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Újra szól az iskolacsengő
6. oldal

Vadászok ünnepeltek
8. oldal

2016. szeptember

Német táborok

10. oldal

Rajtra készek a kézisek

Államalapító
István király ünnepén
A szentgotthárdi önkormányzat augusztus 20-án a Nagyboldogasszony templomban emlékezett meg államalapító
Szent István királyról, és a várossá avatás
évfordulójáról. A mise után tartották az
önkormányzati ünnepséget, amelyen városi kitüntetéseket is átadtak, majd megszegték és megosztották az új kenyeret.

köszönhetjük megmaradásunkat. A keresztény kultúra örököseiként értékeljük Szent
István tetteit. Otthon vagyunk Európában és
a Kárpát-medencében” – emelte ki szentbeszédében a plébános.
A mise után kezdődött a városi ünnepség.
Huszár Gábor, Szentgotthárd polgármestere
mondott beszédet. A beszéd elején kitért

14. oldal

Zarándoklat

15. oldal

Október 2-án
nemet mondunk
„Október 2-án nemet mondunk!” – ezzel a címmel Budapesten tartottunk konferenciát a közel háromszáz településvezető
részvételével.
Az illegális bevándorlás mind a 3200
magyar települést érinti, ezért hatalmas
jelentőségű, hogy minél többen elmenjenek szavazni.
Mindenki saját magáról fog dönteni
– dönteni fog gyermekéről, dönteni fog
unokájáról és településének jövőjéről, ezért
kötelességünknek tartjuk felhívni polgáraink figyelmét arra, hogy a lehető legtöbben menjenek el szavazni a legkisebb
falutól a legnagyobb városig, és mondjanak
véleményt, mert ez nemzeti ügy!
Folytatás a 7. oldalon

A KÚT
VIZE
ÉRTÉK
Huszár Gábor szegte meg a kenyeret, mellette Rimfel Ferenc plébános
A korábbi évekhez hasonlóan Szentgotthárd Város Fúvószenekara adott térzenét
a mise előtt. Az ünnepre megtelt a barokk
templom, Rimfel Ferenc plébános celebrálta
a misét. „István király műveiből következtethetünk arra, mit kérhetett Istentől,
amikor megkeresztelkedett. Bölcsességet,
békességet, erre épített országot, nemzetet.
A kereszténységnek, a vallási kultúrának is

arra, hogy Pars Krisztián, Szentgotthárd
szülötte, hetedik helyezést szerzett a riói
olimpián. A kalapácsvető emberi nagyságát,
küzdeni tudását mutatja, hogy sérüléssel és
fájdalmakkal bajlódva is elérte ezt a jó eredményt. (A hallgatóság nagy tapssal fogadta
ezeket a mondatokat.)
Folytatás a 3. oldalon

Ásott kutak tisztítása
Vízgyűjtő készítése
Betemetett kutak
újraszedése
06-30-948-7889
06-20-247-3603
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Új építésű társasházi lakások Szentgotthárdon!
» szabja személyre saját új otthonát!
» frekventált elhelyezkedés, közvetlenül a városközpontban
» magas szintű kivitelezés, minőségi beltartalom
Elérhetőségek | 06 20 222 27 27 | trekant.invest@gmail.com
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Államalapító István király ünnepén
Folytatás az 1. oldalról
A polgármester köszöntötte
a képviselő-testület tagjait, az
intézményvezetőket, Bana Tibor
országgyűlési képviselőt és dr.
Orbán Istvánt, a szentgotthárdi
járási hivatal vezetőjét. Rövid
történelmi áttekintést adott 1516tól kezdve arról, hogyan vészelte
át a magyarság a nehéz éveket és
dacolt a kedvezőtlen körülményekkel. Az összetartozást és egységet hangsúlyozva kitért
Szentgotthárd helyi történelmi és közelmúltbeli
(az osztrák hulladékégető
építésének megakadályozása, a Rába-habzás
megszüntetése) eseményeire is. „Akarjuk a jót,
a biztonságot magunkért,
családunkért, de ne a más
kárára!”
A z ünne pi b e szé d
után meglepetéssel is
szolgált a polgármester. A B é c s melletti
Heiligenkreuzban található az a dokumentum,
mely 1734-ben, július
29-én kelt, és amelyben
VI. (III) Károly király az elveszett
szentgotthárdi birtokokat újra a
ciszter rendnek adományozta.
Az eredeti adománylevél másolatából 1000 számozott példány
készült, az első sorszámút Áder
János köztársasági elnök, Szentgotthárd díszpolgára kapja. Az
aranyozott bőrkötésű könyvből
juttatnak Orbán Viktornak, az
ország miniszterelnökének, a
város díszpolgárainak. Rimfel
Ferenc plébánosnak és a jelen
lévő szentgotthárdi díszpolgároknak a templomban adta át a
díszes kiadványt Huszár Gábor.
A hagyományoknak megfelelően városi elismeréseket is

átadtak az ünnepségen. Szentgotthárd Város Testnevelési
és Sport Díját Mikos László
vehette át, akinek a település
labdarúgó sportjában végzett
több évtizedes kiemelkedő és
lelkiismeretes munkáját ismerte
el a város.
Mikos László 1942-ben született Szombathelyen. A Vörösmarty Mihály Gimnáziumban
érettségizett, majd a Kaszagyárban volt szerszámkészí-

tanultak, akik később magasabb
osztályban folytathatták a labdarúgást, vagy a mai napig is
edzőként tevékenykednek. Helyi sportemberként sokat tett a
szentgotthárdi sportért, sokat
küzdött azért, hogy a sport a
fiatalok és a felnőttek életének
részévé váljon.
Edzőként és csapatkapitányként is erősítette Szentgotthárd
labdarúgó közösségét, sportemberként a város sportéletét.

Bana Ferenc, Mikos László, dr. Schultz Antal

tő ipari tanuló. Ezt követően
mezőgazdasági gépész üzemmérnöki diplomát szerzett. A
Kaszagyárból ment nyugdíjba.
Iskolai évei alatt kosárlabdázott és futballozott, érettségi
után már a szentgotthárdi
Vasas ifjúsági csapatának játékos-edzője. 1970-ben szerzett
edzői oklevelet. Labdarúgó
pályafutása – csapatkapitányi
és edzői tevékenysége – során
vidám, optimista személyisége, a közösségépítő és a közösséget összetartó munkája
a csapat eredményességét is
előremozdította. Irányítása
alatt olyan tehetséges focisták

I m pr e ss z um
A Szentgotthárdi Önkormányzat lapja
Felelős szerkesztő: Treiber Mária • Felelős kiadó: Szentgotthárd
Város Önkormányzata • Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.
• Nyomdai előkészítés, nyomtatás: 2A Reklámstúdió Kft.,
Szombathely • Terjesztés: Savaria Post • ujsag@szentgotthard.hu
ISSN 0238-9312

Szentgotthárd Város Képviselő-testülete Díszoklevelet
adományozott Bana Ferencnek
Szentgotthárd város érdekében
folytatott önzetlen munkájának
elismerése és megbecsülése
jeléül. A városi rendezvények
dokumentálásában évtizedes
munkája van (a Szentgotthárd
újság 2011-es megalapítása óta
állandó fotósa, a szerk.).
Bana Ferenc 1952-ben született Sárospatakon. Negyven éve
tevékenykedik Szentgotthárdon
cipész kisiparos mesterként,
emellett számos egyesület, csoport munkáját segíti. Fotóiból
már két alkalommal is nyílt
kiállítás Szentgotthárdon, de
numizmatikai gyűjtőként is
ismerhetjük. Évtizedek óta a
városi események rendíthetetlen fotósa. Munkásságának
köszönhetően szinte kivétel
nélkül minden városi rendezvényről vannak fotóink hosszú
évekre visszamenőleg. Közösségi munkája, a múlt értékeinek

összegyűjtése fontos a városnak,
s e díj méltó elismerése tevékenységének.
Szentgotthárd Városért kitüntetésben részesült a Keresztény
Megmozdulásokért Egyesület
Szentgotthárd a város vallási
életében végzett kiemelkedő
és lelkiismeretes munkájának,
valamint közösségépítő tevékenységének elismerése és
megbecsülése jeléül.
Az egyesület 2007-ben alakult
Szentgotthárdon azzal a
céllal, hogy felpezsdítse
a város keresztény életét.
Mint civil szerveződés,
a vallási turizmus területén alkot maradandót.
Bekapcsolódott a Mária
Út egyik magyarországi
szakaszának kiépítésébe és fenntartásába. A
Mária Út kiépítése ma
Európa talán legnagyobb
vallási projektje, amely
az é vezredes hag yományokkal rendelkező
keresztény zarándoklatoknak alakít ki új útvonalat Csíksomlyótól
Mariazellig, illetve Lengyelországtól az Adriai-tengerig.
Az egyesület elérte, hogy a Mária Útról engedélyezett néhány
leágazó mellékút egyike lehessen
a fő zarándokútba eső VasvárKörmend-Szentgotthárd-Mária
Bild zarándokútvonal. De elérték
azt is, hogy a SzentgotthárdMariazell útvonal is kijelölt
zarándokútvonal lehessen. Tevékenységük sokrétű és szerteágazó, mellyel hozzájárulnak
a város kulturális és szakrális
értékeinek minél szélesebb körű
megismertetéséhez. Munkájuk
méltó elismerése e díj.
A Keresztény Megmozdulásokért Egyesület Szentgotthárd
nevében a díjat dr. Schultz Antal, az egyesület elnöke vette át,
és köszönte meg.
Augusztus 20-án délután kulturális műsorok és vásár várta
az érdeklődőket a Várkertben,
este az Albatrosz együttes adott
koncertet.
(t. m.)
Fotó: Bana Ferenc
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Országos népszavazások Magyarországon
Az 1989-es rendszerváltás
óta hetedszer kérik ki közvetlenül a választópolgárok
véleményét az ország sorsát
érintő kérdésekben. Az idei
referendumot a Magyar Kormány kezdeményezte.
1989. november 26. –
„NÉGY IGEN”: A z SZ DSZ
kezdeményezésére zajlott az
első népszavazás a következő
kérdésekről: kivonuljanak-e a
pártszervezetek a munkahelyekről, elszámoljon-e vagyonával az
MSZMP, a szabad választás után
kerüljön-e sor a köztársasági
elnök megválasztására, feloszlassák-e a munkásőrséget. Az
első országos ügydöntő népszavazáson - amelyet a négyigenes
népszavazásként tart számon a
köznyelv – a választópolgárok
(7 799 059 fő) 58,03 százaléka
(4 526 602 fő) vett részt, és a
négy kérdésre a többség igennel
válaszolt.
1990. július 29. – KÖZTÁRSASÁGIELNÖK-VÁLASZTÁS:
A második országos ügydöntő
népszavazást a köztársasági elnök közvetlen választásáról tar-

