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Advent és karácsony

Bűvös éj, az Arany János iskola diákjai a Színházban (összeállításunk a 10-11. oldalon)

Szentgotthárd sportjának 130 évét ünnepelték
Kis ünnepség keretében emlékeztek
meg december 10-én Szentgotthárd
sporttörténetének 130. évfordulójáról,
ez alkalomból emlékérmeket és emlékplaketteket is átadtak.
A Széchenyi általános iskola aulájában megrendezett ünnepségen Gaál
Ákos, a város ifjúsági és sportreferense
köszöntötte a részvevőket, majd átadta
a szót Huszár Gábor polgármesternek.
A polgármester elmondta, hogy a 130
éves múltról igen sok mindent lehetne
elmondani, ő mégsem erről szeretne most
beszélni. Az egykori Filmmúzeum tévécsatornán ugyanis látott egy portréfilmet
Kiss György Lajosnéról, akit 2014-ben 100
évesként köszöntöttek. A kiváló sportlövő

123 egyéni bajnoki címmel büszkélkedhet.
Mellette más sportokat is űzött. Az utóbbi
évtizedekben is aktív. Ő mondta, hogy az
igazi sportoló soha nem adja fel, s ha már a
sportágában nem tud eredményeket elérni, más célt keres magának, amit igyekszik
meg is valósítani. A polgármester utalt rá,
hogy a sportolók eredményét azok, akik a
pályán kívül vannak, az örömükkel tudják
meghálálni. Például a labdarúgó Eb-n a
magyar csapat szereplése egységbe fogta
az embereket, közösen tudott az ország
örülni és lelkesedni. Az elmúlt történelmi
időszakokban mindig volt olyan helyi
sportolókhoz fűződő siker, eredmény,
amely megdobogtatta a szentgotthárdiak
szívét, büszkék lehettek rá.
Folytatás a 4. oldalon

Brenner János
emlékév
Császár István egyházmegyei kormányzó a hívekhez és a papsághoz intézett adventi körlevelében meghirdette
a Brenner János emlékévet, amely 2016.
december 17-én vette kezdetét. Advent
harmadik vasárnapjának vigíliáján –
immár tizedik alkalommal – mintegy
százharmincan gyűltek össze Szentgotthárdon a rábakethelyi templomban.
Vas megye minden részéről érkeztek a
hívek, hogy részt vegyenek azon az esti
zarándokúton, amelyen végigjárták
az egykor itt szolgált káplán, Brenner
János halála előtti utolsó útját. (A fiatal
káplánt késő éjszaka sürgős betegellátás
ürügyével elhívták a plébániáról, majd
Rábakethely és Zsida között, útközben
meggyilkolták, 1957 decemberében). A
keresztút végén a zarándokok a zsidai
emlékkeresztnél helyezték el a megemlékezés gyertyáit, és a stációjárás során
összegyűjtött mécseseket.
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a technológia a lakásban vagy
a házban különböző készülékeket köt össze. „Smart Living”
a jövő, és ezért örülök, hogy az
építőipari vásáron van néhány
kiállító, akiktől ezekről az
egyedi megoldásokról információt kaphatunk, mondta
Markus Tuider.

Teljes körű információ. Egy hely, ahol a kiállítók teljes körű
információval szolgálnak, ez realitás az oberwarti vásárcsarnokban.
Kereken 300 kiállító az építés, renoválás és lakhatás területéről prezentálja ajánlatát és
innovációs megoldásait, ezáltal
a vásár ismét ideális hely az
információk beszerzésére és az
ajánlatok összehasonlítására.
Idén újdonság az akadálymentesített otthonra és a Smart
Living-re (intelligens otthonra)
szóló ajánlat. A saját otthont
a legmodernebb technikával
felszerelve érhetünk el jobb
életminőséget, ez az új trend.
Akadály nélkül a jövőben
Előrelátóan építeni, vagy
szanálni – ez lesz a 2017–es
építőipari vásár egyik témája,

„Az egészen apró megoldásokra gondolva is javíthatjuk
az életminőségünket,
például szélesebb átjárókkal, vagy lépcső
nélküli bejáratokkal,
szerintem kifizetődik
minden egyes építési
projektnél, ha ezekre a megoldásokra
gondolunk, mondta
Markus Tuider szervező.”

Építés és szanálás
A nappali egyre jobban a
szabadba kerül, és a kert, a
terasz vagy erkély valódi lakótérré válik. Tehát olyan hellyé,
ahol kellemesen szeretnénk
érezni magunkat, azért, hogy
ez sikerüljön, sokan szívvel-

Információk
Nyitvatartás: 2017. január
26.-29. Naponta 9:00 – 18:00
óráig.
Belépődíjak:
Napijegy € 6
Kedvezményes belépőjegy:
Alpha kártya tulajdonosoknak, diákoknak és nyugdíjasoknak € 4, 50
Kerekesszékes mozgássérülteknek és egy kísérő

Intelligens
otthon
Amikor egyetlen
kapcsolóval le lehet
az egész házban a
lélekkel alakítják át a
külső területüket. A
vásár területén kialakított kellemes mintakertben megnézhetjük, hogy milyen szép
megoldások vannak,
hogy egy úszómedence, vagy egy biotóp a
megfelelő.
Fő témák 2017-ben
– Akadálymentesen
magas életkorig.
– Smart Living, a
jövő már elkezdődött.
– Innovatív építés.

mivel az akadálymentesített
otthonnak nagy figyelmet
szánunk, aminek az értelme,
hogy a mindennapokat megkönnyítse, legyen az, együttélés kisgyermekekkel vagy
idősekkel.

Bemutatók
– A kert, a nyári nappali.
– Fürdőszoba és Wellness,
lakhatóság, tisztálkodás, élettér.

világítást kapcsolni, a fűtést
távirányítóval üzembe helyezni, vagy amikor egy csipogó
hang arra figyelmeztet, hogy a
bejárati ajtó nem lett bezárva,
akkor „Smart Livingről” (intelligens otthonról) beszélünk. Ez

személynek a belépés ingyenes.
Gyerekeknek 12 éves korig a
belépés ingyenes.
Szervező:
Markus Tuider
Burgenland Messe Betriebs
GmbH. & CoKG.
A-7400 Oberwart, Halle III.
Tel: 0043/ 3352 33022
Fax: 0043/ 3352 33024
office@burgenland-messe.at
www.baumesse-oberwart.
at/magyar
www.facebook.com/
informoberwart.at

I m p r e s s zu m
A Szentgotthárdi Önkormányzat lapja. Felelős szerkesztő:
Treiber Mária. Felelős kiadó: Szentgotthárd Város Önkormányzata
• Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. Nyomdai előkészítés,
nyomtatás: 2A Reklámstúdió Kft., Szombathely. Terjesztés:
Savaria Post. E-mail: ujsag@szentgotthard.hu • ISSN 0238-9312
www.szentgotthard.hu
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Tudományos konferencia kutatási-fejlesztési projektről
Az Opel Szentgotthárd mint
konzorciumvezető december 15-én a szentgotthárdi
gyárban tudományos konferenciát rendezett a Versenyképességi és Kiválósági
Szerződésekhez kapcsolódó
kutatás-fejlesztési projekt
keretében. Az eddigi eredmények bemutatása volt az
összejövetel fő témája.
A témában érintett megjelent szakembereket Grzegorz
Buchal, a gyár vezérigazgatója
köszöntötte. Üdvözlő beszédében elmondta, hogy az Opel
Szentgotthárd a régiónak, de
az országnak is egyik legjelentősebb ipari szereplője. Az
elmúlt 25 évben több mint 9,5
millió motort állítottak itt elő.
1991-ben még autókat is gyártottak. Jelenleg a GM-en belül
ez a húzó motorgyár. Büszkék
a flexibilis technológiára, arra,
hogy az Opel Astrában csak
szentgotthárdi „szív dobog”.
A motorok gyártásán kívül az
oktatás területén is igyekeznek kiemelkedően teljesíteni,
több mint egy éve átadták a
Tudásközpontjukat. Büszkék
arra is, hogy részesei lehetnek
ennek a kutatási-fejlesztési

jellegű, vetítéses előadást is
meghallgathattak a jelenlévők: a projekt második évének összefoglalóját dr. Háry

Egyetem, Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási
Kutatóintézete.

Grzegorz Buchal köszönti a megjelenteket

András tolmácsolta, míg dr.
Viharos Zsolt János az Ipar 4.0
aktualitásairól beszélt. (Létrehoztak egy Ipar 4.0 Nemzeti
Technológiai Platformot, ami
lényegében szakmai jellegű
szervezet és lobbi fórum.)
A projekt címe: stratégiai
ipari ágazatok jövőbemutató gyártási technológiáihoz
és termékeihez kapcsolódó
térségi kutatási kompetenciák megerősítése széleskörű
együttműködésben megvalósított kutatás-fejlesztési

A projekt lényege: a kutatási program tíz, egymásra épülő részprojektből áll,
amelyek megalapozó háttérkutatások, technológiai K+F
kompetenciákra épülő ku-

szükséges modern mérőeszköz-infrastruktúra kialakításával, másrészt kutatási gyakorlattal rendelkező kutatói
humán bázis térségi megerősítésével, harmadrészt
kutatási hálózat kiépítésével
a jövőbeni fenntarthatóság
és multiplikációs hatás kiaknázása érdekében.
Mint kiderült, a projekt
megvalósítása a tervek szerint halad. 2016. december 31én zárult a negyedik féléves
munkaszakasz. (A projekt
zárásának várható határideje
2017. június 30.) A konzorcium
tagjai eddig csaknem 200
kutatás-fejlesztési feladatot
valósítottak meg. A feladatokon több mint 150 szakember
dolgozott. Nagyon jól működik az országos hálózat, amely
a projekt szakmai bázisát
adja. Ennek következtében
nemcsak tudományos szintű

A konferencia résztvevőinek egy csoportja
Dr. Viharos Zsolt János tartja előadását

projektnek, a konzorciumnak,
ami a jövő kihívásai felé való
nyitottságukat bizonyítja.
A konferencia sajtónyil
vános részében két kifejezetten szakmai, tudományos

programmal. A konzorcium
tagjai: iQor Services Hungary Kft, Delphi Hungary Kft.,
Europtec Kft., Pylon-94 Kft.,
3B Hungária Kft., Pannon
Egyetem, Széchenyi István

tatások, valamint nagy hozzáadott értékű K+F kimenetű
csoportokba sorolhatók. Az
egyes részprojektekben definiált kutatási feladatok
megvalósítása hazai, illetve
multinacionális gyártó cégek, regionális kutatóhelyek,
valamint országosan és nemzetközileg elismert egyetemek, kutatószervezetek által
kerülnek megvalósításra. A
projekt víziója: „Maradó K+F
struktúrák megteremtése”
egyrészt a térségben jelenleg
nem elérhető a kutatásokhoz

