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Ipartörténeti kiállítás nyílt a múzeumban

Szentgotthárdon január 19-én tartották a 
szalagavatót a Szentgotthárd és Térsége 
Általános Iskola és Gimnázium Vörös-
marty Mihály Gimnáziumában. Ötven-
három érettségi előtt álló diák mellére 
tűzték fel az osztályfőnökök a szalagokat.

A szokásokhoz híven a Színházban 
kezdődött az ünnepség családtagok és 
barátok körében. Az osztályfőnökök, 
Molnár Marianna és Gyécsek Andrea 
vezetésével érkeztek az érettségi előtt 
álló diákok a színpadra, a 12.g, osztályból 
32-en, a 12.b osztályból 21-en. Az ünnepi 
beszédek elhangzása után az osztályfő-
nökök főltűzték a szalagokat. A diákok vi-
dám műsort adtak, énekkel, jelenetekkel, 
paródiákkal elevenítették fel a diákéletet. 

A szokásokhoz híven a gimnázium aulá-
jában folytatódott az ünnepség. A fiatalok 

keringőt táncoltak, majd a lányok édes-
apjukat, a fiúk édesanyjukat vitték táncba. 

A jó hangulatú esten az Extázis zene-
kar szolgáltatta a talpalávalót, a ven-

déglátásról az őriszentpéteri  Bognár 
étterem gondoskodott, hajnalig tartott 
a mulatság. 

(Információ: gimnázium) 

Feltűzték a szalagokat

A 12.g. osztály

Élénk érdeklődés mellett nyílt meg feb-
ruár 15-én a Honismereti Klub és a Móra 
Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum „A 
szentgotthárdi ipar a XIX. században” 
című ipartörténeti kiállítása a Pável 
Ágoston Múzeumban. 

Folytatás az 5. oldalon 
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Karbantartás miatt szüneteltetik 
a fürdő működését

A szentgotthárdi fürdő szokásos féléves karbantartás miatt 
2019. 03. 18. és 2019. 03. 21. között rövid szünetet tart. Ebben 
az időszakban a fürdő összes részlege zárva tart. Az üzemszünet 
után, 2019. 03. 22-én, pénteken már újra megnyitja kapuit a 
vendégek előtt.

(Információ: St. Gotthard Spa &Wellness)

Év vége felé, egy fagyos na-
pon fekete zászlót lengetett 
a szél a szentgotthárdi vá-
rosi sporttelepen. Szomorú 
szívvel fogadtuk a hírt, hogy 
életének 76. évében elhunyt 
Mikos László szentgotthárdi 
sportember, labdarúgó, fut-
balledző. Aki ismerte, tudta 
róla, hogy szerette, mi több, 
imádta a sportot, a labda-
rúgást, amelynek művelője 
volt játékosként, edzőként és 
sportvezetőnként egyaránt. 

Mikos László 1961-től az 
ifjúsági csapatnál játékos-
edző volt. Tehetsége, fejlő-
dése töretlennek bizonyult, 
már a felnőtt csapatban is 
játszott, s aktív labdarúgó-

pályafutását az 1971/72-es 
szezonban fejezte be. Sport-
pályafutása során vidám, 
optimista személyisége, kö-
zösségépítő és közösséget 
összetartó tevékenysége a 
csapat eredményességét is 
előmozdította. Fontos volt 
számára, hogy fociedzőként 
is képezze magát, 1970-ben 
szerzett edzői oklevelet. 

1972-től a szentgotthárdi 
Vasas Sportegyesület fel-
nőtt labdarúgócsapatának 
edzője volt. 1972-től 1992–ig 
töltötte be az edzői posztot. 
Működése alatt kétszer si-
került a város csapatának 
(SZMSE) felkerülnie az NB 
III-ba, amiben lelkiismeretes 

munkájának nagy szerepe 
volt. Labdarúgóedzőként 
végzett munkája elismerésre 
méltó. Irányítása alatt olyan 
tehetséges focisták tanultak, 
akik később magasabb osz-
tályban folytathatták a lab-
darúgást, vagy éppen a futball 
szeretete miatt a mai napig 
folytatják edzői munkáju-
kat. A csapat sikerének leg-
főbb záloga a rendszeres és 
szakszerű edzésmunka volt. 
Mikos László helyi sportem-
berként sokat tett Szentgott-
hárd sportsikereiért, főleg a 
labdarúgás területén alkotott 
maradandót. Sokat küzdött 
azért, hogy a sport fontos 
része legyen a fiatalok életé-

nek, ami 
k é s ő b b 
hatott fel-
nőtt ko-
rukra is. 
Edzőként sok mindent meg-
tapasztalt, kudarcot és sikert 
egyaránt. Munkáját elismer-
ték, 2002-ben emlékplaket-
tet, 2016-ban emlékérmet ka-
pott, valamint Szentgotthárd 
Város Testnevelési és Sportdíj 
kitüntetésben is részesült. 
Mikos Lászlót sokan kísérték 
el utolsó útjára, volt labdarú-
gó társai is ott álltak a sírja 
körül, elköszönni jöttek egy 
igazi sportembertől. 

Nyugodjon békében! 
Csuk Alajos 

A mogersdorfi 
béke úton sétáltak

Mikos Lászlóra emlékezünk

A szentgotthárdi Harmónia Egészségvédő Kör tag-
jai nemcsak beszélnek az egészséges életmódról, de 
tesznek is érte. Február 21-én Mogersdorfban a Szent 
József tiszteletére 1775-ben épült barokk templomot 
keresték fel, és ellátogattak az Anna kápolnához is, 
ahol megemlékeztek Bertha von Suttnerre-ről, aki 
a világon elsőként kapta meg a Nobel-békedíjat. 

h. r. l.
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Február 25-én, a komoly-
zenét kedvelők nagy örömé-
re az idén is útjára indult a 
hangverseny-bérlet sorozat 
Szentgotthárdon. A Pannon 
Kapu Kulturális Egyesület és 
a Szentgotthárdi Muzsikáért 
Alapítvány által rendezett 
kamaraesten Németh Andrea 
és Németh Viola mutatkozott 
be. A testvérpár a celldömölki 
Ádám Jenő Zeneiskolában 
ismerkedett meg a dallamok 
világával, majd a szombat-
helyi Zeneművészeti Szak-
középiskolában folytatták 
tanulmányaikat. Viola a bázeli 

zeneakadémián szerzett zon-
goratanári képesítést, majd 
mesterfokozatot. Andrea je-
lenleg a grazi zeneművészeti 
egyetem gordonka szakos 
mesterképzésén vesz részt.

A bő hatvanperces kamara-
koncerten Beethoven C-dúr 
szonátája, Kodály Zoltán Op.4 
szonátája és Bloch: Shelomo 
műve hangzott el. Beethoven 
kései alkotását, mely telve van 
rejtélyekkel, Kodály drámai 
töredezettségének, Bloch zsi-
dó népzenei inspirációjának 
közvetítését a közönség vas-
tapssal jutalmazta H. R. L. 

Enigmák zongorára és gordonkára

A szerzetesi élet és a kertkultúra témakörében tartottak 
előadást február 27-én Szentgotthárdon, melynek keretében 
a jelenlévők megismerték a ciszterek és a város történetét.

A Nagyboldogasszony plébániatemplomban Heiter Róbert 
Gottfried tanár és szentszéki bíró kalauzolta el az érdeklő-
dőket egy képzeletbeli időutazásra, méghozzá 1183-tól, azaz 
a város alapításától kezdődően. Az ezt követő, hol békés, hol 
viharos évszázadokra kaphatott rálátást minden jelenlévő, 

a kötetlen, de ezzel együtt fontos információkat feldolgozó 
előadás során a szentgotthárdi ciszterek városkép-építési 
életéről. 

A közelmúltban megújult Refektóriumban Papp Bálint 
stratégiai és fejlesztési ügyintéző ismertette a tavalyi év során 
megújult faburkolat történetét és azt az új turisztikai szolgál-
tatást, mely a kolostorépület és a szerzetesség történelmét 
mutatja be. H. R. L. 

Az SZMSZC III. Béla Szakgim-
náziuma és Szakközépiskolá-
ja e tanévben 2019. február 
9-én tartotta szalagavatóját, 
melyet a hagyományoknak 
megfelelően bál követett. A 
Színházban tartott ünnep-
ségen 4 osztályban, összesen 
68 tanuló kapta meg az isko-
lai évek végének közeledtét 
jelző szalagot. 

Minden évben hagyomány, 
hogy a szalagavatós tanulók 
tanáraikkal górcső alá veszik 
az itt töltött éveket. Ilyenkor 
olyan, ez idáig titkolt képes-
ségeket is megvillantanak, 
melyek a következő humoros, 
zenés, táncos, multimédiás, 
sőt énekkel színesített jele-
neteket eredményezik. Így 
volt ebben az évben is. A jó 

hangulatú bál zárta a napot. 
Ha összegezni akarjuk az est 
és eltelt évek eseményeit, ak-
kor Korpics Ferenc igazgató 
köszöntőjéből idézhetnénk: 
„S ha végiggondolunk azon 
a sok-sok eseményen, ami 
az alatt az idő alatt történt 
velünk, közösen, amióta ti is 

részesei vagytok a III. Béla 
életének, elmondhatjuk, hogy 
gyarapodtunk, no nemcsak 
súlyban, hanem az élet min-
den területén. S ez is egy 
iskola feladata!”