tották, az aláírásgyűjtés az MSZP
támogatásával kezdődött meg.
A referendum a 14 százalékos
részvétel miatt érvénytelen volt.
Az összes (7 820 161) választópolgárból mindössze 1 093 612
fő ment el szavazni.
1997. november 16. – NATO
CSATLAKOZÁS: A harmadik
országos ügydöntő népszavazás
kérdése ez volt: Egyetért-e azzal,
hogy a Magyar Köztársaság a
NATO-hoz csatlakozva biztosítsa az ország védettségét? A
referendumon az összes választópolgár (8 059 039 fő) 49,24 százaléka (3 968 668 fő) vett részt,
és a résztvevők 85,33 százaléka
szavazott igennel. Az Országos
Választási Bizottság jogértelmező vita után érvényesnek nyilvánította a szavazást.
2003. április 12. – EURÓPAI
UNIÓ: A negyedik alkalommal
Magyarország európai uniós
csatlakozásáról tartottak országos ügydöntő népszavazást,
ezúttal kivételesen szombati
napon. A választásra jogosult
polgárok (8 042 272 fő) 45,62
százaléka, azaz 3 669 252 fő
járult az urnákhoz, a csatlako-

zásra az érvényesen szavazók
83,76 százaléka (3 056 027 fő),
az összes választásra jogosult
állampolgár 38 százaléka mondott igent.
2004. december 5. – KETTŐS ÁLLAMPOLGÁRSÁG/
KÓRHÁZPRIVATIZÁCIÓ: A
sorrendben ötödik országos,
ügydöntő népszavazáson, a határon túli magyarok kedvezményes honosításáról, azaz a kettős
állampolgárságról és a kórházak
privatizációjáról döntöttek a
szavazók. A részvétel 37,49 százalékos volt, mivel a 8 048 739
választásra jogosult állampolgár
közül 3 017 739 fő ment el szavazni. A hivatalos végeredmény
szerint mindkét népszavazás
eredménytelennek bizonyult,
miután egyik kérdésre sem adott
azonos választ a választópolgárok 25 százaléka.
2008. március 9. – VIZITDÍJ,
TANDÍJ: A népszavazást a FIDESZ kezdeményezte, a három
kérdés: „Egyetért-e Ön azzal,
hogy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásért a jelen kérdésben
megtartott népszavazást követő év január 1-jétől ne kell-

jen kórházi napidíjat fizetni?”
„Egyetért-e Ön azzal, hogy a
háziorvosi ellátásért, fogászati
ellátásért és a járóbeteg-szakellátásért a jelen kérdésben
megtartott népszavazást követő év január 1-jétől ne kelljen
vizitdíjat fizetni?” „Egyetért-e
Ön azzal, hogy az államilag
támogatott felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatóknak
ne kelljen képzési hozzájárulást
fizetniük?”
A népszavazás eredményes
volt, a 8 042 272 választópolgár
közül 4 061 015 fő, a jogosultak 50,51 százaléka vett részt
a referendumon, eltörölték a
vizitdíjat és a felsőfokú állami
képzéseken részt vevők képzési
hozzájárulását.
2016. október 2. – BETELEPÍTÉSI KVÓTA: A népszavazást
a Magyar Kormány kezdeményezte. Kérdés: Akarja-e, hogy
az Európai Unió az országgyűlés
hozzájárulása nélkül is előírhassa
nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező
betelepítését?
(Információforrás: Magyar
Távirati Iroda)

Autót vásárolnak a gondozási központnak, felújítják a mûvelõdési házat
A sz entg otthárd i önkormányzat a nyári szünet után,
szeptember elsején ülésezett.
Tárgyaltak a Városi Gondozási Központ nem kötelező
szolgáltatásairól, döntöttek a
gondozási központnak új gépjármű-vásárlásról, a farkasfai
művelődési ház felújításáról
Huszár Gábor polgármester
beszámolt a két ülés között
történt fontosabb eseményekről. Megköszönte mindazok
munkáját, akik a város rendkívül
sikeres nyári rendezvényeinek
szervezésében részt vettek.
A polgármester és a képviselők is beszámoltak a városrészeken megtartott falunapokról.
Elhangzott, hogy az óvoda vizesblokkjának felújítására 14 millió
forintos pályázatot nyertek, a
pályázathoz a testület 14 millió
forintos önrésszel járul hozzá.

A képviselők vita nélkül elfogadták az önkormányzat 2016.
évi költségvetésének első félévi
teljesítéséről készített beszámolót. A napirend tárgyalásakor
Kovács Márta Mária, a Pénzügyi
és Városüzemeltetési és Jogi Bizottság elnöke elmondta, hogy
az önkormányzat és az intézmények gazdálkodása biztosított
volt, finanszírozási gondok nem
gátolták a működést. A személyes gondoskodást nyújtó intézmények beszámolójához is tett
javaslatot, mely szerint a 2017-es
költségvetési terv összeállításakor fontolják meg a bölcsődébe
járó gyerekek után fizetendő díj
eltörlését. Az adatok szerint 2,5
millió forintról lenne szó, ha ezt
az összeget az önkormányzat kipótolja, sok családnak segíthetnének. Huszár Gábor polgármester
azzal érvelt a felvetés ellen, hogy
a szülők, keresetük szerint, most

is sávosan fizetnek a bölcsődei
ellátásért, azok fizetnek többet,
akik tehetősebbek. Szavazásra
tette fel a bizottsági elnök egyéni
indítványát, a képviselők 8 igen
és 1 nem mellett támogatták az
indítványt, tehát a 2017-es költségvetés összeállításakor kerüljön
tárgyalásra a bölcsődei térítési díj.
A szentgotthárdi Kézilabda
Klub kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz, a felhalmozott
vízszámla-tartozás rendezéséhez
kért segítséget. Az önkormányzati képviselők az üzemeltetési
keret terhére vállalták a tartozás
rendezését, de a kialakult helyzet
áttekintésére további egyeztetést
kérnek a klub elnökétől.
Megszavazták, hogy a Városi
Gondozási Központ régi autóit
adják el, és vásároljanak két új
gépjárművet. A gépjárművek eladásából származó teljes bevételt
az új gépjárművek beszerzésére,

üzembe helyezésére és szükséges átalakítására kell fordítani,
a hiányzó költségeket pedig az
intézmény költségvetésében elkülönítetten kezelt hagyatéki pénzmaradványból kell finanszírozni.
Kisebb vita kerekedett a Szentgotthárd Hársas tó művészi
installációjáról, a tóba helyezett
gémeskútról. A polgármester
óva intette a képviselőket, hogy
művészeti kérdésekben állást
foglaljanak. A vita arról is szólt,
meddig kapott engedélyt a művészeti installáció, mikor kell
eltávolítani a Hársas tóból, de
egyelőre 5 igen és 4 nem szavazattal a maradás mellett határoztak, csak az engedély lejártát
követően kell elbontani.
Farkasfán folytatódik a művelődési ház felújítása, további
750 000 forintból felújítják a
parkettáját is.
(t. m.)
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Berlinben, az alternatív Bánk bán-ban játszott Szalai Szabolcs
Berlinben mutatta be a budapesti Krétakör Színház
társulata a Bánk bán alternatív feldolgozását. A Schilling
Árpád által rendezett darabban vendégszerepelt a szentgotthárdi Szalai Szabolcs is.
A Krétakör június 24-én, 25én és 26-án lépett fel Bánk
bán ACT című produkciójával a berlini Radialsystem
színpadán, a nemzetközi
fesztiválon.

