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Százhuszonöt év úgy elszelelt, 
de az iskolának lelke van

Szentgotthárd hamarosan az országban egyedülálló turisztikai 
vonzerővel csábíthatja a látogatókat. Az „Interaktív IDŐutazó 
Múzeum Szentgotthárdon – IDŐM Szentgotthárdon” elnevezésű 
pályázati projektjével csaknem 200 millió forintot nyert az ön-
kormányzat, aminek köszönhetően új turisztikai központ jöhet 
létre a plébánia mellett található egykori ciszter udvarházban. 

November 21-én, a helyszínen tartott projektindító sajtótájékoz-
tatót Huszár Gábor polgármester, V. Németh Zsolt országgyűlési 
képviselő és Páczné Szakál Éva projektmenedzser. A város képvi-
selői közül két bizottsági elnök, dr. Haragh László és Kovács Márta 
Mária is megjelent, de jelen volt Kiss Gábor, Szentgotthárd főépíté-
sze is.  A sajtótájékoztatón több érdeklődő, köztük a Szentgotthárdi 
Honismereti Klub tagjai is részt vettek. Folytatás a 7. oldalon 

Százhuszonöt éves a Szentgotthárd 
és Térsége Iskola Vörösmarty Mihály 
Gimnáziuma. Az évfordulót idén már 
több rendezvénnyel köszöntötték a 
diákok és tanárok, december elsején 
a Színházban köszöntőkkel és nagy-
szabású gálával zárták az emlékévet. 

A Dunántúl első állami gimnáziuma 
– ma is álló épületének fölnagyított 
fotója – és a névadó, Vörösmarty Mihály 
arcképe díszítette a színpadot. A Színház 
megtelt egykori és mai diákokkal, és sok 
érdeklődővel. 

Folytatás a 2. oldalon 

Egyedülálló turisztikai látványosság valósulhat meg
Dr. Haragh László, Kovács Márta Mária, 

Páczné Szakál Éva, Huszár Gábor V. Németh Zsolt
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Ne m  p a n a s z ko d h a t n a k 
Szentgotthárd máriaújfalui 
városrészében élők, hiszen 
idén itt már a harmadik 
projekt valósult meg. A fel-
újított önkormányzati utak 
átadó ünnepségére novem-
ber 24-én, a Kis utcai hídnál 
került sor. 

Dr. Sütő Ferenc, a városrész 
önkormányzati képviselője 
köszöntőjében kiemelte, hogy 
húszéves adósságot törlesz-
tett az idén a városvezetés. 
Most a kiváló minőségben 
felújított önkormányzati utak, 
a Kis utca, a Parkerdő utca és 
a Fenyvesalja utca átadására 
kerül sor. A beruházást a 
város önkormányzata finan-
szírozta, több mint 30 millió 
forint értékben. Köszönetét 
fejezte ki a polgármesternek, 
a képviselőtársaknak, a mű-
szaki dolgozóknak, a kivite-
lezőknek. Huszár Gábor pol-
gármester beszédében utalt 
arra, hogy amikor négy éve 
kiderült, hogy megvalósulhat 
a máriaújfalui szennyvízpro-
jekt, tudták, hogy nem egy-
szerű vállalkozás lesz, s több 
lépcsőből fog állni: helyen-
ként ki kell cserélni az elavult 
vízvezetékcsöveket is, s egész 
vagy félpályás útfelújításokra 
lesz szükség. Ehhez pedig a 

jövő évben majd még a járda-
felújítás is kapcsolódik. Nem 
volt egyszerű szakmai feladat 

annak meghatározása, hogy 
hol fektessék le a szennyvíz-
csöveket, hiszen nem mehe-
tett a gázvezeték, a vízvezeték 
és a szennyvíz-elvezetés is 
az útpadkában, az útpályát 
is meg kellett bontani. Így a 
munkálatok az utak felújí-
tását is szükségessé tették, 
s a városrész képviselőjével 
együtt sikerült meggyőzni a 
képviselő-testület tagjait a 
szükséges összeg biztosításá-
ra. A KEHOP projekt keretein 
belül az önkormányzati tu-
lajdonú utakon csak nyom-
vonalas út-helyreállításra 

kerülhetett volna sor, a teljes 
útfelület felújítását a projekt 
nem támogatta. Ugyanakkor 

a Kis utcában a két közmű, az 
ivóvízcsatorna és szennyvíz, 
csatorna  útpályában történő 
kiépítése miatt nem volt mű-
szakilag járható út a nyom-
vonalas helyreállítás, ezért 
kellett az önkormányzatnak 
zsebbe nyúlnia.

Ugyanakkor a Közút tulaj-
donában és kezelésében lévő 
Máriaújfalui út nagy részének 
csatornaépítés utáni teljes 
szélességű felújítására a Köz-
út szigorú előírásai szerint 
csak a megfelelő tömörödési 
idő elteltével, 2019 nyarán 
kerülhet majd sor.

A polgármester dicsérte 
a kivitelező Varga és Varga 
Kft. hozzáállását, munkáját, a 
velük való kiváló együttmű-
ködést. Megköszönte Lehota 
Istvánnak, a COLAS Alter-
ra Zrt. építésvezetőjének a 
szoros együttműködést a 
kis helyi utcák felújításánál. 
Kitért arra is, hogy Kámán 
István műszaki felügyelőként 
szintén szívén viselte a beru-
házás ügyét. Arról is beszélt, 
hogy a nagy munkálatok után 
akadnak még hiányosságok, 
de ezeket igyekeznek mielőbb 
orvosolni. 

A beszédek után átvágták a 
nemzeti színű szalagot, majd 
az átadási ünnepség végén 
dr. Sütő Ferenc és Huszár 
Gábor egy söröshordót gu-
rított át a hídon és a Kis utca 
egy részén.

Az útfelúj í tások során 
egyebek mellett elvégezték: 
a kétoldali útpadkanyesést, 
és a nyílt csapadékvíz-el-
vezető árkok rendezését 
is, a teljes szélességű bur-
kolat-felújítás során pedig 
a  m e g l é v ő  kö z m ű  a k n a 
fedlapokat még a kopóré-
teg elkészítése előtt szintre 
e m e l t é k  a  j ó  m i n ő s é g ű , 
egyenletes útfelület bizto-
sítása érdekében.

l. e.

Közlemény
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Szentgott-

hárdi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. december 27-
én (csütörtökön) és 28-án (pénteken) zárva tart. Ezeken 
a napokon 8.00 és 13.00 óra között haláleset miatti halotti 
anyakönyvezési ügyben ügyeletet tartunk. Az 553-036-os 
telefonszámon érhető el az anyakönyvvezető, aki elvégzi 
az anyakönyvezést.

Az ünnepek utáni első munkanap: 2019. január 2. 
(szerda).

Ügyfeleink megértését köszönöm!
Szentgotthárd, 2018. december 4.

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Három utca is megújult Máriaújfaluban

A hivatalos átadás szalagátvágással: dr. Sütő Ferenc, 
Huszár Gábor, Lehota István, Varga Szabolcs, Kámán István 
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Folytatás az 1. oldalról
Balogh Éva intézményvezető 

köszöntötte a 125 éves iskola 
nevében az ünneplőket, köztük 
dr. Fodor Istvánt, a Klebels-
berg Központ Szombathelyi 
Tankerületének vezetőjét, dr. 
Stankovits Györgyöt, a Vas 
Megyei Önkormányzat aljegy-
zőjét, Kissné Köles Erikát, a 
szlovén nemzetiség parlamen-
ti szószólóját, Huszár Gábort, 
Szentgotthárd polgármesterét. 
„A Vörösmarty gimnázium egy 
kis város kis iskolája, nem tud 
versenyezni az ország nagy 
városai ban működő nagy is-
koláival, speciális tagozatok 
indításával. Az ország 1318 gim-
náziuma között, az eredmé-
nyességet tekintve, mégis a 196. 
helyet foglalja el a ranglistán. 
Figyelemreméltó eredménye-
ket tud felmutatni a nyelvokta-
tás területén, angolul, németül 
és szlovénul tanulhatnak a 
diákok, mire érettségiznek, 
sokan már egy vagy két nyelv-
vizsgával is rendelkeznek, 
céljuk, hogy 2020-ra a tanulók 
legalább 80 %-a tegyen sikeres 
nyelvvizsgát. Jó eredményeket 
tudnak felmutatni a sakkozók, 
tekézők, táncosok is. 2016-tól 
nem az önkormányzat, ha-
nem a Klebelsberg Központ 
az intézmény fenntartója, az 
önkormányzattal továbbra is 
jó kapcsolatot ápolnak. 

Dr. Fodor István beszédében 
az iskola 125 évére utalva az 
előző 25, illetve 100 év változá-
saira, a technika, az informa-
tikai adathordozók elképesztő 
gyors térnyerésére hívta fel a 
figyelmet. „Ma se tudjuk, mit 
hoz a jövő, a felgyorsult élet, 
az azonban biztos, hogy az 
algimnáziumként alapított, 
majd főgimnáziumként mű-
ködő iskola meghatározó sze-
repet töltött be Szentgotthárd 
életében.” Családi kötődése is 

van, hiszen ide járt Pável Ágos-
ton, a neves szlovén-magyar 
néprajzkutató, akihez rokoni 
szálak fűzik. Az iskola falai 
túléltek két világháborút, két 
bukott forradalmat, három 
rendszerváltozást, többször 
meg is akarták szüntetni a 
gimnáziumot. Ennek az isko-
lának lelke van, számos neves 
személyiség, tudósok, művé-
szek koptatták a padjait.

Dr. Fodor István beszéde 
végén gratulált a városnak, a 
gimnáziumnak a rangos múlt-
hoz, és az intézményfenntartó 
nevében kijelentette, anyagilag 
és szellemileg továbbra is tá-
mogatják, hogy újabb, gazdag 
125 év várjon rá. 

Balogh Éva megköszönte a 
beszédet és emlékeztetett arra, 
hogy Szentgotthárd 835 éves 
múltjából 125-nek részese az 
iskola is.  

