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Az 1956-os forradalom és szabadságharc 61.
és a Magyar Köztársaság kikiáltásának 28.
évfordulójára emlékeztek Szentgotthárdon
október 23-án. Az ünnepséget az 56-os Emlékerdőnél, a Hősi Emlékműnél és a Csákányi
László Filmszínházban tartották.
Folytatás a 2. oldalon

Látványos volt a PresiDance TSE táncgálája
Október 28-án tartotta a
második táncgálát a szentgotthárdi PresiDance TSE
a Színház nagytermében.
Közel hatvanan, a hétszeres táncvilágbajnok páros
Szatmári Orsolya és Horváth Kristóf tanítványai
mutatták be tudásukat. Az
előadás telt házat vonzott.
Horváth Kristóf elmondta, tavaly tartották
az első táncgálát, az idén
iparkodtak a második

táncgálát látványosabbá
tenni. A kezdők könnyebb,
a tinédzser korosztályú
haladók és versenyzők
nehezebb koreográfia szerint táncoltak. A gyerekek
a standard táncok (angolkeringő, bécsi keringő,
tangó) mellett a vérpezsdítő latin-amerikai táncokkal (cha-cha-cha, szamba,
rumba, paso doble, jive) is
szórakoztatták a szépszámú közönséget.
Folytatás a 15. oldalon
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Az 1956-os forradalom és szabadságharc
évfordulóját ünnepelték
Folytatás az 1. oldalról
Az ünnep délutánján elállt
az eső, az 56-os Emlékerdőnél a Himnusz előadásával
és eléneklésével kezdődött a
városi ünnepség. Ökumenikus istentiszteletet mutatott
be Kollerné Loós Zsuzsanna
evangélikus lelkész, Sisakné
Páll Klára református lelkész
és Heiter Róbert Gottfried
római katolikus káplán.
Az ünnepség visszaemlékezéssel folytatódott, az eseményeket átélt Hári Piroska
feljegyzéseiből Papp Kincső,
a szentgotthárdi Vörösmarty
gimnázium tanulója olvasott
fel részleteket: az egykori
selyemgyártól induló tömeghez sokan csatlakoztak,
a független és demokratikus
Magyarországért tüntettek. A kethelyi laktanyáig
tartó felvonulás békésen
zajlott, Szentgotthárdon
nem bántottak senkit, ez az
emberek és a laktanyaparancsnok józanságának is
köszönhető – tudtuk meg a
részletekből, miként azt is,
hogy november negyedike,
az oroszok bejövetele után
indultak meg a menekültek
az osztrák határ felé. A Hári
család öt gyermeke közül
négy elmenekült, csak egy
maradt otthon…

rendel:

szerdán 10-12 h

hétfőn 15-18 h
csütörtökön 15-18 h

Az 56-os Emlékerdőnél
a tavaly felállított kopjafánál a szentgotthárdi önkormányzat nevében Huszár

kalitka, amelyből egyszer
még egy gyönyörű madár
fog kirepülni. Sok szenvedés vár még rájuk, de egész

Leopold Ferenc, Huszár Gábor a kopjafánál
Gábor polgármester, az ’56-os
Szövetség nevében Leopold
Ferenc, a szövetség szentgotthárdi elnöke helyezett el
koszorút, majd a résztvevők a
fúvószenekar felvezetésével
átvonultak az önkormányzati
hivatalhoz.
A Hősi Emlékműnél
Wass Albert: A láthatatlan lobogó című versét Puskás János, az
SZMSZC III. Béla Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája tanulója
adta elő.
Ünnepi beszédet
mondott Huszár Gábor,
Szentgotthárd polgármestere. Köszöntötte az ünneplőket, az
önkormányzat tagjait,
intézményvezetőket, egyházi
vezetőket, Bana Tibor országgyűlési képviselőt, dr. Orbán
Istvánt, a Szentgotthárdi Járási Hivatal vezetőjét, Varga
Ferenc őrsparancsnokot.
A polgármester Pio atya,
olasz katolikus pap, kapucinus szerzetes egyik látomásával kezdte beszédét:
„Magyarország egy olyan

Európában páratlan dicsőségben lesz részük. Irigylem
a magyarokat, mert általuk
nagy boldogság árad majd az
emberiségre. Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú
őrangyala, mint a magyarok-