Szalai Szabolcsot vers- és
prózamondásáról is jól ismerik
a városban, de színészként szerepelt már a celldömölki Soltis
Lajos Színház több előadásában,
a Wojcek-kel meghívást kaptak

a Budapesti Nemzeti Színházba
is. Papp Réka Kinga produkciós
vezető megkeresésére kapott felkérést a Krétakör Színház berlini
előadására. (A neves alternatív
színház tagja Csákányi Eszter is).
Szalai Szabolcs elmondta,
a berlini előadásokra meghívott társulatok egy-egy nemzeti opera átértelmezésével
érkeztek a városba. A svájciak az ország himnuszát, a
„Schweizerpsalm”-ot, a néme-

tek „A bűvös vadászt” kísérelték
meg újraértelmezni. Schilling
Árpád és csapata, abszolút jelen
idejű, közéleti eseményekre reflektált, így formált véleményt,
sajátosan értelmezve a Bánk

bán-t, amelynek számos drámai
helyzete sajátosan „összecsenghet” a 21. századi történésekkel.
A magyar nemesek hőbörgése
a merániak ellen (migrációs

áriája is), a nézők kivetítőn olvashatták a párbeszédek német
fordítását.
A közönség nyitott volt, jól
fogadta a színházi előadást,

válság), Bánk ifjú feleségének
megerőszakolása (gólyatábori
erőszak), az áldozat hibáztatása, az erőszak relativizálása (az
úszóedző, Kiss László ügye). A
fellépő színészek a jelenetekben
többféle szerepet játszottak,
személyes szűrőjükön, tapasztalatukon múlt, hogyan reflektáltak a drámára.
A Bánk bán alternatív feldolgozásában magyarul beszéltek és
énekeltek a színpadon (elhangzott az opera „Hazám, hazám”

noha a hazánkban klasszikusnak
számító Bánk bán-t (Katona
József drámája, az operát Erkel
Ferenc írta) nyilván kevesen
ismerhették.
Szalai Szabolcs elmondta,
újdonság volt, hogy az előadás
végén nem széledt szét a közönség, a színészekkel és a rendezővel a színházban beszélgettek
még, kérdeztek és vitatkoztak
(angolul).
(t. m.)
Fotó: Krétakör Színház

Eddig, két helyi népszavazás volt Látványos is volt a „Tájidegen” fél-fesztivál
Szentgotthárdon eddig két alkalommal
volt helyi népszavazás. Az 1983-tól, a
városhoz tartozó Farkasfán, 2004. június
13-án, az Európai Parlamenti voksolással
párhuzamosan népszavazást tartottak arról
a kezdeményezésről, hogy a városrész önálló
településként működjön tovább a jövőben.
Több mint 83%-os részvétel mellett a helyiek
túlnyomó többsége, a 254 szavazásra jogosult
közül 211-en vettek részt a népszavazáson,
közülük 178-an úgy voksoltak, hogy Farkasfa
nem szakad el Szentgotthárdtól.
Szentgotthárd Város Képviselő-testülete
2008. február 27-én döntést hozott helyi népszavazás kiírásáról. Négy kérdésre válaszolhattak a város polgárai, melyek környezetünk
védelméről, a folyószennyezésekről és a tervezett szemétégetőről szóltak. 2008. április
6-án 59,27%-os részvétel mellett az igenek
elsöprő arányban (98%) győztek. Szentgotthárd lakossága egyértelműen és egységesen
kimondta, nem kér a heiligenkreuzi hulladékégetőből, a Rába és a Lapincs folyók további
szennyezéséből, az Ausztriából érkező környezetszennyezésekből.

Érdekesnek, szórakoztatónak, látványosnak is
bizonyult az augusztusban megrendezett „Tájidegen” (szentgotthárdi
művészeti szabadnapok)
programsorozat.
A teljesség igénye nélkül: sok érdeklődőt vonzott a
régi strand medencéjében a Jégrevü
címen meghirdetett előadás. A zenekarok hozták a
formájukat, a medence atmoszférája
is dobott a hangulaton, az akusztikán. Szirtes
János és Simkó Beatrix a
máriaújfalui tóban performált tavirózsa címen,
ami igen népes közönség
előtt történt. Háromszor
kellett megismételni a ví-

zen lebegő, égő máglyákkal
a produkciójukat. Szabó
Petendi Péter és nagyapja
tartott a strand területén aknakereső kurzust, amelyen
elméletben és gyakorlatban

is lehetett aknát keresni.
A templom alagsorában
„Bizalom” címmel Szirtes János, Fabricius Anna,
Molnár Ágnes Éva és w.
Horváth Tibor mutatta be
az emberi különbségekről

és gyarlóságokról szóló esti
előadását. A medencében
fellépett a Manuphanktura
funky zenekar. Zárásként
egy kis tájidegen tér avatására is sor került a barokk kert
mellett, a templom
alagsorában pedig
Varju Tóth Balázs
videoinstallációját
tekinthették meg
az érdeklődők. A
szervezők elégedettek voltak mind
a programsorozattal, mind pedig
az érdeklődéssel.
Ugyanis amit egy
budapesti alternatív színházban át lehet élni,
az vidéken nemigen adatik
meg. Ezért nagyon fontos,
hogy egy „Tájidegen” félfesztivál legyen Szentgotthárdon, ami lehetőséget ad
az új befogadására.
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Újra szól az iskolacsengő
Szeptember elsején megkezdődött a 2016/2017-es tanév.
Szentgotthárdon 81 diák
lépte át először az általános
iskola küszöbét.
A szokásokhoz híven a szep
tember elsejei tanévnyitón a
nyolcadikos diákok kísérték az
óvodából az iskolába az elsősöket. A Szentgotthárd és Térsége
Iskola Arany János 1-4. Évfolyamos Általános Iskolába 327 tanuló jár, közülük 81 elsős. Minden
alsó tagozatos diák ingyen kapta
a tankönyvcsomagot.

még 13 gyermek tanul német
nemzetiségi csoportban, a többi
tanuló hagyományos keretek
között kezdte meg a tanulmányait. Továbbra is 45 percesek az
órák. De ez nem azt jelenti, hogy
a tanítványok 45 percig ülnek
egyhelyben, és figyelniük kell a
tanító nénire. Ha elfáradtak, akkor játékkal, mozgással szakítják
meg az órát, és akkor folytatják
a tanulást, ha a gyerekek újra
képesek figyelni. Ez nem csak
az első évfolyamra vonatkozik,
próbálnak rugalmasan igazodni
a gyerekek életkori sajátossága-

Schleipfnerné Gáspár Andrea,
az iskola igazgatója elmondta,
négy első osztályuk van. Egy
német nemzetiségi osztály indult
23 fővel. Mivel nagyon sok szülő
választotta gyermekének ezt a
képzési formát, a b osztályból

ihoz minden osztályfokon. IKT
eszközök, különböző fejlesztő
játékok használatával, új módszerek alkalmazásával teszik a
tanórákat érdekessé, izgalmassá.
Nyáron 56 gyermekük vett
részt a Csodaszarvas táborban,

Szentgotthárdi iskolások
a 2016/2017-es tanévben
Szentgotthárd és Térsége Iskola Arany János 1-4. Évfolyamos Általános Iskola:
Összes tanuló: 327 fő
Elsős diákok: 81 fő
Szentgotthárd és Térsége Iskola Széchenyi István 5-8.
Évfolyamos Általános Iskola:
Összes tanuló: 249 fő
Szentgotthárd és Térsége Iskola Vörösmarty Mihály
Gimnáziuma:
Összes tanuló: 303 fő
Bejövő tanulók: 9.b: 25 fő, 5.g: 32 fő
Szentgotthárd és Térsége Iskola Magyarlak-Csörötnek
Általános Iskolája:
Összes tanuló: 75 fő, Elsősök: 10 fő
Rábagyarmat:
Összes: 13 fő, Elsősök: 1 fő
SZMSZC III. Béla Szakgimnázium és Szakközépiskola
Összes tanuló: 343, Bejövő tanulók: 66

aminek útiköltségét a képviselőtestület a civil szervezeteket és
városrészeket támogató alapból
nyújtotta az alapítványuknak.
Az önkormányzat jóvoltából a
nyári szünet alatt sor került 5
tantermük teljes festésére, egy
termük padlózatának felújítására, és a könyvtáruk is meg-

szegyűlt pénzből új homokozó
kerül 1-2 héten belül az iskola
hátsó udvarára.
Köszönet jár a SZET Kft.
vezetőjének, Czotter-Szukics
Mónikának és a dolgozóknak,
hogy a nyáron precíz és gyors
munkát végeztek – mondta az
igazgató.

szépült. Erre a tanévre sikerült
elérni, hogy minden tantermükben van internet és számítógép
vagy laptop. Udvarukra 6 padot kaptak a Széchenyi István
Általános Iskolától, a Szülői
Munkaközösség támogatásával
valamint a Gálaműsorukon ös�-

Szentgotthárdon minden iskolában külön tartották a tanévnyitót. A felső tagozatos diákok közül csak a szociálisan
rászorulók kaphatták ingyen a
tankönyveket.
(tm)
Fotó: Arany iskola
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Átalakulóban a szakképzés, Korpics Ferencet kérdeztük
Júliustól Korpics Ferenc kapott megbízást az SzMSZC
III. Béla Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája (korábban SzMSZC III. Béla Szakképző Iskola) irányítására. A
tanévkezdésről, a szakképzés
átalakításáról kérdeztük.
Tavaly nyáron a Nemzetgazdasági Minisztérium vette át a szakképző intézményeket a KLIK-től.
A képzések átformálása, a duális
szakképzés erősítése ezt a szakmai területet érinti a legjobban.
A szentgotthárdi iskola továbbra
is a Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum tagintézménye.
A korábbi, szakmát és érettségit
is adó szakközépiskolákból ettől
a tanévtől szakgimnáziumok
lettek, a szakiskolákból szakközépiskolák. A szentgotthárdi
középiskola neve egy év után újra
megváltozott: SzMSZC III. Béla
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája lett.
– Érezhető volt-e, hogy a változás miatt elbizonytalanodtak a
szülők és a gyerekek, kevesebben
választották-e ezt a két iskolatípust?
– A beiratkozásnál azt tapasztaltuk, hogy a nappali tagozatra
a 9. évfolyamon valamivel kevesebben jelentkeztek, a felnőttoktatásra azonban többen, így
kiegyenlítődtek a számok. Az
ingyenes felnőttoktatásra még le-

het jelentkezni. CNC-gépkezelő,
gazdasági informatikus, szakács,
kis- és középvállalkozások ügyvezetője I-II. lehet választani,
valamint a kétéves, érettségire
felkészítő osztályt is nappali tagozaton, ahol csupán 4 tárgyból
kell érettségit tenniük a tanulóknak. A szakközépiskolában az
idén a pincér és asztalos képzést
nem tudtuk elkezdeni, kevesen
érdeklődtek. Nemrégen kaptam
olyan információt, hogy jövőre
új szakmák felé is nyithatunk: turisztikai szervező, értékesítőket;