(Információ: III. Béla 
Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája)

Volt egyszer egy kert...

A szakgimnázium és a szakközépiskola négy osztálya kapott szalagot
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Február 27-én ülésezett a szentgotthárdi önkormányzat.  
A képviselők tárgyaltak a Szentgotthárdi Közös Önkormány-
zati Hivatal tavalyi munkájáról, elfogadták a Pannon Kapu 
Kulturális Egyesület és a Móra Ferenc Városi Könyvtár és 
Múzeum  idei munkatervét, a Vasivíz Zrt.-vel  közös konzor-
ciumi pályázatot nyújtottak be a víziközmű-hálózat elavult 
vezetékeinek cseréjére. 

A két ülés között történt fon-
tosabb eseményekről Huszár 
Gábor polgármester tartott 
beszámolót. Elmondta, február 
elsején átadták az Alpokalja 
Motel és Kemping melletti 
munkaterületet, többek között 
sétány, kerékpártároló, új kerí-
tés épül az 50 milliós pályázati 
projekt során. Kínai küldöttség 
járt Szentgotthárdon, a megyei 
böllérfesztivál után jöttek a vá-
rosba turisztikai szakemberek, 
tetszett nekik Szentgotthárd. A 
polgármester felhívta a figyel-
met arra, hogy az idén március 
14-én egész napos program-
sorozattal ünneplik az 1848-as 
magyar forradalmat. 

Labritz Béla alpolgármester 
tájékoztatta a testületet, hogy 
dr. Dancsecs Zsolt jegyzővel, 
Doncsecz András hivatalve-
zetővel és Gál Józseffel a SZET 
Kft. ügyvezetőjével kétnapos 
bejáráson  vették számba a 
veszélyes fákat a városban. 
Többet ki kell vágni, a túl magas 
fákat esetleg visszavágva lehet 
tovább életben tartani. Fel kell 
készülni arra is, hogy egy nagy 
erejű orkán esetleg kifordíthatja 
a fenyőfákat, balesetet okozhat. 
(A közlemúltban egy vastag faág 
szakadt egy autóra, szerencsére 
nem sérült meg senki.) Az alpol-
gármester elmondta, folytatják 
a veszélyes fák számbavételét a 
többi városrészen is. 

A Szentgotthárdi Közös Ön-
kormányzati Hivatal 2018-as 
munkájáról szóló, 48 oldalas 
beszámoló megtárgyalásával 
kezdődött a tanácskozás. A 
közös önkormányzati hivatal 

Szentgotthárd Város Önkor-
mányzatának feladatait hajtja 
végre: kiszolgálja a képviselő-
testületet, bekapcsolódik 
az intézményirányítási 
feladatokba. A négy 
nemzetiségi önkor-
mányzat munkáját 
segíti, elvégzi az önkor-
mányzati feladatokat Apát-
istvánfalván, valamint mun-
kaszervezete a Szentgotthárdi 
Járás valamennyi települését 
magába foglaló Szentgotthárd 
és Térsége Önkormányzati 
Társulásnak is. Hatósági ügye-
ket intéz Szentgotthárdon és 
Apátistvánfalván. Ha az ügy-
irat-statisztikát nézzük, akkor 
tavaly több mint 8 000 új üggyel 
foglalkoztak, az ügyiratok úgy-
nevezett alszámait is összesítve 
az ügyszám a 22 000-et is meg-
haladja.. 

A Pannon Kapu Kulturális 
Egyesület 2018. évi tevékeny-
ségéről szóló beszámolóját és az 
idei év feladatait meghatározó 
munkatervét vita nélkül elfo-
gadták a képviselők.  

A Család- és Gyermekjóléti 
Központ a városban és a szent-
gotthárdi járás egész területén 
lát el szolgáltatásokat, a nehéz 
helyzetbe került gyermekek, 
családok sorsával foglalkozik, 
ez az egyik legnehezebb az 
önkormányzati feladatellátás 
körében, hiszen családok, em-
berek életébe kell beavatkozni, 
amikor az életviszonyok meg-
nehezednek, a gyermekek/
családok veszélybe kerülnek. 
Sok tudásra és nagy lelkierőre 
van szükségük a központ mun-

katársainak. Az intézményi be-
számoló azt mutatta, hogy a sok 
nehézség ellenére 2018-ban 
különösebb zökkenők nélkül 
sikerült a feladatokat elvégezni. 
Az önkormányzat nevében a 
polgármester köszönte meg a 
munkatársak tevékenységét. 

A Móra Ferenc Városi 

Könyvtár és Múzeum 2019. 
évi munkatervével, Szervezeti 
és Működési Szabályzatának 
módosításával, továbbképzési 
és beiskolázási tervével is fog-
lalkoztak az ülésen. 

Az önkormányzati képvise-
lők egyetértettek azzal, hogy a 
Vasivíz Zrt.-vel konzorcium-

ban pályázatot nyújtsanak be 
az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium által meghirde-
tett Víziközművek Állami Re-
konstrukciós Alapjából, illetve 
a Víziközművek Energiaha-
tékonyságának Fejlesztésére 
nyújtható támogatásra. A kon-
zorcium vezetője a víziközmű 
szolgáltató Vasivíz Zrt. lesz.  
A rekonstrukciós pályázatra ki-

zárólag a 2019-2033 időszak-
ra a Magyar Energetikai 
és Közmű-szabályozási 
Hivatal által jóváhagyott 
Gördülő Fejlesztési Terv 

felújítási és pótlási tervré-
szében szereplő rekonstruk-
ciós munkák megvalósítására 
lehetett pályázatot benyújtani. 
A pályázat pozitív elbírálása 
esetén a város víziközmű há-
lózatán a régi azbesztcement 
kötésű vezetékek cseréjére, 
illetve energia-megtakarítást 
eredményező fejlesztésekre 
kerülne sor.

(t. m.)

Több önkormányzati intézmény tavalyi munkájáról, 
idei tervéről is tárgyaltak a képviselők

Számba vették 

a veszélyes fákat 

a városban

Elektromos autókkal erősít az Opel
Egy éve éppen meghaladta a Magyarországon futó Ope-

lek száma a félmilliót, de mára ez a szám már 515 ezer fölé 
emelkedett. A bővülés zömmel a hazai eladások eredménye, 
hiszen tavaly csaknem 13 ezer új Opel talált gazdára.

– Nagyon komoly bázist jelent a márka számára a hazai 
Opel autópark, és azon dolgozunk, hogy továbbra – és hosszú 
távon – is megmaradjon az Opel vezető pozíciója a magyar-
országi népszerűségi listán – mondta Bakai Gergely, az Opel 
Magyarország ügyvezető igazgatója. Ha bázisról beszélünk, 
ki kell emelni a több évtizedes tapasztalattal rendelkező 
márkakereskedői és szervizhálózatot, ez  a megbízható 
háttér. Nemcsak új modellek sorával szeretnénk növelni 
eladásainkat 2019-ben, hanem szolgáltatásaink bővítésé-
vel is: az idei évtől öt év garanciát adunk minden újonnan 
megvásárolt Opelre. A 2019-es újdonságok közül elsőként a 
januárban a Zafira Life kisbusz mutatkozott be a Brüsszeli 
Autószalonon, és megjelentek az első képek és információk 
az új Vivaro kishaszonjárműről is. Ami a személyautókat il-
leti, az év közepén megújul az Astra, érkezik a plug-in hybrid 
Grandland-X, és bemutatkozik a nagyon várt új Opel Corsa, 
amelynek teljesen elektromos változata is lesz. 

Forrás: Opel Média
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Folytatás az 1. oldalról
A kiállítás apropóját az adta, 

hogy Szentgotthárdon a XIX-
XX. század fordulóján számos 
gyárat alapítottak, a Hunyadi 
úton egész gyárfüzér alakult ki. 
1894 és 1948 között működött 
itt a megye első és egyetlen 
dohánygyára. Az Első Magyar 
Óragyárat 1896-ban alapítot-
ták. 1899-ben az olasz szár-
mazású bécsi vállalkozók, a 
Bujatti testvérek alapították a 
selyemgyárat. A szentgotthárdi 

volt az első selyemszövőgyár 
Magyarországon. 1902 nyarán 
báró Wieser József gyáros – 
Széll Kálmán közvetítésével 
– kiváltotta a kaszagyártáshoz 
szükséges engedélyeket, és 
elindult a kaszagyár történe-
te. (Külön érdekesség, hogy 
a mostani múzeum épülete, 
az úgynevezett Stájer-ház az 
1910-es években a kaszagyár 
külföldi munkásainak szállás-
helyeként épült.)

