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IX. évfolyam 1. szám

2019. január

Kívánom Mindannyiuknak, minden ked-
ves Ismerősnek és Barátnak, hogy a 2019. év 
szeretetben és egészségben teljen. Legyen 
erőnk és vidámságunk uralkodni a bú és 
gond felett! Legyen hitünk és kitartásunk 
gyönyörű városunk minden pici szegletét 

szebbé, élhetőbbé tenni! Számítok az Önök 
jó tanácsaira, segítő összefogásukra, melyet 
a magam részéről még több munkával fogok 
a város javára fordítani.

Huszár Gábor
polgármester

Az Arany-iskolások karácsonyi műsora 
mosolyt csalt az arcokra

December 19-én láthatták a városi karácsonyi műsort az 
érdeklődők a szentgotthárdi Színházban. Az Arany János 
Általános Iskola 3. évfolyamos tanulói, nevelőik és az énekkar 
lelkesen készültek erre az alkalomra. 

A közönséget hangulatos színpadkép fogadta, amely az elő-
adás során folyamatosan változott, dicsérve a díszletet készítő 
pedagógusok és gyerekek munkáját, fantáziáját. 

Folytatás a 2. oldalon 

Tisztelt Szentgotthárdi Polgárok!



2 Szentgotthárd

December 16-án negyedik 
alkalommal csendültek fel 
karácsonyi dalok Szentgott-
hárd kórusainak előadásá-
ban a Nagyboldogasszony 
templom falai között.

A karácsonyra való felkészü-
lést, ráhangolódást már a hang-
verseny műsorfüzetének sorai: 

– Mi lenne, ha a karácsony so-
sem érne véget? Szeretetben és 
békében kezdenénk az újévet? 
Mi lenne, ha megváltoznánk, s 
emberibbé válnánk? Mi lenne, 
ha meg is tennénk, nem csak 
megpróbálnánk? (Aranyosi 
Ervin idézet) – is segítették. A 
kórusok és a közönség megtöl-
tötte a templomot.  A kórusok előadásában el-

hangzott 26 karácsonyi dallal 
és közösen előadott Händel: 
Örvendj, világ című kórus-
művel igazi ünnepi hangu-
latot varázsoltak a templom 
falai közé. A fellépő kóru-
sok: Békefi Antal Népdalkör, 
Nagyboldogasszony Plébánia 
Templomi Kórusa, Rábafüzesi 
Német Asszonykórus, Stream, 
Szivárvány Kórus, Szentgott-
hárdi Ifjúsági Énekegyüttes, 
Szentgotthárdi Vegyeskar. A 
hangverseny a Szentgotthárd 
Énekegyesület és a Pannon 

Kapu Kulturális Egyesület 
szervezésében valósult meg, 
azt követően a Lipa étterem-
ben közösen ünnepeltek. 
Kovács Márta, az Énekegye-
sület elnöke megköszönte 
a kórusoknak a fellépést és 
egész évi munkájukat, mellyel 
színesítik a város kulturális 
életét. Megköszönte az őket 
támogató szentgotthárdi ön-
kormányzatnak, hogy ismét 
közös vacsorával zárhatták az 
évet a város kórusai. 

(t. m.)
Fotó: Kardos Melinda

Folytatás az 1. oldalról
A műsor változatos verses, 

prózai, képi, zenés, táncos, 
játékos tartalmi elemekből 
állt. Az őszből a télbe versek, 
táncok, zene és a képi világ 
harmonikus összhangjának 
segítségével juthattak el a 

nézők. Majd egy mesei ele-
mekkel tarkított történet a 
hótündérek országába kala-
uzolta őket, egyre közelebb 
hozva az ünnep játékosságát, 
hangulatát, szellemiségét, 
meghittségét. A gördülékeny, 
élvezetes előadást csak a kö-

zönség elismerő tapsa 
szakította meg néha. A 
szöveges, képi, moz-
gásos és hanghatások 
gondosan megszer-
kesztett és előadott 
láncolata jellemezte 
a kisiskolások műso-
rát, mely hol mosolyt 
csalt az arcokra, hol 
a meghatottság köny-
nyeit a szemekbe. Mindez a 
műsorban részt vevő közel 
100 gyermek és nagyon sok 
pedagógus lelkiismeretes, ösz-
szehangolt munkáját dicséri. 
Jutalmuk pedig az est végén 
látott vidám, meghatott arcok, 
büszke, elégedett szülők és 
nagyszülők látványa a néző-
téren, és a felhangzó vastaps 
volt. A jelenlévők egy élve-

zetes órában méltóképpen 
ráhangolódhattak az év egyik 
legmeghittebb ünnepére, a 
karácsonyra.

 Az utolsó percek csendje, 
fényei, a látvány, a zenei háttér 
sokatmondó tartalma szívme-
lengető megkoronázása volt 
ennek az estének. 

(Információ: Arany iskola)
Fotó: Bartha Írén

Az Arany-iskolások műsora 
mosolyt csalt az arcokra 

A kórusok újra együtt adtak 
karácsonyi hangversenyt
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A Szentgotthárdi Nemze-
tiségekért Díjat 2018-ban 
Bajzek Józsefnének adomá-
nyozta a szentgotthárdi ön-
kormányzat. Huszár Gábor 
polgármester a Szentgott-
hárdi Nyugdíjas Egyesület 
karácsonyváró ünnepén, 
december 14-én adta át a 
díjat a Színházban. 

Bajzek Józsefné, akit minden-
ki Micka néniként ismer, 1942-
ben Felsőszölnökön született, 
és ott járt iskolába. Anyanyelve 
szlovén, az általános iskolában 
tanult meg magyarul. Az 50-es 
évek végén Baranya megyében 
talált munkát, egy gazdaság-
ban dolgozott pár évig. A szíve 
azonban visszahozta szülőföld-
jére. Találkozott férjével, aki 

szintén felsőszölnöki. Három 
gyermekük született. Dolgozott 
a szentgotthárdi Téglagyárban 
és a Kaszagyárban. A család 

1975-ben Zsidára költözött, ő 
pedig a helyi postánál helyez-
kedett el. 

Micka néni egész életé-
ben a Szentgotthárdon és 

környékén élő szlovén la-
kosságért tevékenykedett. A 
szlovén hagyományok aktív 
ápolója, tagja volt közel 20 

évig a Magyarországi Szlo-
vének Szövetsége Asszony-
kórusának. Tizenhárom évig 
énekelt a Korpics zenekar 
asszonykvartettjében. Je-

lenleg is tagja a Magyaror-
szági Szlovének Szövetsége 
Nindrik-indrik színjátszó 
csoportjának és a Rába-vidé-
ki Szlovén Nyugdíjas Egyesü-
let néptánccsoportjának. Az 
anyanyelvű hitélet ápolása 
is szívügye, aktívan kiveszi 
részét a szentgotthárdi temp-
lomban hónapról hónapra 
bemutatásra kerülő szlovén 
nyelvű miséken, és az erre az 
alkalomra alakult és rendsze-
resen szolgálatot tevő kórus-
nak is oszlopos tagja. Bajzek 
Józsefné magyarországi szlo-
vénként ma is fontosnak 
tartja az anyanyelv ápolását, 
a Rába-vidéki szlovénség ha-
gyományának, kultúrájának 
megőrzését, átadását.

Horváth R. László

Nemzetiségekért díjat adományozott a város

Huszár Gábor, Bajzek Józsefné, Szép Renáta

Tájékoztatom a téli rezsi-
csökkentés érdekében 2018. 
október 15-ig kérelmet be-
nyújtott érintett szentgott-
hárdiakat, hogy a Belügy-
minisztérium álláspontja 
szerint a kérelmet benyúj-
tóknak lehetőségük van egy 
alkalommal módosítani a 
kért természetbeni támo-
gatás formáját. Vagyis az 
igényelt tüzelőt (tűzifa, szén, 
propán-bután palackos gáz, 
propán-bután tartályos gáz, 
fűtőolaj, pellet/brikett) egy 
alkalommal módosíthatják 
– a beadott kérelemben írt 
tüzelőfajta helyett másikat 
kérhetnek a felsoroltak közül.

Az igénylés módosítását 
az igényüket 2018. október 
15-ig bejelentett ügyfelek 
az alábbi módokon kérel-
mezhetik:

– levélben a Szentgott-
hárdi Közös Önkormányzati 

Hivatalhoz (9971 Szentgott-
hárd, Pf.: 23.) címezve, vagy

– személyesen Laczó 
Évánál, a hivatal szociális 
ügyintézőjénél (I. emelet 3. 
számú irodahelyiség), vagy

– e-mailben az aláírt 
kérelmüket szkennelve a 
laczoeva@szentgotthard.
hu elektronikus levélcímre 
küldve, vagy

– a Szentgotthárdi Közös 
Önkormányzati Hivatal hi-
vatali kapujára megküldött 
elektronikus dokumen-
tumban.

Kérjük, hogy a módosítási 
kérelmet legkésőbb 2019. 
február 15-ig nyújtsák be. 
Az ennél később beérkező 
módosítási kérelmekkel 
már nem tudunk foglalkoz-
ni. A módosításra legfeljebb 
egyszer van lehetőség.

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Szentgotthárdon november 
25-én a Szlovének Házában 
tartotta a Rába-vidéki Szlovén 
Nyugdijas Egyesület advent-
váró-évzáró ünnepségét. 

A rendezvényen kétoldalú 
nemzetközi megállapodás is 
született a jövőbeni kulturális 
együttműködésről. A Rába-vi-
déki Szlovén Nyugdíjas Egye-
sület nevében Fodor Klára 
elnök, a Mala vas Kulturális 
Egyesület nevében Konrad 

Kostanjevec elnök látta el kéz-
jegyével a megállapodást. Mala 
vas szlovéniai falu Ptuj városa 
mellett, a Dráva-régióban ta-
lálható. Az adventváró progra-
mok társszervezője a Magyar-
országi Szlovének Szövetsége 
volt, a költségekhez hozzájárult 
a tagságon kívül az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma, 
valamint a Szentgotthárd-
Rábatótfalui Szlovén Nemze-
tiségi Önkormányzat.