Korpics Ferenc
Korpics Ferenc Szentgotthárdon született 1975-ben.
Az általános iskolát és a zene-

iskolát itt végezte. Szombathelyen a Kanizsai Dorottya
Gimnáziumban érettségizett.
A Szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola földrajztörténelem szakán végzett
1994-ben. A Pécsi Tudomány-

Október 2-án
nemet mondunk
Folytatás az 1. oldalról
Tisztelt Szentgotthárdiak!
Magyarország kiemelt jelentőségű népszavazásra készül,
október 2-án!
Brüsszel betelepítési tervéről kell véleményt mondanunk.
A népszavazás minden magyar
települést érinti. Ha nem állunk ki
magunkért, Brüsszelben fogják
eldönteni, hogy hány bevándorlót
telepítenek hozzánk. Amint azt az
európai példákból tudjuk, a betelepítési programok végső terhét a
városok és a falvak fogják viselni.

későbbiekben idegenvezetőket is
képezhetünk, azonban ezt csak
jövő szeptembertől tudjuk megvalósítani. Az iskolában ebben a
tanévben húsz osztály, összesen
343 beiratkozott diákunk van,
közülük 66-an most kezdték a
középiskolát.
– Hogyan érinti a változás a
már beiratkozott diákokat, az
érettségi előtt állókat?
– Az érettségi kötelező tantárgyai között a magyar nyelv
és irodalom és a történelem
feltételrendszere valamen�-

Olyan teher ez,
amit nem szabad a nyakunkba vennünk.
A népszavazás nem pártpolitikai ügy. Magyarország jövőjéről
szól és arról, hogy meg tudjuk-e
védeni közösségeinket. Ki kell
állnunk Szentgotthárdért és ki
kell állnunk gyermekeink jövőjéért, térségünk biztonságáért!
Ezért arra kérjük Önöket, vegyenek részt a népszavazáson és
mondják el véleményüket!
Ne hagyjuk, hogy mások
döntsenek helyettünk!
Tisztelettel: Huszár Gábor
polgármester

egyetem bölcsészeti karán történelem szakos középiskolai
tanári végzettséget szerzett
2000-ben. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetemen közoktatás-vezető
és pedagógus szakvizsgát tett
2003-ban. 2013-ban szakácsként végzett a Szentgotthárdi
III. Béla Szakképző Iskola és
Kollégiumban.
2000-2015 között szintetizátort tanított a szentgotthárdi zeneiskolában.
1998-tól tanít a Szentgotthárdi III. Béla Szakképző Iskola és Kollégiumban, 2016.
júliusától az SzMSZC III. Béla
Szakgimnázium és Szakközépiskola igazgatója.

nyire változik, a legnagyobb
újdonság, hogy a végzősöknek
kötelező lesz közép- vagy emelt
szinten szakmai érettségit tenni, az órarend kialakításakor
ezt messzemenőkig figyelembe
vettük, a tantervi lehetőségeket kihasználva plusz két órát
be is iktattunk szakmánként,
hogy segítsünk a fiataloknak.
A felnőttoktatásban részt vevő,
érettségire készülőknek a négy
kötelező tantárgyból, magyar
nyelv és irodalom, történelem,
matematika és egy idegen nyelv,
kell érettségizni, de 5. tárgyból
nem, mert az OKJ-s szakmai
végzettséget beszámítják.
– A szakgimnáziumokban
új rendszerben tanulják a természettudományos tárgyakat,
hogyan tudják megosztani a biológia-, kémia-, fizika-, földrajztanárok között az órákat? Minden
tanárt tudnak foglalkoztatni?
– Kidolgozás alatt áll az új,
természettudományos oktatás,
látunk lehetőséget arra, hogy
ezek az ismeretek más keretek
között, de ugyanúgy eljuthassanak a tanulókhoz. Másféle
elosztásban, de minden tanárnak tudunk órákat adni, senkit
nem kell azért elküldenünk,
mert nincs elég óraszáma. Sőt,
jelenleg is keresünk tanárokat,
közismereti és szakmai területen
egyaránt.
(t. m.)

Városi programajánló:
szeptember-október
Európ ai Mobilitá si Hét
szeptember 16-22.
Szeptember 16. „Mozdulj
Szentgotthárd!” – Városi
sportnap
Szeptemb er 17. „Tekerj
Szentgotthárd!” kerékpártúra
Szeptember 18. „Csobbanj
Szentgotthárd!” St. Gotthard
Spa & Wellness Fürdő
Szeptember 19. 14.00 – 18.00
Kölyök Mobilitás Nap
Helyszín: Színház
Színes programok gyermekeknek
Szeptember 20. „Mozdulj
ifjúság!”- sportversenyek

Szeptember 21. Hársas-túra
gyalogtúra a Hársas tóra
Szeptember 22. Menj munkába gyalog vagy kerékpárral!
Közlekedj biztonságosan! az
autómentes napon
Szeptember 23-24. RuttkaiLatinovits Napok
Október 3. Idősek Világnapja
ünnepség a Színházban
Október 7. 18.00 - Lignum
Klarinétegyüttes - Hollandia koncertje a Színházban
Október 8. 17.00 Presidance
TSE bemutatkozó gálaműsora
a Színházban
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A vasi vadászok Szentgotthárdon ünnepeltek
A jövő év elején felállhat az
új tájegységi fővadászrendszer, amellyel teljes lesz a
magyar vadászat egész rendszere – informálta a vasi megyei vadásznap résztvevőit
szeptember 4-én V. Németh
Zsolt államtitkár.
A szentgotthárdi Várkert méltó helyszínnek bizonyult az idei
Vas megyei vadásznap megrendezéséhez. Az ünnep kezdetén
fogadták a Vas megyei vadászok
zászlaját, majd a Vadászhimnusz
elhangzása után Gagyi István,
a vasi vadászkamara elnöke
köszöntőjében kiemelte, hogy
a csaknem kétévi előkészítő
munka után elkészült vadászati
törvényre büszkék lehetnek,

mondta: nem vagyok vadász, így
szükségem van a fantáziámra és
a beleélő képességemre. A közel
múlt próbára tett mindenkit,
akinek valamilyen köze volt a
vadászterületek kijelöléséhez.
Ha ez nem csak húsz évre szólna,
azt javasolnám, hogy az országgyűlési képviselők esküjében
mindjárt az alkotmányos és jogi
kötelezettségek után építsék be,
hogy türelemmel és megértéssel
viselkedjenek minden vadászterületi megkeresés esetén. (Szavai
derültséget keltettek.) Komolyabbra fordítva a szót, örömmel konstatálta, hogy Vasban
sikerült ezt a lehető legkevesebb
konfliktussal megoldani. A végső
szót azonban majd a földtulajdonosi gyűlések, közgyűlések

Látványos volt a trófeakiállítás

nem véletlenül szolgál példaként
más európai országok számára
is. Nem titkolta, hogy a jól felkészült, lelkiismeretes vadászok
mellett akadnak a társaságoknál
renitensek is, akik méltatlanok
ehhez a társadalmilag elismert
tevékenységhez. Dr. Jámbor
László, az országos vadászkamara elnöke egyebek mellett a
büki vadászbál országos rangját
ecsetelte, s azt kívánta, mindenki
olyan jól érezze magát ezen a
napon, mintha egy vadászbálon
lenne. Szólt az egybegyűltekhez
Szabó Ferenc, az FM erdészeti és
vadászati főosztályának a vezetője is, aki szerint ez az alkalom
méltó a vadászati hagyományokhoz, szeptember eleje pedig a vadászati időszak megkoronázása.
V. Németh Zsolt államtitkár,
a térség országgyűlési képviselője, humorral átszőtt beszéddel
kötötte le szépszámú hallgatóságának a figyelmét. Mint

mondják ki. Új információként
megemlítette azt is, hogy a jövő
év elején felállhat az új tájegységi
fővadászrendszer, és teljes lesz
vele a magyar vadászat egész
rendszere. Megemlítette, hogy
újra életteret kaptak és visszatelepültek hazánkba a hódok, ami

telenek ésszerű ritkításukkal
is foglalkozni. Külön kiemelte,
hogy a vadászkutyák és más magyar fajták tenyésztését az állam
továbbra is felügyeli, s azt szeretnék, ha ezek az ősi fajták szaporodnának, ugyanakkor vis�szakapnák egykori szerepeiket,
és részben elvesztett, átalakult
tulajdonságaikat, viselkedésüket.
Huszár Gábor, Szentgotthárd
polgármestere tréfás versikével

A kitüntetettek csoportosan
kezdte mondandóját: „Kinek a
dal, a bor, a más asszonya nem
jó, abból nem lesz vadász, az
marad hajtó.” Emlékeztetett
rá, hogy Szentgotthárd sokféle
kisebb-nagyobb rendezvényéről
is ismert, immár közéjük tartozik a megyei vadásznap is. Utalt
arra, hogy 1183-tól a ciszterek
400 négyzetkilométeren gazdálkodtak, erdőgazdálkodást is
végeztek. Kérte a jelenlévőket,
hogy vigyék a város jó hírét, és
felajánlotta, hogy mindig szívesen fogadnak vadászati rendezvényt is. Reményét fejezte ki,
hogy legalább négy-ötévenként
a megyei vadásznapnak is vendéglátói lehetnek.