Károly Andrea
nak, és bizony helyes lenne
erősebben kérniük hathatós
oltalmát országukra!”
Pio atya szavai bár nemzetünk jövőjére utaltak, mégis
igaznak mondhatók a magyarság múltjára, egész eddigi
történelmünkre.
Huszár Gábor beszédében
kitért hazánk sorsfordító
történelmi személyiségeire és

eseményeire, a trónviszályok
és török vész által megtépázott ország reformkori felemelkedéséig, az iparosításra,
amelyben a nyugati vidékünk
élen járt. A fejlődést két világháború szakította meg,
az önállóság és a területek
elvesztése követte.
„Ismerjük az ’56-os forradalom és szabadságharc eseménytörténetét, hogyan vált
a kezdetben békés, a lengyelekkel való szolidaritás jegyében meghirdetett felvonulás
fegyveres összecsapássá. A
visszaemlékezéseket olvasva,
szinte érezzük, hogy forrtak
az indulatok, miként indult
meg a tömeg egy emberként,
hogy akaratát és alapvető
jogait érvényre juttassa. Ez
az időszak megmutatta, hogy
a magyarok egysége, ereje,
bátorsága a legnagyobb diktatúrával szemben is erős
fellépést eredményez.
Szentgotthárdon a forradalom 60. évfordulójára
kiadott könyvünk is vis�szaigazolja, hogy józanul
és felelősen gondolkodó
vezetők meg tudják fékezni a tragédiákat. A kethelyi
laktanya elé a tömegbe
állított gimnazista lányok,
vagy a határon szolgáló
katonáit magához rendelő parancsnok, mind a
felelősség teljes tudatát
bizonyítják. Ha nem így
cselekedtek volna, lehet,
hogy itt Szentgotthárdon is a
sortűz áldozataira emlékezhetnénk, mint Budapesten,
vagy Mosonmagyaróváron.”
A szónok a továbbiakban
visszatért Pio atya jövendölésére: „1956 októberében már
egészen biztosan nyitva állt
a gyönyörű madár kalitkájának ajtaja. Tény, hogy mint
történelmünkben oly sokszor,
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akkor is külső erők is akadályozták, hogy szabadságvágyunk és függetlenségünk
kiteljesedjen. 1956 történései szenvedést, megtorlást
hoztak, ugyanakkor ezrek
hazaszeretete, önfeláldozása
olyan példaértékű, amely
tovább erősíti a magyarok
egységét. A rendszerváltás
után október 23. nemzeti
ünnepünk. Megemlékezünk
mindazokról, akik a szabadságért harcoltak, s a Pio atya
látomásában megjelenő madár többek között ezt a szabadságot jelképezi!
Huszár Gábor beszéde
végén az időszerű európai
helyzetre is felhívta hallgatósága figyelmét. „A közelmúlt
európai választásai bizonyítják, hogy az az út, amelyet a

Magyar Kormány elsőként
felismert, a keresztény Európa számára az egyetlen

örökre! Egy nem keresztény
európai jövőből nincs visszaút, nincs javítási lehetőség. Mi

Koszorúzás a Hősi Emlékműnél
járható lehetőség! Aki bedől a pénzemberek virtuális
világeszméjének, az a saját történelmét számolja fel

szentgotthárdiak Mária országában, Mária oltalmában
szeretnénk továbbra is élni
az életünket!”
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A beszéd után a Hősi Emlékmű talapzatánál helyezték
el a megemlékezés koszorút
az intézmények, társadalmit
és civil szervezetek képviselői.
A Csákányi László Filmszínházban Hrabovszky Dezsőné visszaemlékezéseiből olvasott föl részleteket
Papp Kincső, a gimnázium
diákja, Koncz Zsuzsa: Miért
hagytuk, hogy így legyen?,
és Zorán Apám hitte című
dalát Vojnovics Athéna és
Dancsecs Bálint, a Takács Jenő
Zeneiskola diákjai adták elő.
Az ünnepség Timár Péter:
6:3, Játszd újra Tutti című
nagy sikerű film vetítésével
ért véget.
(t. m.)
Fotó: Bana Ferenc

