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25 éves a karitász
5. oldal

Húsz éves egyesület

Kiállítást nyitottak Pável Ágoston
néprajztudós emlékére
A szentgotthárdi Móra Ferenc Városi
Könyvtár és Múzeumban Pável Ágoston
néprajzkutató születésének 130. évfordulója alkalmából kiállítással tisztelegtek
emléke előtt. A november 14-én tartott
ünnepségen megjelent dr. Simon Endréné
Pável Judit, a tudós lánya is, és itt vehették
át jutalmukat azok a diákok, akik nyertek
az évfordulóra kiírt pályázaton.

degkúton. Szentgotthárdon a gimnáziumban
kezdte meg középiskolai tanulmányait. Itt született „Régi sarjúk illata” című verse, aminek
kéziratát is kiállították, és Császár Kristófnak,
a Vörösmarty Mihály Gimnázium diákjának
tolmácsolásában hallhatta a közönség.
Molnár Piroska, a múzeum igazgatója
köszöntötte a vendégeket, majd Labritz Béla,
Szentgotthárd alpolgármestere mondott

7. oldal

Az Év Civil Szervezete
8. oldal

Domiter László
kapta az Év
Vállalkozója Díjat

Elöl Fodor Lászlóné, Labritz Regina, Pável Judit,
Zsöks Krisztina, mögöttük Császár Kristóf,
Mukicsné Kozár Mária, Faschingné Libricz Irén
Demján Sándor, Varga Mihály,
Domiter László
A Vállalkozók és Munkáltatók Országos
Szövetsége (VOSZ) minden évben meghirdeti az Év Vállalkozója Díjat, melyet
a Magyar Vállalkozók Napján adnak át
az arra érdemeseknek. Az idén Domiter László szentgotthárdi vállalkozó is
átvehette a rangos elismerést.
Folytatás a 3. oldalon

Hét VB aranyérmet
nyertek
Szlovén és magyar érdeklődőkkel telt meg
a múzeum emeleti kiállítóterme. Az ünnepségen részt vett Kissné Köles Erika, a magyarországi szlovének parlamenti szószólója, Boris
Jesih, Szlovénia magyarországi főkonzulja, dr.
Simonné Pável Judit, a néprajzkutató lánya.
Pável Ágoston 130 éve született a mai Szlovénia területén lévő Cankován, a korábbi Vashi-

beszédet. Pável Ágoston 130 éve született, az
évforduló is jelzi, mennyire szerencsés város
Szentgotthárd, hogy ilyen történelmi múltja
van, és olyan szellemi örökséget kapott, ami a
néprajztudósnak, nyelvésznek és költőnek is köszönhető, kutatásai ehhez a régióhoz köthetők.
Folytatás a 4. oldalon

A szentgotthárdi Szatmári Orsolya és
Horváh Kristóf páros a WADF (Word
Artistic Dance Federation) által Csehországban megrendezett, novemberi táncvilágbajnokságon hét kategóriában hét
aranyérmet szerzett.
Részletes beszámolónk a 14. oldalon
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Karácsonyi hangverseny

Közlemény

Tavaly, első ízben, a Szentgotthárdi Énekegyesület kezdeményezésére tartottak közös karácsonyi hangversenyt a városban
működő kórusok, amiből hagyomány lett. Az idén a Pannon
Kapu Kulturális Egyesület is bekapcsolódott a szervezésbe.
Az ünnepre hangolódáshoz a templomban hallható gyönyörű
karácsonyi énekekkel a Békefi Népdalkör, a Rábafüzesi Német
Asszonykórus, Szentgotthárd Város Vegyeskara, a Szivárvány
Kórus és a Templomi Kórus járul hozzá.
A szentgotthárdi Nagyboldogasszony templomban december
18-án 15:00 órai kezdettel a legszebb karácsonyi dallamok és
szövegek csendülnek fel. A közösen előadott dal Handel: „Örvendj világ” című műve teszi örömtelivé a programot.

Tájékoztatom a lakosságot, hogy
a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
2016. december 29-én (csütörtökön) és
30-án (pénteken) zárva tart.
2016. december 29-én és 30-án 8.00 és 13.00 óra között
haláleset
miatti halotti anyakönyvezési ügyben ügyeletet tartunk.
Az 553-036-os telefonszámon érhető el az anyakönyvvezető,
aki elvégzi az anyakönyvezést.
Az ünnepek utáni első munkanap: 2017. január 2. (hétfő).
Ügyfeleink megértését köszönöm!
Szentgotthárd, 2016. december 12.
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Áldott karácsonyt
és boldog új évet
kívánunk!
Juhász Gyula:
Karácsony felé
Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.
…Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.
…És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.

rendel:

szerdán 10-12 h

hétfőn 15-18 h
csütörtökön 15-18 h
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Több milliárd forintos pályázatokra, és
újabb cégek érkezésére is számítanak
Szentgotthárd gazdasági
helyzetéről, az ipari parkban
érzékelhető változásokról,
pályázatokról és a kulturális
életről, a 2016-os esztendő
fő jellemzőiről készítettünk
interjút Huszár Gábor polgármesterrel.
– Szentgotthárd gazdasága
stabil, várható-e valamilyen
átrendeződés?
– A város gazdasági életében
új tendencia, hogy az ipari park
iránt főként a kis- és középvállalkozások érdeklődése nőtt
meg. Kisebb, 2-3 hektáros területekre tartanak igényt, nagyot
lendítenek ezen a GINOP-os
pályázatok (Gazdaságfejlesztési
és Innovációs Operatív Programok, amelyek a munkahelyteremtést, a foglalkoztatottság bővítését is elősegítik). A nagyobb
gazdasági társaságok közül
várható az AMES Hungary Kft.
fejlesztése, új munkacsarnokot
épít, logisztikai, csomagolástechnikai és mezőgazdasági
vállalkozások innovációs terveiről is értesült az önkormányzat.
Például az élelmiszeriparban is
használatos liofilizálással (fagyasztva szárítás) a térségben
megtermelt mezőgazdasági termékeket lehetne piacra juttatni.
Ez jótékony hatást váltana ki a
termelőknél. Sajnos azonban
a legnagyobb adózó már jelezte, hogy 2017-ben kevesebb

iparűzési adóval számolhat az számára, továbbá a gazdasági
önkormányzat. A szálloda újra- társaságok szorosabb együttnyitása óta eltelt egy év igazolta működésére lehet számítani.
korábbi állításomat, nem volt a Kutatásra, fejlesztésre ösztönzi
valóságtól elrugaszkodott
feltevés, hogy 110-120
milliós bevételt generál
a városnak a fürdő és a
szálloda működése. Hozzávetőleg 40 ezer vendégéjszakával, idegenforgalmi
adóval, iparűzési adóval,
és még akkor azzal nem is
számoltunk, hogy a vendégek a városban is költenek.
Szentgotthárd több mint
2,2 milliárd forint értékben
nyújtott be pályázatokat,
amelyek még elbírálásra
Huszár Gábor a szlovén-magyar
várnak. Az elkövetkező
könyvtáros konferencián
2-3 év meghatározó fejlesztéseit alapozzák meg ezek a a vállalkozásokat. A pályázat
pályázatok. Aláírás előtt áll a két egyik feltétele volt, hogy felsőnemzetiségi önkormányzat, va- fokú intézménnyel is együtt kell
lamint Szentgotthárd és Lendva működni, örömünkre szolgált,
közös pályázata, amely a regio- hogy a Nyugat-magyarországi
nális gazdasági együttműködést Eg yetem Savaria Eg yetemi
szolgálja az Európai Területi Központ (jövőre az ELTE taginTársulással. Vonzó befektetési tézménye lesz) is csatlakozott.
célpont lehet az ipari park, az A kutatást és fejlesztést, az
ország 9. Tudományos és Tech- innovációt szolgálja az önkornológiai Parkja, novemberben mányzat, a cégek és az egyetem
sikerült elnyerni ezt a címet, közös projektje.
– A munkaerőhiány elérte
a kiírt pályázati feltételeknek
81 százalékban felelt meg az Szentgotthárdot is. Mit tehet az
önkormányzat?
ipari park.
– Nemcsak Szentgotthár– Mit hozhat a városnak a Tudományos és Technológiai Park? don, hanem az egész régióban
– Újabb, elkülönített források érezhető ez a tendencia, kevés
nyílhatnak meg az ipari park a szakképzett munkavállaló.

Az önkormányzat a letelepedés
előmozdításával, olyan vállalkozások segítésével küzdheti le
ezeket a gondokat, amelyek elérhető összegért képesek
új lakásokat építeni.
– Tartható-e 2017-ben
is a város eddigi, gazdag
kulturális kínálata?
– Megg yőződésem,
hogy egy város élete akkor lehet teljes, ha a gazdasága és a kultúrája is
egyensúlyban van. Nemc sak v áro smarketing
szempontjából fontos,
hogy legyenek színvonalas rendezvények. Büszkék vagyunk arra, hogy
Szentgotthárdon olyan
egységet és összefogást
láthatunk a szolgáltatások, a turisztika, a kulturális és civil élet,
valamint a gazdasági szektor
működésében, amely azt eredményezi, hogy Szentgotthárdon
jó élni, érdemes idelátogatni. A
hagyományos nagy rendezvények mellett hamar ismertségre
és népszerűségre tett szert a
tavalyelőtt indított Szerelmesek
Fesztiválja, a magas színvonalú,
nyári programokon a művészvilág jelentős képviselői fordultak
meg a városban, és zárhatta őket
szívébe a közönség, miként ők
is elviszik magukkal Szentgotthárd jó hírét.
(t. m.)
Fotó: Molnár Piroska

Domiter László kapta
az Év Vállalkozója Díjat
December 2-án Budapesten,
a Művészetek Palotájában tartották a Magyar Vállalkozók
Napját. Immár 18. alkalommal
tartották meg az ünnepséget,
amelyen Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter köszöntötte a megjelenteket, és Demján
Sándorral a VOSZ ügyvezető-elnökével együtt adta át az
Év Vállalkozója Díjakat. Vas
megyéből ketten részesültek az

elismerésben, Domiter László,
a Dometál Préstechnikai Kft.
tulajdonosa (45 éves a cége,
közel 50 embernek ad munkát)
és a szombathelyi Szvoboda
László, a szombathelyi Május
1. Söröző és Étterem tulajdonos
üzletvezetője.
A budapesti ünnepségen
ré szt ve tt Husz ár G áb or,
Szentgotthárd polgármestere is.

