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Szentgotthárdon mutatták be 
elsőként a Brenner-filmet

Szentgotthárdról rajtol a Tour de Hongrie
Február 28-án, Budapesten ünnepélyes keretek között je-
lentették be a 44. Tour de Hongrie kerékpáros körverseny 
útvonalát. Május 10-én Szentgotthárdról rajtol a verseny, 
amely idén Nyugat-Magyarországra koncentrál, a záró 
etapja pedig Budapesten lesz. Az útvonalbejelentő gálán 
Huszár Gábor, Szentgotthárd polgármestere és dr. Kon-
dora Bálint, Vas Vármegye Közgyűlésének alelnöke, a Vas 
Vármegyei Turizmus Szövetség elnöke is tiszteletét tette.

 
Szentgotthárdi rajt, budapesti záróetap, 879 kilométer, 7554 

méternyi szintemelkedés, három sprintszakasz és két új hegyi 
befutó vár a 44. Magyar Kerékpáros Körverseny mezőnyére 
2023 májusában. A Tour de Hongrie útvonalát egy, az M4 Sport 
csatornáján élőben közvetített gálarendezvény keretei között 
mutatták be február 28-án a Budapest Music Centerben.

Folytatás az 5. oldalon 

Február 24-25-én mutatták be Szentgotthárdon a Csákányi 
László Filmszínházban a Boldog Brenner Jánosról szóló 
nyolcrészes filmsorozatot. A Legyetek szeretettel című film 
jeleneteit egy éve forgatták, javarészt az 1957-ben történt 
papgyilkosság korábbi helyszínein, Rábakethelyen, Zsidán, 
Szentgotthárdon.  A film rendezője és forgatókönyvírója 
Szilágyi Andor, főszereplője Jámbor Nándor színművész.  
A telt házas díszbemutató után szinte megállt az idő a mozi-
ban, döbbent csend után kezdtek csak tapsolni a nézők.  

Három fejezetre bontva mu-
tatták be a filmet a 110 éves 

fennállását az idén ünneplő 
szentgotthárdi moziban. Első 

alkalommal fordult elő, hogy 
egy televíziós sorozatot vittek 
itt mozivászonra. Egy mai fiatal 
vlogger felfedezőútja és kíván-
csisága nyomán változnak az 
idősíkok és bontakozik ki a tra-
gikus történet, Brenner János 
káplán mártírhalála és az ügy 
későbbi szálai. Noha akkor seb-
tiben „megtalálták” és kétszer 
halálra is ítélték a gyilkost, de 
sok év múlva mégis kiengedték 

a börtönből, később a bíróság 
elítélte azt, aki beteghez hívta a 
káplánt…  Brenner Jánosról csak 
suttogva lehetett beszélni, em-
lékezetét mégis ébren tartották 
Szentgotthárdon és környékén. 
Ennek is köszönhető, hogy bol-
doggá avatták 2018-ban. A film, 
hiába ismertük a történetet 
itt a végeken, mégis teljesen a 
hatalmába kerített mindenkit. 

Folytatás a 3. oldalon 

A film szereplői közül sokan eljöttek. Fotó: Pap Eszter/SztiphotoA film szereplői közül sokan eljöttek. Fotó: Pap Eszter/Sztiphoto

Dr. Kondora Bálint, Huszár GáborDr. Kondora Bálint, Huszár Gábor
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Szeretnél egy családias hangulatú, 
energikus csapat tagja lenni?  

Szentgotthárdi üzemünkbe keresünk új Kollégákat, akik szívesen 
csatlakoznának nagy múltú, de mégis fiatalos csapatunkhoz.

Mivel foglalkozhatnál?
Kettő, illetve három műszakos munkarendbe keresünk:

– Mechanikai műszerészt
– Varróautomata gépkezelőt
– Hímzőgép-kezelőket
– Hajtogató, minőségellenőröket

Egyéni fejlődésedhez igazított segítséget kapsz minden egyes 
feladatkörhöz, kollégáink mentorként segítik betanulásodat az 
első perctől fogva.

Amit tudnod kell rólunk:
– Mindenkivel hosszú távra tervezünk
– Megoldjuk, hogy a munkahely és 
   a Család összeegyeztethető legyen
– Nem károsodik az egészséged, mindenféle környezeti 
   ártalomtól mentes munkát ajánlunk
– Rajtad múlik mennyit tudsz keresni 
   (teljesítmenyarányos jövedelem)
– Az utazásod költségeihez hozzájárulunk, 
   ingyenes céges buszjárat Szentgotthárdon belül
– Extra kedvezménnyel vásárolhatod meg a cég termékeit.

Jelentkezz mielőbb a 06 94 380–857 telefonszámon 
vagy kuernyek@vossen.com e-mail címen.

A VOSSEN Csapat

A helyi környezet- és termé-
szetvédelem szabályairól szóló 
15/2019. (VI.26.) önkormányzati 
rendelet módosításra került a 
februári képviselő-testületi ülé-
sen. Egységesítették a belterü-
leti ingatlanok esetében az első 
kaszálás határidejét. A település 
belterületén lévő ingatlanok 
tulajdonosai, használói számá-
ra akár beépített, akár beépítet-
len ingatlanról van szó, az első 
kaszálást június 15-ig kell el-
végezni. A rendelet szerint 

a szükségesség mértékének 
megfelelően – de évente leg-
alább két alkalommal – kell az 
ingatlanokat a gyomtól, gaztól, 
hulladéktól, vadon növő bok-
roktól stb. megtisztítani, illetve 
az ingatlanok előtti zöldterületi 
részek kaszálásáról is gondos-
kodni. A második kaszálást 
változatlanul szeptember 15-ig 
szükséges elvégezni.

Információ: 
Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal

Módosították a helyi környezet- és 
természetvédelmi rendeletet

Leadhatják a használt sütőolajat
Lakossági használt sütőolaj-gyűjtés Szentgotthárdon: már-
cius 31-én, és május 26-án. Információ: Pannon BioOlaj Kft.
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Díszbemutatón Szentgotthárdon vetítették 
elsőként a Brenner-filmet
Folytatás az 1. oldalról

Az 50-es évek fortélyos fé-
lelme, a hatalom brutalitása 
visszaüzen annak is, aki még 
nem élt akkor. A gyönyörű 
természeti képekre, a szép 
templombelsőkre, az „átalakí-
tott” kolostorépületre, a helyi 
szereplőkre és statisztákra se, 
volt túl sok idő rácsodálkozni. 

A főszereplő Jámbor Nándor 
remekül alakította Brenner 
Jánost, a színészek egytől egyig 
hitelesen hozták a karaktere-
ket, mint a hatalom fogaske-
rekei. Különös volt az is, hogy 
többségében a valóságos, igazi 
nevükkel voltak jelen a kora-
beli szereplők.  

A második fejezet után egy 
oszkói idősebb hölgy mesélte, 
még emlékszik Málcsi néni-
re, a házvezetőnőre (Kozma 
atyával együtt került át hoz-
zájuk Rábakethelyről), teljesen 
olyan volt a természete, mint 
a filmben…

A díszbemutató után sokan 
maradtak, a film alkotóival 
és színészeivel tartottak kö-
zönségtalálkozót. A vendégek 
között köszöntötték Szilá-
gyi Andor rendezőt, Jámbor 
Nándort, a film főszereplőjét, 
dr. Brenner József nagypré-
postot, dr. Székely János me-
gyés püspököt, Bodorkós Imre 
szentgotthárdi plébánost, Óra 
Krisztián iskolalelkészt, Kissné 
Köles Erikát a szlovén nemze-

tiség parlamenti szószólóját, 
dr. Soós Viktor Attila törté-
nészt.

A közönségtalálkozó mode-
rátora Szép Renáta, a Szent-
gotthárdi Önkormányzati 
Hivatal külkapcsolati és ko-
ordinációs ügyintézője volt. 
Huszár Gábor videóüzenetben 
köszöntötte a résztvevőket. 

Arról is szólt, hogy egy éve 
forgatták a filmet, és ez idő 
alatt a Püspök atyával tovább 
gondolkodva zarándoktemp-
lom építését is bejelenthették, 
ott, ahol Brenner János vérta-
núhalált halt. 

A város nevében Labritz 
Béla alpolgármester köszön-
tötte a jelenlévőket. „A film 
drámai hatást keltett, aki meg-
nézi, talán kicsit közelebb 
kerül az igazsághoz is.” Zárszó-
ként elismételte a film címét: 
Legyetek szeretettel!

A beszélgetés kezdetén vas-
tapssal fogadták Szilágyi An-
dor rendezőt, Jámbor Nándor 
főszereplőt és Tóth Zsolt ope-
ratőrt. Szilágyi Andor időn-
ként elérzékenyülve részle-

tezte, hogyan jutott el a 
Brenner-film ötletéhez, 
milyen sokan segítet-
ték a történet felgön-
gyölítését. Köszönetet 
mondott dr. Brenner 
Józsefnek, dr. Székely 
Jánosnak, dr. Sóos Viktor 
Attila történészenek, aki 
a forgatókönyv hiteles-
ségét nagyban segítette, 
a szentgotthárdi önkormány-
zat szintén nagyon jó partner 
volt, és az itt élő emberek is 
rendkívül segítőkészen és 
kedvesen fogadták a stábot. 
„Sok ember állt mögém, 2,5 
éven belül elkészült a film, 
benne volt ez a csoda, hogy 
sikerül, amit megálmodtam, 
boldog vagyok! Brenner János 
története Szentgotthárdhoz 
köthető, ezért is öröm szá-
momra, hogy itt mutatták be 
a filmet legelőször.”

Jámbor Nándor elárulta, 
hogy egyházi ügyekben nem 
volt túlzottan járatos, de hite 
erősítést kapott a forgatás 
során. Rengeteget olvasott és 
tanult – latinul is – az egyházi 
szertartások miatt. A filmes 
szerep más, mint a színhá-
zi, mindig vannak váratlan 
fordulatok, Brenner János 
szerepére nem lehetett előre 
fölkészülni, jelleme, karakte-
re, életszeretete egyedi. Igazi 
csapatmunka volt a forgatás. 

Szilágyi Andor a film további 
sorsáról azt mondta, előfor-
dulhat, hogy külföldön előbb 
megismerik, mint idehaza, 
több televíziót is megkeresett, 

eddig válaszra sem méltatták. 
Dr. Székely János megyés 

püspök arra hívta fel a figyel-
met, hogy Brenner János éle-
tének olyan kisugárzása volt, 
hogy győzött a sötétség fölött. 
Neve magyarul lángolást, 
égést jelent.  Istennek odaa-
dott élete azt mutatja, hogy a 
hit fénye tudja beragyogni az 
ember életét. 

