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A film gyermekszereplőivel 
beszélgetett dr. Gömbös Sándorné

Kovács Ákos, Kossuth-díjas énekes és dalszö-
vegíró prózai esttel érkezett Szentgotthárdra. 

„Kaland a régi királlyal” című Krúdy-estjére 
pótelőadást is kellett szervezni, ugyanis az 
önkormányzat és a Pannon Kapu Kulturális 
Egyesület által meghirdetett programra már 
elővételben elfogytak a jegyek. Február 22-én 
a Refektóriumban, 23-án a Színházban, telt ház 
előtt lépett fel a neves előadóművész. 

Nagy tapssal fogadta a közönség február 
23-án a szentgotthárdi Színházban Kovács 
Ákost és Szigethy Gábor színház- és irodalom-
történészt. Szigethy Gábor elmesélte, hogyan 
született a Krúdy-est ötlete, milyen nehéz volt 
összehozni a találkozást az énekessel, hosszas 
beszélgetések után alakították ki, válogatták 
össze Krúdy prózai alkotásaiból az est műveit 
és azok részleteit. 

Folytatás a 4. oldalon 

Február 4-én mutatták be 
Szentgotthárdon a Csákányi 
László Filmszínházban Petőfi 
Sándor János vitéz című el-
beszélő költeményét, melyet 
a Gotthárd TV készített lelkes 
amatőrökkel. A bemutatónak 
olyan sikere volt, hogy pótelő-
adást is be kellett iktatni. Dr. 
Gömbös Sándorné rendezővel, 
Ágoston Gábor operatőrrel és 
Szalai Szabolccsal, a film fősze-
replőjével beszélgettünk, aki 
tulajdonosa az egyetemisták 
számára rendezett Kazinczy 
verseny arany fokozatának.

Folytatás a 3. oldalon 

Filmbemutató után a János vitézről

Ákos Krúdy-estje elvarázsolta a közönséget

Autó
Motorsport

Custom Bikes
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A Motomotion idén is emeli a kínálatot és gázt ad: március 
31–április 2. az autószalon 27 márkával a legnagyobb autó 
bemutató dél-kelet Ausztriában. Ezzel egy időben beindul a 
Custom bemutató, és nemcsak szenzációs Custom motorokat, 
hanem idén az 1. nemzetközi osztrák Custom motorépítő 
versenyt is láthatjuk. Azoknak, akik nem csak nézelődni 
szeretnek, ismét lesz elég akció, például az új próbavezetési 
területen.

A vezetés egy dinamikus 
vonzerő.

Sehol sem látható ennyi 
autómárka, mint dél-kelet 
Ausztriában az oberwarti 
Motomotion bemutatón. 
Nemcsak a legújabb model-
leket és a technikai innová-
ciókat lehet összehasonlítani, 
hanem itt helyben beleülhe-
tünk az összes kiállítót autóba. 

27 autómárka között az ösz-
szes német prémium márka 
is részt vesz az idei kiállítá-
son. A kiállítás csúcsa a BMW 
5-ös széria. „Valóban örülünk, 
hogy milyen széles körű az 
autószalon kínálata, min-
den neves autómárka része 
a Motomotionnak” – mondja 
Markus Tuider a Burgenland 
Messe cégtől.

„Pannonia Custom Show” 
Ausztria legnagyobb Custom 
vására.

Az osztrák customosok kö-
rében Oberwart a tavaszi 
találkozóhely lett. A Panno-
nia Custom bemutatón az 
új és eddig még nem látott, 
különlegesen kialakított 
Custom motorok láthatók. 
Az egyedi dolgok rajongói-
nak és azoknak, akik a saját 
járgányukon a személyes kül-
sőt kedvelik. „Elmondhatjuk, 
hogy Oberwart a sustomosok 
körében egy találkozóhely 
lett, ahol a motorépítők nagy 
számban részt vesznek és 
egyedi építésüket prezentál-
ják” – mondja Markus Tuider. 
Neves customosok Ausztri-
ából, Németországból, Szlo-
véniából és Magyarországról 

bemutatják, hogy mi minden 
lehetséges és felcserélhetetlen 
darabokat mutatnak be, amik 
egy rész meg is vásárolható. 
Akik szívesen csavaroznak, 

azok alkatrészekre és szer-
számokra találnak. Divat, di-
vatékszer, Tattoo stúdiók és 
Lifestyle termékek kerekítik 
a kiállítás programját. A mo-
torok közül a Harley David-
son, az Indian Motorcycle, a 
Victory Motorcycle, a Honda, 
a Ducati teljes palettával, a 
Vespa, a Moto Guzzi és a BMW 
prezentálja a vásárstandokon 
a modelljeiket. 

Pannonia Custom Award 
2017 – 1. nemzetközi osztrák 
Custom építő bajnokság.

A Pannonia Custom be-
mutatón a Pannonia Custom 
Award díja kerül kiosztásra. 
Idén először, az első nem-
zetközi osztrák motorépítő 
bajnokság: „Büszkék vagyunk 
arra, hogy itt Oberwartban 
az ACA-val, azaz az Austrian 
Custom Associationnal az 
első nemzetközi osztrák 
Custom Bike építő bajnok-
ságot megszervezhetjük. A 

nemzetközi bajnokság díja 7 
kategóriában kerül kiosztásra 
a Best Paintingtől a Radical 
Customig. A látogatók véle-
ménye is számít, az egyik fő 
kategória a Peoples Choice, 
ahol csak a látogatók által 
leadott nevezési lap számít. 
A választás nem lesz könnyű 
a 90 nevezett motor közül. 
„Ezen a bemutatón valóban 
olyan motorok lesznek lát-
hatók, amik ritkán kerülnek 

szem elé, világbajnok motorok 
is akadnak a jelentkezettek 
között, számomra mindig egy 
Highlight.”

Oldtimerek, különlegessé-
gek, kuriózumok, speciali-
tások.

A Motomotion vásáron és a 
Pannonia Custom Shown jó 
helyen jár az, akit az új autók 
és az épített motorok érdekel-
nek, de a kiállítás egy részét 
az Oldtimereknek és a külön-
legességeknek szánjuk, ami 
megcsodálható érdekességeket 
kínál. Szeretettel ápolt amerikai 
klasszikus autók, extra vagány 
limuzinok, Buggys, Dragster 
és Hot Rods vagy egy kamion, 
ami a Truck Trial Tripsre épült, 
ezen a területen mindez kiállí-
tásra kerül. Egy nagy Oldtimer 
kiállítás, ami az 1. Oltimer Club 
Pinkafeld által jön létre és tör-
ténelmi darabokat mutat be, 
nem csak régiségkedvelőknek 
ajánljuk ezt a területet. 

Irány az „autó játszótér!”
Né z e l ő d n i  n e m  r o s s z , 

de kevés? Nem probléma: 
A Motomoton és Pannonia 
Custom bemutatón a pulzus 
emelkedhet, ha valaki saját 
kezűleg vezet. Az új „autó 
játszótéren” adott a látoga-
tónak a lehetőség, hogy egy 
kamiont utánfutóval vagy 
anélkül, traktort, egy robo-
gót vagy egy motort kipró-
báljon. A fiatalabbaknak is 
adott a vezetési lehetőség. 
Ezt a területet az oberwarti 
Tripamer Autóiskola alakítja 
ki és felügyeli. Természetesen 
elegendő iskolázott instruktor 
áll a látogatók rendelkezésére. 
Az Offroad területen és a heli-
kopteres körrepülésnél ismét 
az önmegtartóztatás keresett. 
„Az új „autó játszótér” mellett 
ismét lesz Stunt Show naponta 
háromszor” – mondja Markus 
Tuider.

A megfelelő hajtóerő!
Autó, motor, lóerő, önmeg-

tartóztatás, Stunts, mindehhez 
kell egy megfelelő színpad, 
ahol „Torben Curtis Jensen” 
csapata egész nap zenél. A 
kifutón Rockabilly stílusú 
divatbemutatón inspirálódha-
tunk, folyamatosan érdekes-
ségekkel szolgálunk, ami az 
autóról, motorról és a Custom 
motorokról szól. 

Faktum:
Nyitvatartás: 2017. 03. 31–

04. 02. Naponta 09.00-18.00 
óráig.

Felnőttjegy: Euró 6.-
Kedvezményes jegy: Euró 

4,50.- (diákoknak és nyugdí-
jasoknak)

Szervező: Burgenland Mes-
se, Markus Tuider

office@burgenland-messe.
at 

www.motomtion.at/magyar
w w w . f a c e b o o k . c o m /

customshow.at

15. Motomotion Oberwart 2017. március 31–április 2.
Egy vásár teljes gázzal!
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Filmbemutató után a János vitézről

Karbantartás miatt zárva lesz a fürdő
A szentgotthárdi fürdő szokásos féléves karbantartás miatt 2017. 03. 20– 

2017. 03. 30 között rövid szünetet tart. Ebben az időszakban a fürdő valamennyi 
részlege zárva tart. Az üzemszünet után, 2017. 03. 31-én, pénteken már újra 
megnyitják kapuikat a vendégek előtt. 

St. Gotthard Spa & Wellness • Gotthárd Therm Kft.

Folytatás az 1. oldalról
Dr. Gömbös Sándorné 10 év-

vel ezelőtt hozta létre és azóta 
is működteti a televízió mesélő 
sorozatát, a Mesepalotát. Az ő 
ötlete nyomán fogtak hozzá a 
munkához. A rendező 28 évig 
volt magyar-történelem-rajz 
szakos tanár. Minden alkalom-
mal tapasztalta, hogy ötödik 
osztályosai szívesen olvasták, 
tanulták a János vitézt.  A mű-
vet először színpadra akarták 
állítani, aztán úgy gondolták, in-
kább élő helyszíneket keresnek.  
Szentgotthárdon és környékén 
nem volt nehéz ilyeneket talál-
ni, a szép környezet szinte kí-
nálta magát. Az iskolák magyar-
tanárai segítettek a szereplővá-
logatásban. Az olvasópróbákat 
először a Gömbös házaspár 
lakásán tartották, később a 
könyvtárban gyako-
roltak. 2016. január 
2-án kezdődtek a for-
gatások. A szereplők 
közül a legtöbben 
még tanultak, nyelv-
vizsgáztak, érettségi-
re, felvételire, állam-
vizsgára készültek, 
ami nagyon fontos 
volt, ezért két évig 
tartott a produkció 
elkészítése.  Először a beltéri 
jeleneteket vették föl. A francia 
király udvarának a Kolostor 
étterem adott otthont, a boszor-
kánytanyát a barokk templom 
alatti pincében keltették életre, 
a zsiványtanyát egy elhagyott, 
öreg házban rendezték be. A jó 
idő beköszöntével az Őrségben, 
a Hársas-tónál, a szentgotthárdi 
kastélyparkban is forgattak. 

