Folytatás az 1. oldalról
A Szentgotthárdi Sportte-

lepen a Szentgotthárdi Ké-
zilabda Klub 2012-ben TAO 
támogatás felhasználásával 
sportcsarnok építésébe kez-
dett a szentgotthárdi önkor-
mányzat által rendelkezésre 
bocsátott területen. Az építés 
időközben megakadt, majd 
többéves kihagyást követő-
en, 2020-ban folytatódott, 
2021-ben a sportolók, diákok 
már használatba vehették a 
létesítményt. 

Az átadó ünnepségen részt 
vett Pitz András, a Magyar 
Kézilabda Szövetség operatív 

igazgatóhelyettese, V. Németh 
Zsolt országgyűlési képviselő, 
Marton Ferenc, a Vas Megyei 
Közgyűlés alelnöke, Lehoczki 
Tímea, a Szentgotthárdi Járási 
Hivatal vezetőhelyettese. 

V. Németh Zsolt országgyű-
lési képviselő, miniszterelnöki 
biztos megnyitóbeszédében 
utalt a viszontagságokra is. 
„Tíz év alatt készült el a sport-
csarnok, mert közben csődbe 
ment az építő vállalkozás, és 
két évig elhúzódott a korona-
vírus-járvány is. Most mégis itt 
vagyunk, és ünnepelhetünk, 
mert sokan akarták, hogy a 
csarnok elkészüljön, új lehe-
tőséget nyitva a szentgott-
hárdiaknak. Sportolásra és 
találkozásokra, újabb felejthe-

tetlen események színterére is 
alkalmat kínálva, erősítve azt a 
tudatot, hogy jó szentgotthár-
dinak lenni.”

Pitz András, a Magyar Ké-
zilabda Szövetség operatív 
igazgatóhelyettese a sportszö-
vetség nevében köszöntötte a 
megjelenteket. – Fantasztikus 
az épület, a huszonegyedik 
század követelményeinek 
megfelelő sportcsarnokkal 
gazdagodott a város és a kör-
nyék, majd sportsikereket kí-
vánva fejezte be mondandóját. 

A Magyarország–Dánia 
mérkőzés után Bodorkós Imre 
szentgotthárdi plébános és 
Sisakné Pál Klára református 
lelkész áldotta meg az épü-
letet. 

Huszár Gábor polgármester 
a város nevében köszöntetét 
fejezte ki mindazoknak, akik 
közreműködtek abban, hogy 
a sportcsarnok létrejöhetett. 
Részletezte azokat a nehéz-
ségeket, amik leküzdésével 
az önkormányzat segítségé-
vel eljutottak az avatásig. Az 
országban az elsők között 

TAO pénzt használhattak 
2012-ben, öt évig üresen állt 
a majdnem kész épület, nagy 
nehézségek árán lehetett 
csak újraindítani és befejez-
ni az építkezést. Bemutatta 
Légrády Ritát, a Szentgott-
hárdi Sport- és Turisztikai 
Nonprofit Kft. vezetőjét, aki 
legjobb tudása szerint felel  
a működtetésért.

Köszönetet mondott a kor-
mányzati szerveknek és a 
Magyar Kézilabda Szövetség-
nek azért, hogy elkészülhe-
tett a szentgotthárdi csarnok. 
Megköszönte a csarnok ter-
vezőjének, Molnár Juditnak, a 
generálkivitelező vezetőjének: 
Nagy Lászlónak a munkáját. 
Virágcsokorral köszönte meg 

önkormányzati munkatársa, 
dr. Dobos Adrienn projekt-
menedzser közreműködését, 
aki mindvégig a legnagyobb 
segítséget nyújtotta a nehéz 
években. 

A program a Franciaország-
Norvégia csapatmérkőzéssel 
folytatódott, a további mecs-
cseket és a döntőt, október 
15-én tartották. 

Nemzetközi mérkőzésekkel avatták fel  
a multifunkciós sportcsarnokot

Az új sportcsarnokAz új sportcsarnok

Diákok a közönség soraibanDiákok a közönség soraiban
Labritz Béla, Labritz Béla, 

dr. Dobos Adrienn, dr. Dobos Adrienn, 
Huszár GáborHuszár Gábor
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Október 9-én Astra F talál-
kozót szerveztek az Opel 
Szentgotthárd parkolójában. 
A legtávolabbi autótulajdo-
nosok Budapestről érkez-
tek a „megmérettetésre”, a 
legidősebb gépkocsik már 
elmúltak 30 évesek, láttunk 
egy budapesti rendőrségi 
Astrát is a kiállításon.  

A szentgotthárdi parkoló-
ban igazi színkavalkád, nyitott 
ajtók, motorterek és az autók 
körül sertepertélő érdeklődők 
csoportja fogadta a látogató-
kat.  Kaszás Zoltán, az Opel 
Szentgotthárd Kft. sajtószó-
vivője röviden köszöntötte 
a közönséget. Elmondta, az 
Opel már az 1980-as évek 
végén kiválasztotta motor-
gyárának helyszínét Szent-

gotthárdon. A rendszerváltás 
utáni új kormány is felvetette a 
hazai autógyártás beindítását 
1990-ben. Az Astra F lett az 
első Magyarországon gyártott 
személyautó. Harminc évvel 
ezelőtt, 1992. március 13-án 
gördült le a gépsorról az első, 
ebből a sorozatból még 80 
ezer készült. 

A találkozón videofilmet 
vetítettek a cég történetéről, 
kvíz-játékot szerveztek (te-
lefonos applikáción lehetett 
letölteni és értékelésre el-
küldeni) az Astrára jellemző 
kérdésekre adott válaszokat. 
A kiállított autókra sorszá-
mot raktak, a legszebbet a 
közönségszavazat alapján 
választották ki. A helyesen 
válaszolók ajándékot kaptak. 
Az astrásoknak és hozzátar-

tozóiknak csoportos gyárlá-
togatást is szerveztek. 

Zsoldos Gyula a gyárban 
dolgozik, makulátlan, csillo-
gó-villogó zöld (hivatalosan 
riózöld) Astráját olyannyira 
félti, hogy nem a közeli parko-
lóban hagyja, amikor dolgozni 
jön, inkább távolabb teszi le, 
nehogy bárki „ráhúzza az ajtót”. 
Harmadik tulajdonosa az 1,6-
os  járgánynak, amiben még 
eredeti a fék is. Jó a fogyasztá-
sa, 70 000 kilométerrel vette 
meg 2000-ben, (1 millió 650 
ezerért) kipróbálta a sebessé-
gét, bírta a 190-est is, de úgy 
130-nál a legjobb a fogyasztása, 
most 173 500-at mutat a kilo-
méteróra. Legtávolabbi közös 
útjuk Debrecen volt. 