Huszár Gábor polgármester 
kiállítási megnyitójában em-
lékeztetett arra, hogy a 19-20. 
század fordulóján nagy válto-
zások történtek a város életé-
ben, ez az iparosodás időszaka. 
Ennek emlékezetére már több 
rendezvény, kiállítás is volt. 
Szinte minden szentgotthárdi 
vagy környékbeli család vala-
milyen módon kapcsolódott a 
város négy nagy egykori ipari 
üzeméhez, az óragyárhoz, a do-
hánygyárhoz, a selyemgyárhoz 
vagy a kaszagyárhoz. A mosta-

ni tárlat előzménye az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma 
által kiírt Kubinyi Ágoston 
Program, amelynek keretében 
2017-ben egy állandó ipartörté-
neti kiállítás megnyitására ad-
tak be pályázatot, s ehhez el is 
nyert az önkormányzat 2 millió 
forintos támogatást, amelyet a 
múzeum a saját költségvetése 
terhére kiegészített. Ez a kiál-
lítás még jobban felkeltheti a 
város iránt érdeklődők figyel-
mét. (Megjegyezte, hogy éppen 

egy kínai küldöttség járt nála, 
s a most viselt, kézzel készí-
tett selyem nyakkendőt kapta 
ajándékba, aminek apropójá-
ból meg is említette a selyem-
gyárat a küldöttségnek.) Azt 
is elmondta, hogy legtovább a 
selyemgyár és a kaszagyár mű-
ködött, amelyekben a munkát 
még látta is, amikor a tanítvá-
nyokkal gyárlátogatáson járt. 
Elmondta, hogy nem biztató a 
kaszagyár épületegységének a 

sorsa, nehéz ugyanis egyezség-
re jutni a felszámolóbiztossal. 
Mint mondta: amikor az Opel 
városra gyakorolt hatásáról 
kellett véleményt alkotnia, a 

gyár sikerének titkát abban is 
látta, hogy olyanok dolgoztak 
a modern gyárban, akik a régi 
üzemekben tanulták a munka 
becsületét, szeretetét, a lelkiis-
meretes hozzáállást. 

Molnár Piroska könyvtár-
igazgató az előzményeket, a 
kiállítás anyagát ismertette. 
Elmondta, hogy amikor a kiál-
lítási anyagot rendezték, akkor 
megállapodtak abban, hogy 
szakemberek fognak majd 
beszélni a szakmai anyag-
ról. Az volt a cél, hogy minél 
többet tudjanak bemutatni 
erről a négy nagy hagyomá-
nyú gyárról. Ennek érdeké-
ben a hagyományos kiállítási 
anyag mellett virtuális tárlatot 
is készítettek, mert olyan óriási 
anyag jött össze, ami már nem 

fért el a múzeum termében. 
Röviden beszélt a kiállításon 
látottakról, az először létesített 
dohánygyárról, az óragyárról, 
a selyemgyárról az egészen 

2001-ig, csaknem száz évig 
működő kaszagyárig. Utalt arra 
is, nem véletlen, hogy domi-
náns szerepe van a kiállításon 
a kaszagyárnak, még az ott 
készített termékek palettája is 
látható itt, amelyhez Kovács 
Gyula révén jutottak hozzá. 
Van olyan anyag a tárlaton, 
amelyet kölcsönbe kaptak, 
másokat örökbe kínáltak fel 
a korábbi tulajdonosaik. Nem 
volt könnyű a régi emlékeket 
beszerezni a dohánygyárról 
és az óragyárról, ugyanakkor 
rengeteg anyag gyűlt össze a 
selyem- és kaszagyárról. Igen 
sokan működtek közre a kiállí-
tás létrejöttében. Hoztak be pél-
dául brigádnaplókat is, s Szent-
gotthárdon készült zsebórákat 
is kiállítottak. Megemlítette, 
hogy az egykori gépek modell-
jeiről Varjú Károly és Kovács 
Gyula ad majd tájékoztatást, 
és azt is, hogy a gyűjtőmun-
ka lényegében már 2013-ban 
elkezdődött. A továbbiakban 
Gueth László a multimédiás 
felületről, az érintőképernyő-
ről tájékoztatta a jelenlévőket. 
A kiállítás keddtől szombatig 
11:00-15:00-ig tekinthető meg, 
de előzetes időpont-egyeztetés 
alapján is látogatható. 

Lendvai Emil 
Fotó: G. L., H. R. L.

Ipartörténeti kiállítás nyílt a múzeumban

Gueth László beszél a kiállítás interaktív részéről, 
mellette Huszár Gábor polgármester, a kiállítás megnyitója 

Molnár Piroska, Kovács Gyula, Pochán Miklós

Varjú Károly a farkaskalapácsok működését mutatta be
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A Körmend-Rábafüzes kö-
zött épülő M8-as autóút foly-
tatásaként Ausztriában is 
épül az S7-es gyorsforgalmi 
út közel 30 km-es szakasza, 
amely az A2-es autópályá-
hoz kapcsolódik. 

Jelenleg a B65-ös ország-
úton lehet elérni ezt a térséget 
és az A2-es autópályát, ahol 
naponta kb. 20 000 gépjár-
mű közlekedik, több falun és 
Fürstenfelden keresztül. Sok 
magyar autós is jár ezen a sza-
kaszon, ezért nem árt tisztában 
lenni azzal, hogyan állnak ott a 
munkálatok, mikorra készül el 
ez a projekt.

Az S7-es gyorsforgalmi út-
nak két szakasza lesz:

• A nyugati szakasz az A2-es 
autópályától tart Dobersdorfig 
(valamivel Fürstenfeld után 
a határ felé), hossza 14,8 km, 
tervezett építési költsége 470 
millió euró (kb. 152 milliárd Ft). 
Ebből az összegből csak kör-
nyezet- és természetvédelmi 
kiadásokra kb. 100 millió euró 
szükséges.

• A keleti szakasz Dobers-
dorftól tart a határig, Heiligen-
kreuzig, hossza 13,6 km, terve-
zett építési költsége 140 millió 
euró (kb. 46 milliárd Ft).

• Ezek a 2015-ös költségada-
tok, de jelenleg már 700 millió 

euró (kb. 228 milliárd Ft) össz-
költséggel terveznek.

A nyugati szakaszt 2x2 sávos-
ra, a keleti szakaszt 2x1 sávosra 
tervezik, mivel a keleti szaka-
szon kisebb forgalom várható, 
mint a nyugatin. A költségeket 
jelentősen növeli három alagút 
megépítése, köztük a leghosz-
szabb Rudersdorfnál lesz, közel 
3 km hosszú. A teljes szakasz 
átadását 2023 év végére tervezik, 
a nyomvonal a mellékleten lát-
ható. Az M8-as autóút átadását 
2021-re tervezik, így ebben a te-
kintetben megelőzzük Ausztriát.

Az S7-es gyorsforgalmi út 
építési szándékát közel 20 év-
vel ezelőtt jelentették be, azóta 

folyik a tervezés, engedélyezési 
eljárás többlépcsős tartomá-
nyi (Burgenland és Stájer-
ország), valamint országos 
rendszerben, környezeti ha-
tástanulmánnyal, engedélyek 
kiadásával, ügyféli bejelentke-
zésekkel és fellebbezésekkel 
a környezetvédők részéről. 
Mint szinte minden országban 
bármilyen nagyobb volumenű 
építkezésnél, a környezetvédők 
megnehezítik az engedélye-
zési folyamatot, itt is ez volt a 
helyzet. Alapvetően nem is a 
gyorsforgalmi út ellen vannak, 
hanem annak nyomvonalát, 
kivitelezését és több egyéb 
részletet kritizáltak.

Az építkezés azonban már 
évekkel ezelőtt elindult, elő-
ször az A2-es autópálya csat-
lakozásánál és Fürstenfeld 
térségében, amely jelentős 
mértékű erdőirtással is pá-
rosult. Január 26-án pedig 
arról tájékoztatott az osztrák 
média, hogy ünnepélyes ke-
retek között megkezdték a 
rudersdorfi alagút kialakítását. 
Az eseményen részt vett az 
osztrák közlekedési miniszter, 
Burgenland és Stájerország 
tartományi főnökei és más 
prominens személyek.

A laza talaj miatt az alagút 
jelentős részénél nem lehet 
fúrást alkalmazni, hanem mar-
kológépekkel emelik ki a földet, 

amelyet utána folyamatosan 
körbe falaznak. Ezáltal nem 
lesznek robbantások, amelyek-
nek a környék lakóira, lakóépü-
leteire is hatásai lehetnének. 
A Lapincs folyón egy 127 m, a 
Lahnbach patakon egy 106 m 
hosszú híd is készül.

A környezetvédők megnyug-
tatására, épül 14 mesterséges 
vizes hely a kétéltűek részére, 
200 denevér-fészkelődobozt, 
10 feketególya-fészket he-
lyeznek ki. Továbbá 18 hektár 
mezőt és 24 hektár parlagföl-
det biztosítanak az élővilág 
részére, és a több mint 100 
hektár erdős részre 50 000 új 
fát ültetnek.

