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A gimnázium szalagavatója

Egyszerűbb ügyintézés
Januártól országos hatókörű szervezeteket alakított át, illetve szüntetett
meg a kormányzat, ezzel párhuzamosan
újabb hatásköröket és feladatokat kaptak
a járások. A szentgotthárdi járáshoz
visszakerült a Munkaerő-piaci Pont,
vásárlói panaszokkal, fogyasztóvédelmi feladatokkal is meg lehet keresni a
hivatalt, és még egyéb ügyek intézése is
közelebb került a lakossághoz. A változásokról kérdeztük dr. Orbán Istvánt, a
Szentgotthárdi Járási Hivatal vezetőjét.
A szentgotthárdi járás az egyik legkisebb a megyében, 15 falu, hozzávetőleg
15 ezer állampolgár ügyeivel foglalkoznak Szentgotthárdon a Széll Kálmán téren és immár a Kossuth Lajos utcában,
a korábbi művelődési házban is.
Folytatás a 3. oldalon

Fölsorakoztak a két osztály tanulói a Színházban
Szentgotthárdon január 14-én tartották a szalagavatót a Vörösmarty Mihály
Gimnázium két végzős osztályának. A 12.
g. és a 12. b. osztály negyven diákjának
tűzték fel a szalagot az osztályfőnökök.

A Színházban zajlott az ünnepség, majd
a Széchenyi általános iskolában folytatódott a hangulatos program, kivilágosvirradatig tartott a tánc és a mulatság.
Folytatás a 2. oldalon

Több pénzzel gazdálkodhatnak az intézmények
Február elsején ülésezett a szentgotthárdi önkormányzat. A képviselők – a
korábbi évektől eltérően – majdnem egy
hónappal korábban elfogadták a város
idei költségvetését.
Huszár Gábor polgármester beszámolt
a két ülés között történt fontosabb eseményekről. Labritz Béla alpolgármester
arról tájékoztatta a képviselőket, hogy
egyezményt írtak alá a hulladékudvar

megnyitásáról, Szentgotthárd a soproni
regionális hulladékkezelőhöz fog tartozni. Kisebb vita bontakozott ki arról,
hogy a városban mely templomokat
kellene kivilágítani. Szalainé Kiss Edina
javasolta, hogy a reformáció ötszáz éves
évfordulója tiszteletére az evangélikus
és a református templom is kapjon
méltó kivilágítást (az ötletre majd vis�szatérnek).
Folytatás a 4. oldalon

Sikeresen működő
vállalkozásunkat eladásra
kínáljuk az árukészlettel,
üzletberendezéssel és
a 71 m2-es két bejáratú
üzlethelyiség bérleti jogával.
Ha Ön érez magában kedvet,
tehetséget és elszántságot,
hogy az üzlet profilját megtartva
azt tovább működtesse,
mi minden segítséget
megadunk hozzá!
Feltételekkel az üzlethelyiség más
célra is bérbe vehető!
Telefon: +36 30/410 5604
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A gimnázium szalagavatója
Folytatás az 1. oldalról
A sok évvel ezelőtt kialakított gimnáziumi hagyománynak megfelelően az idén is
a Színházban rendezték a
szalagavatót, amely a középiskola befejezésének közeledtét

A szalagtűzés után a végzősök nevében Küplen Fanni
mondott köszönetet a tanároknak és hozzátartozóknak.
A diákok már hetek óta
készültek az iskolai életről
készített vidám és humoros

úgy játszották le a Színházban. A két osztály fergeteges
sikert könyvelhetett el.
Az előadás után, ezúttal
nem a gimnáziumban, hanem
a Széchenyi iskola aulájában
folytatódott a szalagavató.

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 Sz e n t g o t t h á r d é r t
Közalapítvány adószáma,
ahova az SZJA 1%-ának
felajánlását megtehetik:
19246200-1-18
Számlaszáma, ahova
adományaikat befizethetik: 11747068-20001474.

Filmbemutató

is jelzi. A Himnusz után Ropos
Annamária, 12. b osztályos
tanuló szavalta el Váci Mihály
Még nem elég! című versét,
a 11. évfolyamosok nevében

műsorral, amit előadtak. Újdonságnak számított, hogy a
huszonegyedik századi diákság (a „Z” generáció) immár
profi módon használja és

Bánfi-Nagy Ádám mondott
beszédet, majd Balogh Éva
intézményvezető köszöntötte
a diákokat és hozzátartozóikat,
sok sikert és kitartást kívánt az
érettségi előtt állóknak.
Az ünnepi beszéd után az
osztályfőnökök, Frigyné Molnár
Magdolna (12. g) és Szabó Szilárd
(12. b.) feltűzték a szalagokat.

veti be az új technikai eszközöket, több produkciót előre
felvettek, és rögzítettek és

A bál a diákok nyitótáncával kezdődött, melyet Herczeg Attila és Horváth Kristóf tánctanárok tanítottak
be. Ezután a maturandusok
a hagyományokat
őrizve a szüleikkel
bécsi keringőre táncoltak – a lányok az
édesapjukkal, a fiúk
az édesanyjukkal.
A vacsorát a Club3
Étterem biztosította,
a talpalávalót, mint
mindig, ezúttal is az
ajkai Extázis Együttes
szolgáltatta. A kitűnő
hangulatú szalagavató bál hajnali négy
óra után ért véget.
(t. m.)
Fotó: Herr Péter,
Horváth Zsuzsanna
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Február 4-én mutatták be
Szentgotthárdon a Csákányi László Filmszínházban
a Gotthárd TV János vitéz
című mesejátékát. Két évig
forgatták a jeleneteket, amelyekben 50 szentgotthárdi
gyermek és 50 helyi felnőtt
játszik. Petőfi Sándor művét
lelkes amatőrökkel játszatták a film rendezői. Gömbös
Sándorné ötlete nyomán
fogtak hozzá a munkához
a szentgotthárdi városi tv
munkatársai. A bemutatónak olyan sikere volt, hogy
a sok érdeklődő miatt pótelőadást is be kellett iktatni
a moziban.

rendel:

szerdán 10-12 h

hétfőn 15-18 h
csütörtökön 15-18 h
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Újabb ügyeket tudnak intézni a járásnál
Folytatás az 1. oldalról
A városban található Szentgotthárdi Szakosított Intézet
(korábban Szentgotthárdi
Pszichiátriai Betegek Otthona) több mint 700 lakójának
ügyes-bajos dolgait is itt intézik hivatásos gondnokok
közreműködésével.
Dr. Orbán István hivatalvezető elmondta, elég sok
utánjárással sikerült elérni,
hogy a Munkaerő-piaci Pontot
Körmendről visszakaphatta a szentgotthárdi járás. A
Hatósági, Foglalkoztatási és
Gyámügyi Osztály fennhatóságába tartozik, Hegyes Anikó
irányítja az osztályt. A járásban
élőknek januártól nem kell
Körmendre utazniuk.
Több állampolgárnak lehet
kedvező, hogy a fogyasztóvédelmi panaszokkal is a járáshoz fordulhatnak. Jótállási és
szavatossági ügyekkel, vásárlói panaszokkal kereshetik az
ügyintézőket. A járás az első
fokon eljáró hatóság, másodfokon a megyéhez fordulhatnak. A járási hivatalnokok
ellenőrzéseket is végezhetnek,
pl.: hogy kiszolgálják-e a fiatalkorúakat alkohollal, cigarettával, betartják-e az előírásokat
a kereskedők.
Bizonyos igazságügyi szolgáltatásokat eddig csak a megyei kormányhivatalokban
lehetett elérni, most a járásoknál is lehet. Azonnali pénzügyi
segítséget tudnak nyújtani
bűncselekmények áldozatainak, például, ha kirabolnak
valakit, ellopták a pénzét, vagy
a bankkártyáját, és nincsen
pénze a hazautazáshoz, nem
tud enni, ellopták a ruháját
stb. Krízishelyzetben, legfeljebb 106 ezer forintig, azonnal
adhatnak pénzt. Rendőrségi
jegyzőkönyv birtokában kérheti az áldozat a rendkívüli segítséget. Ha valakinek a házát
rabolják ki, és a megélhetése
kerül veszélybe, akkor is meg-

kaphatja a bűncselekmények
áldozatainak járó összeget,
a szentgotthárdi járásban
már januárban akadt erre is
példa. Az áldozatokat erről a
lehetőségről a rendőrség is
tájékoztatja.

Dr. Orbán István
Rászoruló állampolgárok
jogi segítséget is igénybe vehetnek a járásnál. Ha a vagyoni helyzetük indokolja, listáról
választhatnak ügyvédet, aki
felvilágosítást nyújt, segíti
megszerkeszteni a szükséges
okiratot, vagy adott esetben
képviseli őket polgári peres,
vagy büntető ügyekben. Az
ügyvédek térítési díját ilyenkor az állam fizeti, szentgotthárdi ügyvédek is találhatók a
listán. Az Aktív Korúak Ellátása, a Foglalkozás Helyettesítő
Támogatás a hajléktalanokat
is megilleti, ha fölkeresik a
járási hivatalt, tudnak nekik
segíteni.
Dr. Orbán István megerősítette, egyre több ügyet tudnak
intézni a 2015 novemberében
átadott kormányablaknál.
Még nem köztudott, hogy
nem kell Körmendre utazni
a Földhivatalba tulajdoni lap
másolatért, ezt 1000 forintért
kiadják Szentgotthárdon a
járásnál, és hiteles másolatot is
kaphatnak az állampolgárok
6250 forintért.