Németh Zoltán 1992-től 
dolgozik a gyárban, mivel 
korábban a javítás, festés volt 
a munkája, segített a riói zöld 
színt „kideríteni”. Három autó-
val érkezett: egy 1998-as Opel 

Astra, egy 2008-as H Astra 
Sedan és egy szintén 2008-as 
H. Astra OPC Line tulajdono-
sa. Megbecsülik és kímélik 
őket, karbantartásuk legalább 
30-szor könnyebb, mint az 
újabb autócsodáké, állította 
a tulajdonos. Király Csaba 
Felsőszölnökön a Kakasdom-
bot járja 13 éves Astrájával, 
még sosem hagyta cserben az  
1,6-os kocsi, és azért is kényel-
mes, mert nem szűk az ülése, 
300 km után sem gémberedik 
el benne. A körmendi Szupper 
Lászlónak azért kedves az 
Opelje, mert a lányával egy-
idős, 1999-ben vette.  

Az Astra-találkozón 25-30 
autó és tulajdonosa adott ran-
devút. Mindenkit megajándé-
kozott a cég – ezeket Mesics 
Olivía ügyvezető adta át – kicsi 
játék Astrával, a legszebb autó 
tulajdonosát és a legjobb kvíz-
játék-fejtőket is jutalmazták. 

t. m.

Régi Opel Astrákkal adtak randevút  
a gyár parkolójában

A Szentgotthárdi Sport- 
és Szabadidő Központ há-
romszintes, alapterülete 2577 
négyzetméter, befogadó-
képessége 1000 fő. A pálya 
megfelel a szabvány kézilab-
dapálya előírásainak (40×20 
méteres), a nézők pedig 488 
db ülőhely közül választhat-
nak. A csarnok alkalmas a 
kézilabda mellett teremfoci/
futsal, röplabda, valamint ko-
sárlabda- mérkőzésekre is. A 
küzdőtér mérete és kialakítása 
miatt lehetőség van a terem-

ben küzdősportokra, tánc-
versenyekre is. A sportren-
dezvények mellett alkalmas 
lehet még bálok, koncertek, 
zenés-táncos estek, színházi 
előadások megrendezésére is, 
mivel a csarnoknak speciális 
PVC padlóvédő burkolata van, 
ez elősegíti, hogy a sportléte-
sítményt ideiglenesen kiál-
lítások, vagy rendezvények 
színhelyévé alakítsák át úgy, 
hogy a parketta nem sérül.  

(t. m.)
Fotó: Bana Ferenc
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Lakossági fórumot tartott a 
Nyugat-dunántúli Vízügyi 
Igazgatóság október 25-én a 
szentgotthárdi önkormány-
zati hivatal Refektóriumában. 
„Az Árvízbiztonság növelése 
a NYUDUVIZIG Területén 
KEHOP-14.0-15-2021-00026” 
uniós projekt Szentgotthár-
dot, a Lapincs és a Rába ár-
vízvédelmi töltését is érinti.

Kárpátfalvi Annamária, a 
vízügyi igazgatóság sajtórefe-
rense köszöntötte a megjelen-
teket. Busa Tamás, a Nyugat-
dunántúli Vízügyi Igazgatóság 
műszaki igazgatóhelyettese 
ismertette a projektet. A szent-
gotthárdiak a korábbi években 

már figyelemmel kísérhették 
a Rába szentgotthárdi szaka-
szán – a támfal, a töltés és a 
mederburkolat – árvízvédelmi 
megerősítését a Lapincs-hídig 
és a Rába jobb parti mederren-
dezését. Az árvízvédelmi koc-
kázatok további csökkentését 
szolgálja a fejlesztése uniós 
források felhasználásával. 

Lanter Tamás, a vízügyi igaz-
gatóság árvízvédelmi és folyó-
gazdálkodási osztályvezetője 
elmondta, a fejlesztés máso-
dik üteme a Szentgotthárd-
Körmend-Sárvár közötti 
Rábavölgyi projekthez kap-
csolódik. A Rába jobb parti 

rézsűje igen meredek, isza-
pos, és növényzettel, részben 
gyomnövényekkel erősen 
átszőtt volt, az árvizek leveze-
tését ez nagyban lassította. A 
rézsű korábbi kőburkolatát és 
vasbeton bordáit elbontották, 

hogy egységes, fönntartható 
védművel számolhassanak. 
Az iszapot és a növényzetet 
eltávolították, a meder rézsű-
jét megerősítették, terméskő 
burkolatot kapott, és füvesí-
tették. A padkán gyalogos for-
galmat nem terveznek, mert 
közvetlenül nem kapcsolódik 
meglévő járdához. 

A Lapincs bal parti  90 
centiméteres töltését meg-
magasították, a tízméteres 
parapetfalas védmű koronája 
megfelel a magyar szabvá-
nyoknak. A töltésen négy 
méter széles üzemi utat is 
terveztek, ami részben a ré-

zsű gépi karbantartását is 
szolgálja. 

A projekt része, hogy a szent-
gotthárdi szakaszvédelmi köz-
pont épületét (István király út 
17.) is felújították. A Rába adott-
sága, hogy Szentgotthárdon 
minimális idő adódik az árvízi 
védekezésre való felkészü-
lésre, nagyon fontos, hogy a 
szükséges anyagok, eszközök, 
gépek a közelben legyenek. 
Az épület teljeskörű felújítá-
son esett át: tetőt cseréltek, 
aszfaltoztak, kerítést építettek, 
megoldották a csapadékvíz-
elvezetést, valamint korsze-
rűsítették az épületgépészetet. 
A fenntartási feladatok elvég-

zéséhez kapcsolódóan a nagy 
teljesítményű mobilszivattyúk 
mellett terep, és személygép-
járművek, valamint önjáró 
rézsűkasza beszerzése is a 
projekt részét képezi. 

Szabó Attila a kivitelező 
Szabadics Építőipari Zrt. képvi-
seletében tájékoztatójában kö-
zölte, 850 köbméter iszapot, 820 
köbméter terméskő burkolatot, 
3500 köbméter földet távolítot-
tak el a Hunyadi úti hídtól a Rá-
bafüzesi hídig. A munkálatokat 
a téli időszakban felfüggesztik, 
márciusban folytatják.

Busa Tamás elmondta, a 
teljes projekt 2,6 milliárd Ft., 
amely a Rába árterének kör-
mendi szakaszán a Csörnöc 
tisztítását, a Gyöngyös patak 
kőszegi szakaszán meder-
rendezést, a lukácsházi árvízi 
tárolónál uszadékfogó mű-
tárgy építését, és a kőszegi 

vízmérce felújítását, valamint 
új áramellátási lehetőségének 
kiépítését is magába foglalja. 

(t. m.)
Fotó: Nyugat-dunántúli  

Vízügyi Igazgatóság

A vízügyi igazgatóság folytatja  
az árvízbiztonsági beruházásokat
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180 éve, 1842. november 
27-én Jakabházán szüle-
tett gróf Zichy Hermann és 
mezőszegedi Szegedy Karo-
lina első gyermeke, Karolina. 
A majdani báró Roszner 
Józsefné, a szentgotthárdi 
nőegylet aktív vezetőjeként 
sokat fáradozott a kisded-
óvó létrejöttéért, mely 1885-
ben nyithatta meg kapuit. 
Rosznerné 1914 márciusában 
hunyt el Grazban. Temeté-
sére Szentgotthárdon, a régi 
temetőben került sor.  