Huszár Gábor, Domiter László, Szvoboda László,
Szárnyas János
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Kiállítást nyitottak Pável Ágoston néprajztudós emlékére
Folytatás az 1. oldalról
Örökségének megbecsülését
jelzi, hogy a múzeum, és 35 éve
lakótelep is őrzi Szentgotthárdon
a nevét. A szlovén és a magyar
kultúra értékei, emlékei találkoznak a kiállításon.
Molnár Piroska intézmény
igazgató elmondta, a három
nyelvet beszélő Pável Ágoston
négy évig volt a gimnázium
kosztos diákja. A kiállítás dokumentumait, fotóit, emléktárgyait
lánya, Pável Judit bocsátotta a
múzeum rendelkezésére. Weöres Sándor költő pályakezdését
egyengette, Móra Ferenccel is
levelezett.
Az évforduló alkalmából pályázatot írtak ki, amelynek témája: a néprajzkutató gyermekkori
énje. Szüleinek szóló levelet kellett megfogalmazni, amelyet a
kisdiák Pável Ágoston írhatott
(volna). Három középiskolás,
Császár Kristóf, Labritz Regina
és Zsöks Krisztina (a Vörösmarty

gimnázium tanulói) vállalta a
feladatot, megpróbált belebújni
a 100 évvel ezelőtti diák fejébe.

volna. Labritz Regina szlovén
irodalmi nyelven írt, Császár
Kristóf pedig magyarul. Több

Labritz Béla nyitotta meg a kiállítást
Mukicsné Kozár Mária, Fodor
Lászlóné és Pável Judit bírálta el
a dolgozatokat. A zsűri nevében
Mukicsné Kozár Mária ismertette a döntést. Zsöks Krisztina
apátistvánfalvai nyelvjárásban
és kézzel (!) írta a levelet. A kis
Gusztek, ahogyan otthon szólították, is valószínűleg így írt

mint száz évvel ezelőtti szentgotthárdi diák helyébe képzelni
magunkat nem könnyű. Először
is ezért illeti dicséret a három
mai diákot, hogy vállalkoztak
erre a feladatra. Alapos kutatómunka, ismeretszerzés előzte
meg a pályamunkát, tanáruk,
Faschingné Libricz Irén segítette

a felkészülést. A zsűri nem kívánt
sorrendet felállítani, mindhárom
pályaművet rendkívül értékesnek
ítélte és jutalmazta. Emléklapot
és könyvet kaptak a diákok.
Simonné Pável Judit meghatottan mondott köszönetet az
édesapja emlékére szervezett kiállításért és a pályázatért. Megköszönte a fiatalok közreműködését,
és csokival is kedveskedett nekik.
A program zárásaként bemutatták a Simonné Pável Judit és
Mukicsné Kozár Mária által
szerkesztett legújabb kiadványt:
Sorsközösség az irodalomban.
Pável Ágoston fordítói munkássága tükrében. Születésének 130.
évfordulója tiszteletére. A Bibliotheca Salavica Savariensis XV.
kötetét a Nyugat-magyarországi
Egyetem Kiadó és a Szombathelyi
Szlovén Önkormányzat adta ki.
A Pável Ágoston kiállítás a tervek szerint még egy évig lesz látható a szentgotthárdi múzeumban.
(t. m.)
Fotó: Molnár Piroska

Walldürnben énekeltek a bazilikában
December 2-4. között
Walldürnbe, Szentgotthárd
német testvérvárosába kapott meghívást Szentgotthárd Város Vegyeskara. Soós
János karnagy vezetésével
két helyszínen adtak karácsonyi hangversenyt a plébánia nagytermében és a Szent
György bazilikában.
A kórus minden tagja örömmel fogadta a hírt, hogy meghívást kaptunk a testvérvárosunkba, Walldürnbe, viszonozva az
ottani kórus elmúlt évi látogatását. Kellemes benyomást tett
ránk a német kisváros ódon
hangulatú belvárosa és a har-

monikusan hozzá illeszkedő
modern városrész, mindezt
tetézte a város monumentális,
híres zarándokhelyként is ismert

héjas forralt bor és sült kolbász
fűszeres illatával.
Hálásan fogadta a szombat délutáni közönség a plébánián a kórus

A kórus tagjai az oltár előtt a Szent György bazilikában

is találkoztunk, meglepő volt
számunkra a hegyek tetején felbukkanó szivárvány, a csodálatos
látványt nyújtó Alpok hófödte
csúcsai, vagy a vastag fehér dértakaró az aljnövényzettől a fák
tetejéig, ami megmaradt egész
nap a vakító napsütésben.
A hosszú, fárasztó utazás
ellenére szívesen emlékezünk
még sokáig a walldürni látogatásunkra.
(A waldürni program utazási
költségét a Szentgotthárd Énekegyesület „Énekszóval határtalanul” című pályázat keretében
a NEA Nemzeti összetartozás
kollégiuma, és az önkormányzat
támogatta. A szerk.)
Szepesiné Fuisz Erika
kórustag

bazilikájának látványa, amelynek műsorát, különösen a könnyedebb
akusztikáját a kórus a házigazdák hangulatú Jingle bells c. dal tettiszteletére megtanult két német szett, amelyet visszatapsoltak.
Az út során a télies időben
nyelvű kórusmű előadásával ki is
próbálhatta a szombat esti mise szokatlan természeti jelenséggel
keretében.
A bazilika épületét
körbeveszik
December 24-és és 31-én, szombaton a könyvtár és a múzeum is zárva tart.
a karácsonyi
December 27-től 30-ig a könyvtár felnőtt részlege 9 órától 17 óráig lesz nyitva,
portékájukat
a gyermekrészleg és a folyóirat-olvasó zárva tart. Hírlapok olvasására és
árusító bókölcsönzésére a felnőtt részlegben lesz lehetőség.
dék, a levegő
A múzeum ebben az időben is változatlan nyitva tartással működik.
megtelt a fa-

Könyvtári és múzeumi hírek
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A szeretet apró morzsáit hintegetik,
25 éve alakult újjá a karitász
Huszonöt évvel ezelőtt alakult meg a Szombathelyi
Egyházmegyei Karitász. A
Szentgotthárdi Plébánia
karitász csoportja november 18-án, Szent Erzsébet
ünnepén emlékezett meg az
évfordulóról a templomban
és a Színházban.
Kettős jubileumát ünnepelte
az idén a magyar karitász: 85
éve alapította meg a katolikus
egyház hivatalos segélyszervezetét, amely 25 évvel ezelőtt
újjáalakult, 1991-ben jött létre a
Szombathelyi Egyházmegyei Karitász. Ünnepi misével kezdődött
a megemlékezés a Nagyboldogasszony templomban. A misét
dr. Gyürki László pápai prelátus celebrálta. A templomban
Soós Margit, a Szentgotthárdi
Plébánia karitász csoportjának
vezetője mondott köszönetet a
segítőknek és a város lakóinak,
akiknek a támogatása is hozzájárult ahhoz, hogy a rászorulóknak
támaszt és segítséget nyújthatott
a katolikus karitász szentgotthárdi csoportja. Huszár Gábor,
Szentgotthárd polgármestere
is méltatta a karitász csoport
tevékenységét, sokrétű munkáját, önzetlen segítségét, amit
szegényebb sorsú embertársaik
érdekében végzett.
A szentgotthárdi karitász csoport tevékenységét az egyházmegyei karitász igazgatója, Tuczainé
Régvári Marietta is méltatta,
és a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász elismerő oklevelét adta át Wirth Károlynénak,
Bedicsné Kóczán Katalinnak és
a szentgotthárdi ifjúsági karitász csoportnak több évtizedes
munkájuk elismeréseként. (Leopold Ferenc vállalkozó korábban
Szombathelyen, az egyházmegyei
karitász jubileumi ünnepségén
vehette át az oklevelet.)
Az ünnepséget a Színházban
folytatták. A szentgotthárdi
önkormányzat nevében dr. Haragh László, az Önkormányzati
Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottság elnöke köszöntötte a

lókhoz. Minden
év február 11-én,
a Betegek Napján elmennek a
Rehabilitációs
Kórházba (volt
szanatórium)
és a betegeknek
nyújtanak vigasztalást, júliusban
Anna-nap közelében megszervezik a Nagyszülők
Napját, vendégül
látják a nagyszülőket, műsorral
kedveskednek nekik az unokákkal.
Hagyomány az is,
Dr. Haragh László, Domiter Judit és
hogy november
Soós Margit
19-én tartják Árpád-házi Szent Erzsébet, a Ka- Szent Erzsébet életét, ezúttal az
ritász védőszentjének ünnepét. Arany János Általános Iskola és
Ez a legrangosabb rendezvényük, a Takács Jenő Zeneiskola diákjai
amelyet 1992 óta minden év- léptek fel. A műsort Soósné Vígh
ben megtartanak. Az ünnepség Klaudia, dr. Aknay Imréné, Rózsa
néni és Sebestyénné Németh
Eszter állította össze. A SzentAz Arany iskola tanulói adtak műsort
gotthárd és Térsége Iskola Arany
János 1-4. Évfolyamos Általános
Iskolájának 3. a osztálya és a
zeneiskola növendékei adták elő.
Soós Margit köszönetet mondott az önzetlen segítőknek, az
egyháznak, a karitász csoport
tagjainak, a városban lévő intézményeknek, az önkormányzatnak és gazdasági társaságoknak,
a város lakóinak, mindazoknak,
akik segítették a szentgotthárdi
karitász csoport több évtizedes
munkáját.
Az ünnepség végén 22-en
A szentgotthárdiak segítettek mindig misével kezdődik, és a
a rászorulókon a korábbi Ju- Színházban folytatódik, a helyi vehettek át emléklapot, majd
goszlávia szétesésekor, a délszláv iskolások alkalomhoz illő, szín- agapéval zárták az évfordulót.
(t. m.)
háború idején, Kárpátalján és Er- vonalas műsorával.
Fotó: Horváth R. László,
A korábbi évekhez hasonlóan
délyben, hazánkban az országot
Frank Róza
sújtó természeti katasztrófáknál most is iskolások jelenítették meg
(árvizek, belvizek, vörösiszapömlés) az Egyházmegyei Karitász segítségével juttatták el
adományaikat. Szentgotthárdon
December 16: 15:00 Nyugdíjasklub karácsonyi ünnepsége
és környékén idős beteg embea Színházban
reknek, rászoruló, nehéz sorsú
December 17-18: Karácsony Határok Nélkül a Fő téren
családoknak, fiataloknak nyújA Színház épülete 2016. december 25-től 2017. január 8-ig
tanak támaszt, karácsony előtt
zárva tart.
szeretetcsomagokat juttatnak
Nyitás: 2017. január 9. (hétfő) 8:00 órakor
el a családokhoz, egyedüláljubilánsokat, elmondta: országszerte mintegy 800 katolikus
karitászos nyújt segítő kezet a
rászorulóknak. Megköszönte a
szentgotthárdi csoport áldozatos munkáját, és tevékenységük
elismeréseként átadta az önkormányzat díszoklevelét Soós Margitnak, a szervezet vezetőjének.
Soós Margit megköszönte az
elismerést. Elmondta: Szentgotthárdon 1992. január 19-én
10 fővel alakult meg a karitász
csoport a plébánia mellett. A
csoport létszáma változó, 14-22
rendszeres segítőjük van. „Munkánk, tevékenységünk a hitből,
a szeretetből táplálkozik. Rendszerességet, áldozatkészséget, a
szeretet leleményességének apró
cselekvéseit, a kialakult helyzetben való gyors reagálást igényli.
A szeretet „apró morzsáit” hintegetjük, hogy hitet és reményt;
vigaszt és megoldást nyújtsunk
az arra rászorulóknak.”
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Kiállítást nyitottak
a nemzetközi művésztelep alkotásaiból
A 15. Nemzetközi Művésztelep Szentgotthárd alkotásaiból nyitottak kiállítást
november 18-án, Szentgotthárdon, a Szlovén Kulturális
és Információs Központban.
A kiállításon mutatták be azt
a reprezentatív kiadványt,
amelyben összegzik a művésztelepen tizenöt év alatt
készült alkotásokat.
Hirnök József, a Magyarországi Szlovének Szövetségének
elnöke köszöntötte a vendégeket,
köztük a 15. Művésztelep Szentgotthárd művészeit.
Huszár Gábor, Szentgotthárd
polgármestere, kezében a másfél
évtized alkotásairól készült fotókat, ismertetőket tartalmazó,
díszes katalógussal érkezett az
ünnepségre. „Egy akarat, két
város, 15 év, 80 művész és több
mint 500 alkotás, így összegzi a
kiadvány az eltelt másfél évtizedet. Az egyik ötletgazda Hirnök
József volt, a másik Gerics Ferenc,
a Lendvai Galéria akkori vezetője,
és a művésztelep állandó szakmai
vezetője. A harmadik alapító Kollár Csaba, aki 1998 és 2002 között
Szentgotthárd alpolgármestere
volt, aki elhitette a mecenatúrával,
hogy segíteni kell a művésztelepet
és bevonni a vállalkozókat.”
A Nemzetközi Művésztelep
Szentgotthárd könyv magyarul,
szlovénul és angolul íródott, a
művészek pályafutását is közre-