Huszár Gábor polgármester 
beszédét Wass Albert-idézettel 
kezdte, majd emlékeztetett 
arra, hogy 1891-ben Szent-
gotthárd nagyközség képvi-
selő-testülete alapította meg 
az algimnáziumot, kérésüket 
támogatta Széll Kálmán akkori 
pénzügyminiszter, a képvi-
selő-testület jegyzője, Vargha 
Gábor. A település a legne-
hezebb időkben is kiállt az 
iskola megmaradásáért. „Nem 
tudjuk, mit hoz a jövő, milyen 
lesz az oktatás 20-30 év múlva, 
de a most fiatal pedagógusok 

hidat képeznek a múlt és jövő 
között, kötelességünk munká-
jukat segíteni és elismerni.” A 
polgármester beszéde végén 
megköszönte minden korábbi 
és mostani gimnáziumi pe-
dagógus munkáját. „Büszkék 
vagyunk önökre! Az iskola 125 
éves múltjára!”

Az évforduló alkalmából 
Polgármesteri Díszoklevelet 
adott át Balogh Éva intézmény-
vezetőnek.

Az ünnepség Kissné Köles 
Erika, egykori vörösmartys 
diák és tanár, a szlovén nemze-
tiség parlamenti szószólójának 
beszédével folytatódott. Ő az, 
akinek két gyermeke itt érett-
ségizett, s immár egyik unokája 
is a gimnáziumba jár. 

Meghatottan kezdte beszé-
dét az Alma Materről, amely-
ről felnőttkorban értette meg, 
hogy mindazt a megalapozott 
tudást és értékrendet, amit a 
gimnáziumi években szerzett, 
azoknak a meghatározó szemé-
lyiségű tanár egyéniségeknek 
köszönheti, akiknek példája 
ma is komoly hatást gyakorol 
az életére. Tanárként tíz éven át 
munkahelye is volt ez az iskola. 

Az első nem egyházi ala-
pítású gimnáziumban 1883. 
szeptember 4-én kezdődött a 
tanítás Szentgotthárdon, Vas 
megye 2. legjobb gimnáziuma 
volt. 1947-ben vette fel Vörös-
marty Mihály nevét. Tudósok, 
művészek, akadémikusok 
sora öregbítette jó hírnevét, 
5 ezerre tehető azoknak a 
száma, akik itt érettségiztek. 
Magyarországon az első olyan 
gimnázium, ahol a szlovén 
nyelvet is oktatják, szlovén 
tagozata is van. Az örökség 
kötelez, hiszen Pável Ágostont 
is innen indították útjára. 
„Változó világban élünk, az 
iskola is sokat változott, a 
képzési struktúra is átalakult.   

Az 1991-ben bevezetett 8 osztá-
lyos gimnázium sikertörténet 
azóta is.” Meggyőződése, hogy a 
keresztény értékrend nem vál-
tozhat, a becsület, tisztességes 
helytállás, a megértés nagyon 
fontos, a szülői ház mellett az 
iskola tehet legtöbbet a fiatal 
nemzedékekért. Ma is megha-
tározó egyéniségek tanítják, 
nevelik a diákokat. További 
sikereket kívánva fejezte be 
beszédét Kissné Köles Erika. 

Dr. Stankovits György a Vas 
Megyei Önkormányzat nevé-
ben köszöntötte az ünneplőket. 
Beszédében emlékeztetett arra 
is, hogy pontosan 100 éve (1918. 
dec. 1.), a trianoni békekötés 
nyomán egyesítették Erdélyt 
Romániával, és érzékeny vesz-
teséget szenvedett el az egykori 
Vas vármegye szentgotthárdi 
járása is, mivel elcsatolták a 
németújvári és muraszombati 
területeket is. 

Dr. Stankovits György a me-
gyei önkormányzat nevében 
nagyrabecsülését és köszö-
netét fejezte ki a gimnázium 
tanári karának, diákjainak, 
s az évforduló alkalmából a 
Vas Megyei Önkormányzat 
Oklevelét adta át a gimnázium 
igazgatójának. 

A színpompás és érdekes 
gálaműsorban az iskola va-
lamennyi osztálya fellépett. 
Versösszeállítás, tánc, zene, 
árnyjáték, jelenet, musical- 
részlet színesítette a progra-
mot. Zárásként az iskola taná-
rai és diákjai együtt énekeltek 
a színpadon. Szép este volt, a 
közönség nagy tapssal köszön-
te meg a produkciókat. 

(t. m.)
Fotó: Bana Ferenc

Százhuszonöt év úgy elszelelt, 
de az iskolának lelke van

Kissné Köles Erika

Dr. Fodor István
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Puskás János, az SZMSZC 
III. Béla Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája tanulója, 
már évek óta tagja az iskola 
diákönkormányzatának, va-
lamint Szentgotthárd Város 
Ifjúsági Tanácsának. Ezen 
tisztségek mellett már harma-
dik éve a Megyei Diákparla-
mentben is aktívan dolgozik, 
novembertől ismét rangos 
cím tulajdonosa lett a szent-
gotthárdi tanuló, megyénk-

ből egyedüliként bekerült 
az Országos Diáktanácsba. 
A tisztség sok elfoglaltsággal 
jár, gyakoriak a szombathelyi, 
illetve a budapesti utazások 
a diákok érdekképviseleté-
ben, ami elég zsúfolttá teszi 
János hétköznapjait, de ő ezt 
szívesen végzi. A tanács leg-
fontosabb célja, hogy részt 
vehessen a Nemzeti Alaptan-
terv átdolgozásában, valamint 
képviselni a diákok érdekeit.

November 28-án tartotta ülését a szentgotthárdi képviselő-
testület. Tárgyaltak az Ifjúsági Tanács munkájáról, a jövő évi 
költségvetés előkészítése során eldöntötték, hogy 2019-ben 
nem vezetnek be új helyi adót, hozzájárultak ahhoz, hogy  
a Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum mint va-
gyonkezelő a Szentgotthárd, Honvéd u. 10. sz. alatti, SZMSZC  
III. Béla Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája egyik tanter-
mét cukrász tanműhellyé alakíthassa át. 

Szokás szerint a lejárt ha-
táridejű határozatokról, a két 
ülés között történt fontosabb 
eseményekről, valamint a 
Szentgotthárdi Közös Önkor-
mányzati Hivatal munkájáról 
szóló beszámoló megtárgyalá-
sával kezdődött az ülés. 

Az önkormányzat 2004-től 
készít középtávú energetikai 
koncepciót, amely alapján 
minden év novemberében át-
tekinti a tárgyévre meghatáro-
zott programterv teljesítéséről 
készített beszámolót, illetve 
meghatározza a következő 
évre vonatkozó energia-ra-
cionalizálási programtervet.  
Az ülésen elfogadott jövő évi 
terv alapján továbbra is vizsgál-
ni kell az energiabeszerzések 
szabadpiaci vásárlásának le-
hetőségét, illetve pályázati és/
vagy saját forrás felhasználá-
sával folytatni kell az önkor-
mányzati épületek belső vilá-
gítási hálózat-, illetve fűtéskor-

szerűsítését, valamint minden 
olyan lehetőséggel élni kell, 
amely az önkormányzat tulaj-
donában, illetve kezelésében 
lévő ingatlanokban, valamint 
egyéb ágazatokban az energia 
felhasználásának mérséklését 
eredményezi. 

Megtárgyalták az Ifjúsági 
Tanács idei munkájáról és az 
ifjúsági cselekvési terv megva-
lósulásáról szóló beszámolót 
is. A tanács legfontosabb fel-
adata a helyi ifjúság érdekkép-
viselete, kapcsolatteremtés 
és együttműködés az önkor-
mányzat, az ifjúsági korosztály 
és a helyi intézmények között, 
hasznos programok szerve-

zése a szentgotthárdi fiatalok 
számára, továbbá az Ifjúsági 
Koncepcióban meghatározott 
elképzelések megvalósításá-
nak segítése. Az előterjesztés 
tartalmazta az önkormány-
zat által biztosított 500.000 
forintos pénzügyi keret fel-
használásáról, a megvalósult 
és a még idén megvalósítani 
tervezett programokról szóló 
beszámolót. 

Az önkormányzat 2018. évi 
költségvetésének háromne-
gyed éves teljesítéséről szóló 
beszámolót követően a jövő 
évi költségvetés előkészíté-
sével folytatódott a munka. 
Hosszabb vitát követően ar-
ról döntöttek, hogy a helyi 
adórendeletet 2019. évre nem 
módosítják, nem vezetnek 
be új adót a városban. Az in-
tézmények többletigényeivel 
kapcsolatban arra kérték őket, 
hogy vizsgálják meg és a janu-
ári ülésre mutassák be a több-
letigényt biztosító bevételek 
növelésének lehetőségeit is. 

A Szentgotthárd Város Köz-
biztonságáért Közalapítvány 
Ellenőrző Testülete két tagjá-
nak, Seres Csaba Józsefnek és 
Vörös Gábornak járt le a man-
dátuma. A képviselő-testület 
mindkettőjüket újból megvá-

lasztotta négy évre. A régi-új 
tagok a felkérést elfogadták.

A képviselők – a korábbi 
szociális tanácsnoki felada-
tokhoz hasonló tevékeny-
ség ellátására – szociális ta-
nácsadó pozíció létrehozása 
mellett döntöttek, a részletes 
tervezetet a decemberi ülésre 
kell előterjeszteni. 

Egy helyi állatvédelmi nor-
matív határozat és intézkedési 
terv megalkotásáról is tárgyal-
tak. Hosszabb vitát követően 
a képviselők többsége olyan 
szakértői munkacsoport felál-
lítása mellett tette le a voksát, 
amely részletesen megvizs-
gálja a kérdést, és a lakosság 
számára is biztosítja az előze-
tes véleményezés lehetőségét. 
A munkacsoport vezetésével 
Labritz Béla alpolgármestert 
bízták meg.

A Szombathelyi Műszaki 
Szakképzési Centrum mint va-
gyonkezelő a Szentgotthárd, 
Honvéd u. 10. sz. alatti oktatási 
intézményben lévő egyik tan-
termet cukrász tanműhellyé 
alakítaná át. Az átalakításhoz a 
szentgotthárdi önkormányzat 
mint az ingatlan tulajdonosa 
hozzájárulását adta.