A kormányablaknál az ügyintézők hozzávetőleg 1500 féle
ügyben tudnak eljárni. Már
akkor se kell Szombathelyre
utazni, ha valaki a nyugdíját,
egészségbiztosítását akarja
intézni. De a gyes, a gyed, az
anyasági támogatás,
a családi pótlék is
helyben elindítható. Sokan dolgoznak Ausztriában,
az osztrák családi
pótlék is a járásnál
intézhető első fokon, nem Győrben!
Tájékoztatják az
állampolgárokat,
letöltik az iratokat,
és ha szükséges,
segítenek kitölteni a papírokat, és
továbbítják is azokat. Mindamellett
amit helyben meg
lehet oldani, azt továbbra is
itt intézik (útlevél, jogosítvány,
személyi igazolvány stb.)
A kormányablakhoz fordulhatnak állampolgársági
ügyekkel is, itt adhatják be a
honosítási kérelmeket, az egy-

is a járási hivatalban kérhető.
A helyi önkormányzat rendelete szabályozza, hogy az állami pénzbeli ellátásokon kívül
ki, milyen feltételekkel juthat
hozzá egyéb önkormányzati
ellátásokhoz.
Lapunk kérdésére, hogy
milyen fizetésemelést kaptak a szentgotthárdi járásnál
dolgozók, dr. Orbán István
elmondta, tavaly augusztustól állami tisztviselők lettek
a járásnál dolgozók, a szentgotthárdi járásnál átlagosan
30 százalékkal emelkedett az
alapilletményük. Végzettségük, a közigazgatásban eltöltött idejük és teljesítményük
alapján differenciáltak. Az
ügyfelek elégedettségét mérik,
Szentgotthárdon jók a visszajelzések, a járás társadalmi
elfogadottsága növekedett.
Ma már szívesen jönnek ide
dolgozni az emberek. Az alkalmazottak egyharmada
negyven év alatti, az állomány
fiatalodik.
Dr. Orbán István hosszútávon azt szeretné, ha a járás
a Kossuth utcai műemlék

Ügyfelek a kormányablaknál

szerűsített honosítási kérelmeket (ha valamelyik felmenőjük
magyar volt), de ha le akarnak
mondani az állampolgárságukról, azt is itt kérhetik. Továbbítják az iratokat a megyei
kormányhivatalhoz.
A szociális ellátások közül a
közgyógyellátás, az ápolási díj

épületben működne, csak
a kormányablak maradna
a Széll Kálmán téren. A volt
kaszagyári kultúrotthont teljesen felújítják, de továbbra is
az önkormányzat tulajdonában marad.
(t. m.)
Fotó: Bana Ferenc
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Elfogadták a költségvetést, több pénzzel
gazdálkodhatnak az intézmények
Folytatás az 1. oldalról
A város költségvetésének
tárgyalása előtt a polgármester elmondta, 2016 kiugróan jó
év volt, ennek következtében
tudják méltányolni és támogatni a város intézményeinek
kérelmeit. Tavaly az intézmények működtetésére 954
millió forintot fordíthattak,
az idén 1 milliárd 60 milliót,
azaz 96 millió forinttal többet.
A kormányzati intézkedések
következtében a kötelező béremelés 15 millió forintba kerül,
pályázati önrészre, fejlesztésre
144 millió forint tartalékot
képeztek. Habár Szentgotthárd az adóerő-képessége
miatt 226 millió forint állami
támogatást nem kap meg,
még így is az országban sok
kisvárosnál jobb a helyzet. Jó
szívvel ajánlotta a költségvetés
elfogadását.
Kovács Márta Mária a Jogi,
Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság elnöke ismertette a bizottság véleményét a
költségvetési tervezetről. A
költségvetés összeállításánál
fő szempontként az intézményhálózat fenntartása és
működőképességének megtartása, a kötelező feladatok
ellátása élvezett előnyt. Fontos
a pályázati források kihasználása és a tartalékképzés,
amennyiben a költségvetés
számai azt megengedik.
A város 2 milliárd 649 millió
forintos bevételből gazdálkodhat. A legnagyobb bevétel
a helyi adó: 1 milliárd 540
millió Ft, ebből legjelentősebb
az iparűzési adó: 1 milliárd 517
millió forint. Állami támogatásként 292 millió forintban
részesül a település az óvoda
és a szociális intézmények
fenntartása kapcsán. Az önkormányzat bérleti díjakból,
szolgáltatási bevételekből,

kötelező feladatok ellátására kapott működési támogatásokból is gyarapíthatja
bevételeit. A költségvetés tervezésekor figyelembe vették
a tavalyi 300 millió forintos
pénzmaradványt is.
Szentgotthárd kiadásainak főösszege megegyezik
a bevételeinek összegével.
Az intézmények, az önkormányzati hivatal és az önkormányzat működtetését az
általuk tervezett összegben, 1
milliárd 850 millió forinttal
szerepeltetik a költségvetési
tervezetben. Ez az összeg
tartalmazza a közel 209 millió
Ft szolidaritási hozzájárulást,
melyet az oktatási intézmények központosítása miatt
kell fizetnie a városnak.
A kötvényhez kapcsolódó
kezességvállalás 330 millió forint, így a fejlesztésre rendelkezésre álló keret 290 millió
forint. Tervezett beruházások
és fejlesztések: ingatlanvásárlásra és beltéri vízrendezésre
42-42 millió Ft, útépítésre 48
millió Ft és további 19 millió
Ft a vis maior támogatásból, az
óvoda vizesblokkjára 28 millió
Ft, lakásfelújításra 15 millió Ft,
a rábakethelyi ravatalozóra 10
millió Ft-ot terveztek, a térfigyelő és térinformatikai rendszer működtetésére 8 millió
Ft-ot szántak. A városrészi
kultúrházak felújításának
folytatása – a források figyelembevételével – prioritást
fog élvezni.
Az önkormányzat továbbra
is fontosnak tartja az önként
vállalt feladatokat is, ezekre
382 millió Ft-ot terveztek,
az önként vállalt feladatok
összességében a költségvetés
27%-át jelentik (a kötelező
feladatok finanszírozása 73%).
Az önkormányzat 2017-ben
is kiemelt feladatának tartja

színvonalas kulturális programok megvalósulását, a helyi
társadalmi szervezetekkel
való együttműködést, ezért
jelentős összeget szánt kultúrára, sportra és a civil szervezetek támogatására.
Kovács Márta Mária megköszönte az intézmények felelős
és takarékos gazdálkodását,
és mindazok munkáját, akik
segítették a tervezési folyamatot, és szakértelmükkel hozzájárultak, hogy elfogadásra
alkalmas költségvetés álljon a
képviselő-testület előtt.

Csendesné Kóbor Ildikó
könyvvizsgáló véleményezte
a költségvetési tervezetet.
Megállapította, a törvényi
feltételeknek megfelel, a likviditás megőrzését szolgálja.
A képviselőknek elfogadásra
ajánlotta.
A képviselő-testület a Pannon Kapu Kulturális Egyesület pénzügyi kérelme körül
kialakult vita után, 8 igen
szavazattal és 1 tartózkodás
mellett megszavazta a 2017-es
költségvetést.
(t. m.)