adja. A Szülőföld Kiadó gondozásában látott nyomdafestéket.
Kerényi János a kiadó nevében
elmondta, örömmel vállalták a
feladatot, hogy megörökíthessék a művészek képeit, szobrait, amelyeket Szentgotthárdon
hoztak létre. Aki fellapozza a

azt a kérdést, amely visszavezet a
növények multikulturalitásához.
Miért festenek a festők annyira
másképpen ugyanarról a témáról, akkor is, ha kortársak? Ki ne
álmélkodott volna azon, hogy
ugyanazon a kis földdarabon
megél a diófa és a csalán? Más

Szőcs Géza a megnyitón
könyvet, megismerkedhet az
alkotásokkal és a művészekkel.
A kiadó nevében megköszönte
a bizalmat a városnak, a művészeknek és a szervezőknek.
A 15. Nemzetközi Művésztelep
Szentgotthárd képeiből és szobraiból összeállított kiállítást Szőcs
Géza miniszterelnöki főtanácsadó, kormánybiztos nyitotta meg.
A magyar kormányzat üdvözletét
tolmácsolva köszöntötte a művészeket, a szervezőket, a várost. A
burjánzó, csodálatos természet
és a művészet között vont párhuzamot. „Ha a szemlélődő átadja
magát az alkotások színeinek,
vonalainak, akkor fel kell tenni

választ ad környezetére a szőlő,
a paprika, az alma. Mindegyik
mást képes kihozni ugyanabból
a valóságból: ízben, karakterben,
életörömben, búbánatban.”
Szőcs Géza hangsúlyozta, a
művészek nemcsak Szentgotthárdot gazdagítják, hanem az
európai szellemi vagyont is. „Ez a
szellemi műhely nemcsak a szlovén, a magyar és más nemzetet
köti össze, hanem mindenekelőtt
lelkeket. Két nemzet közeledését
nem egy-egy politikai egyezmény alapozza meg. Sokszor
úgy kezdődik, hogy két művész
találkozik valahol, például egy
művésztelepen. Együtt, egy-

más mellett alkotnak, mint itt
Szentgotthárdon, immár 15 éve.”
Szőcs Géza gratulált a művészeknek, a városnak, a szervezőknek.
Igor Teršar, a Szlovén Kulturális Közalapítvány igazgatója is
gratulált a kiállításhoz. Beszédében kiemelte, a határ mentén
rendkívül fontos az együttműködés. Két baráti nemzet művészei között is megindulhatott a
párbeszéd, amit a Magyarországi
Szlovének Szövetsége szorgalmazott a lendvai művésztelep
mintájára. Hirnök József és Gerics Ferenc segítségével immár
15 éve találkoznak és alkotnak
együtt nyaranta.
A megnyitó után Pisnjak Attila,
művészettörténész méltatta a kiállítást. Elmondta, mára fontos képzőművészeti pillére lett a térségnek a szentgotthárdi művésztelep.
Rendkívül sokszínű alkotásokkal
büszkélkedhet. A mecenatúrára
ma is szükség van, de rendkívül
fontos az odafigyelés. Szentgotthárd polgármestere, Huszár Gábor személyes megjelenésével is
megerősítette, fontos a városnak
az alkotótábor, a művészet.
Az alkotókat több éven át
munka közben a Szentgotthárdi
Fotóklub tagjai, Bartos Károly,
Bana Ferenc és Steffel Csaba
örökítette meg a táborban. A
kiállításon az idei képek, Steffel
Csaba fotói láthatók.
(t. m.)
Fotó: Bartos Károly

Tudományos és Technológiai Park lett
Szentgotthárd Város Önkormányzata sikerrel pályázott a Nemzetgazdasági
Minisztérium által kiírt Tudományos és Technológiai
Park cím elnyerésére, és ez
azt jelenti, hogy Magyarországon a szentgotthárdi
Ipari Park a 9., amely ilyen
elismerésben részesült.
A pályázat beadásának célja
az volt, hogy a cím megszerzésével az önkormányzat maga-

sabb szakmai és üzleti színvonal
megjelenítésével támogassa a
betelepült vállalkozások tevékenységét, illetve kutatás-fejlesztési és tudományos igényű
projektek során összehangoltan
fejlessze az ipari parkot, a várost, és ezáltal a régiót is.
Papp Bálint, a szentgotthárdi
önkormányzat pályázati referense elmondta, hogy a Tudományos és Technológiai Park
cím elnyerésével nem ért véget
az Ipari Park fejlesztése, ugyanis

ez a stratégiai folyamatnak
rendkívül jelentős állomása. A
cím elnyerése lehetőséget nyújt
vonzó befektetési környezet
megteremtésére és a betelepült
vállalkozások versenyképességének növelésére. Ugyanakkor
az Ipari Park infrastruktúra
fejlesztése továbbra is a tervek
között szerepel, hiszen Szentgotthárd Város Önkormányzata
közel 478.000.000 Ft európai
uniós támogatásra nyújtott be
pályázatot a 2016-os évben,

melynek a központi elbírálása
még nem történt meg. Utóbbi
projekt tervezett fejlesztései teljes mértékű szinergiát alkotnak
a Tudományos és Technológiai
Park kitűzött céljaival, melybe
beletartozik a biztonságos és
fenntartható közlekedés, a gazdasági élénkítéshez szükséges
infrastrukturális háttér megteremtése, illetve a vállalkozások
működési feltételeinek kedvezőbbé tétele is.
(t. m.)
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Húsz éves a Rába-vidéki Szlovén Nyugdíjas Egyesület
Húsz éve alapították a Rábavidéki Szlovén Nyugdíjas
Egyesületet. A legnépesebb
szlovén civil szervezet jelenleg
107 tagot számlál, az évfordulót november 20-án ünnepelték a szentgotthárdi barokk
templomban és a Színházban.

