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Küzdelmes évek után fordulatot vett az 
Opel Szentgotthárd Kft. gyárának sorsa. 
A PSA-csoport tagjaként, a több mint 12 
milliárd forintos beruházást követően, 
január 9-én ünnepélyesen elindították 
az EB2. Turbo Pure Tech motorok soro-
zatgyártását. Az Opel szentgotthárdi 
dolgozói a Flex üzem gyártósorait 

alakították át a termeléshez, a régebbi 
motorok gyártása mellett készültek fel 
az újabb fejlesztésű, háromhengeres 
motorok előállítására. 

Az Opel üzemcsarnokában, a dolgozók 
jelenlétében tartották az ünnepséget, 
amelyen megjelent Magyar Levente, a 

Külgazdasági és Külügyminisztérium 
államtitkára, Yann Vincent, a PSA-csoport 
alelnöke, Pascale Andreani francia nagy-
követ, Grzegorz Buchal, az Opel Szent-
gotthárd Kft. vezérigazgatója, V. Németh 
Zsolt országgyűlési képviselő, Huszár 
Gábor, Szentgotthárd polgármestere.  

 Folytatás a 3. oldalon 

A Keresztény Megmozdulásokért Egyesület tizedik 
alkalommal szervezte meg az éjszakai gyalogos za-
rándoklatot Boldog Brenner János emlékére Szent-
gotthárdon, december 14-én. Boldog Brenner János 
egyházmegyei ünnepén litánia, szentmise és zarán-
doklat szerepelt a programban.

A város máriaújfalui részén álló Szent Péter és 
Pál apostolok tiszteletére szentelt templomban kez-
dődött a program litániával. Itt mutatta be utolsó 
szentmiséjét meggyilkolása előtt Brenner János atya 
1957. december 14-én. 

Folytatás a 2. oldalon 

A 10. éjszakai zarándoklattal adóztak Boldog Brenner János emléke előtt
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Folytatás az 1. oldalról
Udvardy György veszprémi 

érsek vezette a litániát. Dr. 
Székely János megyés püs-
pök a máriaújfalui templom 
számára egy Boldog Brenner 
János ereklyét ajándékozott. 
Érsek atya és megyés püs-
pök atya vezetésével, Boldog 
Brenner János ereklyéjével a 
hívek és a megjelent papok 
gyalogosan elzarándokoltak a 
rábakethelyi Mindenszentek-
templomba. 

Jézus boldognak mondja 
mindazokat, akik befogadják 
tanítását, megvalósítják azt 
és engedik a saját életük-
ben, hogy ez az új életnek 

a törvénye érvényesüljön, 
mondta szentbeszédében Ud-
vardy György. Sokszor tűnhet 
úgy, hogy nehéz, megvalósít-
hatatlan. És azt látjuk, hogy 
mindazok, akik megismerik 
Jézust, azok számára ezek a 

törvények meghívást jelen-
tenek. És azt is látjuk, hogy 
mindazok, akik előttünk járták 
a hit útját és Krisztus mellett 
kötelezték el magukat és az 

Egyház boldogként, szentként 
tiszteli, bizonyítják, hogy ezek 
a boldogság mondások igazak, 
ezek valóságosak, ezek az 
embernek valók, és az em-
bert Krisztushoz hasonlóvá 
formálják. Ezt látjuk Brenner 

János életében is, mondta 
Udvardy György. 

Isten mindent kér, és min-
dent ígér, idézte Ferenc pápát 
a veszprémi érsek. Isten, ami-

kor mindent kér, nem elvenni 
akar, hanem szabaddá akar 
tenni minket, hogy be tudjuk 
őt fogadni és el tudjuk fogadni, 
amit adni akar számunkra. 
És ezt a hitben fedezhetjük 
fel. Ő ezt megígéri nekünk és 
tudjuk, hogy Isten igazmondó 
és hűséges, ígérete nem fog 
gyengülni. De szükségünk van 
arra, hogy tőle kérjük, remél-

jük azt, amit ő nekünk ígér. És 
a szentek, boldogok életében 
pont ezt látjuk: Isten mindent 
kér, és mindent ígér. 

Ferenc pápát idézve kiemel-
te: a keresztény ember számá-
ra fontos, hogy törekedjen az 
életszentségre, akarjon szent 
lenni. 

A szentmisét követően 
gyalogos zarándoklat indult 
Zsidára. Azt az utat járták 
végig az erdőn keresztül a za-
rándokok, amit Brenner János 
is megtett utolsó útján. A Jó 
Pásztor-kápolnánál Brenner 
József atya mondott rövid be-
szédet. Az útközben felállított 
stációknál rövid elmélkedé-

sek, imádságok hangzottak el. 
A zarándoklat végső állo-

mása a Brenner-emlékkereszt 
volt Zsidán. Az iskolakápolna 
tövében, néhány méterre a 
holttest megtalálásának he-
lyétől 1992 óta őrzi a kereszt 
Brenner János emlékét. 

Itt dr. Székely János megyés 
püspök mondott beszédet.

(Információ: martinus.hu)
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A 10. éjszakai zarándoklattal adóztak 
Boldog Brenner János emléke előtt

Dr. Székely János, Udvardy György, Bodorkós Imre

Boldog Brenner János ereklyét ajándékoztak a templomnak
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Folytatás az 1. oldalról
Grzegorz Buchal köszöntöt-

te a vendégeket, rövid filmösz-
szeállítással mutatta be, ho-
gyan készülnek az új motorok 
a szentgotthárdi átalakított 
gyártósoron. Örömét fejez-
te ki, hogy a vállalatcsoport 
sikeresen alkalmazkodik a 
szakmai kihívásokhoz Eu-
rópában, és a szentgotthárdi 
gyár részt vállalhat a korszerű 
110-130 lóerős EB2. Turbo Pure 
Tech motorok előállításában.  
A technológiai fejlesztésekkel, 
az innovációval, a hatékony-
ság növelésével párhuzamo-
san a költségek csökkentése 
lehet biztosítéka a jövőnek. 
Céljuk, hogy járművenként 
700 euróval csökkentsék a 
fix ráfordítást. Ez a fejlesz-
tés meghatározza az Opel és 
Szentgotthárd jövőjét is. 

Yann Vincent, a PSA gyár-
tásért felelős alelnöke rámu-
tatott, az iparág akkor lehet 
sikeres, ha a vezetőkkel és 
a munkavállalókkal együtt 
törekszenek a hatékonyabb 
termelésre. 2019-től a költ-
ségcsökkentés miatt nem 
hoztak be kínai gyártású 
motorokat, bíztak az Opel-
gyárakban végrehajtott fej-
lesztések sikerességében. Az 
Opel szentgotthárdi gyára 
volt az első magyarországi, 
autókat előállító gazdasági 
társaság – immár 27 éve mű-
ködik. Bebizonyították, hogy 
az itt felhalmozott szakmai 
tudásra és tapasztalatra lehet 
számítani. Mióta átvette a 
gyárat a PSA, javultak az ered-
mények, számos fejlesztés, új 
műszaki megoldás kötődik 
a szentgotthárdi üzemben 
dolgozó mérnökökhöz és 
a többi munkavállalóhoz.  
Az új Pure Tech háromhen-
geres turbómotorok sorozat-
gyártásának megkezdése fon-

tos lépés a PSA-cégcsoport 
életében, sokat várnak a 
Szentgotthárdon készülő mo-
toroktól, amelyeknek kategó-
riájukban piacvezető szerepet 

szánnak. A próbagyártás be-
fejeződött, a sorozatgyártást 
elindítják, amelynek felfutta-
tása után évi 350 000 motor 
előállítására lesznek képesek. 
Megköszönte a szentgotthár-
di üzemben dolgozók munká-
ját, befejezésül megerősítette: 
„Buchal úr csapata meg fog 
felelni a kihívásoknak!”

Nagy taps követte az elnök-
helyettes beszédét. 

Magyar Levente államtitkár 
szintén megköszönte a gyár 
munkatársainak helytállását, 
szakértelmét, megerősítet-
te: ezzel megalapozták azt a 
fejlesztést, amely nemcsak 
Szentgotthárd, hanem a nem-

zetgazdaság számára is fontos, 
és nagyban hozzájárul ahhoz, 
hogy a hazai autóipari terme-
lés elérje az évi 10 ezer milliárd 
forintos teljesítményt. A ma-

gyar kormány is hozzájárult 
a maga szerény eszközeivel 
a fejlesztésekhez, és a kor 
igényeinek megfelelő beruhá-
zásokat a jövőben is szeretné 
támogatni.  

A beszéd után robotok egy 
állványon betoltak két Pure 
Tech motort, s az emelvényen 
a cégvezetők és az államtitkár 

gombnyomására, jelképesen 
beindították a sorozatgyártást.

A dolgozók tapsviharral 
üdvözölték a történést. 

A továbbiakban Magyar 
Csaba, a launch csoport ve-
zetője ismertette a Pure Tech 
motorcsaládot. Tíz éve kezd-
ték el a korszerű, alacsony 

károsanyag-kibocsátású mo-
tor fejlesztését a vállalatcso-
portnál. A kis teljesítményű 
benzinmotort eredetileg kis 
autókba szánták, de előnyös 

tulajdonságai miatt tovább 
fejlesztették középkategóriás 
személygépkocsik számára is. 
Környezetbarát, kis hengerűr-
tartalmú, jó a fogyasztása (egy 
tank benzinnel 1000 km-re 
is eljut). A fejlesztés olyan jól 
sikerült, hogy 2015-től kate-
góriájában minden évben 
elnyerte az év motorja címet. 

Az ismertető után a részt-
vevőknek bemutatták, hogy 
az üzemcsarnokban miként 
készül a motorcsalád legújabb 
szentgotthárdi tagja. Megtud-
tuk, a korábbi motorgyártás 
124 műveletét változtatták meg 
a helyi szakemberek ötletére 
és javaslatára építve, 60 má-
sodpercenként halad tovább 
a megmunkálandó egység a 
futószalagon, több helyen ro-
botok is tesztelik a gyártmányt 
különféle szempontok szerint, 
például a „száraz” motort (még 
nincs benne üzemanyag) is 
kipróbálja a számítógép, há-
rom műszakos lesz a sorozat-
gyártás. Kifutóban vannak a 
régebbi motorok, de még nem 
állították le a gyártásukat. 