eredmények és publikációk
születtek, de a fejlesztések
konkrét, iparban használható
eredményei is körvonalazódtak. A decemberi Opel Tudományos Konferencia célja
volt az eddig elért alkalmazási
eredmények áttekintése és
értékelése, többek között az
üzleti intelligencia, hegesztési
és mélyhúzáshoz kapcsolódó
szimulációk, forgácsolási
és felújítási technológiák,
valamint a belső feszültség
témakörökben.
L.E.
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Szentgotthárd sportjának 130 évét ünnepelték
tinásabb, legismertebb egylet,
Folytatás az 1. oldalról
Ezt a hagyományt kell ápol- amit a tornászok hoztak létre.
Huszár Gábor mondja méltató szavait
ni, s akkor még több ok lesz az 1946-ban szerveződött a Mun(balról Gaál Ákos és Csuk Alajos)
ünneplésre a 150 vagy akár a kás Sport Egyesület, elsősor200 éves évfordulón is. Hu- ban kaszagyári sportolókkal.
szár Gábor örömét fejezte ki, 1947-ben pedig a Dohánygyár
hogy édesapja és ő is, valamint Sport Egyesület fuzionált a
sportoló gyermekei hozzáte- selyemgyárival, így már két
hettek Szentgotthárd város nagy egyesület működött. A
Selyemgyár Sportegyesület
130 éves sportéletéhez.
Csuk Alajos, a megemlé- 1950-ben a Szentgotthárdi
kezés kezdeményezője – aki Vörös Lobogó nevet vette
sportolóként és sportveze- fel. Ebben az időszakban a
tőként is letette névjegyét a legnépszerűbb sportágak a
városban – megpróbálta átte- kézilabda, a labdarúgás, a sakk
kinteni a 130 év történetének és az asztalitenisz voltak. 1947hatalmas anyagát, rengeteg 48-ban a női nagypályás ké- 1998-ban új nevet vettek fel, töttfogású birkózó, Dancsecs
a mai Szentgotthárdi Városi Bojána kick-box világbajnok,
nevet, dátumot, eredményt
Sportegyesületet. Az NB II-es Gécsek Tibor és Pars Krisztián
felsorolva. Kiderült, hogy
A sportnak
labdarúgócsapat 2000 kalapácsvetők, mindketten a
130 éve a sportszerető
tavaszán finanszírozási város díszpolgárai is. A városi
emberek hozták létre
jelenleg is ugyanolyan
gondok miatt felosz- sportélet szervezésében, a
a szentgotthárdi egyleteket, kezükbe véve a
meghatározó szerepe van, lott, de a következő sportlétesítmények építéséévben, újjászervezve, ben nagy szerepet játszottak
sportágak fejlesztését,
a megyei bajnokságban az egykori neves vállalatok,
a versenyek megrendemint a múltban
újra indult. Új, futószak- ahogy a helyi áfész is. Az elzését. 1886-ban már megosztály is alakult a városban, múlt évtizedekben is több
alakult a Korcsolya Egylet,
majd 1894-ben a Kerékpáros zilabdacsapat a legmagasabb Woki Zoltán vezetésével. Meg sportlétesítménnyel gyaraEgylet, de volt ródlizás, síelés osztályban kezdett. 1957-ben kell említeni a múltból a több podott a város. Az 1980-as
is. 1902-ben jött létre az első, szerveződött újjá a női kispá- szép sikert elért röplabda években komoly tanácsi hoztöbb szakosztályt is tömörítő lyás kézilabdacsapat. A férfi szakosztályt is, amely 1973- zájárulással megkezdődött a
ban szűnt meg. A sakkozók sportpálya rekonstrukciója.
Az elhunytakra emlékeznek
Szentgotthárd-Alsószölnök 1985-ben átadták a városi
a résztvevők
néven az NBI/B-ben szere- sportcsarnokot. 2015-ben műpelnek. A tekecsapat a legma- füves pályát avattak. 2016-ban

szentgotthárdi sportegyesület.
Ekkor lett egyre népszerűbb a
labdarúgás, s 1912-ben játszották az első labdarúgó-mérkőzést a településen, amelyen
600 néző szurkolt. Az I. világháború után, az 1920-as években a sportot nemzetmentő
célból tartották fontosnak.
1933-ban alakult meg a legpa-

kézilabdacsapat igazi fejlődését 1970-től számíthatjuk,
Textiles néven. A Szentgotthárdi Kézilabda Klub 1992-ben
az Áfész SE-ből alakult meg.
2015-ben a csapat a 4. helyen
zárta az NB II-es bajnokságot.
Visszatérve a régmúlthoz,
1978-ban jött létre a Szentgotthárdi Munkás Sportegyesület.

Bálint Lászlóné egykori
válogatott kerettag
kézilabdázó veszi át
az emlékérmet
gasabb osztályban képviseli
a várost. Nagy nemzetközi
sikereket elért nevek is kötődnek a településhez, mint
például Doncsecz József kö-

pedig átadták a tekecsarnok
új öltöző és kiszolgáló együttesét. Ami a rendezvényeket
illeti, a teljesség igénye nélkül:
2015-ben rendezték meg a

Szentgotthárd
XXX. Alpokalja Kupa teremlabdarúgó tornát. 2016-ban
22. alkalommal volt Arany
János ifjúsági kézilabda torna.
Ebben az évben 14. alkalommal indították el a Történelmi
Napok keretében a Csata Em-

közben elhalálozott sportolók, sportvezetők, szurkolók
emlékének egyperces néma
felállással adózzanak. Az ünnepélyes eseményen sportolóknak, sportvezetőknek,
aktivistáknak adtak át em-

A sporttörténeti kiállítás egy részlete

lékfutást.
Csuk Alajos azzal fejezte
be visszaemlékezését, hogy
felemelő érzés azt tapasztalni, hogy a sportnak jelenleg
is ugyanolyan meghatározó
szerepe van a városban élők
életében, mint a múltban.
Majd javasolta, hogy az idő-

lékplakettet és emlékérmet. A
megjelentek nevében Császár
Tamás mondott köszönetet az
ünnepség megrendezéséért,
a szervezők munkájáért. Az
aulában pedig megtekinthették a Szentgotthárd 130 éves
sportéletéről szóló, gazdag és
sokrétű kiállítást. 
(l. e.)
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Elismerésekben részesítettek névsora
Emlékplakett:
Császár Ernő, teke, sportaktíva
Torma Géza, kézilabda
Heiter László, labdarúgás, edző
Kocsis György, kézilabda, sportaktíva
Ágoston Gábor, volt sportfelügyelő, sportvezető
Gaál László, sportvezető, sportszervező
Márton Miklós, labdarúgó, sportaktíva
Herczeg Katalin, testnevelő
Kovács László, testnevelő, sportaktíva
Emlékérem:
1./ Sportvezetők, aktívák:
Németh Elemér
Papp Zoltán
Horváth Ferenc
Bauer Károly
Schwarcz József
Merkl Katalin
Tóka József
Pável Vilmos
Kozma Gábor
Borbély Sándor
Fodor József
Csuk Alajos
Ernst József
Mikos László
Németh Sándor
Woki Zoltán
Császár Tamás
Házi Ferenc
Király Ferenc

2./ Sportolók:
id. László Ferenc, labdarúgó
Háklár Ferenc, labdarúgó
Tóth Ferenc, kézilabdázó
Koszár Zsolt, futó
Somogyi Gábor, futó
Gombás Géza, labdarúgó
Horváth Imre, sakkozó
Márton Antal, röplabdázó
Baranyai Ferencné, kézilabdázó
Mákos Csaba, labdarúgó
Dömötör Tamás, labdarúgó
Hodács Károlyné, kézilabdázó
Bálint Lászlóné, kézilabdázó
László Ferenc, labdarúgó
Horváth Kristóf, táncos
Dancsecs Bojána, kick-box
Takács Lajos, kézilabdázó
Császár Tibor, kézilabdázó

Visszatekintő: 10 éve kezdték a hulladékégető elleni tiltakozást
10 évvel ezelőtt – 2006.
november 29-én – jött ös�sze egy húszfős társaság
a szentgotthárdi Hunyadi
Étteremben, hogy megbeszéljék azt, mit tehetnek a
civilek annak érdekében,
hogy megakadályozzák a
heiligenkreuzi hulladékégető felépítését, továbbá
hogyan lépjenek fel eredményesen a további osztrák
környezetszennyezésekkel
szemben, mint pl. a Rábahabzás, Lapincs-sózás.
A civilek mellett a résztvevők között volt öt önkormányzati képviselő is. Ez a
megbeszélés volt az alapja a
későbbi sikeres környezetvédő munkának, a PRONAS környezetvédő egyesület későbbi
megalakulásának. Az indító

eszmecsere résztvevői közül
12-en lettek PRONAS-tagok.
A 10 évvel ezelőtti eseményre emlékezve újra összejött a
társaság többsége, és nosztalgi-

új érdekességeket, anekdotákat
mondani egymásnak.
Huszár Gábor polgármester
a bécsi hulladékégetőbe szervezett üzemlátogatás furcsa-

Ők kezdték a tiltakozást az égető ellen
ával elevenítették fel az akkori
eseményeket, történéseket
fényképes visszatekintéssel. A
már helyi történelemnek számító közismert tények mellett
még 10 év távlatából is tudtak

ságait és a példás összefogást,
Labritz Béla alpolgármester az akkori számos osztrák
környezetszennyezést és a
lakosság környezettudatosságának fejlődését, Woki Zoltán

PRONAS alapító elnök az elért
komoly eredményeket és a
civileket ért veszélyeket, Ernst
József a kezdetben reménytelennek tűnő küzdelmet, Biczó
Zoltán a jó szervezettséget,
kapcsolatrendszert és médiamunkát emelte ki, Bauer
Károly korábbi polgármester
pedig azt, hogy az osztrákok
megszegték a közös ipari park
kölcsönös előnyöket kimondó
célkitűzéseit.
Mint tudjuk, hosszú, több
éves kitartó küzdelem árán,
széles körű állami-hatóságicivil összefogással sikerült
megakadályozni a hulladékégető felépítését, bezáratni
a Lapincs sóterhelését okozó fürstenfeldi geotermikus
erőművet, és megszüntetni a
Rába-habzást.
Woki Zoltán
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Szlovénia 25 éve lett önálló állam
Huszonöt évvel ezelőtt, 1991 júniusában hozták létre az önálló
Szlovén Köztársaságot, előtte 1990 decemberében népszavazással döntött a függetlenség kikiáltásáról a lakosság. Dr.
Boris Jesih és felesége, Breda Jesih, a Szlovén Köztársaság
szentgotthárdi főkonzulja és felesége a Szlovén Önállóság és
Egység Napja alkalmából állófogadást adott Szentgotthárdon a
Szlovén Információs és Kulturális Központban, december 19-én.
Hazánkban Szentgotthárdon és a környék falvaiban él
az őshonos szlovén nemzetiség. Az anyaországhoz szoros
szálak fűzik őket. Az Országos
Szlovén Önkormányzat, a
Magyarországi Szlovének Szö-

és tart fenn. A Magyarországon élő szlovén nemzetiség
támogatását továbbra is fontosnak tartják.
Gorazd Žmavc, a Határon
Túli Szlovének minisztere elmondta, hogy Szlovénia ha-

Dr. Boris Jesih főkonzul köszöntötte
a vendégeket

vénia függetlenségének 25.
évfordulójára írtak ki általános
és középiskolásoknak. A pályázat díjai között szlovéniai
kirándulások is szerepeltek,
ezeket Metka Lajnšček nagykövet-helyettes adta át.

múlik a jövő. A Rába-vidéki 23
pályázó számára (valahányan
a szentgotthárdi Vörösmarty
gimnázium tanulói) különdíjként felajánlotta a budapesti,
parlamenti és nagykövetségi
látogatást.