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.
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Az év vállalkozója, aki 26 évesen fizetést tudott adni édesapjának
Domiter László szentgotthárdi vállalkozó kapta tavaly
decemberben a Vállalkozók
és Munkáltatók Országos
Szövetsége (VOSZ) az Év Vállalkozója Díját. Az Apátistvánfalváról származó, négy
nyelven beszélő cégvezetőt
életéről, a gazdaságról és
hobbijáról kérdeztük.
Már a születése körül is
adódtak „eltérések”. Ötvenöt
éves korában, személyigazolvány-csere alkalmából tudta
meg, hogy nem is június 2-án
született, hanem május 30-án.
(Édesapja pedig azt állította,
valójában május 29-én, pénteken látta meg a napvilágot… a
régi anyakönyvi kivonat megjegyzés rovatában szerepelt az
új dátum.) Mivel a családjában
mindenki Ikrek jegyében született, nem sokat számított
az igazi dátum, úgyis együtt
ünnepelték a születésnapokat.
Apátistvánfalván született,
szülei a selyemgyárban dolgoztak három műszakban,
hatéves koráig a nagyszülők
nevelték, csak hétvégén találkozott apjával, anyjával. Ma is
élénken emlékszik, mennyire
várta a szülőket. Biciklin jöttek, édesanyja gyári ruhájából
olajos szag áradt, táskájából
karika kolbászt kapott minden
alkalommal.
Iskola előtt költöztették be
Szentgotthárdra, csak szlovénul beszélt. Pár hónap alatt a
többi gyerektől tanulta a magyar nyelvet. Mivel egy kukkot
se értett magyarul, sokáig nem
fért a fejébe, mit is jelenthet:
leckét írni…
A Vörösmarty gimnáziumból kimaradt harmadikban
(nem bírta a kémiát!), beiratkozott az ipariba, szerszámkészítőnek. A Kaszagyárban tanulta
ki a szakmát. Időközben levelezőn folytatta a gimnáziumot,
így esett, hogy 1969-ben kézbe
vehette mindkét bizonyítványát. Amikor bejelentkezett

az ipariba, nem sokat tudott a
szerszámkészítésről, amikor
elvégezte, azonban már tudta,
ügyes keze van, és azt szereti, ha valami kézzelfogható
produktumot hozhat létre. A
selyemgyárban dolgozott, egy
rokona rábeszélésére tett mestervizsgát 1972-ben. Kiszámolta, ha a gyárban marad, igaz,
hogy sok dolga nem akad, de a
csip-csup órabéremelésekkel
nem megy semmire. Akkor
már az anyagosztályon dolgozott, lepedőnyi nagy papírokra
gyűjtötte az anyagok listáját,
amiket aztán elsüllyesztett
valaki a fiókjába. Az volt az
érzése, rá se néztek. Megvárta,

ba. A hetvenes, nyolcvanas
évek Magyarországán nem
volt könnyű külföldre utazni,
rokonok, ismerősök egyengették az útját, küldtek neki
meghívólevelet. Szlovén és
német nyelvtudása az üzleti
életben is javára vált, később a
horvátot és az angolt is hozzátanulta. Harmincéves baráti és
üzleti kapcsolat fűzi a muraszombati Agroszerviz igazgatójához, valamint a postojnai
LIV (öntödei üzem) rogasovci
gyárához (betonkeverőket
gyártottak kooperációban).
Németországban Opel szervizeket látogathatott (elszármazott magyarok segítették),

Domiter László a robottechnikát mutatja az üzemben

míg apja nyugdíjba mehetett,
aztán fölmondott. A Honvéd
utcai lakásuk kis műhelyében
ketten kezdtek dolgozni. Volt
két autóbeállójuk, esztergapadjuk, karosszériát javítottak,
26 évesen akkori kifejezéssel
élve „maszek” lett, saját kezébe
vette a sorsát. Ennyi évtized
múltán is elhomályosult a
szeme, amikor megkérdeztem,
mi volt pályafutásának legnagyobb sikere: amikor édesapjának ő adhatott fizetést, és az, az
első év végén sokszorosa volt
annak, amit a gyárban keresett. Apjának azt a pillantását
sohasem felejti.
Nem telt el sok idő, már
alkalmazottat is tudott foglalkoztatni.
Kíváncsisága hajtotta a régi
Jugoszláviába, Németország-

tanulmányozta, hogyan dolgoznak. A kapcsolatokat és
utazásokat a szakmai fejlődés
érdekében használta. Ma már
csak nevet azon, hogy öregségére főiskolát is végzett, 42
évesen, tizen- és huszonévesek között szerzett külkereskedelmi diplomát, a szükség
vitte rá, hogy újra iskolába
járjon.
A Honvéd utcai kis műhely
helyére 1979-ben óvodát tervezett a városi tanács, felajánlották, pénzt, vagy másik telket
adnak érte. A Bethlen utcai
telket választotta, 80-tól 94-ig
ott dolgoztak.
Az Opel 1991-es szentgotthárdi megjelenése után beszállítót keresett, 160 jelentkező közül nyerte el a munkát.
A gyár szomszédságában, a

Füzesi úton hozta létre új telephelyét, 10 évig volt az Opel
beszállítója.
Vadászbarátságból született esztergomi logisztikai
cége (ma már nincs a tulajdonában), német üzletember
társával közösen alapították,
a Suzuki esztergomi gyárának voltak a beszállítói. A
japán világcég évi 300 ezer
autót gyártott a 2000-es évek
kezdetén. Domiter László
Szentgotthárdon két gazdasági társaságot működtet, a
Dometál Préstechnikai Kft.-t
és a Dominvest Kft.-t, 52 alkalmazottat foglalkoztat. 72.
évéhez közeledve, közgazdász
és gépészmérnök fiai lépnek a
nyomdokába. Lánya Bécsben
él, nemzetközi közgazdászként az ENSZ-ben dolgozik.
Egy tízéves lány és egy hatéves
fiú unokája van.
A cégvezető nyugdíjas, csak
akkor szól bele a gazdasági
ügyekbe, ha kérdezik. Megengedheti magának, hogy
hobbiból, ultrakönnyű repülőt és egy 1953-ban gyártott
Oldtimer Jeep Willys-t építsen
a régi munkahelyén.
Húsz éve tett repülővizsgát
Ausztriában, ha kedve tartja,
sportrepülőjével utazik.
A magyar gazdaság helyzetében érzékel kedvező változásokat az utóbbi években.
Az osztrák szomszédság miatt
azonban a városban sincs
elég szakember. Négy-öt éven
belül el kellene érni az osztrák
bérszínvonalat, akkor kevesebben mennének el. Ő nem
beszélne le senkit arról, hogy
más országban is kipróbálja
a szaktudását, hozza haza a
tapasztalatait.
Domiter László saját erejéből lett sikeres vállalkozó.
Az Év Vállalkozója Díjról azt
mondta: 45 éve vállalkozó,
valaki észrevette, persze hogy
örült az országos vállalkozói
príma díjnak.
(t. m.)
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A magyar kultúra napját ünnepelték
Szentgotthárdon a Csákányi
László Filmszínház adott otthont az idei magyar kultúra
napi ünnepségnek január 19én, melyet élénk érdeklődés
kísért. A Himnuszt Császár
Kristóf, a Vörösmarty Mihály
Gimnázium tanulója szavalta, majd Labritz Béla alpolgármester mondott ünnepi
beszédet.
Ez az a nap, amikor főhajtással emlékezhetünk meg legfontosabb kincsünkről, amely
megkülönböztet minket
más népektől – mondta
a szónok, majd így folytatta: a magyar kultúra
létünk érdekében kifejtett cselekvés és nemzeti
azonosságtudat egyszerre.
Hangsúlyozta, hogy a kultúra napja akkor válik igazi
ünneppé, ha feladataink jegyében számvetést készítünk.
Szentgotthárdon már hosszú
évek óta nemcsak e nap környékén, hanem folyamatosan
kiemelt figyelmet fordítanak a
kultúrára, a kultúrát közvetítő
intézményekre, a kulturális
csoportokra, kulturális rendezvényekre, fejlesztésekre.

tiválján, vagy éppen az 1Úton
Nemzetközi Zarándoknapon.
Az Önkormányzat a Pannon
Kapu Kulturális Egyesülettel és más kulturális jellegű szervezetekkel karöltve
arra törekszik, hogy igényes
programokat kínáljanak a
helybeliek és az ide látogatók
számára. Ezt a törekvést 2017ben is szeretnék folytatni.
Nemcsak a magyar kultúra,
de a környéken élő nemze-

Minőségi kulturális

Sebestyén Dénes kitüntetett (jobbról)
az alpolgármesterrel

programokat kínálnak

vezetek munkáját, elhivatottságát,
erőfeszía szentgotthárdiaknak
téseit. Az alpolgármester
zárásként Aranyosi Ervin
szavait idézte:
Ha egy nemzet összefog,
tiségek kultúrájának megőrzését is fontosnak tartják. pokol kialszik, összerogy, s
Ennek több megnyilvánulása kézen fogva megyünk tovább, s
is volt 2016-ban. Az év során új együtt teremtünk száz csodát!”
fellépőruhával támogatták a
„C” (felső) kategóriában Arany
minősítést szerzett fúvósokat,
segítették a Szentgotthárd Város Vegyeskarának walldürni
utazását. A Civil Alap nagy
részét is a kultúrát közvetítő

és Páli Borka, a Takács Jenő
Alapfokú Művészeti Iskola
növendékei népdalcsokrot
adtak elő. Kövesdi Anna, aki
szintén az intézmény növendéke, Járdányi Magyar
tánc c. művét szólaltatta meg
hegedűn. Császár Fanni, a
Vörösmarty Mihály Gimná-

A Szentgotthárdi Városi Vegyeskar
népdalfeldolgozást adott elő

Németh Olivér mesét mondott

A múlt évben is sokat tettek
ez ügyben. Több népszerű
művészt is felsorolt, akik részt
vettek egyebek közt a Koltainapokon, a Ruttkai-Latinovitsnapokon, a Szerelmesek Fesz-

programok támogatására
fordították. A magyar kultúra
napja a legjobb alkalom arra,
hogy megköszönjék a magyar
kultúráért, a magyar nyelvért
dolgozó emberek, civil szer-