135 éve, 1887. november 
1-jén született Vasszentmi-
hályon hívő katolikus család-
ban Molnár József Arkangyal, 
ferences szerzetes, házfőnök, 
teológiai tanár és író. József 
a szentgotthárdi gimnázi-
umban kezdte középiskolai 
tanulmányait, ahol a nagy-
családból érkező, szorgalmas 
diák már az első évben 20 
forint támogatást kapott a 
Rába-Lapincsvölgyi Taka-
rékpénztártól. Az Arkangyal 
nevet a ferenceseknél kapta. 
Páter Molnár Arkangyal né-
ven teológiai tanulmányait 
Pozsonyban, majd Rómában 
folytatta. 1921-től részt vett 
rendje kormányzásában. 

130 éve, 1892. november 
9-én született Stankó József, 
aki a világháború után meg-
tanította a kaszaszélesítés 
összetett műveleteit magyar 
társainak, akik addig csak 
segédmunkát végezhettek. 
Rábafüzesen élt családjával, 
osztrák állampolgársággal 
rendelkezett, és ismerte a 
nyers acél megmunkálá-
sának több mint negyven 
műveletből álló fortélyát. 
Márvány emléktáblája a Kor-
mányhivatal előcsarnoká-
ban látható. 1953-ban hunyt 
el. Sírja a rábafüzesi temető-
ben található.

125 éve, 1897. november 
21-én, vasárnap tartották a 
tűzoltó egylet megalakulá-
sának 25. évfordulóját. Az 
ünnepi szentmiséről zászló-
juk alatt vonultak a Korona 
vendéglő nagytermébe, ahol 
negyed 12-kor tartotta dr. 
Vargha Gábor főparancsnok 
az ünnepi beszédét. A beszé-

det követően Bauer József 
egyesületi titkár olvasta fel 
jelentését. Beszámolt a misz-
szióról, ahogy az egyesület 
teljesen magyarrá vált. 

120 éve, 1902. november 
elején tették le Felsőrönökön 
az építendő új Szent Imre 
templom alapkövét. A több 
száz éves régi templom négy 
évvel korábban, november 
5-én, éppen a Szent Imre napi 
szentmise idején tomboló vi-
harban úgy megrongálódott, 
hogy a lebontása mellett 
döntöttek. Építőmesternek 
a szentgotthárdi Lang József 
ajánlatát fogadták el. Széll 
Kálmánnak, a járás ország-
gyűlési képviselőjének köz-
benjárására a vallásalapból 
66.000 arany érkezett. 1905. 
június 12-én szentelték fel az 
új templomot. A Szent Im-
réről elnevezett domb már 
1336-ban búcsújáró helyként 
volt ismert, mert az emléke-
zet szerint a herceg vadászat 
idején szívesen pihent meg a 
magaslaton, amit később róla 
neveztek el.

110 éve, 1912. november 
1-jétől vonult nyugállomány-
ba a gimnázium igazgatója, 
Kutrucz Dezső. Az 1896/97-es 
tanévtől vezette az intéz-
ményt. Erre az időszakra 
esett a főgimnáziummá vá-
lás, mely 1902 szeptembe-
rében indított 5. osztállyal 
kezdődött. A 16 itt töltött 
tevékeny esztendő alatt is-
meretterjesztő előadásokat 
szervezett, és évente szín-
társulatokat hozott Szent-
gotthárdra.

110 éve, 1912. november 
1-jétől, Kutrucz Rezső nyug-
díjazásától lett Mathiász Ar-
túr a gimnázium igazgatója. 
1900 szeptemberében került 
pályakezdő tanárként Szent-
gotthárdra, 12 évvel később 
az intézmény vezetésével 
bízták meg, amit 23 éven át, 
egészen a nyugdíjba vonulá-
sáig végzett. Egyetlen mun-
kahelyét ezután is segítette, a 
háború idején ő vezényelte le 
az érettségi vizsgákat. Bölcs, 
szókimondó, derűs életszem-
léletével igazi vezetője lett a 
helyi középiskolának, melyet 

ő igazgathatott a legtovább. 
Mellette újraélesztette a da-
los egyletet, megalapította a 
gimnázium kórusát, vezette 
a tűzoltózenekart, szerkesz-
tette a Szentgotthárd újságot, 
a Kaszinó elnöki tisztét is 
évekig ellátta. Az Iparoskör 
tisztelete jeléül dísztagjává 
fogadta.

110 éve, 1912. november 
10-én avatták fel az új helyére 
áthelyezett Nepomuki Szent 
János szobrot a gimnázium 
melletti Rába-híd mellett.

100 éve, 1922. november 
18-án alakult meg a gimná-
zium tanulói körében az 59. 
sz. Árpád cserkészcsapat 
Feldmár Mózes izraelita 
tanító vezetésével. Szervező 
testületük a szentgotthár-
di reálgimnázium tanári 
testülete volt. Igazolásuk 
629/1923. szám alatt a követ-
kező évben, Ujvári Ferenc 
tornatanár, parancsnok irá-
nyításával történt. A kezdeti 
30 fős létszám vezetőjük 
igyekezete nyomán szépen 
emelkedett. Ujvári Ferenc 
színdarabokat szervezett, 
hogy népszerűsítse a közös-
séget, másrészt hogy bevé-
telt gyűjtsön a csapatépítő 
táborozásokhoz. 

85 éve, 1937. november 
elsején Sárvárról került a rá-
bafüzesi katolikus közösség 
élére Wéber Antal atya, aki 
43 éven keresztül, egészen 
haláláig volt lelkipásztor a 
faluban. Nehéz, emberpró-
báló évtizedekben, köztük a 
II. világháború alatt, majd a 
kitelepítések idején nyújtott 
lelki vigaszt híveinek, miköz-
ben őt magát is számtalan 
megaláztatás érte. Életének 
78. évében, 1980. december 
19-én halt meg. Rákoske-
resztúron temették el, 2006-
ban hamvait átszállították a 
zoborhegyi Regnum Maria-
num templom altemplomá-
ba. Halála évfordulóján azóta 
is minden évben szentmisé-
vel emlékeznek rá. 

75 éve, 1947. november 
6-án szűnt meg Rábafüzesen 
az evangélikus iskola oly 
módon, hogy összevonták a 
katolikussal. Az előző évben 

végrehajtott kegyetlen ki-
telepítés miatt a falu lakos-
ságának több mint 80%-át 
elvesztette, így nem maradt 
elég kisiskolás sem a tele-
pülésen.

50 éve, 1972. november 
26-án ünnepelte megala-
kulásának centenáriumát a 
szentgotthárdi tűzoltóság. 10 
óra előtt gyülekeztek a kul-
túrotthonban, ahol az ünnepi 
beszédet Bíró József tanács-
elnök tartotta, majd Gonda 
György megyei tanácselnök 
nyújtott át díszes serleget. 
A tűzoltó zászlóra jubileumi 
emlékszalag került, a veterán 
tűzoltók emléklapot, a testü-
let pedig felszerelési tárgya-
kat és pénzadományt kapott. 
Az évfordulós ünnepség előtt 
alakult meg az úttörőkből 
álló ifjúsági tűzoltó csapat, 
tagjai ekkor tettek esküt. Egy-
idejűleg tűzvédelmi kiállítás 
is nyílt a helyszínen. 