Dr. Brenner József elmond-
ta, már korábban látta a fil-
met. János testvére „kétoldali” 
testvére, mert édestestvére 
és paptestvére is volt. „Kik 
voltak, akik meggyilkolták, 
nem tudhatom én se, majd 
hozzátette, a legtöbbet talán 
én tudhatom a történtekről, de 
a teljes igazság talán soha nem 
fog kiderülni. Egy azonban 
biztos: János meggyilkolása 
megszervezett bérgyilkosság 
volt.” A későbbiekben kitért 
arra is, hogy a film hitelesen 
ábrázolja az akkori világot, az 
akkori életet. Megköszönte az 
alkotók munkáját. 

Dr. Soós Viktor Attila törté-
nész is hangsúlyozta, a film a 
kíméletlenül durva egyházül-
dözésnek is emléket állít, ami 
Magyarországon és a Szom-
bathelyi Egyházmegyében 
zajlott az 50-es években.  

A program végén dr. Székely 
János megyés püspök megál-
dotta a filmet, majd elhangzott 
Brenner János örökérvényű 
mondata: Legyetek szeretettel!

(t. m.)

             A rendezvényen több szereplő is tiszteletét tette, vastaps-
sal üdvözölték a nézők Jámbor Nándort, Kelemen Zoltánt, 
Szabó Róbert Endrét, Balogh Jánost, Antal D. Csabát, Gyu-
lai-Zékány Istvánt, Szerémi Zoltánt, Bellus Attilát, Mihály 
Pétert, Hrabovszky-Orth Katinkát és Egri Bálintot, a stábból 
pedig Szilágyi Andor rendező mellett Botos Zsolt felvétel-
vezetőt és Tóth Zsolt operatőrt.

Jámbor Nándor Jámbor Nándor 
főszereplő, főszereplő, 

Szilágyi Andor Szilágyi Andor 
rendező, rendező, 

forgatókönyvíróforgatókönyvíró

Szép Renáta Szép Renáta 
moderálta a beszélgetéstmoderálta a beszélgetést
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Február 22-én ülésezett a szentgotthárdi önkormányzat. 
A testület a Pannon Kapu Kulturális Egyesület és a Móra 
Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 2022-ben végzett tevé-
kenységéről és idei munkatervéről fogadott el beszámolót, 
módosították a környezet- és természetvédelem szabálya-
iról szóló rendeletet, döntöttek a Gotthárd-Therm Kft. éven 
belüli hitelfelvételéről.

A képviselő-testület ülése a 
lejárt határidejű határozatok-
ról, a két ülés között történt 
fontosabb eseményekről, 
valamint a Szentgotthárdi 
Közös Önkormányzati Hiva-
tal munkájáról, illetve a pol-
gármester két ülés közti tevé-
kenységéről szóló beszámoló 
elfogadásával kezdődött. 

Minden évben a képviselők 
elé kerül a Pannon Kapu Kul-
turális Egyesület előző évben 

végzett tevékenységéről szóló 
beszámoló, valamint az egye-
sület 2023. évi munkatervé-
ről szóló tájékoztató is. Az 
egyesület számos programot, 
városi eseményt szervezett és 
koordinált 2022-ben is. A saját 
szervezésű rendezvények 
mellett rendszeresen közre-
működtek városrészi napok, 
nemzetiségi rendezvények 
lebonyolításában, technikai 
segítséget nyújtottak, ahol 

erre szükség volt. Gyorsan 
reagáltak a felmerülő problé-
mákra, elsők között intézked-
tek az energiamegtakarítással 
kapcsolatban. A megszorító 
intézkedések mellett lehe-
tőség szerint megtartották 
a rendezvényeket szabad 
téren, esetleg más helyszínen 
annak érdekében, hogy a fel-
adatellátás és a programok 
megvalósítása ne sérüljön. 
Összeállították az éves ren-
dezvénytervet is, amelyhez a 
városban működő szerveze-
tek, intézmények egy része 
megküldte az általuk terve-
zett programokkal kapcso-
latos információkat. Fontos 
hangsúlyozni, hogy az ese-
ménynaptár nem végleges, 
egyelőre nagyrészt az első 
félévi programokat tartal-
mazza, azonban egész évben 
bővíthető, kiegészíthető. 

A 2022. évi költségvetési 
rendeletet módosították, ennek 
indoka az önkormányzat mű-
ködési és felhalmozási kiadá-
sainak átcsoportosítása volt.

Módosították a környe-
zet- és természetvédelem 
szabályairól szóló rendeletet 
is. Egységesítették a belterü-
leti ingatlanok esetében az 
első kaszálás határidejét, így 
mind a beépített, mind a be-
építetlen ingatlanok esetében 
június 15-ig kell megtisztítani 
a területet a gyomtól, gaztól, 
hulladéktól, vadon növő bok-
roktól. (A rendeletről rész-
letesebben is tájékoztatjuk 
olvasóinkat.)

A közbeszerzési értékha-
tárt el nem érő beszerzések 
értékhatárait közel 10 éve 
állapították meg. Tekintettel 
az elmúlt évek jelentős mér-
tékű áremelkedéseire, az erre 
vonatkozó szabályzatot, az 
egyes értékhatárokat meg-
emelték. 

Az önkormányzat költség-
vetési helyzetére tekintettel a 
nem testületi tag, társadalmi 
megbízatású alpolgármes-
ter tiszteletdíját és egyéb 
juttatásait csökkentették, a 
bizottsági tagok tiszteletdíja 
mértékében határozták meg. 

Jóváhagyták az energia-
megtakarítási intézkedési 
terv teljesüléséről szóló II. 
számú beszámolót. A koráb-
biakban megfogalmazott 
valamennyi intézkedés ér-
vényben marad, mert jelentős 
megtakarítást sikerült elérni 
a rendelkezéseknek köszön-
hetően. 

A képviselő-testület hoz-
zájárult az önkormányzat 
100%-os tulajdonát képező 
Gotthárd-Therm Kft. által 
igényelt 50 millió forint ösz-
szegű éven belüli lejáratú 
munkabér- és működési célú 
hitel MKB Banktól történő 
felvételéhez. 

A Móra Ferenc Városi 
Könyvtár és Múzeum 2022. 
évi beszámolóját és a 2023. 
évi munkatervét is megtár-
gyalták. A részletes beszámo-
lóból kiderül, hogy két sikeres 
pályázatot valósítottak meg 
tavaly, rendszeresen segítik 
a Honismereti Klub munká-
ját, nagy hangsúlyt fektetnek 
mind a könyvtár, mind a mú-
zeum népszerűsítésére. Az 
idén is számos rendezvényt 
terveznek, múzeumpedagó-
giai foglalkozások, múzeum-
látogatások, konferenciák, 
terepasztal-bemutató, ipar-
történeti kiállítás modell-
jeinek bemutatása mellett 
céljuk, hogy a rábafüzesi Hi-
anz Tájház főépülete olyan 
állapotba kerüljön, hogy ne 
csak kiállítótér legyen.

Információ: 
Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal

Kulturális intézmények beszámolóit fogadták 
el, és gazdasági ügyekről is döntöttek

Február 22-én délután ültek össze a térség polgármes-
terei. A költségvetési határozat pontosítása mellett 
jóváhagyták a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati 
Társulás 2023. évi költségvetését is. A mérlegfőösszeget 
813.700.000 forintban határozták meg, ebből az állami 
támogatás mértéke közel 60%.

Ez az összeg tartalmazza a települések által közösen 
működtetett szolgáltatások és fenntartott intézmények 
(Városi Gondozási Központ, Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat, a szentgotthárdi Játékvár Óvoda és Tótágas 
Bölcsőde, a magyarlaki Micimackó Óvoda, a csörötneki 
Csillagvirág Óvoda és Kisvakond Minibölcsőde) valameny-
nyi költségét. Az intézményi dolgozók 90%-át érintette a 
minimálbér-változás, a dologi kiadásokat tekintve pedig 
az áremelkedéseket, inflációt és energiaár-emelkedést is 
figyelembe vette a tervezés.

Jóváhagyták a Társulás közbeszerzési tervét és a SZEOB 
intézményegységeinek nyári zárva tartását is. Idén a 
SZEOB Micimackó Tagóvodája biztosítja három mun-
kahétre az ügyeletet az óvodai ellátás tekintetében. Ez 
alapján minden család számára adott a lehetőség arra, 
hogy óvodás gyermekének elhelyezése megoldott legyen 
akár egész nyáron is. 

Információ: Szentgotthárdi 
Közös Önkormányzati Hivatal

800 millió Ft felett az Önkormányzati 
Társulás költségvetése
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Folytatás az 1. oldalról
Az idei útvonal a szent-

gotthárdi körrel kezdődik, 
ezt követően Zalaegerszegről 
Keszthelyre teker a mezőny. A 
harmadik és negyedik szakasz 
a hegyimenőknek kedvez: 
a Kaposvár–Pécs, illetve a 
Martonvásár és Dobogókő 
közötti etap is több mint 2500 
méternyi szintkülönbséget 
tartalmaz. A záró szakaszon 
a fennállása 150. évfordulóját 
ünneplő Budapesten tekernek 
a kerékpárosok 150 kilomé-
tert.

Huszár Gábor polgármes-
ter elmondta, egy kisváros 
számára hatalmas kihívás 
egy ilyen nagyszabású ese-
mény részesének lenni. A 
terv az, hogy az érintett te-
lepülések polgármestereivel 
egyeztetve, egymást erősítve 
a lehető legtöbbet hozzák ki a 
rendezvényből, amely egész 
Vas vármegye számára nagy 
jelentőségű.

A polgármester azt is hoz-
zátette, hogy a Szentgotthárdi 
Sport és Turisztikai Nonprofit 
Kft. csapata nagy részt vállal 
majd az előkészületekben és 
a lebonyolításban, hiszen ez 
nagy feladat, egy ember nem 
tudná elvégezni. – Szerencsés 
vagyok, mert olyan emberek 
vesznek körül, akik szakmailag 
képzettek, számítok rájuk eb-
ben a munkában is – mondta 
Huszár Gábor, majd arra is ki-
tért, hogy százötven országban 

közvetítik majd a versenyt, az 
esemény több millió háztartás-
ba jut el, így Szentgotthárd és 
egész Vas vármegye számára 
hihetetlen marketing erővel 
bír az esemény. A polgármester 
kiemelte, büszke, hogy Szent-
gotthárdra esett a választás, és 
mindent megtesznek annak 
érdekében, hogy legjobb tudá-
suk szerint, a lehető legmaga-
sabb színvonalon biztosítsák a 
helyszínt a május 10-én zajló 
eseménynek.