Forgott még a nyárs is
ugyan örvendetes, de például
Győr-Moson-Sopron megyében
már annyira elszaporodtak, és
annyi kárt okoznak, hogy kény-

tettek fogadalmat, férfiak, nők
egyaránt. Összesen 29 vadásszal
gyarapodott a vadásztársaságok
létszáma. A vadásztársasági
elnöki posztot is betöltő dr.
Orbán Péter egykori megyei és
országos rendőrfőkapitány kezdeményezésére a rendezvényen
Aranypatak díjat is átadtak.
Miközben a hivatalos program
zajlott, finomabbnál finomabb
illatok terjengtek a rendezvény-

Az ünnepen érmeket, emlékplaketteket, emléklapokat,
és egyéb elismeréseket adtak
át, valamint ifjú, új vadászok

sátor körül. Több mint egy tucat
„tábori konyhánál” serénykedtek
a vadásztársaságok alkalmi szakácsai. A legtöbb helyen vaddisznópörkölt szerepelt az étlapon, de
felfedeztünk például szarvasborjút bakonyi módra, vargányával és
tejföllel fantázianevű ételt, ahogy
vörösboros szarvaspörköltet,
lecsóval megloccsantott steaket,
vadhúsból készült gulyást vagy
vadragulevest is. Egy gotthárdi
társaságnál és a meghívott szlovéneknél süldő és malac is forgott
nyárson. Mintegy rendhagyóként
a vaskeresztesi horgász egyesület
is felállított sátrat, ahol ízletes halászlé fortyogott a bográcsban. A
vadásznaphoz dukált a vadászati
kellékeket, öltözékeket is kínáló
kirakodóvásár, vadászkutyabemutató, fegyverbemutató,
látványos trófeakiállítás, vadászok bora verseny, vadászathoz
kapcsolódó gyermekrajz-kiállítás
és kulturális program is. S persze
volt vadételfőző-verseny, borverseny és gyermekrajz-verseny
eredményhirdetés is. A legjobb
vadételt (a tejszínes-gombáskáposztás szarvasragut) szentgotthárdi csapat készítette, de
hazaiak rukkoltak ki a legjobb
vaddisznópörkölttel is. Megadták
a módját ennek a napnak. Olyan
vadászosan.
(l. e.)
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Nyári olvasótáborok a Móra Könyvtárban
A Móra Könyvtár hagyományosan évente két napközbeni olvasótábort szervez. Júniusban a szünet első
hetében, augusztusban az
iskolakezdés előtt rendezett
tábort 6-12 éves gyerekeknek. A tábori programokban sok hasznos ismeretre
tehettek szert a gyerekek,
de érdekes programokon,
kirándulásokon is részt vesznek minden alkalommal. Hegedűsné Borbély Krisztina
gyermekkönyvtáros számolt
be az idei programokról.
A könyvtár hagyományainak
megfelelően 2016. június 20-24.
között rendeztük nyári olvasótá-

hetet, majd ebéd után ellátogattunk a moziba, ahol a Robinson
Crusoe című filmet vetítették le
csoportunknak. A Pável Ágoston
Múzeumban tett látogatás során
ismertetőt kaptunk a szalafői
Pityerszerről, az Őrségről, így
előismereteket szereztünk a
másnapi kiránduláshoz. Szerdai
napunkat a Pityerszeren töltöttük, ahol a múzeumfalut néztük
meg. A gyerekek kipróbálhatták
az íjászatot, perecet sütöttek
a kis kemencében, amit aztán
jóízűen el is fogyaszthattak. A
táborunk témájának a 2016-os
év természeti kincseit választottuk, így ellátogatott hozzánk dr.
Jandrasits László, és sok érdekességet mesélt a mezei tücsökről,

borunkat. Hétfőn kis csapatépítő
ráhangolódással indítottuk a

a haris madárról. A gyerekek
hallhattak tőle magnóra felvett

szarvasbőgést, láthattak madárfészkeket, foghattak agancsot. A
hetet közös emlékkönyv készítésével zártuk.

panorámás vetítés alkalmával
visszarepültünk 250 évet, és láthattuk, hogyan égett le az udvar
egykori gyönyörű operaháza.

Augusztus utolsó hetében a
mese világába kalauzoltuk el
olvasótáboros gyerekeinket.
Sok játékos feladaton keresztül
magyar mesékről beszélgettünk.
Aki még nem hallott volna Pityke
őrmesterről, Dr. Bubóról, vagy
nem látta a nagy Ho-Ho-Horgász
kalandjait, most filmvetítéseinken megismerkedhetett velük.
Heti fő programunk a kirándulás volt, Fertődre látogattunk.
Kosztümös kastélylátogatáson
vettünk részt, így díszes ruhákba
öltözve sétálhattunk végig a kastély termein. Nagy élmény volt,
hogy menüettet táncolhattunk
egy gyönyörű teremben. Kör-

Délután ellátogattunk a Lászlómajorba, az Esterházyak egykori
gazdasági központjába, ahol nagy
lelkesedéssel etethették meg a
gyerekek az állatokat.
A kastély világáról, a barokk zenéről, hangszerekről
Soós János tanár úr mesélt a
gyerekeknek. Horváth Kristóf
tánctermébe is ellátogattunk,
ahol a bécsi keringő alaplépéseit
sajátíthatták el, belekóstolva a
fényes báli táncok világába.
Készítettünk kincses ládikót,
fűztünk gyöngyöt. Utolsó nap
egy közös tábori zászlóval búcsúztattuk a hetet.
Fotó: Molnár Piroska

A 15. Nemzetközi Művésztelep
Augusztus 8. és 15. között
zajlott Szentgotthárdon a
Szlovének Házában a 15.
Nemzetközi Művésztelep a
Magyarországi Szlovének
Szövetsége, Szentgotthárd
Város Önkormányzata és a
Lendvai Galéria-Múzeum
szervezésében.
A művésztelep megvalósítását a Határon Túli Szlovének
Hivatala, a Ljubljanai Kulturális
Közalapítvány és az Emberi
Erőforrások Minisztériuma is
támogatta. A művésztelepen
9 művész alkotott Feri Gerič,
a Lendvai Várgaléria igazgatójának szakmai vezetésével.
Három szlovén szobrász (Ki-

rály Ferenc, Jure Markota ,
Miha Pečar), és hat festő, a
szlovén Dubravko Baumgartner és Göntér Endre, a szerb

Jovana Mikič , az olasz Claudia
Marusičh, a szlovák Jaroslav
Marusičh és hazánkból Csuta
György.

Hirnök József, Gerencsér Ferenc,
Huszár Gábor, Csuta György

Hirnök József, a Magyarországi Szlovének Szövetségének elnöke elmondta, immár negyedik
éve a szentgotthárdi önkormányzat is támogatja a nemzetközi
művésztelepet. Tizenöt év alatt a
világ számos országából érkeztek
alkotók a határszéli városba, Chilétől Kanadáig, Franciaországig
száznál is több művészt fogadtak. A legtöbben persze Szlovéniából és Magyarországról teszik
tiszteletüket az alkotótáborban
minden évben. Fontosnak tartják
ezt a kezdeményezést. Novemberben kiállításon mutatják be
az idén Szentgotthárdon készült
műveket, és kiadványban szeretnék bemutatni a 15 év „termését”.
(t. m.)
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Német táborok Rábafüzesen
A Német Nemzetiségi Önkormányzat SzentgotthárdRábafüzes szervezésében
valósult meg idén nyáron
a Német Nemzetiségi Olvasó- és Kézműves Tábor
Rábafüzesen. Júliusban, két
turnusban foglalkoztak a
gyerekekkel, ez volt a hetedik német nemzetiségi tábor.
A 6−14 év közötti gyerekeknek
szervezett 16 fős tábor célja a német nyelv megszerettetése, a német hagyományok mélyebb megismertetése volt. A kenyérsütés
régen és ma – ez volt az egyik
téma. Unger Bernadett németül
mutatta be a gyerekeknek a ke-

ben. Perecet és mézeskalácsot
sütöttek, és kipróbálhatták az
íjászatot is.
Az idei második tábort július
18-22 között a Móra Ferenc
Városi Könyvtárral közösen

nyérsütés rejtelmeit. Unger Edit
néni harmonikakísérettel német
dalokat tanított. A tanultakból a
gyerekek előadással készültek,
pénteken bemutatót tartottak a
szülőknek. A táborban a játékos
nyelvtanulás mellett kézműves
foglalkozásokon vehettek részt a
diákok. Kirándulást szerveztünk

szervezte a Német Nemzetiségi
Önkormányzat. Itt a hangsúly a
kézműves foglalkozáson volt.
Hegedűsné Borbély Krisztina
köny vtáros kolléganőmmel
sokféle kézműves technikával
ismertettük meg a gyerekeket.
Elsajátíthatták a gyöngyfűzés, a
szövés, szalvétatechnika, írisz

a szalafői Pityerszerre, ahol egy
teljes napot töltöttünk az Őrségi
Nemzeti Park munkatársaival
és megismerkedtünk az ottani
állatokkal, növényekkel és azzal,
hogyan éltek régen az Őrség-

technika, cserépfestés, szélcsengő készítés és még sok más
technika fortélyait. Az elkészült
alkotások mellett mindkét
táborban egy-egy emlékkönyvet készítettek a táborozok

a héten készített fotókból. A
kézműves táborral is ellátogattunk a Pityerszerre, a gyerekek
perecet süthettek maguknak,
tökmagolajat sajtoltak, kincset

kerestek , és szebbnél szebb
rajzokat készítettek a Pityerszerről. A táborba ellátogatott
Körmendről Nyári-Németh
Veronika rendőr hadnagy, a
térség ifjúsági bűnmegelőzési
tanácsadója, aki közlekedésbiztonsági előadást tartott, amit
a gyerekek nagyon élveztek,
és nagyon aktívak voltak az
előadáson.
Mindkét tábor idején ellátogattunk Szentgotthárdra, a Pável
Ágoston Múzeumba, ahol Gueth
László múzeumpedagógus tartott nagyon érdekes előadást a
táborozóknak.
Bedi Beatrix
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25 éves a Takács Jenő Alapfokú Művészeti Iskola nyári tábora
A Takács Jenő Művészeti Iskola művészetoktatási alapfeladatot lát el. Fő célunknak
az értékes zene megszerettetését, a művészetek iránti
nyitottság megalapozását
tartjuk. Munkánkat akkor
érezzük eredményesnek, ha
a zenével, művészettel való
aktív foglalkozás a tanulmányokkal való befejezés
után sem ér végett. Hiszünk
a művészet személyiség- és
közösségformáló erejében.
Ennek tükrében ezen a nyáron
25. alkalommal szerveztük meg a
Takács Jenő Alapfokú Művészeti
Iskola nyári táborát. Augusztus
13-19-e között Balatonszárszóra
utaztunk tanítványainkkal. Az
évről évre megnyitott táboroknak változók a helyszínei, de
legtöbbször a Balaton partja
kínált jó alkalmat a szakmai
munkához, kikapcsolódáshoz,