(t. m.)
Fotó: H. R. L. 

Új fejezetet nyitottak az Opel történetében, 
motorok sorozatgyártásával indították az évet

Bemutatták az új turbómotort

Az ünnepségen részt vett Magyar Levente államtitkár, 
Yan Vincent a PSA alelnöke is
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December 11-én tartotta tavalyi utolsó képviselő-testületi 
ülését a szentgotthárdi önkormányzat. A napirendi pontok 
előtt Huszár Gábor polgármester átadta a „Szentgotthárd 
Nemzetiségekért Díj”-at Paukovits Helmutnak, a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat elnökének, majd a jelenlévők 
egyperces néma felállással emlékeztek meg a december 
7-én elhunyt Rimfel Ferenc szentgotthárdi plébánosról. 

Huszár Gábor polgármes-
ter az iskolák jövőjéről, a tan-
kerület és az egyházmegye 
elképzeléseiről tájékoztatta 
a képviselőket, idézve dr. 
Székely János megyés püspök 
szentgotthárdi szülőkhöz írt 
leveléből. December 10-én 
a pedagógusok és a szülők 
részére szervezett fórumot 
az iskolákat fenntartó és 
működtető tankerület, vala-
mint az egyházmegye, ahol 
minden érintett megismer-
kedhetett a tervekkel, lehe-
tőségekkel. A szentgotthárdi 
iskolák egyházi fenntartásba 
kerüléséről jövő tavasszal a 
szülők döntenek.

A lejárt határidejű határo-
zatokról, a két ülés között tör-
tént fontosabb eseményekről, 
valamint a Szentgotthárdi 
Közös Önkormányzati Hiva-
tal munkájáról szóló jelentés 
elfogadását és a képviselők 
felvetéseit követően meg-
tárgyalták az önkormányzati 
részvétellel működő vállalko-
zásokkal kapcsolatos előter-
jesztést. Elfogadták a vállal-
kozásokban a testület által 
delegált felügyelőbizottsági 
elnökök és tagok, ellenőrző 
testület, valamint az erdőgaz-
dálkodási feladatok ellátásá-
ról és az önkormányzat által 
létrehozott közalapítványok, 
alapítványok munkájáról 
szóló beszámolót is.

A 2020. évi képviselő-testü-
leti, bizottsági munkatervek 
jóváhagyása után megvitat-
ták a 2019. évi közbeszerzése-
ket részletező napirendet is. 

Az előterjesztő hangsúlyozta, 
hogy nem indult jogorvosla-
ti kérelem az eljárásokhoz 
kapcsolódóan, ami azt jelzi, 
hogy mind a Közbeszerzési 
Bizottság, mind pedig a köz-
beszerzésekkel foglalkozó 
köztisztviselők kiemel-
kedő munkát végeztek 
a közbeszerzési eljá-
rások terén.

Egyhangúlag meg-
szavazták a nemzetiségi, 
ifjúsági és egyházi ügyek 
tanácsnokával kötendő fel-
adat-ellátási szerződést és a 
2020. évi belső ellenőrzési 
tervet is.

Az önkormányzati ösz-
töndíjak lebonyolításának 
ellenőrzésére is sor került 
2019-ben, az ezzel kapcso-
latos belső ellenőri jelentés 
alapján összességében meg-
állapítható, hogy a pályázati 
eljárások a vonatkozó előírá-
soknak megfelelően zajlanak.

Az elmúlt időszakban az 
önkormányzat két 100%-os 
tulajdonú kft.-jének Felü-
gyelőbizottságaiban két tag 
jelezte lemondását. A Szent-
gotthárdi Ipari Park Gaz-
daságfejlesztő és Beruházó 
Kft. esetében Pécsi Józsefet, 
a Pénzügyi, Gazdasági és 
Jogi Bizottság külsős tagját, a 
Szentgotthárdi Eszközkeze-
lő és Településfejlesztő Kft. 
Felügyelőbizottságába pedig 
Kovács Ágnest delegálták.

A Rendelőintézet Szent-
gotthárd kérelméről is dön-
töttek, az országos tiszti 
főorvos hozzájárulásával 

jóváhagyták, hogy az intéz-
mény – a csökkent ellátotti 
létszámokra tekintettel – 
2020. január 1-jétől a korábbi 
5 helyett 4 körzetben lássa el 
a védőnői feladatokat Szent-
gotthárdon. Az intézmény 
ugyanakkor egy asszisztensi 
álláshellyel bővülhet január 
elsejétől a testület jóváha-
gyása alapján.

Labritz Béla alpolgármes-
ter javaslata alapján juta-

lomként 6 havi bruttó fizetést 
szavaztak meg a polgármes-
ter részére. Huszár Gábor 
polgármester jelezte, hogy 
a jutalom összegét ismét 
segítségnyújtásra fogja fel-
használni.

A közlekedéssel kapcsola-
tos kérdéseket a bizottsági 
üléseken részletesen meg-
tárgyalták, így az ott elhang-
zott javaslatokat figyelembe 
véve döntöttek az István ki-
rály utcai forgalomtechnikai 
küszöbök megszüntetéséről, 
helyettük a fürdőparkolónál 
burkolatszint-emelések ki-
alakításáról. Megszavazták, 
hogy az István király utca 
keleti oldalán, a Kossuth út - 
Kilián utca közötti szakaszon 
meg kell vizsgálni a megállási 
tilalom elrendelésének lehe-
tőségét. 3,5 tonnás súlykor-
látozást rendeltek el Szent-
gotthárd-Rábafüzesen a 2239 
hrsz. út 2250. - 2245. hrsz.-ú 
ingatlanok közötti szakaszon, 
a 2239. hrsz-ú közút, Móra F. 
utca 2. illetve 9. számú ingat-

lanok közötti – gépjárművel 
jelenleg nem használható – 
szakasza járhatóvá tételével 
pedig elvben egyetértettek, 
azzal, hogy a költségvetési 
lehetőségek függvényében 
napirenden tartják a meg-
valósítást. Szentgotthárd-
Rábatótfaluban, az Akác 
utcában 20 km/h-ás sebes-
ségkorlátozást rendeltek el, 
illetve az utca Felsőpatak ut-
cai kereszteződéséhez törté-
nő forgalomtechnikai tükör 
kihelyezéséről is döntöttek.

A temetkezési szolgál-
tatás tapasztalatairól, 
a temetők fenntar-
tásának, rendjének 
áttekintéséről szóló 

beszámoló kapcsán ha-
tároztak arról, hogy a köz-

szolgáltatási díj felülvizsgála-
tára a 2020. évi költségvetés 
tárgyalásakor térnek vissza. 
Emellett elvi hozzájárulásu-
kat adták a sírhelymegvál-
tási és temető-fenntartási 
hozzájárulási díjak növelé-
séhez az üzemeltető SZET 
Szentgotthárdi Kft. javaslatai 
szerint. Ehhez az Országos 
Fogyasztóvédelmi Egyesület 
Vas Megyei Szervezetének 
véleményét ki kell kérni, 
majd ezt követően a díjmó-
dosítással kapcsolatos helyi 
rendelet módosítását újra elő 
kell terjeszteni.

A szentgotthárdi Várkert 
fejlesztéséhez kapcsolódóan 
„A ciszterek mindennapjai 
tanösvény kialakítása és a 
várkerti játszótér kaland-
parkká történő továbbfej-
lesztése” címmel pályázatot 
nyújt be az önkormányzat a 
„Térségi turisztikai attrakció-
fejlesztés” elnevezésű, VP6-
19.2.1 .-68-2.-17 kódszámú 
pályázati felhívásra. Pozitív 
elbírálás esetén 7 db, rendha-
gyó módon döntött kivitelű, 

Közlekedési változások, 
ciszter tanösvényt terveznek a Várkertben

Jogszerűen és 

rendben zajlottak 

a közbeszerzések
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nyitott kódex megjelenésű 
tábla kerülhet ki a Várkert 
különböző pontjaira, ame-
lyen többnyelvű ismertető 
olvasható majd az egykor itt 
élt ciszterek életéről, szoká-
sairól. Sőt, ezeket a helyszíne-
ket egy interaktív quiz játék 
is összeköti majd. A Honis-
mereti Klub és a helyi plébá-
nia támogatásával összeál-
lított projekt további eleme 
egy modern, többfunkciós, 
kombinált játszóvár telepí-
tése a park játszótéri részén.  
A támogatási intenzitás 60%, 
így kedvező elbírálás esetén 
az önkormányzat vállalja a 
projekt előfinanszírozását, 
és biztosítja az ehhez szük-
séges, legfeljebb 7.739.372 Ft 
önerőt a jövő évi költségvetés 
terhére.

Felülvizsgálták az önkor-
mányzat öt évre szóló par-
koló-kialakítási ütemtervét 
azzal, hogy – többek között 
– javasolták a közvilágítás 
kiépítését az Árpád úti par-
kolónál és egy parkolóház 
építésének ösztönzését is, 
illetve elfogadták a parkolási 

rendelet módosítását. E na-
pirendi pont alatt tárgyalták 
a SZET Szentgotthárdi Kft. 
beszámolóját a város fizető-
parkoló rendszerének átala-
kításával kapcsolatban, a jövő 
évtől a nyomdai költségek 
emelkedése miatt a kedvez-
ményes éves lakossági bérlet 
díja  200 Ft-tal emelkedik, 
továbbá az ennek függvényé-
ben kialakított díjak is ezzel 
arányosan változnak majd. A 
Kossuth Lajos utca 8-10. előtt 
lévő ferde felállásos parkoló 
kiszolgáló útjának déli olda-
lán párhuzamos várakozóhe-
lyek kijelölési lehetőségének 
vizsgálatával kapcsolatos 
szakértői jelentéssel egyetér-
tettek, ennek megfelelően a 
várakozóhelyek kijelölését itt 
– a hely hiánya miatt – nem 
támogatták.

Területértékesítést és bér-
leti szerződéshosszabbítást 
követően az első lakáshoz 
jutók támogatásáról is dön-
töttek.