Horváth R. László

Kétoldalú megállapodás született

Konrad Kostanjevec, Fodor Klára

A téli rezsicsökkentésben 
érintettek figyelmébe
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December 12-én tartotta az év utolsó rendes ülését a szentgott-
hárdi képviselő-testület. A képviselők döntöttek arról, hogy 
pályázatot nyújtanak be a Szépvízzel mint testvértelepüléssel 
történő további kapcsolatépítésre, egyelőre nem lesz fizetős 
a Hunyadi úton a múzeum melletti parkolás, támogatták a 
rászoruló családok karácsonyra való fölkészülését.  

A lejárt határidejű határo-
zatokról, a két ülés között tör-
tént fontosabb eseményekről, 
valamint a Szentgotthárdi 
Közös Önkormányzati Hivatal 
munkájáról szóló beszámoló 
megtárgyalásával kezdődött az 
ülés. Ezt követően – rendhagyó 
módon – zárt ülés keretében 
folytatták a munkát, ahol ma-
gasabb vezetői (intézményve-
zetői) megbízással, az önkor-
mányzati vállalkozások üzleti 
tervével és az önkormányzati 
cégek ügyvezetői bérének 
felülvizsgálatával, továbbá 
kitüntetésekkel foglalkoztak.

A zárt ülés után Huszár Gá-
bor polgármester Szentgott-
hárd Város Képviselő-testü-
letének Díszoklevelét adta 
át Korpics Ferencnének. Az 
önkormányzat a kitüntetéssel 
a városi civil és a rábakethelyi 
városrész közösségi életé-
ben végzett több évtizedes 
tevékenységét köszönte meg 
Margit néninek.

Elfogadták az önkormány-
zati részvétellel működő vál-
lalkozások munkájáról, az 
erdőgazdálkodási feladatok 
ellátásáról, illetve az önkor-
mányzat által létrehozott 
közalapítványok munkájáról 
szóló beszámolót. A 2019. évi 
képviselő-testületi, bizottsági 
munkatervek jóváhagyása 
után a 2018. évi közbeszer-
zésekről, majd a városrészi 
önkormányzatok 2018. évi 
tevékenységéről szóló be-
számolót is megtárgyalták. 
Jóváhagyták az önkormányzat 
Stratégiai Ellenőrzési Tervét a 
2019-2022 időszak vonatkozá-

sában, illetve a 2019. évi belső 
ellenőrzési tervet is.

A Szlovén Rába-vidék te-
lepülésein eddig is megvaló-
sultak kisebb térségi hatású 
fejlesztések, de egyik sem 
irányult a szlovén nemzeti-
ségi igényekre. Magyarország 
Kormánya várhatóan létre 
kíván hozni egy gazdasági 
alapot meghatározó rendszert 
a Rába-vidéki szlovén nem-
zetiség számára, ezt elősegí-
tendő, az Országos Szlovén 
Önkormányzat elkészítette 
a Szlovén Rába-vidék tér-
ségfejlesztési programját. A 
program kiemelten a szlovén 
nemzetiségű személyek lakta 
települések igényeire alapozza 
fejlesztési irányait, ezek között 
Szentgotthárd is érintett, így a 
képviselő-testület is tárgyalta 
és jóvá is hagyta az elkészült 
programot, benne a városban 
ebből megvalósítani tervezett 
fejlesztéseket.

A testvér-települési prog-
ramok és együttműködések 
megvalósítására pályázatot 
hirdetett a Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt., amelynek célja 
a Magyarország határain kívül 
élő magyarság szülőföldjén 
való boldogulásának, Ma-
gyarországgal való sokoldalú 
kapcsolatai ápolásának és fej-
lesztésének előmozdítása. Az 
ülésen döntöttek arról, hogy 
Szentgotthárd pályázatot nyújt 
be a felhívásra az erdélyi test-
vérvárossal, Szépvízzel történő 
kapcsolatápolásra. Történtek 
már látogatások, ezek azonban 
egyelőre csupán kis létszámú 
– és elsősorban protokolláris – 

delegációk utazását, érkezését 
jelentették. A pályázati támo-
gatás lehetővé tenné, hogy a 
kapcsolatot kulturális vonalon 
is továbbfűzzék: Szépvíz kultu-
rális csoportja örömmel venne 
részt a 2019. évi Szentgotthárdi 
Történelmi Napokon.

Döntöttek arról, hogy az 
önkormányzat a jövőben szo-
ciális tanácsadót foglalkoztat. 
A feladatot megbízási szer-
ződéssel, díjazás nélkül látja 
el Fábián Béláné, akit napi 
munkája amúgy is a szociális 
területhez köt a Városi Gon-
dozási Központ vezetőjeként.

Szándéknyilatkozat kiadását 
is támogatta a városvezetés 
egy merőben új, energiater-
melési és energiahasznosítási 
rendszer telepítése érdekében. 
Ez jelen pillanatban még csak 
az előzetes kapcsolatfelvételt 
teszi lehetővé, de gyümölcsöző 
együttműködéshez is vezethet 
néhány éven belül. 

A fizetőparkolásról szóló 
rendeletet néhány pontban 
módosították. A lakossági 
kezdeményezés alapján elő-
terjesztett javaslatot arról, 
hogy a tisztán elektromos 
meghajtású gépjárművek 
ingyenesen parkolhassanak 
a fizetőparkolókban, nem 
fogadták el. Ugyancsak elve-
tették a fizetőparkolók bőví-
tését – vagyis egyelőre nem 
lesz fizetős a Hunyadi úton 
a múzeum melletti parkolás. 

Egy korábbi határozattal 
döntött már a képviselő-tes-
tület arról, hogy a Kossuth 
út komplex felújítását célzó, 
TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00011 
azonosítószámú „Fenntartha-
tó kerékpárforgalmi fejlesztés 
Szentgotthárdon” projekt 
megvalósításához szüksé-
ges saját forrást legfeljebb 
17.079.330,- Ft mértékig biz-
tosítja a 2019. évi költségve-

tés terhére. A döntés óta a 
pályázatban szereplő szinte 
valamennyi költségvetési sort 
sikerült szerződéssel lekötni, 
illetve tisztázódott valameny-
nyi kapcsolódó költség, így a 
szükséges ingatlanvásárlás, a 
közbeszerzési eljárás hatósági 
díjai és a gázvezeték kiváltá-
sának összege is. Mindezek 
alapján a projekt megva-
lósításához szükséges ön-
rész összegét pontosították a 
most meghozott határozattal, 
amely alapján a 21.216.659,- Ft 
költségnövekmény 100%-
ának biztosítására igénylést 
is nyújtanak be az Irányító 
Hatósághoz. 

Az ülésen üzlethelyiség bér-
leti díjáról, illetve lakásvásárlá-
si kérelmekről is tárgyaltak, az 
önkormányzat azonban egy-
előre nem értékesít lakásokat. 

A Rendelőintézet szervezeti 
keretein belül működő Egész-
ségfejlesztési Iroda egy koráb-
bi TÁMOP projekt kapcsán 
kezdte meg tevékenységét a 
városban évekkel ezelőtt. A 
munkatársak (1 fő 8 órában 
és 2 fő 4-4 órában) 2019. feb-
ruárjáig történő továbbfoglal-
koztatását hagyták jóvá most 
a képviselők azzal, hogy a jövő 
évi költségvetés tárgyalásakor 
döntenek majd a további alkal-
mazásukról. 

Az utolsó nyílt napirendi 
pont keretében támogatást 
szavaztak meg a rászoruló 
családok részére. A támoga-
tást a Karitász szentgotthár-
di szervezete kapja, amely a 
rászorulók számára szüksé-
ges dolgokat szerzi be belőle, 
majd karácsonyi ajándékként 
kiosztja a Szentgotthárdon 
nehéz anyagi körülmények 
között élő családok között.

(Információ: 
Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal)

Számos döntést hoztak az év utolsó 
képviselő-testületi ülésén
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Nagy fába vágta a fejszéjét a Szentgotthárd sportéleté-
ben korábban aktívan közreműködő, és krónikásként 
is számon tartott Csuk Alajos. Szeretné összeállítani és 
megjelentetni a város sporttörténeti kiadványát. Ottho-
nában járva éppen a Szepesi György előtti korszak nagy 
rádiós sportriportere, Pluhár István által szerkesztett 
„Magyarországi Sportegyesületek Története” című 1942-es  
kiadványt tanulmányozta, hogy ebből is információkat, 
adatokat meríthessen. 

Mint Csuk Alajostól meg-
tudtuk, igyekszik minden 
fellelhető archív anyagot 
felhasználni, legyen az új-
ság, könyv, dokumentum. 
Sokrétű és egyáltalán nem 
könnyű a munka, 130 év 
igen sok mindent tartal-
maz. A Vas Népe egykori 
számaiból már kigyűjtötte a 
sportanyagokat, s évek óta 
kiszedi a megyei napilap-
ból a sportoldalakat, de jó 
forrás számára az 1980-as  
évek végén megjelent Szent-
gotthárd városi lap is, aho-
gyan az újból megjelent és 
jelenleg is kiadott Szentgott-
hárd című havilap is. Úgy ítéli 
meg, hogy a helyi kiadványok 

a legjobb források, hiszen az 
valóban a mindenkori szent-

gotthárdi sportesemények 
krónikása. Kár, hogy a Szent-
gotthárd nem folyamatosan 
jelent meg. Fontos forrás az 
internet is, bőséges az anyag, 
csak éppen nehéz alátámasz-
tani a hitelességet. Kutakodik 
a szakosztályok archívumai-
ban, de ezekhez az anyagok-
hoz nem éppen egyszerű 
hozzájutni. A szurkolók is 
segíthetnének emlékeikkel, 

náluk lévő dokumentumok-
kal. Szeretne a kiadványba 
érdekességeket, sztorikat is 
beépíteni. A korábban meg-
jelent monográfia tartalma 
is kiegészíthető, pótolható 
újabb információkkal a most 
készülő kiadványban. 