Az elbeszélő költeményt 
szöveghűen tolmácsolták a 

szereplők. Csukly Tamás volt a 
narrátor, a párbeszédes részek 
közötti leíró és elbeszélő sza-
kaszokat ő adta elő. János vitézt 
Szalai Szabolcs, Iluskát Mihály 
Klementina, a gonosz mostohát 
Császár Fanni, a királylányt 
Závecz Gabriella, a menyecskét 
Szűcs Tímea játszotta. Hegyi Dá-
niel és Császár Kristóf egyszerre 
három-három, Závecz Roland 
két szerepet is kapott. Sok gye-
rek és felnőtt statisztaként vett 
részt a forgatásokon. A lányok 
tündérek, boszorkányok, ud-
varhölgyek voltak, a fiúk zsivá-
nyok, katonák, tündérfiak.

Csomósné Boros Erika, a 
zeneiskola képzőművészeti 
tanszakvezetője segítette, hogy 
diákok rajzai illusztrálják és 
továbbgördítsék a cselekmény 
szálait. A 25 grafika szakos tanu-

ló alkotásaiból kiállítás is nyílt a 
bemutatón a mozi előterében. 

Ágoston Gábor operatőr el-
mondta, hogy újszerű volt a 
feladat, örömmel elfogadta az 
invitálást. Gömbösné Zsuzsa 
néni volt a terv megálmodója, 
fáradhatatlan szíve és motorja. 
Nem volt egyszerű a forgatási 
időt összeegyeztetni, de mégis 
sikerült, s valami delejes erőnek 
köszönhetően az időjárás is 
mindvégig kegyes volt hozzá-

juk (amikor Szentgotthárdról 
autóval indultak az Őrségbe, 
még esett, Őriszentpéteren vi-

szont verőfényes napsütésben 
pergethették tovább a filmsza-
lagot). A szereplők közül senki 
nem nyafogott, örömmel álltak 
a kamerák elé sokadszorra is. A 
felnőttek kellékeket, jelmezeket 
hoztak (például egy anyuka 

zsáknyi tüllruhács-
kát adott Tündéror-
szág bájos lakóinak). 
A legtöbb jelmez 
megszerzését talán 
a celldömölki Sol-
tis Lajos Színháznak 
köszönhetik. Több 
bőröndnyi színpa-
di kosztüm érkezett 
tőlük. Közel száz em-
bernek volt szívügye, 

hogy életre keltsék a mesés 
János vitézt. 

A forgatás után még sok te-
endő várt a filmkészítőkre. 
Körülbelül 6 órányi munka áll 
egy 5 perces elkészített jele-
net mögött. Jókedvűek voltak, 
sokat nevettek saját magukon 
is, ezért rakták a film végére a 
bakiparádét, amin a közönség 
is jókat derült. 

Végül a főszerepet alakító 
Szalai Szabolcsról megtud-

tuk, hogy neki van a legtöbb 
színházi tapasztalata, miután 
évekig játszott a Soltis színpa-

dán, vendégszerepeltek már 
Budapesten, Erdélyben, Ber-
linben is. Filmvásznon azon-
ban a János vitézzel debütált. 
Elmondta, hogy teljesen más, 
amikor zárt térben, színházban 
szerepel és általában kortárs 
darabokban játszik, és megint 
más ez a 19. századi költemény. 
A színházi előadás mindig egy-
szeri és megismételhetetlen, 
de a filmes jelenetet, ha nem 
jól sikerül, újra föl lehet venni. 
Sokszereplős közösségben 
dolgozhatott. Számára a leg-
emlékezetesebb jelenet az volt, 
amikor elbúcsúzott Iluskától, 
mert a szövegben az „utó-
szor” szó jól megdolgoztatta. 
Valahogy nem állt a nyelvére, 
sokszor elvétette. (Ebben az 
időben éppen diplomadolgo-
zatát is írta!) A filmbemutató 
után a Gotthárd TV 9 részben, 
március 5-étől május 5-éig tűzi 
műsorára a János vitézt. 

Befejezésül megtudtuk azt is, 
hogy az Arany-év tiszteletére a 
Toldi TV-s adaptációján törik a 
fejüket az alkotók. 

(t. m.)
Fotó: Bana Ferenc

Dékány István, a TV ügyvezetője és Gömbös Sándorné

A filmvásznon Mihály Klementina és Szalai Szabolcs
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Ákos Krúdy-estje elvarázsolta a közönséget
Folytatás az 1. oldalról

Több részletet hallottunk 
a Szindbádból, Krúdy Gyula 
halhatatlan novellafüzér- 
hősének álom és valóság 
közt bolyongó alakjának ka-
landsorozatából. Az író a ko-
rabeli újságokban megjelent, 

sikeres novellákat később 
maga szerkesztette nagyobb 
egységekbe.

Az irodalomtörténész em-
lékeztetett rá, hogy kultikus 

film is készült Krúdy Gyula 
Szindbádjából 1971-ben, Hu-
szárik Zoltán rendezte, Sára 
Sándor volt az operatőr, Lati-
novits Zoltán, Ruttkai Éva és 
Dajka Margit játszotta a főbb 
szerepeket. Latinovits Zoltán 
feledhetetlen jelenetére em-

lékeznie kell mindenkinek, aki 
csak látta a filmdrámát. Olyan 
gyöngyöző húslevest, olyan 
élvezettel és gyönyörűséggel 
senki nem tudna enni, mint a 

filmbéli Szindbád (Latinovits 
Zoltán). 

Szigethy Gábor még egy 
műhelytitkot elárult a filmről, 
Dajka Margittól hallotta, hogy 
többször megismételtette a 
rendező a húsleveses jelene-
tet. Jócskán fogyott is belőle! 
Amikor azt hitték, nem lehet 
újrázni a jelenetet, hiszen 
nincs már leves, akkor Dajka 
Margit – mindenki nagy meg-
lepetésére – egy újabb fazék 
levessel állt elő. 

Kovács Ákos előadása híven 
tolmácsolta Krúdy szavait, 
mesterien bánt az orgánu-
mával, és érzékletesen gesz-
tikulált.

Szigethy Gábor két előadás 
közötti frappáns összekötő 
szövegéből sok mindent meg-
tudtunk az íróról, aki kedvel-
te a jó ételeket, italokat, és 
szerette elcsábítani a nőket. 
(Igaz, őket se nagyon kellett 
biztatni a magas, szép férfi 
közelében!) Krúdy jól ismerte 

a huszadik század eleji Pestet 
és Budát, de szívesen bolyon-
gott szülővárosa környékén 
és az ország más tájain is. 
Az irodalomtörténész azt is 
elárulta, hogy Krúdy nem is 
tudott főzni. Ehhez képest 
olyan „szakszerűen” írta le, 
milyen ételt miből, hogyan 
célszerű elkészíteni, mikor 
és mivel kell tálalni, hogy aki 
hallja, azonnal éhes lesz.

A műsort két részletben 
adták elő. Az előadás végén 
hosszú tapssal köszönték 
meg a rendkívüli élményt a 
szentgotthárdi Színházban, 
és vissza is tapsolták az elő-
adókat. Ráadásként Arany 
János: A bajusz című humo-
ros versét hallgathatták meg 
Kovács Ákos előadásában. 
Szigethy Gábor elmondta, a 
kétszáz éve született költő 
tiszteletére újabb előadóest-
tel készülnek. 

(t. m.)
Fotó: Tátrai István

A tavaly decemberben Nem-
zetiségekért Díjban részesülő 
Fodor Lászlóné minden sza-
vában, megnyilvánulásában 
érződött a szlovén nemzeti-
ség iránti elkötelezettsége és 
aggodalma annak jövőjéért, 
miközben életútjáról, tevé-
kenységéről faggattuk. 

Fodor Lászlóné, Klára el-
mondta, igen jólesett neki, 
hogy ilyen rangos elisme-
résben részesült. Nagy meg-
lepetés és öröm volt számá-
ra. Fodor Lászlóné, szlovén 
nemzetiségű nyugalmazott 
tanár és szervező titkár a 
Rába-vidéki szlovén nyelv 
és irodalom színpadi megje-
lenítéséért és a nemzetiségi 
kultúrában betöltött szer-
vező szerepéért kapta az 
elismerést.  

Bár Szentgotthárdon lakik, 
de igazából apátist ván fal vai-
nak érzi magát, hiszen ott szü-
letett 1954-ben, erős szálak kö-
tik a faluhoz. Szlovén 
nemzetiségű családja 
mezőgazdaságból élt, 
a földhöz kötődött. 
1972-ben középfokú 
mezőgazdasági, 1977-
ben pedig közgazda-
sági szakképesítést 
szerzett, majd 1985-
ben szlovén nyelv és 
irodalom, valamint 
általános iskolai tör-
ténelem szaktanári 
diplomát vehetett át 
az akkori, szombathe-
lyi Berzsenyi Dániel 
Főiskolán. Időközben 
azonban már képe-
sítés nélkül tanított a 
felsőszölnöki általá-

nos iskolában, ahol 1983-ban 
szlovén nyelvű bábcsoportot 
hozott létre. 1995-ben lett a 
Magyarországi Szlovének Szö-

vetsége szervező titkára, ahol 
tizenhét évet töltött el. Még 
ebben az évben megalapítot-
ta és vezette a felnőtt, ama-

tőr Rába-vidéki, szlovén 
színjátszó csoportot, a 
Nindrik-indriket. A cso-
port utódjaként 2008-
ban létrejött a Fodor duó 
nevű szlovén színjátszó 
kör, a Nindrik-indrik 
színjátszó csoportot pe-
dig 2014-ben élesztette 
újra. 2010-ben a Szlovén 
Nyugdíjas Asszonyok 
Néptánccsoportját is lét-
rehozta. Neve a szlovén 
nyelvű médiához is kö-
tődik, a Porabje újság és 
a Rádio Monošter külső 
munkatársa ma is.  Az 
1996-ban megalakult Rá-
ba-vidéki Szlovén Nyug-
díjas Egyesület alapító 

Életben tartani a szlovén nemzetiséget

A kitüntetett, Fodor Lászlóné
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 Március elsején ülésezett a szentgotthárdi önkormányzat. A 
képviselő-testület beszámolót hallgatott meg a közművelődési 
tevékenységről, a testvérvárosi kapcsolatokról, újra napirend-
re tűzték az üzletek éjszakai zárva tartását. Az önkormányzat 
hozzájárulását adta az SZMSZC III. Béla Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája kérelmének 150 napelem telepítésére. 