(Információ: 
Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal)

A képviselő-testület idei utol-
só ülésének elején adta át 
Huszár Gábor polgármester 
a „Szentgotthárd Nemzeti-
ségekért Díj”-at Paukovits 
Helmutnak, a szentgotthárdi 
Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnökének. 

A Szentgotthárdon élő né-
met nemzetiségű lakosság Né-
met Nemzetiségi Önkormány-
zatot hozott létre,  amelynek 
elnöke 2009 óta Paukovits 
Helmut.  Lelkes tevékenysége 
eredményeként példaértékű 
az összefogás a helyi német-
ség, a hajdani hianzek leszár-
mazottai között, ápolva azok 
kulturális örökségét, őrizve a 
fellelhető kincseiket.

Elkötelezett tevékenységé-
nek eredményeként számos 

értéket tártak fel, mutattak 
be. Támogatja a nemzeti-
ségi kultúra megőrzéséért 
tevékenykedő csoportok és 
személyek munkáját. Kap-
csolatot ápol és tart fenn 
határon túli német és osztrák 
szervezetekkel. 

Méltó ünnepségek szerve-
zésével emeli ki a nemzetiségi 
lét fontosságát, és tiszteleg az 
ősök és hősök emléke előtt. 
Fontosnak tartja a nemzeti-
ségi öntudat, a magyarországi 
német és német származású 
gyermekek hovatartozásának 
erősítését, a közösségi szellem 
tudatosítását, a magyarországi 
német kultúra ápolását, hang-
súlyozva a „hianz-kultúrát”. 
Továbbá a gyermekek és ifjú-
ság megismertetését az ősök 
hagyományaival, szokásaival, 

hangsúlyt fektetve a közös 
nyelvre és zenére. Kezdemé-
nyezésére számos program 
és rendezvény valósult meg 
a német nemzetiség össze-
tartására. 

Az átadást követően Pau-
kovits Helmut megköszönte 

a kitüntetést, hangsúlyozta, 
hogy a díjat nem csupán a 
saját, hanem a Német Nemze-
tiségi Önkormányzat munká-
jának elismeréseként vette át. 

(Információ: 
Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal)

Nemzetiségekért Díjat adományoztak Paukovits Helmutnak
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Nemzetiségi kerekasztal-beszélgetésre hívta a városban 
működő három nemzetiségi önkormányzat – szlovén, német, 
roma – elnökeit dr. Sütő Ferenc, a szentgotthárdi önkor-
mányzat nemzetiségi, ifjúsági és egyházi ügyek tanácsnoka. 
A december 11-én tartott tanácskozás időszerűségét az adta, 
hogy 25 évvel ezelőtt, 1994. december 11-én tartották meg 
Magyarországon – akkori szóhasználattal – az első kisebbségi 
önkormányzati választásokat.

Szentgotthárd Város Önkor-
mányzatának Képviselő-tes-
tülete az október 22-ei alakuló 
ülésén nemzetiségekért is 
felelős önkormányzati ta-
nácsnokot választott. Dr. Sütő 
Ferenc köszöntötte a résztve-
vőket, röviden összefoglalta a 
nemzetiségi önkormányzatok 
létrehozásának jogi hátterét. 

„A rendszerváltáskor Ma-
gyarország lakossága, a ma-
gyar társadalom, történelme 
során talán először kapta 
meg a lehetőséget arra, hogy 
elinduljon az áhított nyugati 
típusú – a piacgazdaságon, 
a jogállami demokrácián, az 
emberi, köztük a kisebbsé-
gi jogok tiszteletén alapuló 
– demokratikus állambe-
rendezkedés kialakítása felé. 
Hazánkban ugyanis sokáig 
tabutéma volt a „kisebbségi 
kérdés”, hosszú évtizedeken 
keresztül nem is lehetett róla 
beszélni, holott Magyarország 
történelmi gyökerei, geopoliti-
kai és demográfiai adottságai 
igencsak indokolttá tették vol-
na ezt. Ezen adósságát rótta le 
az ország és a jogalkotó azzal, 
hogy hosszas előkészítést kö-
vetően, a rendszerváltás utáni 
első országgyűlési ciklusban 
megalkották, és 1993-ban 
elfogadták az első kisebbségi 
törvényt! A Magyar Köztársa-
ság Országgyűlése kinyilvání-
totta, hogy a nemzeti és etnikai 
önazonossághoz való jogot 
az egyetemes emberi jogok 
részének tekinti, a nemzeti 
és etnikai kisebbségek sajátos 

egyéni és közösségi jogai alap-
vető szabadságjogok, ezeket 
tiszteletben tartja, nekik ér-
vényt szerez.

Az 1994. december 11-ei ön-
kormányzati választások idején 
kaptak először lehetőséget 
a hazánkban élő nemzeti és 
etnikai kisebbségek a helyi 
kisebbségi önkormányzatok 
megválasztására, 12 kisebbség 
élt is a törvény adta lehető-
séggel. Szentgotthárdon akkor 
két nemzetiség, a szlovén és 
a német kisebbség alapított 
önkormányzatot, és működik 
immár 25 éve folyamatosan.  
A roma kisebbség önkor-
mányzata később alakult meg.  
A nemzetiségi önkormány-
zatok jelenléte; a nemzetiségi 
identitást védő, fejlesztő, átörö-
kítő működésük – a nemzetiségi 
nyelv, kultúra és hagyományok 
ápolása, őrzése –erősíti, színe-
síti, gazdagítja Szentgotthárd 
működését, oktatási, kulturális, 
gazdasági, vallási életét.

A konzultációs fórum to-
vábbi lehetőséget nyújt a pár-
beszédre, konstruktív együtt-
működésre” – fejezte be dr. 
Sütő Ferenc. 

Huszár Gábor, Szentgott-
hárd polgármestere megkö-
szönte az első nemzetiségi 
kerekasztal összehívását, 
hangsúlyozta, őseiktől tanul-
va, mindig is békességben, 
harmóniában éltek együtt 
a városban a szlovénok, né-

metek, romák, magyarok. 
Felsőszölnöktől az Őrségig ezt 
a neveltetést, gondolkodást 
viszik tovább. Kérte, hogy az 
újonnan kinevezett tanács-
nok legyen hasznos összekö-
tője a városi önkormányzat-
nak és a nemzetiségeknek.

Labritz Béla alpolgármes-
ter elmondta, a nemzetiségi, 
ifjúsági és egyházi ügyek ta-
nácsnokának feladatköre a 
hármas határ és az ország 
legnyugatibb városában rend-
kívül fontos, a „nagy” önkor-
mányzatnak kötelessége jó 
együttműködést kialakítani 
a nemzetiségi önkormányza-
tokkal, és sorolta is azokat a 
közös küzdelmeket, amikhez 
az utóbbi években a nemzeti-
ségi önkormányzatok is csat-
lakoztak, segítséget nyújtottak 
(a Rába-habzás megállítása, a 

szemétégető építésének meg-
akadályozása stb.). 

Metka Lajnšček főkonzul 
megjegyezte, hogy bár rövid 
ideje tartózkodik Szentgott-
hárdon, azt már megtapasz-
talta, hogy a nemzetiségek 
békében élnek egymás mellett 
a térségben. Meggyőződése, 
hogy megértő tárgyalópart-
nerekkel állnak szemben, 
hiszen nagyon jó az együtt-
működés a város és a térség 
polgármestereivel. A Magyar 
Állam megalapozott dön-
tést hozott 25 évvel ezelőtt, a 
nemzetiségi önkormányzatok 
megerősödtek, jól használják 
az adottságokat, a nemzeti-
ségi közösségek gazdagítják a 
szűkebb és tágabb közösséget.

Örömét fejezte ki   Barta-
ko vics Ilona, a Szentgott-
hárdi Szlovén Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke, az 
I. Nemzetiségi Kerekasztal 
összehívásáért. Az itt élő 
szlovéneknek jó a kapcsola-
tuk a saját szervezeteikkel, a 
társ önkormányzatokkal és 
a város önkormányzatával is. 
Egymástól is tudnak tanulni. 
Beszéde végén kérte, egyper-
ces néma felállással emlékez-
zenek a szlovén nemzetiségi 
(akkor még kisebbségi) ön-
kormányzat első elnökére, 
Antal Ildikóra.    

Samu Csaba, a Szentgotthár-
di Roma Önkormányzat elnö-
ke kiemelte, sok problémával 
fordultak az önkormányzat-
hoz, ezeknek több mint a fe-
lére sikerült megoldást találni. 

Dr. Sütő Ferenc megjegyez-
te, személyesen, telefonon, 
e-maillel továbbra is rendel-
kezésre áll. 

Paukovits Helmut, a Szent-
gotthárdi Német Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke is  meg-
köszönte a kezdeményezést, 
amely konstruktív, hatékony 

Mindhárom nemzetiségi önkormányzat 
vezetőit hívták kerekasztal-megbeszélésre

Mindhárom nemzetiségi önkormányzat vezetőit hívták 
kerekasztal megbeszélésre
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együttműködést eredményez-
het. Szentgotthárd–Rábafüze-
sen mindig is békében éltek 
együtt németek, szlovénok, 
horvátok (a nevek is jelzik a 
származást), magyarok. Füzes 
mindig is befogadó volt, a ki-
telepítésekkel a legtörekvőbb 
családokat száműzték. A nem-
zetiségek megmaradásának 
két legerősebb támasza az 
anyanyelv és kultúra megőr-
zése mellett, mindig is a vallás 
volt. Huszonöt évvel ezelőtt 
a múltat próbálta lezárni és 
meghaladni az ország, az ak-
kori törvényhozással. Végre 
nincsenek határok, barátság-
gal fordulhatnak egymás felé. 
A nemzetiségi önkormányzat 
sok segítséget kapott a város-

tól, német asszonykórusuk 
működik, van könyvtáruk, 
hianz tájházat alakítottak 
ki. Elmondta, hogy bejárta 
Európa németek által lakott 
országait, s azt tapasztalta, a 
hazánkban létező nemzetiségi 
önkormányzatokhoz hasonló 
szervezetek sehol nem talál-
hatók. A nemzetiségek más 
országokban csak egyesületek 
segítségével tudják kifejezni 
szándékukat, akaratukat. 