Csuk Alajos azt is elmond-
ta, hogy a helyi sportot ma 
is figyelemmel kíséri, csak 
nincs már „közel a tűzhöz”, 
így fontos lenne, hogy az 
egyesületi vezetők, aktivis-
ták segítsék a munkájában. 
Készen vannak, és készülnek 
a szakosztályi dossziék, a 
válogatás, a lényeg kiemelése 
azonban nagy gondot jelent. 
Egy sportágból egyszerűbb 
egy kiadványt megjelentetni, 
mint sokból, amelyek sokat 
változtak az idők folyamán. 
Jelenleg 20-30 százalékos a 
szentgotthárdi sporttörté-
neti kötet készültségi szintje, 
s abban bízik, hogy ha előbb 
nem, a jubileumi 135. évre 
megjelentethető lesz. 

l. e.

Kellene a segítség az anyaggyűjtéshez

Csuk Alajos az 1942-es 
kiadványt tanulmányozza 

1893.  Szeptemberben megkezdi működését az algimnázium
1895.  November 17-én felavatják a gimnázium épületét.
1902.  Az intézmény nyolcosztályos (fő) gimnáziumi osztályokat 

indít. 
1906.  Május-június Az első érettségi vizsgák. 
1913.  Lányok számára is engedélyezik a tanórák látogatását. 
1924.  Reálgimnáziumi tanterv bevezetése. 
1930.  Iskolaszanatórium kezdi működését a gimnázium keretei 

között. 
1945.  Internátus nyílik az iskola második emeleti termeiben. 
1947.  December 9. Az intézmény felveszi a Vörösmarty Mihály 

Gimnázium nevet. 
1948.  Vizsgázik az utolsó nyolcosztályos évfolyam. 
1960.  A diákotthona a Hunyadi útra költözik. 
1969.  Az alapítás 75. évfordulóját kétnapos rendezvénysorozat-

tal és évkönyv kiadásával ünneplik.
1974.  A német és orosz tagozatos oktatás kezdete.
1986.  A német és orosz nyelvi speciális képzés kezdete. 
1989.  Az olasz és szlovén nyelvek oktatásának bevezetése.
1990.  A kollégium új épülettel bővül, és koedukált lesz.
1991.  A nyolcosztályos képzés újraindítása.
1992.  Új tornaterem épül. 

1993.  A régi épület felújítása és korszerűsítése. 
1993/94. 100 éves a gimnáziumi oktatás Szentgotthárdon: cen-

tenáriumi rendezvénysorozat és évkönyv kiadása
1997.  Elkészül az új épületszárny.
1998.  Az első OKJ-s vizsgák számítástechnikából. 
2002. Az intézmény ECL vizsgaközpont lett.
2009.  Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény létrejötte. 
2013.  Szentgotthárd és Térsége Iskola Vörösmarty Mihály Gim-

náziuma. 
2018.  125 éves a gimnázium. 

(Információ: 
a „125 éves a Szentgotthárdi Vörösmarty Mihály Gimnázium”, 

cimű képes naptárból, amelyet tavaly jelentetett meg 
a Vörösmarty Gimnázium Szülői Közössége. A szerk.)

Dióhéjban a szentgotthárdi gimnázium története

Impresszum
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. E-mail: ujsag@szentgotthard.hu • ISSN 0238-9312 

www.szentgotthard.hu
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Új kerékpáros beszerzés hi-
vatott még élénkebbé tenni 
Szentgotthárd és a környék 
kerékpáros turizmusát. 

A Szlovénia-Magyarországi 
Együttműködési 2014-2020 
Program keretében támoga-
tott Mura-Raba Tour projekt-

ben valósított meg kerékpáros 
beruházást a Szentgotthárd és 
Térsége Turisztikai Egyesület, 
mintegy 22.000 euró érték-
ben. Az egyesület saját megva-
lósítású pályázatában kiemelt 
fókuszban van a kerékpáros 
turizmus témaköre. Összesen 
22 db kerékpár megvásárlá-

sára volt lehetőség, amelyek 
a legkorszerűbb terepke-
rékpárok jelenleg a piacon, 
egyenként mintegy 310.000 
Ft értékűek. A kerékpárok a 
szentgotthárdi Tourinform 
irodában lesznek elérhetőek, 
várhatóan idén májusban „de-
bütálnak” egy osztrák-magyar 

határon átnyúló élménytúra 
keretében. 

V. A. 

Két keréken a szlovén Rábavidéken

Szentgotthárdon rendhagyó 
gálaműsornak volt szem- és 
fültanúja november 10-én a 
Refektóriumban az a száz ér-
deklődő, aki részt vett a Szivár-
vány Kórus évadzáró koncert-
jén. A pop- és filmslágereket 
felvonultató nyolcvanperces 

koncertet Szabóné Csider 
Bernadette vezényelte. Az 
arany minősítéssel rendelkező 
énekkar meghívott vendége-
ként részt vett a műsorban a 
Zala megyei MIXOLID kama-
rakórus is. 

(h.r.l.) 

Csodálatos világot 
álmodtak

Veszélyes szerkezet egy gramofon. Alcide Chanal éppen 
üzenetet rögzít vele, hogy távol élő húgának esküvői gratulá-
ciót küldjön, de bekapcsolva felejti a felvevőt. Így azt is vissza-
hallgatja később, amint felesége megbeszéli az esti randevút 
gyerekkori barátjával, Émile Renauxval. Rajtaütés, rendőrség, 
ökölharc... Dominóként borulnak a házasságok, kézről kézre 
járnak az asszonyok és nincs megállás, mert minden szerető 
unalmas zsarnokká válik, amint férj lesz belőle.

Szereposztás:
Alcide Chanal – Szabó Sipos Barnabás/Csengeri Attila
Francine, a felesége – Fogarassy Bernadett
Émile Renaux – Csengeri Attila/Egyházi Géza
Sophie, a felesége – Tunyogi Bernadett/Lengyel Eleonóra
Hubertin tisztelendő atya – Várkonyi András

Étirenne – Borbáth Ottilia
Rosie – Cseke Katinka
Belgence – Jánosi Dávid/Hajnal János
Coustouillu – Pálfai Péter
Lapige, kőműves – Bodrogi Attila
Díszlettervező: Berg Glória
Fordította, átdolgozta: Hamvai Kornél
Rendezőasszisztens: Dobos Erika
Rendező: POZSGAI ZSOLT
Február 14. 18:00 Az asszony körbejár (Kézről kézre) 

című Georges Feydeau bohózat a Pesti Művész Színház 
előadásában. Jegy ár: felnőtt 3000 Ft, diák/nyugdíjas: 2500 
Ft. Helyszín: Színház.

A Pesti Művész Színház előadása: Az asszony körbejár
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Boldog Brenner János utolsó 
útján járva emlékeztek meg 
december 15-én a káplán 
hatvanegy évvel ezelőtti 
haláláról Szentgotthárd-
Máriaújfaluban. 

A városi településrészen 
található az a kápolna, ahol a 
vértanúságot szenvedett lelki-
pásztor az utolsó szentmiséjét 
mutatta be. Dr. Székely János 
megyés püspök vezetésével 
koncelebrációs szentmisével 

kezdődött az esti zarándoklat, 
ahol dr. Sütő Ferenc városrészi 
képviselő e szavakkal köszön-
tötte a főpásztort: – „Missa, 
quid si ultima!” emlékeztet 
bennünket erre, a kápolna 
szentélyében és külső olda-
lán elhelyezett tábla, mely 
arról is tanúskodik, hogy a 
máriaújfalui hívő közösség 
azóta sem felejtette el vérta-
nú papja emlékét, töretlenül, 
buzgón és imádságos lélekkel 
őrzi azt.

A mise végén az emlékezők 
a rábakethelyi plébániatemp-
lomban imádkoztak újabb 
papi hivatásokért, majd felke-
resték a Jó Pásztor kápolnát. 

A gyalogos zarándoklat végén 
a jelenlévők mécseseket he-
lyeztek el a zsidai-emlékke-
resztnél.

Horváth R. László

Hagyomány a rábafüzesi vá-
rosrészen az adventi gyertya-
gyújtás. A Rábafüzesért Egye-
sület szervezésében négy hét-
végén esténként összegyűlnek 
a falu lakói az adventi koszorú 
köré a gyertyagyújtásra. Az 

egyesület mellett a városrész 
vállalkozói is támogatták a ren-
dezvényt. Forralt bor, tea, süte-
mény várta a látogatókat, s a tűz 
mellett beszélgettek. Legutóbb 
közös karácsonyfát is feldíszí-
tettek az önkéntesek. M. P. 

A városrészi fiókkönyvtá-
rakban régóta hagyomány a 
Mikulásváró és a karácsonyi 
mézeskalács-díszítés. Rába-
füzesen és Farkasfán a helyi 
civil szervezetekkel: a Rá-
bafüzesért Egyesülettel és a 
Farkasfa Jövőjéért Egyesület-

tel közösen ünnepel a Móra 
Könyvtár helyi fiókkönyvtá-
ra. Rábatótfaluban a Szlovén 
Nemzetiségi Önkormányzat 
támogatja a Mikulásvárót. 
Évről évre sok gyerek érkezik 
szüleikkel, nagyszüleikkel 
ezekre a téli ünnepségekre.

Boldog Brenner Jánosra 
emlékeztek

Dr. Székely János megyéspüspök celebrálta 
a misét a kápolnában

Advent Rábafüzesen

A téli ünnepek a városrészeken Nevezetes szentgotthárdi 
évfordulók januárban

185 éve, 1834. január 29-én 
Kaposváron született Vajda 
Ödön. Zirci apáttá 1891. április 
2-án választották meg. Nagy-
vonalúan támogatta Szent-
gotthárd fejlődését szolgáló 
gyártelepítést, egyesületeket. 
A Liget (korábban Vajda Ödön 
sétatér) és a Cserkész Egylet 
vette föl Vajda Ödön nevét. 1911. 
július 9-én hunyt el Zircen. 

110 éve, 1909. január 11-én 
lett dr. Vargha Gábor a község 
helyettes bírája.

105 éve, 1914 januárjában a 
híres 1664-es győzelem 250 
évfordulója alkalmából Bécs-
ben utcát neveztek el Szent-
gotthárdról „Szentgottharder 
Strasse” néven.