(Információ: szentgotthárdi 
önkormányzat)

Nem vezetnek be új helyi adót jövőre, 
az Ifjúsági Tanács munkájáról is tárgyaltak

Országos Diáktanács – szentgotthárdi taggal

Folytatni kell, 
az önkormányzati 
épületek fűtéskor-

szerűsítését
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November 21-én rendez-
ték Szentgotthárdon a Civil 
Szervezetek Baráti Találko-
zóját a Színház aulájában, 
melyre a helyi civil szerve-
zetek képviselői mellett a 
Szombathelyi Civil Kerek-
asztal vezetői is meghívást 
kaptak. 

A tizennyolcadik CISZEBAT-
on megjelenteket Labritz Béla 
alpolgármester köszöntötte, 
majd Kovács Márta Mária, a 
Szentgotthárdi Civil Fórum 
titkára és Nagy Kriszta, a Vas 
Megyei Információs Centrum 
munkatársa beszélt aktuális 
témákról. A vendégek be-
mutatkozásukban örömüket 
fejezték ki, hogy a két ernyő-
szervezet felvette a kapcsola-
tot egymással, ami a jövőben 
kölcsönösen hasznos lehet 
pályázatokhoz, partnerségi 
megállapodások kötéséhez.

 A program fő eseménye 
„Az Év Civil Szervezet Díj” át-
adása, melyet pályázat útján 
nyerhet el a díjra érdemes 
szentgotthárdi közösség. 2017. 
évi kiemelkedő tevékenysége 
alapján a díjat az ŐR-NYÉK 
Hagyományőrző és Harc-
művészeti Alapítvány kapta. 

Az alapítvány tevékenységét 
Pécsi József kuratóriumi tag 
mutatta be. Elmondta, hogy 
küldetésüknek érzik a X. szá-

zadi magyarság eszközeinek, 
fegyvereinek, harcmodorá-
nak kutatását. Az egyetemes 
magyar kultúra értékeinek 
(népzene, néptánc, népdal, 
képzőművészet), a magyar 
hagyományok, a régi lovas 
kultúra megőrzését, átörö-
kítését, valamint Magyaror-
szág természeti kincseinek 
megőrzését és természet- és 

környezetvédelmét. Jövő-
képük  szerint elmondani, 
megtanítani, átadni a követ-
kező generációknak a magyar 

szellemiséget, a hagyomá-
nyokra épülő, de a modern 
kor vívmányait is elfogadó 
gondolkodásmódot. Felhívni 
a figyelmet a magyar kultúra 
sokszínűségére, azokat városi 
rendezvényeken bemutatni. 
„A jövőnk a gyermekeink 
kezében van. Segítsük őket a 
helyes irány megtalálásában, 
jó döntések meghozatalá-

ban” – mondta. A 2017-es év 
kiemelt fontosságú volt az 
alapítvány életében, hisz a 
Zöld Szentgotthárd program 

keretében a Földművelésügyi 
Minisztérium támogatásával 
megvalósították a „Lovakrul” 
című, nagy sikerű lovasnapot. 
A bemutatkozást mottójukkal 
zárta: „A mi sikerünk az Önök, 
és minden magyar ember 
sikere!” 

A civilek találkozója kötet-
len beszélgetéssel zárult. 

(K. M.)

A mi sikerünk az Önök, és minden magyar ember sikere!

Pécsi József vette át a díjat

A Civil Szervezetek Baráti Találkozóján 
szombathelyiek is részt vettek

Szentgotthárd Város Önkor-
mányzata sikeres támogatási 
kérelmet állított össze és 
nyújtott be a szentgotthárdi 
Alpokalja Motel és Kemping 
fejlesztésére. 

A Magyar Kajak-Kenu Szö-
vetség a vízi vándortábo-
rok megvalósítását ösztön-
ző támogatása keretében 
50.000.154,- Ft vissza nem 
térítendő támogatásban ré-
szesítette az ingatlannal kap-
csolatos fejlesztési terveket. 
Az erről szóló támogatási 
megállapodást Schmidt Gá-

bor, a Magyar Kajak-Kenu 
Szövetség elnöke és Hu-
szár Gábor polgármester 
november 22-én írta alá 
Budapesten.

A projekt során az Al-
pokalja Motel és Kemping 
területén meglévő szoci-
ális blokk és közösségi tér 
felújítására kerül sor, wc-k, 
mosdók, valamint főző- és 
melegítő konyha kialakítása 
is a tervek között szerepel. 
A kemping, a vízreszálló és 
közösségi hely közötti közle-
kedő út is megújul, ugyanitt 
közvilágítás kialakítása és a 

zöldterület rendezése 
is megtörténik fa- és 
sövényültetéssel, hul-
ladékgyűjtők, padok és 
információs tábla elhe-
lyezéssel. Mindezeken 
túl zárt kerékpártárolót 
is kialakítanak a kem-
ping területén, továbbá 
a terület biztonságossá 
tételéhez zárt kerítést is 
építenek.

A felújítás jövő ta-
vasszal történik, és a 
tervek szerint 2019. 
június 10. napig be is 
fejeződik.

Megújul az Alpokalja Kemping

Schmidt Gábor elnök és 
Huszár Gábor polgármester 

az aláírást követően
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Szentgotthárdon az Arany Já-
nos iskola felújításáról tartott 
sajtótájékoztatót november 
21-én Huszár Gábor polgár-
mester, V. Németh Zsolt, a 
térség országgyűlési képvi-
selője, Majthényi László, a 
Vas megyei közgyűlés elnöke 
és Illéssy Attila, a kivitelező 
ügyvezetője. 

A Szentgotthárd és Térsége 
Iskola Arany János Iskola 1-4. 
Évfolyamos Általános Iskolája 
bejárata előtt Schleipfnerné 
Gáspár Andrea tagintézmény-
vezető köszöntötte a megje-

lenteket. Elmondta, nagyon 
örülnek, hogy a pályázat pozi-
tív elbírálásban részesült, és a 
munka megkezdődött. Szoros 
együttműködéssel meg tudják 
oldani, hogy a tanítás is az elő-
írások szerint haladhasson. Az 
ebédlőben az összes ablakot az 
őszi szünet alatt cserélték ki, 
hiszen a közösségi helyiséget 
nem tudták nélkülözni, az osz-
tályokat a munkák ütemezése 
szerint költöztetik. 

Huszár Gábor polgármes-
ter összefoglalta az eddigi 
történéseket. Hangsúlyozta, 
ennek a munkának májusban 
kellett volna kezdődnie. A 
város büszke lehet arra, hogy 
a településen már 1554-ben 
iskolamestert említenek az 
iratok, a XVIII. században pe-
dig a ciszterek a templommal 
szemben már megépítették az 
első elemi iskolát. Az 1960-as 
években nagy létszámú isko-

lás korosztályt kellett oktatni, 
akkor kényszerűségből még a 
Pefőfi utcai tűzoltólaktanyá-
ban is volt tanítás, végül 1961-
ben építtették meg a mostani 
Arany János úti iskolát. Az 
önkormányzat már 2016-ban 
pályázatot nyújtott be az iskola 
energetikai fejlesztésére. A 
TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00011 
számú projekt az Európai Re-
gionális Fejlesztési Alapból és 
hazai központi költségvetési 
előirányzatból egy évvel ké-
sőbb 158.818.397,- forint vissza 
nem térítendő támogatásban 
részesült. A tervezési folyama-

tok lezárulta után a kivitelező 
kiválasztására nyílt közbe-
szerzési eljárást folytattak le, 
a felhívásra azonban – első 
körben – egyetlen vállalkozó 

sem nyújtott be árajánlatot. 
Az újabb közbeszerzési eljá-
rás keretében már találtak 
vállalkozót, a legkedvezőbb 
árajánlat következtében azon-
ban a projekt összköltsége 203 
millió forintra nőtt, illetve a 
megvalósítás időszaka kény-
szerűen a tanítási időszakra 

tolódott át. A pályázat ösz-
szeállítása óta eltelt években 
annyira megemelkedtek az 
építőipari árak, hogy 45 millió 
Ft-nyi saját hozzájárulást tesz 

hozzá az önkormányzat a fel-
újításhoz. Hosszas előkészítő 
munka eredményeképpen az 
augusztus 28-i munkaterület-
átadással meg is kezdődött a 
felújítás. Teljes külső, valamint 
pótlólagos (padlás-, pince-, la-
pos tető, árkádfödém) hőszige-
telést végeznek, és valamennyi 
fűtött térrel határos nyílászáró 
cseréjére is sor kerül. A napele-
mes rendszer telepítésével a 
villamos energia felhasználása 
lesz csökkenthető. 

V. Németh Zsolt, a térség 
országgyűlési képviselője 
kifejtette, hogy a fejlesztési 

lehetőségeknél kivételt tesz-
nek, ha iskolákról van szó. 
Az önkormányzat már nem 
működtetője és fenntartója 
az intézménynek, mégis szív-
ügye, hogy jó körülményeket 
teremtsen a jövő nemzedéké-
nek. A megyei önkormányzat 
is akceptálta ezt a törekvést, az 

országban 600 olyan projekt 
fut, amely az olcsóbb energiát, 
a fenntartható fejlődést szol-
gálja. Beszéde végén gratulált 
a városnak, a szentgotthárdi 

önkormányzatnak, az iskolát 
fenntartó Klebelsberg Köz-
pontnak, amiért támogatták a 
projekt megvalósulását. 

Majthényi László, a megyei 
közgyűlés elnöke azzal kezdte 
mondandóját, hogy szereti a 
gondterhelt polgármestere-
ket, köztük a szentgotthárdit 
is, mert a városban aktuálisan 
1 milliárd 588 millió forint ér-
tékben hét TOP-os projekt fut. 
A támogatásokból újul meg 
az iskola, az óvoda, a Várkert, 
kerékpárút, múzeum, ipari 
park, illetve párhuzamosan 
készül a 8-as út is. A fejlesz-
tések következtében helyben 
képződnek bevételek. Vas me-
gyében 170 TOP–programból 
21 elkészült már, 70 folyamat-
ban van, a többi előkészítés 
alatt áll. Nem lehet mindent 
azonnal, nehézségek nélkül 
teljesíteni, de reméli, hogy a 
szentgotthárdi szülők, gye-
rekek és tanárok is megértik 
az átmeneti nehézségeket, a 
kényelmetlenségeket vállalni 
kell a jó cél érdekében.