Dr. Sütő Ferenc tanácsnok 
azzal zárta a tanácskozást, 
hogy időközönként újra ösz-
szehívják a kerekasztal-meg-
beszélést, és szükség szerint 
foglalkoznak az operatív prob-
lémákkal. 

(t. m.)

December 6-án, Budapesten, 
a Müpában, a Vállalkozók 
napja rendezvényen vehette 
át Racker Balázs, a Rabacsa 
Metalltechnik Kft. ügyve-
zetője az „Év Vállalkozója 
Díj”-at.

Racker Balázs egy folyama-
tosan növekvő fémipari csa-
ládi vállalkozás agilis vezetője, 

aki szaktudását Szentgotthárd 
és térsége javára fordítja. Cé-
gük sokaknak ad munkát és 
biztos megélhetést, s nem 
utolsósorban a térség egyik 

legdinamikusabban fejlődő, 
a kor kihívásainak megfelelő, 
versenyképes vállalkozását 
működtetik. 

Az „Év Vállalkozója Díj”-ra 
Racker Balázst Huszár Gábor 
polgármester terjesztette fel 
még márciusban. Munkájá-
nak, valamint a cég Szent-
gotthárd és térsége gazdasági 
életében betöltött szerepének 

elismeréseként vehette át az 
ügyvezető a díjat Varga Mihály 
pénzügyminisztertől. 

(Információ: Szentgotthárdi 
Közös Önkormányzati Hivatal)

Az „Év Vállalkozója Díj”-ban 
részesült Racker Balázs

Rimfel Ferenc
szentgotthárdi plébános
1957-2019

Rimfel Ferenc Zalaegerszegen született 
1957-ben. Ötgyermekes családban, Pusztamagyaródon ne-
velkedett. Győrben, a Bencés Gimnáziumban érettségizett, 
a Hittudományi Főiskolát is ott végezte, néhány évvel ké-
sőbb a Hittudományi Akadémiát is elvégezte Budapesten. 

1980-ban szentelték pappá Szombathelyen. Zala megyé-
ben kezdte hivatását, Szemenyecsörnyén és Letenyén, majd 
1983-88 között a szombathelyi székesegyház káplánja volt. 

1988-93 között Szarvaskend plébánosa. 1993-ban lett 
Szentgotthárd-Rábakethely plébánosa, 2007-2019 között 
Szentgotthárd plébánosa. Tavaly augusztustól betegsza-
badságát töltötte, kisegítő lelkészként segített a toronyi 
plébánián. 

Rimfel Ferenc a lelkipásztori munka mellett mindenütt 
rendkívül komoly feladatának tartotta a templomok és ká-
polnák rendbetételét, és új templomok, kápolnák építését. 

Szentgotthárd-Rábakethelyre érkezése után ezt írta: 
fájó szívvel hagytam ott a Hegyhát csodálatosan jólel-
kű híveit, és nagy várakozással jöttem Rábakethelyre, 
(filiák: Máriaújfalu, Farkasfa, Magyarlak), Brenner János 
vértanúságának plébániájára. Rengeteg munka várt itt. 
A lelkipásztori munka mellett az építkezések sokasága.”

Megújíttatta a félig-meddig romos rábakethelyi plébá-
niát, a temetőkapuhoz vezető utat kijavították, új orgonát 
kapott a templom. Segített ápolni a vértanú Brenner 
János emlékét, a zsidai Jó Pásztor kápolna építésének 
egyik szervezője volt, Farkasfán csodálatos környezetben, 
erdők, dombok ölelésében épült meg a falu kis temploma,  
2000-ben szentelték föl.   

A szentgotthárdi ciszter és rábakethelyi plébánia ösz-
szevonása után 2007-ben nevezte ki Szentgotthárd plé-
bánosának Veres András püspök. A Nagyboldogasszony 
templom súlyos károkat szenvedett abban az időben, több 
helyen beázott. Szervezőkészségének, kitartó akaratának 
köszönhető, hogy szinte azonnal (2008-ban) nekilátott a 
renoválásnak. A barokk templom helyreállítása azóta is 
tart. „Szívügyemnek tekintem  vértanú papunk, Brenner 
János boldoggá avatását, az emlékére épített Jó Pásztor 
kápolnában minden hónap 13-án (májustól októberig) és 
az Apostolfejedelmek ünnepén, szentmisét celebrálunk” 
– írta. A sors tragédiája, hogy Brenner János boldoggá ava-
tása előtt lett súlyos beteg. 2018. május elsején, a boldoggá 
avatás napján, legyöngülve, de még végigjárta azt az utat 
Szentgotthárd-Rábakethelytől a zsidai kápolnáig, amit 
vértanú elődje tett meg az utolsó éjszakán. 

Betegségét mindvégig méltósággal viselte, híveit szol-
gálta, amíg csak tudta. 

Tavaly december 7-én az Úr magához szólította. Szom-
bathelyen, a kórházban hunyt el, végakaratának meg-
felelően szülőfalujában, Pusztamagyaródon talált örök 
nyugalomra. Hívei körében temették el december 16-án. 

Adj Uram örök nyugodalmat neki!

Szárnyas János a VOSZ Vas megyei elnöke, 
Huszár Gábor polgármester, Racker Balázs vállalkozó
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A téli időszak egyik fő feladata a Tudásközpontban az új 
gyakorlatos diákok toborzása a környék műszaki középisko-
láival együttműködve. December elején a helyi III. Béla és a 
szombathelyi Puskás Szakképző Iskola gyakorlati képzőhely-
választás előtt álló gépi forgácsoló és villanyszerelő tanulói 
látogattak el az Opel tanműhelyébe. 

A vállalat képző központjá-
ban 2015 óta folyik csoportos 
duális közép- és felsőfokú gya-
korlati képzés. A villanyszerelő, 
gépi forgácsoló, automatikai 
és mechatronikai technikus 
diákok a legkorszerűbb körül-
mények között sajátíthatják el 
a szakmák rejtelmeit képzett 
és tapasztalt szakoktatók se-
gítségével. A központ egyben 
a szombathelyi ELTE duális 
gépészmérnök-képzésének 
gyakorlati oktatóbázisa is.

„A műszaki szakmák ok-
tatásában különösen fontos 
a folyamatos innováció, hi-
szen az iparban alkalmazott 
technikák fejlődése az utóbbi 
években nagyon felgyorsult. 
A szakképzést most elkezdő 

fiatalok 5-10 év múlva mun-
kavállalóként a most alkalma-
zott technikákhoz képest már 
nagyrészt eltérő vagy teljesen 
új alkalmazásokat kell hogy 
ismerjenek. Elengedhetetlen, 
hogy a jelen ismeretei mellett a 
jövő rendszereit is megismer-

tessük a jövő szakembereivel. 
Ennek jegyében folyamatosan 
igyekszünk fejleszteni eszköz-
parkunkat, részben önerő-
ből, a gyakorlatos diákokat is 
bevonva: létrehoztunk egy 
mobil-bemutatófalat, amely az 

ipari automatizálásban alkal-
mazható legmodernebb infor-
matikai-automatikai rendsze-
reket szemlélteti. Ilyen vezeték 
nélküli intelligens eszközöket 
ma még nagyrészt csak fil-
mekben látunk, de néhány év 
múlva már az otthonokban 

is el fognak terjedni, ezért pl. 
egy villanyszerelő számára is 
elengedhetetlen lesz a szere-
lésük ismerete. A gépi és CNC 
forgácsolást tanuló diákokkal 
a következő tanévtől már a 
3D nyomtatást is meg fogjuk 
ismertetni, hiszen az alkat-
részgyártás területén is egyre 
elterjedtebbek ezek az eszkö-
zök” – mondta el Pénzes Tibor, 
a központ vezetője.

Az Opel Tudásközpont már 
fogadja a jelentkezéseket a 
2020 nyarán vagy szeptem-
berében kezdődő Tanulószer-
ződés-alapú szakmai gyakor-
latokra a szakmákban. 

Előre egyeztetett időpont-
ban, januárban is fogadják a 
gyakorlati lehetőségek és az 
ismertetett szakmák iránt ér-
deklődő tanulókat és szüleiket. 
További információ: 06 94 551 
215, e-mail: opelgyakorlat@
opel.com

(Információ:
 Opel Tudásközpont)

Gyakorlat előtt álló diákok látogatása és fejlesztések az Opel Tudásközpontban

Mézeskalács- és karácsonyi fűszerillat lengte be a Színházat 
Szentgotthárdon december 14-én. Az aulában mutatták be azt a 
„határon átnyúló” két terepasztalt, amely a MURABA ETT által 
szervezett közös projekt keretében, Lendva és Szentgotthárd 
belvárosainak jellegzetes épületeit vonultatta fel mézeskalács-
ból. December 21-én el is árverezték a maketteket, a bevételt 
jótékonysági célra fordítják.

Hrabovszky Katinka Má-
rai Sándor: Füveskönyv című 
művéből olvasott fel részletet. 
Huszár Gábor, Szentgotthárd 
polgármestere megnyitójában 
csodának nevezte, ami a te-
repasztalon látható. Szentgott-
hárdról 17 épületet készítettek 
egyesületek, munkahelyek, 
iskolák csoportjai. A két ország 
társadalmi, gazdasági összefo-
gását segítő projektek, kezde-
ményezések segítik egymás 
jobb megismerését, a régió 
kibontakozását. Lendva test-
vérvárosa Szentgotthárdnak, 
jellegzetes szép épületeit is lát-
hatják a kiállításon (a testvér-

városban december elején már 
bemutatták a terepasztalokat). 
Megköszönte mindazok köz-
reműködését, akik segítettek 
az olykor lehetetlennek tűnő 
feladat megoldásában, s külön 
köszönetet mondott Dancsecs 

Rékának, a projekt vezetőjének. 
Dancsecs Réka elmondta, 

a város intézményei és mun-
kahelyi csapatok (könyvtár, 
gimnázium, a Pannon Kapu 
és a szentgotthárdi önkor-

mányzati hivatal munkatársai, 
a Szlovén Főkonzulátus, a Kis 
Édes Cukrászda és Kávéház, 
Bélus angyalai, a Nyugdíjas 
Pedagógusok és Barátaik Egye-
sülete, a Kétvölgy Településért 
Egyesület) is vállalták a két 

belváros épületeinek mézes-
kalácsos megformázását. Nagy 
fába vágták a fejszéjüket, voltak 
félelmek, 60 km választja el a 
két várost, de sikerült megol-
dani a feladatot.  Köszönetet 
mondott a szlovén partnerek-
nek is, akiknek munkáját Vida 
Timea fogta össze. 