Két szentgotthárdi volt a vasi Prima-díjasok között
Október 14-én, Szombathelyen, a Weöres Sándor
Színházban adták át az
idei vasi Prima-díjakat. Tíz
jelölt volt az elismerésre,
akik közül hárman lettek
Prima-díjasok, és az oklevél
mellé egymillió forintot is
kaptak.
Az esten elsőként a VOSZ
Vas Megyei Szervezete által
odaítélt 2017. Év Megyei Vállalkozója díjakat adták át. Ezt
Juhász Tibor és Sipos Gábor
vehette át. A szervezet úgy
döntött, hogy Simon Gábort
(a szentgotthárdi Simon Bel-

sőépítész Kft. ügyvezetője) és
Komonoczky Istvánt terjeszti
fel az országos 2017. Év Vállalkozója elismerésre.
A tíz Prima-díj jelölt – Magyar Irodalom: Dragomán
György író, Magyar Színházés Filmművészet: Erdélyi
János filmrendező, Magyar
Képzőművészet: Marosfalvi
Antal restaurátor, Magyar
Tudomány: Dr. Bátor György
szemészeti osztályvezető
főorvos, Magyar Oktatás
és Köznevelés: Dr. Czetter
Ibolya egyetemi tanár, Magyar Építészet és Építőművészet: Portschy Tamás épí-

Az ifjúsági Prima-díj jelöltje volt Horváth Kristóf

tészmérnök, Magyar Sajtó:
Pachnerné Horváth Erika
sportrovatvezető, újságíró,
Magyar Sport: Kiss Zsolt
teke-szakosztályvezető, Magyar Képzőművészet és Közművelődés: Németh Gyula
fafaragó, Magyar Zeneművészet: Földesi János népzenész, zeneoktató – mindegyike oklevelet vehetett át.
A tíz kategóriajelölt közül
hárman – Erdélyi János filmrendező, dr. Bátor György
osztályvezető főorvos és
Földesi János népzenész –
kapták meg a nettó egymillió
forinttal járó Prima-díjat.

A vasi VOSZ két éve megalapította az ifjúsági Primadíjat (ezzel is követve az
országos hagyományt). A két
ifjúsági Prima-jelölt, a szentgotthárdi Horváth Kristóf,
hétszeres táncvilágbajnok
és táncoktató és a körmendi
Fodor Máté, énekes-zeneszerző (a Soulwave frontembere) közül a közönség
szavazatai alapján Fodor
Máté kapta meg a díjat. Információnk szerint Horváth
Kristóf nem számottevő különbséggel maradt csak le a
dobogóról.
(Információ: vaskarika.hu)

Huszár Gábor polgármester gratulált Simon Gábornak
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Több utcában változik a közlekedés,
elfogadták a sportkoncepciót
Október 27-én ülésezett a
szentgotthárdi képviselőtestület. Tárgyaltak a sportkoncepcióról, a közlekedés
helyzetéről, hozzájárultak
ahhoz, hogy testvérvárosi
szerződést kössön az önkormányzat Szépvízzel, engedélyezték, hogy a Szentgotthárd-Rábafüzesi Német
Nemzetiségi Önkormányzat
táblát helyezzen el a volt
iskola épületén.

hogy szükség esetén jelentős
összeget csoportosítanak át
az Opel dolgozóinak szakmai
átképzésére.
Virányi Balázs, az Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság elnöke javasolta,
vizsgálják meg a megszüntetett kommunális adó újbóli bevezetésének előnyeit,
hátrányait. Az Opel
adóbevételeinek esetleges
visszaesése a város költségvetését is érintheti, egyéni
indítványként szavazást is
kért erről a kérdésről.
Kovács Márta Mária, a Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi
Bizottság elnöke kifejtette: az
idén a tervek szerint alakultak
az adóbevételek, a pénzügyi

kilátásba helyezni, meg kellene várni, milyen stratégiát
dolgoznak ki a németországi
központban.