Huszár Gábor azzal zárta a 
sajtótájékoztatót, hogy a kivi-
telezést a központi támogatási 
szerződésben meghatározott 
határidőkre tekintettel jövő 
tavaszig meg kell valósítani.

(t. m.)
Fotó: Bana Ferenc 

Jó ütemben halad az Arany iskola felújítása

Schleipfnerné Gáspár Andrea, Huszár Gábor, 
V. Németh Zsolt, Majthényi László, Illésy Attila

Huszár Gábor, Majthényi László

A sajtótájékoztató résztvevői
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Folytatás az 1. oldalról
Huszár Gábor elmondta, 

összetett kérdésről van szó. Az 
épület az önkormányzat tulaj-
donában van, amúgy is kezde-
ni kellett volna vele valamit, 
mert nagyon rossz állapot-
ban van. A Területi Operatív 
Programok közül „Társadalmi 
és környezeti szempontból 
fenntartható turizmusfej-
lesztés” című, TOP-1.2.1-16 
kódszámú felhívást ajánlotta 
a város figyelmébe V. Németh 
Zsolt országgyűlési képviselő 
és Majthényi László, a Vas 
megyei közgyűlés elnöke. A 
pályázati felhívás keretében, 
a turisztikai vonzerőt képező 
épített örökség turisztikai 
hasznosítására nyílt lehető-
ség. A tavaly összeállított és 
benyújtott pályázat közel 200 

milliós vissza nem térítendő 
összeget nyert, a támogatási 
szerződést október 30-án írták 
alá a támogató képviseletében 
eljáró Magyar Államkincstár 
Vas Megyei Igazgatóságával. A 
polgármester szerint olyan tu-
risztikai vonzerőt szeretnének 
létrehozni, amely nem csupán 
a már itt lévő turistáknak ad 
programlehetőséget, hanem 
amely miatt önmagában is 
érdemes lesz felkeresni Szent-
gotthárdot. A beruházás a 
szabadulószobákhoz hasonló 
elven, történelmi korokon 
utaztatja majd át a látogatót, a 
település fontosabb történel-
mi mérföldköveit érintve. Az 
egyes korokat egy-egy élethű 

időszoba mutatja be, 
amit a tervek szerint 
épített díszletek, ve-
tített színészi veze-
tés és kézzelfogható 
tárgyak, eszközök 
jelenítenek majd 
meg. Megelevened-
ne – többek között 
– egy ciszter szerze-
tes korabeli szobája, 
Montecuccoli török 
sátra, de Széll Kál-
mán dolgozószobája 
is. Olyan új turisz-
tikai központ jöhet 
létre, amely mai, 
modern és inter-
aktív élményt kínál 
még a fiataloknak 
is: kimondottan céljuk, hogy 
az iskolások a megyéből és az 
ország távolabbi vidékeiről 

is jöjjenek a városba. További 
részcél egy „feketéző”, azaz 
kávézó létrehozása az alsó 
szinten, amely egyben kiál-
lítási térként, és várhatóan 
turisztikai információs pont-
ként is működik egész évben. 
A múzeum építése jövő má-
jusban kezdődhet, és a teljes 
projekt 2020 nyaráig meg is 
valósulhat. 

V. Németh Zsolt, a térség 
országgyűlési képviselője 
hangsúlyozta, a település 1.5 
milliárd forint értékű pályá-
zati forráshoz jutott a TOP 
programok révén. A kisvá-
rosokra kitüntető figyelmet 
fordítanak, hiszen a térség fej-
lesztését is szolgálják egyben. 

Visszaemlékezett arra, hogy 34 
éve még kitűzőként dolgozott 
Szentgotthárd központjában, 
amikor a magtártemplomból 
létrehozták a Színházat, és a 
csatornahálózat helyét kellett 
kijelölni. A megyei értéktár 
része a szentgotthárdi cisz-
ter örökség, a templommal, 
kolostorral együtt. Örömteli, 
hogy az örökség közelében 
jöhet létre az országban is 

egyedülállóan izgalmas idő-
utazó múzeum és a turizmus 
új városi bázisa. A leendő mú-
zeum az egykori udvarház régi 
épülete lesz. Elmondta azt is, 
hogy hazánkban a nemzeti 
össztermék 2,4 százaléka szár-
mazik a turizmusból, 189 ezer 
munkavállalót foglalkoztatnak 
ebben a szakágazatban. Szent-
gotthárdon megvan az a helyi 

elkötelezettség, ami mellett a 
külső szemléletre és tudásra is 
alapozva, létrehozhatják ezt a 
modern múzeumot, amelyben 
„kütyüvel” a zsebben korszerű 
ismeretekre, országosan is 
egyedülálló élményekre tehet-
nek szert a látogatók. 

Huszár Gábor megjegyezte, 
a Színházzal, barokk temp-
lommal, kolostorral, fürdővel, 
a kisvízi-erőművel, a Pável 
Ágoston Múzeummal és a 
vallási turizmust is szolgáló 
Boldog Brenner János szent-
gotthárdi emlékhelyeivel, 
valamint az új, interaktív, 
virtuális múzeummal válik 
teljessé Szentgotthárd turisz-
tikai kínálata.

Amikor a barokk kolostor 
épült, sok gazdasági épület 
tartozott hozzá, ezek közül 
kettő maradt fenn – mutatta 
be a leendő múzeum épületét 
Kiss Gábor, a projekt építészeti 
tervezője. Feltehetően az apá-
cák konyhája volt a Vargyai 
ház, amely az eltelt 200 év 
alatt sok átalakításon esett át, 
nem tükrözi már a korabeli 
állapotot. A pályázatnak nem 

volt célja az eredeti állapot 
rekonstruálása. Feltárják az 
épület pincerészét is. Kiss Gá-
bor elmondta, vázlatosan már 
készülnek a tervek, amelyek 
továbbfejlesztése után lesz 
végleges a tervezet, tavasszal 
megkezdődhet az épület át-
alakítása. 

(t. m.)
Fotó: Bana Ferenc 

Egyedülálló turisztikai látványosság valósulhat meg

Szentgotthárd 
kulturális 
centrumát 

bővítik

Kiss Gábor, dr. Gábor László
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Szlovénia magyarországi 
nagykövete, dr. Robert Kokalj 
november 10-én bemutat-
kozó látogatást tett a Vas 
Megyei Kormányhivatalban. 

A nagykövetet – aki 2017. 
szeptember 6. óta tölti be ezt a 
tisztséget – és Nataša Bergeljt, 
a nagykövetség konzulját Ha-
rangozó Bertalan kormány-
megbízott fogadta. A találko-
zón részt vett dr. Orbán István, 
a Szentgotthárdi Járási Hivatal 
vezetője is. Vas megyében, dön-
tően a Szentgotthárdi járásban 

valamint a megyeszékhely 
városában jelentős számban 
élnek a magyarországi szlovén 
nemzetiségi közösség tagjai.

Az elmúlt esztendőkben 
a kormánymegbízott és az 
általa vezetett hivatal szoros 
kapcsolatokat alakított ki a 

Magyar Országgyűlés szlovén 
nemzetiségi szószólójával, 
Kissné Köles Erikával, a szent-
gotthárdi szlovén főkonzullal, 
dr. Boris Jesihhel, az Országos 
Szlovén Önkormányzattal és 
a Magyarországi Szlovének 
Szövetségével, valamint a szlo-
vén települések önkormány-
zataival. Ez is tárgyát képezte 
az egyeztető megbeszélésnek, 
emellett szóba kerültek a szlo-
vén–magyar kapcsolatok idő-
szerű kérdései is.

(Információ: Vas Megyei 
Kormányhivatal)

November 6-án Lackfi Já-
nos volt a szentgotthárdi 
gyermekkönyvtár vendége. 
Érettségi előtt álló gimna-
zistáknak tartott rendkívüli 
irodalomórát.

Az irodalom határterületei 
érettségi tételként szerepel-
nek a gimnáziumban. Lackfi 
János, a népszerű író, költő, 
műfordító Szilágyi Örzsébet 
e-mailjét megírta és az Em-

berszabás című kötetéből 
adott elő a Vörösmarty gim-
názium 12. G osztálya szá-
mára. 

Lackfi rendkívül közvetlen 
ember, érdekesen és humo-
rosan beszélt az irodalomról, 
költészetről. Az irodalom ha-
tárterületén táncoló versei, 
prózái részint paródiák, ré-
szint parafrázisok. Fantaszti-
kus mimikával, utánzó képes-
séggel adta elő versutánzatait 
a gimnazisták örömére.

A programot a Vas Megyei 
Könyvtárellátási Szolgáltató 
Rendszer támogatta. 

M. P. 

Rendhagyó irodalomóra Lackfi Jánossal

Nagyköveti látogatás a kormányhivatalban

Az író, költő és műfordító
Lackfi János 

a gimnazisták között

Advent első vasárnapjával 
megkezdődik az egyházi 
év, a karácsonyi ünnepkör, 
ekkor a templomokban és 
az otthonokban meggyújtják 
az adventi koszorún az első 
gyertyát. 