Muravidéki Vadászkórus
vetsége és a térség gazdasági,
politikai és kulturális életének
képviselői vettek részt az ünnepi fogadáson.
Boris Jesih szentgotthárdi
főkonzul köszöntötte a vendégeket. Elmondta, Szlovénia
egyre erősebb állam, az erős
gazdaság feltétele a demokráciának. Magyarország és Szlovénia jó kapcsolatot épített ki

tárain túl mintegy félmillió
szlovén él, szerte a világban
megünneplik a Szlovén Önállóság és Egység Napját. Továbbra is szeretnék bővíteni
és erősíteni a két ország közötti
együttműködést.
Az ünnepségen adták át a
Szlovén Nagykövetség Szomszédunk, Szlovénia című pályázatának díjait, melyet Szlo-

Gorazd Žmavc. (világos öltönyben) mellete Hirnök József és
Kissné Köles Erika
Kissné Köles Erika, a magyarországi szlovének parlamenti
szószólója is köszöntötte a
résztvevőket. Kiemelte, a fiatalokon, az ő érdeklődésükön

Az évforduló tiszteletére rendezett fogadáson a Muravidéki
Vadászkórus adott műsort.
(t. m.)
Fotó: Holecz Károly

Nemzetiségekért Díjat kapott
December 19-én, Budapesten, a Pesti Vigadóban tartották a
hazánkban élő 13 nemzetiség legnagyobb közös ünnepét, a
Magyarországi Nemzetiségek Napját. A szentgotthárdi Fodor
Lászlóné a Magyarország miniszterelnöke által adományozott Nemzetiségekért Díjat vehette át az ünnepségen.
A Nemzetiségek Napjának
ünnepségét a Pesti Vigadóban
tartották, Balog Zoltán, az
Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere, és
Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának

egyházi, nemzetiségi és civil
társadalmi kapcsolatokért
felelős államtitkára köszöntötte a hazai nemzetiségeket,
és adta át az emléklapot és
emlékplakettet a kitüntetetteknek. Fodor Lászlóné, szlo-

vén nemzetiségű nyugalmazott tanár és szervező
titkár, a Rába-vidéki szlovén nyelv és irodalom
színpadi megjelenítéséért
és a nemzetiségi kultúrában betöltött szervező
szerepéért kapta az elismerést. Nevéhez fűződik
több kulturális csoport
megalapítása is.
(t. m.)
Fotó: dr. Sütő Ferenc

Fodor Lászlóné
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110 éves a város koncertfúvós zenekara (2.)
A szentgotthárdi fúvószenekar 110 éve, 1906-ban alakult
tűzoltózenekarként, ezzel
Magyarország egyik legrégebbi fúvós együttese. A
zenekar életéről sajnos kevés
írásos és tárgyi emlék maradt
fenn, a jubileum jó alkalom a
múltidézésre.
A tűzoltózenekar alapítója
és első karmestere Marót
(Mathiasz) Artúr tűzrendészeti
felügyelő, gimnáziumi igazgató volt. 1950-től kaszagyári,
1960-tól szakszervezeti fenntartásban működött a zenekar.
1981-től a városhoz tartozik

A karmester szakmai irányításával megújult a repertoár,
amely ötvözi a hagyományos
és modern fúvószenét a populáris és filmzenei átiratokkal.
Az együttes 1998-ban tagja
lett a Magyar Fúvószenei és
Mazsorett Szövetségnek, így
jelentősen bővültek szakmai kapcsolataik is. 1998-tól
évente Nemzetközi Fúvószenekari Találkozót rendeznek
Szentgotthárdon. A zenekar a
gyakori ausztriai és szlovéniai
vendégszereplések mellett sikeresen mutatkozott be Olaszországban, Németországban
és Portugáliában is.

2006-ban készült
a fotó a centenáriumi ünnepségen
a művelődési csoport, amely
immáron Szentgotthárd Város
Fúvószenekara néven tevékenykedik. A múlt században
az alapító mellett Deutsch
Adolf, Lang Adolf, Cseri László,
Komor András, Pataki András
és Magyar Béla István voltak a zenekar karmesterei. A
zenekar karmesterei közül
a legtöbben már sajnos nem
élnek. A múltidézésre Komor
Andrást és Rápli Róbertet
tudtuk megszólaltatni.
Rápli Róbert Szentgotthárdon él, 1997-től dirigálja a fúvószenekart. A Szentgotthárdi
Zeneiskola fúvóstanáraként
vette át a zenekar vezetését. (A
karmester jelenleg a Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium igazgatója, történelem,
etika és ének-zene szakos
tanára.)

Egy amatőr művészeti együttes tevékenységének fokmérője egyfelől a közönség és
a szűkebb pátria elismerése,

kiemelkedik a 2005-ben „B”
(középfokon) koncert kategóriában Arany és show-zene kategóriában elért Kiemelt arany

A 2015-ös minősítő hangverseny után a zenekar a Színházban

minősítés, valamint a 2015-ben
immáron „C” (felső) szinten
koncertfúvós kategóriában
megszerzett Arany minősítés,
melyet az együttes 5 évig jogosult használni a neve mellett.
Több fúvósversenyen is
részt vett a zenekar Rápli
Róbert irányításával. 2000ben a Csorváson rendezett III.
Nemzetközi Fúvószenekari
és Mazsorett Versenyről a
Legjobb műsor-összeállítás és
(Reibling Ervin tubás révén) a
Legjobb szólista különdíjakkal
tértek haza, a 2008-as I. Sárvári Fúvószenekari Versenyen
pedig 1. helyezést értek el
kategóriájukban.

2016. június:
Rápli Róbertnek Szabó Ferenc, a Magyar Fúvószenei és
Mazsorett Szövetség elnöke díszoklevelet nyújtott át
másfelől a szakmai megmérettetések, a versenyek, minősítések. Mindkettőben bővelkedik a
város zenekara, amely 2000 és
2015 között több alkalommal is
minősíttette magát. Ezek közül

A jubiláló együttes munkáját
Díszoklevéllel ismerte el a
Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség, a Vas Megyei

A szentgotthárdi fúvószenekar 2006-ban az első
önálló CD-je kiadásával és
nagyszabású centenáriumi
rendezvénysorozattal ünnepelte meg 100. születésnapját.

Önkormányzat Közgyűlése,
valamint Szentgotthárd Város
Önkormányzata. A fúvószenekar 2006-ban Szentgotthárd
Városért kitüntetés kapott, és
átvehette Szentgotthárd Város
Díszzászlóját is, amit jelentősebb zenekari ünnepségek alkalmával közszemlére tesznek.
A 110 éves fúvószenekar a
születésnapjára új formaruhát kapott a szentgotthárdi önkormányzattól. Bíznak
benne, hogy a közeljövőben
új hangszerek beszerzésére is
lehetőségük nyílik, valamint,
hogy ismét lesz saját próbatermük és szertáruk.
A zenekar céljai változatlanok – tudtuk meg Rápli
Róberttől: a fúvóskultúra ápolása, és az együttes szakmai
színvonalának fenntartásával
a közönség igényes szórakoztatása. E feladatokat segíti a
zenekar égisze alatt alapított
Szentgotthárd Fúvóskultúrájáért Egyesület is, melynek
elnöke, Bedőcs Gábor, és titkára Károly Andrea a háttérből
rengeteget tesz az együttesért.
(Anyagtorlódás miatt most
tudjuk közreadni a sorozat második részét. Komor András karnaggyal a novemberi számban
beszélgettünk. A szerk.)
(t. m.)
Fotó: Tóth Csaba és
Bana Ferenc
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Kormányonként 20-20 millió forintot adtak
a Szlovének Háza felújításához
pont felújításához, melynek
eredményeként 20-20 millió
forinttal támogatták a munkálatokat. A közbeszerzési eljárás
nyertese a Brian-Bau 2007
Kft. lett, amely idén végezte el
a munkát. Szigetelték, átfesA Szlovének Háza konfe- tették az egész épületet, felrenciatermében szlovén és újították a kerítést, új bejárati
magyar részről is több dísz- kaput építettek be, átépítették
vendég jelent meg az ün- a teraszt, fedett garázsokat és
új teniszpályát készítettek, kifestették
a közösségi helyiségeket, és más kisebb
munkálatokat is végeztek. Hirnök József
hangsúlyozta, hogy
továbbra is számít a
két ország kormányának támogatására, és
köszönetét fejezte ki
mindazoknak, akik
a projekt sikeréhez
hozzájárultak.
Fülöp Attila, az EmFülöp Attila kormányzati
beri Erőforrások Mitámogatásról is beszélt
nisztériumának nemnepélyes átadón, melynek zetiségi és civil társadalmi
a szlovén Vlado Poredos és kapcsolatokért felelős helyetBojan Bergant zenéje adott tes államtitkára kérte, hogy
jó hangulatot. Hirnök József, vigyázzanak a ház új ruhájára.
a Magyarországi Szlovének Utalt rá, hogy rendszeresek a
Szövetségének elnöke köszöntőjében utalt arra, hogy az
1998-ban született „gyermek”
immáron „érettségiző” korba
lépett. Márpedig az érettségihez új ruha is jár, s ezt az
új köntöst kapta meg most
ez az épület. 1999-ben a két
kormány aláírta az országaikban élő magyar és szlovén
nemzetiségek külön jogaira
vonatkozó megállapodást. Ez
a fejlődés és fennmaradás záloga lett. A Szlovének Háza itt
a hármas határ mentén mul- magyar és szlovén találkozók,
tikulturális feladatokat lát el. A ennek eredménye a mostani
legutóbbi, 15. vegyesbizottsági esemény is. A kapcsolatok
ülésen kérték a kormányok erősödésében közrejátszik,
hozzájárulását a Szlovén Kul- hogy a Rába menti szlovének
turális és Információs Köz- és a muravidéki magyarok
Mindkét ország támogatásával újult meg a szentgotthárdi Szlovén Kulturális és
Információs Központ, melynek november 15-én volt az
átadó ünnepsége.

kis tömbben élő közösségek.
Magyarországon kicsi, de tevékeny a szlovén nemzetiségi
közösség. Hazánkban csak
úgy lehet jól élni, ha az itt élő
nemzetiségeket sajátjainknak

minisztere arról beszélt, hogy
nagyon fontosnak tartja a régiók közötti együttműködést
a nemzetiségek szempontjából is. A mostani ünnep igen
fontos határkő egy közös kul-

A felújítás tanúbizonysága
tekintjük, ugyanakkor segítjük identitásuk megőrzését.
2014 óta szószóló képviseli a
magyar parlamentben a szlovéneket, s a 10 szlovén nemzetiségi önkormányzatból 8 Vas
megyében található. A magyar
kormány a szlovén kisebbségi
intézményeken kívül támogatta a szentgotthárdi templom felújítását is, amelyhez
szlovén nemzetiségű hívők is
kötődnek. Végül bejelentette,

hogy a felsőszölnöki kétnyelvű általános iskola számára a
kormány 7 millió forintot ad
sportpálya felújítására.
Gorazd Žmavc, a Határon
Túli Szlovének Hivatalának

turális-gazdasági térség kialakításában. A megújult épület
valóban sokrétű funkciót lát
el, több szlovén nemzetiségű
szervezetnek is helyet ad. A
felújítás miden bizonnyal jobb
körülményeket teremt az itt
dolgozók számára. A Szlovének Háza a szlovén kormány
beruházásában valósult meg,
a felújításból azonban már
mindkét ország kivette a részét. Továbbra is szívügyének
tekinti a szlovén kisebbség
kulturális-gazdasági támogatását, segítését.
Hirnök József jelképes ajándékot adott át Fülöp Attilának,
Gorazd Žmavcnak, és a fővállalkozó cég vezetőjének, Ropos
Gábornak, majd a szlovén
zenész duó adott műsort.
A hivatalos programot követő fogadáson V. Németh
Zsolt államtitkár, a térség országgyűlési képviselője, Kissné
Köles Erika szlovén kisebbségi
szószóló, és Huszár Gábor,
Szentgotthárd polgármestere
mondott rövid pohárköszöntőt, méltatva az esemény jelentőségét.
Lendvai Emil
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Önkéntes véradókat köszöntöttek
A Magyar Vöröskereszt Vas
Megyei Szervezete minden
évben a Véradók Napján
köszönti az önkéntes véradókat. Szentgotthárdon is
fölélesztették a korábbi hagyományt, november 27-én
a Színházban köszönték meg
áldozatvállalásukat.
November 27-én közel ötven
önkéntes véradó jött el a hívó
szóra a Színházba. Az ünnepségen részt vett, és köszöntötte
a véradókat dr. Stánitz Éva,
a Magyar Vöröskereszt Vas
Megyei Szervezetének elnöke,
dr. Jáger Rita, a Szombathelyi
Területi Vérellátó főorvosa.
Kovács Márta Mária, a szent
gotthárdi önkormányzat Pénz-

ügyi, Városüzemeltetési és Jogi
Bizottságának elnöke Szentgotthárd Város Önkormányzata

és önzetlenül segítenek beteg
embertársaikon. A véradók áldozatkészségére nagy szükség