Várakozási és
megállási tilalom
lép életbe
több utcában

A két ülés közötti beszámoDr. Dancsecs Zsolt jegyző
lóban Huszár Gábor polgárfelhívta a képviselők figyelmét
mester elmondta, az önkorarra, hogy helyi adót csak az
mányzat egyeztetett a gyerév kezdésével lehet bevezetni.
mekorvosi praxist újonnan
Virányi Balázs egyéni inbetöltő orvos ügyében, aki
dítványát szavazásra tette föl
legalább 200 óra ügyeletet
a polgármester, 4 igen és 3
szeretne elvállalni, amelyet
nem szavazattal el is fogadta
a város vezetése öröma testület.
mel fogad. Október 3-án
A sportkoncepció tárköszöntötték Molnár
gyalásakor egyetértetPiroskát, a könyvtár és
tek a képviselők azzal,
múzeum igazgatóját,
hogy a sporthorgászaaki 40 éve szolgálja a
tot is sorolják a sportközművelődés ügyét a
hoz, a város adottságait
városban. A Vasivíz Zrt.
kihasználva az evezős
átvállalja és befejezi a
sport kerüljön előtérbe,
szennyvízcsatorna-háa sportlétesítmények
lózat kiépítését azokon
esetén a kedvezményes
a rövid utcaszakaszokon
bérleti díjak időtartais, amelyeket nem érint
máról az Önkormányaz aktuális pályázati kizati Erőforrások Bizottvitelezés Máriaújfaluban
ság döntsön a jövőben.
– teljes lesz a rendszer.
A közlekedés helyA szentgotthárdi Opelzetét is megvitatták az
gyárban kialakult helyülésen. A képviselőzetről a polgármester a
testület egyetértett a
gyár vezetőségével folyaSzentgotthárd, Kilián
A testületi ülésen bemutatták a
matosan egyeztet. Huszár
Gy. utca mindkét oldaRefektórium restaurált falburkolatának
Gábor ismertette a vezelán várakozási tilalom
egy intarziás darabját
tőség hivatalos közleméelrendelésével naponta
nyét, amely szerint a termelési bizottság nem támogatja új 7:00-17:00 óra közötti idővolumen mérséklése miatt adó bevezetését. Lábodi Gá- szakban, a Szabadság téri Liget
folyamatosan csökkentik a bor hasonlóan vélekedett, déli oldalán lévő útszakasz
közvetített munkaerőt. A dr. Haragh László, az Önkor- lakóingatlanok felőli részén
polgármester tárgyalásokat mányzati Erőforrások és Kül- az Árpád úti végétől 30 m
kezdeményezett a Vas Me- kapcsolati Bizottság elnöke azt hosszon, továbbá a Rózsa F.
gyei Foglalkoztatási Paktum mondta, nem kellene ennyire utca, Szent Erzsébet utcai
vezetőivel, ígéretet kapott, előre a lakosság terhelését kereszteződéstől a Tompa M.

utca kereszteződéséig terjedő
szakaszon megállási tilalom
elrendelésével. (A Rózsa Ferenc utca járdával el nem
látott részén a járda építésének lehetőségét meg kell
vizsgálni.)
A képviselők nem értettek egyet a Szentgotthárd, István király
utcában, illetve a termálfürdő Füzesi út felőli
bejáratánál lévő forgalomlassító küszöbök (fekvőrendőrök) eltávolításával. Meg
kell vizsgálni ugyanakkor a
jelenlegieknél alacsonyabb
forgalomlassító küszöbök
(fekvőrendőrök) kihelyezésének lehetőségét. Nem
támogatják új gyalogos-átkelőhely létesítését a Hunyadi
J. utca, József A. utca, Május 1.
út közötti szakaszon. Az utca
forgalomtechnikai kérdésére
a volt kaszagyári tömbterület, illetve a volt Hunyadi úti
buszpályaudvar rendezésekor vissza kell térni.
A testület egyetértett azzal,
hogy készüljön felmérés azokról a nagy forgalmú, nehezen
belátható útkereszteződésekről, illetve csatlakozásokról, ahová forgalomtechnikai
tükrök kihelyezése indokolt. A
képviselő-testület egyetértett
a Jókai M. utca 2-6. számú
ingatlanok előtti szakaszon
várakozási tilalom elrendelésével, „kivéve engedéllyel”
feliratú kiegészítő táblával
ellátva. A korlátozással érintett útszakaszon történő várakozást a Jókai Mór utca 2.,
4., 6. számú ingatlanokon
lakó gépjármű-tulajdonosok
részére lehet engedélyezni.
A Kossuth Lajos utcai kerékpárutat és járdát pályázati forrásból alakítják ki. A
támogatás lehetőséget ad a
zárt csapadékvíz-elvezetés
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kialakítására, a szükséges közműkiváltások, földmunkák elvégzésére, növénytelepítésre
és forgalomtechnikai elemek
elhelyezésére is.
A polgármester jutalmazása
napirendi pont tárgyalásának
vezetését átadta Huszár Gábor
Labritz Béla alpolgármesternek. (Előzetesen elmondta,

ezúttal is jótékony célra fogja
felhasználni az összeget.) Lábodi Gábor ellenvetésének
adott hangot, nem értett egyet
a jutalmazással, és előre jelezte, a szavazáson nem kíván részt venni. A képviselők
megszavazták a polgármester
betervezett jutalmazási keretének kifizetését.

A képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy Szentgotthárd önkormányzata testvérvárosi szerződést kössön az
erdélyi Szépvízzel. A megállapodás aláírását ünnepélyes
keretek között november 24ére tervezik.
Elfogadták a SzentgotthárdRábafüzesi Német Nemze-
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tiségi Önkormányzat azon
kérelmét, hogy az I. Világháború 100. évfordulóján annak
áldozataira, továbbá az épület
múltjára emlékeztető emléktáblát helyezzenek el a volt
iskola (Kodály Z. u. 11.) épületének falán.
(t. m.)
Fotó: Kovács Buna József

Parkolásról még egyszer…
Félreértéseket okoz, és hullámokat ver a Mártírok útja
egy részére és a Kossuth L.
u. elejére nemrég bevezetett
egyórás fizetőparkolást lehetővé tevő előírás. Vannak,
akik elégedetlenek ezzel a
változtatással, és azt keresik, hogy „ki találta ezt ki”,
„ki kezdeményezte”, „miért
kellett”.
Minden város más. Mindenütt mások a közlekedési és parkolási viszonyok.
Szentgotthárdon sok mindent meghatároz az, hogy
szinte az egész forgalom átmegy a Széll K. téren, tehát
ide vezet minden út, mert itt
kell/lehet elintézni a legtöbb
elintéznivalót, amihez viszont
valahol a központban le kell
tudni parkolni. A problémát
az önkormányzatnak kezelnie kell – ilyenkor csak a
fizetőparkolás működtetése
a megoldás – amikor a fizetőparkolás forgalomszervező
és nem bevételszerző funkciója kerül előtérbe. A parkolási lehetőséget jelenleg csak
fizetőparkolási rendszer működtetésével lehet biztosítani
– ezzel érhető el, hogy mindenki, aki a központban leparkolt, igyekezzen lehetőleg
minél hamarabb elintézni a
dolgait, hogy minél kevesebb
parkolási díjból tudjon kijönni, minél hamarabb hajtson ki
a parkolóhelyről, hogy a helyére minél hamarabb be tudjon állni az újabb jármű. Ebbe
a rendbe „belezavar kissé” a

szentgotthárdiaknak biztosított igen kedvezményes éves
parkoló bérlet rendszere,
hiszen akinek van parkoló
bérlete, annak nem sürgető
a parkolási idő – bérletével
akár a következő év tavaszáig
– bérletének lejáratáig – parkolhat az elfoglalt helyen.
Ez is, meg a folyamatosan növekvő gépkocsiszám
is a fizetőparkolás további
elemekkel való bővítését teszi indokolttá. Azt, amikor
már nemcsak fizetni kell
a parkolásért, hanem még
fizetés vagy parkoló bérlet
ellenében sem lehet hosszabb
ideig parkolni, mint egy óra
hossza. Ezt néhány éve már
be kellett vezetni a Széll K.
téren, és szükségszerűvé vált
ezt a tér közvetlen szomszédságában is megtenni, a fent
már említett Mártírok útja
eleje, illetve Kossuth L. u. eleje
szakaszon. A változást nem
egy-két vállalkozó találta ki,
hanem a fejlődés hozta magával és kényszerítette ki, és
ezen a téren sajnos a korábbi
állapothoz való visszatérés
sem képzelhető el egyelőre.
Kicsit távolabb a Széll K. tértől
mindenesetre újabb, most kialakított, ingyenes parkolást
lehetővé tevő parkolási helyek biztosításával – a József
A. u. 33. alatti ház helyén és a
szomszédos telkeken – szeretnénk segíteni a városban
közlekedőknek.
Parkolás tehát a központban a frekventáltabb helyeken parkolási díjért, a város

szívében díj fizetése ellenében időkorlátozással, illetve
a központtól néhány száz méterre ingyenesen biztosított
parkolási helyeken – mindez