Az „Édes Utcák” projekt le-
zárásaként, december 21-én 
jótékonysági árverést tartottak 
a szentgotthárdi Színház aulájá-
ban, ahol Lendva és Szentgott-
hárd belvárosának, valamint 
jellegzetes épületeinek mézes-
kalácsból elkészült makettjeire 
lehetett licitálni. A Pisnjak Attila 
művészettörténész által mode-
rált jótékonysági licitből befolyt 
összeg, az 1015 euró kedvezmé-
nyezettjei a lendvai és a szent-
gotthárdi Karitász által segített 
rászoruló családok lettek. 

(t.m. h.r.l.)
Fotó: H. R. L. 

Édes utcák jellegzetes épületei a kiállításon, jótékony célú árverés

Vida Timea, Huszár Gábor, Dancsecs Réka, Hrabovszky Katinka
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December 8-án a Nagybol-
dogasszony templomban 
tartott püspöki misén je-
lentette be dr. Székely János 
megyés püspök, hogy szíve-
sen vállalnák Szentgotthár-
don is iskola fenntartását, 
ezzel egyházi iskola jöhetne 
létre a városban is.

A szülőket december 10-
én hívták megbeszélésre a 
Széchenyi iskolába. A taná-
rokat kicsivel korábban tá-
jékoztatták az egyházmegye 
ajánlatáról, az esetlegesen 
létrejövő egyházi iskola mű-
ködéséről.

December 10-én a szülők 
és érdeklődők megtöltötték 
a Széchenyi iskola sport-
csarnokát. Az érkezőknek 
a fórum megkezdése előtt 
átadták a püspök december 
10-én kelt írásos összefog-
lalóját a lehetséges egyházi 
iskolákról:  a Vörösmarty 
gimnázium, a Széchenyi is-
kola, a Magyarlak-Csörötnek 
iskola és ennek rábagyarmati 
telephelye kerülhet egyházi 
fenntartásba. A szlovén és 
a német nemzetiségi ön-
kormányzattal egyeztetve, a 
szlovén és a német nemze-
tiségi oktatást folytatnák az 
egyházi fenntartásba kerülő 
intézményben. 

Bodorkós Imre szentgott-
hárdi plébános, dr. Székely 
János megyés püspök és 
Fodor István, a szombathelyi 
tankerület igazgatója tájé-
koztatta a szülőket.

Bodorkós Imre megkö-
szönte a szülők érdeklődését, 
elmondta, az egyházmegye 
vállalná az iskolák működ-
tetését. „De még semmi nincs 
eldöntve, ez a kezdet kezdete, 
a döntés joga a szülőké, hogy 
akarják-e gyermekeiknek azt 
a többletet, amit az egyházi 
iskola nyújthat.”

Dr. Székely János a gyer-
mekek szeretetéről beszélt, 

a gyermek óriási kincse a 
szülőknek, akinek a legtöb-
bet, a legjobbat szeretnék 
megadni. A kereszténység 
2000 éve nagy figyelmet 
fordított a gyermekek, fiata-
lok nevelésére. Történelme 

során iskolákat, egyetemeket 
alapított az egyház. A püspök 
számos világhírű tudósra, 
művészre hivatkozott, akik 
szorosan kapcsolódtak a 
hittudományhoz, egyhá-
zi iskolákban nevelkedtek, 
tanultak, oktattak (Jedlik 
Ányos, Newton, Einstein, 
Kopernikusz, Rákóczy Fe-
renc, Pilinszky János, Radnóti 
Miklós). Az egyházi iskolák 
nemcsak ismereteket adnak 
át, hanem egységes, har-
monikus világszemléletre, 
szeretetre, becsületre, nagy-
lelkűségre, hitre nevelnek. 
Az egyházi iskolát átjárja a 
hit ereje, a szeretet, a gyere-
kek nem beszélnek csúnyán, 
a folyosón se, szívből éneklik 
a Himnuszt, a Szózatot.

A megyés püspök hangsú-
lyozta, a megyében számos 
helyen van jól működő egy-
házi iskola. Az egyház alap-
gondolata az általános iskola 
indítása volt, de a gimnázium 
átvételére is érkezett kérés, 
talán így nagyobb esélyt 
kaphat a túlélésre.

Az egyházi iskolába járó 
gyerekeknek és szüleiknek 
nem támasztanak semmi-
lyen extra és irreális elvárást, 
heti két hittanóra, közös 
évnyitó és évzáró szentmise 
van a templomban.

Dr. Székely János többször 
is fölhívta a figyelmet arra, 
szeptembertől csak akkor 
lesznek egyházi iskolák Szent-
gotthárdon, ha a szülők is ezt 
akarják, még nincs végleges 
döntés, az majd márciusban 
születik meg a szülők akarata 
alapján. Az egyházmegye in-
ternetes oldalán nyitnak egy 
linket, ahol a szülők feltehetik 
a kérdéseiket, és válaszokat 
kapnak majd.

Bodorkós Imre plébános 
saját tapasztalatait sorolta. 
Fél éve került Szentgotthárd-
ra, előtte Zalaegerszegen, 
majd Jánosházán szolgált. 
Mindkét városban működik 
egyházi iskola, a plébános 
szerint mindenhol a szülők, 
pedagógusok és gyerekek 
megelégedésére.

Fodor István, a szombat-
helyi tankerület igazgatója 
elmondta, Szentgotthárdon 
2005-től összevont oktatási 
intézményt működtetnek, az 
Arany iskola 1-4-évfolyamos, 
a Széchenyi 5-8 osztályos és 
a Vörösmarty gimnázium, 

amelyben van egy külön-
leges 5-8 általános iskolai 
osztály (régebben 8 osz-
tályos gimnáziumi képzés 
volt). Amennyiben a szülők 
igénylik az átszervezést, a 
tankerületnek annyi a fel-
adata, hogy a megfelelő ál-
lami oktatási intézményről 
gondoskodjon. A szülők sza-
vazása után a minisztérium 
hozza meg a döntést az iskola 
egyházi fenntartásba adásá-
ról. Amennyiben a Széchenyi 
iskola egyházi lesz, akkor az 
Arany János Általános Iskola 
lesz az állami fenntartású, 
1-8. osztályos alapfokú okta-
tási intézmény. 

A továbbiakban válaszoltak 
a szülők kérdéseire. Megkér-
dezték, tartanak-e felvételit 
az egyházi iskolában (nem 
szándékoznak), mit tegyen az 
a diák, aki nem akar egyházi 
gimnáziumba járni (sajnos 
neki másik, állami fenntar-
tású iskolát kell keresnie), kik 
fognak tanítani (feltehetően 
ugyanazok), miért a Széche-
nyi lenne az egyházi iskola (a 
jelentkezők nagyobb arányá-
ra számítanak, az egyház csak 
akkor tart fenn iskolát, ha ezt 
a szülők többsége kívánja, a 
nagyobb gyermeklétszámot 
pedig a nagyobb iskolában 
lehet elhelyezni). Mi lesz a 
református és evangélikus di-
ákokkal (a hittant a lelkészük, 
hitoktatójuk tartja majd az 
iskolában). A további kérdé-
sekre válaszolva elhangzott, 
egyébiránt pedig nem felté-
tele az egyházközséghez tar-
tozás, az aktív hitélet, de még 
a gyermek megkereszteltsége 
sem az egyházi fenntartású 
iskolában tanulásnak. 

A fórum zárásaként a püs-
pök kérte a szülőket, hozza-
nak bölcs döntést, az egyházi 
iskolával nyernek a gyerekek 
és a város is.

(t. m.)
Fotó: Horváth R. László

Az egyház átvenné az iskolák egy részének fenntartását  

A püspök a fiatalok között, jobbról a negyedik
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Szentgotthárdon az idén 
immár ötödik alkalommal 
szervezték meg a szentgott-
hárdi Kórusok Karácsonyi 
Hangversenyét december 
15-én, a Színházban.

 Az előző négy alkalommal 
a Nagyboldogasszony temp-
lomban, most a felújítás miatt, 
átmenetileg a Színházban. A 
hangversenyen fellépő kó-
rusok a fellépés sorrendjé-
ben: Szentgotthárdi Ifjúsági 

Énekegyüttes, Békefi Antal 
Népdalkör, Rábafüzesi Német 
Asszonykórus, Nagyboldog-
asszony Plébánia Templomi 
Kórusa, Szivárvány Kórus, Ma-
gyarországi Szlovének Szövet-
ségének Kamarakórusa, Szent-
gotthárd Város Vegyeskara. 
A hangverseny kezdetén 
Bodorkós Imre plébános kö-
szöntötte a résztvevőket, majd 
a kórusoktól a maguk stílu-
sában hallhattunk szebbnél 
szebb karácsonyi dallamokat. 

A hangverseny szervezői 
a Pannon Kapu Kulturális 
Egyesület és a Szentgotthárd 
Énekegyesület. Kovács Márta, 
a Szentgotthárd Énekegyesü-
let elnöke megköszönte a kó-
rusoknak és kórusvezetők-
nek a részvételt. Beszámolt 
arról is, hogy Szentgotthárd 
Város Vegyeskara ma lép 
fel először az új magyaros 
formaruhában. A 30 db női 
alj és felső, a 10 db férfiing 
összesen 825 860 Ft-ba ke-

rült. Beszerzése 75%-ban 
LEADER helyi felhívások 
projekt keretében, a Magyar 
Állam és az Európai Unió 
támogatásával valósult meg. 
A ruhák Székelyudvarhelyen 
készültek, a készítők kifogás-
talan munkát végeztek. A 
hangversenyt közös vacsora 
követte.

(Információ: 
Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal)
Fotó: H. R. L. 