Dancsecs András véradó,
dr. Stánitz Éva, dr. Jáger Rita, Kiss Éva
nevében mondott köszönetet
a város önkéntes véradóinak,
akik időt és fáradságot nem
kímélve jönnek a véradásokra,

van, és kiemelte azok munkáját
is, akik szervezik a véradásokat.
Kiss Éva, a Vöröskereszt
szentgotthárdi területi szerve-

zetének vezetője is örömét fejezte ki, hogy elfogadták a meghívást az önkéntes véradók,
köztük többen már sokadszor
nyújtották a karjukat, hogy
segítsenek embertársaikon. A
szentgotthárdi önkormányzat Civil Alapjára pályázott,
a pályázat nyomán tudták
megvendégelni a véradókat,
és kisebb ajándékkal is kedveskedhettek nekik. Beszámolt a
Hogyan éljünk egészségesen?
címmel hirdetett rajzverseny
eredményéről is.
Az ünnepség Kovács Miklós
és Csörnyi Zoltánné énekzenés műsorával, valamint
Labritz András zongorajátékával ért véget.
Horváth R. László

Kitüntetéseket adtak át, köztéri wifi hálózatot bővítenek és elektromos töltőállomást építenek
December 14-én tartotta az
év utolsó testületi ülését a
szentgotthárdi önkormányzat. A tanácskozás kezdete
előtt elismeréseket adott át
a polgármester. Az önkormányzati ülésen döntöttek
az ingyenes wifi hálózat köztéri bővítéséről, elektromos
töltőállomás létrehozásáról,
és szabályozták az üzletek
éjszakai nyitva tartását is.
Az önkormányzati ülés
megkezdése előtt Huszár Gábor polgármester több kitüntetést is átadott. Köszöntötte
Szatmári Orsolyát és Horváth
Kristófot, a hétszeres világbajnoki aranyérmet szerző
szentgotthárdi táncospárt.
Gratulált az eredményhez,
majd átadta a felkészülésükhöz a polgármesteri keretből
átutalt 100.000 forintról szóló
tanúsítványt.
Polgármesteri Díszoklevelet nyújtott át a Rábafüzesi
Német Asszonykórusnak,
negyvenéves fennállásuk
alkalmából. Unger Magdolna, a kórus egyik alapítója

és vezetője köszönte meg az
elismerést, röviden összefoglalta a kórus történetét, azt
is megemlítette, hogy 94 és
93 éves tagjuk is van, mindig
örömmel énekelnek együtt.
A Szentgotthárd Nemzetiségeiért díjat Czuczainé Skaper
Hildának adományozta az
önkormányzat, melyet 40
éves pedagógusi és a német
nemzetiségért végzett munkájáért kapott a decembertől
nyugállományba vonuló, Alsószölnökön élő tanár.
A polgármester beszámolt
a két önkormányzati ülés
között történtekről. A testület
elfogadta az önkormányzati
vállalatok, közalapítványok
és alapítványok munkájáról,
a városrészi önkormányzatok
tevékenységéről szóló beszámolókat.
A Szentgotthárdi Városi
Televízió Nonprofit Kft. ajánlatát fogadták el a köztéri wifi
hálózat bővítéséhez. Közel
500 ezer forintos megbízást
kaptak a wifi kiépítésére, és
bruttó 12.700 Ft-ot szavaztak
meg a havi működtetésre.

Némi vita után 7 igen és
2 tartózkodás mellett megszavazták a képviselők, hogy
Szentgotthárdon a Széchenyi
iskola parkolójában az önkormányzat több mint 2 millió forintból építtessen elektromos
töltőállomást (az elektromos
meghajtású járműveknek).
Vas megyében Szombathelyen és Kőszegen van már
ilyen töltőállomás.
A képviselő-testület meghatározta az önkormányzat
beruházásában megvalósítani tervezett, illetve épülő
vízközmű fejlesztési hozzájárulás mértékét.
Lakossági felhasználók
e s e t é b e n : i vóv í z kö z m ű
50.000 Ft/bekötés + áfa,
szennyvíz közmű 120.000
Ft/bekötés + áfa.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakossági felhasználók
vízközmű fejlesztési hozzájárulás megfizetésére, kérelemre, fizetési kedvezményt
adhat, de a hálózatra való
csatlakoztatásának feltétele a
közműfejlesztési hozzájárulás

legalább 50%-ának befizetése; a hozzájárulást legalább
5000 Ft-os részletekben kell
befizetni; az önkormányzat
a részletfizetést igénylőkkel
szerződést köt.
Az üzletek éjszakai nyitva
tartásáról újra tanácskoztak a képviselők. A városban
élők pihenési joga és a szórakozáshoz fűződő jogok is
megilletik az itt élőket (a kettő
olykor ellentétbe kerülhet).
Az önkormányzat mindhárom bizottsága megtárgyalta
az előterjesztést, végül abban
maradtak, hogy január 1-jétől
a vendéglátóhelyek – néhány
kivételtől eltekintve – reggel
6 órától másnap hajnal 2
óráig tarthatnak nyitva. A
farsangi időszak, a nőnap,
húsvét, május 1-je, május 4-5.
(Gotthárd napja), valamint
a nyári nagy városi rendezvények idején és december
31-én írásbeli bejelentéssel
hosszabb nyitva tartást is
engedélyezhet a jegyző (8
igen és 1 tartózkodás mellett
megszavazták a rendeletet).
(t. m.)
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Advent és Karácsony határok nélkül
Szentgotthárdon a Pannon Kapu Kulturális Egyesület néhány év kihagyás után visszahozta a Karácsony határok nélkül
közkedvelt programsorozatot. Az adventi időben bőven jutott
a programokból. Támaszkodtak a helyi kulturális csoportokra és szervezetekre, jó partnernek bizonyultak az iskolák, a
kórusok, az önkormányzat és a város gazdasági társaságai.
Az advent kezdetét minden évben jelző, és tradicionálisan
a rábakethelyi templomban tartott gyertyagyújtástól és a
kórusok fellépésétől szinte december 24-ig tartott a sokszínű

sorozat, bárki találhatott kedvére való szórakozást. Az ünnepre való készülődés áhítatát a templomban és a Színházban
tartott koncertek, előadások segítették. Sokan a hideggel
dacolva állták végig a szabadtéri előadásokat, a Bon-bon
Együttes és az Ismerős Arcok Zenekar élő koncertjét.
Odabenn és idekint együtt lélegzett, örült és segített is
Szentgotthárd, kicsik és nagyok készültek a karácsonyra. Ös�szeállításunk nem lehet teljes, fotókat és emlékeket villantunk
föl 2016 decemberéből.

Örömöt szereztek a cipődoboz-csomagokkal
Szentgotthárdon is vannak olyan családok, amelyek szorongva készültek a karácsonyra. A szegényebb sorsú emberek között sokan rejtőzködnek, ritkán kérnek segítséget. A városban
sokan megmozdultak és összefogtak, hogy segítsenek, időben
célba értek a karácsonyi ajándékokat rejtő „cipődobozok”.
A Pannon Kapu Kulturális
Egyesület, a Szentgotthárd
és Térsége Turisztikai Egyesület és a Szentgotthárdi
Fürdő közösen gyűjtötte a
karácsonyi „cipődobozokat”.
Több száz ajándékkal teli
csomag érkezett! A szentgotthárdi és térségi lakosok
újra bebizonyították, hogy
egy jó ügy érdekében mindig

összefognak, és segítő kezet
nyújtanak.
Károly Andrea, a Pannon
Kapu Kulturális Egyesület
vezetője és Völler Andrea,
a Szentgotthárd és Térsége
Turisztikai Egyesület menedzsere elmondta, karácsony
előtt közel egy hónappal indították a „cipődoboz-akciót”.
Két helyen gyűjtötték az ado-

A fürdő decemberi meglepetése
December 12-én és 13-án hátrányos helyzetű és speciális
nevelést igénylő gyermekeket
látott vendégül a St.Gotthard
Spa & Wellness fürdő.
A hátrányos helyzetű gyermekeket a délutáni élményfürdőzés után uzsonnával
vendégelték meg, és karácsonyi ajándékcsomagokat
is kaptak a felajánlók és támogatók (Gotthard Therme
Hotel & Conference, Andante étterem, Hotel Lipa, Zsida

Termál Panzió, Szalainé Kiss
Edina, Egészségfejlesztési Iroda
Szentgotthárd, Cash Signal Kft)
jóvoltából.
December 13-án a speciális
nevelési igényű gyermekeket
fogadták fürdőzésre, ők is kaptak ajándékcsomagot. Cserébe a
gyermekek karácsonyi műsorral lepték meg vendéglátóikat.
Mindkét csoport nagyon
örült az ajándékoknak és a
fürdőzésnek.
(Információ és fotó: St.
Gotthard Spa & Wellness)

mányokat, mindenki gondosan becsomagolva hozta a
dobozokat, és ráírták, hány
éves gyerekeknek, fiúknak,
vagy kislányoknak ajánlják.
Játékokat, könyveket, írószereket, vagy gyermekholmikat rejtettek a csomagok.
A cipődobozokat a Családés Gyermekjóléti Központ
Szentgotthárd munkatársai
és a szentgotthárdi karitász
csoport tagjai segítették a karácsonyi ünnepek előtt célba
juttatni. Információnk szerint
közel 80 családot örvendeztethettek meg az önzetlenül

Karácsony előtt gyűltek
a cipődobozok
adott ajándékokkal, nemcsak
Szentgotthárdon, hanem Rönökön és Magyarlakon is.
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„Bűvös éj” – az Arany János Általános Iskola ünnepi műsora
A szentgotthárdi Karácsony
határok nélkül programsorozat utolsó rendezvénye az
Arany János Általános Iskola
„Bűvös éj” című ünnepi mű-

sora volt, december 20-án. A
nagyszabású, közel 150 szereplőt felvonultató színházi
előadás méltó lezárása volt a

kisváros karácsonyváró ünnepi készülődésének.
Az Arany János iskola tanulói
és tanítói a Takács Jenő Zeneiskola tanárainak közremű-

ködésével valóban elhozták a
várva várt bűvös éj hangulatát
a teltházas közönség számára.
A szánkózó, hógolyózó, hó-

Köszönet!
Szentgotthárdon 2016.
december 23-án az Üvegkutya Pavilonnál Horváth
Balázs második alkalommal
lepte meg a rászorulókat
egy tál meleg étellel. Ehhez
kapcsolódva adománygyűjtést is szervezett. Az
adakozók egy tányér gulyást kaphattak. Idén az
összegyűlt pénzt iskolánk
eltérő tagozatán tanuló
gyermekek számára ajánlotta fel Balázs.
Ezúton szeretnénk megköszönni Balázsnak és segítőjének, Hevesi Áronnak, ill.

embert építő gyerekek felidézték a
tél örömeit, a zenéstáncos produkciók, a
mézeskalácsot sütő
kismanók vidám
perceket szereztek.
A szívmelengető
versek, jelenetek és
dalok, a gyertyákkal
táncoló gyereksereg mindenkiben
felidézték a meghitt, boldog
ünnep pillanatait. S a záródal,
melyet minden szereplő együtt
énekelt a színpadon, már a
következő esztendő, vagy ha
úgy tetszik, a jövő nemzedék

üzenete mindannyiunk számára: „…egy új lap, melyre
bármi írható.”
(A teljes műsor felvétele elérhető az iskola honlapján.)
Akkir Zsuzsa

Jézus születésére emlékezve
a jószívű adakozóknak, hogy
összesen 121.100 Ft-ot fordíthatunk fejlesztő játékok
vásárlására. A gyerekek az
adományt jelképesen január
3-án vehették át. A tagozaton dolgozó pedagógusaink
segítségével mihamarabb
kiválasztjuk a megfelelő játékokat, hogy tanulóink birtokba vehessék azokat.
Schleipfnerné
Gáspár Andrea
tagintézmény-vezető
(Szentgotthárd és Térsége
Arany János 1-4. Évfolyamos
Általános Iskola)

December 24-én a hittanos tanulók adták elő Jézus
születésnek történetét, Pácz Gábor tanította be őket