Dr. Kondora Bálint hangsú-
lyozta, a kerékpáros sportot 
világszerte tömegek követik 
nyomon a televízión, az in-
ternetes közvetítéseken ke-
resztül. Ezáltal széles körben 
mutathatja meg magát a tér-
ség. Az útvonal mentén nagy 
számú nézőközönség gyűlik 
össze. A főbb helyekre pedig 
érdemes lesz a tájat, a térséget 
bemutató molinót elhelyezni, 
hiszen az ismétlések révén 
további milliókhoz juthat el 
a vasi turisztikai desztináció 
híre. Az Őrség egyébként is 
kedvelt helyszíne a kerékpá-
rozásnak.

A május 10. és 14. között ren-
dezendő, immár a nemzetközi 
szövetség (UCI) ProSeries-so-
rozatába tartozó 44. magyar 
körversenyt a tervek szerint 
22 csapat részvételével ren-
dezik meg.

 Információ: Szentgott-
hárdi Közös Önkormányzati 

Hivatal, Tour de Hongrie

Szentgotthárdról rajtol a Tour de Hongrie

A Honismereti Klub 1848 
szentgotthárdi hőseire em-
lékezik március 13-án 14:00 
órakor Szentgotthárd régi 
temetőjében.

175 évvel ezelőtt március 
15-én Pest-Budán győzött a 
forradalom. Vívmányainak 
megvédéséért fogtak fegy-
vert a szabadságharc során a 
hazafiak, akiknek tisztelettel 
őrizzük az emlékét.

A legfrissebb kutatások nyo-
mán megismertünk öt olyan 
személyt, akik résztvevői vol-
tak a szabadságharcnak, és 
Szentgotthárdon fejezték be 
az életpályájukat. Négyen itt 
vannak eltemetve. Két ’48-
as honvéd itt is született, és 
élete java részét itt töltötte. 
Egyikük Hambek Alajos (1825. 
05. 19. - 1906. 11. 28.), aki jogi 

tanulmányai során jutott el 
Bécsbe, hogy ott 1848 őszén 
az egyetemisták forradalmi 
légiójában fogjon fegyvert a 
szabadságért. A bécsi meg-
mozdulások elfojtása után ha-
zatért, és önként jelentkezett 
nemzetőrnek. 1849 januárjától 
a felső-dunai hadseregben, 
majd Kmety György hadosz-
tályában harcolt századosi 
rangban. Egysége Borosjenő-
nél tette le a fegyvert. Az oszt-
rákok büntetésből lefokozták, 
és besorozták katonának a 
császári hadseregbe. A szent-
gotthárdiak pénzt gyűjtöttek a 
kiváltására, hazatérése után a 
helyi közigazgatásban kapott 
munkát. Előbb szolgabíró, 
majd járásbíró lett. Széll Kál-
mánnal közösen alapították a 
Szent-Gotthárdi Takarékpénz-
tárt, melynek 1889 és 1902 kö-

zött elnöke volt. Feleségével és 
gyermekeivel a Kossuth Lajos 
u. 2. számú házban laktak. 
Hambek Alajos Szentgotthárd 
nagyra becsült polgárai közé 
tartozott, őt választották meg 
a helyi Olvasó Egylet elnöké-
nek, a díszvendégek között 
ünnepelték a forradalom és 

szabadságharc 50. évfordu-
lóján tartott rendezvényen. 
A másik szentgotthárdi szü-
letésű személy Koller György 
(1828-1915. 11 23.), aki nemzetőr 
őrmesterként szerepel a for-
rásokban. A kiegyezés után a 
szentgotthárdi adóhivatalban 
dolgozott, a helyi evangélikus 
egyház egyik alapítója volt, 
végrendeletileg is jelentős 
összeget hagyott az egyházra.

Álljon itt a nevük azoknak 
a tiszteletre méltó szabad-
ságharcosoknak is, akik nem 
a városunkban születtek, de 
életük utolsó éveiben itt tevé-
kenykedtek: Ivánkovich János 
(1806-1877) törvényszéki bíró, 
Szüts Iván (1825-1905) köz- és 
váltóügyvéd, Lóskay Bekény 
(1828-1905) ciszterci szerzetes.

Szentgotthárdi 
Honismereti Klub

Az 1848/49-es szabadságharc szentgotthárdi hősei
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Elindultak az udvari felújítási munkálatok a TOP Bölcsőde 
férőhely-bővítési pályázat (TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00012) 
keretei között. A régi, töredezett közlekedési felületek he-
lyett – a főbejárati kaputól az óvoda előtti téren át egészen 
a bölcsődéig – teljesen új térkőburkolat készül, de megújul a 
kiskapu előtti töredezett járdaszakasz is.

A meglévő gépkocsi-par-
kolóhelyek bővítése is sze-
repel a projektben: a szülők 
közlekedését elősegítendő, 
14 db új parkolóhely készül a 
főbejárati kapun belül, szo-
rosan a meglévő útfelülethez 
kapcsolódva. A parkolótér ket-
tős lehatárolásával biztosított 

lesz, hogy ezek az új helyek 
az általános városi személy-
gépkocsi-parkoló rendszertől 
elkülönüljenek, és kizárólag 
az intézmény forgalmát szol-
gálják a forgalmas reggeli és a 
délutáni órákban. Vagyis eze-
ket a parkolókat kizárólag az 
óvodába, bölcsődébe gyerme-

ket szállító szülők 
használhatják a 
reggeli (7:30-8:30) 
és a délutáni órák-
ban (15:00-16:00). 
A nagykapu csak 
ebben az idősáv-
ban lesz nyitva, 
gépkocsi az idő-
sávon kívül nem maradhat 
bent az udvar területén. A 
parkolók és az épület közé 
sorompó kerül, hogy illetékte-
lenek ne hajthassanak beljebb 
az udvarba. A térkövezett új 
parkolórészt napközben – az 

idősávokon kívül – továbbra is 
szabadon használhatják majd 
a gyermekek motorozásra, 
udvari játékra.

Információ: 
Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal

Megújulnak a közlekedési felületek  
az óvodánál és a bölcsődénél

Reumatológiai szakrendeléssel és manuálterápiás 
kezeléssel bővítik a fürdő szolgáltatását

Márciustól újabb szolgálta-
tással bővítik a Szentgotthárd 
Spa & Wellnes fürdő kínálatát. 
Reumatológiai és manuál-
terápia rendelést indítanak. 
Kulcsár Sára Patrícia marke-
ting- és értékesítési vezető 
elmondta, a meglévő gyógy-
masszázs mellett minden-
képpen egészségügyi szolgál-
tatások bővítésére gondoltak, 
és szerették volna használni a 
földszinten lévő teret (koráb-
ban üzemorvosi rendelő volt), 
úgy tapasztalták, hogy igény 
lenne rá. A szállodát és a für-
dőt felkereső hazai és külföldi 
vendégek elvárásainak ily 
módon is meg akarnak felelni, 
de a városban és a környéken 
élő betegek is hozzáférhetnek 
az ellátáshoz.

Az állami szervezetektől az 
ilyenkor kötelezően előírt en-
gedélyek megszerzése hosz-
szabb ideig tartott, a magán-
rendelést a fürdő szervezte. A 
rendelő már startra kész, dr. 
Tárczy Csaba reumatológus 
szakorvos, manuálterapeuta a 
fürdő vezetőjének megkeresé-

sére vállalta el az újabb 
szakmai kihívást.

A szakorvost  m á r 
jól ismerik Szentgott-
hárdon és környékén, 
immár öt éve dolgozik 
a helyi Rendelőinté-
zetben, de Körmenden 
és Szombathelyen is 
gyakorolja hivatását. A 
reumatológus elmond-
ta, hogy szakmájából 
adódóan a mozgásszer-
vi betegségek, ízületi és 
gerincbántalmak diag-
nosztizálása, kezelése, 
a fájdalmak csillapítása 
mellett tanácsadást és 
manuálterápiás keze-
lést is vállal. „A tartó- és 
mozgatórendszer mű-
ködészavarait az ízületek 
csökkent, vagy megnöveke-
dett mozgékonysága jelzi. 
A manuális medicinát az 
ízületek csökkent mozgé-
konysága esetén használjuk, 
amennyiben annak hátte-
rében nem dominálóan ká-
rosodás, kopás, meszesedés 
áll.  A manuálterápia kézzel 

végzett kezelést jelent. Mindig 
célzott vizsgálatot követően 
végezzük az érintett terület 
kimozgatását, lazítását kü-
lönböző mobilizációs, illetve 
lágyrész technikákkal. Ez 
lehetőséget nyújt arra, hogy 
gyógyszeres kezelés nélkül is 
elérhessünk a páciens állapo-
tában javulást.” 

Dr. Tárczy Csaba hosz-
szabb távon is azt tervezi, 
hogy Szentgotthárdon 
– mindkét orvosi ren-
delőben – a hét megha-
tározott napján ellátja a 
pácienseket. 

A fürdőben hétfőnként 
15:00 – 17:00 óra között 
rendel. 

A szakorvost bárki fel-
keresheti, de előzetes 
bejelentkezés szükséges. 
A fürdő telefonszámán: 
+36/94/553-553 , vala-
mint a recepcio@gott-
hardfurdo.hu e-mail-jén 
lehet időpontot foglalni. 

A fürdőben jelenleg is 
igénybe vehető többféle 
masszázs, köztük gyógy-

masszázs is, de a további tervek 
között újabb egészségügyi szol-
gáltatások indítása is szerepel. 
A reumatológiai szakrendelés-
hez kapcsolódva szeretnének 
további kezeléseket, például  
gyógytornát is meghonosítani 
– tudtuk meg Vigh Balázstól, a 
fürdő ügyvezető igazgatójától.

(t. m.) 