Az ünnepségen kitüntetést
is átadott Labritz Béla alpolgármester. Szentgotthárd
polgármestere, Huszár Gábor,
Szentgotthárd város kulturális életében, különösen a filmművészet területén végzett
áldozatos és lelkiismeretes
munkájának elismerése és
megbecsülése jeléül Polgármesteri Díszoklevelet adományozott Sebestyén Dénesnek.
Az ünnepséget – alkalomhoz illően – kulturális műsor
színesítette. Sebestyén Virág

zium tanulója Aranyosi Ervin
A magyar kultúra napjára c.
versét adta elő, Németh Olivér az Arany János Általános
Iskola 1-4. Évfolyamos Iskola
3. osztályos tanulója pedig
vidám mesével szórakoztatta
a résztvevőket. Szentgotthárd
Város Vegyeskara előadásában népdalfeldolgozást hallhatott a közönség.
Mivel a kultúra napi megemlékezéshez a mozi előterében a 10 éves a Mesepalota
című kiállítás is hozzátarto-

Szentgotthárd
zott, dr. Gömbös Sándorné
beszélt a megjelenteknek a
kiállítás előzményeiről és
létrejöttéről. Elmondta, hogy
a városi televízió műsorához
olyan gyerekeket keresett,
akik szeretik a mesét, akik
szívesen olvasnak meséket.
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Minden hétre jutott egy új
mese, s egy-egy mesét 6-8
alkalommal is elpróbáltak.
Egyre szebben, tisztábban,
kifejezőbben olvasták a meséket. Színesítették ezt bábozással, rajzolással, kis jelenetekkel
is. Később a nagymamákkal is

Kiállítás: betekintés a mesevilágba

Gömbös Sándorné a kiállításról beszél
meséltettek unokáknak, kisebb gyerekeknek. Elmondták
a meséket magyarul-németül
és magyarul-szlovénül is, sőt,
még cigány mesét is találtak.
Összesen 475 mese jött össze,
de ezt még bővíteni szeretnék.
Ebből a gazdag mesetárból lát-

ható a kiállítás a mozi előterében. Köszönetet mondott a sok
segítséget nyújtó Gotthárd TVnek. Emlékeztetett arra, hogy
a mese örök, gyermekek és
felnőttek szívesen merülnek
el a mesék világában.
L.E.

Opel Szentgotthárd Kft. nyílt
napján. Részt vettek a Civil
Fórum által szervezett őszi
szemétszedési akcióban, a
Partnerségi Információs Napon, a Civil Szervezetek XVI.
Baráti Találkozóján, valamint
Szombathelyen az energia-

templomába, majd a Szent
Anna kápolnát is elhagyva
folytatták útjukat az 1984-ben
felállított Békekőhöz, az emlékmű azoknak az áldozatoknak az emlékét őrzi, akik 1664.
augusztus 1-én vesztették
életüket a mogersdorfi csatában. Verőfényes napsütésben,
vidám hangulatban járták végig a 15 km-es távot az aranysárga, tarkabarka avarban,
és közben megcsodálhatták
ennek az évszaknak a káprázatos szépségét.
További őszi-téli programjaik folytatódtak a Civil
Fórum irodájában, melyen
többek között megbeszélik a
csontritkulás szűrővizsgálat
szervezésének előkészületeit,
és évbúcsúztatót is tartottak
a hagyományoknak megfelelően.
A klub nyitott, szeretettel
várja havi klubnapjain mindazokat, akik szeretnének a
sokszínű, életvidám közösséghez tartozni, s közben az
egészségükért is tenni.
Csörnyi Zoltánné

Sokszínű egészségvédők
„Nincs még egy évszak, mely
ennyi pompát rejt!” – vallják
Ady Endre nyomán a Harmónia Egészségvédő Kör
tagjai, annak ellenére, hogy
az emberek többsége a nyári
vakáció, pihenés után keserű
szájízzel gondol az őszre és
a télre.
2016 májusában ünnepelte e Szentgotthárdon 20
éve működő civil szervezet
a jubileumát. Az évforduló
kapcsán a klub elnöksége
Csuk Mihályné vezetésével
még több egészségvédelemmel kapcsolatos – az őszi
természet sokszínűségét
tükröző – igazán változatos
programokat kínált a városban és városkörnyéken élő
lakosság számára ebben az
évszakban is.
Az őszi programok a szeptemberi magyarlak-hegyi túrával kezdődtek, majd egyéb
civil szervezeteket is bevonva
csatlakoztak a klubtagok a
Világgyalogló naphoz, amit
egy alsószölnöki kerékpár-

túra és egyéb kirándulások követtek. A novemberi
„Egészséghónap” kapcsán
folyamatosan zajlottak az
EFI-vel (Egészségfejlesztési
Iroda) közös orvosi előadások
a lakosság szélesebb rétegeit
érdeklő témákban, melyekre

A Harmónia Klub tagjai a Várkert lépcsőjén

mozgósították a lakosságot.
Megjelent az 5. receptfüzetük
„Őrségi és vendvidéki tájjellegű pástétomok és saláták
Harmónia módra” címmel,
melyből kóstolóval egybekötött bemutatót tartottak az

takarékosság jegyében megrendezett konferencián.
Novemberben a klub tagjai Márton-napi gyalogtúrát
szerveztek Mogersdorfba. A
túra során betértek az ausztriai Nagyfalva Szent József
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A magyar népdalkincset Programajánló
népszerűsítik
A szentgotthárdi Szirének
trió kilenc éve szerepel különféle rendezvényeken hazánkban, de felléptek már
Szlovéniában is. Pálláné Király Mária, Soós Józsefné és
Csörnyi Zoltánné fontosnak
érzik, hogy a hallgatóságot
hozzásegítsék a magyar népdalkincs megismeréséhez.
A Szirének vallják, hogy az
éneklés gyógyítja a lelket is.
A szentgotthárdi Szirének
trió 2008 nyarán alakult,
Pálláné Király Mária, Csörnyi
Zoltánné és Soós Józsefné részvételével. Mindhárman 20-25
éven keresztül énekeltek Szentgotthárd Város Vegyeskarában,
hét éve pedig a Békefi Antal
Népdalkörnek is tagjai.

ikkal városi, kistérségi, megyei
és országos rendezvényeken
képviselték Szentgotthárdot.
Az első komoly megmérettetésükre 2009-ben Budapesten a Láng Művelődési
Házban került sor, a Nóta és
Népdalkedvelők III. Országos
Találkozóján. A szakértő zsűri
„Kiváló minősítéssel” jutalmazta a Szirének trió fellépését és
megjegyezte, hogy előadásmódjukból kitűnik a népdalok
iránti szeretet és megbecsülés.
Az első sikerek után rendszeres résztvevőivé váltak a
felmenő rendszerű megmérettetéseknek, versenyeknek,
de különféle, kisebb-nagyobb
rendezvényeken nagy kedvvel szerepelnek a mai napig
is. Szívesen hívják őket helyi,

Soós Józsefné, Pálláné Király Mária, Csörnyi Zoltánné
A trió célja elsősorban a
magyar népdalkincs megőrzése, továbbörökítése az
egymást követő generációk
számára. Fontosnak érzik,
hogy a különböző korosztályú
hallgatóságot – unokáktól
nagyszülőkig – hozzásegítsék
az éneklés csodálatos világának megismertetéséhez,
a legkülönbözőbb tájegységek dalainak tolmácsolásával.
Vallják, hogy a dalolás, a dalok
hallgatása megkönnyíti, érdekesebbé, szórakoztatóbbá
teszi az életet, és úgy gyógyítja
a lelket, ahogyan a gyógyszerek
nem tudják.
A megalakulásuk óta eltelt
időben színvonalas előadása-

vidéki ünnepségekre, mivel
színes, hangulatos műsorukkal, sorozatos közönségsikert
aratva, emelik a rendezvények
színvonalát.
R e p e r t o á r j u k b a n Va s
meg yei népdalokon kívül
az ország különböző tájegységeinek – bakonyi, alföldi, nagyecsedi, kalocsai,
derecskei, dél-alföldi, szatmári
– népdalain kívül nógrádi dudanóták is szerepelnek.
Produkcióikkal számtalan
megyei, regionális és országos
elismerés, díszoklevél, egyéb
kitüntetés birtokosai.
Felkészítőjük Rezső Rita a
Takács Jenő Zeneiskola tanára.
Horváth R. László