Woki Zoltán

Újabb szakaszába lépett az S7-es 
gyorsforgalmi út építése Ausztriában

Programajánló
Március 20. 17:00 Irodalmi Est Aporfi László nyugalma-
zott középiskolai tanár, a város díszpolgára előadásában: 
Arany János balladáit hallgathatják meg az érdeklődők. 
Helyszín: Színház, aula
 Március 25. 16:00 A Szentgotthárdi Egészségfejlesztési Iroda 
szervezésében a víz világnapja alkalmából Dr. Kúti Zsuzsa 
tart előadást a víz ökologikus hatásáról. 
Helyszín: Színház aula
Március 27. 17:00
Heiter Róbert Gottfried szentgotthárdi káplán, tanár, szent-
széki bíró előadása: „Böjti fegyelem” címmel. 
Helyszín: Színház, aula
Április 3. 17:00 Dr. Reisinger János irodalomtörténész diavetí-
téssel egybekötött előadása: Rembrandt 350 – Jézus élete – áb-
rázolások rajzokon, rézkarcokon, olajfestményeken címmel. 
Helyszín: Színház aula
Április 6. 10:00-16:00 A Szentgotthárdi Egészségfejlesztési 
Iroda szervezésében: Egészségnap. Az érdeklődők ingyenes 
egészségügyi szűréseket próbálhatnak ki.
Helyszín: Színház aula
 Április 7. 18:00 Hangversenybérlet A Capella Savaria Kama-
razenekar Haydn-estje hangversenyét hallgathatják meg az 
érdeklődők a Refektóriumban. Művészeti vezető: Kalló Zsolt.
Jegy ára: felnőtt: 1.300 Ft, diák: 700 Ft, nyugdíjas: 1.000 Ft
Helyszín: Refektórium
Április 10. 9:00-16:00 Véradás
Helyszín: Színház, aula
Április 11. 9:00-13:30
Magyar költészet napja
Helyszín: Színház
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Január 27-én mutatták be Szentgotthárdon a Színházban 
a Mindszenty József: Az édesanya című adaptációt három 
színben. A misztériumjátékot Merkli Ferenc vasszécsenyi 
plébános írta és vitte színre amatőr színjátszók előadásában. 
Majdnem telt ház fogadta a színjátszókat, akik a kommuniz-
mus áldozatainak emlékére szentelték az előadást. 

Az előadás kezdete előtt 
Merkli Ferenc plébános rö-
viden ismertette, milyen 
előzmények után született 
meg a darab. A Szakonyfalu-
ból származó plébános 2017-
ben elvesztette édesanyját, 
Merkli Ferencnét, született 
Sulics Irént. A halála miatt ér-
zett fájdalom késztette arra, 
hogy elővegye Mindszenty 
József: Az édesanya című 
könyvét, amelynek rövidí-
tett változata (300 oldalas) 
minden plébánián fellelhető. 
Az eredeti, két kötetes kézzel 
írt könyv 1200 oldalas, ez 
alapján vállalkozott a szinte 
lehetetlennek tűnő feladat-
ra: Minszenty József, egykori 
esztergomi érsek, Magyar-
ország hercegprímása éle-
tének bemutatására. Három 
részben dolgozta fel az életét, 
édesanyjához fűződő benső-
séges kapcsolatát. A rózsafü-
zérek mintájára az első rész 
az örvendezésé, a második 
a dicsőítésé, a harmadik a 
szenvedésé. A legfiatalabb 
szereplő 15 éves, a legidősebb 
79 volt. A Mindszentyt alakító 
idősebb férfi kísértetiesen 
hasonlított rá, a városban 
kitett plakátok alapján töb-
ben úgy vélték, a róla készült 
régi fotót látják. Egyébként 
1947-ben Szentgotthárdra is 
ellátogatott a főpap.

Merkli Ferenc elmondta, 
Szentgotthárd környékén már 
több faluban felléptek, de Kör-
menden, Toronyban, Vasszé-
csenyben, Csehimindszenten 
(a bíboros prímás Pehm József 

néven született ebben a kis 
faluban) és még több helyen 
is bemutatják a darabot.

Stilizált díszletek között 
zajlott az előadás, az első rész 
szülei házasságkötését, a bol-

dog gyermekkort, az édesanya 
mágikus szeretetét idézte föl. 
Az eszes, csendes gyermeknek 
édesanyja esténként a szen-
tek életéből olvasott szemel-
vényeket, ezek a történetek 
nagy hatást gyakoroltak rá. 
„Az édesanya az élet legjobb 
tanítója” – írta visszaemléke-
zésében. 

A második rész a szülői 
háztól való elszakadást, a pre-
montrei gimnáziumi éve-
ket ölelte fel, író, vagy pap 
szeretett volna lenni, sokat 
imádkozott, nagy hatással 
volt rá Károly erdélyi püspök, 
a szombathelyi szeminárium-
ban filozófiából, teológiából 
is jeleskedett tanulmányai 
során. A papi elhivatottságot 
választotta, 1915-ben Mikes 
püspök szentelte föl. Édes-
anyja titokban mindig is pap-
nak szánta, a mélyen vallásos 

szülők áldásukat adták elha-
tározására.

Szolgált Rábapatyon, Zala-
egerszegen, Szombathelyen, 
1944-ben veszprémi püspök. 
Üldözték és letartóztatták 
a kommunisták, a nyilasok, 
megjárta a sopronkőhidai bör-
tönt is. Sziklaszilárdan kitar-
tott elvei mellett, védelmezte 
a szegényeket, elesetteket. XII. 
Piusz pápa 1945. október 2-án 
nevezte ki Mindszenty Józse-

fet Esztergom 79. érsekévé és 
ezzel együtt Magyarország 
hercegprímásává.

Az előadás harmadik ré-
sze a szenvedéseket idézte. 
A kihallgatások és kínzások, 
a koholt vádak (hazaárulás, 
valutaüzérkedés) beismeré-
sének kicsiholását rafinált 
eszközökkel és módszerekkel. 
Péter Gábort, a korszak hírhedt 

kihallgató tisztjének figuráját 
Merkli Ferenc plébános ját-
szotta, korabeli egyenruhában, 
suhogó gumibottal, lábát az 
asztalra téve, hogy a végsőkig 
alázzák a bíborost. Családjá-
val is zsarolták, pszichotróp 
gyógyszerekkel „kezelik”. Na-
gyon beteg volt, amikor újra 
magához ölelhette szeretett 
édesanyját, aki arra biztatta: 
tartson ki, nem követett el sem-
mit. Életfogytiglani börtönbün-
tetésre ítélték a koncepciós 
perben. Az 1956-os forradalom 
kitörése után kiszabadították, 
első útja édesanyjához veze-
tett, majd Budapestre sietett. 
A forradalom leverése után 
az amerikai nagykövetségen 
lelt menedékre. Édesanyja 
haláláról 1960-ban itt értesült, 
temetésére nem mehetett el. 
Mindig is hálával, fájdalommal, 
az égi viszontlátás reményével 
gondolt rá. 

Mindszenty József herceg-
prímás boldoggá avatását 
1986-ban kezdeményezték. 

A szentgotthárdi előadás 
után döbbent csend követ-
kezett, majd hosszabb tapssal 
köszönték a vasszécsenyi szín-
játszóknak az élményt. 

(t. m.)
Fotó: Gotthard TV

Az édesanya, misztériumjáték 
Mindszenty József emlékére
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Február 15-én 64. alkalom-
mal adták át a budapesti 
Műcsarnokban a fiatal mű-
vészeket támogató Derko-
vits Gyula-ösztöndíjat. W. 
Horváth Tibor másodszor 
is megkapta.

A díjakat Fekete Péter, 
az EMMI kultúráért fele-
lős államtitkárától kapták 

meg a művészek. A Derkó 
2019 ösztöndíjasok között 
található a szentgotthárdi 
Tájidegen fesztivál szerve-
zésében és megrendezé-

sében oroszlánrészt vál-
laló W. Horváth Tibor is, 
aki másodszor részesült az 
ösztöndíjban. A díjazottak 
munkáiból március 17-ig 
látható kiállítás a Műcsar-
nokban. 

A Derkovits Gyula-ösz-
töndíj a fiatal képzőművé-
szek által elnyerhető első 
állami elismerés, amely a 

díjazott számára komoly 
presztízst jelent, és az ösz-
töndíj nyújtotta lehetőségek 
segíthetik további pályája 
során. 

A díj elnyerése kapcsán 
W. Horváth Tibortól meg-
tudtuk, hogy – mint a Derkó 
kiadványban is szerepel a 
munkájához kapcsolódóan 
– videó-művészeti  tevé-
kenységével egyidejűleg a 
performance határterüle-
teit kutatja. Multimediális 
akciókat, interdiszciplináris 
off-grid beavatkozásokat, 
esemény alapú installáci-
ókat hoz létre. Jelenleg „ 
A Holdon nem kell füvet 
nyírni” munkacímmel egy 
egész estés performance 
filmet forgat, egy kísérleti 

színházi projektben dolgo-
zik mint színész és zenész. 
Az idén ötödik alkalommal 
rendezi meg a Tájidegen 
– Művészeti Szabadnapok 
fesztivált. A Dekór kiállításra 
vitt művei: Buoy Voyage/ins-
talláció/2018; 10 Deka Mű-
vészet/performance videó 
sorzat/2018; SZUSZ/perfor-
mance videó sorozat/2018; 
Ün n e p n a p / p e r fo r m a n ce 
videó loop/2018, Munkanap 
(szabadon szerkesztett rész-
let A Holdon nem kell füvet 
nyírni című filmből).

l.e.