Kórusok karácsonyi hangversenye
A Szentgotthárdi Énekegyesület karöltve a Pannon Kapu Kulturális Egyesülettel a tavalyi évhez hasonlóan, az idei örömteli
várakozás egyik programjaként rendezte meg a városban működő kórusok hangversenyét. December 18-án a barokk templomban adott koncert csúcspontjaként a Békefi Népdalkör, a Rábafüzesi Német Asszonykórus, Szentgotthárd Város Vegyeskara,
a Szivárvány Kórus, valamint a
Templomi kórus
tagjai közösen
Händel: Örvendj
világ című dalát
adták elő.
Horváth R.
László
Fotók: Bana Ferenc, Horváth R. László, Kardos Melinda
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Joós Tamás volt a gyermekkönyvtár vendége
December 7-én Joós Tamás
interaktív előadásán vehettek
részt az Arany iskola harmadikosai. Violin király és
Hanga királykisasszony zenés mesejátékát adta elő az
énekmondó, a gyerekek aktív
közreműködésével. A kisiskolások nagy kedvvel vettek
részt a játékban, és a mese
közben érdekes hangszereket
ismertek meg és próbáltak ki.
„A történet népmesei motívumokra épül: van egy ország
(Pentatónia, a hangok birodalma), annak egy uralkodója,
Violin király. Az özvegy király
a széltől is óvja leányát, Hanga
királykisasszonyt, aki bezártságában kertjét gondozza, és közben bús dalt dúdol naphosszat.
A király már aludni sem tud

tőle, mérgében megátkozza:
az ördög bújjon belé, ha nem
hallgat el. Abban a pillanatban
megjelenik Rekegő, a főördög,

A király megbánja szavait,
de hiába könyörög, az ördög
nem alkuszik. Ekkor hívatja
az udvarmesterét, Hangvillát,

és teljesíti a parancsot: belebújik a királykisasszonyba. Hanga
királykisasszony attól fogva
megnémul.

hogy minden tartományában hirdesse ki, aki kizenéli
leányából az ördögöt, méltó
jutalmat kap.

Az öt országrész, amelyet
Hangvilla körbejár: a Nyenyerék (tekerőlantosok), a Bandurák (citerások), a Tilinkák
földje (furulyások), a Tamburások (csörgődob) és a Csuvavák
tartománya (az esőbotolók).
A tartományok bemutatása
alkalmat ad a hangszerek
játékos megismertetésére,
egy-egy dal megtanulására és
a hangszereke, kipróbálására.
Végül minden tartomány ad
egy zenészt, és megalakul a
Zene-bona Zenekar, amely
játékával kiűzi az ördögöt a
királykisasszonyból, és jól
megtáncoltatja.”
(Részletek Szász Ilona ajánlójából)
A rendezvényt a Vas Megyei
Könyvtárellátási Szolgáltató
Rendszer támogatta.  (M. P.)

Segítsen, hogy segíthessünk! A Szentgotthárdért Közalapítvány adománygyűjtése
2016-ban a Szentgotthárdért
Közalapítvány kuratóriuma
úgy határozott, hogy életmentő újraélesztő készülékre gyűjt
adományokat, illetve kéri az
adózók személyi jövedelemadójának 1%-át.
A közalapítvány 1991 óta működik a város érdekében. Éveken keresztül nagy összeggel
támogatta a település kulturális,
egészségügyi és szociális céljait.
A közalapítvány támogatásából ultrahang készüléket
vásárolhatott a rendelőintézet,
hozzájárult az adománygyűjtés
az 1956-os emlékerdő létrehozásához, a Pronas küzdelméhez
a szemétégető ellen. A Szentgotthárdért Közalapítvány támogatásának köszönhető a
barokk templom Szent Pál
szobrának helyreállítása, illetve
a Nepomuki szobor másolatának elkészítése. Ezen kívül több
kisebb projekt támogatásában
is részt vett a közalapítvány az
elmúlt másfél évtizedben.

Most ismét a lakosság támogatását kérik. 2016-ban úgy
határozott a kuratórium, hogy
újraélesztő készülék megvásárlására kér adományokat, illetve
az SZJA 1%-ának felajánlását.
A kuratórium egy LIFEPAK
1000 defibrillátor és kültéri
tároló beszerzését tervezi az
elkövetkező években. (Három
évig gyűjthető az adózók felajánlása.) Ez azonban rendkívül
drága, így több évi adománygyűjtő munka eredményeként
gyűjthető össze. A kuratórium úgy gondolja, egyre több
esetben lehet szükség ilyen
készülék használatára akár
Szentgotthárdon is, hiszen a
hirtelen szívmegállás esetén az
újraélesztés gyorsasága életet
menthet. Hirtelen szívmegállás
esetén az összeomlott keringés
miatt oxigénhiányos állapot
keletkezik a szervezetben. Az
oxigénhiányt testünk minden
sejtje nehezen viseli, de összes
sejtünk közül az agyban lévő
idegsejtek a legérzékenyebbek

erre, ezért az agyszövet súlyosan károsodhat percekig tartó
oxigénhiányos állapotban.
Hirtelen szívmegállás esetén
csak ritkán áll azonnal rendelkezésre szaksegítség, ezért az
alapszintű újraélesztés az utca
emberének a feladata. Újraélesztés nélkül 4-5 perc elmúltával már visszafordíthatatlan
idegrendszeri károsodások alakulnak ki. Amennyiben az áldozat szíve a mentők riasztásának
pillanatában áll, megkezdett
újraélesztés nélkül nincs reális
túlélési esélye. Defibrillátor
használatával kevésbé gyakorlott segítők is el tudják látni az
újraélesztést.
A LIFEPAK 1000 defibrillátor
könnyen használható félautomata külső defibrillátor. A
készülék kellőképpen erőteljes
és rugalmasan konfigurálható a
professzionális segítségnyújtók
számára is, de fejlett technológiája lehetővé teszi, hogy laikusok
is egyszerűen használhassák
életmentésre. A hirtelen szív-

megállásos beteghez érkező
első segítő is eredményesen
tudja használni, s így a szakértő
segítség megérkezéséig életben
tudja tartani a beteget.
Egy 2016-os árajánlat szerint a LIFEPAK 1000 félautomata defibrillátor 559.000
Ft + áfa. A készüléknek vannak fenntartási költségei is. Az
egyszerhasználatos elektróda
párja 10.000 Ft + áfa, a töltést
nem igénylő akku (5 évente)
66.000 Ft + áfa. A kültéri tároló
195.000 Ft + áfa összegbe kerül.
A kuratórium kéri a lakosságot, hogy segítse adományokkal, felajánlásokkal az újraélesztő készülék vásárlást, amit
a kuratórium olyan köztéren
kíván majd elhelyezni, ahol a
leginkább szükség lesz rá.
A Szentgotthárdért Közalapítvány adószáma, ahova az
SZJA 1%-ának felajánlását megtehetik: 19246200-1-18
Számlaszáma, ahova adományaikat befizethetik: 1174706820001474.
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Újabb békefis sikerek!
„A zene lelki táplálék, mely
semmi mással nem pótolható!”
E mottóval ellátott selyemszalagot tűzték a Békefi Antal
Népdalkör tagjai még májusban a város májusfájára. Az
azóta eltelt hónapokban több
mint 10 meghívásnak tettek
eleget, hirdetve a népdalok
szépségét, pótolhatatlanságát.
A közelmúltban ismét egy újabb
országos elismeréssel lettek
gazdagabbak. De kik is ezek a
sikeres békefisek?
Budapesten 1989 márciusában 139 klub részvételével
alakult meg a Nyugdíjasklubok
és Idősek „Életet az Éveknek”
Országos Szövetsége, mely
az ország 19 megyéjében és a
fővárosban fogja össze a nyugdíjas egyesületeket, klubokat.
A Szövetség alapító tagjai közé
tartozik a Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület is, amely immár
65 éve folyamatosan részt vesz
az Országos Szövetség olyan kiemelkedő programjain, melyek
a kultúra értékeinek megőrzésére, fejlesztésére, átadására, a
népi hagyományok ápolására
helyezik a hangsúlyt.
Ilyen nagyszabású rendezvény volt az „Életet az Éveknek”
Országos Szövetség által 2016.
szeptember 11-én megrendezett
Nyugdíjas Amatőr Művészeti
csoportok és szólisták III.
Országos Soproni Fesztiválja,
melynek a Soproni Szieszta
Hotel adott otthont.
A rendezvényre az ország
11 megyéjéből ( Borsod-AbaújZemplén, Baranya, Tolna, Zala,
Vas, Győr-Moson- Sopron, Veszprém, Komárom-Esztergom,
Pest, Heves, Szabolcs-SzatmárBereg) és Budapestről érkeztek
különböző kulturális csoportok
és szólisták, közel 850 fővel. A
program 36 fellépő csoportja
között voltak népdalkörök, néptáncosok, hangszeres szólisták,
vers- és prózamondók is.

Vas megyét a szakmailag
is elismert Szentgotthárdi
Nyugdíjas Egyesület Békefi
Antal Népdalköre képviselte.
A Szieszta Hotel rendezvénytermében dr. Hegyesiné Orsós
Évának, az Országos Szövetség
elnökének megnyitója, vala-

a zsűri, hanem a közönség
elismerését is. A Szentgotthárdi Békefi Antal Népdalkör
a sikeres művészeti munka
elismeréseként „Díszoklevelet” vehetett át dr. Hegyesiné
Orsós Évától, az Országos Szövetség elnökétől.

A Békefi Antal Népdalkör
mint Krizsán Sándornénak az
Országos Szövetség kulturális
referens köszöntője után, egymást követően léptek színpadra a szereplő csoportok.
A program gazdagsága, sokszínűsége nagymértékben
hozzájárult ahhoz, hogy a fellépők teltházas közönség előtt
adhatták elő produkcióikat.
Vidám, hangulatos, szakmailag jól felkészült csoportok és
szólisták műsorában gyönyörködhetett a közönség.
Nagy sikert aratott a Szentgotthárdi Békefi Antal Népdalkör a vidám-fiatalos vasi
népdalcsokrával, melyet a
közönség szűnni nem akaró
tapssal jutalmazott.
A kórus tagjai nagy izgalommal készültek a fellépésre,
hogy ízelítőt adhassanak a
fesztivál közönségének az
összegyűjtött vidám népdalcsokrokon keresztül a Vas
megyei népzenei hagyományokból. Fontosnak tartották
azt is, hogy megmutathassák
szellemi frissességüket, előadói
képességüket, ami a nyugdíjas
közösségek összetartó erejét
példázza mások számára is.
A csoport felkészültsége,
színvonalas műsora megérdemelten nyerte el nemcsak

Az eredményhirdetést követően zenés-táncos esttel
folytatódott a fesztivál, melynek hangulatára a találkozás,
az együttlét öröme, a barátság,

tapasztalatszerzés, kapcsolatépítés, vidámság, szórakozás és
a jókedv volt a jellemző.
A szentgotthárdi csoport
tagjai Rezső Rita karvezetővel
együtt nagyon jól érezték magukat ezen a fesztiválon. Az
ország különböző területeiről
érkezett népzenei együttesekkel sikerült újabb kapcsolatokat kialakítaniuk, és nemcsak egy újabb elismeréssel,
hanem újabb élményekkel is
gazdagodva térhettek haza,
kisvárosukba, Szentgotthárdra,
melynek nevét e kórus által
a rendezvényen még többen
megismerhették.
A kórus tagjai megtiszteltetésnek tartották, hogy képviselhették Szentgotthárdot
és egyben Vas megyét ezen a
színvonalas országos rendezvényen.
-gi-