Dr. Tárczy Csaba reumatológus 
szakorvos, manuálterapeuta, 1999-
ben végzett a Pécsi Orvostudományi 
Egyetemen, 2005-ben szakvizsgázott, 
márciustól a fürdőben is rendel
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Zorrók, pókemberek, királylányok, katonák, pillangók lepték 
el február 10-én, péntek délután a Szent Gotthárd Általános 
Iskola sportcsarnokát. Az intézmény egyik leglátványosabb 
és legjobban várt rendezvénye a farsangi mulatság, amelyre 
idén is nagyon készültek a gyermekek.

Közösségi élményt adni. Ez az 
egyik legfontosabb üzenete a 
Szent Gotthárd Általános Iskola 
rendezvényeinek. A farsangi 
mulatság az egyik leglátványo-
sabb és legjobban várt prog-
ram. Már hetekkel korábban 
összedugják a fejüket a diákok 
és a pedagógusok, hogy milyen 
műsorral kápráztassák el társa-
ikat. Jelmezek, koreográfiák ké-
szülnek, és elkezdődnek a gya-
korlások. Idén is a kreativitás, a 
remek ötletek színpadra állítása 
jellemezte a produkciókat. A 
mosolygós gyermekek nagy 
örömmel fogadták a tapsokat. 

Kicsik és nagyok is szuper 
műsorokkal készültek, a pro-
dukciók közben pedig jöhettek 
a pókemberek, királylányok, 
rendőrök, katonák, nyuszik, 
bohócok, indiánok, tv-maci, 
birodalmi rohamosztagosok. 
De láthattunk Minecraftot, 
macskát és még számtalan 
ötletesnél ötletesebb jelmezt. 
Valamennyien egy vidám, 
színes program részesei le-
hettünk.

A napot a felső tagozatosok 
jó hangulatú diszkója zárta.

Információ: Szent 
Gotthárd Általános Iskola

Farsang a Szent Gotthárd 
Általános Iskolában

Kitüntetési javaslatokat várnak
A kitüntető címek alapításáról és adományozásáról szóló 

18/2000. (IV. 27.) ÖKT rendelet alapján várjuk az arra jogosultak 
javaslatait, felterjesztéseit a városi kitüntetések odaítéléséhez. 

A kitüntető címek alapításáról és adományozásáról szóló 
18/2000. (IV. 27.) ÖKT rendelet alapján

- a képviselő-testület tagjai,
- 50 szentgotthárdi polgár (nevével, lakcímével, aláírásával)
- valamint bármely szentgotthárdi civil szervezet 
a
„Szentgotthárd Város Díszpolgára Cím”
„Szentgotthárd Városért Cím”
„Szentgotthárd Közszolgálatáért Díj”
„Szentgotthárd Közoktatásáért Díj”
„Szentgotthárd Közművelődéséért Díj”
„Szentgotthárd Egészségügyéért és Szociális Ellátásáért Díj”
„Szentgotthárd Testnevelési és Sportdíja”
„Szentgotthárdi Nemzetiségekért Díj”
„Idősek az Idősekért Cím”
odaítélésére javaslatot tehetnek.
Továbbá:
•  a „Szentgotthárd Közművelődéséért Díj”, a „Szentgotthárd 

Közoktatásáért Díj” és a „Szentgotthárd Egészségügyéért 
és Szociális Ellátásáért Díj” vonatkozásában az érintett 
területen feladatokat ellátó, szentgotthárdi intézmények 
vezetői,

•  a „Szentgotthárd Testnevelési és Sportdíja” vonatkozá-
sában a szentgotthárdi oktatási intézmények vezetői, 
valamint az önkormányzat területén működő sportegye-
sületek vezetői,

•  a „Szentgotthárdi Nemzetiségekért Díj” esetén a Szent-
gotthárdon működő nemzetiségi önkormányzatok kép-
viselő-testületei és elnökei,

•  az „Idősek az Idősekért Cím” esetén a Szentgotthárdon 
működő szociális intézmények és az Idősügyi Tanács is 
adhatnak ajánlást.

Kérem, hogy a kitüntetésre jelölt személy életútjának, mun-
kásságának és az adományozás alapjául szolgáló érdemeinek, 
tevékenységének részletes indoklásával ellátott ajánlásaikat

2023. április 30-ig,
a „Szentgotthárd Közművelődéséért Díj” és a „Szentgotthárdi 

Nemzetiségekért Díj” esetében
2023. október 31-ig
Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző részére 

szíveskedjenek eljuttatni.
Elérhetőségek:
•  Személyesen vagy levélben: Szentgotthárdi Közös Önkor-

mányzati Hivatal, 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11., I. 
emelet, 22-23. sz. iroda

•  E-mailben: szep.renata@szentgotthard.hu
Információ: Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal

Idén a városavató 40. évfordulóján szervezetünk kiál-
lítást tervez a Polgármesteri Hivatalban. Szeretnénk az 
üveges tárlókban tárgyi emlékeket is kiállítani. Az olvasók 
segítségét kérjük ennek összegyűjtésében. Mivel a kiállítás 
időszakos, mindössze egy évig látogatható, így a tárgyakat 
csak kölcsönbe szeretnénk a kiállítás ideje alatt.

Információ: Honismereti Klub

A Honismereti Klub felhívása

A Honismereti Klub és a 
Közösen Szentgotthárdért 
Egyesület 1983 – Város szüle-
tett, Emlékek, beszélgetések a 
kezdetekről címmel a várossá 
válás körülményeiről, és a 
városiasodás lépéseiről indí-
tott beszélgetéssorozatot. Az 
eseményre a Pável Ágoston 
Múzeumban, általában kéthe-
tente keddenként 17:00 órától 
kerül sor. A meghívottak kö-
zött ismert és kevésbé ismert, 
vagy épp elfeledett nevekkel 
találkozhatnak az érdeklődők. 
Az első előadást március 7-én 

tartották, témája a várossá 
válás feltétele és előzményei 
voltak.

A május végéig tartó beszél-
getéssorozat az önkormány-
zatiság, a gazdaság, az oktatás 
és hagyományok témakörével 
foglalkozik, a közművelődés 
régi és új helyszíneit, a vá-
ros sportéletének változásait 
mutatja be, a moderátorok a 
Honismereti Klub tagjai. 

Információ: 
Honismereti Klub, 

Közösen Szentgotthárdért 
Egyesület

Emlékek, beszélgetések 
a várossá válásról
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 2023 szeptemberében a beiratkozó gyermekek létszámától 
függően egy hagyományos és egy nemzetiségi osztály indítá-
sát tervezik az iskolában. A hagyományos osztály osztályfő-
nöke Jandrasitsné Kutasi Alexandra lesz, párja Szukics Judit. 
A nemzetiségi osztályt választó gyermekeket Kozma Jázmin 
és Csesznegné Szodin Orsolya várja.  

Jandrasitsné Kutasi 
Alexandra. Közel 20 
éve vagyok a pedagó-
guspályán. Célom a 
gyerekeket különböző 
játékos tevékenysége-
ken keresztül bevezetni 
a tanulás birodalmá-
ba. Fontosnak tartom 
a környezettudatos-
ságra nevelést, a ter-
mészet megfigyelését. 
Úgy gondolom, hogy a 
zene, a közös éneklés, 
a mozgásos feladatok 
érdekesebbé teszik az 
iskolai mindennapokat. 
A különböző rajz- és 
festéstechnikák kibontakoz-
tatják a gyermekekben meg-
búvó kincseket a jó hangulatú 
órákon keresztül. Célom, hogy 
tanítványaim számára élmény 
legyen a tanulás. Törekszem 
arra, hogy a szülők bizalom-
mal forduljanak hozzám, hi-
szen együtt tudjuk eredmé-
nyesen nevelni gyermeküket, 
fejlődésüket a mi együttmű-
ködésünk segíti a legjobban. 
Szeretettel és örömmel várom 
a leendő kis elsős tanulóimat.

Szukics Juditnak hívnak. 
29 éve dolgozom pedagó-
gusként. Igyekszem mindent 
megtenni annak érdekében, 
hogy zökkenőmentesen tör-
ténjen az óvoda és iskola kö-
zötti átmenet. Éppen ezért kis 
tanítványaim jó hangulatú 
órákon játékos gyakorlatok 
segítségével és sok-sok moz-
gás kíséretében ismerkednek 
meg a betűk világával az első 
hónapokban. Van, aki művé-
szien rajzol, van, aki ügyes a 

sportban, de lesz, aki mate-
matikából vagy nyelvtanból 
emelkedik ki a társai közül, és 
olyan is, aki a legszorgalma-
sabb, a legmegbízhatóbb, a 
legprecízebb, a legkedvesebb, 
a legsegítőkészebb… Ezt kell 
megtalálnunk és erősítenünk 
egy csapatként: gyerek, szülő 
és pedagógus. Célom, hogy a 
biztos alapkészségek megszi-
lárdításával párhuzamosan a 
gyerekek olyan módszerekkel 
is megismerkedjenek az alsó 
tagozatban, amelyekkel önálló 
tanulásuk is gyorsabbá, egy-
szerűbbé válik. Szeretettel és 
örömmel várom a következő 
tanévben iskolánk leendő 
tanulóit.

Kozma Jázminnak hívnak, 
3 éve dolgozom tanítóként a 
Szentgotthárdi Arany János 
Általános Iskolában. Fontos 
számomra, hogy a gyerekek 
örömmel, csillogó tekintettel 
jöjjenek az iskolába, biztosít-
sam számukra az elfogadó 

környezetet. Szeretnék sze-
retettel teli osztályközösséget 
kialakítani. A gyermekeket 
egymás elfogadására, segí-
tésére tanítom és arra, hogy 
előítéletek nélkül gondol-
kodjanak. Igyek-
szem minden kis 
tanítványomat 
sikerélményhez 
juttatni, megta-
lálni az erőssé-
geiket , hiszen 
mindenki tehet-
séges valamiben. 
M u n k á m h o z 
nélkülözhetet-
len a szülőkkel 
való jó kapcsolat 
kialakítása, hi-
szen a gyerme-
kek fejlődése kö-
zös feladatunk. 
Az első osztály 
osztályfőnökeként nem is kí-
vánhatnék szebb és nagyobb 
feladatot, mint a leendő elsős 
kisdiákok előtt kinyitni a tu-
dás kapuját. Sok szeretettel 
és nagy izgalommal várom 
leendő elsős tanítványaimat!