2006-ban bekövetkezett
haláláig vezette az egyesületet. Őt elnökként követte:
Szvétecz Zoltánné 2010-ig,
Mesics Ferencné 2013-ig,
majd Kovács Imréné átmenetileg fél évig, 2014-től
Fodor Lászlóné tölti be a
tisztséget.
Az elnökség irányító,
Szlovén nyelvű misével kezdték
szervezői tevékenységét
az emlékezést a Nagyboldogas�mindvégig példamutatóan
szony templomban. Franc Režonés lelkiismeretesen végzi,
ja, a Muraszombati Püspökség
Huszár Gábor és Fodor Lászlóné
ellenszolgáltatás nélkül. A
nemzetiségekért felelős püspöki
az ünnepségen
civil egyesület tagsága jelenhelynöke celebrálta a misét, Merkleg 107 fő, így még ma is az egyik Magyarországi Nemzeti és Etnikai
li Ferenc plébános, aki 10 évig szollegnagyobb és legaktívabb hazai Kisebbségekért Közalapítvány,
gált a szlovén vidéken, tájnyelvű
az Országos Szlovén Önkorszlovén civil szervezet.
prédikációjában nagy szeretettel
Évente öt hagyományos nagy mányzat, a települési és a szlovén
elevenítette fel az egyesület hazai
rendezvényt, továbbá évről évre nemzetiségi önkormányzatok,
és szlovéniai zarándokútjain szeraz Emberi Erőforrások Miniszzett pozitív élményeit is.
tériuma, Szentgotthárd Város
A Színházban folytatódott
Önkormányzata és Kissné Köles
az ünnepség. Fodor Lászlóné a
Erika a magyarországi szlovének
Rába-vidéki Szlovén Nyugdíjas
parlamenti szószólója.
Egyesület elnöke köszöntötte a
Fodor Lászlóné megköszönte az
résztvevőket, majd röviden ös�egyesület tagságának és minden
szefoglalta az elmúlt 20 év törtétámogatójának a két évtizedes
netét. Elmondta, november 11-én
kitartó munkáját.
fotó-, gasztronómiai és kézműves
Az évfordulóra jelentették meg
tartalmú jubileumi kiállítással nyia
„Rába-vidéki
Szlovén Nyugdíjas
tották meg a jubileumi események
Az egyesület tagjai a Színházban
Egyesület 20 éve” című kiadványt,
sorát a Szlovének Házában. Az
Az alapító közgyűlés, a köztisz- számos változatos és aktuális helyi melyet Fodor Lászlóné és Mukicsegyesületük 1996. október 2-án
alakult meg Szentgotthárdon, a teletnek örvendő Barbér Istvánnét programot szerveznek, a helyszín né Kozár Mária szerkesztett (létRába-vidék szlovén településein választotta meg elnöknek, aki a legtöbbször a Szlovének Háza. rehozását az Emberi Erőforrások
Sokan tagjai a Rába-vidéki szlovén Minisztériuma és a Határon Túli
és magyar kulturális csoportok- Szlovének Hivatala támogatta).
Huszár Gábor Szentgotthárd
nak, egyházi énekkaroknak, kultuA Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd intézménye
polgármestere
is köszöntötte az
rális,
gasztronómiai
és
kézműves
ezúton fejezi ki Tisztelettel köszönetét és háláját a Szentgotthárd
egyesület
képviselőit,
a Rába-vifoglalkozásokat
vezetnek,
kiállíés Térsége Iskola Arany János 1-4. Évfolyamos Általános Iskolája
déki
Szlovén
Nyugdíjas
Egyesület
tásokon
szerepelnek.
Egyesületük
számára, a „2016. évi Karácsonyi Adományozás” címén meghirdetett felajánlások gyűjtéséért, és a gondoskodó törődéséért a
több hazai és anyaországi helyi és tevékenységének elismeréseként,
többszörösen hátrányos helyzetben, illetve veszélyeztetettségben élő
országos civil, elsősorban szlovén, polgármesteri díszoklevelet adott
családok, egyedül élők, és kiemelten az anyagi szempontból rászoszervezettel működik együtt. át Fodor Lászlónénak az egyesület
ruló, sokszor nélkülöző kisgyermekek megsegítésével kapcsolatban.
Példaértékű kapcsolatot építettek vezetőjének.
Köszönetemet külön ki szeretném fejezni az oktatási intézKulturális műsorral – az MSZSZ
ki a Muraszombati Nyugdíjas
ményben tanuló kisdiákok szülei számára, akik a felhívás hatására
Nyugdíjas
asszonyok néptánc- és a
Egyesülettel,
később
a
Puconci,
segítő szándékukkal, készségükkel gondoltak a központunkkal
Nindrik-indrik
színjátszócsoportja
a
Šalovci-Hodoš
és
a
Rogašovci
kapcsolatban álló személyek karácsonyi élelmezésére.
Örömmel tapasztaltuk, hogy a felajánlások hasznos, a mindennapi
Egyesülettel. A helyi közös tagságú valamint a Rogašovci népizenekar
élethez szükséges tartós élelmiszerekből, játékokból, könyvekből,
egyesületekkel, például a Városi közreműködésével – folytatódott
iskolai felszerelésekből tevődtek össze.
Nyugdíjas Egyesülettel is jó kap- a programsorozat, majd fogadással
Az adományokat 2016. 12. 01-től kezdve folyamatosan eljuttatjuk
zárták az egyesület alapításának
csolatot ápolnak.
a rászorulókhoz, ezzel megkönnyítve egyébként is nehéz élethelyze20. évfordulóját.
Fodor
Lászlóné
kiemelte,
a
tüket, mely az ünnepek közeledtével még inkább fokozódik. Egészen
A központi jubileumi rendezRába-vidéki
Szlovén
Nyugdíjas
biztos vagyok abban, hogy a szülők az Önök segítségével meg tudják
vény
az Emberi Erőforrások MiEgyesület
munkáját
hosszú
éveken
oldani a gyermekeik napi meleg étkezését, és még a karácsonyfa alá
is kerülnek játékok, könyvek.
át a Magyarországi Szlovének nisztériuma, a Határon Túli SzloElőzetes felmérésünk alapján az Önök által felajánlott adomáSzövetsége segítette a legaktívab- vének Hivatala és Szentgotthárd
nyokat 35 súlyosnak mondható anyagi terhekkel élő családhoz
ban. Az elmúlt 20 évben anyagi- Város Önkormányzata támogatájuttatjuk el (25 kiskorú él ezekben a családokban), az intézmény
lag támogatta: a Magyarországi sával valósulhatott meg. 
ellátási területén lévő 16 településen.
(t. m.)
Szlovének Szövetsége, a ljubljanai
Tisztelettel: Uhor Anita, intézményvezető
Fotó: Horváth R. László
Határon Túli Szlovének Hivatala, a
élő 35 alapító tag részvételével.
Az egyesület a Muraszombati
Nyugdíjas Egyesület elnökének,
néhai Jože Vildnek és kollégáinak
kezdeményezésére jött létre a Magyarországi Szlovének Szövetsége
közreműködésével.
A szervezet legfőbb célja a Rába-vidék településein élő, szlovén
nemzetiségű nyugdíjasok összefogása a nemzetiségi identitástudat, az anyanyelv, a kultúra és a
népszokások ápolása, megőrzése
volt. Fölvették a kapcsolatot az
anyaországi nyugdíjas egyesületekkel. A közelmúltban bővítették
elfoglaltságaikat irodalmi, történelmi, egyházi, természetbarát,
speciális gasztronómiai és kézműves programokkal.
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Az Év Szentgotthárdi Civil Szervezete
Czotter András lelkes, elkötelezett vezetője a Máriaújfaluért Egyesületnek,
áldozatos munkájának is
köszönhető, hogy elnyerték
az Év Szentgotthárdi Civil
Szer vezete Díjat, melyet
november 9-én vehetett át
az egyesület nevében.
A tősgyökeres máriaújfalui
lokálpatrióta kereskedelmi végzettségű, ezen a területen dolgozik. Számára kihívás a közösségért végzett munka. A múltat
idézve elmondta, valamikor
Máriaújfaluban jól működött
a vöröskeresztes szervezet, kapott is támogatást programjai
– köztük az idősek karácsonya
– szervezéséhez. Lassan azonban
megszűnt a szervezet, űrt hagyva maga után. Tíz évvel ezelőtt
többen is elkezdtek szervezkedni, 60-65 fővel alakult meg a
Máriaújfaluért Egyesület, amely
önkormányzati feladatokat is
ellátott a programok, különböző
események szervezésével. Vegyes
volt a társaság nemre, életkorra
vonatkozóan. Szerveztek karácsonyi ünnepséget, mikulásnapot, falunapot, a tagdíjat ezekre
az eseményekre fordították. Az
egyesület céljai között kiemelt
a kulturális és sportprogramok

megvalósítása, a sportegyesület
támogatása. Nem volt mecénás,
így évente 180 ezer forintot
juttattak a helyi sportkörnek,
ami hozzájárult a talpon maradásához. Az egyesület bevételét
a tagdíj és az önkormányzati
pénz teszi ki, amit annak fejében
kapnak, hogy a falu közterületeit
egész évben az egyesület tagjai
kaszálják. A munkát a tagok
önkéntesen végzik.

ezen változtatni akart. Nem
ment könnyen a mozgósítás. De
sapkát húzott, táskát vett magához, és elindult tagokat toborozni a faluban. Két év alatt sikerült
megdupláznia, 120 fölé növelnie az egyesületi tagok számát.
Mindezt egyéb elfoglaltsága,
munkája mellett érte el. Az volt a
tapasztalata, hogy sokan azt sem
tudták, miről is szól egy ilyen
egyesület, úgy gondolták, hogy

Czotter András (balról) Labritz Béla alpolgármesterrel
a díjátadón
Czotter András arról is beszámolt, időközben bekerült
a héttagú vezetőségbe, így nagyobb rálátása volt arra, hogy
mit lehetne másként tenni. Már
négy év telt el azóta, hogy megválasztották elnöknek, immáron
a második ciklusát tölti. Elnökként úgy érezte, hogy kicsit elült,
ellaposodott az egyesületi élet,
kevesen voltak igazán aktívak,

az csak 3-4 aktív ember „vállalkozása”. Éreztetni kellett velük,
hogy már a tagdíj befizetésével is
kötődnek az egyesülethez, hát ha
még tevékenyen is tesznek érte.
Ha minden jól megy, nagyjából
még húsz falubelit sikerülhet
beszervezni az elnöki turnus
végéig. Sajnálatos, hogy ma már
faluhelyen is maguknak élnek, és
bezárkóznak az emberek.

Az egyesületi elnök fontosnak
tartja, hogyha valaki Szentgotthárdon beszél Máriaújfaluról,
az ne csupán egy utcanevet
jelentsen. Amúgy a tagdíj már
meghaladja az évi 400 ezer forintot, s a civil alaptól kapott 200
ezer forint is segíti a munkájukat.
Gyűjtik az adó nekik felajánlott
1 százalékát is. Ebből idén 460
ezer forint jött össze, városi
szinten a harmadik legtöbb. Szépen gyarapodnak, például már
rendelkeznek komoly hangosító
felszereléssel, az egyesület szervezte és bonyolította a kápolna
teljes felújítását és a harangláb
renoválását is, a városi önkormányzat is adott támogatást. Elkészült a kultúrház felújításának
komplett terve a költségvetéssel
együtt, ebből már megvalósult a
nyílászárók cseréje, valamint az
előtető és mellékhelyiség. Jövőre
folytatódhat az összesen 60 millióba kerülő renoválás.
Czotter András úgy gondolja, a közösségi munkára nem
szabad sajnálni az energiát,
azt csak szívvel-lélekkel lehet
tenni. Maradék szabadidejében
szívesen kertészkedik otthon,
és a ház körül is mindig akad
valami munkája.
l.e.
Fotó: Horváth R. László

2016 a pályázatok előkészítésének éve volt
Az idén közel 2,2 milliárd
forint európai uniós támogatásra nyújtott be pályázatokat Szentgotthárd Város
Önkormányzata, melyek
többségének az elbírálása a
2017-es évre várható.
A tervezett fejlesztések számos területet érintenek, például a nevelési intézményeket,
a közlekedést, az infrastruktúrát és a turizmust egyaránt,
hangsúlyozta Papp Bálint, a
szentgotthárdi önkormányzat
pályázati referense. „A projektek elsősorban az Operatív
Programokat célozzák meg,
de jelentős számban vannak
olyan határon átnyúló pályázatok, amiket szlovén vagy

ausztriai partnerekkel tervezünk közösen megvalósítani.
Az utóbbiak által valósulhatna
meg, a Kolostor épület egykori
könyvtárszobájának és a Refektóriumnak is a restaurálása,
melyek nagymértékben hozzájárulhatnának épített örökségünk megőrzéséhez.”
Szintén jelentős volumenű az
Ipari Park fejlesztésére benyújtott pályázat is, ami elsősorban
infrastrukturális tevékenységeket foglalna magába, de a
Játékvár Óvoda és az Arany
János Általános Iskola energetikai fejlesztéseire és a Széchenyi István Általános Iskola
tornacsarnokának felújítására
is jelentős összegű támogatási
kérelmeket állítottak össze.