Huszár Gábor polgármester 
beszámolt a két ülés között tör-
tént fontosabb eseményekről. 
A képviselők különösebb vita 
nélkül elfogadták a közmű-
velődési cselekvési tervről 
készített beszámolót és a városi 
rendezvénytervet, továbbá 
megerősítették, amennyiben a 
Pannon Kapu Kulturális Egye-
sület rezsiköltsége megnöve-
kedne, azt a város fizeti, és nem 
mehet a tervezett kulturális 
programok megvalósításának 
rovására. Javasolták, hogy a 
mozi kössön együttműködési 
megállapodást az oktatási in-
tézményekkel. 

Szentgotthárd 2017. évi 
külkapcsolati terve kapcsán 
egyetértettek abban, hogy 
bővíteni lehetne a város kap-
csolatait határon túli, magyar-
lakta településekkel. A kor-
mányzat aktuálisan pályázati 
lehetőséget is nyújt erre a célra. 
Huszár Gábor polgármester 

megjegyezte, korábban tett ál-
lampolgársági esküt egy Szent-
gotthárdon élő, Csíkszeredáról 
származó hölgy segítségével, 
megpróbálják fölvenni a kap-
csolatot a Csíkszereda melletti 
Csíkszépvíz polgármesterével. 
Kovács Márta Mária, a Pénz-
ügyi, Városfejlejlesztési és 
Jogi Bizottság elnöke fölhívta 
a figyelmet arra, hogy a Po-
zsony melletti Somorjával már 
tízéves kapcsolata van Szent-
gotthárd Város Vegyeskarának, 
esetleg ezt a kapcsolatot is 
tovább lehetne fejleszteni.

A képviselők elfogadták a 
Szentgotthárdi Közös Önkor-
mányzati Hivatal tevékenysé-
géről előterjesztett beszámolót, 
és köszönetüket fejezték ki a 
hivatal dolgozóinak a sokrétű 
tevékenységért. 

A SZET Szentgotthárdi Kft. 
és a SZIP Kft. ellenőrzéséről 
is tárgyaltak, felvetették, vizs-
gálják meg annak lehetőségét, 

milyen előnyökkel járhatna a 
két önkormányzati cég ösz-
szevonása. 

Hosszú vitát váltott ki az 
üzletek éjszakai nyitva tartása, 
amit a rendelet elfogadása 
után két hónappal újra napi-
rendre tűztek. Voltak olyan 
képviselők, akik a rendelet 
visszavonása mellett, mások 
hatályban tartása mellett ér-
veltek. Kétszeri szavazáskor 
patthelyzet alakult ki, a dön-
tést nem tudták többséggel 
meghozni.  Szalainé Kiss Edina 
egyéni képviselői indítványt 
tett, először azt se kapott több-
séget. A polgármester szünetet 
rendelt el, majd folytatták a 
témát. A polgármester újra 
föltette szavazásra Szalainé 
Kiss Edina indítványát, melyet 
elfogadtak. A parázs vitát azzal 
zárták, hogy újabb egyezte-
téseket kezdenek a vállal-
kozókkal, a rendőrséggel, és 
márciusban visszahozzák az 
ügyet a testület elé.   

A kutyamenhely, illetve 
ebrendészeti telep működteté-
séről is tárgyaltak. Dr. Dancsecs 
Zsolt jegyző elmondta, szóbeli 
megállapodást kötöttek egy 
osztrák és egy magyar állatvé-

dő alapítvánnyal a kutyamen-
hely működtetésére, biztosí-
tékként a SZET Szentgotthárdi 
Kft. köti meg a szerződést. 
Az önkormányzat megbízta 
Lábodi Gábort, hogy legyen az 
önkormányzat kapcsolattar-
tója, az ebrendészeti telep mű-
ködését kísérje figyelemmel. 
Májusban újra megvizsgálják, 
hogyan működtetik a szent-
gotthárdi kutyamenhelyet. 

Az önkormányzat, mint az 
iskola épületének tulajdonosa, 
hozzájárulását adta az SZMSZC 
III. Béla Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája kérelmének 
150 napelem telepítésére.

A képviselők tiszteletdíja 
1995-től nem változott, az ön-
kormányzat ellenszavazat 
nélkül megszavazta, hogy a 
képviselők tiszteletdíja 44.400 
forintról 57.700 forintra emel-
kedjen. Ezen az összegen felül 
a bizottsági tagság tiszteletdíja 
további 26.000 Ft/hó, bizottsági 
elnökök tiszteletdíja további 
52.000 Ft/hó.

Szavaztak a Hunyadi úti au-
tóbusz-pályaudvar bérbeadá-
sáról, 1800 Ft/m2 áron adják ki, 
három hónap a felmondási idő. 

(t. m.)

Közművelődésről, éjszakai nyitva tartásról, napelemekről is tárgyaltak

tagja, 2014 óta pedig elnöke. A 
26 éve működő Magyarországi 
Szlovének Szövetségének is 
alapító tagja, ahogy annak 
elnökségének is. 

Visszaemlékezve a bábcso-
portos időszakra, a kitüntetett 
elmondta, hogy eleinte az 
irodalmi nyelvet használták, 
de a második generációnál 
már tájnyelven játszottak az 
új rendezővel. Igen fontosnak 
tartja a nemzetiségi lét fenn-
tartásában a családi indítta-
tást. Ízig-vérig szlovénnek 
érzi magát, minden ehhez 
a nemzetiséghez köti. Neki 
annak idején az iskolában 
szlovén nyelvet tanítottak, és 
nem oroszt. Mivel mindenki 
beszélte a tájnyelvet, könnyű 

volt megtanulni az irodal-
mi nyelvet is. Annak idején 
inkább a magyar nyelvvel 
kellett küszködniük. Amikor 
a felsőszölnöki iskolába került, 
attól kezdve volt lehetősége 
igazán foglalkozni a szlovén-
séggel, az anyanyelvvel, a kul-
túrával, amit öröm volt átélni. 
A tanácsi időszakban nem volt 
szlovén önkormányzat, nem 
voltak szlovén egyesületek, 
szervezetek, de azért működ-
tek kulturális csoportok. A 
rendszerváltás után élénkült 
meg igazán a kulturális éle-
tük, lehetett igazi nemzetiségi 
életet élni. 

Fodor Lászlóné, Klári úgy 
véli, reálisan kell nézni a 
nemzetiségi létet. Sajnos az 

asszimilációt nem lehet meg-
állítani, ezért igen fontos a 
nyelvi, a kulturális és népi 
hagyomány megőrzése, ápo-
lása és átadása. A nemzetiségi 
léthez érzelmi kötődés kell. 
Ő még most is nehezebben 
beszél magyarul, néha keresi 
a megfelelő szavakat, annyira 
a szlovén anyanyelvében él. 
Ma Magyarországon nincs 
akadálya a szabad nyelvhasz-
nálatnak. Tény az is, hogy pél-
damutatóan jó a nemzetiségek 
megítélése, a nemzetiségi 
politika mind magyar, mind 
pedig szlovén részről, s ebben 
igen nagy szerepük van a helyi 
szlovén szervezeteknek is. 

– Nekünk színjátszóknak 
például csak olyan tagjaink 

vannak, akik szlovén tájnyel-
ven beszélnek, de ez a helyzet 
a nyugdíjas néptánccsoport-
nál is – erősíti meg állítását, 
majd hozzáteszi: a jövőben azt 
kellene őrizni, megbecsülni, 
ami van, s azt, ha lehet, meg 
kell erősíteni. „Abban a tudat-
ban élek, hogy ez a szlovén 
nemzetiség nem halhat ki a 
Rába-vidéken, mindig lesz-
nek, akik tovább éltetik. Jóma-
gam továbbra is részt veszek 
a színjátszásban és a szlovén 
nyugdíjas néptánccsoportban, 
a nyugdíjas egyesület elnöke-
ként pedig szívesen szervezem 
és erősítem a legőszintébb, leg-
hűségesebb, ízig-vérig szlovén 
érzelmű közösségi életet.” 

Lendvai Emil 
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Csaknem megtelt a Színház 
aulája azon a február 15-
ei rendezvényen, amelyen 
Huszár Gábor polgármester 
tartott tájékoztatót Szent-
gotthárd helyzetéről, az idei 
költségvetésről és tervekről 
a nyugdíjasoknak.

Bauer Károly, a Szentgott-
hárdi Nyugdíjas Egyesület 
elnöke köszöntötte a megje-
lenteket, és kérte fel Huszár 
Gábort a tájékoztató megtar-
tására, humorosan megje-
gyezve, hogy ne ijesztgessen 
a harmincoldalas anyag is-
mertetésével. A polgármester 
először a város idei költségve-
tését taglalta: 2,6 milliárd fo-
rintos a 2017. évi költségvetés, 
amelyből jelentős tétel az 1,5 
milliárd forintnyi adóbevétel. 
De a számok csalókák, mert 
a 2,6 milliárdban nincsenek 
benne a pályázati források, 
amelyek akár 2 milliárd fo-
rintra is rúghatnak. Eddig 
2,3 milliárd forintnyi 
pályázat van elbírálás 
előtt. Az adóbevételből 
pedig az adóerősség-
számítás miatt vonnak el 
összegeket a várostól. Ennek 
fejében, 208 millió forint szo-
lidaritási hozzájárulást fizet 
az önkormányzat. Nagyobb 
tétel a fürdőnek a bank felé 
történő tőke- és kamattör-
lesztése, amelynek fedezete 
az iparűzési adó. Az iskolák 
működtetési költségei már 
nem terhelik az önkormány-
zatot. Mindent összevetve, az 
adóbevételnek nagyjából a 
fele marad meg a kötelezően 
vállalt, és a nem kötelező 
feladatokra. 