85 éve, 1934. január 26-án avat-
ták fel a protestáns imatermet.

75 éve, 1944. január 13-án, 70 
évesen Szentgotthárdon halt 
meg lidértejedi és vízkeleti dr. 
Kiss Elemér, Szentgotthárd 
egykori főszolgabírája. 1930 
januárjában 25 évnyi főszolga-
bírói munkája elismeréseként 
díszpolgári címet kapott. 1939-
ben ő írta az előszót Vakarcs 
Kálmán „A szentgotthárd-
muraszombati járás ismerte-
tése” című könyvéhez. 

35 éve, 1984. január 1-jétől 
vette föl a szentgotthárdi ze-
neiskola a kapcsolatot a közeli 
Jennersdorf zeneiskolájával. 
Azóta folyamatos a mun-
kakapcsolatuk, számtalan 
közös fellépéssel és ünnepi 
előadással.

Összeállította: 
Talabér Lászlóné
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A St. Gotthard Spa & Wellness 
már hagyományszerűen látja 
vendégül az eltérő nevelési 
igényű gyermekeket kará-
csony előtti fürdőzésre. 

December 10-én az Arany 
János Iskola speciális nevelési 
igényű gyermekei élvezhették 
a fürdő vendégszeretetét, ér-
kezésükkor műsorral kedves-
kedtek a karácsonyfa előtt a 
fürdő és az EFI képviselőinek. 
Az Egészségfejlesztési Iroda 

jóvoltából fejlesztő játékot, 
a Szentgotthárd és Térsége 
Turisztikai Egyesülettől pe-
dig mikuláscsomagot kapott 
a csoport karácsonyi aján-
dékként. A fürdőzés során 
speciális animációs játékok 
gondoskodtak a gyermekek 
minél színesebb programjáról.

December 7-én a Magyar-
lak-Csörötnek Általános Iskola 
gyermekeinek teljes létszáma, 
tehetett látogatást a fürdőben, 
a napjuk során vízi vetélke-

dőkön – amelyeken díjakat 
is nyerhettek a gyerekek – és 
foglalkozásokon vettek részt, 
ebéd után és a fürdőzéstől 
megfáradva, a nap végén a 

Gotthard Therme Hotel és a 
Horváth Gazda Kft. jóvoltából 
sütemény és gyümölcs került 
a tányérjukra. 

(Völler Andrea)

Programajánló
Január 22. 17:30 A Magyar Kultúra Napja 
Köszöntőt mond Huszár  Gábor polgármester. Ezt kö-

vetően kitüntetés átadása és ünnepi megemlékezés lesz.
Helyszín: Refektórium
Január 31. 10:00 Modern Vállalkozások Programja, 

Digitális KKV Nap
A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a Modern 

Vállalkozások Programja előadás-sorozatot szervez Szent-
gotthárdon vállalkozóknak. A programokon a legújabb 
informatikai trendeket ismertetik.  

Helyszín: Hotel Lipa konferenciaterme (Szentgotthárd, 
Gárdonyi u. 1.)

Február 14. 18:00 Az asszony körbejár (Kézről kézre) 
című bohózat a Pesti Művész Színház előadásában. Jegyár: 
felnőtt 3.000 Ft, diák/nyugdíjas: 2.500 Ft. Helyszín: Színház.

Február 16. 16:00 Aporfi László előadásában Petőfi 
családi és tájverseit hallhatják az érdeklődők. Helyszín: 
Színház aula.

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 

Gyerekek karácsonya a fürdőben
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A Vas Megyei Kormányhivatallal együtt a Vasvári, a Körmendi és a Szentgotthárdi járás területén MENTOR KOLLÉGÁK 
segítik Önt, amennyiben:

Állást keres, munkahelyet váltana vagy megvalósítaná álmai vállalkozását?
Személyre szabott tanácsadásra van szüksége?
Munkáltatói igényeken alapuló, piacképes szakmát nyújtó képzésen venne részt? 
Nem talál szakképzett, dolgozni akaró munkaerőt? Szeretne támogatott foglalkoztatásban munkaerőt alkalmazni?
Forduljon hozzánk bizalommal, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken:
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. decemberben a következő állásajánlatok érkeztek hozzánk: anyagmozgató raktáros, betanított varrómunkás, 
eladó, értékesítési eladó/promóciós munkatárs, felszolgáló, festő és mázoló - szakképzett önállóan 

dolgozni tudó, gépkezelő, műszaki karbantartó, péksegéd, pultos, Thai masszőr, úszómester.

Az írás a DÉL-VAS MEGYEI GAZDASÁG- ÉS FOGLALKOZTATÁS-FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉS 
A HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS SZOLGÁLATÁBAN PROJEKT, a  TOP-5.1.2-15-VS1-2016-00001 
azonosítószámú program támogatásából valósulhatott meg. 
A projekt kedvezményezettje Vasvár Város Önkormányzata.

TOP Paktum sarok
A DÉL-VAS MEGYEI GAZDASÁG- ÉS FOGLALKOZTATÁS-FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉS  A HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS 
SZOLGÁLATÁBAN  
PROJEKTAZONOSÍTÓ: TOP-5.1.2-15-VS1-2016-00001 
A projekt kedvezményezettje Vasvár Város Önkormányzata.

 Nyugdíjasok munkában  

Egyelőre egy közérdekű 
szövetkezet gyűjti a dolgozni 
vágyók adatbázisát a megyé-
ben és helyezi el partnereinél 
a nyugdíjasokat. Az ország-
ban hálózattá szerveződött, 
a Dunántúlon öt megyét ösz-
szefogó Északi Szomszé-
dok Közérdekű Nyugdíjas 
Nonprofit Kft. szombathelyi 
területi képviselőjétől kér-
deztük meg a legfontosabb 
tudnivalókat azok számára, 
akik fontolgatják a nyugdíj 
utáni munkavállalást. Temesi 
György nagy jövőt jósol az 
újszerű munkaformának. Ta-
valy augusztus óta adott a 
lehetőség, hogy a nyugdí-
jasok szervezett formában 
oszthatják meg a tapasz-
talataikat, illetve adhatják 
át tudásukat a pályakezdő 
fiataloknak vagy a munka-
helyeken több éve dolgozó 
középkorúaknak. A nyugdíjas 
munkavállalás egyik legfon-
tosabb hasznának ezt tartja 
a foglalkoztatási szakember. 

 A dolgozni akaró nyugdí-
jasok a számukra kedvező 
munkaidőben és feltételekkel 
kaphatnak munkát. Mielőtt 
megalakult az országos köz-
érdekű szövetkezet, készült 

egy felmérés az érintett kor-
osztály körében. A válaszok-
ból kiderült, hogy a nyugdí-
jasok a délelőtti órákban vál-
lalnának leginkább munkát, 
heti két, három és akár négy 
alkalommal is. Erre alapozták 
a cégekkel a tárgyalásaikat a 
szövetkezet szakemberei. A 
délelőtt munkálkodók mel-
lett vannak délután dolgo-
zók. Temesi György példát is 
mondott. Egy multinacionális 
lakberendezési áruháznak 
Vas megyéből van beszállító 
partnere. A cégnél a lámpa 
összeszerelési munkát pél-
dául délután három és este 
kilenc között végzik a nyug-
díjasok. Van, aki két napot, 
de van, aki négyet is vállal. 
A szövetkezetekhez való 
csatlakozás feltétele, hogy 
a belépő igazolja   nyugdíjas 
státuszát a nyugdíjazonosító 
kártyájával, valamint ezer 
forintért vegyen szövetkezeti 
részjegyet. Ezzel megváltja a 
tagságát, nem egy évre, ha-
nem ameddig munkaképes, 
ameddig dolgozni szeret-
ne.   Azt azonban érdemes 
hangsúlyozni, hogy ez a le-
hetőség csak a nyugdíjkorha-
tárt már betöltött időseknek 
szól. A fiatalabb, nyugdíjsze-
rű ellátásban részesülők-

nek, például a megváltozott 
munkaképességűeknek, a 
fogyatékossági ellátásban 
részesülőknek,  vagy például 
az özvegyi nyugdíjasoknak 
nem tudnak munkát kínálni 
a szövetkezetek.  Vas me-
gyében Szombathelyen, a 
Kőszegi utcai irodában intézik 
az adminisztrációt. A kérdés-
re, hogy úgy is működik-e a 
szövetkezeti rendszer, hogy 
nemcsak a munkaadók által 
kínált állások közül válogat-
hatnak az idősek, hanem a 
képzettségük, végzettségük 
alapján is keresnek számuk-
ra munkát, igennel válaszolt a 
szakember. Gyakorlat például 
a visszafoglalkoztatás. Ahol 
korábban dolgozott a már 
nyugdíjba vonult idős ember, 
akár például irodai munkán, 
megkeresi a szövetkezet a 
régi céget a visszafoglalkoz-
tatás ajánlatával. A nyugdíjas 
szövetkezeteknek járó adó- , 
és járulékkedvezmények 
miatt tényleg jó ajánlatot tud 
tenni a foglalkoztatóknak 
a nyugdíjas szövetkezet.   A 
szövetkezeti, szervezett 
munkaforma a nyugdíjasnak 
is vonzó. A nyugdíjellátásuk 
megmarad. Mellette brut-
tó keresetük 85 százalé-
kát megkapják a munkájuk 

után, szintén a közérdekű 
nyugdíjas szövetkezeteknek 
járó adó-  , és járulékked-
vezmények miatt. Pénztá-
rosként, bolti kisegítőként, 
csokoládécsomagolóként,   
alkatrészösszeszerelőként 
valamint  logisztikai válla-
latnál,  húsipari, tejipari cé-
geknél végeznek munkát 
jellemzően a térségben, a 
megyében a   nyugdíjasok. 
Aki tehát vasváriként, hegy-
hátiként kedvet, erőt érez 
még nyugdíjba vonulása után, 
hogy továbbra is munkát 
vállaljon a munkaerő-pi-
acon, feltétlenül érdemes 
felkeresnie a vasi nyugdíjas 
szövetkezet irodáját, ahol 
segítenek neki elhelyezkedni, 
és biztonságosan vállalhat 
munkát.  