megfelelő kínálatnak és alternatívák közül való választási
lehetőségnek mondható.
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Programajánló
November 13. 18:00 A Takács Jenő AMI tanári koncertje
Helyszín: Refektórium
November 14. 10:00 és 14:00 A Kakaó zenekar
gyermekkoncertjei
Belépődíj: 750 Ft. Helyszín: Színház
November 14. 16:00 A csontritkulás megelőzése és
gyógyítása
Dr. Szilassy Tekla rehabilitációs szakorvos előadása
Helyszín: Színház aula
November 15. 16:00 Civil Szervezetek Baráti Találkozója
Helyszín: Színház aula
November 16. 15:00 Diabétesz Világnap. Helyszín: Színház
November 17. Filharmónia előadások
November 22. 17:30 Gotthárdiak a Nagyvilágban
Floridától a Niagara-vízesésig – Szabóné Csider Bernadette
úti élménybeszámolója. Helyszín: Színház aula
November 25. 15:00-18:00 Adventváró játszóház
Helyszín: Színház aula
December 1. 18:00 Szentgotthárdi Fotóklub évzáró
kiállításának megnyitója. Helyszín: Színház aula
December 2. 15:00 Várjuk együtt a Mikulást
Helyszín: Színház
December 2. Adventi Gyertyagyújtás és Hangverseny
Helyszín: Rábakethelyi katolikus templom
December 9. 21:00 Ed Philips and the Memphis Patrol
Belépődíj: 1.500 Ft. Helyszín: Színház aula
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Magyar-szlovén látogatóirányítási rendszert alakítanak ki
A Guide2Visit projektindító konferenciáját október 26-án a
szentgotthárdi Hotel Lipa konferenciatermében tartották. Az
eseményen Huszár Gábor, Szentgotthárd polgármestere, valamint a térségbeli települések polgármesterei is részt vettek.
Boris Jesih, Szlovénia szentgotthárdi főkonzulja nyitotta meg
a rendezvényt, hangsúlyozva, hogy közösen kell megoldani
olyan kisebb-nagyobb gondokat, amelyek pár száz embernek
fontosak a határ mindkét oldalán. Minden projekt lényege,
hogy mindenki jobban éljen ebben a térségben.
V. Németh Zsolt államtitkár, a térség országgyűlési
képviselője arról is beszélt,
hogy ezt a projektet nemcsak

V. Németh Zsolt
önmagában kell tekinteni,
hiszen szervesen kapcsolódik
a közelmúltban elkezdett, a
kerékpáros turizmust segítő
programcsomaghoz. Ezek
együttesen több mint 1,3 milliárd forint értéket jelentenek.
A szelíd turizmus ebben a
térségben minőségileg magasabb szintre léphet. A mostani
program legnagyobb erénye
a sokszínűség, a komplexitás.
A természeti értékek azok,
amelyekre a jövőben jobban
oda kell figyelni, s ezt a célt
szolgálja, és alkalmas lesz arra,
hogy gazdaságilag is megerősítse ezt a vidéket.
Majthényi László, a Vas
megyei közgyűlés elnöke is
köszöntötte a rendezvényt.
Ő elsősorban a települések,
az önkormányzatok együttműködését emelte ki, különös tekintettel a kultúrára,

a művészetekre. Felhívta a
figyelmet arra, hogy a mostani
együttműködés elsősorban a
turisztika területén eredmé-

terelnökség képviseletében,
valamint Kiss-Parciu Péter, a
KKM határ menti gazdaságfejlesztésért felelős helyettes
államtitkára is.
Dr. Balázsy Péter jegyző, a
Vas Megyei Önkormányzati
Hivatal, valamint a konzorcium vezetője a több mint 600
millió forint összköltségvetésű projekt általános céljait
ismertette, mondván, hogy
Vas és Zala megye szlovén
határ menti területe, vala-

Dr. Balázsy Péter
nyezhet fejlődést. Magyarországon a GDP 10 százalékát
adja a turizmus, a gazdasági
válság óta a nyugat-dunán-

mint a Muravidék a turisztikai lehetőségeket tekintve
kiváló adottságokkal rendelkezik, gazdasági fejlettség