A polgármester részlete-
sen beszélt az intézmények 
támogatásáról is. Minden 
észszerű igényt kielégítenek, 
s nagyobbak lettek az össze-
gek is, mint tavaly, 853 millió 
forintot vállal a város az in-
tézmények működtetésében. 

Több tízmilliós tétel van a 
költségvetésben az útépítésre 
és a belterületi vízrendezés-
re, pályázati forrás nélkül. A 

külterületi utakat is szilárd 
burkolatúvá akarják tenni, ha 
nyernek rá pályázaton. Ter-
vezik a térinformatikai rend-

szer teljes befejezését, ingat-
lanvásárlásra pedig 
45 millió forint van 
előirányozva. Fej-
lesztik az ipari park 
alapinfrastruktúrá-
ját, bővítik a közvilá-
gítást. A Brenner ká-
polnára is költenek, 
már csak azért is, 
mivel Brenner János 
emlékév van. Sok 
pénz jut intézményi 
beruházásokra, fel-
újításokra is. 

H u s z á r  G á b o r 
részletesen ismer-
tette azokat a pá-
lyázatokat, amelyek nyertek, 
amelyek remélhetőleg sike-
resek lesznek, és azokról is 

szólt, amelyek nem kaptak 
pozitív elbírálást. A nyertes 
pályázatok között szerepel 
a Széchenyi iskola torna-

csarnokának és a homlok-
zatnak a felújítása, ahogy a 
refektórium rekonstrukciója 
is. Sajnos a könyvtár nem 
kapott pályázati támogatást. 
Városmarketingre és helyi 

termékek fejlesztésére is 
sikerült pályázati pénzt 
szerezni, ahogy közle-
kedési beruházásra is. 
Megszűnt az ipari park 

elnevezés, a jövőben tu-
dományos és technológiai 

parkként szerepel. A végre 
megvalósuló máriaújfalui 

szennyvízberuházás nyomán 
rendbe teszik az érintett jár-
dákat is. 

Több kérdést is föltettek a 
nyugdíjasok. A rábakethelyi 
laktanyaépülettel kapcsolatos 
kérdésre a polgármester úgy 
reagált, hogy szerinte elég jó 
állapotban van, s többféle, el-
sősorban szociális jellegű célra 
is lehetne hasznosítani, hiszen 
ezzel a feltétellel kapta meg a 
város. Mindenesetre Szent-
gotthárd is azon 3-4 város 
között van, amelyek munka-
erő-megtartás címén jelentős 
összeget kapnak ilyen jellegű 
projektre. Ebből a pénzből 
lehetne átépíteni a laktanyát, 
és kétszer negyven lakrészt 
kialakítani. Ez ugyan nem 
kifejezetten szociális jellegű 
beruházás, de közvetve an-
nak is fel lehet fogni. Az egyik 
nyugdíjas idősek otthona léte-
sítését javasolta. 

A kaszagyár és környéké-
nek jövőjéről is érdeklődtek. 
Huszár Gábor tájékoztatása 
szerint foglalkozik vele az 
országos politika is. A felszá-
moló mérlegét a város nem 
fogadta el. Mindenképpen 
jó volna ennek a területnek 
a városhoz kerülnie. Ami a 
városközpontban lévő, om-
ladozó volt turistaszállót il-
leti, Huszár Gábor elmondta, 
hogy egy székesfehérvári cég 

kezében van, amely fedezet-
ként használja az épületet 
egy felvett hitelhez. Évente 

Szívükön viselik városuk  történéseit a nyugdíjasok

Az 

adóbevételek 

fele marad 

a városban

Sokan voltak kíváncsiak a város helyzetére

Bauer Károly, a nyugdíjas egyesület elnöke 
(balról) és Huszár Gábor polgármester
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Február 12-én emlékeztek meg a szlovén kultúra napjáról 
Szentgotthárdon a Szlovének Házában. Az ünnepségen 
részt vett Metka Lajnšček, Szlovénia budapesti nagykövet-
helyettese, Boris Jesih szentgotthárdi főkonzul, Robert Kojc, 
a Határon túli Szlovének Hivatalának titkára, Huszár Gábor, 
Szentgotthárd polgármestere, Kissné Köles Erika, a szlovén 
nemzetiség szószólója, Ropos Márton, az Országos Szlovén 
Önkormányzat elnöke, Hirnök József, a Magyarországi Szlo-
vének Szövetségének elnöke.  

France Prešeren szlovén köl-
tőnek, a nemzeti himnusz író-
jának emléke előtt tisztelegve 
tartják minden évben a szlovén 
kultúra napját. Szentgotthárdon 
a magyar és a szlovén himnusz 
után kezdődött az ünnepség. 
Bajzek Gyöngyi, a Magyarorszá-
gi Szlovének Szövetsége titkára 
a rendezők nevében köszöntöt-
te a magas rangú vendégeket, a 
Rába-vidéki szlovén falvakból 
és Szentgotthárdról érkezett 

szlovénokat, és ismertette a 
programot. 

Doc. Dr. Marija Klobčar, a 
Szlovén Népzenekutató Intézet 
tudományos főmunkatársa 
ünnepi beszédében méltatta 
a szlovén kultúrát, beszélt a 
határon túl élő nemzetiség 
identitásáról, mennyire fontos 
a nyelv és kultúra megtartása 
és őrzése a globalizált világban. 

Az ünnepi beszédet köve-
tően a Magyarországi Szlové-
nek Szövetsége felsőszölnöki 
népdalköre és a Szombathelyi 
Nefelejcsek népdalkör éne-
kelt válogatást a 2015-ben 
kiadott, „Iderepült egy madár 
(Népdalok a szlovén Rába-vi-
dékről)” című CD-n megjelent 
énekekből és balladákból. 
A felsőszölnöki népdalkör 
vezetője Gáspár Lászlóné, a 
szombathelyit Mukics Ferenc 

vezeti és harmonikával kíséri, 
Mukics Dusán tamburával 
kísérte a dalokat. 

Dr. Urša Šivic, a Szlovén 
Népzenekutató Intézet mun-
katársa beszélt a népdalok 
gyűjtéséről és a lemez összeál-
lításáról. A CD nyelvi és szak-
mai lektora Mukicsné Kozár 
Mária volt, a magyar fordítást 
Kissné Köles Erika készítette.  

Az esemény megrendítő 
pillanata volt, amikor Gáspár 
Lászlóné (Vera), a felsőszölnöki 
népdalkör vezetője, élőben 
adta elő azt a régi egyházi 
dicsőítő éneket, amely a CD-n 
is szerepel.  

Az ünnepségen adták át a 
Rozmaring-ösztöndíjat azok-
nak a szlovén fiataloknak, 
akik bekapcsolódtak a szlo-
vén kultúra továbbadásába, 
zenélnek, kórusban énekel-

nek, vagy néptánccsoportban 
szerepelnek. (A díjat 2016-ban 
alapította a Magyarországi 
Szlovének Szövetsége, céljuk 
a szlovén nyelv és kultúra 
erősítése a fiatalok körében, 
14-26 éves korúak kaphatják, 
5-5 hónapra.) Laczó Barbara, 
Gyécsek Szilárd, Nemes Máté, 
Stájer Martin, Szukics Benjá-
min vehette át az elismerést 
Hirnök Józseftől. A fiatalok 
Felsőszölnökről és Szakony-
faluból származnak. 

 Az ünnepség Dorina Gujt 
és Andi Sobočan műsorá-
val folytatódott. Szomorú és 
vidám szlovén népdalokat 
adott elő Dorina Gujt, Andi 
Sobočan cimbalommal kísérte 
az éneket. 

Boris Jesih, Szlovénia szent-
gotthárdi főkonzulja gra-
tulált az ünnepi műsorhoz. 
Elmondta, France Prešeren 
szlovén költő halálához (feb-
ruár 8.) kötődő ünnepet a 
szlovén kultúra napját az 
anyaországban és a határo-
kon túl élő szlovének is meg 
szokták ünnepelni. Hang-
súlyozta, a két szomszédos 
ország kiváló kapcsolatokat 
ápol, a magyarok és szlové-

nek a szó jó értelmében igazi 
jó szomszédok. A közelmúlt-
ban ünnepelték Szlovénia 
önállóságának 25. évfordu-
lóját, fölhívta a figyelmet 
arra, hogy az évfordulóra 
kiírt pályázaton szentgott-
hárdi gimnazisták is sikerrel 
szerepeltek, őket és mentor 
tanáraikat külön is köszön-
tötte (pályamunkájukat az 
előtérben meg is lehetett 
tekinteni). „Emeljük pohara-
inkat a partnerségre!” – zárta 
beszédét a főkonzul. 

A szlovén kultúra napját a 
Lipa Hotelben tartott fogadás-
sal zárták. 

(t. m.)
Fotó: Horváth R. László

A szlovén kultúrát ünnepelték

Bajzek Gyöngyi, Hirnök József és az ösztöndíjasok: 
Stájer Martin, Gyécsek Szilárd, Nemes Máté és Szukics Benjámin

kétszer kiküldik a cégnek a 
maximális büntetést, amit 
zokszó nélkül kifizet. Voltak 
velük már tárgyalások, de 
mindig eredménytelenül. 

Több kérdés, hozzászólás 
is elhangzott a félbehagyott 
sportcsarnokkal kapcsolatban 

is. A polgármester ezekre úgy 
reagált, hogy rendszeresen jár 
Budapestre, illetékes helyekre, 
de senki sem tud egyértelmű 
megoldást mondani a helyzet-
re. Ahány jogásszal szót vált, 
annyiféle állásfoglalást kap. A 
TAO pénzt ugyan a szentgott-

hárdi kézilabdaklub kapta, de 
soha nem volt náluk, jelenleg 
is a kézilabda-szövetség kezeli. 
Egyszerűen addig nem tudja 
a sport szakállamtitkárság 
lezárni a projektet, ameddig az 
erre vonatkozó jogi álláspont 
meg nem születik. Senki nem 

tudja megmondani jelenleg, 
hogy a TAO pénz önerejét ki, 
és  hogyan jogosult elszámol-
ni. Elvileg folytatódhat a kivi-
telezés, amennyiben az anyagi 
fedezet és a jogi szabályozás 
összhangba kerül.