45 éve, 1977 novemberére 
készült el az Akasztó-dom-
bon a relé állomás, melyre 
nagy szükség volt, mert a 
környéken több helyen, így 
Rábatótfaluban sem tudták 
a televízió magyar adásait 
fogni.

30 éve, 1992. november 
3-án halt meg Budapesten 
Csákányi László, a népszerű 
színművész. 1921. január 13-
án született Güssingben, hor-
vát nemzetiségű családban 
Zsigovits László Jenő néven. 
A szentgotthárdi gimnázi-
umban tanult, az 1939-es 
érettségi tablón már Csáká-
nyi vezetéknévvel szerepel. 
Később szívesen járt vissza 
a találkozókra. Pályafutása 
alatt 54 filmben szerepelt, 
eljátszott számtalan szín-
házi szerepet, szinkronizált, 
operettet és sanzont énekelt. 
Utolsó filmszerepét halála 
évében játszotta a Koltai Ró-
bert rendezte „Sose halunk 
meg” című filmben. 2013 
decemberében 100 éves film-
színházunk felvette a nevét. 
Csákányi Eszter és Koltai Ró-
bert rendező is megtisztelte 
jelenlétével az ünnepet.

Összegyűjtötte: 
Talabér Lászlóné

Nevezetes szentgotthárdi évfordulók novemberben
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Október 26-án Szent gott-
hárd -Mária új fa lu ban átadták 
a felújított kultúrházat. Az 
egykori iskolaépületet nem 
bontották le, ma is közösségi 
célokat szolgál. Közel hét-
évnyi munka után 85 millió 
forintos költséggel moder-
nizálták. A városrészen lakók 
sok önkéntes munkával segí-
tették a cél elérését. 

Az ünnepség kezdése előtt 
Bodorkós Imre szentgott-
hárdi plébános megáldotta 
az épületet és az udvaron 
elhelyezett felújított régi tűz-
oltókocsit.  Czotter András, 
a Máraiújfaluért Egyesület 
elnöke összefoglalta, az utóbbi 
években milyen fejlesztések 
voltak. Felújították a kápol-
nát, a talapatkai haranglábat, 
buszvárókat, tárolóépüle-
tet és kultúrházat építettek. 
„Máriaújfaluban mindig sok 

olyan ember élt, aki időt és 
energiát nem sajnálva jött, 
amikor szólította a kötelesség.  
Szentgotthárd város önkor-
mányzata, a Máriaújfaluért 
Egyesület és a Máriaújfalui 
Új Erdőbirtokossági Társulat 
közös költségvállalásával és 
sok-sok társadalmi munkával 
valósítottuk meg a terveket. 
Köszönet érte mindenkinek, 
aki részt vett ebben.”

Dr. Sütő Ferenc, a város-
rész önkormányzati képvi-
selője a beruházás részleteit 
ismertette. Elmondta, hogy 

2015 őszén a máriaújfalui 
városrészi önkormányzat 
tagjai mertek nagyot álmod-
ni. A kultúrház felújítására 
határozott elképzelésük volt, 
és közel hétévnyi ütemezett 
munka után, bruttó 85 millió 
forintos költséggel készült el 
az épület, amely többfunkciós, 

hiszen itt működik az orvosi 
rendelő is. Szigeteltek, tetőt 
és nyílászárókat cseréltek, új 
fűtési rendszert vezettek be. 
A főbejáratnál akadálymentes 
rámpát is építettek. Teljesen 
megújult a vizesblokk, újra-
burkolták a nagytermet, kifes-
tették a belső tereket. A kép-
viselő megköszönte a szent-
gotthárdi önkormányzatnak, 
a Máriaújfaluért Egyesület 

elnökének, Czotter Andrásnak 
és az egyesület tagságának a 
munkáját. Czotter András is 
köszönetet mondott az ösz-
szefogásért, külön kiemelte 
Tuba Istvánt és fiát, az ifjabb 
Tuba Istvánt, akik felújították 
a tűzoltóautót.  

Az ünnepségen részt vett 
Huszár Gábor polgármester 
és Labritz Béla alpolgármester, 
valamint az önkormányzat 
több képviselője. Huszár Gá-
bor beszédében emlékeztetett 
arra, hogy ezt a régi viharvert 
tűzoltó szerkocsit Zsidán ki 
akarták dobni, de annakidején 
ő, iskolaigazgatóként „befo-
gadta”, a tornacsarnok feljáró-
jánál talált neki helyet. Örömét 
fejezte ki, hogy szép közösségi 

tere van Máriaújfalunak, s azt 
is elmondta, hogy a már meg-
szavazott 33 milliós összegen 
felül 12,5 millióval támogatják 
a járdaépítést a városrészen. 

Az ünnepséget fogadással 
zárták.  (t. m.)

Fotó: Hegedűs Csaba

Felavatták a megújított 
kultúrházat  
Máriaújfaluban

A felújított épületA felújított épület

Huszár Gábor, Czotter András, dr. Sütő FerencHuszár Gábor, Czotter András, dr. Sütő Ferenc

Bodorkós Imre Bodorkós Imre 
plébánosplébános

A felújított szerkocsiA felújított szerkocsi
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A víz üzenete címmel a szent-
gotthárdi Csákányi László 
Filmszínházba hívta az ér-
deklődőket a Kultport-a Ala-
pítvány október 21-én. A Vad 
víz-Aqua Hungarica című 
természetfilm vetítése előtt 
Zaka Dominika író tartott 
előadást. A program része 
volt a Szentgotthárdi csa-
padékvíz-elvezető rendszer 
fejlesztése projektnek. 

Pécsi József az alapítvány 
nevében köszöntötte az írót 
és a közönséget, a filmet in-
gyenesen lehetett megnézni. 

Zaka Dominika beszélt arról 
a hedonista és pazarló élet-
módról, amit a mai világban 
folytatnak. A természeti érté-
kek nagyobb megbecsülését 

kellene szem előtt tartani. Ő 
maga 18 éves korától szakított 
jómódú, budapesti családja 
életfelfogásával (bejárta velük 
a világ nagyvárosait, de nem 
járt a budai hegyekben, vagy 
a Pilisben), azóta jurtában él, 
önellátó gazdálkodásba fogott. 
Az ország gyönyörű tájait 
ismerhette meg vándorlásai 
során (autóját eladta), hatszor 
költözött – az Alföldön, a Du-
na-kanyarban és Somogyban 
is lakott – jelenleg egy zselici 
zsákfaluban van az otthona, 
egy saját lóval él és nyolc má-
sik lovat gondoz. Elmondása 
szerint nem használ vezetékes 
vizet, se áramot. Háziszappant 
készít, maga termesztette 
növényeit fogyasztja. A kör-
nyezetében először furának 

tartják az életfelfogását, majd 
később irigylik is. A maga 
termesztette paradicsomot, 
paprikát és egyéb zöldsége-
ket megkóstolva, ízvilágukat 
összehasonlítva, szomszédjai, 
ismerősei a „bolti áruval” el-
kérik azok magját… Pazarlóan 
bánunk a vízzel, kizsaroljuk 
a Földet, amelynek ma már 
8 milliárd ember eltartásáról 
kell gondoskodni. Az ember a 
legönzőbb élőlény, túlfogyasz-
tásával veszélyezteti a bolygót.