Csesznegné Szodin Orso-
lyának hívnak, családommal 
az elmúlt nyáron költöztünk 
Szentgotthárdra. Immáron 
23. éve vagyok tanító néni. 
Nagyon szeretek a gyerekek-
kel foglalkozni. Tanítói vég-
zettségem mellett óvó néni is 
vagyok. Ezzel a végzettséggel 

tudom megkönnyíteni az óvo-
da-iskola átmenetet a leendő 
elsős gyerkőcöknek. Az elmúlt 
években a tanítás mellett a 
Pedagógiai Szakszolgálatnál 
voltam óraadó, így óvodákban 

és iskolákban is fejlesztettem 
gyerekeket. Tanítványaimat 
rendszeresen indítom ta-
nulmányi versenyeken, így 
sikerült korábban az országos 
6. helyezésig eljutnia az egyik 
kis tanulómnak. Mint szülő 
tudom, milyen aggodalmakkal 
indul egy új tanév, de együtt 
átsegíthetjük a gyermekeinket 
a rájuk váró feladatokon, és 
sikerekben gazdag tanéveket 
tudhatunk majd magunk mö-
gött. Remélem, megtisztelnek 
a bizalmukkal!

A Szentgotthárdi Arany János Általános Iskola 
leendő első osztályosainak tanítói
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A Szent Gotthárd Általános Iskolában olyan egyedi miliő 
alakult ki azáltal, hogy a napjainkat, legyen szó itt tanuló 
gyermekekről és itt dolgozó pedagógusokról, az oktatást se-
gítő szakemberekről, Isten közelségében tölthetjük. Ezek az 
egyedi színek sok-sok rejtett áldást adhatnak az iskolánkba 
járó gyermekeknek, melyeket nem tudunk ugyan mérni, 
nem tudunk fotóként közszemlére tenni, de mégis büszkék 
lehetünk rá. Mint ahogy Teréz anya is mondta: „Úgy érezzük, 
hogy amit teszünk, csak egy csepp a tengerben. Anélkül a 
csepp nélkül azonban sekélyebb volna a tenger.”

Varanka Krisztina vagyok, 
a 2023-2024-es tanévben 
induló egyik első osztály osz-
tályfőnöke.

Nagyon örülök annak, hogy 
a munkámat egyházi iskolá-
ban végezhetem. 

A nyugodt, kiegyensúlyozott 
légkör, az inspiráló környezet 
alapja annak, hogy minden el-
sős kisgyermek megtalálja azt 
az ajtót, a saját útjának az ajta-
ját, mely az önmeghatározásra 
irányul, kinyit számukra egy 
másik világot. Minden felnőtt, 
aki az iskolánkban gyerme-
kekkel foglalkozik, azon dol-
gozik, hogy minden gyermek 
felfedezhesse önmagában azt 
az egyediséget, amivel Isten 
megajándékozta.

Édesanyaként azt is elmond-
hatom, hogy nagyon fontos az, 
hogy az óvodai-iskolai átme-
net zökkenőmentes legyen, 
hogy a hozzánk beiratkozó 
gyermekek örömmel jöjjenek, 
és szüleik minden kérdésükre 
megnyugtató választ kapjanak 
az iskolakezdést illetően.  A 
gyermekeknek már nem lesz 
ismeretlen az iskolai közeg 
szeptemberben, hiszen a meg-
hirdetett programok kapcsán 
többször is fogunk találkozni, 
megismerhetjük egymást. 

Szeptembertől egy több 
hónapos előkészítő időszak 
veszi kezdetét, melynek a célja 
az alapképességek egy szintre 
hozása, hogy az első osztályos 
gyermekek kudarcok nélkül 

vágjanak bele a betűk és a 
számok világának megta-
nulásába. Ezt az időszakot 
igyekszem nagyon színessé, 
vidámmá tenni, mely során 
a gyerekek megismerik az 

osztálytársaikat, engem, szo-
kásrendet alakítunk ki, hiszen 
ez is alapja annak, hogy az ala-
pok tanulása zökkenőmentes 
legyen. Kiemelkedően fontos-
nak tartom, hogy biztos, alapos 
tudást kapjanak a gyermekek, 
hogy az egyéni különbségek 
a fejlődésben ne akadályai, 
hanem alapjai legyenek a ta-
nítás-tanulás folyamatának. 
Mivel fejlesztő-differenciáló 
szakpedagógus is vagyok, így 
azonnali segítséget tudok adni 
azoknak a gyermekeknek, 
akiknek erre szükségük van. 
Támogatom a lemaradó tanu-
lókat, és a tehetséggondozás 
is a munkám részét képezi. 
Célom az, hogy a gyermekek 
tudásszomja megmaradjon, a 
személyiségük fejlesztésével, 

a neveléssel olyan kisiskolá-
sokat formáljak, akik egymás 
iránt elfogadók, a felnőttek-
kel tisztelettudók, a sikeres 
tanuláshoz biztos alapokat 
kapjanak. Mindezt egy Istentől 
megáldott, inspiráló, szeretet-
teljes közegben teszem, ahol 
a mindennapok az ide járó 
iskolás gyermekek épülését 
szolgálják.

Brückner Boglárkának, 
Bogi néninek hívnak.

2021-ben szereztem diplo-
mát az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem Savaria Egye-
temi Központjában, tanító sza-
kon, magyar nyelv és irodalom 
műveltségi területen. 

Nagy örömmel és sok sze-
retettel várom a leendő első 
osztályos tanulókat. Törekedni 
fogok arra, hogy megkönnyít-
sem számukra az óvodából az 
iskolába történő átmenetet.

Jelenleg a 4.b osztály osztály-
főnöke vagyok, ahol irodal-
mat, magyar nyelvet, környe-

zetet, technikát és ének-zenét 
tanítok a gyerekeknek. 

 A tanóráimon változatos 
módszereken, munkafor-
mákon keresztül fejlesztem 
a gyermekek kommuniká-
ciós és problémamegoldó 
képességét, ezzel is elősegítve 
a személyiségük fejlődését. 

Munkám során fontosnak 
tartom az anyanyelvi nevelést, 
hiszen a gyermekek olvasása, 
írása, szövegértése alapozza 
meg a későbbi boldogulásukat. 
Nagy hangsúlyt fektetek tanít-
ványaim olvasóvá nevelésére, 
szókincsük bővítésére. 

Igyekszem az aktuális té-
mát mindig korszerű tanulási 
technikák használatával és 
játékos feladatokkal átadni 
a tanulóknak. Az óráimon 
kihasználom az informatikai 
eszközök adta lehetőségeket, 
szívesen veszek igénybe digi-
tális tananyagokat is.

Előszeretettel tartok kéz-
műves foglalkozásokat, ahol 
különböző technikákkal is-
merkedhetnek meg a gyerme-
kek, amely fejleszti a finom-
mozgásukat, fantáziájukat és 
a kreativitásukat.

Célom az iskola és a tanulás 
megszerettetése, a helyes 
tanulási szokások, nyugodt 
tanulási légkör kialakítása, 
egymás kölcsönös tisztelete 
és megbecsülése.

Iskolán kívüli programok 
szervezésével is szeretném 
megismerni a tanulók sze-
mélyiségét, így segíthetem ki-
bontakozásukat és sokoldalú 
fejlődésüket.

Törekszem arra, hogy a szü-
lők bizalommal forduljanak 
hozzám, mert hiszem, hogy a 
gyermekek fejlődését együtt-
gondolkodásunk és cselekvé-
sünk segíti a legjobban.

Úgy gondolom, hogy min-
den gyermek értékes és te-
hetséges valamiben. Követ-
kezetességgel, pozitív meg-
erősítéssel szeretném elérni, 
hogy magabiztos tudással 
rendelkező, önálló és felelős-
ségteljes emberekké váljanak.

Izgatottan várom a követ-
kező tanévet, hogy megismer-
hessem a leendő elsősöket!

A Szent Gotthárd Általános Iskola leendő első 
osztályos osztályfőnökeinek bemutatkozása
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Farsangkor, február 17-én 
ismét Szentgotthárdra érkez-
tek a szlovéniai Ptuj városából 
a kurentok, hogy elűzzék a 
telet. A nagy bundákba öltö-
zött álarcosok (hasonlítanak 
a mohácsi busókhoz) mindig 
jó hangulatot keltenek, árad 
körülöttük a vidámság. Egye-
di maszkokat, bunkósbotot 
viselnek, kolompolnak, nagy 
hanggal vonulnak, a szlo-
vén néphagyomány szerint 
szerencsét hoznak, amerre 

csak járnak. Az idén 12 kurent 
érkezett Szentgotthárdra., a 
Színház előtti téren és a bel-
városban vonultak, kiűzték a 
telet és a gonosz szellemeket, 
majd Apátistvánfalvára és 
Felsőszölnökre is ellátogat-
tak. A Magyarországi Szlové-
nek Szövetsége és a Szlovén 
Köztársaság szentgotthárdi 
főkonzulátusa szervezte a 
programot.  

Információ: Magyarországi 
Szlovének Szövetsége

Álarcos kurentok  is űzték a telet

Február 9-én emlékezett meg a szlovén kultúra napjáról 
Szentgotthárdon a Szlovének Házában a Magyarországi Szlo-
vének Szövetsége és a Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat. 
A kulturális eseményt zenével, énekkel, verssel és a térségre 
jellemző zsúpfedeles házak makettjeinek, tablóinak és film-
jeinek bemutatásával egészítették ki. 

A kiállítás megnyitóján Ko-
vács Andrea, a Magyarországi 
Szlovének Szövetsége elnöke 
köszöntötte a megjelenteket, 
köztük Klaudija Šek Škafart, a 
muravidéki könyvtár igazga-
tóját, Metka Lajnscek főkon-
zult, Jana Balazicot, a kiállítás 
rendezőjét, Kissné Köles Eri-
kát, a magyarországi szlové-
nek parlamenti szószólóját 
és Holecz Károlyt, a Szlovén 
Nemzetiségi Önkormányzat 
elnökét. Az elnök beszédében 
kiemelte: „A szlovén kultúra 
meghatározza a nemzetisé-
günk identitását, anyanyel-

vünket, szokásainkat, 
mindazt, akik vagyunk. 
A kultúra megőrzése 
és továbbadása fontos 
feladatunk. A szlovén 
kultúra napján nem-
csak az anyaország-
ban, hanem világszer-
te mindenhol – így a 
Rábavidéken is – az 
1849-ben e napon el-
hunyt kiváló költőre, a 
szlovén irodalom első 
európai színvonalú al-

kotójára, France Pre- šerenre 
emlékezünk.” 