L.E. 
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Farsang idején számtalan 
népszokást elevenítenek 
fel mai napság is. A Rába-
füzesért Egyesület február 
25-én kiszebábégetéssel 
igyekezett elűzni a telet.

A babona szerint a kisze-
báb égetése megszabadítja 
az embereket minden bajtól. 
A téltemető népszokás igen 

kedvelt volt a falusi népek 
körében. Ma már csak el-
vétve találkozhatunk ezzel 
a szokással. A lényege, hogy 
a gyermekek kiszebabát és 
zajkeltő szerszámokat ké-
szítenek, mellyel a főtérre 

vonulnak. S az összegyűlt 
személyek gondűző cédulá-
kat tűznek fel a kiszebábra, s 
azzal együtt bedobják a tűz-
be. A Rábafüzesért Egyesület 
idén a falu főterére hívta az 
érdeklődőket, ahol fánkkal 
vendégelték meg őket, forró 
tea és forralt bor kíséretében. 
A gyerekek jelmezbe is öltöz-
tek erre az alkalomra. A ki-

szebáb dobozkájába lehetett 
bedobni a gondűző cédulá-
kat, s a bábbal együtt elégtek 
a gondok is. Mindenesetre 
a telet talán sikerült elűzni 
ennek a hagyománynak a 
felelevenítésével.

Vízkereszt elmúltával kez-
detét vette Szentgotthárdon a 
Móra Ferenc Városi Könyvtár 
és Múzeum gyermekkönyv-

tárában a farsangi időszak. 
Az elmúlt hetekben az Arany 
János Általános Iskola diák-
jaival Hegedüsné Krisztina 
gyermekkönyvtáros feleleve-
nítette a farsanghoz köthető 

magyar népszokásokat. Meg-
ismerkedhettek a gyerekek a 
busójárás hagyományaival, a 
busók és sokácok öltözetével. 
A busó maszkok télűző, félel-
metes arcvonásait utánozva 
elkészültek a saját álarcok is. 
Nagyon ötletes és mutatós 
maszkok kerültek ki a diákok 
keze alól. 

A karneváli hangulatot fel-
idézve a 4. d osztály diákjaival 
papírmasé álarcokat díszí-
tettek.

A felsőszölnöki  iskola 
könyvtárában is készültek 
szép álarcok a farsangi kar-
neválra. A fiúk és a lányok 
egyaránt szép maszkokat ké-
szítettek. 

M. P.

Február 26-án fergeteges 
hangulatú  farsangi menet 
vonult Szentgotthárdon a 
Lipa hoteltől a város köz-
pontjába. A Rába-vidéki Szlo-
vén Nyugdíjas Egyesület 
városi szlovén farsangi felvo-
nulásán százhúszan öltöttek 
jelmezt, és bolondozásaikkal 
szórakoztatták a nagy számú   
közönséget. 

Hagyományos farsangi fel-
vonulásuk társszervezői az 
idén Szakonyfalu Községi 
Önkormányzata és Szlovén 
Nemzetiségi Önkormány-
zata, valamint a szlovéniai 
Rogašovci Nyugdíjas Egye-
sület voltak, közreműködött 
még a Szakonyfalui Önkéntes 

Tűzoltó Egyesület és Šalovci 
Nyugdíjas Egyesület is. Há-
rom szlovéniai zenekar kí-
sérte a felvonulókat: a Vinski 
bratje, a Gorički padaši és a 

Niman časa, az MSZSZ Sza-
konyfalui Néptánccsoportja 
pedig szlovén néptáncokkal 
színesítette a főtéri prog-

ramot, amit a maskarások 
farsangi mulatsága követett. 
Közben pedig fánkkal és házi 
pálinkával kínálták a közön-
séget.

Fodor Lászlóné, az egyesület 
elnöke elmondta, az egyesület 
célja, hogy a szlovén hagyo-
mányokat őrizve a fiatalság 

bevonásával farsangoljanak, 
hozzávetőleg 120 ember öltö-
zött be. A maskarások között 
voltak a szlovén néphit ti-
tokzatos alakjai, mint a Far-
sang és a Lenke, a bohócok, 
boszorkányok, kéménysep-
rők, álmenyasszony álvőle-
gényével, cigányasszonyok, 
ördög stb. valamint a modern 
jelmezvilág, a meseelemek, 
mint a Döbrögi és Ludas Ma-
tyi, a királyi pár, a hét törpe, 
a szellem stb. Vidáman, na-
gyokat kurjongatva, hangos 
muzsikaszóval vonultak végig 
a városon, majd visszatértek 
a Lipába, ahol 170 fős farsangi 
mulatsággal űzték el a telet.

 (t. m.)
Fotó: Illés József

Szlovén maskarások is űzték a telet

Farsangi álarcok Téltemetés Rábafüzesen
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A Farkasfa Jövőjéért Egye-
sület szervezésében immár 
10. alkalommal öltözött jel-
mezbe Farkasfa apraja-nagyja. 
Február 11-én, délután Dömö-
tör Sándor önkormányzati 
képviselő köszöntötte a far-
sangolókat. Tele volt a kultúr-
ház, láthattunk többek között 
bohócot, sárkányt, boszor-
kányt, terhes apácát, Hófe-

hérkét és a hét törpét, táncoló 
öregasszonyokat, focistákat, 
koszorúslányt, hercegnőt, 
Peppa malacot. Az ötletes jel-
mezeket 5 tagú zsűri értékelte. 
A jelmezverseny után Blanka, 
Melissza, Petra és Szonja tánc-
cal szórakoztatta a közönséget, 
majd visszatérő vendégünk, 
a Jakabházi Parasztzenekar 
húzta a talpalávalót, Molnár 

Gábor és Molnár Virág énekelt 
a vidám esten. 

Bedi Beatrix
Fotó: Molnár Piroska 

Farsang Farkasfán

MOZIMŰSOR
március 10. 19:00, március 

12. 16:00
Pofoncsata (szinkronizált 

amerikai vígjáték – 2D)
március 11. 17:00, március 

12. 18:00, március 14. 19:00
Arany (szinkronizált ameri-

kai kalandfilm – 2D)
március 11. 19:00, március 

13. 19:00
Az egészség ellenszere 

(szinkronizált amerikai-né-
met thriller – 2D)

március 17. 19:00, március 
18. 19:00, március 19. 18:00, 
március 21. 19:00

Kong:  Koponya-sziget 
(szinkronizált amerikai ka-
landfilm – 3D)

március 18. 17:00, március 
19. 16:00

Egy kutya négy élete (szink-
ronizált amerikai családi film 
– 2D)

március 20. 19:00 (Film-
klub)

A Föld sója (francia-olasz-
brazil dokumentumfilm – 2D)

március 24. 19:00, március 
27. 19:00, március 28. 19:00

Kong:  Koponya-sziget 
(szinkronizált amerikai ka-
landfilm – 3D)

március 25. 17:00, március 
26. 16:00

Kincsem (magyar kaland-
film – 2D)

március 25. 19:15, március 
26. 18:15, március 31. 19:00

Logan – Farkas (szinkroni-
zált amerikai akciófilm – 2D)

április 1. 17:00, április 2. 
16:00

A szépség és a szörnyeteg 

(szinkronizált amerikai zenés 
mesefilm – 3D)

április 1. 19:20, április 2. 
18:20, április 4. 19:00

Kincsem (magyar kaland-
film – 2D)

április 3. 19:00 (Filmklub)
Az állampolgár (magyar 

filmdráma – 2D)

Tavaszi Filmklub
A február 27-én elkezdő-

dött program címe, amely 
gyakorlatilag megadja a be-
mutatásra kerülő filmek szá-
mát is: NEKÜNK NYOLC (+1). 
Kéthetente hétfőn esténként 
19:00 órától követik egymást 
a jobbnál jobb alkotások. A 
jegy ára egységesen 800 Ft, 
de aki legalább hat különböző 
előadásra előre megvásárolja 
a belépőjét, annak filmen-
ként csak 600 Ft kiadással 
kell számolnia. Az elsősorban 
magyar produkciókra épülő 
sorozatban megtalálható az 
idei Berlinale (a 67. Berlini 
Nemzetközi Filmfesztivál) 
Arany Medve-díjasa, a Testről 

és Lélekről is, amelyet Enyedi 
Ildikó rendezett. A vetítések 
után a moziban teázással 
egybekötött beszélgetés várja 
az érdeklődőket a filmszínház 
önzetlen, elkötelezett és rend-
szeres támogatója, a VIDANTI 
FAMILY SHOP jóvoltából.

március 20.
A Föld sója (francia-olasz-

brazil dokumentumfilm)
április 3.
Az állampolgár (magyar 

filmdráma)
április 17.
A vörös teknős (francia-ja-

pán animációs film)
május 1.
A martfűi rém  (magyar 

thriller)
május 15.
Soul Exodus (magyar doku-

mentumfilm)
május 29.
Testről és Lélekről (magyar 

játékfilm)
június 12.
Teljesen idegenek (olasz 

vígjáték)



10 Szentgotthárd

Támogasson szentgotthárdi civil szervezetet!
Keresse meg azt a szentgotthárdi alapítványt vagy egyesüle-

tet, 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 szer-
vezetek 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

Február kilencedikén délelőtt rövid szünetet tartott a Szent-
gotthárdon és környékén több mint 2300 embernek munkát 
adó szentgotthárdi Opel motorgyár. A Flex üzem benzines 
szerelősoráról ugyanis ünnepélyes keretek között jött le a 
kilencmilliomodik Opel motor, egy 1,5 literes turbó benzines, 
amely a hamarosan a piacra kerülő új Opel Insigniában fog 
majd bemutatkozni.

– Büszkeséggel tölt el ben-
nünket a tény, hogy az új 
Insignia alap benzines motor-
ját, az 1.5-ös turbó benzinest 
mi fogjuk gyártani – mondta 
az ünnepségen Grzegorz 
Buchal, az Opel Szentgott-
hárd igazgatója. – Ezzel pár-

huzamosan továbbra is a 
szentgotthárdi gyár szál-
lítja az összes motort az új 
Astrába, amelyre Európában 
ez idáig több mint 350.000 
megrendelés érkezett 2015 
óta. Ennek köszönhetően az 
Opel Szentgotthárd rekord 

évet zárt 2016-ban, csaknem 
630.000 gyártott motorral, 
amely a gyár fennállása óta 
a legnagyobb termelési vo-
lumen – emelte ki Buchal, és 
egyben arra is emlékeztetett, 
hogy idén fogják ünnepelni 
25. évfordulóját a modern kor 
hazai autógyártásának, amely 
az Opel gyár indulásához 
kötődik.