Társadalmi és építészeti
szempontból egyaránt kiemelkedik a Zöld város projekt is,
melynek keretében a Várkert
és annak környezete újulhatna
meg. A használaton kívül lévő
zöldfelületek hasznosítása, új
kavicsos sétányok kialakítása
és a szabadtéri színpad fejlesztése egyaránt a tervek között
szerepel.
Ezeken túl is még számos
projektet készítettek elő az
idén, mint például egy fenntartható kerékpárforgalmi fejlesztés, ami a Kossuth Lajos
utcát érinti, de ezzel egyidejűleg
a rekreációt elősegítő sportpark és futókör kialakítására is
nyújtott be a város pályázatot,
ahogy szintén pályázati forrás-

ból újult meg az 1. világháború
áldozatainak emléket állító
szobor Rábakethelyen.
Papp Bálint elmondta, a város által 2,2 milliárd forintnyi
benyújtott pályázatok értékelése a jövő évben várható, tehát
míg az idei év az előkészítésről
szólt, úgy a 2017-es esztendő
már a megvalósulások ideje
lesz. Azonban ezzel még nem
zárult le a pályázati dömping,
ugyanis már most előre prognosztizálhatók olyan támogatási lehetőségek, amelyekre
Szentgotthárd szeretne pályázatot benyújtani a jövőben,
hiszen ezeknek köszönhetően
tud folyamatosan megújulni és
fejlődni a település.
(t. m.)
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Rábakethely: adventi hangverseny és emlékműavatás
Szentgotthárdon november
26-án gyertyagyújtással,
hangversennyel ünnepelték
advent eljövetelét a rábakethelyi templomban. A templomi ünnepség előtt avatták
föl a fölújított világháborús
emlékművet is.
„Ó jöjj, ó jöjj Üdvözítő” népi
énekkel vette kezdetét Szentgotthárdon november 26-án az
ünnepi várakozás. Az advent a
karácsonyt megelőző negyedik
vasárnapon kezdődik, és egyfajta
visszaszámlálás ez az ünnepig.
Az adventi koszorú első gyertyája a hit gyertyája, melynek
meggyújtását hangversennyel
ünnepelték a rábakethelyi templomban.

A hagyományokhoz híven a
Rábakethelyi Városrészi Önkormányzat szervezte a programot.

dalai, mind a várakozás öröméről
szóltak. A záródal Wolf Péter: Ave
Mária dala volt, melynek kezdő
Megszépítették
a rábakethelyi világháborús
emlékművet

A koncerten részt vevő kórusok,
Szentgotthárd Város Vegyeskara, a
Békefi Antal Népdalkör és a Szentgotthárd és Térsége Iskola Széchenyi István Általános Iskola kórusa

sora összecsengett az első gyertya
üzenetével: „Én mindig bíztam
benned vándorlásomon…”.
A templomi ünnepség előtt dr.
Haragh László, az Önkormányza-

ti Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottság elnöke avatta fel a fölújított világháborús emlékművet.
A szentgotthárdi önkormányzat
sikeresen pályázott a Közép- és
Kelet-európai Történelem és
Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt pályázatra,
amely az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek
renoválását segítette. Egymillió
forintot nyertek, az önrészt, közel
600 ezer forintot az önkormányzat finanszírozta. Kollár Csaba
vállalkozó végezte el a felújítást.
Rimfel Ferenc plébános felszentelte a fölújított világháborús emlékművet, az énekkarok a Himnusz és a Szózat eléneklésével
tisztelegtek a hősök emlékének.
Fotó: Horváth R. László

Európai Területi Tanács alakul, társasházzá alakítják az iskolákat
November 30-án ülésezett a
szentgotthárdi önkormányzat. A képviselők beszámolót
hallgattak meg a város energiaracionalizálás tervéről, az
Ifjúsági Tanács munkájáról,
döntöttek a szlovén-magyar
MURABA Európai Területi
Tanács létrehozásáról, az
oktatási intézmények társasházzá alakításáról.
Az önkormányzati ülés kezdése
előtt nyugdíjazása alkalmából
elköszöntek Kovács Tibornétól,
a Szentgotthárd és Kistérsége
Egyesített Óvodák és Bölcsőde
intézményvezetőjétől. Huszár
Gábor polgármester ismertette
munkásságát. Kovács Tiborné
1975-től dolgozott az óvodában,
1991 óta volt óvodavezető. Szakmailag kiváló, lelkiismeretes munkát végzett. A polgármester az
önkormányzat nevében köszönte
meg a munkáját és kívánt neki szép
és tartalmas nyugdíjaséveket.
A két ülés közötti történésekről
beszámolva a polgármester felhívta
a figyelmet a Robert Leeb terem
falára függesztett, idős műgyűjtőtől vásárolt festményre, amely a
cisztercita kolostor korabeli könyvtárszobáját ábrázolja. Ha az önkormányzatnak sikerül „visszaállítani”,
restauráltatni a ciszter könyvtárat,
akkor oda szánják a festményt.

Dr. Haragh László, az Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottság
elnöke megköszönte Korpics
Ferencnének és a városi kórusoknak azt a segítséget, amit a
rábakethelyi templom adventi
gyertyagyújtásáért, a karácsony
előtti áhítatért adtak.
Szalainé Kiss Edina kérte, hogy
minél többen csatlakozzanak a
karácsony előtti cipősdoboz-akcióhoz az idén is. A Színházba is el
lehet juttatni az ajándékcsomagokat, melyeket a Karitász továbbít
a rászorulóknak.
A képviselők elfogadták a város
energiaracionalizálási programtervének idei teljesítéséről és a
programterv jövő évi javaslatáról
készült beszámolót.
Dr. Sütő Ferenc beszámolt az
Ifjúsági Tanács munkájáról és az
ifjúsági cselekvési terv megvalósulásáról. Tavaly alakult meg a
szervezet, amely a diákok és a fiatalok érdekében tevékenykedik.
Több rendezvényt szerveztek,
kimondottan a legifjabbaknak,
különösen a sportnap nyerte el
az érintettek tetszését. Az Ifjúsági
Tanács több civil szervezettel is
felvette a kapcsolatot, tavaly 1
millió forinttal támogatta munkájukat az önkormányzat. Dr.
Sütő Ferenc reményét fejezte ki,
hogy jövőre is hasonló összeggel
számolhatnak. Az önkormányzati

ülésen felmerült, hogy alakuljon egyesületté a szervezet, ezt
azonban elvetették. A beszámolót
elfogadták a képviselők.
Vitát váltott ki a „Javaslat a polgármester jutalmazására” napirendi pont. Az alpolgármester igazolt
távolléte miatt a napirendi pont
tárgyalására Dömötör Sándor tanácsnoknak adta át a szót a polgármester, és kérte, hogy a szavazásból
is zárják ki. Elmondta, ahogy a
korábbi években, úgy az idén se kívánja felvenni a jutalmat, jótékony
célra szeretné azt fölajánlani.
Volt olyan képviselő, aki más
formában látta volna megoldhatónak a jótékonysági támogatást,
volt, aki ellenezte a jutalmazást.
Végül a képviselő-testület 5
igen, 1 nem és 1 tartózkodás
mellett megszavazta a jutalmat.
Döntött a testület a MURABA
Európai Területi Társulás létrehozásáról, amelynek központja

Szentgotthárdon lesz, Lendvával és a két ország nemzetiségi
önkormányzataival (Szentgotthárdon a szlovén, Lendván a
magyar) közösen fejleszthetik
a határ menti régiót, uniós támogatások segítségével. Január
elsejétől a KLIK átveszi a város 4
iskoláját és a Hunyadi úti kollégiumot. (2013-ban az önkormányzat továbbra is vállalta az iskolák
fenntartását, ez a lehetőség
most megszűnik). A Vörösmarty
gimnázium tornacsarnoka és
lakása, valamint a Széchenyi
iskola tornacsarnoka nem csak
közoktatási célokat szolgál. Az
önkormányzat továbbra is gyakorolni akarja a vagyonkezelői
jogot felettük, ezért döntöttek
úgy a képviselők, hogy társasházzá alakítják és külön helyrajzi
szám alá vonják az iskolaépületek
bizonyos részeit.
(t. m.)

Tisztelt Adományozók!
A Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd értesíti a
tisztelt adományozni kívánó lakosokat, hogy intézményük idén
is tisztelettel várja a rászoruló családok részére felajánlott tartós
élelmiszer adományaikat. Szűkös tároló kapacitásuk miatt a karácsonyi ünnepek előtt kizárólag tartós élelmiszerek fogadására van
lehetőségük. Az idén sem játékokat, illetve könyveket, valamint
ruhaneműket nem tudnak fogadni.
Adományaikat a rászorulók nevében is köszönjük!
Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd
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Szlovén–magyar könyvtári konferencia
November 14-én, Szentgotthárdon, a Szlovének Háza
konferenciatermében magyar és szlovén könyvtárosok tanácskoztak . A meghívott ak at Hu sz ár G áb or
polgármester házigazdaként
köszöntötte.

A konferencia Vas megyei
és muravidéki könyvtárosok
részvételével zajlott. A rendezvényt megtisztelte dr. Boris Jesih főkonzul, Majthényi
László, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke és Hirnök József, a
Magyarországi Szlovének Szö-

vetségének elnöke. A rendező
muraszombati és szombathelyi
köny v tár igazgatója , Ja sna
Horvat és Nagy Éva is köszöntötte a résztvevőket.
Az előadásokon kétnyelvű
prezentációk segítségével követhette nyomon a közönség

a gyakorló könyvtárosok beszámolóit a Vas megyei és a
muravidéki tapasztalatokról.
A konferencia zárásaként kiállításon mutatták be Kossics
József plébános, etnográfus,
író, nyelvész, költő és történész
munkásságát. 
(M. P.)