Programajánló
Január 14. 17:00 Szalagavató A Szentgotthárd és Térsége
Vörösmarty Mihály Gimnázium szalagavatóját a Színházban és a Széchenyi iskolában tartják.
Január 19. A Magyar Kultúra Napja
10:45 Göncz László szlovéniai magyar költő, a szlovéniai
magyar közösség parlamenti képviselője rendhagyó irodalomórája a Színházban.
18:00 Csákányi László Filmszínház ünnepi megemlékezés.
19:00 Egy magyar film vetítése (ingyenes).
Január 28. 15:00 Előadás A természetes úton történő
gyógyulásokról tart előadást a Színházban a Bruno Gröning
Baráti Kör.
Február 1. 17:30 Világjáró gotthárdiak a nagyvilágban
sorozatunk következő előadásában Nepálba kalauzolja el
a hallgatóságot dr. Kókai Károly. Helyszín: Színház aula.
Február 4. 14:30 Filmvetítés A fenomén Bruno Gröning
nyomában című film vetítése a Színházban. A belépés
ingyenes.
Február 6. 18:00 Koncert. A Savaria quartett koncertje
Helyszín: Refektórium.
Február 11. 17:00 Szalagavató Az SZMSZC III. Béla Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája szalagavató ünnepségét
a szentgotthárdi Színházban tartja, amelyet hagyományosan bál követ. (Belépés csak meghívóval).
Február 11. 15:00 Farsang A Farkasfa Jövőjéért Egyesület
farsangot szervez a farkasfai kultúrházban. Műsorral, jelmezversennyel és bállal várják a farsangolókat.
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Felavatták a teljesen átépített körmendi kórházat
December 15-én átadták
az 1,7 milliárd forintos
uniós támogatással felújított körmendi BatthyányStrattmann László Kórház
főépületét.

fejlesztéseket és alakítsanak ki
szakmai integrációt. Az egészségügyben lezajlott intézményi integrációk során sokan
attól tartottak, hogy a kisebb
kórházak majd elsorvadnak,

olyan ügyek, amelyek minden
fél számára előnyösek, és a
betegek nagyobb biztonságát
szolgálják. Szólt arról is, hogy
a Társadalmi Infrastruktúra
Operatív Programból (TIOP)
származó uniós támoÓnodi-Szűcs Zolgatásnak köszönhetően
tán, egészségügyért
az elmúlt években 500
felelős államtitkár
milliárd forintot köla hatszintes, teltöttek el egészségügyi
jesen átépített és
fejlesztésekre, amelyek
korszerűsített kórjelentős része vidéken
házat avatva kivalósult meg.
Megszépült a körmendi kóház főépülete
emelte: a körmendi
Németh László, az
beruházás jó példája annak és csak a nagyobb, központi Állami Egészségügyi Ellátó
a kormányzati törekvésnek, intézmények fejlődhetnek, de Központ főigazgatója elmondhogy a betegbiztonság nö- a körmendi kórház példája is ta: az épület átépítésén és
velésével hajtsanak végre azt mutatja, hogy lehetnek korszerűsítésén túl, mintegy
300 millió Ft értékű orvosi műszert is beszereztek a
körmendi kórház számára, a
költségekhez pedig 150 millió
forinttal saját forrásaiból a
szombathelyi Markusovszky

Termelői piacon
üzlethelyiség bérbe adó!

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 305/2016. számú
határozata alapján az alábbi
hirdetményt teszi közzé:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a termelői piac
területén lévő szentgotthárdi
1377/5/B hrsz-ú, épületben
lévő 11,65 m 2 területű üzlethelyiséget bérbeadásra
meghirdeti.
Az üzlethelyiség/ek önálló
(víz és villany) almérővel
rendelkezik, a helyiség fűtése elektromos fűtőpanellel
történik.
A pályázatra a kiinduló
minimum bérleti díj: 2500
Ft/m2/hó.
A bérlet időtartama határozatlan, 3 hónap felmondási
idővel.
A pályázat beérkezésének
határideje: folyamatos
A pályázatok elbírálásának
határideje: a beérkezést követő testületi ülés.
A pályázatnak tartalmaznia kell a helyiségben folytatandó tevékenységet.
A képviselő-testület a legjobb ajánlattevő javára dönt.
Amennyiben a legjobb ajánlattevővel a szerződéskötés

nem valósul meg, úgy a soron
következő ajánlattevővel történik meg a szerződéskötés,
amennyiben ajánlata eléri
a meghirdetett minimum
közölt bérleti díjat.
A bérleti ajánlatot forintra
megnevesítve kérjük benyújtani.
A bérleti díj az előző évi
infláció mértékével automatikusan emelkedik.
A pályázónak vállalnia
kell a 3 havi bérleti díjnak
megfelelő óvadék megfizetését is a bérleti szerződés
megkötésével egyidejűleg.
A képviselő-testület eredménytelen, ill. számára nem
megfelelő tevékenységi kört
tartalmazó pályázat esetén új
pályázatot írhat ki.
Amennyiben a bérleti
ajánlatot tevő hiánypótló,
helyi termék előállítását jelentő tevékenységet kívánna
folytatni a termelői piacon,
akkor a bérleti díj egyedi
elbírálással kerülhet meghatározásra.
Bővebb felvilágosítás a
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetésén, illetve a
94/553-032-es telefonszámon kérhető.

V. Németh Zsolt államtitkár,
a térség fideszes országgyűlési képviselője köszöntőjében
megjegyezte: a körmendiek
szerették volna, ha önálló
marad a kórházuk, amelyben
aktív sebészeti és belgyógyászati ellátás mellett – a
csökkenő születésszám ellenére – szülészet is működne,
de a korszerűbb és biztonságosabb ellátás érdekében
az igényeket a realitásokhoz
kellett igazítani.
Nagy Lajos, a szombathelyi
Markusovszky kórház főigazgatója az átadón elmondta:
a megyei kórház integrált
részeként működő körmendi
kórházban az átépítésnek és
fejlesztésnek köszönhetően
21. századi körülmények jöttek létre, amelyek a korábbinál színvonalasabb betegellátást tesznek lehetővé.

A felújított kórtermek
kórház is hozzájárult. További
küszöbön álló fejlesztésként
jelölte meg egy olyan aktív belgyógyászati ágyakkal
működő részleg beindítását,
amely egyben a sürgősségi
ellátás hátterét is jelentené.
Bebes István (Fidesz), Körmend polgármestere arról
szólt, a nagy múltú körmendi
kórház működőképességének
megőrzése és fejlesztése a
helyieknek mindig is a szívügyük volt, és ez széles körű
együttműködés nélkül nem
valósulhatott volna meg.

A hatszintes, 4500 négyzetméter hasznos alapterületű
épületben krónikus ágyakkal működő belgyógyászati osztály, sebészeti osztály
működik, három korszerűen
felszerelt műtőblokk kapott
helyet, valamint járóbetegellátás keretében urológiai,
pszichiátriai, neurológiai,
fül-orr-gégészeti, belgyógyászati, nőgyógyászati és
andrológiai, ortopédiai szakellátás is igénybe vehető.
(alon.hu)
Fotó: MTI, Varga György
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Pályaorientációs Napot tartottak Szentgotthárdon
Hagyományteremtő céllal,
első alkalommal szervezett Pályaorientációs Napot
Szentgotthárd Város Ifjúsági
Tanácsa és a Pannon Kapu
Kulturális Egyesület november 29-én.

Vargáné Nógrádi Gyöngyinek
előadását hallgathatták meg
az érdeklődő fiatalok. A pályaválasztási referens összegyűjtötte a legfontosabb információkat és változásokat a to-

újraélesztéssel kapcsolatos
tudnivalókkal és gyakorlati tanácsokkal látták el a diákokat.
A két előadás végeztével
„workshop-szerűen” találkozhattak a tanulók a meghívott

felsőoktatási intézmények
képviselőivel. A szervezők
számára nagy öröm volt, hogy
6 egyetem/főiskola fogadta el
a meghívást, és képviseltették
magukat a Pályaorientációs
Napon (NYME-SEK, Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Szombathelyi
Képzési Központ, Budapesti
Gazdasági Egyetem Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg, Pannon
Egyetem Veszprém, Budapesti
Corvinus Egyetem, Soproni
Egyetem). A diákok, illetve a
tanárok visszajelzései alapján
hasznos programon vehettek
részt a szentgotthárdi 11–12.-es
tanulók, a szervezők pedig a
jövőben is terveznek hasonló
programot a pályaválasztás
előtt álló helyi ifjúság számára.
(g. á.)

január 13. 19:00, január 17.
19:00
Assassin’s Creed (szinkronizált amerikai-angol-francia
akciófilm – 3D)
január 14. 17:00, január 15.
16:00
Énekelj! (szinkronizált amerikai családi animációs film – 3D)

január 20. 19:00, január 21.
19:00, január 22. 18:00, január
23. 19:00, január 24. 19:00
A Nagy Fal (szinkronizált
amerikai kínai akcióthriller
– 3D)
január 21. 17:00, január 22.
16:00
Énekelj! (szinkronizált amerikai családi animációs film
– 2D)

január 14. 19:00, január 15.
18:00, január 16. 19:00
Miért pont Ő? (szinkronizált
amerikai vígjáték – 2D)

SZINTE MINDEN REKORD
MEGDŐLT!
A szentgotthárdi Csákányi László Filmszínház ismét
mozgalmas és küzdelmes
évet tudhat maga mögött. Az
elmúlt esztendőben ugyanis
– a 2013-as digitalizálástól számítva – majdnem módosult
az összes negatív és pozitív
rekord. Szerencsére az elkeserítő adatok eltörpülnek a
jókedvre derítő eredmények
mellett. Nagy volt a bánat,
amikor meghibásodott a vetítéstechnika, nem érkezett meg
a film, vagy megjött az adathordozó, de bemutathatatlan
változatban. Sajnos előfordult

az is, hogy a meghirdetett
előadás nem érdekelt senkit,
még online helyfoglalás sem
történt.
A nyári leállást és a technikai okok miatti kényszerű
üzemszünetet egyaránt figyelembe véve tavaly gyakorlatilag csak 11 hónapig működött a
mozi, és kevesebb vetítés volt,
mint egy évvel korábban.
Mindezek ellenére új nézőcsúcs született, mert amíg
2015-ben összesen 21 020,
addig 2016-ban már 21 964
vendég váltott belépőjegyet.
A tavalyi adatok szerint a
legkevesebb embert a Cop
Mortem című magyar krimi
érdekelte, a három vetítésére
összesen csak öten ültek be,
ők is mind az utolsó előadásra.
Az animációs filmek kategóriájában és összesítésben
egyaránt A kis kedvencek titkos
élete került a képzeletbeli dobogó első fokára, mivel 856
néző érkezett rá (a 2D verzióra
283 fő, a 3D változatra 573 fő).
A Zootropolis – Állati nagy balhé
nem sokkal maradt le, mert

812 tikett kelt el rá (a 2D-s
megjelenítésre 166 db, a 3D-s
formátumra 646 db).
Az élőszereplős produkciók
közül a Zsivány Egyes – Egy Star
Wars történet lett a közönség
körében a legnépszerűbb,
mert 855 vendég látta (2D-ben
31 fő és 3D-ben 824 fő).
A csak 2D-ben elkészített
történetek közül a Nagyfater
elszabadul és a Bridget Jones
babát vár című vígjátékok végeztek az élen, mert az elsőt
460, a másodikat 445 személy
választotta.
A hazai alkotások közül
legtöbben a Saul fia című Oscar-díjas drámára voltak kíváncsiak, szám szerint 425-en,
a rangsorban a következő A
Lovasíjász lett 277 érdeklődővel.
A tavalyi adatokból úgy
tűnik, hogy a szentgotthárdi
mozi közönségének jelentős
része Csillagok háborúja rajongó, előnyben részesíti a jó
rajzfilmeket és vígjátékokat,
de az értékes alkotásokat sem
hagyja ki.