Zaka Dominika 32 éves, több 
könyvet is jegyez, életfelfogá-

sáról, a természet körforgásá-
ról színesen mesélt. 

Az előadásra Fehér Zoltán 
Magyarország csodálatos ter-
mészetfilmje rímelt, bejárhat-
tuk a természetes és vadvízi 
világot a Dunántúltól az Alföl-
dig, láthattuk a mesterségesen 
kialakított nagyvizeket és azok 
növény- és állatvilágát is. A film 
narrátora Fekete Ernő volt. 

A vetítés után a mozi galéri-
áján beszélgetett az érdeklő-
dőkkel Zaka Dominika. 

(t. m.)
Fotó: Pécsi József

A víz üzenete a moziban

Egészségünkért, ismeretterjesztő sorozat (54.)

A csontritkulás (osteoporo-
sis) a csontok fokozott sérü-
lékenységét eredményezi, 
mely csonttöréshez vezet-
het. Tipikus törési testtájak: 
a csukló, a gerinc, a felkar 
és a csípő. Nemritkán a 
törés irányítja a figyelmet 
a problémára. A lakosság 
hozzávetőleg 10%-a érintett.

Életmódunkkal, étkezési 
és mozgási szokásainkkal 
már korai életszaktól sokat 
tehetünk annak érdekében, 
hogy megelőzzük, illetve 
késleltessük a csontritkulás 
kialakulását.

Táplálkozás
A táplálkozásnak két te-

rületen van szerepe: a meg-
előzésnél és a már kiala-
kult csontritkulásnál. Az 
étrend célja a megfelelő 
csúcscsonttömeg elérése, és 
a csontvesztés lelassítása. 
A megelőzés és a keze-

lés diétája ugyanaz: ve-
gyes táplálkozás és kal-
ciumban gazdag étrend. 
Figyelni kell a megfelelő 
energiabevitelre és az opti-
mális tápanyag-összetételre! 
A kalcium ajánlott meny-
nyisége gyermekkorban 
napi 500-800 mg, felnőtt-
korban napi 1000-1200 mg, 
áldott állapotban és szoptató 
anyáknak napi 1500 mg. 
A kalcium hasznosulását 
elősegítő (növelő) ténye-
zők: a D vitamin, laktóz, 
savas közeg, fizikai aktivitás. 
A gátló tényezők: a túlzott 
fehérje- és zsiradékfogyasz-
tás, sok foszforbevitel, kevés 
D vitamin, mozgásszegény 
életmód, dohányzás. Figye-
lembe kell venni, hogy bi-
zonyos növényekben (paraj, 
sóska, rebarbara, zeller-
gumó, szárazhüvelyesek, 
búzakorpa) lévő 
oxál- és fitinsav 
csökkenti a kalci-

um felszívódását! Tehéntej 
kalciumtartalma 120mg/1 dl, 
Edami, Ementáli, Pannónia 
sajt 800 mg/100 g, Kalci sajt 
1300mg/100g.Vannak kal-
ciumtartalmú ásványvizek, 
például: Apenta, Fonyódi, 
Kékkúti, Kristályvíz, Har-
mat-víz, Parádi víz. Aján-
lott a kalciummal dúsított 
élelmiszerek például: sajt 
(Kalci), kenyér (Atlasz), gyü-
mölcsjoghurt (Minerál+), 
virsli, párizsi felvágott, gyü-
mölcslé (Yippi). Kerülendők 
a magas foszfortartalmú 
tápanyagok, üdítőitalok 
(főleg a kólafélék), húsok, 
húskészítmények, belsősé-
gek, olajos magvak, konzer-
vek, krémporok. Ha például 
egy pohár cukros üdítőt elfo-
gyasztunk étkezés után, az-
zal semlegesíthetjük az étel 
összes kalciumtartalmát!

Fontos szerepe van a 
csontanyagcserében a kal-
cium és foszfor mellett a 
magnéziumnak és a D vi-
taminnak. Magnéziumtar-
talmú táplálékok például: 
zöldség- és főzelékfélék, 
gyümölcsök, gabonafélék. 
D vitamin források: a máj, 
tojás, tej, tejtermékek, halolaj. 
A konyhatechnológia szem-
pontjából a zsírszegény pá-
rolást teflonban, grillen, mik-
rohullámú sütőben, alufóliá-
ban, sütőzacskóban történő 
sütést, valamint a joghurtos, 
kefires habarást javasolt 
előnyben részesíteni.

(A következő részben a moz-
gás hatásával foglalkozunk.)

Tassné Kovács Diána 
dietetikus és 

dr. Klósz Beáta 
gyógytornász

EFI Szentgotthárd

A CSONTRITKULÁS MEGELŐZÉSE

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

Zaka Dominika a galérián (jobbról az első)Zaka Dominika a galérián (jobbról az első)
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A Vas Megyei SZC Rázsó 
Imre Technikum második 
alkalommal rendezte meg 
szeptember 29-én a Közle-
kedésbiztonsági Versenyt 
az általános iskolák felső 
tagozatos tanulói számára. 

A vetélkedőn a Szentgott-
hárdi Arany János Általános 
Iskola hetedik osztályos ta-
nulói közül Domokos Dóra, 
Herczeg Dávid, Jandrasits 
Kinga, Orbán Bence, Szoták 
Botond és Zámodics Trisztán 

vettek részt, akik két csapattal 
neveztek a megmérettetésre. 
A verseny Kresz–teszt kitöl-
téséből, szerelési feladatokból 
(kerékpár első kerekének 
cseréje, lámpák felszerelése, 
kerékpárgumi felpumpálása) 
és ügyességi versenyből állt, 
utóbbit a rendőrség biztosítot-
ta. A kellemetlen, esős időjárás 
miatt az intézmény tornater-
mében jelölték ki a pályát. 

A verseny ideje alatt a tanu-
lók megtekinthették az iskola 

tanműhelyeit is (pl. autósze-
relő-műhely, kovácsműhely 
stb), valamint oktatói felügye-
let mellett kipróbálhatták az 
iskola oktatási célra használt 
traktorját. 

A jó hangulatú, színvonalas 
versenyen Zámodics Trisz-
tán, iskolánk tanulója egyéni 
számban az első helyen vég-
zett. Gratulálunk!

Információ: 
Arany iskola

„Aranyosok” a Közlekedésbiztonsági 
Versenyen Körmenden

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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MOZIMŰSOR
Premier! november 11. 