240 éve, 1779. március  
16-án szentelte fel Szily Já-
nos püspök a 15 évvel ko-
rábban felavatott, mostanra 
szinte teljes pompájában 
elkészült templomot. Ezen 
a napon tartották Alberik 
Fritz heiligenkreuz-szent-
gotthárdi főapát pappá szen-
telésének 50. évfordulóját is. 
Alberik apát lett a nagysza-
bású építést kezdeményező 
és elkezdő Robert Leeb apát 
utóda 1755 után. Az ő gondos 
gazdálkodása tette lehetővé 
a barokk templomunk és a 

hozzá tartozó kolostor épí-
tésének befejezését.

1 5 0  é v e ,  1 8 6 9 .  m á r -
cius 5-én született gróf 
Ambrózy–Migazzi István, a 
híres botanikus, a malonyai 
és a jeli arborétumok ala-
pítója. Tanakajdon nőtt fel. 
Az első világháború után 
végzett megfigyeléseket a 
környékünkön. Zsida ha-
tárában 3 olyan növényt is 
talált, melyek csak itt hono-
sak: a nárcisz, a sárgaliliom 
és a kakasmandikó. 1933. 
augusztus 31-én halt meg, 

sírja a jeli arborétumban 
található. 

125 éve, 1894. március 20-
án Vajda Ödön zirci főapátot 
I. Ferenc József király a Li-
pót-rend lovagkeresztjével 
tüntette ki.

30 éve, 1989. március 4-én 
avatták fel Gömbös László 
szobrász, Arany János kőből 
készült mellszobrát az álta-
lános iskola előtt. A művész 
Csörötneken született 1926. 
május 14-én, ősi magyar 
nemesi családba, majd a 
szentgotthárdi gimnázium 

tanulója volt. Az ő alkotása 
a Széll Kálmán téren talál-
ható III. Béla királyt ábrá-
zoló egész alakos szobor, 
melyet 1983-ban, a várossá 
avatásra készített. Alkotásai 
a környék több településén 
megtalálhatók. Szülőfaluja, 
Csörötnek főterén található 
az 56-os emlékmű és az 
Őriszentpéteren álló Köztár-
saság obeliszk. 2010. február 
19-én, 83 éves korában halt 
meg Budapesten.

Összeállította: 
Talabér Lászlóné

Nevezetes szentgotthárdi évfordulók márciusban

Másodszor részesült Derkovits-ösztöndíjban
W. Horváth Tibor átveszi a díjat

A művész 
egyik munkája 
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Mozog a munkaerőpiac, de mégis nehéz álláshoz jutni, vagy megfelelő munkaerőt találni. 
A 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

2019. februárban a következő állásajánlatok érkeztek be hozzánk: vezető cukrász, adminisztrátor, 
műszaki karbantartó, gépkezelő, rakodómunkás, operátor, úszómester, eladó, értékesítési, 
ügyviteli asszisztens villamosmérnök, gépkezelő.

A DÉL-VAS MEGYEI GAZDASÁG- ÉS FOGLALKOZTATÁS-FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉS A HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS SZOLGÁLATÁBAN  

PROJEKT AZONOSÍTÓ: TOP-5.1.2-15-VS1-2016-00001  A PROJEKT KEDVEZMÉNYEZETTJE VASVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA.

TOP Paktum Sarok

A Tudományos és Technoló-
giai Park címmel is rendelke-
ző Szentgotthárdi Ipari Park 
a város és a nemzetgazdaság 
szempontjából is kulcsfon-
tosságú területi egység. Mivel 
a gazdasági, ipari telephely 
iránti kereslet intenzív a tér-
ségben, az ipari park bővítése 
vált szükségessé. 

A Szentgotthárd Város Ön-
kormányzata által elnyert, TOP-
1.1.1-15-VS1-2016-00003 kód-
számú pályázati támogatásnak 
köszönhetően egyrészt megtör-
ténik az ipari park III. ütemmel 
történő bővítése, annak még 
hiányzó alapinfrastruktúrája 
(víz, csatorna, áram, közvilágí-
tás) kiépítése. A projekt másik 
része a már jelenleg is működő 
ipari park II. ütem területén – 

Felső liget út – a közlekedési 
rendszer fejlesztését célozza: a 
gyalogos, kerékpáros közleke-

dőfelület kialakítása, valamint 
az autóbuszöblök és buszfor-
duló kiépítése valósul meg a 
projekt keretében.

Az engedélyezési és kiviteli 
tervdokumentáció elkészültét, 
az építési engedély megszer-

zését, illetve az Irányító Ha-
tóság jóváhagyását követően 
a kivitelező kiválasztására 

lefolytatott nyílt közbeszerzési 
eljárás után jelentős mérföld-
kőhöz érkezett a projekt: a „II. 
ütem” fejlesztésére irányuló 
kivitelezési szerződést alá-
írására került sor. Az eljárás 
során a legkedvezőbb áraján-

latot az Utplan ‚95 Kft. (8900 
Zalaegerszeg, Árpád u. 19.) 
tette, a II. ütemhez kapcsoló-
dó kivitelezést 112.082.348 Ft 
(88.253.817 Ft + ÁFA) vállalko-
zási díjért végzi el a szerződés 
hatálybalépésének napjától 
számított 120 napon belül, te-
hát legkésőbb július közepéig.

Az elmúlt időszakban le-
zárult már az Ipari Park III. 
ütem fejlesztéséhez szük-
séges területek kisajátítási 
eljárása is, továbbá az ehhez 
az ütemhez tartozó tervezési, 
engedélyeztetési folyamatok 
is a végéhez közelednek, ezt 
követően pedig itt is megin-
dítja az Önkormányzat a kivi-
telező kiválasztására irányuló 
közbeszerzési eljárását.

(Információ: szentgotthárdi 
önkormányzat)

Indul a Szentgotthárdi Ipari Park fejlesztése

Több éve hagyomány, hogy 
farsang szombatján ren-
dezi a város télűző-napját 
a Pannon Kapu Kulturális 
Egyesület. A március 2-án 
megrendezett családbarát 
rendezvényen idén első 
alkalommal hagyomány-
teremtő szándékkal fánk-
sütő versenyt  hirdettek.  

A jelentkezők rózsafánkot, 
szív- és hagyományos (sza-
lagos) fánkokat mérettettek 
meg. A győztes végül, egy 
Horváth R. László által készí-
tett „sós” krumplis-tonhalas 
fánk lett, amelyhez a „kukta” 
fokhagymás-lilahagymás-
szezámmagos „piros” szószt 
kínált. h.r.l. 

Fánksütők versenye

Horváth R. László a sós fánkok készítője

Huszár Gábor polgármester és 
Horváth Béla, az UTPLAN’95 Kft. 

ügyvezető igazgatója
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Szentgotthárdon, február 
10-én, a Szlovének Házában 
emlékeztek meg a szlovén 
kultúra napjáról, amely a 
szlovén himnusz szerzője, 
France Prešeren halálának 
napjához (február 8.) kötődik. 
Bemutatták A szlovén Rába-
vidék című dokumentum-
filmet, és átadták a Rozma-
ring-díjakat. Az ünnepséget 
a Magyarországi Szlovének 
Szövetsége szervezte.

Szentgotthárdon minden 
évben megünneplik a szlovén 
kultúra napját a Rába-vidéki 
szlovének. Az ünnepségen 
részt vett dr. Robert Kokalj, 
a Szlovén Köztársaság bu-
dapesti nagykövete, Boris 
Jesih, a Szlovén Köztársaság 
szentgotthárdi főkonzulja, 
Olga Belec, a Szlovén Köztár-
saság Határon Túli Szlovének 
Hivatalának államtitkára, 
Kissné Köles Erika, a szlovén 
nemzetiség országgyűlési 
szószólója, Ropos Márton, 
az Országos Szlovén Önkor-

mányzat elnöke, valamint 
Huszár Gábor, Szentgotthárd 
polgármestere.

Az idén 175 éves Szlovénia 
himnusza, amelynek szerzője, 
France Prešeren a szlovén 
irodalom legnagyobb köl-
tője. 1844-ben írta a szlovén 
himnuszt, pontosabban a 
Zdravljica, a Pohárköszöntő 
című darabot, amely aztán 
Szlovénia himnusza lett.

A magyar és a szlovén him-
nusz elhangzása után Mukics 
Dusán, szlavista és újságíró 
méltatta a szlovén kultúrát. 

Kiemelte, hogy a kultúra te-
rületén nincs miért szégyen-
kezniük a Rába-vidéki szlové-
neknek, akik a szlovén nemzet 
egyenértékű tagjai. Örökségük 
azonban veszélyben forog, és 
az eltűnését csak a fiatalok 
bevonásával akadályozhatják 
meg. Ebben segítségükre lehet 
a szlovén kultúra és az anya-
nemzet, hangsúlyozta.

A programon többször is 
fellépett az öt évvel ezelőtt ala-
kult EDNA szlovén népzenei 
együttes, amely a Muravidéki 
és a Rába-vidéki zenei örök-
séget dolgozta fel, és közvetíti 
hagyományos módon és mo-
dern átszerelésben. 