Egészségünkért, ismeretterjesztõ sorozat (8.)
„A lét elviselhetetlen könnyűsége”, avagy az egészségtudatosság lélektana
Mottó: A boldog emberek nem
azért boldogok, mert mindenük
megvan, hanem azért, mert
mindenből a legjobbat hozzák ki.
Az ember küzdőképessége
határtalan. Ezért a bizalmunk
is határtalan lehet abban, hogy
minden nehézségen, amelyet
életünkben átélünk, úgy tudunk túljutni, hogy végül győzelemmel, lelki tartalékainkban
megerősödve kerülünk ki belőle.
Az évnek éppen ez az időszaka,
amikor a borongós őszben átéljük az elmúlás felett érzett szomorúságot, hajlamosak vagyunk
magunk is hangulatilag sodródni
a lehulló levelek, hosszúra nyúlt
árnyak, esték csendjével…
Azonban „az ember a legsötétebb reménytelenség pillanataiban is a szépség törvényei szerint
komponálja életét” – olvashatjuk Kundera híres művében;
gondolati úton generálhatunk
magunkban életkedvet, derűt.
Miért fontos mindez? Az
egészség jeltelen. Csupán hiánya, zavara esetén éljük át a
fájdalmat, álmatlanságot, rossz
közérzetet mint az elfáradt test,
a szorongó lélek, az elveszett
egészség jelzéseit. Talán éppen
emiatt a természetes jeltelenség
miatt nehéz valami olyanért
fáradoznunk, amely birtokunkban van; azt gondolhatjuk, így is
marad, soha nem sérülhet.
Holott az egészségünk megőrzése nagyon komplex, összetett
fogalom és mindennapos odafigyelés, feladat, küzdelem.
A jó életminőséget gyönyörűen fejezi ki a magyar egész/ség
szó, hiszen benne foglaltatik az

ember teljessége mint a fizikai
test, a szellem és a lélek, valamint szociális kapcsolatainak
egysége, egésze. Az életminőség
fizikai, környezeti összetevőiről
meglehetősen sok információt
kapunk, ezért a „mi tart egészségben” kérdés helyett a „mitől
érezzük jobban magunkat a
bőrünkben” kérdést helyezném ezúttal a középpontba.
Ezért olyan természetes
erő- és örömforrásokra
irányítanám a figyelmet,
amelyek egyszerre kellemesek és hasznosak – az egészségvédelem szempontjából.
Mi az, ami fejleszti bennünk az életerőt, milyen lelki
tartalékaink felismerése segít
abban, hogy megőrizzük egészségünket, megelőzzük betegségeinket?
A „vitalitásgenerátor” elnevezést elsősorban a nevetés és
humor feszültségoldó, derűfakasztó hatásának megjelölésére
használták, utalva arra, hogy az
életkedv, a derű, a jó közérzet
létrehozásával, megtartásával
fokozza a küzdési erőnket, az
állóképességet.
Közös jellemzőjük , hogy
egyensúlyt teremtenek a szervezet biológiai szintjén, kedvező folyamatokat indítanak el
és tartanak fenn. Stimulálják
az immunrendszert, javítják
a működését, örömhormontermelés fokozásával járulnak
hozzá a vegetatív idegrendszer
működésegyensúlyához.
Lássuk, mit
szolgál a nevetés? Pozitív érzelmi okokból

nevetni élettani szempontból
is áldásos. Feszültségoldó, feszültségszabályozó hatása révén
serkenti a vérkeringést, kedvező
változásokat idéz elő a vér ös�szetételében. Csökken általa a
stresszhormonok mennyisége,
nő a természetes immunsejtek
száma, működése. A nevetéste-

rápia már a föld számos országában bevett/bevált módszer.
A Madan Kataria doktor által
alapított Nemzetközi Nevetőklub világmozgalommá vált.
Hazánkban 2002 óta működik
hivatalos magyar „Hahotaklub”,
kiépített hálózattal.
A mosoly pedig, a nevetés
„előszobája” lelki simogatás,
melegség az emberi kapcsolatokban. Mintegy átlényegül a
találkozás hangulata; kölcsönös
bizalom biztonságos légköre
alakul ki általa. Enyhíti a búcsúzások, elköszönések nehéz
pillanatait, nemegyszer bánatát;
a szavaknál szebben beszél, miként megérinti, átöleli a lelket.
A másik, nagyon fontos természetes életerő-fejlesztőnk a
mozgékonyság, a testedzés, a
fizikai aktivitás, kocogás. A kocogás-futás közben a szervezet

fájdalomcsillapító, kedélyjavító
endorfintermelése fokozódik.
Az endorfin (belső morfium) hatását minden rendszeres, folyamatos, akaratlagos mozgást végző, azaz edzésben lévő személy
átélheti felfokozott életörömben;
mintegy természetes transzállapot élmény. Sétával, napi negyedórás mozgással, nem
csupán a kalóriaégetést
fokozzuk, hanem hos�szú távon jobb általános
egészségi állapotot eredményez. Ezzel javulnak
az élettartam-kilátások is,
visszafordítva számos civilizációs betegséget, illetve
csökkenti azok előfordulási esélyét, mint a magas vérnyomás,
cukorbaj, koszorúér-betegség,
vastagbélrák esetében.
Végül a fizikai érintésben, ölelésben kifejeződő szeretetkapcsolat fontosságát említeném.
Az egész életünket átszövő érintés-tapintás tapasztalása már a
méhen belüli életben megindul.
Ez a korai „baba-mama” érzelmi
viszony az élet további szakaszaiban, mint barát-társ érintése,
ölelése is úgy hatnak ránk, mint
nélkülözhetetlen „életelixír”. De
ez az érintéses szeretet az, amely
elkísér bennünket a bölcsőtől
a sírig; hiszen a kómában lévő
betegeknek is fontos, sokszor
életben tartó biztatást, és nemegyszer végső üzenetet közvetít
egy utolsó kézfogás.
Dr. Zsálek Judit
onkológus főorvos
RENDELŐINTÉZET SZENTGOTTHÁRD
9970 Szentgotthárd, Hunyadi u. 18. Pf.: 70.
Központi számok: 94/380-042; 380-353;
94/554-082; 554-103
Fax: 94/554-083
e-mail: rendelointezet@jupinet.hu
www.rendelointezetsztg.hu
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Mozimûsor
december 17. 16:30, december 17. 19:00, december 18.
15:30, december 18. 18:00
Zsivány Egyes – Egy Star
Wars történet (szinkronizált
amerikai sci-fi akciófilm – 3D)

december 19. 19:00 – Kérésre 2D-ben!
Zsivány Egyes – Egy Star
Wars történet (szinkronizált
amerikai sci-fi akciófilm – 2D)
december 20. 19:00 (Különleges kedd)
A művészet templomai: Pápai bazilikák 3D (szinkronizált
olasz dokumentumfilm – 3D)
december 22. 19:00, december 23. 19:00
Zsivány Egyes – Egy Star
Wars történet (szinkronizált
amerikai sci-fi akciófilm – 3D)

december 23. 17:00, december 25. 16:00, december 26.
16:00
Vaiana (szinkronizált amerikai családi animációs film – 3D)
december 25. 18:00, december 26. 18:00, december 27.
19:00
Hivatali Karácsony (szinkronizált amerikai vígjáték – 2D)

december 28. 19:00
Zsivány Egyes – Egy Star
Wars történet (szinkronizált
amerikai sci-fi akciófilm – 3D)
december 29. 19:00, december 30. 19:00
Szövetségesek (szinkronizált
amerikai háborús thriller – 2D)
december 30. 17:00
Vaiana (szinkronizált amerikai családi animációs film – 3D)
január 1. 18:00, január 3.
19:00

Érkezés (feliratos amerikai
sci-fi – 2D)
január 2. 19:00
Szövetségesek (szinkronizált
amerikai thriller – 2D)
Együtt még sikerülhet
A Csákányi László Filmszínházban komoly virtuális és
valós kihívások jellemezték a
novembert, mert nemcsak az
ezüstvásznon megjelenő kitalált
szereplőknek kellett szembenézniük a nem mindennapi
megpróbáltatásokkal, hanem a
vetítéstechnika meghibásodása
miatt a mozi tulajdonosának,
üzemeltetőjének és dolgozóinak
hatékony összefogására volt
szükség ahhoz, hogy hamar véget érjen a kényszerű üzemszünet. December felé közeledve
egyre inkább úgy tűnt, hogy a
tavalyi – minden szempontból
kivételesnek mondott – eredmények idén tovább fokozhatók.
A pozitív tendenciákat azonban
a két hétig tartó leállás jelentősen megtörte, de még mindig
van esély új éves vendégcsúcs
elérésére. Ennek érdekében a
következő hetekben a lehető
legjobb filmek érkeznek Szentgotthárdra, és amennyiben a
kínálat találkozik a közönség
elvárásaival, akkor talán nem
lesz ok a búslakodásra.
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Móra vers- és
prózamondó
verseny a gyermek
könyvtárban
A sz entg otthárd i Mór a
Könyvtár 2004 óta rendez
névadója tiszteletére szavalóversenyt. Idén novemberben három péntek délután
versenyezhettek kicsik és
nagyok.
November 11-én délután az
alsósok versenyére került sor. Ők
elsősorban mesét, verses mesét
adtak elő, de Weöres Sándor és
Petőfi versét is meghallgathatta a
közönség. A győztes mesemondó
Németh Olivér, az Arany iskola
tanulója lett. A zsűri díjazta még
Kovács Ádint, Győrfi Vandát és
Győrfi Vanesszát is, valamint
Klujber Dominikot.

November 18-án a felső tagozatos versenyen a már megszokott
zsűritagok, Kovács Lászlóné,
Szepesiné Fuisz Erika és Szép
Renáta döntött a díjakról. Külön
díjazták az 5-6. osztályos résztvevőket, illetve a 7-8. osztályosokat.
Mindkét korcsoportban kiváló
vers- és prózamondók szerepeltek. A kicsiknél a felsőszölnöki
Abucewicz Márton, a nagyoknál
megosztva Császár Fanni (Vörösmarty gimnázium) és Závecz
Roland (Széchenyi iskola) megosztott első helyezést ért el.
Hasonlóan színvonalas volt
a középiskolások versenye november 25-én. Megosztott első
díjat kapott Ropos Annamária
és Császár Kristóf. Mindketten
a gimnázium tanulói. De számtalan egyéb díjat is odaítélt a
zsűri, s a díjazottak között szép
számmal szerepeltek a III. Béla
Szakgimnázium tanulói is.
A zsűri tiszteletdíját és a
könyvjutalmakat a Vas megyei
Könyvtárellátási Szolgáltató
Rendszer támogatta.
(M. P. )
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Mikulás a városrészeken
Évek óta hagyomány, hogy a
Rábafüzesért Egyesület és a
Farkasfa Jövőjéért Egyesület
Mikulás-ünnepséget tart a
két városrészen. Idén december 2-án és 3-án látogatott el
a Télapó a gyerekekhez.