Február 15. 15:00 A város helyzete
Huszár Gábor polgármester tájékoztató fóruma – a Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület rendezvénye.
Helyszín: Színház aula.
Február 11. 17:00 Szalagavató.
Az SZMSZC III. Béla Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
szalagavató ünnepsége a Színházban (belépés csak meghívóval).
Február 12. 14:00 A szlovén kultúra napja
A Magyarországi Szlovének Szövetségének rendezvénye a
Szlovének Házában.
Február 20. 9:50 és 10:45 Zenélő földgömb a Savaria Szimfonikus Zenekar Ifjúsági Filharmónia koncertje.
Helyszín: Színház.
Február 21. 10:00 és 14:00 Fabula bábszínház: Vuk című
bábjáték
Mesekapu gyermekszínházi bérlet előadása.
Belépőjegy: 750 Ft. Helyszín: Színház.
Február 23. 19:00 „Kaland a régi királlyal” - Kovács Ákos
Krúdy-estje
A Kossuth-díjas énekes ezúttal prózai színészként lép a
pódiumra. A műsorban közreműködik: Szigethy Gábor
színház- és irodalomtörténész is.
Jegyárak: Felnőtt: 1200 Ft. Diák/nyugdíjas: 850 Ft.
Helyszín: Színház.
Február 25. 14:00-20:00 Mesefarsang
14:00 Farsangi JátszóKapu kézműves foglalkozás.
15:30 Jelmezes felvonulás - Öltözz be mesésen!
16:00 Hamupipőke - gyermekszínházi előadás.
Jegyárak: Gyerek: 600 Ft. Felnőtt: 1000 Ft.
17:00 Jelmezverseny eredményhirdetés.
17:20-20:00 Mese habbal – Farsangi fánk party (fánk lekvárhabbal).
Helyszín: Színház aula, nagyterem
Február 28. 15:00 Nyugdíjas Farsang
Helyszín: Színház
Március 8. 9:00-17:00 Véradás
Helyszín: Színház aula
Március 10. 19:00 Nőnapi Operett Gála – az Orfeum Vándorszínpad előadása
Sztárvendég: Oszvald Marika.
Belépőjegy: 3400 Ft.
Helyszín: Színház.
Március 18. 16:00 Szent Efrém Férfikar és Szokolay Dongó
Balázs népzenész interaktív koncertje
A Szent Efrém Férfikar 2002-ben alakult meg, s az utóbbi
években Magyarország egyik legnépszerűbb vokális együttesévé vált. A szentgotthárdi hangversenyen Bartókot egy
viszonylag ismeretlen oldaláról mutatják be a közönségnek.
A hangverseny érdekessége, hogy a férfikarok népzenei
környezetben szólalnak meg. Az együttes művészeti vezetője Bubnó Tamás, népi fúvós hangszereken közreműködik
Szokolay Dongó Balázs.
Bérleten kívüli jegyár: Felnőtt: 1000 Ft. Nyugdíjas, diák: 500 Ft.
Helyszín: Színház.
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Rekordmennyiségű, 630 ezer Opel motor készült tavaly
Több motor készült, mint
bármikor, nőtt a gépkocsieladás, teljes gyári garancia. Jól sikerült a 2016-os év
az Opelnél, a szentgotthárdi gyárban is.
Szentgotthárd rekordévet
zárt 2016-ban, közel 630
ezer motor készült az Opel
magyarországi gyárában,
ami 23 százalékkal több,
mint eddig bármikor. Érdekesség, hogy tavalyig, 1999ben és 2015-ben gyártotta
szinte darabra megegyezően
a legtöbb motort a szentgotthárdi gyár, mindkét
esztendőben 511 800 körüli
mennyiséget. A tavalyi volumen meghatározó része
– több mint 470 ezer motor
– a legkorszerűbb technológiát felvonultató Flex
gyárból került ki, de a régebbi, úgynevezett Family1
üzemben is csaknem 158
ezer motor készült. Az Opel
Szentgotthárd Kft. üzeméből
kerül ki valamennyi Astra
motor, de minden más Opel
személyautóba is készülnek
motorok a gyárban. Ennek
megfelelően nagyon sokféle
motorváltozatot állítanak
elő. A Flex üzemben például
38 motorvariáns jön le a
sorokról.
Grzegorz Buchal, az Opel
Szentgotthárd Kft. igazgatója szerint 2017-ben izgalmas
év elé néz a gyár.
– Fontos mérföldkövek
következnek rögtön az év
elején. Arra készülünk, hogy
február közepén elkészül a
9 milliomodik motor, a Flex
üzem nem sokkal később
átlépi az egymilliós gyártott
darabszámot, márciusban
pedig ünneplünk, hiszen
25 éves lesz az első magyar
személyautó, a Szentgotthárdon gyártott Opel Astra.
Ami pedig a termelési volument illeti, az idén 2016-hoz

Korszerű technika és technológia a motorgyárban

hasonló számokat várunk –
mondta a gyárvezető. Szentgotthárdon az Opel eddig 1.4
milliárd eurót fektetett be:
a motorgyár az Opel legnagyobb ilyen jellegű üzeme,
amely több mint 2000 embernek ad munkát.
A hazai Opel-eladásokban
a növekedés tavaly megtorpant, személyautó-eladásokban 6 százalékos volt,
ami alacsonyabb, mint a
piaci átlag. Ezzel együtt is a
pénzügyi válság, azaz 2009
óta most talált a legtöbb
Opel gazdára Magyarországon, összesen 10 536 darab.
Az Opel mind a személyautó
eladásokban, mind pedig
a kishaszonjárművekkel
együtt számított összes eladásokban a harmadik helyen végzett. A forgalomból
kivont járművek figyelembevételével számított tényleges hazai statisztika az
Opel esetében nagyobb piaci részesedést és második
helyezést is jelent mind a
személyautó-piacon, mind
pedig összes eladásokban.
Ami az idei évet illeti: az
Opel 2017-ben 7 újdonságot
mutat be. Ezek közül az
Ampera-e elektromos autó
még nem jut el Magyarországra, az új Insignia, az
Insignia Sports Tourer és

Country Tourer viszont igen.
Népszerű és egyre növekvő
s z e g m e n s b e é rke z i k ké t
Opel crossover: a kisebb
Crossland X, amely a Merivát
váltja föl, s már a nyáron itt
lesz, a nagyobb Grandland
X az év vége felé érkezik,
és mellette megmarad a kínálatban az Opel népszerű
hétülésese, a Zafira is. Az
újdonságok sorát a Vivaro
ősszel debütáló exkluzív,
személyautós változata egészíti ki.
(Forrás: Opel Média)
Fotó: L.E.

Pályázati tájékoztató
a refektóriumban
A Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató
Nonprofit Kft. koordinálásában pályázati tájékoztatót
tartottak február 2-án, Szentgotthárdon az Önkormányzati Hivatal Refektóriumában. A tanácskozáson települési
önkormányzati képviselők, civil szervezetek képviselői és
a térség vállalkozásai is képviseltették magukat.
A megjelenteket Huszár Gábor, Szentgotthárd polgármestere köszöntötte. Elmondta, Szentgotthárd 2,2 milliárd
forint értékű pályázatokat nyújtott be az előző év során,
melyeknek az idén várható az elbírálásuk. A város fejlődése
nemcsak Szentgotthárd, de a térség egészének, a környéken élőknek is fontos. V. Németh Zsolt, a Földművelésügyi Minisztérium környezetügyért, agrárfejlesztésért és
hungarikumokért felelős államtitkára, a térség országgyűlési képviselője hangsúlyozta, a hazai és uniós források által
kínált lehetőségeket Szentgotthárd és a térség fejlesztése
szempontjából is fontos jól kihasználni. A most kezdődő
pályázati ciklusban megpróbálják egyszerűsíteni a pályázati rendszert, és az uniós pénzek mellett hazai források is
rendelkezésre állnak majd.
A szakmai tájékoztatói fórumon továbbá szó esett gazdasági és vidékfejlesztési pályázati felhívások ismertetéséről,
valamint a határon átnyúló, nemzetközi programok aktualitásairól is. A szakemberek által tartott előadások után
kérdéseket tehettek fel a fórum résztvevői.
Papp Bálint
stratégiai és fejlesztési ügyintéző
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Mégis megépülhet az S7-es fürste
Ausztriában közel húsz éve
vitatkoznak az S7-es gyorsforgalmi út építéséről. Az
ellenzők nem annyira az út
ellen emelték fel szavukat,
hanem a nyomvonala és
kivitelezése ellen (alagutak,
erdőirtás, élőhelyek elvesztése stb.). A kifogások ellenére
a közelmúltban mind a nyugati, mind a keleti szakasz
megkapta a hatályos környezetvédelmi engedélyt az
osztrák hatóságoktól.

tópályától tart Dobersdorfig
(valamivel Fürstenfeld után
a magyar határ felé), hossza

14,8 km, tervezett építési költsége 470 millió euró (kb. 145
milliárd Ft).

A tervezett gyorsforgalmi
útnak két szakasza van. A
nyugati szakasz az A2-es au-

A keleti szakasz Dobers
dorftól tart a magyar határig,
Rábafüzesnél fog csatlakozni
a szintén tervezési szakaszban lévő M8-as autóúthoz.
Hossza 13,6 km, tervezett építési költsége 140 millió euró
(kb. 44 milliárd Ft).
A nyugati szakaszt 2x2 sávosra, a keleti szakaszt 2x1 sávosra tervezik, mivel a keleti
szakaszon kisebb forgalom
várható, mint a nyugatin.
A költségeket jelentősen
növeli három alagút megépítése, köztük a leghos�szabb Rudersdorfnál lenne,
közel 3 km hosszú.