A nap legfontosabb célja az
volt, hogy a szentgotthárdi
középiskolások megfelelő
információt kapjanak a pályaválasztással összefüggésben,
illetve tudnivalókhoz jussanak
közvetlenül az egyetemektől,
főiskoláktól. A rendezvényen
az SZMSZC III. Béla Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája,
valamint a Szentgotthárd és
Térsége Iskola Vörösmarty
Mihály Gimnázium 11-12. évfolyamos tanulói vettek részt.
A diákokat Huszár Gábor, a

MOZIMŰSOR

város polgármestere köszöntötte, és biztatta őket a továbbtanulásra, majd a Vas Megyei
Pedagógiai Szakszolgálat pályaválasztási referensének,

vábbtanulással kapcsolatban.
Az előadást követően a Pécsi
Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Szombathelyi
Képzési Központjának előadói

A Színházban tájékozódhattak a diákok
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Támogasson szentgotthárdi civil szervezetet!
Keresse meg azt a szentgotthárdi alapítványt vagy egyesületet, melynek projektjét, kezdeményezését szívesen támogatná,
és ajánlja fel Ön is adója 1 százalékát!
Ne gondolja azt, hogy adója 1%-a kis összeg, amivel nem
érdemes foglalkozni. Kis adomány nem létezik! A civil szervezetek számára minden forint óriási segítséget jelent.
A rendelkező nyilatkozaton az Ön adóazonosító jele mellett,
a kedvezményezett adószámát kell feltüntetnie.
Az SZJA 1%-át gyűjtő, támogatható
alapítványok és egyesületek:
Szentgotthárdi Civil Fórum ......................................................................... 18897023-1-18
A Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány ............................................ 18892901-1-18
Szentgotthárd Énekegyesület ...................................................................... 18893311-1-18
Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesülete ............................. 18894219-1-18
Szentgotthárdért Közalapítvány ............................................................. 19246200-1-18
Szentgotthárdi Barokk Templomért Alapítvány ............................ 18888324-1-18
Horgász Egyesület Szentgotthárd ........................................................... 19895794-1-18
Rábafüzesért Egyesület ................................................................................. 18896493-1-18
Farkasfa Jövőjéért Egyesület ....................................................................... 18898677-1-18
Egészségesebb Jövőért Alapítvány ............................................................ 18894611-1-18
Szentgotthárdi Kerékpáros Egylet .......................................................... 18898543-1-18
Szociális Otthon Lakóiért Alapítvány .................................................... 18883570-1-18
A Tehetségekért Alapítvány ........................................................................ 18880292-1-18
Alapítvány Szentgotthárd Óvodáskorú Gyermekeiért ............... 18883910-1-18

Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület ...................................................... 18895564-1-18
Szentgotthárdi Sportbarátok Egyesülete ............................................. 18889727-1-18
Szentgotthárdi VSE .......................................................................................... 19893589-1-18
Szentgotthárdi Kézilabda Klub ................................................................. 19247964-2-18
Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület .................. 18894941-1-18
Szentgotthárd Fúvóskultúrájáért Egyesület ..................................... 18897229-1-18
Szentgotthárd Közbiztonságáért Alapítvány ..................................... 18884313-1-18
Pro Natura St. Gotthárd Civil Összefogás ............................................ 18898316-1-18
Rendelőintézet Szentgotthárd Szakellátásáért Alapítvány ..... 18898787-1-18
Alapítvány Szentgotthárd Szakképzéséért ....................................... 18880890-1-18
Hármashatár Baráti Kör ................................................................................ 18887268-1-18
Iskolánk Tanulóiért Alapítvány ................................................................. 18881808-1-18
Synergy Fittness Szentgotthárd SE ......................................................... 18271948-1-18
Szentgotthárd - Térvidéki Munkások és Lelkesek Egyesülete . 18204481-1-18
Alapítvány a 100 éves Szentgotthárdi Gimnáziumért ............... 18880230-1-18
ÖRNYÉK Hagyományőrző és Harcművészeti Alapítvány ....... 18284476-1-18
Máriaújfaluért Egyesület ............................................................................. 18896929-1-18
Máriaújfalui SE .................................................................................................... 19893424-1-18
Rábatótfalusi Sportegyesület ..................................................................... 19893503-1-18
Skorpió Kich-Box Sportegyesület ........................................................... 18892808-1-18
Brenner János Emlékhely Alapítvány ..................................................... 18880711-1-18
Önkéntes Tűzoltó Egyesület Magyarlak ................................................ 19247737-1-18
Református Templomért Alapítvány ................................................... 18882469-1-18
Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum ........................................... 15574321-1-18

Egészségünkért, ismeretterjesztő sorozat (9.)
Lelki egészség időskorban
Korunk hozadéka, hogy az
inaktív korosztályok egyre
későbbi életkorban gondolják
magukat idősnek. A hosszú
átmenet miatt időben, már
fiatalon készüljünk a korábbi
munkakör pótlására olyan
elfoglaltságokkal, mint sport,
természetjárás. A magány elviselésében a legértékesebb menedéket a természet közelsége
adja. Az informatika világában
az idős a tudásával együtt
leértékelődik. Csökkenthetjük
ezt, ha az idős ember feladatot
kap a családban, ha kikérik a
véleményét, ha erőfeszítést
várnak el tőle. Csökkenhet
az idős ember szorongása,
félelme, ha biztonságigénye
kielégítésében segítséget kap.
A saját sorsuk és hozzátartozójuk miatti aggodalmaskodásra
ne az alkohol és a gyógyszer
legyen a megoldás.
Öregedésre készülve keressük, miben találunk örömet,

és az örömet okozó tevékenységeket, érzelmi kötődéseket
erősítsük. Idős emberekben
félelem a fájdalomtól, a kiszolgáltatottságtól, a szeretett
személy elvesztésétől keletkezik. Szeretteink halála intenzív
veszteségérzetet kelt, a gyász
lefolyása egyéni eltéréseket
mutathat. A tünetek egy évnél
további fennállása szakmai
segítségnyújtást igényel. A
szellemi hanyatlás első tünete
a friss megjegyző emlékezés
zavara. Figyeljünk arra, hogy
a látszólagos emlékezetzavar
mögött sokszoros szorongás,
vagy nyomott hangulat állhat.
A szorongás, nyugtalanság mögött testi betegség, egy rosszul
megváltoztatott gyógyszer
kombináció vagy fájdalom is
állhat. A szellemi hanyatlás
megelőzésére fontos az eléggé
stimuláló inger
és érzelmi környezet, a folya-

matos tájékozódás, a valóság
nyomon követése.

Idős emberrel a reggeli órákban sétáljunk, mert délutánra
már elfárad. A mozgáshiány
következtében a keringés, a
vérnyomás szabályozása mindinkább alkalmazkodik az ülő, illetve vízszintes testhelyzethez,

ezért már a legkisebb mozgás is
az agy vérellátásának csökkenéséhez, szédüléshez vezethet.
Rendszeres tréning késlelteti az
időskori elbutulás kialakulását.
Legalkalmasabb a lassú ütemben végrehajtott dinamikus
jellegű testgyakorlat, a kocogás
vagy természetjárás, a megfelelő pihenőkkel.
Ha már kialakult a tartós
fekvés, gyógytornász mobilizáljon a fokozatosság betartásával. Előbb ülő majd álló
helyzetben való alkalmazkodás szükséges, az állításhoz
fásli viselése javasolt. Légző
torna és köhögtetés, rostok,
vitaminok, masszírozás ajánlott. Fontos az elégséges inger/
fény zaj és a kapcsolattartás a
külvilággal, a családdal.

Dr. Sziklai Beáta
pszichiáter szakorvos
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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Szentgotthárd Város 2016. évi Nyílt és
Amatőr Asztalitenisz Bajnoksága
Immár hagyománynak számít a téli szünet alatt megrendezett asztalitenisz bajnokság
városunkban. A helyi asztalitenisz szakosztály harmadik
alkalommal írta ki a versenyt
a lelkes amatőr versenyzők
számára, amelyre 56 nevezés érkezett. A küzdelmek a
megszokott helyszínen, az
SZMSZC III. Béla Szakgimnázium és Szakközépiskola
tornacsarnokában zajlottak.
A verseny legfontosabb célja
a sportág népszerűsítése volt.
A megjelent versenyzőket
Huszár Gábor polgármester
köszöntötte, aki polgármesteri
keretéből, valamint egy vállalkozó felajánlásából közösen
100.000 Ft összeget adott át
az asztaliteniszezők számára.

Kategóriák győztesei:
Senior, páros (100 év fölötti összéletkor, nyílt) Varga
Elemér-Takács László (BükHaladás)

Kézilabdás elismerések
2016-ban 70. évfordulóját
ünnepelte a Vas Megyei Kézilabda Szövetség, amely ünnepi díjátadót tartott december
16-án Bükön. Az elismeréseket Farkas Ágnes, a vasi
kézilabda szövetség elnöke,
valamint Majthényi László, a
Vas Megyei Közgyűlés elnöke
adták át, a díjazottak mellett

városunkat Labritz Béla alpolgármester képviselte. A
kézilabdában végzett önzetlen munkájáért elismerésben
részesült: Németh Sándor,
Kocsis György, Merkl Katalin,
Soltész Róbert, Ernst József,
egyedi emléktárgy jutalomban részesült: Mákos Csaba
és Kozma Gábor.

Hölgyek, egyéni (amatőr)
Pap Károly Tiborné (SZVSE)
Gyermek, egyéni (14 alatti, amatőr) Farkas Tamás
(SZVSE)

Gyermek, páros (30 év alatti
összéletkor, amatőr) Szánthó
Barnabás-Zakics Richárd (Kemestaródfa- Gasztony)
Ifjúsági, egyéni (18 év alatti,
amatőr) Molnár Péter Kőszegi SE
Felnőtt, egyéni (60 év alatti,
amatőr) Ifj. Mohácsi László
(Düsseldorf)
Senior, egyéni (60 év fölötti,
amatőr) Torma Géza (SZVSE)
Felnőtt, páros (100 év alatti összéletkor, nyílt) Zakics
Sándor-Szántho Ákos (Kemestaródfa- Gasztony)
Senior, páros (100 év fölötti összéletkor, nyílt) Varga
Elemér-Takács László (BükHaladás)
Felnőtt, egyéni (nyilt) Zakics
Sándor (Kemestaródfa- Gasztony)

Középmezőnyből fordulhatnak
focicsapataink
Ha lehet olyant mondani,
hogy a középmezőnynek
is a közepe, akkor ez érvényes mind a megyei I.
osztályban szereplő Kiswire
Szentgotthárd VSE, mind
pedig a megyei II. osztály
Körmendi csoportjában játszó Rábatótfalui SE szezonfordulós helyezéséről. Előbbi
csapat a 9. helyen zárta az
őszi szezont 18 ponttal, azonos pontszámmal az előtte

álló Véppel, valamint az utána következő Lukácsházával
és Király SZE-vel. Az élen a
Körmendi FC kezdheti majd
a tavaszi szezont jelentős
pontelőnnyel, 43 ponttal.
A megyei másodosztályú
csapat a 6. helyen zárta az
őszi szezont 27 ponttal, maga
mögé utasítva az azonos
pontszámú Őriszentpétert.
Az élen a Viszák végzett tíz
ponttal többel, 37 ponttal.

Tekepályabérlés

Labritz Béla, Farkas Ágnes, Kozma Gábor

Teljesen megújult környezetben várja a tekézni vágyókat
a Városi Sporttelep tekepályája. A pálya bérléséhez előzetes
egyeztetés szükséges: Tróbert József: +36 30 4960362, bérleti díj: 2000 Ft / óra / sáv. Igény szerint büfé is biztosított!
Az üzemeltető Szentgotthárdi VSE várja minden tekézni
vágyó régi és új vendégét!
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Perfect Change Alpokalja Kupa Kispályás Labdarúgó Torna
Lezárult a torna alapszakasza,
ezzel kialakult a legjobb 16
mezőnye, a kiesett csapatok
pedig a Librecz Károly Emléktornán mérkőznek meg
a lehető legjobb pozíciókért.
Az első szakaszt követően a
tavalyi bajnok Looney Tunes
és az Autó Egyed Bt. csapata
áll 100%-os mérleggel, ezzel
az élen zártak csoportjukban,
a további két csoportban a
Hodos-Kava Bar Marjanca,
valamint a Mámor Club3
csapatai zártak az élen. A
felsőházban ismét négy csoportban mérkőznek meg a
csapatok, ahol az első két
helyezettek az Alpokalja Kupa

küzdelmeiben folytatják, míg
a csoportok 3–4.-jei a tavaly
alapított Sport36 Kupáért

László Dávid, Mikos Balázs, Papp Bálint

küzdenek. Az elődöntőket
február 4-én, míg a döntőket
február 11-én rendezik.