Szentgotthárd Város Ön-
kormányzatának Ifjúsági 
Tanácsa és a Zalaegerszegi 
Polgármesteri Hivatal mun-
katársai tavaly decemberben 
a két város közötti tapaszta-
latcseréről és együttműkö-
désről egyeztettek. 

A találkozón Papp Bálint, a 
szentgotthárdi ifjúsági tanács 
alelnöke és Gaál Ákos titkár 
képviselte a várost, ahol szó 
esett az idei évre tervezett If-
júsági Kerekasztalról és olyan 
további lehetséges esemé-
nyekről, amelyek felpezsdít-
hetik Szentgotthárd ifjúsági 
életét, és hozzájárulhatnak 
a diákok, illetve a fiatalabb 
korosztály helyi identitástu-
datának és közösségépítő ké-
pességének megerősítéséhez.

Velkey Péter, a Zalaeger-
szegi Polgármesteri Hivatal 
humánigazgatási osztályve-
zetője együttműködésüket 
és segítségüket is felajánlotta, 
hogy a megyei jogú város 
tapasztalatait Szentgotthár-
don is hasznosíthassák. Papp 
Bálint, a szentgotthárdi ifjú-
sági tanács alelnöke pedig 
hangsúlyozta, a partnerség 
és együttműködés kiemelten 
fontos minden területen, így 
ez nincs másként az ifjúság-
politika kapcsán sem. Hoz-
zátette, 2020-ban számos új 
programmal és eseménnyel 
készülnek a fiatal generáció 
tagjainak, mivel fontos, hogy 
megfelelő számú és minősé-
gi szabadidős programokat 
nyújthassanak számukra.

(t. m.)

Kórusok Karácsonyi Hangversenye

Szentgotthárdi Ifjúsági Énekegyüttes Szentgotthárd Város Vegyeskara

Ifjúságpolitikai tapasztalatcsere
Hálás szívvel mondunk 

köszönetet az Üvegkutya 
üzemeltetőinek, Horváth Ba-
lázsnak és Támis Mártonnak, 
hogy ismét megrendezték a 
karácsonyi adománygyűj-
tést, amivel immár negyed-
szer az Arany János Általá-
nos Iskola Eltérő Tantervű 

Tagozatán tanuló diákokat 
támogatták. Köszönettel tar-
tozunk Lovenyák Líviának a 
felajánlott palacsintákért, és 
természetesen minden jólel-
kű adakozónak az összegyűlt 
107.120 Ft-ért.   

(Arany János 
Általános Iskola)

Köszönet az adományokért

Újfajta hirdetési lehetőség 
városunkban

Hirdessen 6 m2, (5 mm pixeltávolságú) led falunkon, 
amely kiválóan alkalmas fotók és videók megjelení-
tésére. A 10 másodperces kép/mozgóképes hirdetést 
19.000 Ft + ÁFA/hó. A ledfal a gyógyszertár falán (9970 
Szentgotthárd Széll Kálmán tér 16.) a városközpont-
ban frekventált helyen található. További információ: 
+36/94/553-044.
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Szentgotthárd és Térsége Ál-
talános Iskola és Gimnázium 
Arany János 1-4. Évfolyamos 
Általános Iskolájában decem-
ber 20-án tartották a karácso-
nyi előadást (minden második 
évben viszik a város elé a 
produkciójukat). A harmadik 
osztályos és az énekkaros 
tanulók szerepeltek, a műsort 

Ligetvári–Németh Katalin, 
Horváthné Kovács Adrienn, 
Bediné Molnár Zsuzsanna, 
Hargitainé Fonyó Judit állítot-
ta össze. (A karácsonyi műsor-
ról készült videó megnézhető 
az iskola facebook oldalán és 
a honlapon.)

(Információ: Arany iskola)
Fotó: László Eszter

Január 5-én rendezték meg a 
szentgotthárdi városrészen 
élő idősek köszöntését, az 
egyre szebbé váló kultúrott-
honban. 

Dr. Sütő Ferenc, nemzetisé-
gi, ifjúsági és egyházi ügyekért 
felelős tanácsnok üdvözlő 
beszédében elmondta, üte-
mezetten zajlik a kultúrház 

és környékének felújítása.  
S mivel a munkálatok még 
tavaly decemberben is folytak, 
ezért esett az ünnep időpont-
jának választása január első 
hétvégéjére. 

– Önök azok, akiktől meg-
tanultuk, mit jelent értékesen, 
becsülettel élni. A mi világunk 
önökkel kezdődött, önök épí-
tették meg számunkra azt a 

jelent, ami egy újabb nemze-
dék jövőjét alapozhatja meg 
– mondta köszöntőjében.

A Máriaújfaluért Egyesület, 
a Máriaújfalui Vöröskereszt, 
valamint a Városrészi Önkor-
mányzat által rendezett ün-
nepségen, Huszár Gábor pol-
gármester pohárköszöntőjét 
követően a helyben lakó gyer-
mekek versekkel örvendez-
tették meg az ünnepelteket. 

A szépkorúak és a jelen lévő 
vendégek az ezt követő fertály 
órában a Buccsi Rezedák és 
Bóbiták (bucsui) néptánc-
csoport műsorát, valamint a 
szentgotthárdi PresiDance 
moderntánc-előadását te-
kintették meg. Az idősek kö-
szöntése szeretetlakomával és 
vidám beszélgetéssel ért véget 
Máriaújfaluban.

Horváth R. László

Időseket köszöntöttek Máriaújfaluban

Az iskolában adták elő karácsonyi műsorukat
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100 éve, 1920 januárjában 
úszta át a Dunát Doborgaznál 
(Csallóköz) Frühwald István 
orvostanhallgató, és szökött 
így Magyarországra. Az I. vi-
lágháborúban a keleti fron-
ton esett orosz fogságba. Az 
omszki táborban maga ápolta 
a sebesülteket, mikor kiütéses 
tífuszjárvány tört ki. Szinte 
csoda, hogy nem fertőződött 
meg. Szabadulása után szülő-
városában, Pozsonyban foly-
tatta az orvosi tanulmányait. 
Magyar érzelműként hamaro-
san menekülnie kellett, ekkor 
választotta a veszélyes és jég-
hideg folyót. (6 hónap múlva 
a trianoni döntés kettévágta 
a falut.) Budapesten folytatta, 
majd fejezte be az egyetemet. 
1924-ben került Szentgott-

hárdra, 5 évvel később javas-
latára nyílt meg hazánkban el-
sőként az iskolaszanatórium. 
Orvosi hivatása mellett közel 
20 évig egészségtant tanított a 
gimnáziumban. 1952-től Eger 
városában élt és dolgozott, ott 
is hunyt el 1978. április 30-án.

85 éve, 1935. január 1-jén 
Kisfalud és Talapatka egyesü-
léséből Máriaújfalu néven új 
község keletkezett. Négy évvel 
később önálló elemi iskola 
nyílt a településen.

1935 januárjában Rábafü-
zesen megalakult a Magyar-
országi Német Népművelési 
Egyesület helyi csoportja.

80 éve, 1940. január 25-én 
a tűzoltók kérték dr. Vargha 
Gábor képviselőt, hogy Szom-
bathelyen a hadtest-parancs-

nokságon eljárni szíveskedjen 
a sziréna beszerzése miatt, 
egyúttal új tömlőkre is szük-
ségük van.

75 éve, 1945 januárjában 
1362 menekült jelentkezett 
be a helyi hivatalba. Itt tar-
tózkodtak ekkor még beje-
lentés nélkül a Nyilas Pártból 
300-an, a 7. újonckiképző 
ezred, a Görgey hadosztály, 
egy határvadász zászlóalj, a 
tábori és lovas csendőrség, 
a pályaudvari őrség és egy 
terménybeszerzési csoport. 
A német katonaság kb. 100 fő 
lehetett. A még decemberben 
a Kultuszminisztériumból 
érkezett 200 főt a rendházban 
szállásolták el. A dohány-
gyárban folyamatosan folyt 
a termelés, mert a frontra a 

cigarettát tudták legköny-
nyebben eljuttatni. A selyem-
gyárban bérmunkát végeztek 
német megrendelésre, német 
alapanyagból.

80 éve, 1950. január 30-
á n  c s a t o l t á k  Z s i d á t  é s 
Rábakethelyt Szentgotthárd-
hoz.

25 éve, 1995. január 4-én 
volt a szlovén kisebbségi ön-
kormányzat alakuló ülése 
Rábatótfaluban. Első elnö-
küknek Pusztai Zsoltné Antal 
Ildikót választották, helyet-
tese Szukics Marianna lett. 
Az elmúlt negyed évszázad 
alatt számtalan rendezvényt 
szerveztek és támogattak: 
rönkhúzásokat, idősek napját.