Ökumenikus imaórát tartottak Szentgotthárdon
Fél évszázada, hogy hazánkban megtartották az első
ökumenikus imahetet a keresztények egységéért, azóta
egyre sürgetőbbé vált Krisztus szeretetének közvetítése.
Amikor a német nemzeti
előkészítő bizottság 2014 őszén
először ülésezett, hamar világossá vált, hogy az idei ökumenikus imahét anyagában két fő
hangsúlynak kell lennie.
Mindenekelőtt Isten szeretetét és kegyelmét kell megünnepelni, „az emberiség megigazulását egyedül kegyelemből”, a
Luther Márton nevéhez fűződő
reformáció fő témájára utalva.
Másrészt az imahét anyagának
rá kell világítania a reformációt
követő mély megosztottság

fájdalmaira is, amelynek erős
hatása volt az egyházra. Nyíltan meg kell nevezni a bűnt,
és olyan lépéseket kell tenni,
amelyek a megbékélés útjára
vezetnek.
Végül Ferenc pápa 2013-as
Evangelii gaudium (Az evangélium öröme) című apostoli
buzdítása szolgáltatta az idei
év témáját ezzel az idézettel:
„Krisztus szeretete szorongat
minket”. Ezzel az igeverssel
(2Kor 5,14) és a korinthusiakhoz
írt második levél egész ötödik fejezetének összefüggését
figyelembe véve fogalmazta
meg a német bizottság a 2017es imahét témáját.
Szentgotthárdon, a Nagyboldogasszony római katolikus
templomban dicsőítő, zenés

Pete Polgár Máté, Loós Zsuzsanna, Sisakné Páll Klára

Együtt imádkoztak a Nagyboldogasszony tempomban
imádsággal kezdődött az ökumenikus imaóra, melyen részt
vettek a történelmi egyházak
lelkészei, hívek és gyülekezeti
tagok.
Pete Polgár Máté római katolikus káplán, házigazdaként
köszöntőjében arra hívta fel
a jelenlévők figyelmét, hogy
Krisztus szeretete imádságra
késztet minket, de ugyanakkor
arra is, hogy az imádságon túl
valamit tegyünk is a keresztények közötti egységért.
Kollerné Loós Zsuzsanna
evangélikus lelkész Pál apostol szavait és tetteit idézve
köszöntötte a megjelenteket:
– Pál apostol arra emlékeztet
bennünket, hogy Isten megbékéltetett minket önmagával
Jézus Krisztus által. Krisztus
szeretete arra indít minket,

hogy a megbékélés, a kiengesztelődés követei legyünk.
Sisakné Páll Klára református lelkész igehirdetésében
feltette a kérdést: vajon ki lehet
Krisztus követe, és követője?
Saul és Lévi életpéldájával
választ adott, a két bibliaialak
szerényen tette dolgát, miután
meghívást kaptak. Saulból Pál,
a népek apostola lett; Léviből,
a vámosból Máté evangélistaörömhírhirdető vált. A mai kor
keresztény emberének mernie
kell elfogadni és hirdetni, hogy
Krisztusban békénk van. Bátran kell vállalni az örömmondó-békekövetséget.
Az ökumenikus imaóra a
jelenlévők közös apostoli hitvallásával ért véget a szentgotthárdi barokk templomban.
Horváth R. László
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enfeldi gyorsforgalmi út?
A gyorsforgalmi út építési
szándékát még 2008-ban, közel 20 évvel ezelőtt jelentették
be, azóta tart az engedélyezési
eljárás, amely többlépcsős,
tartományi (Burgenland és
Stájerország), valamint országos rendszerben, környezeti
hatástanulmánnyal, engedélyek kiadásával, ügyféli bejelentkezésekkel, kifogásokkal
és fellebbezésekkel nehezített.
Az egyik fő ellenző az „Allianz gegen S7“ (Szövetség az
S7-es ellen) alapvetően nem
is a gyorsforgalmi út ellen van,
hanem annak nyomvonala,
kivitelezése és egyéb részletei

ellen. A Szlovéniában megépült Lendva-MuraszombatMaribor autópálya miatt jelentősen csökkent a Burgenland
és Magyarország felől Ausztria
nyugati részébe, illetve Olaszországba tartó forgalom, ami
az S7-es szakaszon történne,
ezt a legfrissebb forgalomszámlálási adatok is igazolják.
Így szerintük elég és olcsóbb
lenne az A2-es autópályát
összekötő mostani országút
felújítása, elkerülő szakaszok
építése.
Ezzel elkerülhetők lennének
költséges alagutak fúrásai, erdőirtások, élő- és költőhelyek

elvesztése stb. Nem tartják kielégítőnek a gyorsforgalmi út
téli sózás miatti káros hatások
megoldását sem.
Az osztrák Zöld Párt pedig
arra hívta fel a figyelmet, hogy
az S7-es megépítése évente
további 27. 500 tonna széndioxid-kibocsátást jelentene.
A kifogások ellenére a közelmúltban mind a nyugati, mind
a keleti szakasz megkapta a
hatályos környezetvédelmi
engedélyt, amit a kivitelező
(Asfinag) jelentős „szakaszgyőzelemnek” tekint. Idén
tavasszal már az építéshez
szükséges munkautak meg-

építését tervezik. Ősszel már
a nagyobb volumenű építkezések jönnek, mint hidak,
majd a rudersdorfi 3 km-es
alagút. A teljes gyorsforgalmi
út kiépítését az Asfinag 5 év
időtartamra tervezi, de akár 7
évig is eltarthat.
A gyorsforgalmi út építését
ellenzők még abban reménykednek, hogy nincs minden
benyújtott kifogásuk lezárva,
továbbá terveznek még néhány utolsó hivatalos lépést,
de egyre kisebb az esélyük
arra, hogy az építkezést megakadályozzák.
Woki Zoltán

A gimnázium csapata III. helyezést ért el a megyei döntőn

Feltárult az Értéktár
Szombathelyen január 11-én
– az alkalomhoz és helyhez
illő öltözékben – lépkedtünk
fel a Megyeháza vörös szőnyegén a díszterembe, hogy
összemérjük tudásunkat és
ügyességünket a megye öt
másik középiskolás csapatával. Igazi élmény volt.
Tudja a kedves Olvasó,
hogy meddig kell dagasztani
a dödöllét? Ki nevezte lábszánkózásnak és népszerűsítette Magyarországon a síelést? Melyik napon rajzolták
be Kőszegen a friss hajtások
képét a Szőlő Jövésnek Könyvébe? Mit jelent egy sírkövön
a kancsó-motívum? Mi tudjuk. Mivel az első két fordulón kapott 15 oldalas feladatlapnak, majd a 15 kérdéses
internetes feladatsornak
a megoldásához át kellett
tanulmányoznunk a Megyei
Értéktár oldalára feltöltött
anyagokat, a helyi értéktárat
és 6-7 videofelvételt.
A döntőbe jutott Töri Team
gimnazista csapat tagjai –

Bánfi-Nagy Ádám, Bedi Vanessza, Lang Márk és Sturm
Zsófia 11. évfolyamos tanulók
– a felkészítő tanárukkal,
Horváth Zsuzsannával együtt
prezentáció készítésével,
versrészletek tanulásával és
az értékek böngészésével
készültek a döntőre. A Megyeháza dísztermében a megyei
közgyűlés elnöke, Majthényi
László, majd a Megyei Értéktár elnöke, Tausz István
köszöntötte a versenyzőket.
Ezután a játékmester, Kukor
Ferenc vette át a szót, és két
felvonásban változatos, ötletes, szellemes feladványokkal
tette próbára a csapatok tudását és kreativitását.
Önök hogyan mutogatnák
el a madarak és fák napját?
Hányadik képkockából ismernék fel a Ság hegyi Trianon-emlékmű keresztjét?
Tudnák-e, hogy milyen betegség pusztította el a cáki
szőlőket? Beazonosítanák-e
Széll Kálmánt abból az információból, hogy „dukai és
szentgyörgyvölgyi” előnevű