Klaudija Šek Škafar, a Mura-
vidéki Területi és Tanulmányi 

Könyvtár igazgatója szintén 
a nyelv és a kultúra megőr-
zésének fontosságát hangsú-
lyozta. A Pannon házak című 
kiállítást tavaly bemutatták 
Muraszombaton, úgy vélték, 
a jellegzetes épületek érdeke-
sek lehetnek a Rábavidéken 
is, ezért hozták el Szentgott-
hárdra.

Jana Balazic, a kiállítás nép-
rajzos rendezője mutatta be 
a tárlatot. A jellegzetes zsúp-
fedeles ház a Szlovénia keleti 
felét is magába foglaló Pannon 
vidék lakosságának jelentette 
az otthonát még a közelmúlt-
ban is. Az ilyen típusú ház 
építészeti különlegességnek 
számít, a kulturális örökség ré-
sze. Minden formájában érték, 
fontos része a helyi, a regioná-
lis és a nemzeti identitásnak. A 
lakóhelyül és a gazdálkodás-
hoz is szolgáló házak vályog-

ból készültek, amit sárral vagy 
agyaggal vontak be. Jellemző-
jük, hogy kicsi alapterületűek, 
szélességük nem volt több 
négy méternél, hosszúságuk 
pedig nem haladta meg a 13 
métert. A Muravidéken kétféle 
parasztházépítés volt ismert: a 
vályogház és a tömésház. A ki-
állításon 40 féle régi háztípust 
mutattak be.  

A rendezvényen közremű-
ködött egy tehetséges fiatal 
harmonikás, Lukas Gumilar 
(13 éves) és húga, Lara, Metka 
Celic pedig verset szavalt a 
legnagyobb szlovén költőtől, 
France Prešerentől.

(t. m.)
Fotó: Magyarországi 

Szlovének Szövetsége

A szlovén kultúra napjára kiállítással emlékeztek

Lara Gumilar és Lukas GumilarLara Gumilar és Lukas Gumilar

Jana BalazicJana Balazic

A közönségA közönség
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810 éve, 1213 márciusában 
II. András király (ur. 1205-
1235) egy oklevelében meg-
erősítette a szentgotthárdi 
ciszterci apátság kiváltságait, 
biztosította birtokainak vé-
delmét.

185 éve , 1838. március 
14-én Egerben született 
Laszczik Bernát Alajos. A 
latin-természetrajz képesí-
tésű ciszterci szerzetes tanár 
1894-től perjelként szolgált 
Szentgotthárdon. Ő írta meg 
a Magyarország Vármegyéi 
és Városai sorozat Vas vár-
megyét bemutató kötetébe 
(1898) a szentgotthárdi feje-
zetet. 1904-től nyugdíjas éve-
it töltötte Szentgotthárdon. 
1907. október 24-én itt hunyt 
el, márvány sírtáblája látható 
a Temetőkápolna falában.

125 éve, 1898. március 15-
én Szentgotthárdon megem-
lékeztek a 48-as forradalom 
kitörésének 50. évfordulójá-
ról. Az ünnepség résztvevői 
szűnni nem akaró tapssal 
köszöntötték a díszvendégek 
között helyet foglaló Ham-
bek Alajost, nyugalmazott 
szentgotthárdi járásbírót, 
egykori honvéd századost.

115 éve, 1908. március 28-
án hunyt el Szentgotthárdon 
Kováts Antal községbíró. 
1838. június 13-án született 
Budán. 1876-ban mint adó-
végrehajtó került a telepü-
lésre. 1879-ben választották 
meg Szentgotthárd nagyköz-
ség bírájának, s ettől fogva 
magyar nyelven vezették 
a gyűlések jegyzőkönyveit. 
Elnöke volt a Szentgotthárdi 
Magyar Asztaltársaságnak, 
tagja a Vas Vármegyei Tör-
vényhatóságnak. A főtéren 
az ő kezdeményezésére ül-
tettek 25 hársfát a királyi 
pár esküvőjének 25. évfor-
dulójára.

100 éve , 1923. március 
28-án a szentgotthárdi járás 
csendőrparancsnoka kér-
vényt írt a csendőrlaktanya 

építéséért. Hamarosan el-
kezdődtek a munkálatok, 
a Tompa Mihály és a Petőfi 
Sándor utca sarkán álló épü-
letet alakították át az igé-
nyeknek megfelelően.

95 éve, 1928. március 5-én 
született Hegyhátszentmár-
tonban Fülöp Géza. 1947-
ben a szentgotthárdi gim-
náziumban érettségizett, 
Budapesten szerzett taná-
ri és könyvtáros diplomát. 
1954-től az Akadémiai Ki-
adó irodalmi szerkesztője 
volt, 1960 után az ELTE-n 
tanított, kandidátusi címet 
szerzett. Alelnöke volt az 
MTA egyik bizottságának, 
tagja a Magyar Könyvszemle 
szerkesztőbizottságának és a 
Magyar Könyvtárosok Egye-
sület elnökségének. 1998. 
május 13-án, Szombathelyen 
hunyt el.

95 éve, 1928. március 11-én 
avatták fel az evangélikus 
templom előcsarnokának 
falán az I. világháborúban 
hősi halált haltak emlék-
tábláját. A megemlékezés 

ünnepi beszédét Vakarcs 
Kálmán gimnáziumi ta-
nár, evangélikus presbiter 
tartotta. A márványból ké-
szült emléktáblán 34 név 
szerepel.

90 éve, 1933 márciusában 
jelent meg a Vasi Szemle 

legelső száma, eredetileg 
Folia Sabariensia címmel. Dr. 
Pável Ágoston is az alapítók 
között szerepelt. Ő volt az 
első főszerkesztő, mely mun-
kát 1944-ig látta el.

75 éve, 1948. március 1-jén 
zárt be a már csak 404 főt 
(elsősorban nőket) foglal-
koztató Magyar Királyi Do-
hánygyár. 1894-től 1935-ig 
szivarokat, az utolsó évek-
ben cigarettát gyártott. A 
valamikor közel 1000 dol-
gozót foglalkoztató gyárban 
még a világháborúk idején is 
folyamatos volt a termelés a 
fronton harcolók ellátása 
céljából. Gépei és berende-
zései Egerbe kerültek.

75 éve, 1948. március 23-án 
a helyi képviselő-testület egy 
utcanév-változtatás mellett 
döntött: az addig Vass József 
nevét viselő utcának Tán-
csics Mihály nevét adták.

50 éve, 1973 márciusában 
megalakult a Vendvidéki 
Szakszövetkezet két korábbi 
szövetkezet egyesülésével. 
198 taggal indult, mintegy 
800-1000 hektárnyi terü-
leten működött 2002-es 
felszámolásáig.

45 éve, 1978. március 26-
án Tarcsafürdőn (Bad Tatz-
mannsdorf) hunyt el Tar-
csay (Rehling) Ferenc. 1897. 
október 8-án az akkor még 
Magyarországhoz tartozó 
településen született. Szü-
lőhelyét a trianoni döntés 
Ausztriához csatolta. Tarcsay 
részt vett a Nyugat-Magyar-
ország megtartásáért folyó 
harcokban, a kudarc után 
Magyarországra költözött. 
Rábakethely körjegyzője 
v o l t  1 9 3 3 - t ó l  1 9 4 6 - i g , 
amikor B-listára került. 
1956-ban, a forradalom 
napjaiban megválasztották 
a járási nemzeti bizottság 
vezetőjének, ezért november 
4-e után Ausztriába menekült.

30 éve, 1993. március 27-
én ünnepi hangversenyt 

adott a 100 éves Vörösmar-
ty Mihály Gimnázium 90 
éves énekkara. Ekkor volt az 
ősbemutatója a gimnazista 
szerzőpáros - Antal Zsu-
zsa-Dzsida Péter – „Talán 
megőriz bennünket az idő” 
c. kórusművének. A közön-
ség nagy tapssal fogadta a 
sokszínű műsort is, mely-
ben népdalfeldolgozásokat, 
jazz-dalokat és népszerű 
musical-részleteket is hall-
hattak. A kis- és nagygim-
nazisták kórusát Kovacsics 
Miklósné készítette fel.

25 éve, 1998 márciusában 
vette föl a III. Béla Szakképző 
Iskola nevet városunk nagy 
múltú oktatási intézménye, 
mely 1991. szeptember 1-jén 
költözött a Honvéd utcában 
felépített új, korszerű épü-
letbe.

5 éve, 2018. március 15-ére 
készült el Gasztonyban a for-
radalom és szabadságharc 
170. évfordulójára a külön-

leges, egyedi emlékhely. 
A rátóti Aradi park egyik, 
már nem élő, kocsányos 
tölgyéből készült műalko-
tás 3 külön darabból áll. 
Alkotója Marosits József 
Szombathelyen élő művész, 
a k i  a  kö z é p s ő , ko p j a f a 
alakúba véste bele a 13 hős 
aradi tábornok arcképét. 
Ezáltal kapott új életet, és 
állít továbbra is emléket 
1849 vértanúinak.

Összegyűjtötte: 
Talabér Lászlóné

Nevezetes szentgotthárdi évfordulók márciusban
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Támogasson szentgotthárdi civil szervezetet!
Keresse meg azt a szentgotthárdi alapítványt vagy egyesületet, melynek projektjét, 

kezdeményezését szívesen támogatná, és ajánlja fel Ön is adója 1 százalékát!
Ne gondolja azt, hogy adója 1%-a kis összeg, amivel nem érdemes foglalkozni. Kis 

adomány nem létezik! A civil szervezetek számára minden forint óriási segítséget jelent.
A rendelkező nyilatkozaton az Ön adóazonosító jele mellett a kedvezményezett adó-

számát kell feltüntetnie. 