A szentgotthárdi Opel gyár 
1992 óta megszakítás nélkül 
készít motorokat. Párhuza-
mosan termel az 1992 óta mű-
ködő úgynevezett Family 1-es 

motorgyár és az új 700 millió 
eurós beruházással létreho-
zott Flex üzem. Ez utóbbiban a 
kis és közepes méretű benzi-
nesek gyártása ugyanazokon 
a rugalmas gyártósorokon 
történik, mint a közepes mé-
retű dízelmotorok gyártása. 
Ezek az erőforrások mind az 
Opel legújabb motorgenerá-
ciójához tartoznak, jellemző 
rájuk a nagy teljesítmény és 
kis fogyasztás, a halk futás, és 
az Euro 6-os környezetvédel-
mi megfelelőség. 

(Forrás: Opel Média)

Elkészült a 9 milliomodik motor az Opelnél

Folyik a munka a szerelősoron

Grzegorz Buchal 
a kilencmilliomodik 

motorral
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A lakóépület építésének 
egyszerű bejelentéséről szóló 
155/2016. (VI. 13.) Korm. ren-
delet (továbbiakban: Korm. 
rendelet) alapján a 300 négy-
zetméter összes hasznos alap-
területet meg nem haladó 
lakóépületekkel kapcsolatos 
építési tevékenységek vonat-
kozásában nem kell építési 
engedélyt kérni, hanem az 
építési tevékenységet – elekt-
ronikus építési napló készen-
létbe helyezésével – be kell 
jelenteni, és ezen tevékeny-
ségeket az építésfelügyeleti 
hatóság ellenőrzi. A Szentgott-
hárdi, a Körmendi és a Vasvári 
Járás területén a Vas Megyei 
Kormányhivatal Körmen-
di Járási Hivatal Építésügyi 
Osztálya (9900, Körmend, 
Szabadság tér 7.) látja el az 
építésfelügyeleti feladatokat.

Az egyszerű bejelentéssel 
kapcsolatban az alábbiakra 
hívom fel figyelmét:

Az egyszerű bejelentés nem 
ad felmentést az építési mun-
kákra vonatkozó általános jog-
szabályok betartása alól. Ezért 
az egyszerű bejelentéshez 
kötött építési tevékenységek 
tervezése, kivitelezése során 
is érvényre kell juttatni többek 
között az országos település-
rendezési és építési követel-
ményekről szóló 253/1997. 
(XII. 20.) Korm. rendeletben 
meghatározott alapvető kö-
vetelményeket, valamint az 
építőipari kivitelezési tevé-
kenységről szóló 191/2009.
(IX.15.) Korm. rendeletben 
foglaltakat.

Az egyszerű bejelentést 
megelőzően a tervezés előse-
gítése érdekében a települési 
önkormányzat és az általá-
nos építésügyi hatóság ad 
előzetes tájékoztatást a helyi 
településrendezési előírások 
tartalmáról. 

Az egyszerű bejelentésnél 
elmarad az előzetes hatósági 
vizsgálat, az építéshatósági 

kontroll az előírások betar-
tása az építtető, az építész és 
a szakági tervezők együttes 
feladata és felelőssége. 

Az egyszerű bejelentéshez 
kötött építési tevékenységek 
a következők:

a legfeljebb 300 négyzetmé-
ter összes hasznos alapterüle-
tű új lakóépület építése, 

műemlék kivételével – meg-
lévő lakóépület 300 négyzet-
méter összes hasznos alap-
területet meg nem haladó 
méretűre bővítése,

az előző két pontban foglalt 
építési munkákhoz szükséges 
tereprendezés, támfalépítés.

Az építtető részéről az egy-
szerű bejelentés megtételéhez 
szükséges:

építész tervezőt (szakági 
tervezőt) alkalmazni,

a tervezővel kötött terve-
zési szerződésben a kötelező 
tervezői művezetés feltételeit 
rögzíteni,

személyesen, vagy megha-
talmazott útján elektronikus 
építési naplót készenlétbe he-
lyezni (ügyfélkapus azonosí-
tást követően https://enaplo.e-
epites.hu/enaplo/ oldalon). 

A készenlétbe helyezés fel-
tételeként az építész tervező 
tölti fel az építési naplóba a 
kivitelezési dokumentációt, a 
felelősségbiztosítás kötvény-
számáról és a biztosító nevéről 
szóló nyilatkozatot, valamint a 
biztosító által kiadott igazolást 
arról, hogy a tevékenységre 
kötött felelősségbiztosítás 
fennáll, illetve az adott idő-
szakra kötött vagy állandó 
felelősségbiztosítás esetén a 
felelősségbiztosítás vagy biz-
tosítási fedezet fennáll.

Az elektronikus építési nap-
ló üzemeltetője az építési 
napló készenlétbe helyezését 
követően letölthető visszaiga-
zolást állít elő.

Az építtető az építési tevé-
kenységet a bejelentés benyúj-
tását követő naptól számított 

– tizenöt nap elteltét követő-
en kezdheti meg és folytathatja 
az építési törvény, az építőipari 
kivitelezési tevékenységről 
szóló kormányrendelet és a 
vonatkozó egyéb jogszabályok 
rendelkezései szerint.

Az új lakóépület, vagy meg-
lévő lakóépület bővítés meg-
valósulását követően hatósági 
bizonyítványt kell kérni. Ezt az 
építtető kérelmére az építés-
felügyeleti hatóság állítja ki.

Az építésfelügyeleti hatóság 
minden egyszerű bejelentés-
sel végzett építési tevékeny-
ségről vezetett építési naplót 
távoli eléréssel az elektroni-
kus építési napló alkalmazás-
ban, a kivitelezést a helyszínen 
hatósági ellenőrzés keretében 
ellenőrzi.

Az építésfelügyeleti hatóság 
különös figyelmet fordít az 
egyszerű bejelentés alapján 
megkezdett építőipari kivite-
lezési tevékenység legalább 
egy alkalommal történő hely-
színi, valamint az elektronikus 
építési napló vezetése és tar-
talma tekintetében folyama-
tos, távoli eléréssel történő 
ellenőrzésére.

Az építésfelügyeleti ható-
ság az elektronikus építési 
naplóba történő egyidejű be-
jegyzéssel megtiltja az építő-
ipari kivitelezési tevékenység 
folytatását, ha súlyos szabály-
talanságot észlel.

Szabálytalanság esetén a 
hatóság építésfelügyeleti bír-
ságot is kiszabhat.

Továbbá felhívom figyel-
müket az építési engedély 
nélkül végezhető építési te-
vékenységekkel kapcsolat-
ban az alábbiakra:

Az építésügyi és építésfel-
ügyeleti hatósági eljárásokról 
és ellenőrzésekről, valamint 
az építésügyi hatósági szol-
gáltatásról szóló 312/2012. 
(XI. 8.) Korm. rendelet 1. mel-
léklete tartalmazza az építési 
engedély nélkül végezhető 
építési tevékenységek körét. 
Azonban ezen esetekben is 
a Helyi Építési Szabályzat 
előírásait, az építmények el-
helyezésére és kialakítására 
vonatkozó követelményeket 
be kell tartani.

A szabálytalanul megvaló-
sított építési tevékenységek 
esetében az építésfelügyele-
ti hatóság építésrendészeti 
eljárást folytat le, mely az 
építmény(rész) elbontását, 
átalakítását, illetve építésfel-
ügyeleti és építésügyi bírság 
kirovását vonja maga után.

Bővebb tájékoztatás a http://
www.kormanyhivatal.hu/hu/
vas/hirek/kormendi-jarasi-
hivatal/ oldalon található.

Kérjük, hogy bárminemű 
kivitelezés megkezdése előtt 
tájékozódjanak a pontos jog-
szabályi előírásokról, illetve 
hatósági egyeztetést lefolytat-
ni szíveskedjenek. 

Vas Megyei 
Kormányhivatal

Szentgotthárdi 
Járási Hivatala

Tájékoztatás építésügyi jogszabályok változásáról

Tűzgyújtási tilalmat rendeltek el
Általános tűzgyújtási tilalmat rendelt el a földművelés-

ügyi miniszter március 3-ától. A tilalom idején tilos tüzet 
gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és 
az ezek 200 méteres körzetén belül lévő külterületi in-
gatlanokon. Ide értendők a felsorolt területeken található 
tűzrakó helyek, a vasút és közút menti fásítások, de tilos a 
parlag- és gazégetés is. A Földművelésügyi Minisztérium 
arra kéri az erdőkben kirándulókat, a mezőgazdasági terü-
leten dolgozókat, valamint a közúton és vasúton utazókat, 
hogy az erdőtüzek megelőzése érdekében, körültekintően 
járjanak el, égő cigarettát ne dobjanak el.
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Egészségünkért, ismeretterjesztő sorozat (11.)

A prosztata a húgyhólyag 
alatt elhelyezkedő, gesztenye 
nagyságú mirigyes szerv, mely 
körülveszi a húgycsövet, és 
a végbél felől tapintható. A 
prosztata által termelt váladék 
az ondó részét képezi, a spermi-
umok aktivitását és mozgását 
segíti.

A prosztatarák a férfiak má-
sodik leggyakoribb rosszindu-
latú daganata. Magyarországon 
évente mintegy 4000 férfinél 
igazolják, és körülbelül 1300 
beteg halálát okozza.

A betegség kialakulásának 
oka ismeretlen, azonban há-
rom rizikófaktor szerepet ját-
szik benne: a magasabb életkor, 
az emberi rassz és a genetikai 
örökletesség. 

A betegség elkerülése, meg-
előzése érdekében jelenleg 
semmit sem tudunk tenni.

A prosztatarák elsősorban az 
idősebb férfiak betegsége, de 
40 éves életkor felett bárkinél 
kialakulhat, és kialakulásának 
esélye az életkorral egyre in-
kább növekszik.