Dr. Balázsy Péter és Dimitrij Pur írta
alá a szerződést
túli régió ezen a területen 6-8
százalékos növekedést ért el.
A GDP hőn áhított 16 százalékához egy ilyen projekt is
hozzájárulhat. A konferencián
előadást tartott Horváth Nikoletta főosztályvezető a Minisz-

szempontjából azonban nem
tartozik az élvonalhoz. Az induló projekt elsődleges célja a
határ-összeköttetés erősítése,
a térségi turizmus fejlesztése. Megépülhet az OrfaluBűdfalva közötti mintegy 1300

méter hosszú kerékpárút.
A legjelentősebb elem egy
komplex látogatóirányítási
rendszer kiépítése. A konzorcium vezetője szerint ma
már semmit sem lehet eladni
promóció nélkül, s így van ez a
turizmusban is. Szentgotthárd
környékén már eddig is sokat
tettek a határ két oldalán élők
összeköttetésének javításáért.
A jövőre nézve fontos a térségben a látogatottság növelése.
Az egyéb előadások mellett

Boris Jesih
az eseményen aláírták a projekt támogatási szerződését.
A dokumentumot magyar
oldalról dr. Balázsy Péter,
szlovén részről Dimitrij Pur,
az Irányító Hatóság helyettes
vezetője látta el kézjegyével.
A Guide2Visit projekt területe az Őrség-Rábavidék
és a Göcsej-Hetés térség, valamint a szlovéniai Lendva,
Muraszombat és Ptuj térsége.
A megvalósulás határideje
2020. augusztus vége. A projekt együttműködő partnerei:
Vas Megyei Önkormányzati
Hivatal, Zala Megyei Önkormányzat, Lendvai Turisztikai
és Fejlesztési Közintézet, Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő
Zrt., Muraszombati Kulturális,
Turisztikai és Sportintézet,
Bistra Ptuj Tudomány Kutatási
Központ.
Lendvai Emil

Szentgotthárd
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A reformáció 500. évfordulójára
Ötszáz évvel ezelőtt, 1517. október 31-én szögezte ki a wittenbergi vártemplom kapujára 95 pontos tételét Luther Márton
Ágoston-rendi német szerzetes. Téziseinek rendkívül nagy
hatása volt, e dátumtól számítják a protestáns egyházak létrejöttét. Hazánkban a reformáció emlékévében ünnepségsorozattal emlékeztek az öt százados jubileumra. Szentgotthárdon
október 29-én a református templomban emléktáblát avattak,
egy család emlékzászlót adományozott a gyülekezetnek.
Sisakné Páll Klára, a Szentgotthárdi Református Egyházközség lelkipásztora elmondta, október 29-én ünnepi istentiszteleten emlékeztek
meg a reformáció 500-dik
évfordulójáról a református
templomban. Az istentiszteleten dr. Juhász Sándor gondnok mondott avatóbeszédet,
majd a presbiterek jelenlétében Sisakné Páll Klára és dr.
Juhász Sándor leplezte le a

jubileumi évfordulóra kapott
emléktáblát a templom belső
bejáratánál. A magyarországi
református egyházközségek
száz évvel ezelőtt is kaptak
már emléktáblákat a 400.
évfordulóra, az idén is márványtáblákon hirdetik Krisztus igéjét. A Szentgotthárdi
Református Egyházközségnek
a püspökség, a Dunántúli
Református Egyházkerület
adományozta az emléktáblát.

A gyülekezet egyik családja (nevének nyilvánosságra
hozatalától elzárkózott), a
magyarországi református
egyház címerével díszített, és
a következő felirattal – Isten

dicsőségére, a reformáció
500. évfordulóján – ékesített
zászlót adományozott az egyházközségnek.
(t. m.)
Fotó: Bana Ferenc

Sisakné Páll Klára és dr. Juhász Sándor az emléktáblánál

Együtt ünnepeltek az evangélikusok és a reformátusok
Október 31-én, a reformáció
napján együtt ünnepelték az
500. évfordulót az evangélikus és a református gyülekezetek hívei Szentgotthárdon
az evangélikus templomban.
A hagyományok szerint az
egyik évben az egyik temp-

lomban, a másik évben a
másik templomban várják a
híveket ünnepi istentiszteletre. A Szentgotthárdi Evangélikus Egyházközség volt
a „fogadó” az idén. A közös
istentiszteletet Kollerné Loós
Zsuzsannával, a Szentgott-

hárdi Evangélikus Egyházközség lelkészével közösen
mutatták be. Szentgotthárdon
az is a protestáns egyházak
hagyományának része, hogy
a vendég gyülekezet lelkésze
– az idén Sisakné Páll Klára –
hirdeti az igét.