19:00, november 12. 19:00, 
november 13. 18:00

Fekete Párduc 2 (szinkroni-
zált amerikai akciófilm, sci-fi 
kalandfilm – 3D)

november 12. 17:00, novem-
ber 13. 16:00

Tad, az elveszett felfedező 
és a Smaragdtábla (szinkroni-
zált spanyol családi animációs 
kalandfilm – 2D)

november 14. 19:00, no-
vember 15. 19:00, november 
18. 19:00

Fekete Párduc 2 (szinkroni-
zált amerikai akciófilm, sci-fi 
kalandfilm – 2D)

november 19. 17:00, no-
vember 20. 16:00

Krokodili (szinkronizált 
amerikai családi kaland-víg-
játék – 2D)

november 19. 19:00, no-
vember 21. 19:00

Mosolyogj (szinkronizált 
amerikai horrorfilm – 2D)

november 20. 18:00
Beugró a Paradicsomba 

(szinkronizált amerikai vígjá-
ték – 2D)

Filmklub! november 22. 
19:00

A rózsák királynője (szink-
ronizált francia vígjáték – 2D)

november 25. 19:00
Beugró a Paradicsomba 

(szinkronizált amerikai vígjá-
ték – 2D)

november 26. 17:00, no-
vember 27. 16:00

Krokodili (szinkronizált 
amerikai családi kaland-víg-
játék – 2D)

november 26. 19:00, no-
vember 27. 18:00, november 
28. 19:00, november 29. 19:00

A menü (szinkronizált ame-
rikai thriller – 2D)

Megérkezett az idei 
tízezredik vendég is  

Fortuna, a sors istennője 
most úgy döntött, hogy be-
avatkozik az élet menetébe. Az 
történt ugyanis, hogy techni-
kai okok miatt október 10-én 
(hétfőn) a szentgotthárdi mozi 
statisztikai moduljába nem 
érkezett meg a délutáni szer-
vezett iskolai előadás létszám-
adata, összesen 102 fő. Ezt csak 
a hét második felében sikerült 
korrigálni, és akkor a jegyki-
adó rendszer számlálója már 
10000 felett járt. Az kiderült, 
hogy október 11-én (kedden) 
este a Filmklub őszi soroza-
tának második előadására 
érkezett meg az idei 10000. 
látogató, de a nézőt utólag már 
nem lehetett beazonosítani. 
Ebből adódóan az a döntés 
született, hogy az említett 
program harmadik vetítésére 
jegyet váltók közül sorsol-
ták ki a szerencsés látogatót. 
Október 25-én (kedden) este 
az üvegurnából a szentgott-
hárdi digitális vetítéstechnika 
korszakának 150000. nézője, 
Kóbor Szonja húzta ki azt a be-
lépőt, amelynek a tulajdonosa 
Páliné Herczeg Anita, a Takács 
Jenő Alapfokú Művészeti Is-
kola zenepedagógusa volt. Ő 
lett tehát az idei tiszteletbeli 
10000. vendég. A filmszín-
ház tulajdonosától szentgott-
hárdi témájú könyveket, az 
üzemeltetőjétől pedig alkalmi 
mozijegyeket kapott.

A tanárnő a szabadidejét 
általában kirándulással tölti a 
családjával. Szívesen járják az 
erdőt, és gyakran ellátogatnak 
különböző autós rendezvé-
nyekre is. Nagyon szeretik a 
filmeket, régóta és rendszere-
sen – havonta 2-3 alkalommal 
– felkeresik a helyi mozit, de 

színházba ugyancsak járnak.  
A vetítésekre többnyire a fér-
jével megy, de alkalomszerűen 
a gyermekeivel és a barátnő-

ivel szintén beül egy-egy jó 
történetre. Érdekes, hogy ami-
kor kisorsolták, akkor egyedül 
érkezett a Tunéziai terápia 
című alkotásra, de azt meg-
előzően is részt vett a Filmklub 
valamennyi őszi előadásán. 
Megkedvelte a sorozatokat, 
szimpatikus számára, hogy 
mindig egy-egy központi téma 
köré válogatják a produkci-
ókat. Az szintén tetszik neki, 
hogy a különleges alkalmakat 
felvezető kiselőadásokból 
érdekes háttér-információkat 
tudhat meg, a látottak után 
pedig az épület aulájában le-
hetőség van beszélgetésre és 
eszmecserére. Nagyon örül 
annak, hogy ebben a szériában 
– kéthetente keddenként – a 
könnyedebb műfajok kerül-
nek a mozivászonra.

Egyébként minden filmes 
kategóriában megtalálja a 
számára tetszőt, de előre meg-
nézi az alkotások eredetét és 
értékelését. Fontosnak tartja, 
hogy legyen mondanivalójuk, 
és pluszpontot jelent, ha szép 
helyeken játszódnak. Kör-
nyezetéből sokan gratuláltak 
neki a nyereményhez, de sze-
rencsésnek elsősorban nem 
ezért tartja magát, hanem 
sokkal fontosabb számára, 
hogy van egy kellően modern 
filmszínháza a városnak, ahol 
a digitális technika bevezetése 
óta premier-vetítéseket is lát-
hatnak. A kellemes körülmé-
nyekhez hozzátartozik, hogy 
a mozi személyzete mindig 

segítőkész és barátságos, a 
honlapja naprakész és aktuális 
információkban gazdag, az 
épületnek pedig kulturális-
közösségi térként a település 
életében meghatározó sze-
repe van. Reméli, hogy minél 
többen kedvet kapnak a sza-
badidő egy részének a Csá-
kányi László Filmszínházban 
való eltöltéséhez.

VÉSZFORGATÓKÖNYVEK
Hiába lett meg október 25-

én az idei tízezredik vendég, 
ennyi még messze nem elég a 
szentgotthárdi mozi rentábilis 
működéséhez. Az októberi 
hosszú hétvégére meghirde-
tett „SZIMPÁTIAMOZI” kam-
pányban megcélzott ötszáz 
néző nem érkezett meg, ösz-
szesen csak kettőszázötven 
vendég váltott jegyet, ami így 
gyakorlatilag csak fél siker, 
ha ezt egyáltalán annak lehet 
nevezni. A segélykiáltás talán 
meghallgatásra talált, de a szá-
mok alapján a bizakodás he-
lyett aggodalomra van okunk.

Januártól – részben az ener-
giaárak drasztikus növeke-
dése miatt – a filmszínház 
üzemeltetésében jelentős vál-
tozások várhatóak, amelyek 
valószínűleg a fűtési idény 
végéig hátrányosan érintik 
a közönséget. A legenyhébb, 
hogy csökkenni fog a vetítési 
napok száma. Előfordulhat 
azonban az is, hogy az év első 
heteiben egyáltalán nem lesz-
nek előadások, de a legrosz-
szabb esetben bekövetkezhet, 
hogy tavaszig zárva marad az 
épület.

A gáz használatából kell a 
legtöbbet megtakarítani, ezért 
fontos, hogy a nézők rétegesen 
öltözzenek, mert a korábbi 
években megszokott beltéri 
hőmérsékletet már nem lehet 
biztosítani.

A „MOZIZZUNK!” felhívás 
most már nagyon sok ember-
hez eljutott, és ez a lehetőség 
december végéig még rendel-
kezésre áll a vetítőhely iránti 
rokonszenv kimutatására, 
ezért aki megteheti, minden-
képpen éljen vele, és nézzen 
meg minél több filmet!