A betegség kezdetben teljesen 
tünetmentes, évek telhetnek el 
addig, amíg a kialakuló proszta-

tarák panaszokat okoz. Előreha-
ladott esetekben vizeletürítési 
zavarok, az elsősorban a cson-
tokban kialakuló áttétek miatt 
csontfájdalom, alsó végtagi vize-
nyő, vese üregrendszeri tágulat, 
vese elégtelenség alakulhat ki.

Az időben felismert prosz-
tatarák gyógyítható, vagy leg-
alábbis visszaszorítható, és a 
beteg számára jó minőségű, 
tünet- és panaszmentes élet 
biztosítható. A betegség biz-
tos diagnózisának felállítása 
sokoldalú, gondos szakorvosi 
kivizsgálást tesz szükségessé. 
Ennek része a végbélen ke-
resztüli prosztatatapintás, az 
ultrahangvizsgálat, a vérvizsgá-
lat, mely a prosztata specifikus 
antigén (PSA) szintjének meg-
határozására szolgál, valamint 
a szöveti mintavétel. A proszta-
tarák végleges diagnózisa csak 
ez utóbbival állítható fel.

Mint minden ráknál, a prosz-
tatarák esetében is annál job-
bak a sikeres gyógykezelés 
esélyei, minél korábban sikerül 
felismerni a betegséget. Egy 
egyszerű, rövid vizs-
gálattal, a prosztata 
végbélen keresztüli 

tapintásával az esetek jelentős 
hányadában a még tüneteket 
nem okozó prosztatarák is 
felismerhető, emellett egyéb 
prosztata elváltozások is kide-
rülhetnek.

Vérvétel segítségével meg-
határozható a prosztata mi-
rigyhám sejtjei által termelt 
specifikus szérum fehérje, a 
PSA (prosztata specifikus anti-
gén) szintje. Ennek értékét több 
tényező (gyulladás, a prosztata 
nagysága, a beteg életkora) is 
befolyásolhatja, ezért értékét, 
ezen szempontok figyelembe-
vételével kell mérlegelni.

A PSA érték emelkedése nem 
specifikus a prosztatarákra, 
szintje a prosztata egyéb beteg-
ségeiben is emelkedhet, mégis 
igen érzékeny jelzője a prosz-
tatarák esetleges jelenlétének. 
A PSA meghatározása egyedül 

önmagában nem elegendő a 
rákos beteg kiszűrésére. Végle-
ges diagnózist csakis a proszta-
tából vett szövetek kórszövetta-
ni vizsgálatával lehet felállítani. 

A prosztatarákos betegeknél 
a gyógyulás, a sokéves tünet- és 
panaszmentes túlélés kilátá-
sai kellően megválasztott és 
időben alkalmazott terápiás 
beavatkozások mellett igen 
jók. Fiatalabb korban, korai 
stádiumban felismerve radi-
kális prosztata eltávolítással a 
betegség teljesen gyógyítható. A 
sugárterápia egyenértékű lehet 
a műtéttel, de kiegészítő terápi-
aként is használható. Idősebb 
korban, valamint előrehaladott 
esetekben hormonkezeléssel a 
daganat visszaszorítható. A be-
tegség továbbterjedése esetén 
kemoterápiás kezelés indokolt.

A prosztatarák korai felisme-
rés esetén gyógyítható, illetve jól 
kezelhető betegség. A beteg sor-
sa szempontjából döntő jelen-
tőségű a rendszeres gondozás.

Dr. Nagy János 
urológus főorvos

A prosztatarák korai felismerésének jelentősége

RENDELŐINTÉZET SZENTGOTTHÁRD
9970 Szentgotthárd, Hunyadi u. 18. Pf.: 70. 
Központi számok: 94/380-042; 380-353;  
 94/554-082; 554-103
Fax: 94/554-083 
e-mail: rendelointezet@jupinet.hu
www.rendelointezetsztg.hu

A szentgotthárdi SZMSZC 
III. Béla Szakgimnáziuma 
és Szakközépiskolájában 78 
tanuló mellére tűzték fel a 
szalagokat az osztályfőnökök 
február 11-én. 

 A Szombathelyi Műsza-
ki Szakképzési Centrum III. 
Béla Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája február 
11-én a Színházban tartotta 
szalagavató ünnepségét. Öt 
osztály 78 végzés előtt álló di-
ákja – leendő asztalosok, gépi 
forgácsolók, mechatronikai 
technikusok, felszolgálók, sza-

kácsok, vendéglátásszervezők 
(vendéglősök) és villanysze-
relők – viselhetik büszkén a 
szalagot. 

Korpics Ferenc, a középis-
kola igazgatója egy históriás 
énekkel köszöntötte a diá-
kokat, szüleiket, barátaikat, 
felidézve számukra a tanulók 
iskolában eltöltött éveit. A 
diákok vidám, táncos, énekes 
műsorukkal szórakoztatták, 
nevettették meg a szépszámú 
közönséget. A végzős diákok 
olyan erényeket, képessége-
ket, tehetséget csillogtattak 
meg, melyek eddig – való-

színűleg – rejtve maradtak 
mindenki előtt.

A szalagavató jó hangulatú 
bállal folytatódott. A talpalá-

valót az Albatrosz zenekar 
szolgáltatta. A vacsoráról a 
Bognár étterem gondoskodott. 

Fotó: Tátrai István

A szakgimnázium és szakközépiskola végzősei is föltűzték a szalagot
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 A Veszprémi Tájékozódási 
Egyesület szervezésében ren-
dezett versenyre a Dunántúl 

számos pontjáról érkeztek 
résztvevők. A változatos terep-
viszonyok alaposan próbára 
tették az indulókat.

12,5 km-es táv leírása:  a fu-
tók a Magyarlaki Művelődési 
Háztól indulva felfutottak  a 
magyarlaki Szőlő-hegyre, 
érintve a Szent-kutat, majd  
a Sáfár-hegyen lévő Mária 
kápolnához érkeztek. Innen 
déli irányba a Háromházi-
patak forrásvidékére tart 
az útvonal a sárga sáv tu-
ristajelzésen, majd a zöld 
sáv turistajelzésen a Hár-
sas-tó melletti Vörös-hegy 
oldalában kanyarodik vissza 

Magyarlakra. A beérkező ver-
senyzőket teával és gofrival 
várták a szervezők.

Gotthárdi eredmények:
Férfi 21 év feletti korosztály:
 1. Ifj. Borbély Sándor 1997 

Szentgotthárd 57:42
 6. Kovács Balázs 1981 Szent-

gotthárd 1:14
 7. Borbély Attila 2001 Szent-

gotthárd 1:14:05
Férfi 40 év feletti korosztály:
 1. Somogyi Gábor 1962 

Sinergy Fittnes Szentgotthárd 
56:44

 3. Takács Tibor 1973 Szent-
gotthárd 1:05

 6. Borbély Sándor 1956 
Szentgotthárd 1:16:05

Fotó: 
Borbélyné Wekker Judit

Megkezdték a versenysze-
zont a Skorpió SE szentgott-
hárdi harcosai, 3 fiatal ver-
senyző utazott Pozsonyba, 
hogy megméresse magát a 
nemzetközi porondon. Sze-
rencsére a sportolókon  nem 
érződött az év eleji forma, és 
szép sikereket aratva tértek 
haza. Hegedüs Zoltán edző 
ifjú Bedi Miklós teljesítményét 
emelte ki, aki első nemzet-
közi érmét szerezte 
a 10-12 évesek né-
pes mezőnyében,  
elégedett volt Tóth  
Bence eredményével 
is, aki esélyesként 
magabiztos küzdel-
mekkel hozta el a 
kupát. Kropf Bence 
is biztatóan kezdte 
a versenyt, de má-
sodik mérkőzésén 

egy technikás békéscsabai fiú 
megállította a dobogó felé való 
menetelésben. – Remélem, a 
fiúknak sikerül átmenteni jó 
formájukat a március közepén 
rendezendő Diákolimpia Or-
szágos Döntőre is, bizakodott 
a tréner.

Eredmények: (Pointfighting) 
Tóth  Bence cadet 2  57 kg I. 
hely, Bedi Miklós  cadet 1  28 
kg  II. hely

Az Alpokalja Szabadidő-
sport és Környezetvédő Egye-
sület a Vasi Terepfutó Sorozat 
részeként terepfutóversenyt 
rendezett 120 futó részvéte-
lével. A verseny a Vasi Terep-
futó Sorozat része, melynek 
fő támogatói a szentgotthárdi 
Perfect Change pénzváltó, 
illetve a Metex’05 professzio-
nális nagykereskedelmi cég. A 
verseny útvonala Felsőcsatár 
térségében, a Pinka-szur-
dokban haladt, a terep adta 
adottságok miatt a szervezők 
„extrém” jelzővel illették a 
versenyt, ami abból adódott, 
hogy 125–300 méteres szint-
különbség volt. A terepfutás 
szerelmesei a rövidebb 4,5 
km-es, ill. a 10,5 km-es távon 
mérhették össze tudásukat. 

A szentgotthárdi futókat 
Komóczi Donát és edzője, 
Woki Edina (4,5 km-es távon) 
képviselték. Összességében 
nagyon jól sikerült a ver-
seny, mindkettek elégedet-
ten térhettünk haza. Donát 
az abszolút sorrend felnőtt 

mezőnyben, 16 másodperccel 
edzője előtt, a 9., míg 14-18 
éves korcsoportjában a 3. 
helyen ért célba. Woki Edina 
közvetlenül tanítványa mö-
gött, a női mezőny abszolút 
2., ill. a 19-39 éves korcsoport 
legjobbjaként ért célba. Ez 
volt az idei első szabadtéri 
versenyük, amelyet edzés-
ként, felkészülésként szántak 
a március 22-ei Mezei Megyei 
Diákolimpiára. Ott négy ki-
lométert kell majd teljesíteni 
sík terepen, a szombathelyi 
Sportligetben. Remélik, on-
nan is hasonló sikerekkel tér 
haza a fiatal szentgotthárdi 
futó.          