Szellemi Olimpia
November 22-én rendezte
meg a Szentgotthárd és Térsége Iskola Széchenyi István 5-8.
Évfolyamos Általános Iskolája
Szellemi Olimpia című vetélkedőjét, melyen 11 csapat mérte
össze sporttörténeti tudását. A
3 fős csapatoknak első feladatként interjút kellett előadniuk,
melyből előre készülhettek. A
riporter Pars Krisztiánnal, ill.

Felsőház: E csoport: Loony
Tunes, Tipp Topp, Reflector
Sc, Rézi-Sporting Libacomb,

olimpiatörténésekre és futballszabályokra kérdeztek rá. A 4.
feladattal kicsit nehezebben
birkóztak meg a csapatok.
A betűkirakó névre hallgató
feladatsor a Riói Olimpián
pontszerző helyen végzett magyar sportolók neveinek betűit
keverte össze. Az összekevert
betűkből kellett megfejteni az
adott sportoló nevét, és beírni

F csoport: Mámor Club3,
Tabak 1 Pado-Sokk, Tabak1Szunderland, Düfa, G cso-

Jól teljesítenek a tekések
Félidejéhez érkezett az
NB I-s tekebajnokság, ahol a
Thermalpark Szentgotthárdi VSE a negyedik helyről

László Kata
várja a folytatást. A csapat
15 pontot szerzett, ami az
eddigi legjobb őszi NB I-s

Gécsek Tiborral beszélgetett.
Elmondható, hogy valamennyi
csapat lelkiismeretesen felkészült a sportolók életútjából,
és több színes, érdekes, humoros interjút is hallhattunk.
Ezt követően feladatlapokat
kellett a csapatoknak kitölteniük, melyek híres sportolókra,

a megfelelő sportághoz. A
keresztrejtvény megfejtései
szintén a Riói Olimpia magyar
eredményeire vonatkoztak,
többek között az éremtáblázatra, helyezettjeinkre, a
nyitóünnepségre, szövetségi
kapitányokra. A versenyen
a csapatoknak sportkifeje-

port: Autó Egyed Bt, VadkörteJoker Panzió, Blazsi Koccintó Szeszpanyol, In-Team, H
csoport: Hodos-Kava Bar
Marjanca, Csatorna Patkányok, Domino Kijev, TriglavOrfalu. Librecz Károly Emléktorna csapatai: Gotham City,
Gösser Söröző Vasalja, Csöri,
Torpedó, Dr. Szittyó.
A szervezők az idei évben
sem feledkeztek el az öregfiúkról, illetve a hölgyekről. Az
öregfiúk torna január 28-án
lesz, ahol az előzetes jelzések
alapján 12 csapatot várnak
a szervezők, míg a hölgyek
február 4-én mérkőznek meg
egymással.
Fotó: Tóth Csaba

zéseket kellett párosítaniuk,
kakukktojásokat kellett keresniük, valamint egy puzzle-t
is ki kellett rakniuk, mely a
város főterén található dobókört ábrázolta. A zsűri (Kozma
Gábor, Császár-Bartakovics
Csaba testnevelő tanárok és
Gaál Ákos sport- és ifjúsági
referens) rövid értékelés után
ismertette a végeredményt:

teljesítménye a csapatnak.
További figyelemreméltó
teljesítmény Koltai László
senior országos bajnoki
címe, és László Kata serdülő
bajnoki ezüstje. További kiemelkedő hír utánpótlásvonalon, hogy Karba Bálint az
U18-as, míg Karba Noel az
U-14-es válogatott bővebb
keretébe kapott meghívást,
abban a reményben, hogy
a nyáron a dettenheimi világbajnokságon városunkat
és országunkat képviseljék.
Az elmúlt bő 12 hónapban
a csapat egyaránt adott
U-23-as, U-18-as, U-14-es
válogatott kerettagot, amire
a magyar teke történetében
még senki nem volt képes.
1. helyezett: Akl Szebasztián,
Buchesz Ádám, Puskás Bence,
2. helyezett: Bauer Dániel,
Mesics-Leiner Félix, Pavlics
Bálint, 3. helyezett: Köncz Nóra,
Páli Cintia, Sömenek Ivett, akik
megkapták a legjobb interjúért
járó különdíjat, amit Szentgotthárd Város Önkormányzata
ajánlott fel.
(Szerző: Horváth Anita)
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Autós tanácsok
Mit tegyünk a nagy hidegben, hogyan kíméljük autónkat?
A belső égésű motorok a teljes
életciklusuk alatti kopás 70%-át
nem üzemmeleg állapotban
szedik össze. Amíg az autó motorja nincs bemelegedve, csak
rövid ideig tart, a kopás mégis
óriási, a melegen járatotthoz
képest. Kézenfekvő, hogy a hideg
üzemállapotot rövidíteni szeretnénk, hogy az autó élettartama
hosszabb legyen.
Mi játszódik le a motorban, hideg üzemmódban? Az első fázis
az indítózás, a második a motor
beindulása és járása az olajnyomás felépüléséig, a harmadik
pedig a motor melegítő járatása,
immáron felépült, megfelelő
olajnyomással. Az első fázis – az
indítózás – során a csapágyakban
vegyes súrlódás van, normális
kenés szinte sehol nem alakul
ki, viszont a terhelés is alacsony,
nincs munkaütem. Ez a fázis
rövid ideig tart. Nyilván az a jó,
ha hamar beugrik a motor, nem
köszörül percekig. Amikor a motor beindul, a körülbelül 200-300
1/min indítózási fordulatszámról
a motorfordulat felugrik a mele-

gítő járatás fordulatára, általában
1000-2000 közöttire. Nagy hidegben az olajnyomás nem épül fel
azonnal, úgyhogy ez a nagyon
rövid, de legkárosabb fázis, az
elégtelen olajnyomással, relatíve
nagy fordulaton forgó motor. Aki
nagy gázzal indít, és túlpörgeti a
motort, az lerövidíti ezt a fázist,
de nagyobb terhelést kap a forgattyús mechanika. A harmadik
fázis, a megfelelő olajnyomással
üzemelő melegítőjáratás jellemzője, hogy főként a benzines
motorok erősen túldúsítanak, a
benzin a hengerfal olajfilmjét felhígítja, meg is szüntetheti. A meleg és hideg hatására kondenzvíz
képződik, amely reakcióba lépve
savas bázisú lesz és bejut az olajba
és a kipufogórendszerbe. A savas
kémhatású olaj nagyon veszélyes
a csapágyfémekre, kémiai korróziót okoz. Extrém esetben ezeket
a felületeket úgy megeszi, hogy
úgy néz ki a motor, mintha több
százezer kilométert futott volna…
A dízelmotorok ebben a fázisban elnyúló égéssel, kopogva
járnak, a hideg olaj, rosszabbul

szivattyúzható és kenhető. A
vezérmű kopása, a nehezebben
felépülő olajnyomás a dízelmotornál hasonló probléma, mint
a benzinüzeműnél. Ha kímélni
akarjuk az autónkat, legkedvezőbb, ha a hideg üzemmódot
csökkentjük, a motornak az a
legjobb, ha a nagy hidegben el
se indítjuk.
Mit tegyünk, ha mégis rövidebb útra kell mennünk? Ha
benzines autónk van, akkor
indítsuk be, 20 másodpercig ne
nyúljunk a gázpedálhoz, ezután
kapcsoljunk. Indulás után ne adjunk nagy gázt, és folyamatosan
2000-es fordulat körül utazzunk,
ne alatta, de semmiképpen ne
3000 fordulat felett. A legcélszerűbb alacsony, majd közepes
terheléssel járatni a motort,
hamarabb melegszik az olaj is,
elpárolog a kondenzvíz.
A dízelmotor csak egy kicsit
más. Beindítása után kb. egy
percig, ne adjunk gázt, hagyjuk
ketyegni, azután indítsuk. Jobb, ha
alapjáraton egy-két percet járatjuk, így a hengerfej nem mínusz

Hirdessen nálunk!

20 fokos, van ideje elvezetni a
termelődött hőt. Hideg motorral
kerüljük az első nagy fordulatszámot és a kis fordulatot is. Ne
erőltessük a motort ötödik fokozatban negyvennel, mert sokat
ártunk! A másik gyilkos dolog az,
amikor az autót azelőtt állítjuk le,
hogy felmelegedett volna üzemi
hőfokra (pl. egy km után). Ilyenkor a kondenzvíz nem párolog
el, a motor nem melegszik fel, a
kipufogógázok utókezelése nem
ér el minimális szintet sem, nem
csak a motornak ártunk, hanem a
környezetnek is. Az ilyen üzemet,
amikor a motor nem éri el az üzemi hőfokát, majd leállítják, újra
elindítják, megint leállítják, doktor üzemnek hívjuk. A kizárólag
így üzemeltetett autó olajcsereperiódusa a normál esetben alkalmazható 15 000 kilométerről,
akár 5000 km-re is műszakilag
indokoltan csökkenhet. A kopása
is nagyjából ilyen arányú, ahogy
mondani szokták, a háborús évek
duplán számítanak!
Szerkesztette: Domokos István
Krone Invest Kft.
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Lapunk havonta 3200 háztartásba jut el
Szentgotthárd területén!
Kedvező árakkal várjuk hirdetőinket:

1/8 oldal I színes I első vagy hátsó borítón I bruttó 10.000 Ft
1/4 oldal I színes I első vagy hátsó borítón I bruttó 20.000 Ft
1/2 oldal I színes I első vagy hátsó borítón I bruttó 35.000 Ft
1/1 oldal I színes I első vagy hátsó borítón I bruttó 65.000 Ft
2 oldal I színes I középen I bruttó 120.000 Ft
1/8 oldal I fekete-fehér I az újság belső oldalain I bruttó 6.000 Ft
1/4 oldal I fekete-fehér I az újság belső oldalain I bruttó 12.000 Ft
1/2 oldal I fekete-fehér I az újság belső oldalain I bruttó 20.000 Ft
1/1 oldal I fekete-fehér I az újság belső oldalain I bruttó 40.000 Ft
2 oldal I fekete-fehér I az újság belső oldalain I bruttó 90.000 Ft

Hirdetésfelvétel: titkarsag@szentgotthard.hu I +36-94-553-044

l!

A szentgotthárdi

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

SZOBAFOGLALÁSI ELŐADÓ
Elvárás: német- és angolnyelv-tudás, nyitott, kommunikatív személyiség

RECEPCIÓS
Elvárás: németnyelv-tudás, előny: tapasztalat, angolnyelv-tudás

SZAKÁCS
Elvárás: szakirányú végzettség, előny: tapasztalat

FELSZOLGÁLÓ ÉS BÁROS
Elvárás: németnyelv-tudás, előny: tapasztalat

SZOBAASSZONY
Elvárás: megbízhatóság, precíz munkavégzés
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:
– Időszakos szervizek (motorolaj, olajszűrő, levegőszűrő, stb..)
– Nagy szervizek (vezérmű szettek, fékek, stb… cseréje)
– Motorikus javítás
– Erőátviteli rendszerek javítása (kuplung szettek, tengelyek)
– Autóvillamossági javítás
– Teljes körű műszeres diagnosztika, hibafeltárás
– Gyári, Után gyártott a alkatrészek forgalmazása
– Gumiabroncsok forgalmazása
– Gumiszerelés, Centrírozás
– Műszaki vizsgára való felkészítés
Megnyílt karosszériajavító műhelyünk:
– Törött, karambolos autók javítása
– Korrózió, rozsdásodás javítása
– Korróziógátlás, alváz, üregvédelem