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

Adószám Név Székhely
18880292-1-18 A TEHETSÉGEKÉRT ALAPITVÁNY 9970 SZENTGOTTHÁRD FÜZESI UTCA 7.
18883910-1-18 Alapítvány Szentgotthárd Óvodáskorú Gyermekeiért 9970 SZENTGOTTHÁRD KOSSUTH L U 14
18880890-1-18 Alapítvány Szentgotthárd Szakképzéséért 9970 SZENTGOTTHÁRD HONVÉD UTCA 10.
18946897-2-18 Gotthárd Televízióért Alapítvány 9955 SZENTGOTTHÁRD Toldi M. UTCA 13.
18887268-1-18 Hármashatár Baráti Kör 9970 SZENTGOTTHÁRD ÁRPÁD ÚT 9/A. FSZ.em. 2.ajtó
19895794-1-18 Horgász Egyesület 9955 SZENTGOTTHÁRD TOLDI ÚT 9/A.
18881808-1-18 ISKOLÁNK TANULÓIÉRT ALAPÍTVÁNY 9970 SZENTGOTTHÁRD ARANY J U 2
18894941-1-18 Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület 9970 SZENTGOTTHÁRD FŐ UTCA 9.
18896929-1-18 Máriaújfaluért Egyesület 9970 SZENTGOTTHÁRD Máriaújfalui ÚT 87/A.
19247737-1-18 Önkéntes Tűzoltó Egyesület Magyarlak 9962 MAGYARLAK KOSSUTH LAJOS ÚT 131.
15574321-1-18 MÓRA FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM 9970 SZENTGOTTHÁRD SZÉLL K. TÉR 2.
18894219-1-18 Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesület 9970 SZENTGOTTHÁRD KOSSUTH LAJOS U. 7
18757367-1-18 PresiDance Táncsport Egyesület 9970 SZENTGOTTHÁRD FÜZESI ÚT 12.
18896493-1-18 RÁBAFÜZESÉRT EGYESÜLET 9970 SZENTGOTTHÁRD KODÁLY Z. UTCA 11.
19893503-1-18 Rábatótfalui Sportegyesület 9970 SZENTGOTTHÁRD . HRSZ 0921/5.
18622832-1-18 Rábavidéki Ifjúsági Egyesület 9970 SZENTGOTTHÁRD GÁRDONYI UTCA 1.
18891508-1-18 RÁBA-VIDÉKI SZLOVÉN NYUGDÍJAS EGYESÜLET 9970 SZENTGOTTHÁRD GÁRDONYI GÉZA ÚT 1.
18882469-1-18 Református Templomért Alapítvány 9970 SZENTGOTTHÁRD ÁRPÁD UTCA 11.
18898787-1-18 Rendelőintézet Szentgotthárd Szakellátásáért 9970 SZENTGOTTHÁRD HUNYADI UTCA 18.
18892808-1-18 Skorpió Kick-Box   Sportegyesület 9970 SZENTGOTTHÁRD ZSIDAI UTCA 2/B.
18271948-1-18 Synergy Fittness Szentgotthárd SE 9970 SZENTGOTTHÁRD RÓZSA F. UTCA 21/B. 2.lh.
18892901-1-18 A Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány 9970 SZENTGOTTHÁRD DEÁK F. UTCA 1.
18893311-1-18 Szentgotthárd Énekegyesület 9970 SZENTGOTTHÁRD SZÉCHENYI ÚT 1/B. FSZ.em. 1.ajtó
18897229-1-18 Szentgotthárd Fúvóskultúrájáért Egyesület 9970 SZENTGOTTHÁRD KOSSUTH LAJOS U. 7
18888324-1-18 Szentgotthárdi Barokk Templomért Alapítvány 9970 SZENTGOTTHÁRD SZÉLL K. TÉR 5.
18897023-1-18 Szentgotthárdi Civil Fórum 9970 SZENTGOTTHÁRD SZÉLL K. TÉR 7.
18898543-1-18 Szentgotthárdi Kerékpáros Egylet 1896 9970 SZENTGOTTHÁRD BETHLEN UTCA 6.
18889727-1-18 SZENTGOTTHÁRDI SPORTBARÁTOK EGYESÜLETE 9970 SZENTGOTTHÁRD VÖRÖSMARTY UTCA 11.
19893589-1-18 Szentgotthárdi Városi Sportegyesület 9970 SZENTGOTTHÁRD KOSSUTH UTCA 57.
18204481-1-18 SZENTGOTTHÁRD-TÉRVIDÉKI MUNKÁSOK ÉS LELKESEK EGYESÜLETE 9970 SZENTGOTTHÁRD ZSIDAI UTCA 50.
18883570-1-18 SZOCIÁLIS OTTHON LAKÓIÉRT ALAPITVÁNY 9970 SZENTGOTTHÁRD HUNYADI ÚT 21.
18880711-1-18 BRENNER JÁNOS EMLÉKHELY ALAPITVÁNY 9970 SZENTGOTTHÁRD SZÉLL KÁLMÁN TÉR 5.
19248714-1-18 Zsidahegyi Faluszépítő Egyesület 9970 SZENTGOTTHÁRD ZSIDAHEGY ÚT 15.
19108735-1-18 Közösen Szentgotthárdért Egyesület 9970 SZENTGOTTHÁRD ÁRPÁD ÚT 2/A. I.em. 3.ajtó
19893424-1-18 Máriaújfalui SE 9970 SZENTGOTTHÁRD MÁRIAÚJFALUI ÚT 51.
18884313-1-18 Szentgotthárd Város Közbiztonságáért Közalapítvány 9970 SZENTGOTTHÁRD SZÉLL K. TÉR 11.
19246200-1-18 Szentgotthárdért Közalapítvány 9970 SZENTGOTTHÁRD SZÉLL KÁLMÁN TÉR 11.

MOZIMŰSOR
március 10. 19:00
Magic Mike utolsó tánca 

(szinkronizált amerikai vígjá-
ték – 2D)

Premier! március 11. 17:00, 
március 12. 16:00

Hadik (magyar történelmi 
kalandfilm – 2D)

március 11. 19:10, március 
12. 18:10, március 13. 19:00

Kokainmedve (szinkroni-
zált amerikai thriller – 2D)

március 17. 19:00, március 
18. 19:00

The Woman King: A har-
cos (szinkronizált amerikai 

történelmi akció-kalandfilm 
– 2D)

Premier! március 18. 17:00, 
március 19. 16:00

Belle és Sebastian: Egy új 
kaland (szinkronizált francia 
családi kalandfilm – 2D)

március 19. 18:00
Magunk maradtunk (ma-

gyar kisjátékfilm közönség-
találkozóval – 2D)

Filmklub! március 20. 19:00
Hűség (magyar dokumen-

tumfilm, filmdráma – 2D)

március 24. 19:00, március 
27. 19:00

The Woman King: A harcos 

(szinkronizált amerikai törté-
nelmi akció-kalandfilm – 2D)

március 25. 17:00, március 
26. 16:00

Belle és Sebastian: Egy új 
kaland (szinkronizált francia 
családi kalandfilm – 2D)

Premier! március 25. 19:00, 
március 26. 18:00, március 
31. 19:00

John Wick: 4. felvonás 
(szinkronizált amerikai krimi, 
akció-thriller – 2D)

KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ 
ÁKOSSAL

Az idén 110 éves szent-
gotthárdi Csákányi László 
Filmszínházban megint egy 

különleges eseményre kerül 
sor. 2023. március 19-én (va-
sárnap) 18 órától látható a Ma-
gunk maradtunk című magyar 
kisjátékfilm, majd közvetlenül 
a vetítés után közönségtalál-
kozó lesz az írójával és ren-
dezőjével, Kovács Ákossal. A 
jegyek egységára: elővételben 
1700 Ft, a rendezvény napján 
pedig 2300 Ft. A belépők csak 
személyesen, a mozi pénztá-
rának nyitvatartási idejében 
vásárolhatók meg, de online 
helyfoglalásra szintén van 
lehetőség. Elővételben páros 
kedvezmény is jár: minden 
második jegy 200 forinttal 
olcsóbb! További információk 
és online helyfoglalás: www.
csakanyimozi.hu
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A Vasi Terepfutó Sorozat 
keretein belül Felsőcsatáron 
rendezték a Pinka Extrém fu-
tóversenyt. A Pinka-szurdok, 
és a falu körüli hegyek-völgyek 
jól bevált és méltán népszerű 
helyszíne a terepfutásnak. 
Tavaszhoz közeledve pedig vi-
rágszőnyeg teszi még varázs-
latosabbá a Nyugat-Dunántúl 
talán legszebb futó-útvonalát. 
A 10 kilométeres távon 400 

méter szintkülönbség vár-
ta az indulókat, a pálya egy 
meredek szakaszán kötelek 
segítették a futókat a hegy 
leküzdésében. Ideális futóidő-
ben, 105 versenyző vágott neki 
az emberpróbáló feladatnak. 
Köztük a szentgotthárdi Bor-
bély Sándor, aki 67 évesen a 
verseny korelnöke volt. 

Eredmény: 55 év feletti férfi-
ak: 4. Borbély Sándor 1:14:21

Szezonnyitó terepfutó verseny

A statikus mozgást támoga-
tó edzőgépek lehetővé teszik a 
test egyes izomcsoportjainak 
feszülését, így a test mélyiz-
mainak fejlesztését. 

A statikus gyakorlatok tá-
mogatják: 

– az izmok harmonikus 
fejlődését

– megerősítik az ízületeket, 
szalagokat és inakat

– növelik az állóképességet
– fejlesztik a koordinációs 

képességet
– javítják a helyes testtartást. 
Sporttal, mozgással a lélek 

- test harmóniája fokozható, 
így kiegyensúlyozottabb, ma-

gasabb életminőség elérése 
valósulhat meg. 

A fitneszterem vár min-
den kedves amatőr, kezdő és 
gyakorlott sportolni vágyó 
személyt akár egyéni, vagy 
csoportos formában. 

Nyitva tartás minden hét-
köznap 8:00-20:00 óra között, 
hétvégén előre egyeztetett 
időpontok alapján. 

A helyszínen vásárolható 
napi jegy, de lehetőség van 
heti- és havibérlet megvál-
tására is. A jegyek, bérletek 
az adott időintervallumban 
korlátlan formában használ-
hatók. 

A Szentgotthárdi Sport- és Szabadidőközpont (Szentgotthárd, Kossuth L. u. 57.) 
kínálata újabb szolgáltatással bővült a fitneszterem megnyitásával

Típus Fajta Ár Egység
Havibérlet Felnőtt 15 000 Ft/hó
 Diák 9 000 Ft/hó
Hetibérlet Felnőtt 4 200 Ft/hét
 Diák 2 700 Ft/hét
Napijegy Felnőtt 1 900 Ft/nap
 Diák 1 200 Ft/nap
Csoportos jegy Egyedi ajánlat alapján

Február 25-én, Kaposváron  
rendezték a Nyugat-magyar-
országi Területi Bajnokságot 
latin, illetve standard táncok-
ban, ahol a szentgotthárdi 
PresiDance TSE minden pá-
rosa a döntőben táncolt.