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

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

Pap-Felber Anita
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A Mátyás király emlékévről 
(születésének 575., királlyá 
koronázásának 560. évfor-
dulója volt tavaly) dr. Nemes 
István főorvos „Mátyás király 
halála orvosi szemmel” című 
előadásával emlékeztek meg 
Szentgotthárdon, november 
22-én a Színház aulájában. 

A s z o m b a t h e l y i 
Marku sovszky kórház 
történelmi témákban 
is járatos szakorvosa 
korábban már a Zrí-
nyi Miklós halálával 
kapcsolatos vadkan-
elmélet cáfolatával 
is  felhívta magára 
a figyelmet, amely 
szakmai körökben 
komoly vitát váltott 
ki. Mátyás király halá-
lával kapcsolatos ku-
tatásainak eredmé-
nye sem mindenben 
egyezik a hivatalos 
verzióval. Vetítéssel is 
szemléletesebbé tett 
előadásában Mátyás 
történetírójára, An-
tonio Bonfinire és dr. 
Magyary-Kossa Gyula: 
Magyar orvosi emlékek című 
könyvére (Bp. Magyar Orvosi 
Könyvkiadó társulat 1940.) 
hivatkozott. Kitért az 1467-es 
moldvabányai csatára Mátyás 
és István moldvai román vaj-
da között, hiszen ekkor három 
komoly sebet is kapott a ma-
gyar király, de csak kettőről 
van pontosabb információnk. 
Mátyás 1469-ben Boroszlón 
lett rosszul, elájult, ezért a 
hátgerince melletti sérült 
részt felvágták, de a keresett 
nyílhegyet nem találták meg. 
1471-ben Dockenburg német 
sebész megoperálta a kar-
ját, ahonnan egy nyílhegyet 
távolított el. Bonfini szerint 
a háti sebből a „nyílhegy” 

spontán távozhatott. (Mátyás 
kedvelte a csillagvizsgáló-
kat, hadi vállalkozások előtt 
csillagjóslást vett igénybe, ez 
általánosnak mondható a kor-
szakban. Udvari csillagásza 
Regiomontanus volt.) A kor-
szakban babonás tévhitként a 
mérgezés óvszerének az asz-

talra tett ékszerbe foglalt kí-
gyónyelv számított, de Mátyás 
ezt nem használta, mivel nem 
tartott sem méregtől, sem 
kardtól. Sajnálatos módon 
előkóstolót sem alkalmazott 
az étkezéseknél, legalábbis az 
ominózus füge esetében nem.

Az előadó Bonfini „A ma-
gyar történelem tizedei” című 
munkája alapján rekonstru-
álta Mátyás utolsó napjainak 
történéseit a virágvasárnapi 
ünnepségekről és az azt köve-
tő két nap történéseiről 1490. 
04.04-04.06-ig: első nap az 
ünnepség 6 órán keresztül 
tartott, feltehetően 8-14 h-ig, 
vagy 9-15 h-ig. Mátyás király 
haja rendezett, fésült, arca 

derűs volt. Bár hordszéken 
szállították, lovaggá ütötte 
a velencei követet. Ezután 
visszavonult a szobájába, mi-
vel elfáradt, ráadásul addig 
semmit sem evett. További 
három órán keresztül várta 
feleségét, Beatrix-t, ezért nem 
evett, és az ebéd sem készült 

még el. Ezután ho-
zott neki a Péter nevű 
kulcsár fügét, ami 
romlott, vagy rossz 
ízű lehetett, mert el-
fogyasztásakor Má-
tyás haragra lobbant, 
felelősségre vonva a 
kulcsárt. Ebben a pil-
lanatban – már késő 
délután lehetett – lé-
pett be hozzá Beatrix, 
és férjét nyugtatgat-
va utasítást adott az 
ebéd felszolgálására. 
Nemsokára azon-
ban Mátyás szédülni 
kezdett, szeme elho-
mályosodott, ezért 
szobájába vitette ma-
gát. Állapota azonban 
tovább romlott, mert 
nemsokára értesí-
tették Mátyás fiát, a 

főurakat és Bonfinit is, misze-
rint a király szélütést (sztrók, 
agyvérzés, gutaütés) kapott. A 
történetíró szerint Mátyásnak 
nagy fájdalmai voltak, nem 
tudott beszélni, mozogni, csak 
jajgatott. Ekkor felesége lépett 
hozzá, és férje fülébe kiálto-
zott, haját, fülét húzogatta, 
elkötözte karját és lábait, mivel 
ezáltal akarta a lélek testből 
való távozását megakadályoz-
ni. Mátyás száját kifeszítette és 
abba orvosságot csepegtetett. 

04. 04-én éjjel Mátyás fel-
felbődült.

04. 05-én hajnalban nyug-
talanul aludt, aztán ismételt 
fájdalom gyötörte, Bonfini 
hallotta a híreket a hálószo-

bából. Az egész napot álmat-
lanul töltötte, némán, hanyatt 
fekve. Merően nézett a fiára, 
feleségére, és erőlködött, hogy 
beszéljen. Nincs adatunk arra 
vonatkozóan, hogy Mátyás 
mozgatta-e valamelyik vég-
tagját és nem volt-e az arcmi-
mikája aszimmetrikus?

Feltehetően a délutáni órák-
ban „visszaesett halálos kábu-
latába” – írta Bonfini. Ezután 
Beatrix megismételte előző 
napi manővereit, elkötötte 
Mátyás karjait, fülébe lehelt, 
szájába orvosságot öntött, 
eredménytelenül.

04. 06-án 7-8 óra: a király 
hörgött, hányt, gyomrában 
„diónyi gömb” támadt, csuk-
lást okozva torka felé tartott. 
Mátyás meghalt” – szólt a ko-
rabeli tudománytalan híradás. 

A hivatalos verzió szerint 
szélütés okozta a halálát, ezért 
eleve kizárhatjuk a végel-
gyengülést és a köszvényt. A 
köszvény egyébként sem le-
het halálok, és a tünetek sem 
felelnek meg köszvénynek. 
Sztróknál azonban a magas 
vérnyomás miatt fejfájás is 
jelentkezik, a bénulásos tüne-
tek féloldaliak, és nincsenek 
fájdalmas görcsök. Mátyásnál 
azonban nem tudunk fejfá-
jásról, vannak viszont fájdal-
mas görcsök, és a bénulásos 
tünetek kétoldalinak tűnnek. 
Tudatvesztéssel is járhat a 
sztrók, de ekkor nem tud or-
dítani a beteg. Mátyás azon-
ban tudatánál volt, amit igazol 
az ordítása, ezért egyik kezét, 
vagy lábát mindenféleképpen 
mozgatnia kellett volna, és 
a féloldali arcmimikájának 
a kiesését is észrevehették 
volna a szemtanúk. A beszéd-
zavar mind a sztrókra, mind 

Szélütés vagy mérgezés: 
Mátyás király halála orvosi szemmel

 Dr. Nemes istván
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a mérgezésre jellemző, ezért 
lehet csak összekeverni a két 
kórképet. A megtartott tudat 
és beszédképtelenség mel-
lett kialakuló, az egész testre 
kiterjedő bénulásnál azonban 
mérgezésre kell gondolni. Egy 
biztos, orvosi segítséget nem 
kapott a király, az akkoriban 
ilyenkor szokásos érvágást, 
esetleg hánytatást nem alkal-
mazták, vagy legalábbis nem 
tudunk róla. A belgyógyászati 
tankönyvek részletes leírást 
adnak a mérgezésről, annak 
tüneteiről, okairól. Felhívják 
a figyelmet arra, hogy mér-
gezésre kell gondolni, ha étel 
vagy ital fogyasztása után 
olyan tünetek jelentkeznek, 
amelyek nem azonosak a 
beteg ismert panaszaival. 
A körülményeket és tüne-

teket értékelve, komolyan 
kell számolni a mérgezés 
lehetőségével. Mátyás király 
minden bizonnyal már 04. 
05-én meghalt, nem pedig 
04. 06-án. 

Hogy a történelemben 
nem minden egyértelmű, s 
különböző nézetek láthat-
nak napvilágot, jól példázza, 
hogy a moldvabányai csatát  
Hahner Péter történész sze-
rint elvesztettük III. (Nagy) 
István moldvai vajda ellen. 
(Újabb 100 történelmi tév-
hit Budapest 2011 Animus 
könyvkiadó)

Mátyás történetírója, An-
tonio Bonfini szerint viszont 
nagyszerű győzelmet arat-
tunk. Mint írja, Mátyás készü-
letlen seregére éjjel támadtak 
a románok, akik tüzes nyilak-

kal felgyújtották a várost, de 
az álmából felriadt magyar 
sereg megvédte magát, elűzve 
a támadókat. Bonfini szerint a 

román veszteség többszöröse 
volt a magyarnak. Mátyás 
három helyen sérült meg a 
nyilaktól, vagy esetleg dárda 
döfésétől, ezért valószínű-

leg nem volt ideje arra, hogy 
felvegye páncélzatát. A csata 
után Erdélyben folytatta had-
járatát, ahol leszámolt a helyi 

lázadás vezetőivel, amit egy 
szétvert, menekülő sereggel 
bizonyára nem tudott volna 
megtenni. 

Lendvai Emil

MOZIMŰSOR
január 18. 19:00, január 20. 

18:20, január 22. 19:00
Végtelen útvesztő (szinkro-

nizált amerikai akcióthriller 
– 2D)

január 18. 20:50
BÚÉK (magyar vígjáték – 

2D)
január 19. 17:00, január 20. 