Február 26-án Zalaeger-
szegen rendezték az V. Press 
Dance Táncversenyt. A hét-
szeres világbajnok Horváth 
Kristóf és Szatmári Orsolya 
kezei alatt tanuló Závecz 
Roland és Könye Rozália 
Ilka amatőrként az első ver-
senyükön szerepeltek, és 
máris csodás eredményekkel 
végeztek. Latin és standard 
kategóriában, junior kor-
osztályban mindkét ver-
senyt megnyerték. Valamint 
elindultak Beginners Cup 
kategóriában is, ahol már 
versenykönyves versenyzők-
kel vették fel a harcot. Ebben 
a versenyszámban latinból 
bejutottak a döntőbe, 6. he-
lyezést értek el, Standardból 
pedig a dobogó második 
fokára állhattak. Külön érde-

kesség, hogy Rozi és Roli még 
csak négy hónapja táncolnak 
együtt. Ismét büszke lehet 
Szentgotthárd. Gratulálunk, 
és további szép sikereket 
kívánunk!

PresiDance táncosainak újabb sikereSzlovak Open Kick-Box kupa

Závecz Roland, 
Könye Rozália Ilka

II. Sáfár-hegyi terepfutó verseny Komóczi Donát futósikere

Komóczi Donát, 
Woki Edina
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Sportprogramajánló
• Futball Klub Szakonyfalu–Ivánc KSK (Megyei II. labdarúgó-

mérkőzés)
 Időpont: 2017.03.12 - 14:30 
 Ifjúsági mérkőzés: 12:30
 Helyszín: Szakonyfalu Sportpálya
• Kiswire Szentgotthárd VSE–Kőszeg SE (Megyei I. labdarúgó-

mérkőzés)
 Időpont: 2017.03.18 - 15:00 
 Ifjúsági mérkőzés: 13:00
 Helyszín: Szentgotthárd Városi Sporttelep
• Szentgotthárdi KK–Várpalotai BSK (Kézilabda - NB II Észak-

nyugat)
 Időpont: 2017.03.18 - 16:00
 Ifjúsági mérkőzés: 18:00
 Helyszín: Szentgotthárd és Térsége Iskola Széchenyi István 

5-8 é.f. Á.I., Tornacsarnok
• Rábatótfalui SE–Viszák KSE (Megyei II. labdarúgó-mérkőzés)
 Időpont: 2017.03.19 - 15:00 
 Ifjúsági mérkőzés: 13:00
 Helyszín: Rábatótfalu Sportpálya
• Thermalpark - Szentgotthárd VSE–Topidó Nagymizdő SE  (Teke 

- NB - I Nyugati csoport)
 Időpont: 2017.03.19 - 10:00
 Helyszín: Szentgotthárd Városi Sporttelep, Tekepálya
• Alsószölnöki STE–Máriaújfalu SE (Megyei III. labdarúgó-

mérkőzés)
 Időpont: 2017.03.19 - 12:00 
 Helyszín: Alsószölnöki Sportpálya
• Futball Klub Szakonyfalu–Körmendi Téglagyár SE  (Megyei II. 

labdarúgó-mérkőzés)
 Időpont: 2017.03.26 - 15:30 
 Ifjúsági mérkőzés: 13:30
 Helyszín: Szakonyfalu Sportpálya
• Máriaújfalu SE–Halogyi SE (Megyei III. labdarúgó-mérkőzés)
 Időpont: 2017.03.26 - 12:30 
 Helyszín: Máriaújfalu Sportpálya
• Szentgotthárdi KK–Ácsi Kinizsi (Kézilabda - NB II Észak-

nyugat)
 Időpont: 2017.03.26 - 18:00
 Ifjúsági mérkőzés: 16:00
 Helyszín: Szentgotthárd és Térsége Iskola Széchenyi István 

5-8 é.f. Á.I., Tornacsarnok
• Thermalpark - Szentgotthárd VSE–Lauf-B. TK  (Teke - NB - I 

Nyugati csoport)
 Időpont: 2017.03.26 - 10:00
 Helyszín: Szentgotthárd Városi Sporttelep, Tekepálya
• Kiswire Szentgotthárd VSE–Vasi Opus - Nádasd KSE (Megyei 

I. labdarúgó-mérkőzés)
 Időpont: 2017.04.01 - 15:30 
 Ifjúsági mérkőzés: 13:30
 Helyszín: Szentgotthárd Városi Sporttelep
• Rábatótfalui SE–Rábahidvég KSE (Megyei II. labdarúgó-mér-

kőzés)
 Időpont: 2017.04.02 - 15:30 
 Ifjúsági mérkőzés: 13:30
 Helyszín: Rábatótfalu Sportpálya
• Máriaújfalu SE–Egerszegi KK (Kézilabda - Somogy-Zala-Vas 

megyei)
 Időpont: 2017.04.02 - 14:00
 Helyszín: Szentgotthárd és Térsége Iskola Széchenyi István 

5-8 é.f. Á.I., Tornacsarnok

Véget ért a XXXI. Alpokalja 
Kupa 21 csapat részvételé-
vel. A végső győztes a torna 
egyik legrégebbi csapata, a 
Mámor Club3 lett, amely szo-
ros mérkőzésen, a döntőben 
2-1 arányban felülmúlta a 
Tabak1 Pado-Sokk együttesét. 
A bronzcsatából a Vadkörte-
Joker Panzió csapata került ki 
győztesen a körmendi Autó-
Egyeddel szemben. A Sport36 
Kupában a helyi fiatalokból 
álló Tabak1 Szunderland csa-
pata lett a bajnok, megelőzve 
a szlovén Hodost, illetve a 
Blazsi Koccintó Szeszpanyol 
alakulatát. A Librecz Károly 

Emléktorna bajnoka az idei 
szezonban a Gotham City lett, 
2. a Csöri, 3. pedig a Dr. Szittyó. 
A torna különdíjasai:

Meskó Norbert díj: László 
Gábor, László Lajos díj: Szabó 
Bálint.

Gólkirályok: Alpokalja Kupa 
Andrejek Szabolcs (Vadkörte), 
Librecz Károly Emléktorna 
Gombás Attila (Gotham C.), 
Sport 36 Sztg. Kupa Dancsecz 
Tamás (Tabak1-Szunderland).

Legjobb kapusok: Alpok-
alja K. Szabó Gábor (Tabak1-
Pado-Sokk), Librecz K. E. Virág 
Gábor (Gotham C.), Sport 36 
Sz. K. Balogh Ádám (Tabak1-

Szunderland).
Legjobb játéko-

s o k :  A l p o k a l j a  K . 
Pónácz Sándor (Má-
mor Club3), Librecz 
K. E. Kovács Attila 
(Csöri). Sport 36 Sz. 
K . Tamasko Denis 
(Hodos).

Legsportszerűbb 
csapat: Triglav-Orfalu.

Befejeződött a XXXI. Alpokalja Kupa

Három kategóriában is 
gotthárdi siker született a Te-
rületi U14-U18 egyéni bajnok-
ságon. Február 12-én város-
unk tekepályáján rendezték 
a viadal 4. fordulóját, melyen 
ismét remekeltek az ifjú helyi 
játékosok. Igazolt U18 leányok 
között László Kata 525-ös 
faátlaggal holtversenyben 
lett első. Igazolt U14 fiúknál 
Karba Noel 524-es faátlaggal 
szintén megnyerte a versenyt, 
míg öccse, Karba Bence har-
madik lett. Az U18 igazolt fi-
úknál első helyet ért el Karba 
Bálint 576-os faátlaggal, míg 
hatalmas hajrával Cserpnyák 
Martin 564-s átlagra küzdötte 
fel magát, ami ezüstérmet 
ért. Továbbjutott még László 
Àbel 550-es átlaggal. Karba 
Noel az U14, míg Karba Bá-
lint és Cserpnyák Martin az 

U18-as válogatott keretbe 
kapott meghívót, így könnyen 
lehetséges, hogy a tavalyi 
évhez hasonlóan idén is lesz 
szentgotthárdi versenyző a 
világbajnokságon!

Ifjú gotthárdiak tekesikerei

Cserpnyák Martin, László 
Kata, Karba Bálint, alsó sor: 

Karba Bence , Karba Noel
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Lépjen be 
a digitális világba, 

mi segítünk!

Magyarország Kormánya az Európai Unió támogatásával 
térítésmentes alapfokú informatikai képzéseket indít, me-
lyeken a résztvevők 35 óra alatt a számítógép, tablet és az 
okostelefon használatához szükséges alapvető tudáshoz 
juthatnak. A képzések 15 fős csoportokban indulnak, a 
tananyagot gyakorlat során sajátíthatják el a jelentkezők.

 IKER 1. szint: Első lépések a digitális világba
 IKER 2.szint: Önállóan használom 
                       az informatikai eszközömet

A képzéseken részt vehet, aki:
– elmúlt 16 éves és nincs tanulói/hallgatói jogviszonya
– nem múlt el 65 éves, a megszerzett tudást 
  a munka világában is hasznosíthatja

Helyszín: Képzéseket Szentgotthárdon szervezzük.

Jelentkezzen a képzésekre, forduljon mentorához!

Mentor neve: 
Hegedüsné Borbély Krisztina
Mentor elérhetősége: 
30/618-4610
Személyesen érdeklődhet: 
Móra Ferenc Városi 
Könyvtár és Múzeum

F&B SUPERVISOR
Elvárás: szakirányú végzettség, tapasztalat, német- és angolnyelv-tudás

RECEPCIÓS
Elvárás: német nyelvtudás, előny: tapasztalat, angolnyelv-tudás

SZAKÁCS
Elvárás: szakirányú végzettség, előny: tapasztalat

FELSZOLGÁLÓ
Elvárás: németnyelv-tudás, előny: tapasztalat

SZOBAASSZONY
Elvárás: megbízhatóság, precíz munkavégzés

Fényképes önéletrajzát az alábbi e-mail címre várjuk: cecilia.olasz@accenthotels.com

A szentgotthárdi 

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

rendel:
szerdán 10-12 h 

hétfőn 15-18 h
csütörtökön 15-18 h

Tekepálya bérlés
Teljesen megújult kör-

nyezetben várja a tekézni 
vágyókat a Városi Sport-
telep Tekepályája. A pálya 
bérléséhez előzetes egyez-
tetés 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!

Hirdessen 
nálunk!

Lapunk havonta 
3200 háztartásba 

jut el
Szentgotthárd 

területén!

Már
6.000 Ft-tól!

Hirdetésfelvétel: 
titkarsag@szentgotthard.hu 

+36-94-553-044