Szentgotthárdon hagyo-
mányosan az első gyertyát 
a kethelyi templomban, ün-
nepi hangverseny keretében 
gyújtják meg. A hangversenyt 
az idén szentmise előzte meg, 

melyen Rimfel Ferenc plé-
bános az adventi gyertyák 
üzenetéről beszélt. A szertar-
tás végén meggyújtották az 
adventi koszorúkon az első 
gyertyát. Kedves szokás a 
kethelyiektől, hogy elhozzák 
adventi koszorúikat a temp-
lomba, és áldás után itt gyújt-
ják meg az első gyertyát rajtuk. 
A kórusok hangversenyére ezt 
követően került sor. Elsőként a 
Nagyboldogasszony plébánia 
ifjúsági kórusa hangja szólt 

a karzatról. Másodikként a 
Szlovén Nyugdíjas Kórus éne-
kelt adventi énekeket szlovén 
nyelven. Őket a Békefi Antal 
Népdalkör követte népi ad-
venti, karácsonyi énekekkel. 
A kórusok közösen, a közön-
séget is bevonva a „Fel nagy 

örömre… kezdetű énekkel zár-
ták a hangversenyt. A fellépő 
kórusokat dr. Haragh László, a 
városrész képviselője köszön-
tötte. Meggyújtották az első 
gyertyát a barokk templom 
előtti téren feldíszített nagy 
adventi koszorún is.  (K. M)

Advent 2018
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A Dél-Vasi Foglalkoztatási Paktum Iroda állandó rovatot indít, melynek elsődleges célja, hogy segítsük a Vasvári Já-
rásban élő állást kereső munkavállalók és munkáltatók egymásra találását. 
A DÉL-VAS MEGYEI GAZDASÁG- ÉS FOGLALKOZTATÁS-FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉS A HELYI GAZDASÁGFEJLESZ-
TÉS SZOLGÁLATÁBAN  
PROJEKTAZONOSÍTÓ: TOP-5.1.2-15-VS1-2016-00001 
A projekt kedvezményezettje Vasvár Város Önkormányzata.

A program keretében szá-
mos munkáltatót keresünk 
fel, és havi rendszerességgel 
megjelentetjük az általuk 
kínált időszerű állásajánla-
tokat; illetve munkaerőpiacot 
érintő kérdésekről, változá-
sokról is tájékoztatást adunk 
a rovaton belül.

Mozog a munkaerőpiac, de 
mégis nehéz álláshoz jutni, 
vagy megfelelő munkaerőt 
találni. 

A Kormányhivatallal együtt 
a Vasvári, a Körmendi és a 
Szentgotthárdi járás terü-
letén MENTOR KOLLÉGÁK 
segítik Önt, amennyiben:

Állást keres, munkahelyet 
váltana, vagy megvalósíta-
ná álmai vállalkozását?

Személyre szabott ta-
nácsadásra van szüksége?

Munkáltatói igényeken 
alapuló, piacképes szak-
mát nyújtó képzésen venne 
részt? 

Nem talál szakképzett, 
dolgozni akaró munkaerőt? 
Szeretne támogatott fog-
lalkoztatásban munkaerőt 
alkalmazni?

Forduljon hozzánk biza-
lommal, vegye fel velünk a 
kapcsolatot az alábbi elér-
hetőségeken:

VASVÁRI JÁRÁS: Papp-
Felber Anita: e-mail: anita.
felber@westpannon.hu; Tel: 
+36-30-543-5313

KÖRMENDI JÁRÁS: Vass 
Gyöngyi: e-mail: gyongyi.
vass@westpannon.hu; Tel: 
+36-30-438-3872

SZENTGOTTHÁRDI JÁRÁS: 
Kántor Ildikó: e-mail: ildiko.
kantor@westpannon.hu; Tel: 
+36-30-211-2009

2018. novemberben a 
következő állásajánlatok 
érkeztek  hozzánk: gép-
kezelő, műszaki karban-
tartó, úszómester, pénz-
táros, értékesítő-ügyfél 

tájékoztató, minőségel-
lenőr, felszolgáló, szak-
képzett festő- és mázoló, 
asztalos, pultos, szociális 
gondozó  és  ápo ló ,  se-
gédápoló, villanyszerelő, 
vízvezetékszerelő, eladó, 
betanított varrómunkás.

A DÉL-VAS MEGYEI GAZDASÁG- ÉS FOGLALKOZTATÁS-FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉS A HELYI GAZDASÁGFEJLESZ-
TÉS SZOLGÁLATÁBAN  
PROJEKTAZONOSÍTÓ: TOP-5.1.2-15-VS1-2016-00001 

A projekt kedvezményezettje Vasvár Város Önkormányzata.

Munkahelyváltás, munkavi-
szony-megszüntetés

Minden munkahelyen 
eszünkbe jut, hogy vált-
sunk, eset leg akkor is , 
ha jó l  érezzük magun-
kat. Ennek több oka lehet. 
Esetleg rajtunk kívül álló 
(pl.: ápolnom kell valakit) 
és lehet akár a kihívások 
csökkenése is. A legtöbben 
azonban ennél egyszerűbb 
okból készülnek felmon-
dani: anyagi okok, meg-
becsülés hiánya. Mielőtt 
meghoznánk ezt a döntést 
hivatalosan is, jó, ha tudjuk 
a következőket. 

A munkaviszony meg-
szüntethető a következő-
képp: 

• Közös megegyezés
• felmondás
• azonnali hatályú felmon-

dás

Felmondani a munkáltató 
és a munkavállaló is tud. 
Azonban a munkáltató ese-
tében vannak bizonyos hely-
zetek, amikor a felmondással 
nem élhet. Ilyen, amikor a 
munkavállaló várandós, vagy 
szülési szabadságon van. 
Persze a várandós állapotot 
célszerű írásban bejelenteni. 
Ide tartozik az is, amikor 
a gyermekünk gondozása 
céljából veszünk igénybe 
fizetés nélküli szabadságot. 
A katonai szolgálat idejére 
is vonatkozik ez a szabály 
és akkor is, ha a reproduk-
ciós eljárással összefüggő 
kezelésen vesz részt a mun-
kavállaló. 

A munkáltató a felmon-
dását köteles indokolni. Ha 
ezt nem tette meg, akkor 
kérdezzünk rá. 

A felmondási idő mun-
kahelyenként eltérő lehet. 
Alapesetben 30 nap és leg-

korábban a felmondás köz-
lését követő első napon 
kezdődik. Itt is lehetnek 
egyéb esetek (táppénz, fi-
zetés nélküli szabadság) 
ezeknek nézzünk utána. A 
felmondást követően bizo-
nyos esetekben végkielégí-
tés jár a munkavállalónak. 
Ennek részletes szabályai 
a Munka Törvénykönyvében 
megtalálhatóak (47 §)

Azonnali hatályú felmon-
dás esetén kicsit más szabá-
lyok vannak érvényben. Ezt 
akkor szokták alkalmazni, 
ha lényeges kötelezettség 
mulasztása történt, vagy a 
magatartási szabályokat 
súlyosan megszegte valaki, 
ellehetetlenítve a munkavég-
zést. Próbaidő alatt azonban 
indoklás nélkül felmondhat 
mindkét fél. 

A munkaviszony megszün-
tetése előtt azonban alapo-
san gondoljuk végig, hogy 

a fennálló probléma orvo-
solható-e, kerestünk-e erre 
vonatkozóan megoldásokat, 
beszéltünk-e a konfliktu-
sokról? Sok esetben elég a 
hosszabb szabadság, vagy 
az őszinte beszélgetés a ve-
zetővel. Hiszen a kiégés sok 
munkakörben mutatkozhat 
(ezek tüneteiről később írok 
majd). Ha mindezek sem 
segítettek és elhatároztuk 
magunkat, abban az esetben 
is járjunk el jóhiszeműen, a 
szabályokat betartva, hiszen 
nem tudhatjuk, hogy mikor 
kerülünk újra kapcsolatba 
ezzel a munkáltatóval. 

Az írás nem tartalmazhat 
minden jogszabályt és min-
den eshetőséget, ami a fel-
mondás alatt szóba kerülhet. 
Amennyiben szüksége van, 
akár jogi segítségre, keresse 
fel a térség mentorait, vagy a 
Paktum irodáját!

Papp-Felber Anita

TOP Paktum sarok 
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A szlovének nemzeti jelké-
péről, a hársfáról (Lipa) el-
nevezett Szlovén Kulturális 
és Információs Központot 
húsz esztendeje nyitották 
meg. 

Az évforduló alkalmából Hu-
szár Gábor polgármester dísz-
oklevelet adott át dr. Boris Jesih 
főkonzulnak a főkonzulátuson, 
amelyet ugyancsak két évtize-
de nyitottak meg a városban. 

A mindenki által „LIPA”-nak 
(szlovénül hársfa) nevezett épü-
letben magas rangú politikai 
személyekkel együtt kulturális 

műsorral emlékeztek a húsz 
év kiemelkedő eseményeire. 
Az elmúlt húsz évben az épület 
falai közt a szlovén Rába-vi-
dék fontos szervezetei kaptak 
helyet: itt működik a Magyar-
országi Szlovének Szövetsége, 
a szlovén nyelven megjelenő 
Porabje hetilap szerkesztősé-
ge, valamint a naponta négy 
órában, élő adással jelentkező 
Radio Monoster.

A november 18-án megren-
dezett ünnepségen Hirnök 
József, a Magyarországi Szlo-
vének Szövetsége elnöke 

kérdésünkre válaszolva a 
jubileum kapcsán elmond-
ta: A Szlovének Háza előtti 
hársfa, melyet az átadáskor 
ültettek, ma is növekszik, és 
évről évre virágzik. A lehe-
tőség továbbra is adott arra, 
hogy a Rába-vidéki szlové-
nek megőrizhessék identi-
tásukat, valamint kulturális 
hagyományaikat.  

Horváth R. László

Húsz éve nyílt meg a szlovén főkonzulátus, és 
a kulturális és információs központ

Szél Kata Lina szentgott-
hárdi kislányról már tavaly is 
hírt adtunk. 2017 szeptembe-
rében nagy kiterjedésű agy-
tumort diagnosztizáltak az 
akkor kétéves gyermeknél, 
Budapesten megműtötték, 
a tumor egy részét eltávo-
lították, és agyvíz-elvezető 
csőrendszerrel kíséreltek 
meg segíteni, a tumor miatti 
nagyfokú nyomást csök-
kenteni.   A Szentgotthárd és 
Kistérsége Egyesített Óvodák 
és Bölcsőde szentgotthár-
di Játékvár Óvoda Szülők 
Közössége Választmánya 
elnöke, Domokos-Bartyik 

Zsuzsanna, tavaly segítséget 
kért a beteg kislány további 
gyógykezeléséhez, Huszár 
Gábor polgármesterhez írt 
levelében beszámolt a kis-
lány sorsának alakulásáról.  