Bemutatták A szlovén Rába-
vidék című dokumentumfil-
met, amely Szentgotthárdot és 
a szlovének lakta falvakat mu-

tatta be. A félórás film már ko-
rábban készült, a közszolgálati 
televízió szerkesztőségének 
munkatársai aktualizálták a 

Magyarországi Szlovének Szö-
vetsége kérésére. A film két-

nyelvű, magyar feliratozással 
készült. A helyi szlovének me-
sélnek életükről, a régmúltról 
és hagyományaikról, amelye-
ket ma is őriznek. Gyönyörű 
képekkel tárul a szemünk elé 
a szépséges határvidék, eleve-
nedik meg a történelmi múlt, 
a szegénységből, megpróbál-
tatásokból bőven jutott az itt 
élő szlovéneknek is.  

A program ösztöndíj-át-
adással folytatódott.  – Ahogy 
Magyarországon meg Euró-
pában, úgy itt, a Rába-vidéken 
is érezhető a népességcsök-
kenés. De szerencsére van 
kilenc kulturális csoportunk, 

az aktív fiatal tagokat minden 
évben megpróbáljuk ösztö-
nözni – mondta Hirnök József, 
a Magyarországi Szlovének 
Szövetsége elnöke. 

A Magyarországi Szlovének 
Szövetsége által alapított Roz-
maring-ösztöndíjakat azok a 
fiatalok kaphatják, akik aktí-
van szerepet vállalnak a nem-
zetiségi kulturális csoportok 
munkájában. – Nem olyan 
nagy összeg, inkább szimbo-
likus elismerés, hiszen egyre 
kevesebb a fiatal, akik még 
őrzik ezt a kultúrát. 

A havonta 15 ezer forint-
tal járó ösztöndíjat öt fiatal 
vehette át Hirnök Józseftől, 
valamint Bajzek Gyöngyitől, 
a Magyarországi Szlovének 

Szövetsége titkárától. Ösz-
töndíjas lett Zsöks Krisztina, 
a felsőszölnöki Pável Ágoston 
Vegyeskar tagja, Illés Noé-
mi a szakonyfalui néptánc-
csoportból, Kovács Kristóf, 
a szakonyfalui néptánccso-
port tagja, Szukics Kristóf a 
felsőszölnöki néptánccso-
portból, valamint Csuk Ádám, 
a felsőszölnöki néptánccso-
port tagja. 

A szlovén kultúra napján 
tartott ünnepséget az Edna 
zenekar műsorával, és foga-
dással zárták. 

(t. m.)
Fotó: Holecz Károly

A szlovén kultúra napját ünnepelték

Az Edna népzenei együttes

Mukics Dusán

Az ünneplők 
a Szlovének Házában
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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 

A Szentgotthárd és Tér-
sége Turisztikai Egyesü-
let, a St. Gotthard Spa & 
Wellness és a Hotel Lipa 
idén is közösen jelentek 
meg Budapesten, a Hun-
gexpón rendezett Utazás 
Kiállításon. Önálló stan-
don voltak megtalálhatók 
nemcsak a helyi és térségi 
szálláshelyek, program-
lehetőségek, hanem a 
Hármashatárra is kite-
kintést adó kiadványok, 
szóróanyagok. A kiállítás 
február 21–24-ig tartott, 
amelyből az első szakmai 
nap keretében alkalmat te-
remtettek kapcsolatépítésre, 
marketing lehetőségek feltér-
képezésére.

Völler Andrea

Szentgotthárdiak 
az Utazás Kiállításon

Szentgotthárdon február 
22-én, a Jobbik Szentgott-
hárdi Alapszervezetének 
irodájában, sajtótájékoztató 
keretében mutatta be a Jobbik 
Szentgotthárdi Alapszerve-
zete és a Közösen Szentgott-
hárdért Egyesület önkor-
mányzati képviselőjelöltjeit 
Bana Tibor szentgotthárdi 

országgyűlési képviselő. Dan-
ka Zsuzsanna, Laczó Zoltán, 
Lábodi Gábor, valamint Seiler 
Tamás a Jobbik és a Közösen 
Szentgotthárdért Egyesület 
színeiben mérettetik meg 
magukat az őszi önkormány-
zati választásokon.

(Információ: Jobbik Szent-
gotthárdi Alapszervezete)

Felhívás
közlekedéssel kapcsolatos változásokról

Felhívjuk a T. közlekedők figyelmét, hogy Szentgotthárd 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. január 
30-i ülésén módosította a fizetőparkolók működésének és 
igénybevételének rendjéről szóló önkormányzati rende-
letét. 2019. április 01. hatállyal bevonták a fizetőparkolási 
rendszerbe a Hunyadi úton a Pável Ágoston Múzeumtól 
nyugatra eső, a Hunyadi úti butiksor mögött lévő parkolót. 
Ebben a parkolóban 2019. április 01-től a parkolásért fizetni 
kell majd, és csak érvényes parkolójeggyel, vagy bérlettel 
lehet igénybe venni.

Kérjük a közlekedéssel kapcsolatos változások figyelem-
mel kísérését és szíves  betartását.

Együttműködésüket köszönjük!
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal

Közös jelöltként indulnak 
az önkormányzati választáson
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MOZIMŰSOR
március 14. 18:30 – Ingye-

nes vetítés!
Guerilla (magyar történelmi 

film – 2D)
Premier! március 15. 19:00, 

március 17. 18:00, március 19. 
19:00, március 22. 19:00

Családi bunyó (szinkroni-
zált angol-amerikai vígjáték 
– 2D)

március 16. 17:00. március 
17. 16:00

Így neveld a sárkányodat 3 
(szinkronizált amerikai csalá-
di animációs kalandfilm – 2D)

március 16. 19:00, március 
18. 19:00

A csodagyerek (szinkro-
nizált hongkongi-amerikai 
horror-thriller – 2D)

március 23. 17:00, március 
24. 16:00

A királynő kutyája (szinkro-
nizált belga családi animációs 
film – 2D)

március 23. 19:00, március 
24. 18:00, március 26. 19:00

Boldog halálnapot! 2 (szink-
ronizált amerikai horror-
thriller – 2D)

március 25. 19:00 (Film-
klub)

Vándorszínészek (magyar 
romantikus vígjáték – 2D)

Premier! március 29. 19:00, 
március 31. 18:30, április 2. 
19:00

Túltolva  (szinkronizált 
svájci-angol-francia-amekikai 
vígjáték – 2D)

Premier! március 30. 17:00, 
március 31. 16:00

Dumbó (szinkronizált ame-
rikai családi kalandfilm – 3D)

március 30. 19:30, április 
1. 19:00

Dermesztő hajsza (szinkro-
nizált angol akcióthriller – 2D) 

PREMIEREK HÓNAPJA
Az idei március kivételes 

időszaknak számít a szent-
gotthárdi Csákányi László 
Filmszínház életében, mert 
majdnem minden hétvégére 
jut egy premier. A sort nyolca-
dikán a Marvel Kapitány kezd-
te. Ez a szuperprodukció egy 
teljesen új kaland a különleges 
mozis univerzum eddig nem 
ismert periódusából, amely 
Carol Danverst követi nyo-
mon, aki idővel a világegyetem 
új hősévé válik. 

Március 15-én (pénteken) 
a Családi bunyó következik. A 
film igaz történet alapján ké-
szült, egy szívmelengető és el-
més vígjáték, amely bizonyítja, 
hogy mindig megéri küzdeni, 
ha a famíliáról van szó. 

Március 29-én (pénteken) a 
Túltolva című pörgős alkotás 
érkezik. A Miami és Key West 
trópusi helyszínein játszódó 

történet egy pimasz komédia, 
amelyet a készítői ellenszer-
nek szántak a világban tapasz-
talható nyavalyákra. 

Március 30-án (szombaton) 
Dumbó zárja a nem minden-
napi szériát. A Walt Disney 
Stúdió és Tim Burton rendező 
nagy ívű kalandja jelentősen 
kibővíti a közismert és népsze-
rű klasszikus mesét, amelyben 
a különbözőséget ünneplik, a 
családot nagy becsben tartják, 
az álmok pedig szárnyalnak. 

Természetesen a többi re-
mek produkciót is kár lenne 
kihagyni. Március 14-én (csü-
törtökön) 18:30 órától például 
a nemzeti ünnep alkalmából 
az érdeklődők ingyen néz-
hetik meg a Guerilla című 
magyar történelmi filmet, 
amely a hazai bemutatót kö-
vető nyolcadik napon – azaz 
közvetlenül a premier hete 
után – kerül az ezüstvászon-
ra. További információk és 
online helyfoglalás: www.
csakanyimozi.hu

Az Európai Területi Társulás lehetőség az Unió önkormány-
zatai számára, hogy tartós határon átnyúló együttműködésen 
keresztül valósítsák meg közös céljaikat. A Muraba ETT a 
magyar és szlovén nemzeti közösségek által vegyesen lakott 
területek együttműködését segíti.  

Mi is az az Európai Területi 
Társulás?