össze a városrész gyerekei és a
visszatérő vendégek, hogy együtt
várják a Mikulást. A Rábafüzesért
Egyesület ajándékcsomagjait
adta át a Télapó két krampusz
társaságában az összegyűlt gyerekseregnek.
Másnap, szombaton délután
Farkasfán gyűltek össze a városrész lakói és a gyerekek. Itt az

idősek köszöntésével kezdődött a
program. A Sok Szín-pad Társulat vidám előadása és a jakabházi
parasztzenekar szórakoztatta a
közönséget. Majd a Mikulás is
megérkezett, hogy átadja ajándékát a köré sereglett gyerekeknek.
Az este az idősek megvendégelésével és vidám bállal folytatódott.
(M. P.)

Autós tanácsok

Tájékoztatás

Készüljünk a hidegre!

Szentgotthárd
téli útüzemeltetése

kosságmentesítés csak az önkormányzati kerékpárutakon és
néhány veszélyes (beárnyékolt)
útszakaszon történik folyamatosan. A többi útszakaszon csak hóeltakarítás folyik a korábbi évek
gyakorlatának megfelelően. A hó
eltakarítása mindig fontossági
sorrendben, az ütemtervnek
megfelelően történik, nem érnek oda mindenhová egyszerre.
A kézi hóeltakarítás során az
önkormányzati intézmények
megközelítésének biztosítása,
az önkormányzati területek
előtti járdák, valamint a gyalogátkelőhelyek és az autóbuszöblök takarítása, síkosságmentesítése a feladatuk.
Az ingatlanok, üzletek, vendéglátó-ipari egységek, elárusítóhelyek és társasházak előtt
lévő járdaszakaszok (az ingatlan
és az úttest közötti valamen�nyi járdaszakasz) takarítása,
síkosságmentesítése a tulajdonos/használó kötelessége. Ez
általában nem okoz problémát a
családi házaknál, de vonatkozik
a társasházakra is. A legtöbb
probléma ebből ott van, ahol a
földszinten üzletek, az emeleten
pedig lakások vannak. Itt okoz/
okozott folyamatosan gondot,
hogy kinek a feladata a járda
takarítása. Ennek a kérdésnek
a rendezése a közös képviselő
feladata és felelőssége.
Kérünk mindenkit, hogy az
adott időjárási, látási és útviszonyoknak megfelelően közlekedjen, a téli időjárási körülményekre
felkészülve (pl.: megfelelő ruházat) és a téli útviszonyoknak megfelelően felkészített járművekkel,
a hosszabb utazási idő figyelembevételével induljon útnak.
Együttműködésüket köszönjük!
Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal

December 2-án, pénteken a rábafüzesi fiókkönyvtárban gyűltek

A hideg beálltával a gépjárműtulajdonosoknak nem csak saját
maguk egészségének megőrzésére kell figyelniük, hanem bizony
az autójukéra is. Néhány gondolatban vegyük végig, mik ezek.
Fontos a fékek, folyadékok állapota, valamint az akkumulátor
kapacitása is!
A fékberendezések folyamatos
felügyeletet igényelnek, ezt a műszaki felülvizsgálatok, valamint a
rendszeres szervizkarbantartások alkalmával ellenőrzik. Azonban a sós latyak okozta korrózió
miatt szorossá válhatnak a fékek,
ami túlzott melegedést okozhat.
A bowdenes kézifékeknél a köpenyburkolat sérülése miatt a
víz bejuthat a szigetelés alá, és
az autót leparkolva a behúzott
kézifék belefagy, és a következő
induláskor az beragadva marad.
Ellenőrzendő folyadékok:
– A fékfolyadék ellenőrzésekor, aki már hallott erről, az általában a forráspont vizsgálatára
gondol. Ami azt nézi, mi az a
hőmérséklet, ahol a fékfolyadékunk forrni kezd. A forráspont
lecsökkenésével kéz a kézben
jár az is, hogy maga a fék „olaj”
amely egy hidroszkopikus folyadék, a vizet, levegő páratartalmát
magába gyűjti, elegyedik a vízzel.
Így akár fagydugó is kialakulhat
a fékrendszerünkben. Ennek
eredményeképpen megszűnhet
a fékhatás az autónkon.
– Hűtőfolyadék esetében a
fagyáspontot vizsgáljuk. Ez azt
a fagypont alatti hőmérsékletet
mutatja, amikor a motor „hűtővize” fagyásnak indul. Amennyiben
ez nem kielégítő, a hűtőfolyadék
belefagyhat a hűtőrendszerbe, ko-

molyan károsítva azt. Ezenkívül
két másik fontos szerepe is van.
Az egyik, hogy a hűtőrendszerben
való keringtetést biztosító szivat�tyút is ez keni, mivel a fagyálló
glycol tartalma elvégzi ezt. Másik
fontos szempont: a megfelelő
koncentrációjú fagyálló hűtőfolyadék hőelvezető képessége
sokkal jobb, mint a tiszta vízé. Így
ez nyáron is megfelelőbb autónk
motorja számára.
– Téli szélvédőmosó folyadékkal való feltöltés elengedhetetlen,
mivel a tiszta víz, vagy nyári
szélvédőmosó belefagy a tartályba, szivattyúba, csővezetékbe és
fúvókákba. Így lehetetlenné válik
a szélvédőnk megfelelő tisztán
tartása közlekedés közben.
– Motorolaj, váltóolaj ellenőrzése indokolt, minimálisan
egy szintellenőrzés, valamint
az, hogy mennyi idővel és kilométerrel ezelőtt végeztettük el
ennek cseréjét.
Végül, de nem utolsósorban
meg kell említenem az akkumulátort. Amennyiben nem tudjuk
elindítani autónkat, útra sem
tudunk kelni. Fontos tisztában
lennünk, milyen akkumulátor
van az autónkban. Savas, zselés?
Gondozásmentes? Amelyik karbantartást igényel, ellenőrizni kell
a savszintet. Amennyiben csak városban használja autóját, időnként
külső forrásból is indokolt lehet a
töltése. Egy terheléses vizsgálattal
meg lehet állapítani kondícióját.
Forduljanak szakemberhez,
ellenőriztessék autójukat. A
legtöbb szerviz akciós, vagy
ingyenes téli átvizsgálást hirdet.
Szerkesztette: Domokos István
Krone Invest Kft.

Szentgotthárdon a város közúthálózatának gerincét képező
utak állami tulajdonú és kezelésű összekötő utak részei, azok
városi átkelési szakaszai, ezért
az alábbiakban felsorolt városi
utakon a síkosságmentesítés és
hóeltakarítás a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. feladata:
8-as számú főútvonal (Jakabháza városrész Fő út)
Rábafüzesi bekötőút – Füzesi
út – Széll Kálmán tér (7459.
jelű út)
Kossuth L. u. – Kethelyi út,
Mártírok út – Széchenyi u. –
Tótfalusi út (7454. jelű út)
Máriaújfalui út – Nyíres út
(7455. jelű út)
Árpád út – Apátistvánfalvai út
(7458. jelű út)
Május 1. út – Hunyadi út
(Május 1 út – Ady E. utca közötti
szakasza) – Ady E. utca a vasútállomásig (74328. jelű út)
A Magyar Közút Nonprofit
Zrt. körmendi üzemmérnökségének ügyeleti telefonszáma
+36/94/819-767, Soós Róbert
üzemmérnökség-vezető elérhetősége +36/30/300-1514.
Az állami közútkezelő egyéb
elérhetőségei:www.kozut.hu, email: info@kozut.hu, az Útinform
telefonszáma +36/1/336-2400,
e-mail: utinform@kozut.hu
Az önkormányzati tulajdonú és kezelésű utakon a SZET
Sz e nt g o tth á rd i K f t . ( Tel . :
+36/94/553-023) végzi a hó
eltakarítását és a síkosságmentesítést. Ezt a feladatukat mindig
a hóeltakarítási és síkosság elleni
védekezési ütemterv alapján
végzik. Az ütemterv alapján sí-
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Beszámolunk a novemberi sporteseményekről
Kovács Balázs osztrák kupasorozat győztese
A szentgotthárdi futók a
magyarországi futóversenyek
mellett évek óta rendszeresen
és eredményesen szerepelnek
határ közeli utcai futóversenyeken Ausztriában. Jó
szervezéssel, csoportos nevezéssel idén számos osztrák
futóversenyen vettek részt,
köztük az ún. Stájer Fürdő
kupasorozaton.
Ezeken a versenyeken több
száz futó szokott indulni,

minden futó ingyenes fürdőbelépőt kap színvonalas stájer
termálfürdőkbe, melyek Bad
Waltersdorf, Bad Blumau, Loipersdorf és Bad Radkersburg.
Öt futóversenyen lehetett
részt venni, a helyezéseket a
távok és időeredmények alapján pontozták, összesítették
ill. hirdettek végeredményt.
Az évzáró rendezvényt és
eredményhirdetést Loipersdorfban tartották november

18-án, ahova a női és férfi
pontverseny első 30 helyezettjét hívták meg.
Kovács Balázs személyében
először nyerte meg Vas megyei, gotthárdi futó az összesített pontversenyt, aki mind az
5 versenyen jó teljesítményt
nyújtott, mindig az élmezőnyben végzett. A férfiak között
id. Borbély Sándor a 11-ik, a
nők között Borbélyné W.Judit
a 17-ik helyen zárt.

Szentgotthárdi sikerek
a tánc VB-ről
A tánc is azon sportágak közé
tartozik, ahol több világszervezet is működik és szervez
világversenyeket. Szatmári Orsolya és Horváh Kristóf párosa

a WADF (Word Artistic Dance
Federation) által megrendezett
világbajnokságon indult. A november 22-27 közötti versenynek
a cseh Liberec adott otthont. A
nevezéseket tekintve számos kategóriában, korosztályban indultak táncosok a
világ minden
tájáról, ilyen
kategóriák voltak a standard,
a latin, illetve
a karibi táncok . Orsi és
Kristóf a latin
táncok versenyén indultak,
7 kategóriában:

samba, cha-cha-cha, rumba,
paso doble, jive, illetve ennek
az öt kategóriának az összesített versenyén, valamint a latin
show dance versenyen. Az első
nap a paso doble-t, latin show
dance-t, sambát, a második nap
rumbát, cha-cha-cha-t, míg a
zárónapon a jive-ot, valamint az
öt táncot mutatták be a zsűrinek.
Az volt a céljuk, hogy a lehető
legjobb eredménnyel, a legtöbb
arannyal térjenek haza a csehországi világeseményről. A célt
sikeresen teljesítették, mivel az
összes kategóriában győztek, ami
a páros minden álmát felülmúlta.
Orsi, Kristóf: „Még talán felfogni
se volt időnk! Az pedig leírhatatlan érzés, hogy mennyien
gratuláltak, szurkoltak nekünk.
A verseny óriási élmény volt,
sok nemzet volt jelen, rengeteg
táncstílussal. Köszönjük szépen
a támogatók, szurkolók segítségét, nagy öröm számunkra, hogy
ilyen sokan tudtak örülni velünk
a sikereinknek!”