Részletes eredmények: 
Horváth Bálint-Szabó Dor-
ka Luca Ifjúsági E Standard 
5. hely, Ifjúsági D latin 5. 
hely, Fábián Alex-Puskás Eve-
lin Junior II E latin 4. hely Ju-
nior II E Standard 1 hely, 
Orbán Bence-Domokos Dóra 
Zsuzsanna Junior II E latin 2. 

hely, Junior II E Standard 6. 
hely, Gorza Milán-Kovács 
Hédi Junior II D latin 2. hely 
Junior II D Standard 3. hely, 
Soltész-Bácskai Levente-Né-
meth Lora Junior II D latin 
4. hely, Junior II D Standard 
1. hely, Szűcs Henrik-Móritz 
Borbála Anna Felnőtt C latin 
1. hely Felnőtt C Standard 
2. hely, Tóth Asztrik-Závecz 
Gabriella  Felnőtt C latin 
2. hely, Závecz Roland Zol-
tán-Könye Rozália Ilka  Fel-
nőtt C Standard 1 hely Felnőtt 
B latin 2. hely.

Információ: PresiDance TSE

A területi bajnokságon a döntőben táncoltak
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Lakásfelújítás, 
épületkarbantartás.

Nyílászárócsere, 
festés.

Villanyszerelés, 
külső-belső burkolás.

Kapubejárók 
készítése, kertépítés.

Takarítás.

Szentgotthárd, Hunyadi út 42.
Ügyfélszolgálati iroda: 06-94/380-052

Ügyfélszolgálati idő: 
munkanapokon 8.30-14.30

Telephelyünkön garázsok, irodák, raktárak bérbe adók!

SZET Szentgotthárdi Kft.
Halottbeszállítás 
24 órás ügyelet: 
06-30/2827-684
06-30/819-0856

Park és közterületek 
gondozása, 

szállítási munkák elvégzése. 
Tel.: 06-94/553-023

Szentgotthárd
Széll K. tér 11.

Tel.: 00-36-94-553-023
E-mail: 

info@szetszentgotthard.hu
www.szet-kft.hu 

XXXVI. Perfect Change Al-
pokalja Kupa Minitorna ja-
nuár utolsó hétvégéjén 15 
csapat részvételével kezdő-
dött, s február 4-én ért véget. 

A szervezők három öt 
együtteses csoportba sor-
solták a nevezett gárdákat, 
ahonnan az első két helyezet-
tek automatikusan, míg a két 
legjobb harmadik is tovább-
jutott a folytatásba a legjobb 
nyolc közé. Az „A csoportból” 
a Black Gold és a Rábagyarmat 
csapatai jutottak tovább. A 
„B csoport” két továbbjutói a 
Dnevni Bar Sukic és a Mámor 
Club3 voltak, míg a „C jelű 
csoportból” a Looney Tunes 
és a Szittyó csapatai harcolták 
ki a továbbjutást. A három 
csoportból a két legjobban 
szereplőharmadikak összeve-
tésében a Hodos, illetve a Csa-
torna Patkányok folytathat-

ták a tornát. A legjobb nyolc 
mezőnyét a szervezők ismét 
sorsolás útján alakították ki, 
a két csoportból itt a két-két 
legjobb jutott az elődöntőbe. 
Az „X kvartettből” a Dnevni 
Bar Sukic, Looney Tunes, míg 
az „Y csoportból” a Szittyó és a 
Black Gold csapatai kvalifikál-
ták magukat az elődöntőkbe. 

Az elődöntők nagy küzdel-
meket és izgalmakat hoztak, 
az első mérkőzésen a Looney 
Tunes csapata 2-1-re múlta 
felül a Szittyó csapatát, míg a 
másik mérkőzésen a szlovén 
Dnevni Bar Sukic együttese 
2-0 arányban verte a csöröt-
neki Black Gold csapatát. A 
bronzmérkőzésen (2-1) a Szity-
tyó csapata bizonyult jobbnak. 
A döntőt két kiválóan futbal-
lozó csapat játszotta, ahol egy 
góllal (1-0) a Looney Tunes bi-
zonyult jobbnak, a végig szim-
patikusan és sportszerűen 

játszó Dnevni Bar Sukic-csal 
szemben. 

A torna különdíjasai a kö-
vetkezőképpen alakultak: 
Gólkirályok: Bartakovics Gá-
bor, Héra Csanád (Csatorna 

Patkányok), (Mámor Club3), 
Legjobb kapus: Vuzem Dam-
jan (Dnevni Bar Sukic), Leg-
jobb játékos: Horváth Márk 
(Looney Tunes).

Tófeji Zsolt

Két jó csapat közül a döntőt egy góllal nyerte a Looney Tunes

Álló sor: Soós Attila, Dancsecz Tamás,  Bouti Dávid, Álló sor: Soós Attila, Dancsecz Tamás,  Bouti Dávid, 
Németh Bence, Niksz Tamás, Bedi Noel, Klujber DánielNémeth Bence, Niksz Tamás, Bedi Noel, Klujber Dániel

Guggolnak: Andrejek Szabolcs, Sipos Gábor, Guggolnak: Andrejek Szabolcs, Sipos Gábor, 
Nagy Zsolt, Gyécsek Gergely, Horváth MárkNagy Zsolt, Gyécsek Gergely, Horváth Márk
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Február 9-12. között rendezték a XXIV. Egyéni Felnőtt és XVI. 
Egyéni U23 Világkupát Rijekában. A horvátországi versenyen 
a Szentgotthárdi VSE játékosa, Cserpnyák Martin az U23 
Világkupán versenyzett, és sajnos megsérült.

A tengerparti városban, 
Rijekában, hatsávos pályán 
rendezték a küzdelmet. A ma-
gyar delegáció tagjaként U23 
korosztályban Németh Enikő 
és Cserpnyák Martin léphetett 
pályára, felnőtt korosztályban 
pedig Hári Boglárka, Sass Edit 
és Zapletán Zsombor képvisel-
te Magyarországot. Az U23-as 

fiúknál a 16 fős mezőnyben 
hazánkat a Szentgotthárdi 
VSE szuperligás csapatának 
játékosa, Cserpnyák Martin 
képviselte, az együttes szö-
vetségi kapitánya és egyben 
klubedzője Tróbert József volt. 
Martinnak nem volt szeren-
cséje a sorsolásnál: az első 
fordulóban a nyolc közé jutá-

sért a későbbi 
e z ü s t é r m e s 

német Tim Brachtelt kapta, 
és 642:573 arányban, 4-0-ra 
alulmaradt. Ráadásul amikor 
kezdett feljönni, akkor meg-
sérült. 

Tróbert József elmondta, 
három kiemelt játékos volt a 
mezőnyben, Martin pedig a 
második helyen rangsorolt 
Brachtel ellen lépett pályára. 
– Előzőleg éppen emiatt nem 
voltak kimondott elvárásaink: 
úgy voltunk vele, a sorsolás 
után meglátjuk, mit érhet el. 
Fortuna nem kedvezett já-
tékosunknak, tudtuk, ahhoz, 
hogy továbbjusson, riválisá-

nak gyengébben kell dobnia, 
míg Martinnak 120%-ot kell 
nyújtani. Az első pályán re-
mekül játszva nyert Brachtel. 
A másodikon viszont Martin 
kezdett nagyon jól, vezetett 
is, amikor a tizedik dobásnál 
a vádlijához kapott, kérdéses 
volt, hogy egyáltalán tudja-e 
folytatni a mérkőzést. Az ápo-
lási szünet után bár jobban 
lett, de összeszorított fogakkal, 
hatalmasat küzdve sem volt 
reális esélye, hogy megfordítsa 
a párharcot. Sportemberi kva-
litásait mutatja, hogy bicegve is 
próbálta a legjobbját nyújtani, 
de végül a német versenyző 
4-0-ra nyert. Az 573 fás tel-
jesítménye egyébként sok 
más versenyző ellen így is 
továbbjutást érhetett volna. 
De így sem búslakodunk, a 
négynapos versenyen sok ér-
tékes nemzetközi tapasztalatot 
szereztünk. Kifejezetten nehéz 
pályán dobtak a játékosok. 
Szerencsére Martin azóta már 
rendbejött, és újra játszhat. 
Ami a többi magyart illeti, leg-
jobban a nőknél a bronzérmet 
szerző Hári Boglárka szerepelt.

Információ: Szentgotthárdi 

Sérülten is tovább versenyzett Cserpnyák Martin

Az év eleji pihenő után az 
Agrobio Classic Kick-box és 
Box Club sportolói, verseny-
zői ismét visszatértek az 
edzőterembe, és belevágtak 
az alapozás időszakába, hogy 
időben fel tudjanak készülni 
az idei WAKO kick-box hazai- 
és nemzetközi versenyeire. 

Február 10-12. között ren-
dezték meg Horvátország-
ban, Karlovacban az Európa 
Kupa kick-box versenyt. A 
versenyre 32 ország 215 spor-
tegyesületéből 1422 sportoló 
2217 nevezést adott le. Minden 
korosztály a sportág mind 
a hét szabályrendszerében 

egymásnak feszült. Ver-
senyzőink Mayer Gábor 
klubelnök, vezetőedző 
irányításával felkészülten 
érkeztek az Európa Kupára, 
Horvátországba.

Holczmüller Bence fel-
nőtt versenyzőként -84kg 
light-contact és kick-light 
szabályrendszerben 3. helyen 

végzett. Bence nagyon küz-
dött, férfias küzdelmei voltak. 
A mostani mezőnyben a két 3. 
helyezés nagyon jó eredmény.

Bedi Miklós elsőéves juni-
orként -63kg pointfighting 
szabályrendszerben két mér-

kőzést megnyert. Ebben a 
súlycsoportban, korosztály-
ban és szabályrendszerben 
46 versenyző indult. Sajnos a 
legjobb nyolc közé most nem 
tudta beverekedni magát. Vi-
szont Mikitől ez az eredmény 
nagyszerű teljesítmény.

A versenyen edzőként Wap-
pel Tibor világbajnokunk se-
gítette sportolóink sikeres 
szereplését. Köszönjük szépen 
munkáját.

Terveink között szerepel, 
hogy versenyzőink az ökölví-
vó versenyeken is tapasztala-
tokat gyűjtsenek.

Információ: Agrobio 
Classic Kick-box és Box Club 

Horvátországban indították az idei versenyeket
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