Az Európai Unió az áruk 
és a tőke szabad áramlását, 
a szolgáltatások szabadsá-
gát és a személyek szabad 
mozgását hirdeti; azonban a 
határ közelében élve sokszor 
tapasztaljuk, hogy az eltérő 
szabályozások vagy esetlege-
sen a szabályozás hiánya miatt 
a szomszédos területekkel 
való együttműködés, az ott 
való ügyintézés mégis problé-
mákba ütközik. A problémákat 
feloldó, tartós határon átnyúló 

együttműködések biztosításá-
nak érdekében 2006-ban az 
EU egy új, önálló jogi szemé-
lyiséggel rendelkező eszköz, 
az Európai Területi Társulás 
(ETT) létrehozását kezdemé-
nyezte. Mára Európában 68 
ETT működik, melyek a leg-
különbözőbb feladatok – határ 
menti kórház üzemeltetésétől 
kezdve oktatási együttműkö-
désen keresztül helyi termék 
hálózat kialakításáig – ellátá-
sán keresztül javítják a határ 
mentén élők életminőségét.

Mit adhat egy ETT Szent-

gotthárdnak?
A Muraba ETT alapító tagjai 

Szentgotthárd Város Önkor-
mányzata, Lendva Község 
Önkormányzata, az Országos 
Szlovén Önkormányzat és a 
Muravidéki Magyar Önkor-
mányzati Nemzeti Közösség. 
Az ETT célja egy olyan együtt-
működő térség kialakítása, 
ahol a lakosság - folyamatosan 
növekvő mértékben - fenn-
tartható, helyi forrásokból 
fedezi szükségleteit; a beru-
házások a helyi igényekre és 
feltételekre szabva valósulnak 
meg, elősegítve a vonzó mun-
kahelyek kialakítását; s ahol 
mindenki felelősen cselekszik 
egy élhetőbb környezet kiala-
kításáért.

Ennek érdekében a Muraba 

ETT felméri a térség határ 
menti kitettségéből fakadó 
akadályokat és fejlesztési 
szükségleteket; s együttmű-
ködési programokat szervez, 
hogy ezen lehetőségekből 
előnyt kovácsolhassunk. Az 
ETT továbbá figyelemmel 
kíséri a Rábavidék és a Mura-
vidék intézményei, lakossága 
és az üzleti szféra (kiemelten 
térségünk kis- és középvál-
lalkozói) számára elérhető 
támogatási lehetőségeket, és 
segítséget kíván nyújtani ezen 
pályázatok előkészítésében 
és megvalósításában, hogy az 
Európai Unió által kínált for-
rás- és programlehetőségek-
ben térségünk is megfelelően 
részesülhessen. 

A határmentiségből előnyt kovácsolni

Bemutatkozik a Muraba ETT
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Szentgotthárd Város If-
júsági Tanácsa közremű-
ködésével február 14-én 
terematlétika versenyen 
vehettek részt a kistérség-
ben tanuló diákok. Immár 

hagyománynak számít az 
általános iskolások és he-
lyi gimnazisták körében a 
februári terematlétika ver-
seny. Az idén a tavalyinál is 
több nevezés érkezett (közel 
150 versenyző) a különbö-
ző versenyszámokban. Az 
ifjú versenyzők 30 méteres 
futásban, magasugrásban, 
tömöttlabda hajításban, 
helyből távolugrásban és 
többkörös futásban mér-
hették össze erejüket. Nagy 

öröm, hogy a kistérség min-
den iskolája képviseltette 
magát az eseményen, érkez-
tek diákok a felsőszölnöki, 
apáti, csörötnek-magyarlaki, 
és természetesen a szent-

gotthárdi oktatási (Arany 
iskola, Széchenyi iskola, 
gimnázium) intézmények-
ből. Versenyszámonként az 
első három helyezett érem 
díjazásban részesült, amely 
méltó elismerést jelentett a 
díjazottak számára.  A tervek 
szerint a verseny folytatá-
saként a tavaszi időszakban 
egy szabadtéri atlétikaver-
senyen küzdhetnek meg 
egymással a kistérség iskolái.

g. á

Az idei tanévben a szombat-
helyi Oladi iskola tornacsar-
noka adott otthont az V-VI. 
„B” kategóriás (nem igazolt) 
leány kézilabda megyei diák-
olimpia döntőnek. A tavalyi 
tanévben az országos döntőn 
szentgotthárdi siker született, 
ezért az idei évben is a megyei 
viadal esélyesének számítot-
tak a szentgotthárdi lányok. A 
versenyen körmérkőzéseken 
a körmendi Rázsó iskola, a há-
zigazda Oladi iskola, a kőszegi 
Jurisich gimnázium, valamint 
a szentgotthárdi gimnazista 
lányok versengtek a bajnoki 
győzelemért. A gimis lányok 
ismét magabiztosan játszot-

tak, mindhárom meccsüket 
megnyerve (Rázsó – SZOI 
4:14, SZOI – Jurisich 16:12, 
Olad – SZOI 5:13) megvéd-
ték bajnoki címüket, aminek 
köszönhetően ismét ők kép-
viselik megyénket az áprilisi 
miskolci országos döntőben. 
A lányok felkészítő tanára 
Pável Tamás volt, a csapat 
tagjai: Gubics Liliána, Heiter 
Enikő, Jandrasics Eszter, Kál-
mán Viktória, Kóczán Zsófia, 
Kozma Eszter, Kulcsár Fanni, 
Melus Bianka, Mesics Dóra 
Mónika, Nagy Júlia, Papetti 
Dalma Lara, Sótér Anna, Tóka 
Kata, Tolvaj Tímea.

g. á. 

Szentgotthárdról az NB I-be

Terematlétika Címvédés a leány kézilabda 
megyei döntőn

A tavasz első bajnoki 
fordulóján szentgotthárdi 
vonatkozása is volt a Ha-
ladás–Kisvárda NB I-es 
labdarúgó-mérkőzésnek, 
ugyanis ezen debütált Nyá-
ri Patrik a Haladás felnőtt 
csapatában.

Nyári Patrik a Szentgott-
hárdi VSE utánpótlás-csa-
patában ismerkedett meg 
a labdarúgás alapjaival, 
Heiter László és kollégái se-
gítették a játékos fejlődését. 
2010-ben egy szombathelyi 
tornán nyújtott játékával 
hívta fel a figyelmet magá-
ra, és ezt követően igazolta 
le a Lurkó UFC. A játékos fo-

lyamatosan fejlődött, és az 
egyik legjobb játékossá vált 
a 2001-es korosztályban. 
Miután végigjárta a Lur-
kó korosztályos csapatait, 
Patrik az Illés Akadémiára 
került, így lett a Haladás 
tagja is. A sok munka és 
energiabefektetésnek kö-
szönhetően lett először 
korosztályos válogatott, ka-
pott profi szerződést, most 
pedig alkalma nyílt az NB 
I-es bemutatkozásra. A fia-
tal játékos példája mutatja, 
hogy Szentgotthárdról is el 
lehet jutni a honi labdarú-
gás legjobbjai közé.

g. á. 

Nyári Patrik

Labdarúgó- 
eredmények

A megyei I. osztályban sze-
replő Kiswire-Szentgotthárd 
VSE és a megyei II. osztály 
„Déli csoportjában” játszó 
Rábatótfalui SE szezonkezdési 
eredményei: 
Vasvár – Szentgotthárd 2-1
Rábatótfalu – Bajánsenye 1-0 

Ajánlja fel adója 
1%-át szentgotthárdi 
civil szervezeteknek 

Információ 
a szentgotthard.hu 

oldalon és 
a februári újságban.



14 Szentgotthárd

Sportprogramajánló
– Szentgotthárd és térsége – 

Kiswire Szentgotthárd VSE – Rábapaty KSK 
(Megyei I. labdarúgó-mérkőzés)
Időpont: 2019.03.09. - 14:30 
Ifjúsági mérkőzés: 12:30
Helyszín: Szentgotthárd Városi Sporttelep

Kiswire Szentgotthárd VSE – Egyházasrádóci SE 
(Megyei I. labdarúgó-mérkőzés)
Időpont: 2019.04.06. - 16:00 
Ifjúsági mérkőzés: 14:00
Helyszín: Szentgotthárd Városi Sporttelep

Rábatótfalui SE – Szarvaskend SE 
(Megyei II. labdarúgó-mérkőzés)
Időpont: 2019.03.17. - 15:00 
Ifjúsági mérkőzés: 13:00
Helyszín: Rábatótfalu, sportpálya

Rábatótfalui SE – Tutitextil-Körmend VSE 
(Megyei II. labdarúgó-mérkőzés)
Időpont: 2019.03.31. - 15:30 
Ifjúsági mérkőzés: 13:30
Helyszín: Rábatótfalu, sportpálya

Máriaújfalu SE – Csörötnek KSK 
(Megyei III. labdarúgó-mérkőzés)
Időpont: 2019.03.24 - 15:00 
Helyszín: Máriaújfalu, sportpálya

Máriaújfalu SE – Magyarlak SK 
(Megyei III. labdarúgó-mérkőzés)
Időpont: 2019.04.07 - 16:00 
Helyszín: Máriaújfalu, sportpálya

Thermalpark-Szentgotthárdi VSE – Közutasok 1.MCM 
Kaposvári TK 

(Szuperliga tekemérkőzés)
Időpont: 2019.03.24 - 10:00 
Helyszín: Szentgotthárd Városi Sporttelep

Szentgotthárdi VSE – Bajnok DSE Nemesvámos 
(NB II. kézilabda mérkőzés)
Időpont: 2019.03.16 - 18:00 
Helyszín: Széchenyi István Ált. Isk. tornacsarnoka