Összeállította: 
Talabér Lászlóné

Nevezetes szentgotthárdi évfordulók januárban

MOZIMŰSOR
január 17. 19:00

Botrány (szinkronizált ka-
nadai-amerikai reality film 
– 2D)

január 18. 17:00, január 19. 
16:00

Macskák  (szinkronizált 
amerikai-angol zenés film 
– 2D)

január 18. 19:20, január 19. 
18:20, január 20. 19:00

Árok (szinkronizált ameri-
kai sci-fi akció-thriller – 2D)

január 21. 19:00 (Filmklub)

Apró mesék (magyar ro-
mantikus thriller, történelmi 
film – 2D)

január 24. 19:00, január 27. 
19:00

Az átok háza (szinkronizált 
amerikai horrorfilm – 2D)

január 25. 17:00, január 26. 
16:00

Nászszezon (szinkronizált 
amerikai vígjáték – 2D)

Premier! január 25. 19:00, 
január 26. 18:00, január 28. 
19:00

1917 (szinkronizált angol-
amerikai háborús film – 2D)

január 31. 19:00, február 1. 
19:00, február 2. 18:00, feb-
ruár 3. 19:00

Bad boys – Mindörökké 
rosszfiúk (szinkronizált ame-
rikai akció-vígjáték, thriller 
– 2D)

február 1. 17:00, február 2. 
16:00

Dolittle (szinkronizált ame-
rikai családi kaland-vígjáték 
– 3D)

TÉLI FILMKLUB
Mottó: Villanások
január 21. 19:00
Apró mesék (magyar ro-

mantikus thriller, történelmi 
film – 2D)

február 4. 19:00
Fájdalom és dicsőség (fel-

iratos spanyol dráma – 2D)
február 18. 19:00
Kafarnaum – A remény útja 

(feliratos libanoni dráma – 2D)
március 3. 19:00
Mű szerző nélkül (feliratos 

német-olasz történelmi drá-
ma, thriller – 2D)

március 17. 19:00
Út a királyi operába (fel-

iratos spanyol-kubai-angol-
német életrajzi dráma, zenés 
film – 2D)

A különleges alkalmakra 
kéthetente kedden 19:00 órá-
tól kerül sor. Klubjegy: 1000 
Ft – kedvezmény: 800 Ft/elő-
adás legalább három külön-
böző filmre előre megvásárolt 
tikett esetén. A vetítéseket 
követőn az Azúr Drogéria 
jóvoltából ismét teázással 
egybekötött beszélgetés várja 
az érdeklődőket a filmszínház 
galériáján. További informá-
ciók és online helyfoglalás: 
www.csakanyimozi.hu 
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December 16-án Csider 
Sándor Karácsony éjjelén 
című kötetéről beszélt a 
szerző. A meghitt délutá-
non kellemes hangulatú 
beszélgetésben idézte fel 
Csider Sándor és a közön-
ség a karácsonyi készülő-
dést, az ünnepvárást, illetve 
az ünnepi áhítatot egy–egy 
vers felolvasásával.

December 18-án Bölecz 
Béla A kör bezárul című 
regényét ismerhették meg 
az érdeklődők Gyurácz Fe-

renc, a Magyar Nyugat Kiadó 
ügyvezetője és Csuk Ferenc 
helytörténész tolmácsolá-
sában. Csuk Ferenc felidézte 
a regény történetét, amely a 
szerző nagybátyjának a regé-
nyes életéről szól. A XX. szá-
zad zivataros évtizedeiben 
a főhős nemcsak a második 
világháború borzalmait éli 
át, hanem a „farkasfai össze-
esküvés” vétlen áldozataként 
az ÁVH börtöneit is, míg 
végül visszamegy születése 
helyére, Amerikába.  

M. P. 

Kötetbemutatók a Móra könyvtárban

Egészségünkért, ismeretterjesztő sorozat (31.)

A vastagbélrák a világon, így 
Magyarországon is a második 
leggyakoribb daganat típus. 
Sajnálatos, hogy előfordulá-
sa hazánkban fokozatosan 
nő. Évente kb. 6000 ember 
haláláért felelős. A férfi-női 
arány l,3 :1,0. A leggyakrabban 
érintett korcsoport az 50 és 
70 év közöttiek.

A vastagbélrákok 75-85%-a 
polipokból keletkezik. A poli-
pokból a vastagbélrákig eltelt 
idő években mérhető.

A polipok szűrővizsgála-
tokkal felismerhetők, az el-
távolított polipból nem lesz 
vastagbélrák. Az elvégzett 

szűrővizsgálatokkal a daga-
natok korai szakban felismer-
hetők, az idejében felismert 
vastagbélrák közel 100%-ban 
gyógyítható. A vastagbélrák 
előfordulása családokon be-
lül halmozódhat, ezért akinek 
a családjában vastagbélrák 
előfordult, azoknál a rizikó 
2-3 szoros is lehet a normál 
lakossághoz képest. A vas-
tagbélrákok nagy része korai 
szakban tünetmentes lehet, 
ezért kell hangsúlyozni a szű-
rővizsgálatok jelentőségét. A 
vastagbél, dagana-
tok miatt operál-
taknál is szükség 

van kontroll-vizsgálatokra, 
mert ezen egyéneknél a má-
sodik béldaganat előfordu-
lása is jóval gyakoribb az 
átlagosnál.

Hazánkban, így Szentgott-
hárdon is, jelenleg is zajlik 
vastagbélrák-szűrés, amely 
két lépcsős. Az első lépcső egy 
széklet-vérvizsgálatból áll, ha 
ennek eredménye negatív, 
teendő nincs, amennyiben 
pozitív a széklet-vérvizsgálat 
eredménye, akkor vastagbél-
tükrözésnek kell azt követnie.

Megfelelő táplálkozással és 
életmóddal is tudunk tenni 
a vastagbél-daganatok elő-
fordulásának megelőzéséért, 
csökkentéséért.

A rostban gazdag táplálko-
zás, a zöldség, gyümölcs be-
vitel fokozása, a vörös húsok 
fogyasztásának visszaszorítá-
sa, a rendszeres testmozgás, a 
testsúly kontroll is lényegesen 
képes csökkenteni a daganat 
előfordulásának kockázatát. 

Dr. Varga Ferenc
gasztroenterológus szakorvos

A vastagbélrákról

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

A Szentgotthárdi Mu-
zsikáért Alapítvány és a 
Pannon Kapu Kulturális 
Egyesület a Takács Jenő 
Alapfokú Művészeti Is-
kolával közösen ismét 
megszervezi hangver-
senybérlet-sorozatát.

 Kátai Zoltán, Kossuth-
díjas históriás énekmon-
dó, népzenész  lesz  az 
első vendég január 20-án, 
18:00 órától Szentgotthár-
don, a Refektóriumban. 
Leginkább reneszánsz 
költők, históriás éneke-
sek szerzeményeit énekli, 
kivételesen hiteles tol-
mácsolással. Kátai Zol-
tán munkássága során 
mindig arra törekedett, 
hogy a magyar nemzet 
összetartozását erősít-
se, megismertesse hite-
les történelmünket, népi 
hagyományainkat, hogy 
azokra büszkék lehes-
sünk, és megőrizhessük 
utódaink számára.

Kátai Zoltán 
énekmondó

Csider Sándor

Csuk Ferenc, Gyurácz Ferenc
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VI. Szentgotthárd Város Nyílt és Amatőr Asztalitenisz-bajnoksága
December 27-én sikeresen 
lezajlott a VI. Szentgotthárd 
Város Nyílt és Amatőr Asztali-
tenisz-bajnoksága. A versenyre 
58 sportoló jelentkezett (ez 
rekordnak számít), soha ekkora 
mezőny még nem tisztelte meg 
indulásával a helyi asztalitenisz 
egyesületet. 

A versenyzők között, a már 
törzsvendégnek számító bará-
tokon kívül, jelentkeztek szép 
számmal új sportolók, mind a 
gyermek, mind a felnőtt kor-
osztályokban. Az esemény a 
gyerekek küzdelmeivel kez-
dődött, nyolcan versengtek 
az érmekért. A következő ver-
senyszám az amatőrök egyéni 
küzdelmeit hozta, övék volt a 
legnépesebb mezőny. Nyolc 
csoportba került a 28 jelentke-
ző, majd a csoportküzdelmek 
után 16-os főtábla alakult ki, 
melyben kieséses rendszerben 
fejeződtek be a játszmák. Ebben 
a kategóriában volt a legtöbb új 
vendég, mind teljesen kezdő, 
mind nagyon is haladó szintű 
versenyzővel. Ezt követte a 
szintén rekordszámú „nyílt” 
kategóriás sportolók szereplése, 

köztük megyei első osztályban, 
nemzeti bajnokságokban, il-
letve külföldi bajnokságokban 
szereplő versenyzőkkel. Itt 18 
versenyző indult, magas színvo-
nalú csatákat vívtak a közönség 
legnagyobb örömére.

Legvégül a párosok mérkőzé-
seivel fejeződtek be a csatározá-
sok, amelyek ezúttal új, igazán 
érdekes formában zajlottak. Az 
történt ugyanis, hogy a páro-
sok nem előre meghatározott 
formában álltak fel, hanem úgy 
lettek összesorsolva a helyszí-
nen, úgy, hogy egy magasabban 
képzett játékos mellé egy amatőr 
induló került, így izgalmassá, 
kiegyensúlyozottá vált a mezőny 
egyrészt, másrészt meg olyan 
emberek kerültek a legtöbb eset-
ben egy párba, akik még soha 

nem küzdöttek sem együtt, sem 
egymás ellen. Így 22 páros kezdte 
el a versengést, nagyon jó hangu-
latban és nagy izgalomban.

Az ünnepélyes eredmény-
hirdetés fényét Koszár András, 
Szentgotthárd város alpolgár-

mestere emelte, illetve Varga 
Elemér és Segyevi Sándor, aki 
a Vas Megyei Asztalitenisz Szö-
vetség nevében köszöntötte a 
nyerteseket. A nyertesek érem 
díjazásban részesültek, melyeket 
kedves ajándékok egészítettek ki. 
A szakosztály köszönetet mond 
a Kiswirenek, az Opel Szent-
gotthárd Kft.-nek, az Allison 
Transmissionnak, Szentgotthárd 
Város Önkormányzatának, a 
JupiNet városi kábel TV szol-
gáltatónak, a Szentgotthárdi 
Sportbarátok Körének, a III. Béla 

Szakképző Iskolának, illetve az 
önkéntes segítőknek.