Páliné Herczeg AnitaPáliné Herczeg Anita
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Kétéves kényszerkihagyást 
követően idén decemberben, 
a korábbiaktól kicsit rendha-
gyó időpontban: december 
17-én szombaton tartja a he-
lyi asztalitenisz szakosztály a 
hagyományos asztalitenisz 

versenyüket, a Szentgott-
hárd Amatőr és Nyílt Asz-
talitenisz Bajnokságot. A 
helyszín a már megszokott 
VMSZC III. Béla Technikum 
és Kollégium tornaterme, 
ami egyben a szakosztály fő-

hadiszállása is, a szakosztály 
itt is szeretné megköszönni 
az iskola hosszú évek óta 
tartó együttműködését és 
segítségét. A verseny rész-
letes kiírása a szakosztály 
facebook oldalán hamaro-

san olvasható. A szervezők 
várnak minden sportked-
velő vendéget, játsszanak, 
szurkoljanak együtt.

Információ: 
SZVSE asztalitenisz 

szakosztály

A Borbély Team csapatát 
Borbély Attila és édesapja, id. 
Borbély Sándor alkotják. Az 

ősz folyamán több hazai és 
osztrák futóversenyen indul-
tak, amelyeken számos szép 

eredményt értek el.
•  10. Brunnenlauf 

Fürstenfeld 10 km M60 
korosztály: 5. id. Bor-
bély Sándor 52:24 39. 

• História Futás Kő-
szeg 7,8 km 1986-2002 
között születettek: 4. 
Borbély Attila 32:16 
1970 előtt születettek: 
3. id. Borbély Sándor 
39:42 

• 22.Buschenschank 
H a l b m a r a t o n 
L o i p e r s d o r f  3  k m 
sprint abszolút: 2. Bor-
bély Attila 11:51 10 km 
M60 korosztály: 9. id. 
Borbély Sándor 53:54

Rendhagyó módon kez-
dődött a 23. Újpesti Futó és 
Kerékpáros Fesztivál. Idén 
először ugyanis a verseny-
számok közé bekerült a tized-, 
a harmad- és a 21 kilométe-
res félmaratoni táv is. A ver-
senyközpont a Halassy Olivér 
Városi Uszoda előtti füves 
területen volt. Az útvonal a 
Farkaserdő körüli utcákon 

zajlott. A versenyt reggel 8 
órakor, kissé csípős időben 
indították. Közel 200 futó raj-
tolt el, köztük a szentgotthárdi 
Borbély Sándor a SZoESE 
versenyzője, aki a 12,4 km-es 
távon rajt-cél győzelmet ara-
tott. Eredmény: Férfi abszolút 
12,4 km: 1. Borbély Sándor 
SZoESE 42:38,

Információ: SZoSE

ÁFÉSZ Női torna 
időpontja: 2023. január 21. 
(1 játéknap)

A Perfect Change Alpokalja 
Minitorna selejtező mérkő-
zései egy hétvégén zajlanak, 
majd a továbbjutó csapatok 
egy másik hétvégi napon foly-
tatják a küzdelmeket a mi-
nél előkelőbb helyezésekért. 
Az Andante Retro-Öregfiúk 
Kupa és ÁFÉSZ Női torna 
pedig egy napon zajlana. A 
szervezők várják a csapatok 
jelentkezését, a versenykiírást 
és a jelentkezés részleteit ha-
marosan a torna megszokott 
fórumain megtalálhatják az 
érdeklődők.

Információ: g. á.

Az idén a vasszécsenyi 
Ambrózy-Migazzi István 
Általános Iskola 
tornaterme adott 
otthont a Megyei 
Asztalitenisz Diák-
olimpia döntőjé-
nek. A versenyen 
több mint 100 ifjú 
versenyző ragadott 
ütőt és versengtek 
egymással. A Szent 
Gotthárd Általá-
nos Iskola három 
tanulója is résztve-
vője volt a megyei 
m e g m é r e t te té s-
nek, Sarang Lot-
ti, Németh Huba 

és Németh Zalán, akik ki-
válóan szerepeltek. Zalán 

ezüstérmet, míg Lotti és 
Huba bronzérmet szereztek 

a 2022. évi megyei 
döntőben. Az ifjú 
sportolók felkészü-
lését a Szentgott-
hárdi Asztalitenisz 
Szakosztály segíti, a 
szakosztályvezető 
Pap Károly elmond-
ta a gyerekekről, 
hogy nagyon szor-
galmasak, és nagy 
lelkesedéssel járnak 
a heti asztalitenisz 
edzésekre, ennek a 
munkának érett be 
most a gyümölcse.

Információ: g. á.

Újra asztalitenisz-bajnokság városunkban

Futóesemények

Megyei Asztalitenisz Diákolimpia
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A Szentgotthárdi Sport- és 
Szabadidőközpont adott ott-
hont a junior válogatottak 
Négy nemzet tornájának 
október 14-15-én. Az idei 
megmérettetésen a magyar, 
francia, dán és norvég kézi-
labda korosztályos váloga-
tottak vettek részt. 

Az utánpótlás együttesek 
közül ez a korosztály számít 
a legidősebbnek, ezt követően 
már a felnőttek között versen-
genek az ifjú sportolók. A csa-
patok közel egy hetet töltöttek 
városunkban, rendkívül elé-
gedettek voltak mindennel. A 
magyar csapat szakmai stábja 
is ismert kézilabdázókból állt 
össze, a szövetség edzője a 
korábbi sokszoros válogatott, 
jelenleg az NB I-es NEKA 

vezetőedzője, Sótonyi László, 
segédje a szintén sokszoros 
válogatottsággal rendelkező, 
jelenleg a Tatabánya (NB I) 
vezetőedzője, Tombor Csaba, 
és a kapusedző is ismert volt 
válogatott játékos, Szatmári 
János volt, a játékosok tekin-
tetében a két legismertebb 
játékos a veszprémi Lukács 
Péter és a kapus Palasics 
Kristóf, érdekesség, hogy a 
csapat magját a NEKA csapata 
adja, ahol együtt dolgoznak 
nap mint nap a szövetségi 
edzővel. Az ünnepélyes meg-
nyitót követően el is kezdőd-
tek a mérkőzések, az első 
összecsapáson a magyarok 
mérkőztek meg a dán együt-
tessel, kiélezett küzdelem 
után a dán csapat bizonyult 
jobbnak (30-28). A pénteki 

nap másik mérkőzésén Nor-
végia és Franciaország mér-
kőzött meg egymással, ahol a 
franciák egy kemény, férfias 
mérkőzésen győzedelmes-
kedtek (31-28). A két vesztes 
másnap egymással játszott, a 
magyarok 32:23-ra megver-
ték Norvégiát, az előző napi 
összecsapások győzteseinek 
mérkőzésén pedig a dánok 
29-27-re múlták felül a fran-

cia riválisukat. A torna kiváló 
lehetőség volt, hogy felmérjék 
a csapatok felkészültségüket 
a 2023. évi német-görög kor-
osztályos kontinenstornára, 
az eredmény itt kevésbé volt 
fontos, bízunk benne, hogy 
ez a felkészülési torna is se-
gíteni fogja a magyar csapat 
minél sikeresebb szereplését 
az Eb-n.  

Információ: g. á.