16:00

Ralph lezúzza a netet (szink-
ro nizált amerikai családi ani-
mációs kalandvígjáték – 3D)

január 19. 19:20, január 21. 
19:00, január 25. 19:00

Holmes és Watson (szinkro-
nizált amerikai krimi-vígjáték 
– 2D)

január 26. 17:00, január 27. 
16:00

Ralph lezúzza a netet 
(szinkronizált amerikai csa-
ládi animációs kalandvígjáték 
– 2D)

január 26. 19:20, január 27. 
18:20, január 29. 19:00

Üveg (szinkronizált ameri-
kai thriller – 2D)

január 28. 19:00 (Filmklub)
Napszállta (magyar-francia 

dráma – 2D)
TÉLI FILMKLUB
Mottó: Magyar válogatott
január 28. 19:00
Napszállta (magyar-francia 

dráma – 2D)
február 11. 19:00
Ruben Brandt, a gyűjtő 

(magyar animációs akció-
thriller – 2D)

február 25. 19:00
Egy nap (magyar játékfilm 

– 2D)
március 11. 19:00
Genezis (magyar dráma 

– 2D)
március 25. 19:00
Vándorszínészek (magyar 

romantikus vígjáték – 2D)
A különleges alkalmakra 

kéthetente hétfőn 19:00 órá-
tól kerül sor. Klubjegy: 900 
Ft – kedvezmény: 700 Ft/elő-
adás legalább négy különböző 
filmre előre megvásárolt tikett 
esetén. A vetítéseket követőn 
az Azúr Drogéria jóvoltából 
ismét teázással egybekötött 

beszélgetés várja az érdek-
lődőket a filmszínház galé-
riáján. További információk 
és online helyfoglalás: www.
csakanyimozi.hu 

ÚJABB DOBOGÓS ÉV
A szentgotthárdi Csákányi 

László Filmszínház megint 
eredményes esztendőt tudhat 
maga mögött, ugyanis a digi-
tális vetítéstechnikára történő 
átállás – azaz 2013 májusa – 
óta a mozi éves látogatottságát 
tekintve a képzeletbeli dobogó 
harmadik helyére volt ele-
gendő a 2018-ban regisztrált 
21260 néző. Az előbb említett 
hónaptól számolva pedig már 
összesen 110987 vendég érke-
zett. Minden évben megdőlt 
valamilyen rekord, szeren-
csére nem volt ez másképp 
tavaly sem. Az újraindítás óta 
a leglátogatottabb hónap az 
elmúlt esztendő decembere 
volt, mert akkor összesen 
3362 belépőjegy kelt el. Ab-
ban az időszakban érkezett 
meg a 20000. vendég is: a 
szentgotthárdi Balogh Júlia. Ő 
Güssingben pénzügyi és ven-
déglátói képzésen vesz részt, 
szabadidejében szívesen ki-
rándul és utazik, moziba pedig 

elsősorban a barátjával jár. A 
mozgóképes műfajok közül az 
animáció, a vígjáték és az akció 
áll közelebb hozzá, valamint a 
Marvel produkciókat részesíti 
előnyben.

A jó eredményekhez per-
sze elsősorban remek filmek-
re volt szükség. Az elmúlt 
esztendőben a helyi TOP 10 
közönségkedvenc – a nyilvános 
vetítési rendben is bemutatott 
– alkotás közé ezek kerültek 
be: 1. Az igazi csoda (ameri-
kai családi film – 781 néző), 2. 
Mamma Mia! – Sose hagyjuk 
abba (amerikai zenés vígjáték 
– 762 néző), 3. Bohém rapszódia 
(angol-amerikai zenés életrajzi 
film – 751 néző), 4. Valami Ame-
rika 3 (magyar vígjáték – 610 
néző), 5. Jurassic World – Bukott 
birodalom (amerikai-spanyol 
kalandfilm – 569 néző), 6. Nyúl 
Péter (ausztrál-amerikai-angol 
családi film – 537 néző), 7. Bosz-
szúállók – Végtelen háború (ame-
rikai akciófilm – 516 néző), 8. 
Deadpool 2 (amerikai akció-
vígjáték – 478 néző), 9. A szabad-
ság ötven árnyalata (amerikai 
romantikus film – 471 néző), 
10. A Grincs (amerikai családi 
animációs film – 412 néző).

A közönség az aulában
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Egészségünkért, ismeretterjesztő sorozat (22.)

 (Sorozatunkban 
a visszérbetegség első része 
decemberben jelent meg)

A visszérbetegség a vissz-
erek (más szóval vénák, vagy 
gyűjtőerek) betegsége. A né-
pesség jelentős hányadát 
érintő kóros állapotról van 
szó, ezért méltán nevezhet-
jük népbetegségnek is. 

Hogy miért is alakul ki 
tehát a betegség, azaz a vissz-
értágulat? A kérdésre a válasz 
nagyon egyszerű, mert ki-
emelkedve az állatvilágból, 
két lábra álltunk, így gyakor-
latilag evolúciós betegségnek 
is nevezhetjük. A két lábra 
álláskor ugyanis hatalmas 
véroszlop nehezedett az alsó 
végtagokra, sokkal nagyobb, 
mint addig, hiszen a testben 
keringő vér a gravitáció mi-
att lefelé folyik, esetünkben 
az alsó végtagjainkba. Ezt a 
megnövekedett terhelést vi-
szont nem mindig, vagy nem 
mindenkinek tudja a szer-
vezete kellőképpen ellensú-
lyozni, és a visszérbetegség, 
persze több egyéb hajlamo-
sító tényező együttes jelenlé-
tekor, ki is fejlődik. A betegség 
létrejöttében szerepet játszó 
tényezők közül elsőként talán 
a kor emelendő ki, hiszen 
életkorunk előrehaladtával a 
test szövetei – így a vénák fala 
is – gyengébbekké válnak. Ez 
természetesen nem zárja ki, 
hogy egyesek magas kort él-

jenek meg mindenféle vissz-
érbetegség nélkül, másoknál 
viszont már fiatalabb korban 
akár műtéti beavatkozást 
igénylő visszérbetegség is 
kialakulhat. Itt jut szerep a 
családból hozott, örökletes 
tényezőknek, hisz egyesek 
olyan kötőszöveteket örököl-
nek, amik gyengéb-
bek, hajlamosabbak 
a tágulékonyságra, 
így a visszereik falai is 
kevésbé tudják ellen-
súlyozni a terhelést. 
Azt a terhelést, ami 
akkor növekszik, ha 
például elhízunk, hi-
szen egyre nagyobb 
súly nehezedik az alsó vég-
tagjainkra, így a bennük lévő 
erekre is. Sajnos ide tartozik a 
terhesség is. A terhelést azon-
ban a helytelen táplálkozás is 
fokozhatja, gázos belek, kró-
nikus székrekedés a hasűri 
nyomást fokozza, ami szintén 
megnehezíti a vér felfelé való 
áramlását. A megnövekedett 
terhelésen kívül a mozgás-
szegény életmód, vagy a so-
káig tartó egyhelyben üléssel 
vagy állással járó munka-
végzés is fokozza a betegség 
kialakulását, mert elmarad a 
szükséges izomtevékenység. 
Ezeken a tényezőkön kívül a 
női nemi hormonok, illetve 
női nemi hormonkészít-
mények szedése 
– ezen ok miatt, 
több nő szenved a 

betegségben, mint férfi –, to-
vábbá különböző sérülések, 
melyek a felületes visszerek 
sérülését, hegesedését okoz-
zák, szintén vezethetnek a 
kóros visszértágulatok ki-
alakulásához. Mindezeken 
túl, másodlagosan is kiala-
kulhat a kóros állapot, más 

súlyosabb betegségek kísé-
rőjeként, például mélyvénás 
vérrögképződés (trombózis) 
esetén, mely oka szintén 
lehet örökletes tényező, de 
különböző rosszindulatú da-
ganatok is okozhatnak hasűri 
nyomásnövekedést vagy fo-
kozhatják a vérrögképződést.

Láthatjuk tehát, hogy sok-
sok ok vezethet a betegség 
létrejöttéhez, de az is kiderül 
ebből, hogy számos okon mi 
magunk is tudunk segíteni, 
akár egyszerű, hétköznapi 
eszközökkel. Helyes táplál-
kozással, az elhízás elkerülé-
sével, kompressziós harisnya 
viselésével, a mozgásszegény 
életmód helyett aktívabb 

sportolással, ami akár egy 
séta is lehet a jó levegőn, ha 
azt rendszeresen végezzük, 
vagy akár egy könnyű, az 
alsó végtagok keringését 
serkentő torna, átmozgatás 
elvégzésével. Amennyiben a 
betegség már kialakult vagy 
kialakulóban van, forduljunk 
szakorvoshoz. Sajnos gyógy-
szeres kezelés a folyamat 
visszafordítására nincs, de 
léteznek vénás keringést 
serkentő gyógyszerek, kenő-
csök, melyek lassítják a be-
tegség súlyosabb kialakulá-
sát, csökkentik a napi szintű 
panaszokat, lábdagadást, es-
tére fokozódó lábfájdalmat, 
lábnehezítettség érzését. 
Ezeken kívül amennyiben 
szükséges és a szakorvos 
úgy ítéli meg, fogadjuk el a 
műtéti beavatkozást, amit 
időben elvégezve, minimális 
terheléssel, kevés szövőd-
mény lehetőséggel járó vég-
leges megoldást nyújt. A mai 
modern érsebészeti tech-
nikáknak és hozzáállásnak 
köszönhetően a betegség 
kiújulásának esélye sokkal 
kisebb, mint régebben, de 
semmiképpen nem olyan 
mértékű, ami a műtét nélkül 
egész biztosan elkerülhetet-
len lenne.

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

Második alkalommal szer-
vezett Szentgotthárd Város 
Ifjúsági Tanácsa jótékonysági 
akciót. A tavalyi évben a he-
lyi Család- és Gyermekjólé-
ti Központ részére történt a 

gyűjtés. Az akció során tartós 
élelmiszert, ruhákat, játékokat 
és egyéb használati tárgyakat 
ajánlottak fel a nagylelkű ado-
mányozók. A felajánlásokat a 
Szentgotthárdi SZET Kft. segít-

ségével, még karácsony előtt 
átvehették a központ munka-
társai, akik ezeket eljuttatták 
a rászoruló családok részére. 

Az akció közreműködé-
sében a tanács köszönettel 

tartozik aPannon Kapu Kultu-
rális Egyesületnek, az Arany 
János Általános Iskolának, a 
Vörösmarty Mihály Gimná-
ziumnak. 

g. á. 