szabadidős tevékenységekhez,
csapatépítéshez.
Az idén 47 zeneiskolai növendék és 10 képzőművészet
tanszakos tanuló vállalta, hogy

strandoláshoz, kiránduláshoz,
sportoláshoz. Esténként jó hangulatú vetélkedőkkel fokoztuk
a tábori élményt. Legfőbb célja
táborainknak, hogy szorgosság-

a nyári szünidőben is foglalkozik művészeti tanulmányokkal.
Hat tanár vezetésével délelőttönként csoportfoglalkozáson
vettek részt a gyerekek, melyet
a tanárok alapos felkészülése
előzött meg. Délutánonként
az idő kegyessége szolgált a

ban alakuló zenei produkciók
és képzőművészeti alkotások
jöjjenek létre, hisz ez mindig
megalapozza, előrevetíti, és
érzelmekkel tölti meg a következő tanév szakmai munkáját.
A közösség formáló erejét is
rendkívülinek tartjuk.

Az idei tábor különlegességét
a negyedszázados jubileum
adta. Emelkedett hangulatú
esemény volt, hisz a táborzárón
sok szülő, hozzátartozó és jó
barát volt kíváncsi az együtt
töltött hét „gyümölcsére”. A
koncerttel és kiállítással záruló
programot megkoronázta az
egykori táborozók meghívása.
Velük együtt közös énekléssel,
vetítéssel, baráti beszélgetéssel emlékeztünk meg a múlt
szép élményeiről. Külön, és
kiemelten köszöntöttük Csukly
Gergelyt, aki nem csupán a Takács Jenő Alapfokú Művészeti
Iskolát vezette 25 éven keresztül, hanem épp ennyi ideig tartó
táborvezetői feladatot is ellátott, a tőle megszokott szakmai
igényességgel, szeretettel és jó
humorral.
Iskolánkról bővebben:
takacsjenoami.hu
Csomósné Boros Erika

Egészségünkért, ismeretterjesztõ sorozat (5.)
Emésztõszervi daganatos megbetegedések
A modern orvostudománynak köszönhetően a születéskor
várható élettartam egyre jobban
kitolódik, egyre többen érik meg
a 75 év feletti életkort. Ennek
következménye, hogy egyre több
emberben alakulhatnak ki rosszindulatú daganatok, amelyeknek
korai felismerése és kezelése
nagy feladat elé állítja az
egészségügyet.
Az elmúlt években táplálkozási szokásaink lényegesen megváltoztak,
részben ennek következtében az emésztőszervi
daganatok közül napjainkban a vastagbélrák lett a
leggyakoribb.
Szervezetünknek naponta
olyan anyagokkal kell találkoznia, amelyekkel eddig nem
találkozott, illetve mennyiségük
eddig elenyésző volt. Sokkal
kevesebb rostot, friss gyümölcsöt fogyasztunk, egyre több
finomított élelmiszert eszünk,
amelynek nagy része hemzseg az

adalékanyagoktól. A felelőtlen
és indokolatlan antibiotikumhasználat is veszélyt jelent,
mert megváltoztatja a vastagbél
bélflóráját.

A cikk megírásával célunk,
hogy néhány korai tünetre,
illetve korán észrevehető jelre
felhívjuk a figyelmet.
Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy a rák nem úgy éri el a

betegeket, mint „derült égből
a villámcsapás”, hanem hosszú,
alattomos, több szakaszban zajló
folyamat eredménye. A folyamat
időtartamát, amíg az első rákos
sejt az egész szervezetre szétterjed, s végül elpusztítja azt,
számos tényező befolyásolja.
Sajnos Magyarországon
egyre nagyobb számban
fordulnak elő emésztőszervi, ezen belül is
vastagbél-daganatok. A
vastagbél-daganatokról
tudni kell, hogy az esetek nagy részében u.n.
polypokból keletkeznek,
ezekből a polypokból kb.
10-15 év alatt alakulhatnak
ki a vastagbélrákok. A több évtizedes tapasztalat azt mutatja,
hogy a vastagbélrák egyes családokon belül gyakrabban alakul
ki, ezért azoknak, akiknek a

családjában már előfordult
vastagbéldaganat, fokozottabban kell figyelniük a következő
tünetekre.
A vastagbélrák előfordulására
figyelmeztető főbb tünetek:
• A székelési szokások megváltozása (hasmenés és székrekedés
váltakozása), a széklet állagának
tartós megváltozása
• Vér megjelenése a székletben
• Nyák tartós megjelenése,
esetleg vérrel együtt a székletben
• Fokozatosan kialakuló vérszegénység
• Teltségérzés, amely a székelés után is megmarad.
Amennyiben ezekkel a tünetekkel időben orvoshoz fordulnak, a betegség nagy valószínűséggel még gyógyítható.
Dr. Varga Ferenc háziorvos
gasztroenterológus szakorvos
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
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Mozimûsor
PREMIER! szeptember 16.
19:00, szeptember 18. 18:00,
szeptember 20. 19:00
Snowden (szinkronizált amerikai-német thriller – 2D)

Oliver Stone legújabb filmje.
Snowden a hazáját akarja szolgálni, egészségi állapota katonai
karrierjének véget vet, de informatikusként helyet kap a titkosszolgálatnál, ahol megdöbbentő felfedezést tesz: az amerikai kormány a
világon bárkit képes megfigyelni…
Szeptember 17. 17:00
Haverok fegyverben (szinkronizált amerikai vígjáték – 2D)
A főhősök nem ismerik sem az
üzlet alapszabályait, sem pedig
a biznisz működését, amikor
azonban az ölükbe pottyan a
szerencse egy háromszáz millió
dolláros katonai szerződéssel,
nem mondanak nemet…
Szeptember 17. 19:00, szeptember 18. 16:00, szeptember
19. 19:00

A zátony (szinkronizált amerikai film – 2D)
A főszereplő imád magányosan szörfözni az óceán hullámain, ám ezúttal rá kell döbbennie,
hogy nincs teljesen egyedül,
mivel gyilkos cápa eredt a nyomába…
Ruttkai-Latinovits Napok –
szeptember 23. 19:00
Alfa Rómeó és Júlia (magyar
vígjáték – 2D)
A hatvanas évek végén játszódó
pajzán szerelmi komédiában
Vili és Júlia egy tánc után csókot
váltanak, majd elszakadnak
egymástól a szilveszteri éjszakában…
Szeptember 23. 20:30, szep
tember 25. 18:00
A mestergyilkos – Feltámadás (szinkronizált amerikai
akciófilm – 2D)
A profi bérgyilkos úgy gondolja,
már elfelejtheti a múltat, és nyugodtan élvezheti a paradicsomi
hétköznapokat a gyönyörű barátnőjével, de hamar rájön, hogy
óriásit tévedett…
Szeptember 24. 17:00, szep
tember 25. 16:00
A barátságos óriás (szinkronizált amerikai-angol-kanadai
családi kalandfilm – 3D)
Steven Spielberg legújabb lenyűgöző családi filmjében elbűvölő világot tár fel kicsik és nagyok előtt: egy nyolcméteres óriás

és egy kalandvágyó kislány között
különleges barátság szövődik...
Szeptember 24. 19:00, szep
tember 26. 19:00
Életem NAGY szerelme
(szinkronizált francia vígjáték
– 2D)
Diane egy tündöklően gyönyörű nő, az a típus, aki után
mindenki megfordul az utcán,
és ráadásul épp most lépett ki a
boldogtalan házasságából…
Szeptember 27. 19:00
A művészet templomai: Firenze és az Uffizi Képtár (szinkronizált olasz dokumentumfilm
– 3D)
A Vatikáni Múzeum 3D alkotóinak legújabb mozifilmje rendkívül látványos ismeretterjesztő
alkotás, egy különleges utazás
Firenzébe, az itáliai reneszánsz
bölcsőjébe a korszak legjellemzőbb műremekeinek megismerésén keresztül…

MI AZ: 5 NAP – 5 FILM –
550 FT?
A megfejtés : szeptember
23-án (pénteken) ismét elstartol a szentgotthárdi Csákányi
László Filmszínházban a 100
NAP – 100 ÉLMÉNY kampány,
amely már az elején óriási
engedményekkel várja az érdeklődőket, mert szeptember
27-ig (hétfőig) – tehát 5 NAP
alatt – összesen 5 FILM kerül a
mozivászonra, és vetítésenként
csak 550 Ft lesz a belépőjegy
ára függetlenül attól, hogy 2D-s
vagy 3D-s az alkotás.
Már a pénteki nyitónap is eltérő lesz a megszokottól, mivel
19:00 órakor „KLASSZIKUS”,
20:30 órakor pedig „BRUTÁLIS” kezdésre számíthatnak a
vendégek. Az első kategóriában
a vidám perceket az Alfa Rómeó
és Júlia című vígjáték garantálja,
a másodikban pedig az akciódús
eseményeket a legújabb Jason
Statham film, A mestergyilkos –
Feltámadás biztosítja.
Idén a 120 éves hazai mozizás apropójából részesülhetnek a kedvezményekből és a
meglepetésekből a 102 éves
filmszínházba érkezők. A részletek hamarosan – legkésőbb
szeptember 23-án – kiderülnek
a helyszínen. További információk és online helyfoglalás:
www.csakanyimozi.hu