A szülők hosszú utánjárás 
után, tavaly találtak a kö-
zelben (Graz) egy kórházat, 
ahol a bennmaradt nem 
műthető tumor részt tudták 
kezelni, és 50% esélyt láttak 
rá, hogy a kezelés hatásos 
lesz. Tavaly decemberben 
Katába beültettek egy spe-
ciális vénát, és elkezdték a 
HIT KK nevű kemoterápiát. 
A 42 hétig tartó kemoterápi-

ás kezelés idén szeptember 
közepén véget ért. Ez 16 
kemoterápiás blokkot fog-
lalt magába, amit Kata 2-3 
hetente kapott, kétszer 3-4 
nap kórházi kezelésen. Kata 
a kezeléseket többségében 
jól viselte, a megpróbálta-
tások ellenére is teljesebb 
értékű életet tudott élni, fej-
lődése láthatóvá vált. A 2018. 
szeptember 18-án készült 
MR vizsgálat eredménye 
alapján a kezelés hatására az 
agresszív tumor növekedése 
megállt. A kezelési eljárást a 
kezelőorvosok meghosszab-
bították további 6 blokkal, 

ami megközelítőleg 2019. 
január végéig fog tartani. 
Ezután, a jelenlegi tervek 
szerint, Bécsben sugárke-
zelés vár Szél Kata Linára, 
aminek a pontos részletei 
még nem ismertek.

A szülőknek rendkívül 
nagy anyagi megterhelést 
jelentett kislányuk gyógyke-
zelése, amihez már tavaly is 
sok segítséget kaptak. 

Szél Kata Lina gyógyke-
zelésének támogatására az 
alábbi alszámlára küldhetik 
segítő adományaikat:

OTP Bank, 11773470-
01014996-00000000

Továbbra is tart Szél Kata Lina gyógykezelése

Programajánló 
December 14. 15:00 Nyugdíjas karácsony Helyszín: 

Színház
December 15. Karácsony Határok Nélkül 

16:00 Shabby Blues Band élő koncert 
17:00 SZEOB Játékvár Óvodája és a Szentgotthárd és 
Térsége Iskola tanulóinak műsora
18:00 Follow The Flow élő koncert 
19:50 Huszár Gábor polgármester karácsonyi köszöntője 
20:00 Kelemen Kabátban élő koncert 
Helyszín: Színház és környéke

December 16. 15:00 Partium AMI Pásztorjáték a 
Színházban

December 16. 17:00 Karácsonyi Hangverseny a Nagy-
boldogasszony-templomban

December 19. 17:00 Szentgotthárd és Térsége Iskola 
Arany János 1-4. Évfolyamos Általános Iskola karácso-
nyi műsora. Helyszín: Színház

December 24. 14:00-16:00 Jézuskaváró játszóház 
Helyszín: Színház
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Immár harmadszor tartott 
pályaválasztási napot no-
vember 28-án Szentgotthárd 
Város Ifjúsági Tanácsa, segít-
ve a továbbtanulás előtt álló 
középiskolásokat. 

A Színházban Gaál Ákos 
sport- és ifjúsági referens, a 
Szentgotthárdi Ifjúsági Ta-
nács titkára tájékoztatta a 
diákokat a továbbtanulást 
segítő ösztöndíjrendszerről, 

valamint a jelentkezések 
technikai hátteréről. 

A Színház aulájában hat fel-
sőoktatási intézmény mutatta 
be képzési lehetőségeit:

a Pannon Egyetem, a Sop-
roni Egyetem, a győri Széche-
nyi István Egyetem, a Pécsi 

Tudományegyetem szom-
bathelyi és zalaegerszegi 
egészségügyi kara, valamint a 
Budapesti Gazdasági Egyetem 
zalaegerszegi gazdálkodási 
kara tartott látványelemekkel 
is bővelkedő workshopot. 

H. R. L. 

A Rendelőintézet Szentgott-
hárd Egészségfejlesztési Iro-
dája a Pannon Kapu Kulturá-
lis Egyesülettel közös szer-
vezésben november 27-én a 
szentgotthárdi Színházban 
megrendezte az évi közös 
szakmai partnertalálkozót.

A rendezvényt megtisz-
telték jelenlétükkel telepü-
lésvezetők, önkormányzati 
képviselők, a Szentgotthárdi 
Járási Hivatal vezetője, illetve 
a Népegészségügyi Osztályt 
vezető tiszti főorvos, továbbá 
intézményvezetők, gazdasági 
társaságok és civil szervezetek 
vezetői, képviselői.

A köszöntést követően két 
előadás hangzott el a Ren-
delőintézet bázisán működő 

Egészségfejlesztési Iroda mű-
ködésével és szakmai tevé-
kenységével kapcsolatban. Dr. 
Klósz Beáta, a Rendelőintézet 
vezetője tájékoztatta a meg-
jelenteket az EFI intézményi 
hátteréről, a működési feltéte-
lekről, irányítási és szervezési 
gyakorlatról, valamint a vár-
ható jövőről is szó esett. 

Szűcs Zoltánné EFI vezető 
a 2018. év során tervezett 
szakmai irányvonalról és a 
megvalósult programokról 
számolt be.

Utána a helyi „jó gyakorla-
tok” bemutatása következett 
a városban aktívan tevékeny-
kedő civil szervezetek, beteg-
klubok, oktatási intézményve-
zető asszony részéről. Végül a 
Szenior örömtánc program 

elindítója és vezetője is el-
mondta a program elindításá-
nak részleteit, és beszámolt az 
eredményes munkáról.

A fórumon lehetőség volt 
kérdéseket feltenni, és közö-

sen megvitatni az EFI által 
végzett egészségfejlesztési 
tevékenységek tapasztalatait.

Egészségfejlesztési Iroda 
Szentgotthárd

Fotó: Horváth R. László

Szakmai partnertalálkozót tartottak

Hat egyetem mutatkozott be a pályaválasztóknak

A könyvtár és a múzeum ünnepi nyitva tartása
Szentgotthárdon a Móra Könyvtár december 22-26-ig 

zárva tart. A felnőtt részleg és a folyóirat-olvasó december 
27-28-án 9:00-17:00 óráig várja a látogatókat. December 29. 
és január 1. között a könyvtár minden részlege zárva tart.

A Pável Ágoston Múzeum december 22-étől január 2-ig 
zárva tart. 

Cipődoboz-akció, ajándékokkal
A Baptista Szeretetszolgálat idén is várja a cipős dobo-

zokat, melyekkel sok gyermeknek szerezhetünk örömet.
Hogyan készíthetek Cipődoboz-ajándékot?
– Keressen egy jó állapotban lévő, üres cipődobozt.
– Döntse el, hogy hány év körüli fiúnak vagy lánynak 

szánja az ajándékát.
– A cipődobozt töltse meg ajándékokkal (játékok, írósze-

rek, higiéniai eszközöket, édesség, könyv).
– Az elkészült ajándékcsomagot csomagolja be színes 

csomagolópapírral, majd ragassza le átlátszó ragasztósza-
laggal vagy kösse át zsineggel.

– A dobozra jól láthatóan írja fel, hogy milyen korosztályú 
lánynak vagy fiúnak szánja az ajándékát.

– Az elkészült ajándékcsomagot legkésőbb december 20-ig  
juttassa el a Pannon Kapu Kulturális Egyesület irodájába.

További résztelek a plakáton olvashatók!
A csomagját a Pannon Kapu Kulturális Egyesület iro-

dájában lehet leadni nyitvatartási időben, hétköznap 
8.00-16.30! között. 
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Civil Szervezet neve Kiutalt 1 % Fölajánlók száma
Szentgotthárdi Civil Fórum 3 357 Ft 2
A Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány 138 063 Ft 26
Szentgotthárdi Énekegyesület 90 932 Ft 43
Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesülete 29 765 Ft 16
Szentgotthárdért Közalapítvány 3 623 Ft 2
Szentgotthárdi Barokk Templomért Alapítvány 691 988 Ft 143
Horgász Egyesület Szentgotthárd 144 035 Ft 21
Rábafüzesért Egyesület 30 898 Ft 12
Farkasfa Jövőjéért Egyesület 89 823 Ft 19
Szentgotthárdi Kerékpáros Egylet 45 288 Ft 8
Szociális Otthon Lakóiért Alapítvány 137 222 Ft 28
A Tehetségekért Alapítvány 216 324 Ft 48
Alapítvány Szentgotthárd Óvodáskorú Gyermekeiért 342 273 Ft 88
Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület 114 023 Ft 15
Szentgotthárdi VSE 385 415 Ft 72
Szentgotthárdi Kézilabda Klub 2 301 Ft 1
Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület 28 758 Ft 9
Szentgotthárd Fúvoskultúrájáért Egyesület 173 800 Ft 33
Szentgotthárd Közbiztonságáért Alapítvány 45 028 Ft 9
Pro Natura St. Gotthárd Civil Összefogás 4 453 Ft 2
Rendelőintézet Szentgotthárd Szakellátásáért Alapítvány 458 685 Ft 99
Alapítvány Szentgotthárd Szakképzéséért 158 487 Ft 35
Iskolánk Tanulóiért Alapítvány 328 953 Ft 83
Synergy Fittness Szentgotthárd SE 35 013 Ft 11
Szentgotthárd-Térvidéki Munkások és Lelkesek Egyesülete 82 482 Ft 19
Alapítvány a 100 éves Szentgotthárdi Gimnáziumért 433 639 Ft 84
Máriaújfaluért Egyesület 438 024 Ft 120
ÖR-NYÉK Hagyományőrző és Harcművészeti  Alapítvány 15 095 Ft 5
Református Templomért Alapítvány 267 464 Ft 42
Brenner János Emlékhely Alapítvány 235 333 Ft 86
Önkéntes Tűzoltó Egyesület Magyarlak 190 658 Ft 50
Rábatótfalusi Sportegyesület 83 932 Ft 21
Skorpió Kick-Box Sport Egyesület 131 372 Ft 31
Máriaújfalusi SE Máriaújfalu 79 658 Ft 11
2018-ban kiutalt összeg a 2016. évi szja-ból felajánlott 5 656 164 Ft 1 294 
2017-ben kiutalt 5 698 918 Ft
2016-ban kiutalt 6 178 568 Ft

A kevesebb  összeg egyik oka lehet, hogy a NAV által elvégzett bevallásokhoz nem küldték be az adózók az 1% felajánlásokat. 
(Sajnos! Országos jelenség) 

Kismértékben tovább csökkent a felajánlások száma! Az 1294 fölajánló töredéke csak a gotthárdi adózóknak, de bizonyára 
sokan vannak azok is, akik megyei vagy országos hatáskörű civil szervezetet támogattak.