Helyezések:
Gyermek egyéni: 1. helyezett: 

Németh Zalán, 2. helyezett: Kozó 
Trisztán, 3. helyezettek: Németh 
Huba, Szótáczki Bálint

Gyermek páros: 1. helyezett: 
Sarang Lotti/Kocsis Ákos pá-
ros, 2. helyezett: Kozó Trisztán/
Szótáczki Bálint páros, 3. helye-
zettek: Németh Huba/Tamaskó 
Tamás és Tamaskó Anna/Németh 
Zalán párosok

Amatőr egyéni: 1. helyezett: 
Bakó Oszkár (Zalaegerszeg), 2. 
helyezett: Jagodits András (Ne-
meskolta), 3. helyezettek: Horváth 
László (Nádasd); Farkas János 
(Nemeskolta)

Nyílt egyéni: 1. helyezett: Mo-
hácsi László (Borussia Düssel-
dorf), 2. helyezett: Zakics Sándor 
(SZVSE, 3. helyezettek: Fekete 
Katalin, Csárdi András (mindket-
tő SZOSE)

Felnőtt páros: 1. helyezett: 
Zakics S./Háklár Z. páros, 2. helye-
zett: Csárdi A./Pintér István páros, 
3. helyezettek: Benkő J./Jagodits A. 
és Barabás M./Mohácsi L. párosok

Információ: SZVSE 
asztalitenisz szakosztály

A gyermek kategória nyertesei: balról Kozó Trisztán, 
Szótácki Bálint, Kocsis Ákos, Sarang Lotti, Németh Zalán, 

Tamaskó Anna, Németh Huba, Tamaskó Tamás

Tavaly december 11-én 
ismét vendégül látták a 
Rendelőintézet Szentgott-
hárd székhelyén működő 
Egészségfejlesztési Iro-
dával közösen az Arany 
János Általános Iskola 
eltérő tantervű tanulóit 
a St.Gotthard Spa & Well-
ness fürdőben. A diákok 
a fürdőzést megelőzően 
műsorral kedveskedtek 
a szervezőknek a fürdő 
karácsonyfájánál. A mű-
sor után a fürdő Mikulása 
ajándékot hozott minden 

gyereknek. A fürdőzés 
során a gyermekek élvez-
hették az élményfürdő va-
lamennyi medencéjét és a 
csúszdákat is. Szervezett 
animáción és vízi vetél-
kedőkön is részt vettek a 
gyerekek, amelyek után 
széles mosollyal távoztak 
idén is a karácsonyi für-
dőzésről.

December 19-én az is-
kolai karácsonyi rendez-
vényen pedig átadtak egy 
önfejlesztő játékot a gyer-
mekek részére.  V. A. 

December 29-én a Rábafüze-
sért Egyesület amatőr asztali-
tenisz-bajnokságot szervezett. 
Tizenöten neveztek a verseny-
re, amely egész délután zajlott 
az egykori óvoda épületében.

Első helyezett Budai Krisz-
tián lett, másodikként Lang 
András végzett, harmadik 
Orosz Sándor lett. A győztesek 
jutalma egy-egy szép kupa 
volt.

Amatőr pingpongverseny RábafüzesenKarácsonyi fürdőzés az eltérő 
tantervű gyermekek részére 
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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 nevezéseket követően a 
szervezők 3 csoportba (2x6 és 
5 csapatos csoportok) sorsolták 
a csapatokat.  A csoportokból 
az első két helyezett gárdák 
automatikusan a legjobb 8 
közé jutottak, a csoportok 3.-jai 
egy „Mini tornán” döntöttek a 
megmaradt két továbbjutást 
érő helyről. A tavalyi év baj-
noka, a Looney Tunes pont-
veszteség nélkül teljesítette 
az alapszakaszt, de meggyő-
ző teljesítményt mutatott a 
MNÖK-MNSS Hodos, valamint 
az AS Kóma csapata is, ezek 
a csapatok jó eséllyel pályáz-
hatnak a végső győzelemre is, 
de a kiegyenlített mezőny még 
tartogathat meglepetést is. 

 Az alapszakasz két meg-
lepetése, hogy a TABAK 1 
Pado-Sokk és a Gotham City 
Sport Büfé csapata nem ju-
tott tovább a felsőházba. A 
legjobb 8 mezőnye sorsolást 
követően két 4 csapatos cso-

portba került: E csoport: AS 
Kóma, MNÖK-MNSS Hodos, 
Domino Kijev, Sporting Li-
bacomb Rodeo Team, F cso-
port: Looney Tunes, Csatorna 
Patkányok, KMN GORNJI 
SENIK – G. Z., Mámor Club3. A 
csoportok első két helyezett-
jei a keresztjáték szisztéma 
alapján játszanak elődöntőt 
egymás ellen, oda-visszavá-
gó alapon. A továbbjutás a 
kupaszabályok szerint dől 
el, azzal a kitétellel, hogy a 

keresztjáték során az „ide-
genben szerzett gólok” nem 
rangsorolnak a továbbjutást 
illetően. A győztes csapatok 

kerülnek a döntőbe, míg a 
vesztes csapatok játszanak a 
3-4 helyezésért.

Sport36 Szentgotthárd Ku-
pában is két csoportban foly-
tatják a csapatok. A csoportok 
végeredményei alapján az 
1-2. helyezettek a keresztjáték 
szisztéma szerint játszanak 
elődöntőt egymás ellen, oda-
visszavágó alapon, majd ezt 
követően a győztesek itt is 
döntőt, míg a vesztesek bronz-
mérkőzést játszanak. 

Információ: Alpokalja 
szervező bizottság
Fotó: Bana Ferenc

Véget ért az alapszakasz a XXXIV. Perfect Change Alpokalja Kupán

rendel:
szerdán 10-12 h • hétfőn 15-18 h • csütörtökön 15-18 h
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December 13-án, Szombathe-
lyen, a Megyeháza Díszter-
mében adták át már másod-
szorra a Vas Megyei Közgyű-
lés által alapított Vas Megye 
Családbarát Munkahelye 
Díjat, valamint a Vas Megye 
Családbarát Munkahelyi Ve-
zetője Díjat. Két szentgott-
hárdi székhelyű munkahely 
is a díjazottak között volt. 

Azokat a munkáltatókat és 
munkahelyi vezetőket tüntet-
ték ki, akik jelentős lépéseket 
tesznek a munkavállalók 
családi és munkahelyi fel-
adatainak összeegyeztethe-
tőségéért, jó példával járnak 
elő az atipikus foglalkoztatási 
lehetőségek alkalmazásában. 

A kitüntetettek sorában két 
szentgotthárdi székhelyű 
munkahely is helyet kapott, 
nevezetesen a Gotthárd-
Therm Kft. és a Szentgotthárd 
és Térsége Turisztikai Egye-
sület. Elismerésben részesült 
mint munkahelyi vezető, dr. 
Simon Margit, a Gotthárd-
Therm Kft. ügyvezető igaz-
gatója és mint az egyesület 
elnöke is. Mindkét szervezet 
esetében évek óta működ-
nek a különböző atipikus 
foglalkoztatási formák (2, 4, 6 
órában) a gyesről visszatérő 
munkavállalók rugalmas 
alkalmazása, illetve a munka-
vállalók feladatainak a lehető 
legcsaládbarátabb formában 
történő beosztása. Ezen in-

tézkedéseknek köszönhetően 
családias hangulatú légkör-
ben dolgozhatnak mindkét 
szervezetben a munkaválla-
lók, amit a Vas Megyei Ön-
kormányzati Hivatal „Nő az 
esély” elnevezésű projektje is 

díjazott. Az elismeréssel járó 
további érdem, hogy egy az 
úgynevezett „jó munkahelyi 
gyakorlatokat” is összegyűjtő 
adatbázisba is bekerült mind-
két szervezet. 

 V. A.

Családbarát elismerést nyert a Gotthárd-Therm Kft. és 
a Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesület  

A megyei díjazottak között dr. Simon Margit

A muravidéki író, költő, tör-
ténész mutatta be a szent-
gotthárdi Móra könyvtárban 
legújabb kötetét szeptember 
10-én. Az Emberek a pannon 
végeken című kiadvány a 
magyar-szlovén határ két 
oldalán élőkkel folytatott 
mélyinterjúk alapján készült. 
Ahogy a szerző fogalmazott, 
a határ nemcsak fizikailag 
választott el egymástól em-
bereket, de a lelkekben is 
rendkívül komoly töréseket 
okozott. 

A szerző mintegy negyed-
százada készít történelmi 
típusú interjúkat. Mint mond-
ta: a huszadik század tör-
ténelmének megismerését 
három pillér segítheti elő: a 
levéltári források és a sajtó-
ban megjelent adatok mellett 
a személyes élményeknek is 
fontos szerepük van abban, 
hogy teljes képet kapjunk a 
közelmúlt eseményeiről. Az 
elbeszélt történelem, vagy-

is az oral history ma már a 
kutatók jelentős forrása. Dr. 
Göncz László azonban nem 

interjú formában alkotta meg 
a kötetet, hanem elbeszéléssé 
fogalmazva. Mint mondta, a 
totalitárius rendszerek a határ 
mindkét oldalán élő emberek 
életére rányomták a bélyeget. 
A Trianon utáni generációk 
érezték az első világháború 

súlyát, következményeit. Az 
1941-es esztendő, amikor a 
Muravidék visszakerült Ma-

gyarországhoz, jelen-
tős nyomot hagyott az 
emberek életében. Ezt 
az eseményt szép pilla-
natokként élték meg a 
Muravidéken élők. A vas-
függöny időszaka, az 1948 
után elmérgesedő ma-
gyar-jugoszláv viszony 
nyomai is érzékelhetők 
voltak az interjúkban.  
A vasfüggöny gyakorla-
tilag az egy közösséghez 
tartozókat választotta el. 
Az interjúk a XX. század 
eseménysorát vázolják 
fel regényként.

Érdekes ismereteket 
osztott meg a történész szerző 
a közönséggel a trianoni bé-
kekonferencia eseményeiről 
is. Kutatásaiból egyértelművé 
vált, hogy a Tanácsköztársaság 
nélkül nem így alakult volna a 
trianoni határ. Apponyi kiváló 
beszéde ekkor már semmit 

sem ért, szinte meghallgatásra 
sem talált. Magyarországnak 
ekkor már semmiféle mozgás-
tere nem volt.

A kötetben szereplő inter-
júalanyok persze ezt nem 
tudták, de az itt élők érezték 
Trianon következményeit. 
Akik megérték ezeket az idő-
ket, úgy nyilatkoztak, hogy 
nincs bennük gyűlölet, inkább 
megértés és megbocsátás. 

A szerző úgy látja, hogy van 
ennek a térségnek jövője. Egy 
út van: az emberi értékek 
vállalása, mások kultúrájának 
tisztelete.

Végül a Pável Judittal ké-
szült interjú kapcsán íródott 
fejezetből olvasott fel Göncz 
László részleteket annak bizo-
nyítékául, hogyan élhet együtt 
a kettős identitás békében.

A kötetbemutató végén a 
szerző új könyvét dedikálta a 
közönségnek. 

(Anyagtorlódás miatt most 
közöljük. a szerk.)

M. P. 
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