Beszámoló az I. Hotel Lipa
Kupa darts versenyről
November 12-én 87 versenyző
állt a dobóvonalakhoz Szentgotthárdon, a Hotel Lipában. A nyílt
versenyre 39 egyéni induló és
24 csapat nevezett be, a mezőny
erősségét jól jellemzi, hogy a
Nyugat-dunántúli Liga első 12

helyezettjéből 8-an megjelentek
a megmérettetésen. Képviseltették magukat a helyieken kívül
a szombathelyi, a körmendi, a
zalaegerszegi, a nagykanizsai
és a keszthelyi klubok tagjai, de
érkezett versenyző Budapestről
is. A főtáblát ezúttal is élő, online közvetítésben élvezhették
az érdeklődők a Szentgotthárdi
Darts Club YouTube csatornáján – amit az oldal statisztikája
szerint 422-en követtek nyomon!
Nyolc csoportban indult az
egyéni verseny, a csoportelsők
erőnyerőként automatikusan a
16-os főtáblára kerültek, míg a
második és harmadik helyezettek
keresztbejátszással vívhatták
ki ennek jogát. Ezután egyenes
kiesésben folytatódott a játék. A
szentgotthárdi klub tagjai közül

Korpics Brigitta végül a kilencedik, a legtovább jutó Lábodi
Gábor pedig az ötödik helyezést
szerezte meg, a későbbi győztessel szemben alulmaradva a negyeddöntőben. A későbbi mérkőzések nagy izgalmat hoztak,
végsőként a szomb at h e l y i Pó s f a i
Miklós dobta meg
a győztes kiszállót,
veretlenül zárva a
tornát, bezsebelve
ezzel az aranyérmet. Második helyezett a körmendi
Mesterházi András
lett, a bronzérmet
szintén a szombathelyi Németh
Albert szerezte meg.
Párosban is nagy küzdelmek
alakultak ki. A helyiek közül
Bucsek Tamás-Talabér Gábor
duó az ötödik helyet szerezte
meg, ezzel a hazaiak legeredményesebb párosa lett a versenyen.
A győztes ezúttal egy keszthelyi
csapat, Antal Gergely és László
Géza alkotta duó lett, végig
kiegyensúlyozott játékot mutatva. Az ezüst- és bronzérmeket
szombathelyi csapatok zsebelték
be, a képzeletbeli dobogó második helyére Mányoki Krisztián
és Szűcs Károly állhattak fel, a
harmadikra pedig Vass Péter és
Németh Albert párosa.
Minden résztvevő elismerően
nyilatkozott a körülményekről és
a rendezés színvonaláról.
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Mikulás Íjászverseny
Hagyományosan már ötödik
éve rendezi meg a Szent Sebestyén
Íjászkör a Mikulás versenyt, ami
az egyesület számára házi csapatverseny. Idén a poppendorfi 32
célos íjászpályán tartották a megmérettetést, ami a téli versenyszünetben a csapat felkészülését segí-

tette. Bár a hideg idő nem kedvez
az íjaknak és az íjászoknak, de így
is szép eredményeket könyvelhettek el, hiszen a legnagyobb ellenfél
mindig maga az íjász. A két csapat
derekasan megküzdött egymással,
és a végén csak győztesei voltak a
háziversenynek.

II. Úszóverseny Szentgotthárd
Második alkalommal rendezték
meg a St. Gotthard Spa & Wellness
uszodájában a helyi, illetve a körmendi iskolásoknak kiírt úszóversenyt. A verseny I-V. korcsoportos
versenyzői 4 úszásnemben (mell-,
hát-, gyors-, pillangóúszásban)
18 versenyszámban küzdöttek,
valamint a versenyszámok végén
különféle váltókban is megmérkőztek egymással a diákok, így
közel 80-an álltak rajtkőre az
úszóversenyen. A szervezők célja
az volt, hogy a gyerekek számára
megfelelő felmérő legyen a januári
Megyei Diákolimpia előtt, megismerkedjenek a versenykörülményekkel, a legkisebbek számára
pedig a pozitív élményszerzés
volt a legfontosabb cél. A gyerekek

felkészítői: Huszár Vanda, Császár-Bartakovics Csaba és Molnár
Csaba voltak. A verseny ismét jó
hangulatban telt, nagy öröm volt
látni, hogy a városi uszodát megtöltötték a tehetséges versenyzők
és szüleik. Emellett számos kiváló
eredmény is született, aminek
remélhetőleg a Diákolimpián meg
is lesz a gyümölcse.
A versenyszámok győztesei:
Kovács Hédi, Soós Nátán, Bödő
Dominik, Viserálek Fanni, Frühwirth Barnabás, Varga Flóra,
Molnár Levente, Viserálek Dorka, Páli Borka, Czibók Dániel,
Puskás Máté, Kovács Virág, Lang
Márk, Honfi Áron, Korán Jázmin, Kovács Eszter, Laczó Júlia,
Páli Hunor.

A középmezőnyben csapataink

XXXI. Perfect Change Alpokalja-Kupa
A 2016-2017-es tornára 21
csapat adta le nevezését. Újdonságnak számít a XXXI. kiírásban,
hogy a megszokottaktól eltérően
a csapatok 4+1-ben küzdenek
egymással, ettől a szervezők
látványosabb játékot, több gólt
és tisztább játékot várnak. A
csapatokat a megszokott módon
4 csoportba sorsolták december
5-én. Az első játéknap december
11-én lesz, majd 17-, 18-, 27-, 28án, januárban 7-, 8-, 14-, 15-, 21-,
22-, 28-, 29-én, februárban pedig
4-, 5-, 11-én lesznek fordulók. A
hagyományoknak megfelelően a
szervezők az idei szezonban is
gondoltak a női, illetve az öregfiúk labdarúgókra. A női tornát
február 4-re, míg az öregfiúk
tornát január 28-ra tervezik a
szervezők, várják a csapatok
nevezéseit.
Az idei sorsolásnak a Színház

aulája adott otthont, és első
ízben YouTube csatornán bárki
élőben követhette az eseményt.
A sorsolás érdekessége, hogy
egy csoportba került a tavalyi év
bajnoka, a Sport36 Kupa győztese, valamint a Librecz Károly
Emléktorna győztese is.
A csoport: Looney Tunes, Tabak 1 Pado-Sokk, Gotham City,
Triglav-Orfalu, Blazsi Koccintó
Szeszpanyol
B csoport: Vadkörte - Joker
Panzió, Mámor Club3, Csöri,
Domino Kijev, Rézi – Sporting
Libacomb, Gösser Söröző Vasalja
C csoport: Csatorna Patkányok, Autó Egyed Bt., Torpedó,
Düfa, 20-Year All-Star Reflector
Sc-Emerik-Fa Kft.
D csoport: Tabak1 – Szunderland, Hodos - Kava Bar Marjanca, In-Team, Dr. Szittyó, Tipp
Topp

Széchenyi Labdarúgó Kupa
Első alkalommal rendeztek
leány labdarúgó kupát a Széchenyi iskolában. A házigazda
iskola mellett Szombathelyről a
Gothard iskola, Zalaegerszegről
a Landorhegyi iskola, míg Vépről
a Hatos iskola csapatai rúgták a
bőrlabdát a tornán. A szervezők
nem titkolt célja az volt, hogy
népszerűsítsék a leány labdarúgást, és versenyzési lehetőséget
biztosítsanak a lányok részére.
A négy csapat körmérkőzéseket
játszott egymással, amik után
a legjobbnak a zalaegerszegi

csapat bizonyult, megelőzve a
szombathelyi, vépi és a házigazda
együttest. Különdíjak is gazdára
találtak, a legjobb játékos Fehér
Csenge (Zalaegerszeg), a gólkirály
Balogh Sára (Szombathely), a legjobb kapus Szabó Daniella (Vép),
míg a legjobb hazai játékos címet
Lugosi Liliána kapta. A szervezők
úgy értékelték, hogy a célt sikerült teljesíteniük, és a jövőben is
terveznek hasonló rendezvényt a
lány labdarúgók számára.
Gaál Ákos
Ifjúsági és sportreferens

A labdarúgó megyei I. osztályban szereplő Kiswire Szentgotthárd VSE, és a megyei II. osztály Körmendi csoportjában játszó
Rábatótfalui SE eddig nem közölt eredményei:
Szentgotthárd–Jánosháza  0-2
Celldömölk–Szentgotthárd  7-0
Szentgotthárd–Uraiújfalu  2-2
Rábatótfalu–FK Szakonyfalu 2-1

Ivánc–Rábatótfalu 
0-7
Rábatótfalu–Őriszentpéter  3-2
Körmendi Tégla–Rábatótfalu 6-2

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

Asztalitenisz-bajnokság
A városi sportegyesület asztalitenisz szakosztálya 2016. december
27-én 9 órától ismételten várja az asztaliteniszezni vágyó kicsiket
és nagyokat az immáron hagyományos, városi nyílt asztaliteniszbajnokságra. A versenynek a III. Béla iskola tornaterme ad otthont,
nevezés a helyszínen.
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GOTTHARD THERME HOTEL & CONFERENCE****
a következő pozíciókra keres munkatársakat:

RECEPCIÓS
Elvárás: német nyelvtudás, előny: tapasztalat, angol nyelvtudás

KARBANTARTÓ
Elvárás: szakmai végzettség, előny: tapasztalat

SZAKÁCS
Elvárás: szakirányú végzettség, előny: tapasztalat

FELSZOLGÁLÓ
Elvárás: német nyelvtudás, előny: tapasztalat

SZOBAASSZONY
Elvárás: megbízhatóság, precíz munkavégzés

RESERVÁTOR
Elvárás: német és angol nyelvtudás, nyitott, kommunikatív személyiség
Fényképes önéletrajzát az alábbi e-mail címre várjuk: cecilia.olasz@accenthotels.com

Krone Invest

Bosch Szakszerviz Szentgotthárd
9970 Szentgotthárd Hunyadi u. 33.
Telefon: 70/223-87-19
Szolgáltatásaink:
Elektromos rendszerek
– Autóvillamossági
javítás, komponens
vizsgálat
– Teljes körű műszeres
diagnosztika,
hibafeltárás

Karosszériajavító műhely
– Törött, karambolos
autók javítása
– Korrózió, rozsdásodás
javítása
– Korróziógátlás,
alváz, üregvédelem

Minden kedves ügyfelünknek kívánunk
áldott, békés karácsonyt és
sikerekben gazdag új évet
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