Jótékonysági akciót szervezett az Ifjúsági Tanács
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Decemberben, a Szombat-
helyen megrendezett megyei 
felkészítő tornaverseny után 
Szentgotthárd adott otthont 
három város versenyzőinek. 
A januári tornaversenyen 
Szentgotthárd Városi Sport-
egyesület Tornaszakosztálya 
bizonyíthatott Celldömölk és 
Körmend város csapatai ellen. 
Huszár Vanda (torna edző és 
a szakosztály elnöke) egyben 
a rendezvény fő szervezője a 
verseny megnyitóján kiemel-
te, hogy a verseny elsődleges 
célja a versenyzési lehetőség 
biztosítása, valamint a me-
gyei diákolimpia döntőre való 
felkészülési folyamatának 
segítése. A versenyen több 
mint hatvan I.-II. és III.-IV. kor-
csoportos kislány vett részt. A 
közel négy és fél órás délutáni 
program jó hangulatban telt. A 
versenybírók Szombathelyről, 
Celldömölkről, Körmendről 
érkeztek. Szentgotthárdról 
Pappné Restás Csilla és Hegyi 

József testnevelők, a szak-
osztály alelnöke és technikai 
vezetője segítette a munkát. 
Az eredményhirdetés előtt 
a legidősebb tornászlányok 
zenés-táncos produkcióval, 

akrobatikus show-val szóra-
koztatták a versenyzőket és 
a nézőket. A verseny végén 
mindenki ajándékcsomaggal a 
kezében és pozitív élménnyel 
térhetett haza a gimnázium 
tornaterméből. 

Eredmények: Mindhárom 
korcsoportban Celldömölk 
csapata (69,1p) vitte el az 

aranyérmet. Az első korcso-
portban második helyezést 
értek el a szentgotthárdiak 
(68,7p), harmadik helyezést 
(68,2p) pedig a Körmend csa-
pata. A második korcsoport-

ban Celldömölk és Körmend 
csapata között minimális volt 
a különbség (Cell.105,75pont, 
Kmd.105,95 pont). Szent-
gotthárd bronzérmet szer-
zett (104,5 ponttal). A III.-IV. 
kcs.-ban fölénnyel nyert 
az országos elithez tartozó 
Celldömölk csapata (112,5p). 
Szentgotthárd. 105,5 p, Kör-

mend 103,9 ponttal zárta a 
versenyt.

Egyéni összetett helyezést 
szerzett első korcsoportban 
Poszavecz Lili Panna (2.), 
Mizser Mira (3.), Szabó Va-

lencia (5.). Második korcso-
portban Sipos Adél (2.), Kozó 
Jázmin (6.), IV. kcs.-ban Varjú 
Ivett Kitti pedig (5.) helye-
zést szerzett. Gratulálunk az 
SZVSE Tornaszakosztály tor-
nászainak. További sikereket 
kívánunk!

Gaál Ákos
sport- és ifjúsági referens

December hatodikán, Miku-
lás napján versenyezhettek a 
szentgotthárdi és körmendi 
diákok egymással a szentgott-
hárdi thermalpark 25 méteres 
úszómedencéjében. A verseny 
célja idén is a versenyzési le-
hetőség biztosítása volt. 

A versenyzők a tavalyi évhez 
hasonlóan, idén is ingyenesen 
vehettek részt a versenyen. A 
gyerekeknek 50 méteres távot 
kellett megtenniük a külön-
böző versenyszámokban. A 
gyerekeket Huszár Vanda, 
Császár Bartakovics Csaba, 
valamint Körmendről Mol-
nár Csaba edzők készítették 
fel. A versenyzők korosztá-
lyuknak megfelelően (I.-IV. 
korcsoportban) gyorsúszás-
ban, mellúszásban, valamint 
hátúszásban bizonyíthattak. 
A nagyobbak már pillangó-

úszásban is kipróbálhatták 
tudásukat. A versenyt a váltó-
versenyek zárták. A legjobbak 
érem díjazásban részesülhet-
tek. A verseny remek alkalom 
volt arra, hogy a gyerekek 
versenykörülmények között 
tesztelhessék tudásukat, a 
legkisebbek élményt szerez-

zenek, a nagyobbak pedig 
felkészüljenek a megyei di-
ákolimpiai döntőre. Tavasszal 
Körmend város hívja majd 
vissza a szentgotthárdiakat.

„Vanda néni” a verseny vé-
gén megjegyezte, hogy a leg-
kisebbeknek a legfontosabb 
az élményszerzés. Lelkesedés-

sel tölti el, hogy van 
erre mód Szentgott-
hárdon. Büszke arra, 
hogy szép eredmé-

nyekkel zárták a hazai meg-
rendezésű úszóversenyt az 
SZVSE Úszószakosztály mini 
úszói (négy aranyérem, négy 
ezüstérem, két bronzérem). A 
részt vevő gyerekek és szüleik 
ezúttal is köszönik a lehetősé-
get a fürdőnek. 

Gratulálunk mindenkinek! 
Jó felkészülést és eredményes 
sportsikert kívánunk!

Gaál Ákos 
sport- és ifjúsági referens

II. Szentgotthárdi Tornaverseny

Úszóverseny
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Szentgotthárdi Városi Sport-
egyesület Asztalitenisz-szak-
osztálya beszámolója.

A megyei bajnokságok őszi 
fordulóinak végeztével, mely-
ben a szentgotthárdi csapatok 
remekül szerepeltek (Megyei 
I.-es csapatunk az első, Megyei 
II.-es csapatunk a negyedik 
helyen zárta a küzdelmeket), 
sikeresen lebonyolítottuk 
hagyományos téli meghívásos 
versenyünket, a Szentgott-
hárd Város Nyílt és Amatőr 

Asztalitenisz Bajnokságát 
immár ötödik alkalommal. A 
népes mezőny (ez alkalom-
mal 41 versenyző nevezett) 
öt egyéni és három páros 
kategóriában mérte össze 
tudását. A résztvevők életkora 
és felkészültségi foka széles 
skálán mozgott: a legfiatalabb 
versenyző 8 míg a legtapasz-
taltabb 75 éves volt. A csatá-
rozások öt egyéni és 3 páros 
kategóriában folytak, vala-
mint a versenyzők tudásának 
és győzni akarásának, illetve 

a gördülékeny szervezésnek 
köszönhetően a résztvevők 
és szurkolók színvonalas és 
izgalmas mérkőzéseknek 
örvendhettek. 
Gyermek-amatőr egyéni (-14 év)

Különdí j :  Sarang Lott i  
SZVSE – egyetlen leány ver-
senyző, Különdíj: Németh 
Huba – SZVSE – legifjabb 
versenyző, III. hely: Herczeg 
Péter – SZVSE; Czechmeister 
Dominik – Szentgotthárd, II. 
Hely: Németh Zalán – SzVSE, 
I. Hely: Kozó Trisztán – SzVSE

Senior-amatőr egyéni (+60 év)
III. hely: Cseri László – SZVSE; 

Pap Károly Tibor –SzVSE 
Junior-amatőr egyéni (14-18 év)

III. hely: Hamar Martin- 
SzVSE
Felnőtt-amatőr egyéni (18-60 
év)

II. hely: Háklár Zoltán – 
SzVSE
Senior páros-nyílt (+100 év 
össz)

III. hely: Varró István, Benkő 
János; Schmalzl Imre, Varga 
Zoltán

Külön köszönet azoknak a 
szervezeteknek, amelyek egész 
éves munkánkat segítették:

Szentgotthárd Város Önkor-
mányzata, Vas Megyei Aszta-
litenisz Szövetség, SZMSZC III. 
Béla Szakképző Iskola, Tabak I. 
Kft., Opel Szentgotthárd, Szent-
gotthárdi Sportbarátok Köre, Vas 
Megyei Közgyűlés, Gotthárd TV. 

Fotó: Bana Ferenc

A megyei  elő-
döntőt magabiz-
tosan megnyerő (3 
meccs/3 győzelem) 
gotthárdi diákok 
Bükön vehettek 
részt a IV. korcso-
portos futsal me-
gyei döntőn. A cso-
portmérkőzéseket 
szintén hibátlanul 
abszolválták, majd 

az elődöntőben is 
jobbnak bizonyultak a 
körmendi Kölcsey is-
kolánál. A döntőben a 
korábbi csoportellen-
felével találta szem-
be magát a gotthárdi 
gárda. Azonban most 
nem sikerült megis-
mételni a korábbi bra-
vúrt, győzött az Illés 
akadémistákkal fel-

álló Oladi iskola, így a II. helyen 
végzett a SZOI (a csapattagok a 
SZOI VMG iskolából illetve Szé-
chenyi István Általános Iskola 
voltak). A csapat tagjai: Bauer 
Dániel, Bauer Gábor, Gaál Áron, 
Horváth Roland, Kovács Arnó, 
László Gergő, László Krisztián, 
Mesics-Leiner Félix, Pável Be-
nedek, Takács-Földes Olivér. 
Felkészítők: Tamás Pável és 
Tamás Vinkó.

A csapatok a megszokot-
takhoz hasonlóan most is 4 
csoportban kezdték meg a 
küzdelmeket a XXXIII. tornán, 
ezúttal az „A” csoportban volt 
6 csapat, a másik háromban 
5. Az alapszakaszban nagy 
meglepetések nem történtek, 
talán a Csatorna Patkányok 
szerényebb teljesítménye, és 
a korábbi két kiírás alsóházi 
győztesének, a Gotham City 
Sportbüfé 2. helye számított 

kicsit meglepetésnek. 
Érdekesség, hogy az „A” 
csoportban 3 csapat is 12 
ponttal zárt, mivel ők 2-1 
arányban körbeverték 
egymást, ezért a szerve-
zők a kiírás értelmében 
sorsoltak köztük. Több 
csapat is vereség nélkül 
abszolválta az alapsza-
kaszt (K.M.N. Gornji Senik 
- Andante, AS Kóma, Pri 
Marjekti - Hodos, Looney 

Tunes). Az alapszakaszt kö-
vetően kétfelé szakadt a 
mezőny, a legjobb 16 csapat 
a Perfect Change Alpokalja 
Kupáért, a felsőházba nem 
jutó csapatok pedig a Librecz 
Emléktornán folytatják a 
küzdelmeket. A játéknapok 
a következőképpen alakul-
nak: Január:12 (Női torna), 13, 
19, 20, 26 (Öregfiúk), 27 (elő-
döntők), február 2 döntők.