Bedi Vanessza, Lang Márk, Bánfi-Nagy Ádám, Sturm Zsófia
Vas megyei személy? Ezek és
hasonló feladatok megoldását
várta el a verseny. A 7. feladatban a villámkérdésekre adott
helyes válaszainkkal mi tartottunk ki a legtovább, hiszen
a helytelen válasz „jutalma” az
volt, hogy a csapatok elveszítettek egy-egy életet.
Amíg a zsűri tanácskozott, a
címerteremben láttak minket
vendégül finom estebédre.
Harmadikak lettünk, a Kanizsai Dorottya és a Nagy
Lajos Gimnázium csapata
előzött meg bennünket. De

mi ennek a helyezésnek is
nagyon örülünk, hiszen így
is szép jutalmakat kaptunk:
a csapat három napot tölthet
el a kőszegi erdei iskolában,
hogy még jobban megismerje
az Alpokalja e csodás vidékét. A csapattagok egy-egy
fülhallgatóval, mozijeggyel,
különböző irodaszerekkel,
kellemes élményekkel és szűkebb szülőföldünkről szerzett
sok érdekes ismerettel lettek
gazdagabbak. Köszönjük a
szervezőknek!
(VMG hír)
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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 (10.)
Az inzulinrezisztenciáról
Az inzulin a hasnyálmirigy
béta-sejtjei által termelt hormon, mely elsősorban a cukoranyagcserét szabályozza. Inzulin hatására képesek a sejtek a
vérben lévő glükóz felvételére
és hasznosítására, ezáltal a
vércukorszint csökkentésére.
Inzulinrezisztenciáról akkor
beszélünk, ha a hasnyálmirigy által termelt, normális
mennyiségű inzulin kisebb
vércukorszint-csökkentő
hatással rendelkezik. Ennek
oka, hogy a sejtek inzulin
iránti érzékenysége csökken.
Kialakulásában genetikai
faktorok és az életkor mellett
jelentős szerepet játszanak
környezeti tényezők, mint a
nem megfelelő táplálkozás,
mozgásszegény életmód, hasi
típusú elhízás, stressz. Az inzulinrezisztencia kezdetben
nem okoz semmiféle tünetet,
mert a hasnyálmirigy nagyobb
mennyiségben termel inzulint,

ezáltal a vércukor értéke a
normális tartományban marad. Amikor a hasnyálmirigy
béta-sejtjei már nem képesek
több inzulint termelni, a vércukorszint emelkedni kezd, kialakul az emelkedett éhgyomri
vércukor-szint, vagy csökkent
cukortolerancia, majd a 2-es
típusú cukorbetegség.

Inzulinrezisztencia áll a metabolikus szindróma néven ismert tünetegyüttes – hasi típusú elhízás, magas vérnyomás,
cukorbetegség, emelkedett
vérzsírszintek és emelkedett
húgysavszint – hátterében is. A metabolikus szindróma,

a cukorbetegség egyaránt a
szív- érrendszeri betegségek
megjelenésének jelentősen
fokozott kockázatával jár, a
szív-érrendszeri halálozás
előfordulása azon betegcsoportokban többszörösére nő.
Mit tehetünk? Mindig a legjobb a betegség kialakulásának
megelőzése megfelelő összetételű táplálkozással, fizikai
aktivitásunk növelésével a
mozgás mindennapjainkba
való beillesztésével. Ugyanilyen fontos a már kialakult
anyagcserezavar korai szűrése, amikor még tüneteket
nem okoz. Gyakran nem
elegendő az éhgyomri vércukor- és vérzsírok- illetve
a húgysavszint meghatározása,
szükség lehet az inzulinrezisztenciát, vagy a cukorbetegséget
megelőző szénhidrátanyagcsere-zavart sokkal korábban
és érzékenyebben jelző ún.

OGTT (terheléses vércukor
vizsgálat) elvégzésére, némely
esetben a vér inzulinszintjének
mérésére. Főleg akkor szükséges ezeknek a vizsgálatoknak
az elvégzése, ha valakinek túlsúlya van, magas a vérnyomása, „zsírmája” van, családjában
előfordult cukorbetegség, vagy
szénhidrátanyagcsere-zavar,
terhessége során cukorbetegsége volt.
Arra biztatok mindenkit,
főként, ha a „veszélyeztetett”
csoporthoz tartozik, keresse
fel háziorvosát, hogy a szükséges szűrővizsgálatok időben
elvégezhetők legyenek, amikor
még nincs a betegségnek tünete, és a folyamat megállítható
életmód-terápiával, szükség
esetén gyógyszeres kezeléssel
kiegészítve.
Dr. Ribarits Ágota
belgyógyász szakorvos,
háziorvos
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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MOZIMŰSOR
MOZIMŰSOR
február 10. 19:00, február
13. 19:00 (Oscar-díj 2017:
összesen 6 jelölés!)

A fegyvertelen katona
(szinkronizált amerikai-ausztrál háborús film – 2D)
A Hacksaw Ridge Desmond
Doss szinte hihetetlen története, aki a második világháború
egyik legvéresebb csatájában
Okinawa szigetén 75 bajtársa
életét mentette meg úgy, hogy
ő maga nem viselt fegyvert…
február 11. 17:00, február
12. 16:00

Balerina (szinkronizált
francia-kanadai családi animációs film – 3D)
Franciaország távoli csücskében, az árvaházban élő kislánynak egyetlen szenvedélye
van: a tánc. Legjobb barátjával,
a feltalálói babérokra törő
Victorral vakmerő szökési
tervüket végrehajtva Párizs
felé veszik az irányt…

február 11. 19:00, február 12.
18:00, február 14. 19:00
Széttörve (szinkronizált
amerikai thriller – 2D)
Kevin már feltárt 23 személyiséget pszichiáterének, de
még van egy rejtett személyisége, amely felbukkan, és
uralja a többit. Miután elrabol
három tinédzser lányt, kitör a
harc a túlélésért a többi személyiségével…
február 17. 19:00, február
18. 19:00, február 19. 18:00,
február 20. 19:00, február 21.
19:00 (Valentin napok)

A sötét ötven árnyalata
(szinkronizált amerikai film
– 2D)
Amikor a megsebzett Christian megpróbálja visszacsábítani az óvatos Anát az életébe, ő új megállapodást akar,
mielőtt adna még egy esélyt
a férfinak. Miközben megpróbálják újra felépíteni a
bizalmat egymás iránt, baljós
alakok bukkannak elő Christian múltjából…
február 18. 17:00, február
19. 16:00 (Valentin napok)

#Sohavégetnemérős (magyar film – 2D)
Egy igazán pörgős produkció, melyet a Fluor Tomi
és Diaz alkotta, rendkívül
népszerű zenei formáció, a
Wellhello slágerei inspiráltak.
A hat történetet remek dalokkal egybeszövő film a mai
fiatalokat mutatja be…
február 24. 19:00, február
25. 19:00
A sötét ötven árnyalata
(szinkronizált amerikai film
– 2D)
február 25. 17:00, február
26. 16:00

A Kaptár – Utolsó fejezet
(szinkronizált német-ausztrálkanadai-francia akció-horror
– 3D)
A világ már sosem lesz jobb
hely. Már csak Washingtonban tart ki az emberi ellenállás utolsó, de folyamatosan
gyengülő fészke. Van azonban titkos fegyverük: egy nő
bőrruhában, motoron, gyötrő
lelkiismeret-furdalással és
gyilkos ösztönökkel…
február 26. 18:00, február
28. 19:00
Az éjszaka törvénye (szinkronizált amerikai krimi – 2D)
Boston, 1926: mindenből
sok van, ami tilos. Egy magas rangú rendőr legkisebb
fia boldogan veti bele magát a titkos szeszfőzdék, a
gengszterbandák és a korrupt zsaruk világába. A kisstílű tolvajból nemsokára a
város egyik legsikeresebb
rumcsempésze lesz…
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február 27. 19:00 (Filmklub)
Timbuktu (francia-mauritániai film – 2D)

Nem messze a szélsőséges
iszlamisták felügyelete alatt
tartott ősi mali településtől
Kidane békésen él a szeretteivel. Eközben a városban élők
szenvednek, tehetetlenek a
dzsihádisták fenyegetéseivel,
valamint vallási kontrolljával
szemben. A pásztor és családja
sokáig kimarad mindebből, de
egy figyelmetlenségből adódó
baleset után az ő sorsuk is
megpecsételődik…
VALENTIN NAP VENDÉGJEGGYEL
Ma már elterjedt szokás,
hogy az emberek Valentin
nap alkalmából kedvesük
mellett közeli családtagjaikat
és barátaikat szintén megajándékozzák. Ez a meglepetés lehet virág, édesség vagy
akár mozijegy is. Februártól
– sokak kérésének eleget téve
– a szentgotthárdi Csákányi
László Filmszínházban már
előre megvásárolhatók azok
a speciális tikettek, amelyek év végéig beválthatók
bármelyik 2D-s vagy 3D-s
előadásra. Idén az első ideális
alkalom ennek kipróbálására
a február 17-től (péntektől)
21-ig (keddig) tartó időszak,
amikor Valentin napok a
moziban elnevezéssel két
remek filmet mutatnak be.
Az egyik A sötét ötven árnyalata, amely iránt már most
óriási az érdeklődés, a másik
pedig a #Sohavégetnemérős,
amelynek a levetítése minden bizonnyal buli zónává
varázsolja a nézőteret.