A civil szervezetek köszönik a támogatásokat, és számítanak jövőre is az adózók fölajánlásaira!

105 éve, 1913. december 8-án 
volt az első vetítés Szentgott-
hárdon az Uránia mozgókép-
színházban. 

100 éve, 1918. december 
3-án kezdték el a földet igény-
lő leszerelt katonák összeírá-
sát. A község vezetése gabonát 
vásárolt és osztott ki az ellátat-
lanok megsegítésére.

95 éve, 1923. december 27-
én a meglévő 100 kg-os lé-
lekharang mellé egy 500 és 
egy 200 kg-os beszerzéséről 

döntöttek. Az összeg legna-
gyobb részét közadakozásból 
gyűjtötték össze. 

70 éve, 1948. december 11-én 
rendelte el a minisztérium a 
gimnáziumban az iskolasza-
natóriumi tagozat megnyi-
tását. Az intézmény akkori 
igazgatója, Németh Dezső 
terjesztette elő a javaslatot. 

50 éve, 1968. december 15-
én nyílt meg a Széll Kálmán 
téren, a mai helyén a Posta-
hivatal. 

40 éve, 1978 decemberére 
felújították a Kaszagyár 1952 
óta üzemelő óvodáját, mely-
hez a gyár dolgozói társa-
dalmi munkájukkal járultak 
hozzá.

20 éve , 1998 decembe-
rében jelent meg először a 
Kötődés című verseskötet 
Szentgotthárdon. 14 helyi 
kötődésű szerző egy vagy 
több költeménnyel szerepelt 
benne. A címadó verset Csuk 
Ferenc írta. 

15 éve, 2003. december 22-
én halt meg Budapesten dr. 
Kovacsics József statisztikus, 
az ELTE professzor emeritusa. 
Vasszentmihályon született, 
a szentgotthárdi gimnázium-
ban érettségizett. 

5 éve ,  2013 . december 
7-én, a mozi 100. születés-
napján a népszerű színmű-
vész, Csákányi László nevét 
vette fel.

Összeállította: 
Talabér Lászlóné

Nevezetes szentgotthárdi évfordulók decemberben
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Lakásfelújítás, épületkarbantartás.
Nyílászárócsere, festés.

Víz-, gáz-, központifűtés-szerelés, 
villanyszerelés, 

külső-belső burkolás.
Tetőfedés, bádogozás, ácsmunkák, 

kapubejárók készítése, 
kertépítés.

Telephelyünkön garázsok, irodák, 
raktárak bérbe adók!

SZET Szentgotthárdi Kft.
Szentgotthárd, Hunyadi út 42. • Ügyfélszolgálati iroda: 06-94/380-052 • Ügyfélszolgálati idő: munkanapokon 7.30-15.30

Halottbeszállítás 
24 órás ügyelet: 

06-30/2827-684, 
06-30/819-0856

Park és közterületek gondozása, szállítás, 
hóeltakarítás és síkosságmentesítés.

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 

MOZIMŰSOR
december 14. 19:00
Robin Hood (szinkronizált 

amerikai kalandfilm – 2D)
december 15. 17:00, decem-

ber 16. 16:00
A karácsony mentőakció 

(szinkronizált francia családi 
vígjáték – 2D)

Premier! december 15. 
19:00, december 16. 18:00, 
december 17. 19:00, decem-
ber 18. 19:00

Álommeló (szinkronizált 
amerikai vígjáték – 2D)

december 21. 19:00, de-
cember 22. 19:00, december 
23. 18:00

Milliárdos fiúk klubja 
(szinkronizált amerikai thril-
ler – 2D)

december 22. 17:00, de-
cember 23. 16:00, december 
26. 17:00

A Grincs  (szinkronizált 
amerikai családi animációs 
film – 3D)

december 26. 19:00
BÚÉK (magyar vígjáték – 

2D)
december 27. 17:00, de-

cember 28. 17:00, december 
29. 17:00

Mary Poppins visszatér 
(szinkronizált amerikai zenés 
családi film – 2D)

december 27. 19:30, de-
cember 28. 19:30, december 
29. 19:30

Aquaman (szinkronizált 
amerikai-ausztrál családi ak-
ció-kalandfilm – 3D)

december 30. 16:00, január 
5. 17:00, január 6. 16:00

P ó k e m b e r  –  I r á n y  a 
Pókverzum (szinkronizált 
amerikai családi animációs 
kalandfilm – 3D)

december 30. 18:00, január 
4. 19:00

BÚÉK (magyar vígjáték – 
2D)

ÚJABB ÉV VÉGI FILMÖZÖN
A szentgotthárdi Csákányi 

László Filmszínházban elkezdő-
dött a visszaszámlálás, ugyanis 
az első vetítés 105. évfordulója 
alkalmából indított kivéte-
les kampány 2018. decem ber  
30-án (vasárnap) véget ér, ezért 
akkor megszűnnek az extra 
kedvezmények és meglepeté-
sek is. Addig azonban még lehet 
ezekre számítani. A kedvezmé-
nyek a következők. MINDEN 
MOZIJEGY 10% engedményre 
jogosít a kiállításától számított 5 
napig egy alkalommal a szent-
gotthárdi Rodeo Restaurantban 
történő fogyasztás, valamint az 
onnan történő kiszállítás vég-
összegéből. (A kedvezmények 
nem vonhatók össze!), A HÉT-
SZÁZÁT akció azt jelenti, hogy 
alkalmanként csak 700 Ft lesz 
a jegy, de ez kizárólag az adott 
napon, a helyszínen derül ki. 

A meglepetések pedig most 
jönnek. MINDEN 105. NÉZŐ 
különleges alkalomjegyet kap 
ajándékba. KIVÉTELES HÉT-
VÉGÉK is gyakran előfordul-
nak majd, amikor grátisz édes 

és sós harapnivalók járnak 
a jegy mellé az Elina Pékség 
jóvoltából.

A mozi decemberben az 
ünnepek időszakában, kü-
lönösen az esztendő utolsó 
napjaiban megint pluszvetí-
tésekkel és remek produkci-
ókkal várja a kikapcsolódni 
vágyókat. Mindez azt jelenti, 
hogy a kiváló filmek a műsor-
rendtől eltérő időpontokban 
is az ezüstvászonra kerülnek. 

Többek között megnyitja 
kapuit a Milliárdos Fiúk Klub-
ja, majd A Grincs el akarja 
lopni a karácsonyt, viszont 
Mary Poppins visszatér, amikor 
Aquaman elfoglalja méltó he-
lyét a DC univerzumban, és vé-
gül megérkezik a Pókember is. 
BÚÉK – stílszerűen az esztendő 
ezzel a vígjátékkal ér véget, és 
vele kezdődik a következő év 
is. Újra aktuális lesz a már jól 
ismert szlogen: mese, humor, 
kaland, ismét megbánja, aki 
otthon marad! További infor-
mációk és online helyfoglalás: 
www.csakanyimozi.hu
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November 29-én Vasszé-
csenyben rendezték az aszta-
liteniszezők Megyei Diákolim-
piai Döntőjét. A versenyen az 
SZMSZC III. Béla Szakgimná-
ziuma és Szakközépiskolája 
diákjai: Balogh Martin, Hamar 
Martin, Kákonyi Márk is ver-
sengett. Az V-VI. korcsoport-
ban 27-en küzdöttek a megyei 
bajnoki címért. A diákok 6 
csoportban körmérkőzéseket 
játszottak egymással, majd 
a legjobb 8 versenyző jutott 
a főtáblára, ahol egyenes ki-
esésben folytatódtak a játsz-

mák. Hamar Martin (SZVSE 
asztalitenisz szakosztályának 
versenyzője) magabiztosan 
megnyerte csoportját, és az 
egyenes kieséses szakaszban 
sem talált legyőzőre, ezzel 
megnyerte a korcsoportját, 
aminek eredményeként ő 
képviseli városunkat és me-
gyénket a februári karcagi 
országos döntőben. A megyei 
bajnok köszöni az SZVSE csa-
patának, a szombathelyi egye-
temi sportkörnek, tanárainak, 
valamint Csardi Andrásnak a 
segítségét a felkészülésben.

Immáron hagyománynak 
számító rendezvény az ön-
kormányzat szervezésében az 
Arany iskolában a sportágvá-
lasztó délután a 4. évfolyamos 
tanulók részére. Idén az íjá-
szatot, a kung fut, a dartsot és 
az asztaliteniszt próbálhatták 
ki a gyerekek. A diákok forgó-
színpad-szerűen járták a hely-
színeket. Az idei programon a 
helyi egyesületek közül a Szent 
Sebestyén Íjászkör (Dallos 
Mariann, Dallos László), Leung 

ting wing tsun kung fu egyesü-
let (Takács Zoltán edző, Göm-
bös Marci, Zaicz Réka, Zaicz 
Bendegúz, Bauer Olivér, Támis 

Huba, Szűcs Henrik), az SZVSE 
asztalitenisz szakosztálya (Pap 
Károly Tibor, Hamar Martin), 
valamint a helyi dartsosok 

(Fartel Gábor, Lábodi Gábor) 
képviselték. A hagyomány a 
jövő évben is folytatódik újabb 
egyesületek bemutatkozásával.