A szervezők az idei év nehézségei miatt is 
elsődlegesen a tavalyi évhez hasonló megol-
dásokban gondolkodnak a Perfect Change Al-
pokalja Kupa és kísérőtornáival kapcsolatban. 
A tornák tervezett dátumai:

Perfect  Change Alpokal ja  Minitorna: 
2023. január 28–29 és 2023. február 4. (3 
játéknap)

Andante Retro-Öregfiúk Kupa időpontja: 
2023.01.14. (1 játéknap)

A szombathelyi Agrobio Classic Kick-box 
és Box Club egy utánpótláskorú sportolója, 
Bedi Miklós (szentgotthárdi sportoló) és 
vezetőedzőnk, Mayer Gábor október 1-9. 
között részt vett az olaszországi Utánpót-
lás Kick-box Világbajnokságon Jesoloban.

Az Utánpótlás Kick-box Világbajnokságra 
1909 sportoló 2545 nevezést adott le.

63 ország képviseltette magát a nemzet-
közi megmérettetésen. Magyarországot 
216 sportoló képviselte. Magyarország vá-
logatottja az összetett 2. helyezést érte el az 
országok ranglistáján. 

Bedi Miklós pointfighing OC szabályrend-
szerben -63 kg-ban indult. Sajnos nem a 
vártnak megfelelően alakult az eredmény, 
hisz nem sikerült beverekedni magát a 
legjobb 8 közé, így kilencedik helyezett lett.

Csapatversenyben viszont sikerült bizo-
nyítani tehetségét és elszántságát.

Bedi Miklós tagja lehetett a magyar 
pointfighting OC csapatnak. Tagok: Bedi, 
Dénes, Földi, Nagy.

A csapat bronzérmes lett, így Bedi Miklós 
nyakába is bronzérem került.

Bedi Miklós 3. helyezett lett a PF OC csa-
patversenyben a magyar csapat tagjaként!

Gratulálunk teljesítményéhez és a csapat 
sikeréhez!

Bedi Miklós felkészülését Mayer Gábor 
vezetőedző segítette, valamint részt vett 
felkészítő táborokban, illetve pointfighting 
kick-box táborokban. Ennek köszönhetően 
nagyon jól sikerült a világbajnokságra való 
felkészülése.

Információ: Agrobio Classic 
Kick-box és Box Club

Négy nemzet tornája

Perfect Change Alpokalja Minitorna

Utánpótlás Kick-box Világbajnokságon jártunk



16 Szentgotthárd

A fiatalon elhunyt szentgott-
hárdi zeneszerzőre, Keserü 
Balázsra emlékeztek az idén 
Szentgotthárdon, halálának 
25. évfordulója alkalmából. 
A Szentgotthárd Énekegye-
sület pályázaton nyert támo-
gatást a Szentgotthárdi mise 
előadására és az oratórikus 
mű kottáinak kiadására. Ok-
tóber 21-én a Színházban 
zárták a projektet, mutatták 
be a kottafüzeteket.  

A zárt körű bemutatón Ko-
vács Márta Mária, a Szentgott-
hárd Énekegyesület elnöke is-
mertette a projektet. 2021-ben 
nyújtották be a pályázatot az 
Emberi Erőforrások Minisz-
tériumához a zeneművészeti 
szervezeteknek kiírt felhívásra. 
Keserü Balázs Szentgotthárdi 
mise című művének előadá-
sára kaptak 775 ezer Ft-os 
támogatást, és a szentgotthárdi 
önkormányzat további 634 
ezer Ft-ot juttatott erre a célra. 
Április 9-én a felújított Nagy-
boldogasszony templomban 

szólalt meg a mű a Zalaeger-
szegi és Szentgotthárdi Zene-
barátok kórusa előadásában. 
A miséből részletek hangzottak 
el a zalaegerszegi kórus áprilisi 
erdélyi körútján, Marosvásár-
helyen és Csíksomlyón is. 

Június 16-án a zalaegerszegi 
Városi Hangversenyteremben 
újra felcsendült a teljes mise.  
A koncertekről a Gotthárd TV 
és a Zalaegerszegi TV felvételt 
készített, melyekből részletek 
hangoztak el a projektzárón.  

A pályázati program kere-
tében a.Szentgotthárdi mise 
kottáinak nyomtatott formá-
ban  történő kiadása 
is cél volt, folytatta a 
program bemutatását az 
Énekegyesület elnöke.  
„Az „Egy Hangverseny 
Teremért Alapítvány” 
vezetőjével, Göllesz Zol-
tánnal a mű digitális 
feldolgozásáról és a kot-
ták kiadvány formába 
történő szerkesztésé-
ről állapodtunk meg. 
Az Alapítvány Molnár Viktor 
kortárs zeneszerzőre bízta a 
mű digitalizálását. Az eredeti 
kéziratot átadtuk, és hamaro-
san megérkezett a feldolgozott 
partitúra. Ezen a ponton óriási 
segítséget nyújtott Soós János 
és Zleovszki-Mayer Julianna, 

akik vállalták a lektorálást. A 
pontosítások után készültek el 
a lefűzött példányok, melyek-
ből kettőt az Országos Széché-
nyi Könyvtárnak továbbítottak, 
köteles példányként, az Ének-
egyesület 20 példányt kapott, 
további példányok jeles orgo-
naművészhez, karnagyhoz és 
a KÓTA vezetőjéhez kerültek. 

 Az Egy Hangverseny Te-
remért Alapítvány munká-
ja 227.729 Ft-ba került, a pá-
lyázatból rendelkezésre álló  
105 000 Ft-ot 122 929 Ft-tal 
az Alapítvány egészítette ki.  
A kiadvány három lefűzött 

példányból áll: egy a teljes 
repertoár, egy csak a kórus 
szólamokat tartalmazza, egy 
pedig a szólisták és a kísérő 
zenék szólamait foglalja ma-
gába. A Szentgotthárdi Önkor-
mányzattól kapott támoga-
tás maradványából még 5 db 

díszpéldány is elkészülhetett. 
A kiadvány bevezetőjébe a 
Hrabovszky-Orth Katinka által 
az áprilisi hangversenyen is 
elhangzott köszöntő került, és 
Keserü Balázs fényképe. 

Egy-egy díszpéldányt és 
kottafüzetet kapott Balázs 
édesanyja, Keserü Lajosné, a 
Szentgotthárdi Értéktár, a Ta-
kács Jenő Alapfokú Művészeti 
Iskola és a győri Richter János 
Zeneművészeti Szakközépis-
kola, melyekben zenei tanul-
mányait folytatta a szerző. Az 
ötödik a Szentgotthárd Ének-
egyesületnél maradt.

A program befeje-
zéseként Kovács Már-
ta Mária megköszön-
te a támogatásokat a 
minisztériumnak, az 
önkormányzatnak, és 
mindazoknak a szent-
gotthárdi és zalaeger-
szegi zenebarátoknak, 
akiknek áldozatvállalá-
sával megvalósulhattak 
az előadások, továbbá a 

mű kiadása. Külön kiemelt kö-
szönetet mondott Zleovszki-
Mayer Juliannának és Soós 
Jánosnak a mű előadásában 
és lektorálásában nyújtott 
segítségért. 

  (t. m.)
Fotó: M. P.

Díszkiadásban is megjelentették  
Keserü Balázs oratóriumát

Keserü LajosnéKeserü Lajosné