Szentgotthárd
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Szentgotthárdi sportvezető sikere
A Magyar Kick-Box Szövetség 2017. évi tisztújító
közgyűlésén tisztségviselői
közé választotta a szentgotthárdi Skorpió SE elnökét,
Kulcsár Ferencet.
A nagy megtiszteltetésnek számító megbízásról a
szentgotthárdi sportvezető
elmondta, 2015 januárjában
a szövetség elnöke, Leyrer
Richárd MOB alelnök tragikus halálát követően, várható
volt, hogy jelentős átalakítás
kezdődik a vezetőségben. Ennek első lépése volt Galambos
Péter megválasztása az elnöki
tisztségbe, valamint a Light
és Kick-light szakág szakmai
vezetésének átadása a fiatal
és ambiciózus, szombathelyi
Dancsó Zoltánnak és társának, Olasz Attilának. A WAKO
nemzetközi szervezetében
Király István (a KirályTeam

Pointfighting Akadémia elnöke) kapott lehetőséget,
aki több szekcióban egyre
jobban és eredményesen
képviseli országunkat. „Az
átalakítás elérte a hazai szövetség vezetőségét is, így
kerülhettem én is a jelöltek
közé. A jelölés nemcsak személyemnek szól, hanem a
mögöttem álló csapatnak is.
Óriási eredménynek tartom,
hogy az elmúlt években az
utánpótlás-válogatottban
mindig volt szentgotthárdi
versenyző. Nagy Gergő, Császár Levente, Kulcsár Márió,
Tóth Bence világversenyeken
elért érmei, eredményei erőt
adnak ahhoz a munkához,
amit kollégáimmal, Takács Tiborral és Hegedüs Zoltánnal
végzünk annak érdekében,
hogy Szentgotthárd stabil
pont legyen a sportág magyarországi térképén.

Az országos elismertség
mellett több energiát kell
fektetnünk arra is, hogy saját
régiónkban is ismertek és
elismertek legyünk, hiszen

a Szentgotthárd sportját bemutató nemrég rendezett
kiállításon említésre sem kerültünk, pedig néhány éve városi sporttörténelmet írtunk
azzal, hogy a szentgotthárdi
egyesület sportolóiként nyer-

tek érmeket versenyzőink a
belgrádi utánpótlás Világbajnokságon.
Hazánkban a nem olimpiai
sportágak közül a legeredményesebb sportág a kick-box.
Nemzetközi sikereinket jól
jellemzi, hogy az októberben
rendezett Európa-bajnokságon 9 aranyérmet szereztünk,
és Oroszország mögött a 2. helyet értük el az éremtáblázaton. Ennek az elismertségnek
is köszönhető, hogy 2017-ben
Magyarország rendezheti
a sportág Világbajnokságát.
Nagy esélyünk van arra is,
hogy a Budapest által megpályázott olimpiai játékok esetén
bemutató sportág legyünk.
Nagy kihívás tehát egy ilyen
szövetség munkájában való
részvétel, de bízom benne,
hogy munkámmal hozzájárulhatok a sportág további
sikereihez, fejlődéséhez.

a II. korcsoportban 50 m-es
hátuszásban bronzérmet
nyert, míg a II. korcsoportos
4x50 m-es leány gyorsváltó
megyei bajnoki címmel büszkélkedhet, Páli Borka, Németh
Mirtill, Szabó Zsófia, Sömenek
Ivett összeállításban. A felkészítőktől megtudtuk, hogy további
versenyzőik is a korábbi ered-

ményeikhez képest jobb időket
úsztak, amik értékes helyezésekhez voltak elegendők, így az
edzők minden tanítványukra
nagyon büszkék. A márciusi
országos döntőt Debrecenben
rendezik, örömteli, hogy több
szentgotthárdi résztvevővel.
Gaál Ákos
ifjúsági és sportreferens

Kulcsár Ferenc

Megyei Úszó Diákolimpia
A megújult szombathelyi
uszodában rendezték a Megyei Úszó Diákolimpiai Döntőt. Szentgotthárdról több
mint 20 tanuló vett részt az
Kovács Hédi

I. korcsporttól az V. korcsoportig a megyei versenyen,
ez a szám nőhetett volna,
de a betegség több diákot is
ágyhoz kötött.
A versenyen igazolt
versenyzők nem indulhattak, azonban a kiírás
érdekessége volt, hogy a
vízilabdásokat nem érintette a korlátozás, akiknek így jelentős előnyük
származott „amatőr” társaikkal szemben. Huszár
Vanda tanítványai közül
a legeredményesebben
Kovács Hédi szerepelt,
aki az I. korcsoportban
50 m-es hátúszásban
megyei bajnoki címet,
míg 50 m-es gyorsúszásban bronzérmet szerzett. Császár-Bartakovics
Csaba csoportjából egyéniben Viserálek Fanni

4x50 gyorsváltó: Szabó Zsófia, Páli Borka,
Császár Bartakovics Csaba, Sömenek Ivett, Németh Mirtill
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Andante Retro – Öregfiúk Kupa
A hagyományokhoz híven az
öregfiúk csapatok is összecsaptak egymással január utolsó
szombatján, az Alpokalja Kupán.

Csatorna Patkányok
A tornára 12 csapat nevezett,
sajnos az utolsó pillanatban a
Mámor, illetve a Szentpéterfa
létszámgondok miatt nem tudta
vállalni a megmérettetést. Az
öregfiúk két 5-ös csoportban
küzdöttek a továbbjutó első két
pozícióért. Az „A csoportból” a
Kondorfa és a Csatorna Patkányok, míg a „B csoportból” a Hétház és az Allstars SzentgotthárdHolding-Spagetti csapatai

jutottak a legjobb négy közé,
meglepetésre a tavalyi bajnok
Twin Peaks csapata nem jutott
az elődöntőbe. Az elődöntőkben
a Hétház büntetőkkel bizonyult jobbnak a Kondorfánál,
míg végig kiélezett mérkőzésen a Csatorna Patkányok
minimális 1-0 különbséggel
legyőzték a Holding-Spagettit.
A harmadik helyért az Allstars
Szentgotthárd-Holding Spagetti
és a Kondorfa küzdöttek, az
eredmény 1-1 (büntetőkkel 1-2).
A döntő szintén döntetlennel
zárult, a büntetőpárbajban a
Csatorna Patkányok győztek.
A torna gólkirálya Domján
Zoltán (Hétház FC), legjobb
játékosa Pálcsa János (Allstars
Szentgotthárd-Holding Spagetti) lett. A legjobb kapus címet
Sömenek Róbert (Csatorna
Patkányok) érdemelte ki, aki a
torna során nem kapott gólt.
(Fotó: Horváth R. László)

Tornaverseny

A Szombathelyen megrendezett meghívásos megyei felkészítő („B” kategóriás) tornaversenyen vettek részt Huszár
Vanda (tornaedző) tanítványai.
Az I. korcsoportban a meghívott négy csapatból három
jelent meg. Első helyen kiváló teljesítménnyel az NYME
Bolyai J. Gyakorló Ált. Isk. és
Gimnázium csapata végzett.
A második helyen a Jáki Nagy
Márton Ált. Isk. tornászai és
minimális pontkülönbséggel a
harmadik helyen a szentgott-

hárdi tornászlányok. Egyéni
versenykategóriában közel
húsz tornászból 5. helyezést
ért el Kovács Hédi 17,3 ponttal (0,5 ponttal lemaradva
a dobogóról). Csapattagok:
Károlyi Maja, Szabó Letícia, Hegyi Szófia, Mészáros
Izabella, Sipos Adél, Kovács
Hédi. A helyi tornászlányok
következő megmérettetése
a megyei torna diákolimpiai
döntő lesz, ahol hasonló szép
versenyzésben bízik felkészítőjük.

15

Jobb teljesítményt várnak
a csapatok edzői
A labdarúgó megyei I. osztályban szereplő Kiswire Szentgotthárd VSE, és a megyei II. osztály Körmendi csoportjában játszó Rábatótfalui SE edzőjét kérdeztük
Heiter László, a VSE mestere elmondta, hogy még az őszi
szezon előtt a felkészülésük jól sikerült. Ehhez képest az
Egyházasrádóc elleni hazai vereség övön aluli ütés volt.
Utána négy győzelmet könyvelhettek el kapott gól nélkül,
azonban több meghatározó játékos megsérült és kiesett.
Cellben súlyos vereséget szenvedtek. Nem a gólhelyzet teremtésével volt baj, hanem annak kihasználásával. A tavaszi
szezonra három edzést iktattak be hetente, ehhez jól jön a
műfüves pálya. A bajnoki évet szeretnék úgy 40 pont körül
zárni, s jó volna az első hétbe bekerülni.
Merkli József, az SE edzője várakozáson alulinak minősítette a csapat őszi teljesítményét. Őszre három új játékossal
erősítettek, de ez sem segített. Nem éppen motiváló, ha egy
csapat bajnoki címet szerezhet, de nem tud egy osztállyal
feljebb lépni. Heti három alkalommal készülnek a folytatásra, egyszer teremben, egyszer műfüves pályán edzenek,
s játszanak felkészülési mérkőzéseket is. A keret változott, két
játékos leállt, s egy középpályást igazoltak, egy pedig felépült
a sérüléséből. A gólképességen mindenképpen javítani kell,
s jó volna kevesebb gólt kapni. A cél a bajnokság végére,
hogy dobogóra kerüljenek, amihez jobb hozzáállás is kell a
játékosoktól. 
l.e.