Fotó: Tóth Csaba

Futsal Diákolimpia IV. korcsoport

Lezárult az alapszakasz a XXXIII. Perfect Change Alpokalja Kupán

Asztalitenisz-hírek
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Kiváló eredményeket produ-
káltak tavaly a Thermálpark-
Szentgotthárd VSE tekeszak-
osztály csapatai. A remek 
teljesítményről Tróbert Jó-
zsef, a szakosztály vezetője 
nyilatkozott.  

– A 2018-as NB I-es bajnok-
ságot felnőtt csapatunk egy 
vereséget szenvedve torony-
magasan megnyerte, míg ifjú-
sági csapatunk a „szépen csil-
logó” ezüsttel lett gazdagabb. 

A bajnoki cím jogán a magyar 
első osztályba nyertünk indu-
lási jogosultságot, amelyre a 
Szentgotthárdi VSE történeté-
ben eddig még soha nem volt 
példa. Nemzetközi szinten is 
kiemelkedő utánpótlásképzés 
folyik szakosztályunkban, hi-
szen egyedülálló módon László 

Kata, Cserpnyák Martin, Karba 
Bálint személyében három 
játékosunk is szerepelhetett a 
legutóbbi korosztályos világ-
bajnokságon. A Szuper Liga 
(ez az első osztály elnevezése) 
őszi szezonja előtt – hatalmas 
botrányok közepette – átalakí-
tották az évtizedek óta válto-
zatlan versenyzési rendszert, 
„ad-hoc” csoportokra bontva 
a bajnokságot. Mindezt tették 
a csapatok tiltakozása ellenére. 
Az őszi fordulókban csapatunk 

a hatodik helyen végzett cso-
portjában, az ifi pedig második 
lett. Tavasszal az úgynevezett 
alsóházban folytatjuk, ahol az 
első osztály 6-12. helyei válnak 
megszerezhetővé. 

Egyéni sikerekben is bő-
velkedtünk az év során, a 
világbajnokságon való szerep-

lésen túl rengeteg elismerést 
szereztek játékosaink. Ha a két 
legnagyobbat kellene megem-
lítenem, akkor az Koltai László 
Senior OB2 helyezése, illetve 

Karba Bálint U18-as OB ösz-
szetett címe lenne. Utóbbinak 
is köszönhetően Bálint lett 
„Magyarország 2018 Èv U18-as 
játékosa”, amelynél nagyobb 
elismerés egy fiatal verseny-
zőnek nehezen képzelhető el. 

Összességében a 2018-as év 
volt a legeredményesebb esz-

tendő szakosztályunk eddig is 
rendkívül sikeres történeté-
ben. Ehhez segítséget nyújtott 
a városi önkormányzat, min-
den szponzorunk, szurkolónk, 

amelyért köszönetünket fejez-
zük ki. A legnagyobb elismerés 
a csapat tagjainak jár, akik 
időt, energiát nem kímélve 
próbálják öregbíteni városunk 
hírnevét. (Felvételeinken a 
tekecsapat és a korosztályos 
vb résztvevői láthatók)  

l –i.

rendel:
szerdán 10-12 h • hétfőn 15-18 h • csütörtökön 15-18 h

A labdarúgó megyei I. osz-
tályban és a megyei II. osztály 
„Déli” csoportjában szereplő 
csapataink edzőitől kértünk 
rövid értékelést az őszi sze-
zonbeli szereplésről, a továb-
biakról. 

Heiter László, a Kiswire-
Szentgotthárd VSE mestere 
úgy látja, hogy valóban gyen-
gén kezdett a csapat. Nem 
is annyira a mutatott játék, 
inkább az eredmények voltak 
lehangolóak. Nagy érvágás-
ként érték meg, hogy az első 
magyar kupa meccsen meg-
sérült két játékos, majd még 
két meghatározó csapattag 
vált ki sérülés miatt. A for-

dulópontot a vépi, idegenbeli 
győzelem jelentette, ez után 
már hozta a formáját és az 
eredményeket a csapat. A 
gólarány is kiegyenlített volt. 
A 7. helyezés nem rossz, de a 
végelszámolásnál reális lehet 
az első öt közé kerülni, vagy 
akár dobogós helyen végezni. 
Különösen a hazai mérle-
gen kell javítani, több pontot 
gyűjteni hazai környezetben. 
A felkészülés január közepén 
kezdődik, terem helyett a mű-
füves pályát veszik igénybe, 
felkészülési mérkőzések is be 
lesznek iktatva. Egy játékos 
további szereplése bizony-
talan, amúgy együtt marad a 
társaság. Egy gólerős csatárra 

mindenképpen szükség lenne 
a még eredményesebb szerep-
lés érdekében. 

Náricza Róbert, a Rábatót-
falui SE edzője úgy nyilatkozott, 
hogy összességében csalódást 
okozott a csapat a 10. helyezés 
miatt, de a mai fociban góllövő 
csatár nélkül nehéz meccseket 
nyerni. Az első félév az ismer-
kedés jegyében telt, mind a csa-
patot, a játékosokat, mind pedig 
az új bajnoki rendszert szokni 
kellett. Nagyon kiemelkedő 
teljesítmény nem volt a csa-
patnál, ha valakit mégis ki kell 
emelni, az Gombás Attila, aki 
annak ellenére rúgott kilenc 
gólt, hogy nem csatár. A hely-
zetkihasználás meglehetősen 

gyatra volt, hat döntetlenre 
végződő mérkőzésből a hely-
zetek alapján legalább négyet 
nyerni kellett volna, s akkor 
legjobb esetben még 12 pontot 
lehetett volna gyűjteni. Ha 
mindehhez még hozzátesszük 
az elkerülhető kapott gólokat, 
akkor valóban csalódás a 10. 
hely. A felkészülést január 15-
én kezdi a csapat két edzéssel 
és felkészülési mérkőzéssel. 
Gólerős csatár kellene a jó 
folytatáshoz, de nem nagy a 
kínálat. Ha sikerülne igazolni, 
akkor a jelenlegi kerettel leg-
alább a 4-6. helyen zárhatnák 
a bajnoki évet, de nem lenne 
elérhetetlen a dobogó sem. 

l.e.

Labdarúgás: így értékeltek az edzők

Sikertörténet volt a tavalyi év a szentgotthárdi tekéseknek



SZOBAASSZONY
Elvárás: terhelhetőség, precíz munkavégzés,

nyelvtudás

SZAKÁCS
Elvárás: szakirányú végzettség, előny: tapasztalat 

FELSZOLGÁLÓ
Elvárás: német nyelvtudás, előny: tapasztalat

Alkalmi munkavállalók és pályakezdők jelentkezését is várjuk!

Fényképes önéletrajzát az alábbi e-mail címre várjuk: 
cecilia.olasz@accenthotels.com

A szentgotthárdi 

GOTTHARD THERME HOTEL & CONFERENCE****
a következő pozíciókra keres munkatársakat:

Támogasson szentgotthárdi civil szervezetet!
Keresse meg azt a szentgotthárdi alapítványt vagy egyesületet, melynek projekt-

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

Kis adomány nem létezik! A civil szervezetek számára minden forint óriási se-
gítséget jelent.

A rendelkező nyilatkozaton az Ön adóazonosító jele mellett a kedvezményezett 
adószámát, kell feltüntetnie. 

Szentgotthárdi Civil Fórum 18897023-1-18

A Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány 18892901-1-18

Szentgotthárd Énekegyesület 18893311-1-18

Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesülete 18894219-1-18

Szentgotthárdért Közalapítvány 19246200-1-18

Szentgotthárdi Barokk Templomért Alapítvány 18888324-1-18

Horgász Egyesület Szentgotthárd 19895794-1-18

Rábafüzesért Egyesület 18896493-1-18

Farkasfa Jövőjéért Egyesület 18898677-1-18

Egészségesebb Jövőért Alapítvány 18894611-1-18

Szentgotthárdi Kerékpáros Egylet 18898543-1-18

Szociális Otthon Lakóiért Alapítvány 18883570-1-18

A Tehetségekért Alapítvány 18880292-1-18

Alapítvány Szentgotthárd Óvodáskorú Gyermekeiért 18883910-1-18

Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület 18895564-1-18

Szentgotthárdi Sportbarátok Egyesülete 18889727-1-18

Szentgotthárdi VSE 19893589-1-18

Szentgotthárdi Kézilabda Klub 19247964-2-18

Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület  18894941-1-18

Szentgotthárd Fúvóskultúrájáért Egyesület 18897229-1-18 

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

Szentgotthárd Közbiztonságáért Alapítvány 18884313-1-18 

Pro Natura St. Gotthárd Civil Összefogás 18898316-1-18

Rendelőintézet Szentgotthárd Szakellátásáért Alapítvány 18898787-1-18

Alapítvány Szentgotthárd Szakképzéséért 18880890-1-18

Hármashatár Baráti Kör 18887268-1-18

Iskolánk Tanulóiért Alapítvány 18881808-1-18

Synergy Fittness Szentgotthárd SE 18271948-1-18

Szentgotthárd - Térvidéki Munkások és Lelkesek Egyesülete 18204481-1-18

Alapítvány a 100 éves Szentgotthárdi Gimnáziumért 18880230-1-18

ÖRNYÉK Hagyományőrző és Harcművészeti Alapítvány 18284476-1-18

Máriaújfaluért Egyesület 18896929-1-18

Máriaújfalui SE 19893424-1-18

Rábatótfalusi Sportegyesület 19893503-1-18

Skorpió Kich-Box Sportegyesület 18892808-1-18

Brenner János Emlékhely Alapítvány 18880711-1-18

Önkéntes Tűzoltó Egyesület Magyarlak 19247737-1-18

Református Templomért Alapítvány 18882469-1-18

Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 15574321-1-18

Rába-Vidéki Szlovén Nyugdíjas Egyesület 18891508-1-18
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