SPORTPROGRAMAJÁNLÓ – Szentgotthárd és térsége –
„Mozdulj Szentgotthárd” –
Városi Sportnap
Időpont: 2016. szeptember
16. (péntek)
Helyszín: Színház előtti tér,
a Szökőkút környéke
Kiswire Szentgotthárd
V SE–Kemenesalja FC
(Meg yei I. lab dar úgó-mérkőzés)
Időpont: 2016.09.17. - 17:00
Ifjúsági mérkőzés: 15:00
Helyszín: Szentgotthárd
Városi Sporttelep
Rábatótfalui SE–Körmendi
Téglagyári SE (Megyei II. labdarúgó-mérkőzés)

Időpont: 2016.09.18. - 17:00
Ifjúsági mérkőzés: 15:00
Helyszín: Rábatótfalu Sportpálya
Žogarija – játékos sportvetélkedő
Időpont: 2016.09.21.
Helyszín: Szentgotthárdi
Közös Önkormányzati Hivatal
Parkolója
Futball Klub Szakonyfalu–
Szarvaskend SE (Megyei II.
labdarúgó-mérkőzés)
Időpont: 2016.09.24. - 16:30
Ifjúsági mérkőzés: 14:30
Helyszín: Szakonyfalu Sportpálya

Szentgotthárd VSE–Balogunyom TK (Teke – NB I Nyugati
csoport)
Időpont: 2016.09.25 - 10:00
Helyszín: Szentgotthárd Városi Sporttelep, Tekepálya
Máriaújfalu SE–Magyarlaki
SK (Megyei III. labdarúgó-mérkőzés)
Időpont: 2016.09.25. - 16:30
Helyszín: Máriaújfalu Sportpálya
Szentgotthárdi KK–Georgikon DSE (Kézilabda – NB II
Északnyugat)
Időpont: 2016.09.24 - 18:00
Ifjúsági mérkőzés: 16:00

Helyszín: Szentgotthárd és
Térsége Iskola Széchenyi István 5-8 é.f. Á.I., Tornacsarnok
Kiswire Szentgotthárd VSE–
Répcelaki SE (Megyei I. labdarúgó-mérkőzés)
Időpont: 2016.10.01. - 16:30
Ifjúsági mérkőzés: 14:30
Helyszín: Szentgotthárd Városi Sporttelep
Rábatótfalui SE–Körmend
VSE (Megyei II. labdarúgómérkőzés)
Időpont: 2016.10.02. - 16:30
Ifjúsági mérkőzés: 14:30
Helyszín: Rábatótfalu Sportpálya
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Beszámolunk az augusztusi sporteseményekrõl
Futóverseny a Hársas tónál
A Veszprémi Tájékozódási SE
szervezte meg az I. Őrségi Nyár
terepfutó versenyt a máriaújfalui
Hársas tó körül. Az ideális futóidőben megrendezett viadalon a
Vas és Zala megyei versenyzők
választhattak a két különböző táv
között. A jó hangulatú verseny
után a szervezők gyümölccsel
és házi készítésű szörpökkel
igyekeztek pótolni az elveszített
kalóriákat.
Eredmények:
Férfi 3kör 6,6km

1. Borbély Attila 2001 VOSSEN
Szentgotthárd 31:31
2. Laczó Krisztián 1991 Szentgotthárd 32:01
3. Pável Kornél 1981 Szentgotthárd 32:14
Férfi 5kör 11km
1. Somogyi Gábor 1962 Synergy
Fitness Szentgotthárd 45:10
2. Takács Tibor 1973 Szentgotthárd 50:45
3. Borbély Sándor 1956 VOS
SEN Szentgotthárd 55:51
Tudósító: VOSSEN

Esti futás Ausztriában
Stinatzban immár 21. alkalommal rendeztek utcai futóversenyt különböző távokon és
korcsoportokban 550 futóval. A
felnőttek világosban rajtoltak, de
a hosszabb távokon már sötétben
értek célba fáklyákkal kivilágított
útvonalon.
A 4,2 km-es távon Woki Edina
47 női futó közül
mind abszolút
sorrendben, mind
korcsoportjában
(18-34 év) a 3-ik
helyen ért célba.
Kovács Balázs a
35 év feletti korc s o p o r tb a n 2 1
induló között 4.
helyezést ért el.
A 21,1 km-es
félmaratoni távon
133 férfi futó között elindult
Koszár Zsolt (Synergy Fitness
Szentgotthárd), aki kemény
ellenfeleket kapott 2 ukrán és
2 kenyai futó személyében. A
táv felénél Zsolt biztató futással

a 2. helyen haladt, csak az idei
Európa-bajnokságon is szereplő
ukrán futó volt előtte, de ekkor
egy baleset érte. Az egyik frissítő állomásnál egy amatőr futó
váratlanul elé lépett, Zsolt emiatt
nekiszaladt és jó nagyot esett a
kemény aszfalton, közben egy
női futóra is rázuhant. Komoly,

vérző sérülések keletkeztek a lábán és karján, a bordáit is fájlalta,
így néhány száz méter futás után
feladta a versenyt, a mentőknek
kellett elsősegélyben részesíteni.
Tudósító: Woki Zoltán

Nyugat Pannon Nagyvállalati Futballtorna
– szentgotthárdi résztvevőkkel
A vasszécsenyi sportpálya
adott otthont az idei nagyvállalati focikupának szeptember
3-án. A már hagyományosnak
mondható egész napos sportrendezvényen Vas megye legjelentősebb ipari vállalatainak
futballcsapatai találkoznak, hogy
összemérjék erejüket és egy kellemes napot töltsenek együtt a
családdal és munkatársakkal. A
tornán rendszeresen részt vesz
az Opel Szentgotthárd is, nagy
sikerrel, tavaly ugyanis a vándorkupát véglegesen is elnyerte
a gotthárdi csapat!
Idén mindegyik vállalat három-három csapatot állított ki, a
fiatalok válogatottját, az öregfiúk
csapatát, valamint egy hölgyválogatottat. Körmérkőzéseken dőlt el
az idei bajnokok rangsora mindhárom kategóriában, és ezek alapján
mondhatjuk, hogy Szentgotthárd
az idén is kimagaslóan szerepelt.

Az Opel öregfiúk ugyanis első
helyezést értek el, míg a fiatal
Opel csapat második lett, mivel

A hölgyek versenyében a
gotthárdi különítmény hatodikként végzett.

három büntetőponttal büntették
a szervezők a csapatot az egyik
mérkőzésük időpontjának megcserélése miatt. A vitatott döntés
nélkül a szentgotthárdiak ebben a
kategóriában is elsők lettek volna!

Öregfiúk: Marton László,
Takács Zoltán, Bartakovics
Ferenc, Kovács Imre Árpád,
Mikos Balázs, Pukhely Zoltán,
Herczeg László, Tomasics Péter, Nagy Zsolt. 35 év alattiak:

Ács Levente, Merkli Szabolcs,
Molnár Máté, Osvald Milán,
Bartakovics Gábor, Kovács
Gábor, Wágner Bálint, Sipos
Gábor, Pónácz Sándor, Horváth Richárd, Tóth Attila. Nők:
Kiss Zsanett, Farsang Csilla,
Porpáczi Annamária, Kondor
Anita, Gángóné Herczeg Éva,
Galambos Barbara, Laposa Erzsébet, Mesics Beatrix, Takács
Reni, Réczeg Németh Csilla.
Végeredmény
Nők:
1. Epcos, 2. LuK, 3. Iqor, 4.
Delphi, 5. BPW, 6. Opel
Öregfiúk:
1. Opel, 2. Delphi, 3. Epcos, 4.
BPW, 5. LuK, 6. Iqor
35 év alattiak:
1. Epcos, 2. Opel, 3. Delphi, 4.
LuK, 5. BPW, 6. Iqor
Gaál Ákos
Ifjúsági és sportreferens
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Pars Krisztián hetedik lett Rióban
Nem a legjobb előjelekkel
érkezett a riói olimpiára a
2012-es londoni olimpia
bajnoka, a szentgotthárdi
kötődésű Pars Krisztián, aki
a kalapácsvetés versengésében csak a 7. helyen végzett.
Az olimpiai stadionban 74,77
méterrel kezdett. Az első sorozatban ennél csak ketten dobtak
nagyobbat: a vb-ezüstérmes tádzsik Dilisod Nazarov (76,16) és
a 40 éves fehérorosz Ivan Tyihon
(76,13). Tyihon a második körben
77,43-mal átvette a vezetést. A világbajnok lengyel Pawel Fajdeken
kívül, aki bombameglepetésre
kiesett a selejtezőben, idén csak ő
teljesített 80 méter fölött (80,04),
így első számú esélyessé lépett
elő. Pars is javítani tudott, de a
75,15-tel mégis visszacsúszott egy
helyet, mivel a nála 13 évvel fiatalabb katari Asraf Amgad Elseify
75,40-nel megelőzte. Nazarov

77,27-tel megerősítette második
helyét. A harmadik sorozatban
a magyar kalapácsvető megint
rátett néhány centit (75,28 m),
mégis újra visszaesett. Ezúttal a szinte ismeretlen, 22
éves mexikói Diego del
Real dobott nagyobbat, aki
76,05-tel feljött a harmadik
helyre. Nazarov elsőként
jutott 78 méter fölé (78,07),
s ezzel az élre került. A
negyedik sorozattól már
csak a legjobb nyolc folytathatta. A kétszeres Európabajnok magyar atléta 74,89
métert ért el ekkor, a sorrend nem
változott. Ötödikre Pars 74,62
métert dobott, s a szlovák Marcel
Lomnicky is megelőzte (75,97).
Tyihon 77,79-re javított, de maradt második. Nazarov 78,68cal növelte előnyét. A hatodik
körben a vb-bronzérmes lengyel
Wojciech Nowicki 77,73-mal
feljött harmadiknak, egyben ő is a