Szentgotthárdi VSE – Bakonyerdő Pápa  
(NB II. kézilabda-mérkőzés)
Időpont: 2019.03.23 - 18:00 
Helyszín: Széchenyi István Ált. Isk. tornacsarnoka

Máriaujfalui SE – Georgikon DSE
(Megyei I. o. kézilabda-mérkőzés)
Időpont: 2019.03.09 - 16:00 
Helyszín: Széchenyi István Ált. Isk. tornacsarnoka

A Pinka Extrém Terepfu-
tóverseny 2019-es futamát 
Felsőcsatáron és a környező 
hegyeken-völgyekben ren-
dezték. A nehéz terepen 106 
futó teljesítette az embert 
próbáló távot. Az extrém jel-
zőt a szépségén kívül még a 
versenyt különlegessé tevő 

nagy szintkülönbség indo-
kolta. A 10.2 km-en 300 méter 
volt a szintkülönbség, az egyik 
szakaszon még kifeszített kö-
telek is segítették a meredek 
hegyoldalon való feljutást. 
Városunkat három futó kép-
viselte a rendezvényen. Bor-
bély Sándor számára különös 
jelentősége volt a versenynek, 
mivel 40 éve szerelt le Felső-
csatárról, ahol 2 évig határőr-
ként szolgált.

Eredmények:
Férfi 10,2 km:
40-54 év: 5. Komóczi Szilárd 

63:37
55 év felett: 3. Borbély Sán-

dor 66:11
Női 10,2 km:
40-54 év: 6. Orbán Helga 

75:50
Borbély Sándor

Gotthárdi érem a Pinka Extrém 
Terepfutóversenyen

Országos Asztalitenisz 
Diákolimpia

Február 14-17. között Karcag 
adott otthont az Országos 
Asztalitenisz Diákolimpiának. 
A versenyen az SZMSZC III. 
Béla Szakgimnáziuma és Szak-
középiskolája diákja, Hamar 
Martin az V-VI. korcsoport-
ban versenyzett. A döntőn 21 
versenyző képviselte iskoláját 
és megyéjét. A diákokat 5 cso-
portba sorsolták (2 db 3 fős 
csoport és 3 db 5 fős), Martin 
az egyik 3 fős csoportban küz-
dött versenytársaival. Az első 
mérkőzést könnyedén vette az 
ifjú versenyző, 3:0-ra győzött, 
azonban a következő meccsén 
szoros csatában alulmaradt, így 
a 2. helyen jutott tovább cso-
portjából. A verseny érdekes-
sége, hogy Martin az előzetes 
kiemelések alapján a 2. helyen 
volt rangsorolva, azonban egy 
figyelmetlenség miatt a kiesé-
ses szakaszban az 1. kiemelttel 

került szembe a 16-os főtáblán 
(ami a verseny e szakaszában a 
kiírás alapján nem történhetett 
volna meg), a későbbi bajnoktól 
kiélezett mérkőzésen 3-2-es 
vereséget szenvedett. Így a 
végelszámolásnál a 10. helyet 
szerezte meg az ifjú szentgott-
hárdi asztaliteniszező. A ver-
senyzőt a döntőre testnevelő 
tanára, Dömötör Tamás és az 
intézmény igazgatója, Korpics 
Ferenc kísérték el és segítették 
versenyzését.

g. á. 

 Dömötör Tamás, 
Hamar Martin, 
Korpics Ferenc
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Hirdessen nálunk! Már 6.000 Ft-tól!
Hirdetésfelvétel: titkarsag@szentgotthard.hu +36-94-553-044
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március 21. csütörtök Beszélgető szív-körök Színház Aula A RÉSZVÉTEL INGYENES!
március 23. szombat A párkapcsolatok jövője – Előadások
Szentgotthárd, Lipa Hotel Konferencia Terme. Belépődíj: 3600 Ft
15.00 ÖRÖM A KAPCSOLATAINKBAN. A TUDAT SZEREPE. 
          (Dr. Szabó Ágnes Katalin, pszichoterapeuta és spirituális gyógyító)
16.00 A TESTI-LELKI SZERELEM A VÁRANDÓSSÁG IDEJÉN 
          (Koltai Zsuzsanna, szüléstámogató dúla)
17.00 A FEJLŐDÉS: A KAPCSOLAT, MINT TÜKÖR 
          (Subics Róbert, thai chi és chi-kung oktató)
március 24. vasárnap  Szabadban, szabadon, együtt
14.00-16.00 Gyógynövénytúra és kötetlen beszélgetés a Vend-vidéken
Találkozás a Kétvölgy Vendégház előtti parkolóban (falu végén).  A program INGYENES!

MINDEN PROGRAMUNKRA ELŐZETES JELENTKEZÉST KÉRÜNK 
az egyensuly3@gmail.com e-mail címre!

Dr. Szabó Ágnes Katalin tel: 06 30 9393185 és Tóth Beáta tel: 06 70 9440024

TAVASZI NAPÉJEGYENLŐSÉGI NAPOK SZENTGOTTHÁRDON
március 21-23-24. SZERELEM ÚJRAGONDOLTAN

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

Március 11-től Szentgott-
hárdon is pénztármentesen 
működik a K&H Bank fiókja, 
vagyis ettől a naptól kezdve 
az ügyfelek automatizált ki- 
és befizető ATM-en keresztül 
tudnak készpénzt elhelyez-
ni a saját bankszámlájukon, 
mindezt költségmentesen, a 
nap 24 órájában, a hét minden 
napján. 

Az országban egyébként 
összesen 40 ilyen pénztár-
mentes bankfiók működik a 
K&H hálózatában, befizető 
bankautomata azonban már a 
pénzintézet mind a 206 bank-
fiókjában rendelkezésre áll. A 
tavalyi évben közel 400 milli-
árd forintértékben fizettek be 
a befizető ATM-eken keresztül 
az ügyfelek, ami éves szinten 
70 százalékos növekedésnek 
felel meg. A K&H-s ATM-ek 
egy-egy alkalommal legfeljebb 

200 bankjegyet fogadnak el, 
ha valamennyi bankjegy 20 
ezres, akkor egy tranzakcióval 
maximum 4 millió forintot 
lehet befizetni. 

A pénztármentességnek 
köszönhetően a bankfiókban 
a tanácsadók hosszabb időre 
állnak az ügyfelek rendelkezé-
sére, hogy az olyan időigénye-
sebb és komplexebb kérdések-
ben is segíteni tudjanak, mint a 
lakásvásárlás, a megtakarítás, 
a befektetés, a számlavezetés, 
vagy akár a biztosítás.

A könnyebb és gördüléke-
nyebb kiszolgálás érdekében 
az ügyfelek előre egyeztetett 
időpontban is érkezhetnek a 
bankfiókba, az időpont-fogla-
lást a (06 94) 552 790 vagy a  (06 
30) 254 2126 telefonszámokon, 
illetve online, a www.kh.hu/
idopontfoglalas oldalon lehet 
kezdeményezni.

Az ország 40 pénztármentes 
K&H bankfiókjának egyike 
Szentgotthárdon működik 

Húshagyókedden, március 
5-én számtalan helyen tűntek 
fel csujjogató, mókás jelmezbe 
öltözött télűzők Szentgott-
hárdon. Vidám felvonulás-
sal búcsúztatták a telet a  III. 
Bélások, és farsangoltak az 

óvodában is. A Szentgotthárdi 
Városi Nyugdíjas Egyesület a 
Színházban tartotta az immár 
hagyományos farsangfarki 
zenés délutánját, ahol most 
sem volt hiány mókázásban, 
kacagásban. H. R. L. 

Télűzés városszerte



ALBÉRLET 
SZÁLLODAI 
MINŐSÉGBEN

Szentgotthárd-Rábafüzesen 
az osztrák határtól és a 8-as 
számú főúttól pár lépésre he-
lyezkedik el az Átrium Hotel, 
mely új profillal bővült a helyi 
igényeknek megfelelően. A 29 
szoba ezentúl hosszú távra, 
albérletként is igénybe vehe-
tő, melyek mindegyike 
LED TV-vel, minibárral 
és zuhanyzóval ellá-
tott, egyes szobák er-
kélyesek. A földszinti 
részen üzlethelyisé-
gek kialakítására és 
bérlésére is van mód. 
Esténként lehetőség 
van menü igény lé-
sére is.  Egy főre 60 
ezer forintért kínálunk 
lakhatási lehetőséget, 

mely összeg tartalmazza a 
rezsi költségeit is. Kettő főre, 

egy szobában ez az összeg 
40 ezer Ft/fő. A szálloda tel-

jes területén tökéletes WiFi 
elérhetőség van. A saját par-

koló, mosási lehetőség, 
kerékpárkölcsönzés és a 
park szintén vendégeink 
kényelmét szolgálják. Az 
egy hónapnál rövidebb 
szállásigényeket is pró-
báljuk kielégíteni egyedi 
árképzéssel, melyekről 
bővebben Bálint Zoltán 
ad felvilágosítást a kö-
vetkező elérhetőségen: 
003630-5434102, vagy 
0036-203228192. 