November 24-én rendezték 
meg a III. PresiDance Tánc-
gálát. Az előző évek sikereire, 
illetve a nagy érdeklő-
désre való tekintettel 
idén két előadáson te-
kinthették meg az ér-
deklődők az ifjú helyi 
táncosok bemutatóját. 

A műsor során be-
mutatkoztak az egye-
sület hobby, illetve 
versenytáncosai , a 
hagyományokhoz hí-
ven idén is Horváth 
Tibor hegedűművész 
nyitotta meg az estét. 

Az egyesület tanárai, Horváth 
Kristóf és Szatmári Orsolya 
(hétszeres világbajnokok) 

elmondták, hogy az egyesü-
let létszáma folyamatosan 
növekszik, mind a hobby 

csoportok, mind pedig a ver-
senytánc osztály. Ebben az 
évben tanítványaik diákolim-

piát nyertek, illetve 
országos bajnoksá-
gokról is éremmel 
tértek haza. A jövő 
évre vannak újabb 
terveik és céljaik: 
népszerűsíteni sze-
retnék a társastánc 
fontosságát az okta-
tásban, minél több 
versenyen, i l letve 
rendezvényen kép-
viselni Szentgotthár-
dot, és az ideinél is 
sikeresebb évet zárni.

Megyei Asztalitenisz Diákolimpiai Döntő

Két telt házas táncgálát rendezett a PresiDance

Sportágválasztó délután az Arany iskolában

Hamar Martin középen
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Középmezőnyben végeztek 
csapataink

A megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság őszi szezonját 
a Kiswire-Szentgotthárd VSE a 7. helyen zárta 21 pont-
tal. Szintén 21 pontot gyűjtött a megyei II. osztály „Déli 
csoportjában” játszó Rábatótfalui SE, ezzel a bajnokság 
félidejét a 10. helyen fejezte be.  

Még nem közölt eredmények: 
Szentgotthárd – Vasszécseny 3-3
Csepreg – Szentgotthárd 2-3

Rábatótfalu – Szentpéterfa 1-3
Táplán – Rábatótfalu 1-2
Rábatótfalu – Őriszentpéter 2-2  

Egészségünkért, ismeretterjesztő sorozat (21.)

A visszérbetegség, a visszerek 
(más szóval vénák, vagy gyűj-
tőerek) betegsége. A népesség 
jelentős hányadát érintő kó-
ros állapotról van szó, ezért 
méltán nevezhetjük népbe-
tegségnek is. Az egyéb súlyo-
sabb egészségkárosodáshoz 
vezető szív- és érrendszeri 
megbetegedésektől eltérően 
azonban kevésbé, vagy so-
káig nem okoz különösebb 
panaszt, legfeljebb esztétikai 
problémát. Természetesen 
amennyiben nem foglalko-
zunk vele időben, félvállról 
vesszük, félünk a szükséges 
beavatkozásoktól vagy más 
okokra hivatkozva, de el-
hanyagoljuk, elodázzuk a 
szükséges kezeléseket, idővel 
súlyos egészségkárosodáshoz 
vezethet, jelentős életminősé-
gi romlással.
Ahhoz, hogy jobban megért-
sük a betegség lényegét, elen-
gedhetetlen, hogy ismerjük 
a normál keringés élettanát. 
Szervezetünkben a vér folya-
matosan oda-vissza kering – a 
tüdő, ahol a vérünk felfrissül, 
oxigénben dús lesz, a beleink, 
veséink, ahonnan a szükséges 
tápanyagokat, sókat és vizet 
veszi fel, és a különböző szer-
veink, izmaink – között , ahol 

mindez felhasználódik. A szív, 
mint egy szivattyú pumpálja a 
vért. Az izmok, illetve szervek 
felé haladó ereket, melyekbe 
a szív az oxigénnel teli vért 
pumpálja, verőereknek vagy 
artériáknak nevezzük. A vér 

az izmokba, szerveinkbe érve, 
sok ezer apró hajszálérre 
oszlik el, miközben kezdeti 
nagy nyomása lecsökken. Az 
oxigénben szegény de szén-
dioxidban, salakanyagokban, 
melléktermékekben dús, „el-
használt” vért a gyűjtőerek, 
vénák, azaz a visszerek szedik 
össze és viszik felfelé a tüdő 
irányába. Pontosabban csak 
vinnék, ha a vérnek maradna 
elegendő nyomása ahhoz, 
hogy „hegynek felfelé” ismét 
a szív felé folyjon. Mivel azon-
ban ekkorra a nyomása már 
nagyon kicsi, a szív 
és a mellkasunk 
szívóhatása, illetve 

a vénák környezetében lévő 
izmok összehúzódása segíti 
ezt a folyamatot. Az izmok 
összenyomják a vénákat és 
kipréselik belőlük az ott levő 
vért. A cél az, hogy a teljes 
vértömeg a szív felé folyjon. 
Ezt a vénákban levő billen-
tyűk biztosítják, amelyek egy 
irányba nyíló csapóajtóhoz 
hasonlóak. A felfelé áramló 
vér kinyitja, a lefelé folyó 
pedig bezárja az „ajtószár-
nyakat”. Az izmok által préselt 
vér tehát mindig egy-egy 
billentyű szinttel feljebb kerül 
egészen addig, amíg fel nem 
„kúszik” a lábszár belsejében, 
vagy a bőr alatt. A végtagja-
inkban két vénahálózat van: 
a mélyen az izomba ágyazott 
mélyvénák és a közvetlenül 
a bőr alatt, a zsírban futó 
úgynevezett felületes vénák. 
A mély és a felületes vénák 
között számos összeköttetés 
van, melyeket összekötőknek 
(perforánsoknak) nevezünk. 
A mélyvénák fala nem tá-
gulhat ki, hiszen rengeteg 
izom veszi körül és támasztja 
meg. A felületes és összekötő 
vénákat körülvevő zsírszövet 

ellenben nem mindig nyújt 
kellő szilárd támasztékot az 
érnek, így a vénák fala kitá-
gulhat.
Így el is jutottunk a betegség 
lényegéhez, a felületes vissz-
erek falának különböző mér-
tékű kóros tágulataihoz. Ha 
a visszér fala kitágul, akkor 
a billentyűk már nem érik 
át teljesen az ér belső terét, 
így nem zárnak tökéletesen, 
és nem tudják megakadá-
lyozni, hogy a vér egy része 
visszafolyjon. A végtagokban 
tehát mindig több vér marad 
a kelleténél, ami megterheli 
a vénákat, így azok fala ki-
feszül, ami kezdetben csak 
a legfelületesebb hajszálere-
ket érinti és ún. seprűvénák 
alakulnak ki, melyek inkább 
csak esztétikai problémát 
jelentenek, de már felhívják 
a figyelmet a betegségre. A 
későbbiekben lábdagadás, 
fájdalom, bőrelszíneződések 
és végül fekélyek alakulnak 
ki, melyek gyógyítása már 
igen nehéz.
(Folytatjuk a szerk.)

Dr. Kovács László Roland
érsebész szakorvos 

Amit a visszérbetegségről tudni kell

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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A 17. Szentgotthárdi Nem-
zetközi Művésztelep alko-
tásaiból nyílt kiállítás élénk 
érdeklődés mellett november 
23-án a Szlovén Kulturális 
és Információs Központban, 
a Lipa Szálló épületében. A 
teremben több tucat alkotás 
várta a látogatókat. 

Hirnök József, a Magyar-
országi Szlovének Szövetsé-
gének elnöke köszöntötte a 
megjelenteket. Huszár Gábor 
polgármester emlékeztetett 
arra, hogy a város 17 éve biz-
tosít teret a művészeknek. 
Időközben a szakemberek 
elkészítették a Rábavidéken 
élő szlovén lakosság települé-
seinek fejlesztési tervét. Ennek 
egyik fontos eleme olyan ga-
léria létrehozása, ahol a műal-
kotások kiállíthatók, és egész 
éven át folyamatos művészeti 
tevékenység folytatható. En-

nek a törekvésnek igyekeznek 
megfelelni, az önkormányzat 
minden évben megszavazza, 
hogy a város is járuljon hozzá 
a művésztelep költségeihez. 

Pisnjak Attila művészettör-
ténész beszélt a 17. művész-
telepen készült, itt kiállított 
alkotásokról, a művészek szán-
dékáról, a művészeti alkotások 
üzeneteiről. „Ahhoz, hogy mű-
vészeti diskurzus jöjjön létre, 
elengedhetetlen a harmadik 
fél bevonása, azaz meg kell al-

kotni a két, de akár több irány-
ba történő információcserét. 
Ebben az esetben maga az 
alkotás válik a kommunikáció 
tárgyává, illetve passzív sze-

replőjévé – emelte ki, utalva 
arra, mennyire szükséges len-
ne ehhez egy saját galéria.

Kissné Köles Erika, a szlovén 
nemzetiség parlamenti szó-
szólója megnyitó beszédében 
Gogolt idézve hangsúlyozta, 
hogy magasra emeli a mű-
vészet az embert, nemessé, 

csodálatosan széppé varázsolja 
lelkének minden rezdülését. 
A művészet az emberi létezés 
sajátos, semmivel össze nem 
hasonlítható szférája. A mű-
vésznek megadatott, hogy a 
világot, a környezetet sajátos 
szemüvegen át láttassa, hogy 
azt számos szépsége mellett 
olykor fájdalmaival mutassa 
be, s akarva-akaratlanul is 
formálja a világot. A magyar-
országi szlovén Rábavidék 
valódi paradicsoma lehet a 
művészeknek, rengeteg témát 
ad az alkotóknak. Már eddig is 
számtalan alkotás született eb-
ből a miliőből. Az itt élőkre egy 
nagy beteljesítendő feladat vár. 
A Szlovének Házában kiállított 
alkotásoknak is állandó kiállí-
tásra alkalmas helyet kell te-
remteni, amihez szószólóként 
igyekszik saját kapcsolataival 
is segítséget nyújtani. 

Lendvai Emil

A Szentgotthárdi Nemzetközi Művésztelep alkotásainak tárlata

A résztvevők nagy érdeklődéssel szemlélték az alkotásokat