Rajtra készek a kézisek
A tervek szerint zajlott és jól
sikerült a Szentgotthárdi KK
NB. II-es férfi kézilabdacsapatának a felkészülése a következő
bajnoki évre. Megfelelő a csapat
fizikai-mentális állapota a rajt
előtt. Lényeges változás is történt a nyáron, hiszen az eddigi
edző, Péter Zsolt csak egy évre
vállalta a csapat irányítását, a
jövőben erőnléti edzőként segíti
a munkát. Az új játékos-edző
Csipszer Péter lett. Ketten igyekeznek majd a legjobbat kihozni

a csapatból. Voltak távozók, de
vissza is tértek régebbi játékosok, így nagyjából hasonló erősségű a gárda. Viszont a bajnoki
mezőny két erősebb csapattal
bővült, így már nem hat, hanem
nyolc meghatározó együttessel
kell számolniuk. A cél most
is a tisztességes helytállás, és
legalább az első ötbe kerülés.
Idegenben, nyerési eséllyel kezdenek a Pápa ellen, aztán hazai
pályán már nehezebb falat lesz
a Georgikon.

magyar versenyző elé került. Pars
egy rossz kísérlettel fejezte be, és
a hetedik helyen zárt.
Pars Krisztián elmondta, hogy
tisztában van azzal, mennyire

szorítottak érte a gotthárdiak,
mennyire becsülik a teljesítményét, és igyekszik is ennek
megfelelni. Az egészségügyi
problémákkal terhelt felkészülés
ellenére sem gondolt arra, hogy
csak a hetedik helyen végez a
riói olimpián, ez az eredmény
elfogadhatatlan a számára. Azt
azonban figyelembe kell venni,

hogy derékbántalmak esetén egy
nehéz sportszer eldobásánál egy
rossz mozdulat is befolyásolhatja
az eredményességet.
Krisztián beszélt még a felkészülési időszakokról, arról, hogy meg kell találni a
legtökéletesebb technikát
a legjobb eredmény eléréséhez. Jó volna, ha egészségileg rendbe jönne, hiszen most nem lehet más
a célja, mint a világbajnoki
cím megszerzése, mert
ez az érem még hiányzik
a gyűjteményéből. Ezért
keményen fog dolgozni, s reméli,
hogy ezzel is örömet tud majd
okozni a szentgotthárdiaknak
is. Sokfelé hívják versenyezni, a
legutóbbi lengyelországi negyedik
helyezésből azonban nem lehet
messzemenő következtetéseket
levonni, ez is egy verseny volt a
sok közül.
(l. e.)

Darts hírek: bronzérem Körmenden
Augusztus sem maradt darts
nélkül, az elmúlt hónapban
Zalaegerszegen és Körmenden, a Nyugat-dunántúli Liga
versenyein Lábodi Gábor képviselte a Szentgotthárdi Darts
Clubot. Zalaegerszegen Lábodi

körmendi kiválóságot legyőzve
a szentgotthárdi versenyző
4-2-es győzelemmel kvalifikálta magát az elődöntőbe. Itt a
szombathelyi Kozmor József,
a magyar válogatott keretének
tagja győzte le Lábodit. Mivel

a negyeddöntőbe meggyőző
játékkal jutott, de egy tartós
áramszünet félbeszakította a
versenyt, a folytatásról még nem
született döntés. Körmenden
a csoportellenfeleinek esélyt
sem hagyva Lábodi simán jutott a nyolcaddöntőbe, ahol
egy magasabban rangsorolt
szombathelyi ellenfelet sima
4-0-ra vert. A legjobb nyolc
mezőnyében nagy csatában egy

a ligában a döntőn kívül nem
játszanak helyosztókat, így egy
bronzzal lett gazdagabb a szentgotthárdi club. Lábodi Gábor
ezzel az eredménnyel bekerült
az eddig 141 indulót jegyző liga
első húsz versenyzője közé. Az
első nagy hazai megmérettetést
szeptember 17-én tartják, az I.
Szentgotthárd Open versenyen,
amelyre bárki benevezhet, egyénileg vagy csapatban egyaránt.

Védekezés közben bajnoki meccsen a csapat (archív felvétel)
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1Úton zarándoklat a gyermekáldásért
A Mária Út teljes szakaszán
egy közös, Közép-Európa
nemzeteit összekötő célért
szervezett zarándoklatot a
Mária Út Egyesület, amely
több száz települést érintett,
többek között Szentgotthárd
is zarándok-központtá vált
augusztus 27-én.
Szentgotthárdra három úton
érkeztek gyalogos zarándokok,
a Keresztény Megmozdulásokért Egyesület Szentgotthárd

szervezésében, Pácz Gábor koordinálásában, amelyhez a város
önkormányzata anyagi segítséget
nyújtott.
A rönöki kápolnától Komó
cziné Orbán Helga vezetésével
indultak, és érkeztek Rábafüzes-

re a hitük melletti tanúságtevők,
ahol a kisgyermekes családokkal,
immáron babakocsis-zarándokként folytatták útjukat a városközpontba.
A legtöbbet azok gyalogoltak
dr. Dancsecs Zsolt irányítása
mellett, akik Halogyról indultak, és Vas megye talán legszebb
vidékén keresztül vezetett az
útjuk. Őket is – mint mindenki
mást, aki részt vett ezen eseményen – nagy-nagy szeretettel
fogadták a pihenőhelyeken.

Sőt, Rábagyarmat, Csörötnek
és Magyarlak önkormányzatai
a Mária utat és környékét tették
járhatóvá. Rábagyarmat egy
patakon átvezető új fahíddal
is segítette a „lelki-túrázók”
továbbhaladását.

Szentgotthárdra Szlovéniából
is érkeztek zarándokok, akik az
„Isten Szolgája Daniel Halász
út” megtétele után csatlakoztak
a magyarországi Mária útra.
A Dejan Horvat plébános által
vezetett hittestvéreket nagy

szombati püspök, Franc Režonja
vikárius, Rimfel Ferenc plébános,
valamint Kovács József káplán
köszöntötte a kétszázötven zarándokot, akik ezen imanapot a
gyermekáldásért ajánlották fel.
A főpapi misében püspök atya

szeretettel fogadták Szakonyfaluban, ahol többen csatlakoztak templomizászlók alatt
a csoporthoz. A zarándokokat
Rábatótfaluban Kissné Köles
Erika, a szlovén nemzetiség
parlamenti szószólója, valamint
Dániel Katalin, a SzentgotthárdRábatótfalu Szlovén Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke köszöntötte szlovén nyelven.
A Nagyboldogasszony plébánia-templom kapuja előtt Huszár
Gábor, Szentgotthárd polgármestere, dr. Peter Stumpf mura-

szentbeszédében hangsúlyozta:
Isten szeretete biztonságot nyújt
mindannyiunk számára, ne féljünk oltalmat keresni, segítséget
kérni! A szentmisét jelenlétével
megtisztelte Ksenija Škrilec, a
Szlovén Köztársaság budapesti
nagykövet asszonya, és dr. Boris
Jesih szentgotthárdi szlovén
főkonzul.
A szentmisét követő szeretetlakoma elfogyasztása után
Sebestyén Márta Kossuth-díjas
és Liszt Ferenc-díjas előadóművész, valamint Andrejszki Judit
csembalóművész koncertjével
zárult a zarándoknap, amelynek
végén Huszár Gábor polgármester köszönte meg a szervezők
munkáját, és a zarándokok égbehatoló imáját.
Horváth R. László
Fotó: Bana Ferenc

Labdarúgócsapataink eredményei és sorsolása
A megyei I. osztályban szereplő Kiswire Szentgotthárd VSE, és a megyei II. osztály Körmendi
csoportjában játszó Rábatótfalui SE eddigi eredményei és őszi sorsolása.
Szentgotthárd–Egyházasrádóc 1-2
Vép–Szentgotthárd 0-2
Szentgotthárd–Rum 6-0
09.10. Kőszeg–Szentgotthárd
09.17. Szentgotthárd–Kemenesalja
09.25. Nádasd–Szentgotthárd
10.01. Szentgotthárd–Répcelak
10.09. Vasvár–Szentgotthárd
10.15 Szentgotthárd–Rábapaty
10.22. Szentgotthárd–Király SZE
10.29. Szentgotthárd–Körmend
11.05. Lukácsháza–Szentgotthárd
11.12. Szentgotthárd–Jánosháza
11.19. Celldömölk–Szentgotthárd
11.26. Szentgotthárd–Uraiújfalu

Rábatótfalu–Szarvaskend 0-4
Szakonyfalu–Rábatótfalu 3-2
Rábatótfalu–Ivánc 6-1
09.11. Őriszentpéter–Rábatótfalu
09.18. Rábatótfalu–Körmendi Tégla
09.25. Magyarszecsőd- Rábatótfalu
10.02. Rábatótfalu–Tutitextil Körmend
10.09. Rábatótfalu–Csákánydoroszló
10.16. Viszák–Rábatótfalu
10.22. Rábatótfalu–Bajánsenye
10.30. Rábahidvég–Rábatótfalu
11.06. Szarvaskend–Rábatótfalu
11.13. Rábatótfalu–Szakonyfalu
11.20. Ivánc–Rábatótfalu
11.27. Rábatótfalu–Őriszentpéter
12.04. Körmendi Tégla–Rábatótfalu

rendel:

szerdán 10-12 h

hétfőn 15-18 h
csütörtökön 15-18 h

16 Szentgotthárd
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