A közös istentisztelet hivatalos záró alkalma volt a tavaly
októberben kezdődött közös
ünnepléseknek és a jubileumi
évnek, a gyülekezeti teremben
szeretetvendégséggel fejezték
be az ünnepséget.
(t. m.)

Rózsatöveket és árvácskákat ültettek
Újabb rózsatöveket ültettek
a városban és a városrészeken, tájékoztatott Gál József,
a SZET Szentgotthárdi Kft.
ügyvezetője.
Tavasszal sok helyen a városban kiültették a rózsákat,
amelyeket kedvezményes
áron tudtak megvásárolni
a polgármester közbenjárásával. Ősszel folytatódott
a virágosítás, újabb 1000 tő
rózsa ékesítheti Szentgotthárdot. A történelmi városban 750-et, a városrészeken
100-100 rózsát telepítettek.
Farkasfán és Rábafüzesen is

segítettek a civil szervezetek.
Rábafüzes városrészen a városrészi önkormányzat tagjai
és a Rábafüzesért Egyesület
100 rózsatövet ültetett el . A
rózsák a buszmegállóhoz, a
templomkertbe, az Alkotmány
utcán néhány ház elé és az
egyesület székhelye (volt óvoda) elé kerültek.
A Farkasfa Jövőjéért Egyesület szervezett faültetést,
amelyhez sokan csatlakoztak
Szentgotthárd farkasfai városrészén. A 2008-ban alakult
egyesület a szentgotthárdi
önkormányzat támogatásával kétszáz tuját és száz ró-

zsabokortövet ültetett el
az elmúlt hétvégeken. A
faluszépítők a kultúrház
és a templom környékét
csinosították, mondván,
a faültetés jelkép: aki fát
ültet, az a gyermekére és
unokájára is gondol.
Gál József elmondta, civil szervezetek is kértek
és kaptak a virágokból. A
SZET Szentgotthárdi Kft.
dolgozói a belső részeken csinosították a köztereket, 4000 árvácskát
is kiültettek.
(h. r. l., t. m.)
Fotó: Molnár Piroska

Rózsatő ültetés
a rábafüzesi buszmegállónál
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Az 1956-ban Szlovéniába menekültekről
adtak ki kétnyelvű könyvet
Az 1956-os történelem egyik
fehér foltját tárta fel dr. Kovács Attila, Bencze Lajos,
Göncz László, Kolosa Tanja
kutató abban a kétnyelvű
könyvben, amely szlovéniai, valamint magyarországi
közművelődési intézmények
támogatásának köszönhetően látott napvilágot. A könyv
címe szlovénul: „Kak Gremo,
Prijatelji?” – „V Svet!” („Hová
megyünk bajtársak?” – „Világgá!”)
A szentgotthárdi főkonzulátuson szeptember 24-én dr.
Boris Jesih főkonzul meghívására érkezett szerzők diafilmes vetítéssel egybekötött
előadáson mondták el saját
élményeiket az ötvenhatos
eseményekről, s hogy miként
jártak utána a több mint fél évszázaddal ezelőtt történteknek.
Kutatómunkájuk gyűjteményét foglalták össze a szlovén
és magyar nyelvű kötetben.

A könyv címe szlovénul: „Kak
Gremo, Prijatelji?” – „V Svet!”
(„Hová megyünk bajtársak?”–
„Világgá!” Honnan e könyvcím?
A második szovjet megszállás

értek – a helyiek elmondása
szerint – a katonák arra a kérdésre, hogy „Hova megyünk,
bajtársak?”, a következőt válaszolták: „Világgá!”

Bence Lajos, Kolosa Tanja, dr. Boris Jesih főkonzul és
dr. Kovács Attila látható, a könyvbemutatón Göncz László
parlamenti képviselői munkája miatt nem vett részt
kezdetekor, 1956. november
4-én, a magyar-jugoszláv határ
mentén fekvő zajdai laktanya
teljes híradós százada (családtagokkal egyetemben) tizenhét
gépkocsiból álló szerelvénnyel
átlépte Rédicsnél a határt. Mikor (a szlovén) Hosszúfaluba

Dr. Kovács Attila a kötet
szerkesztője elmondta, a
szentgotthárdi járásban és a
Zala megyei Tornyiszentmiklós-Lenti környékén történt a
legnagyobb „népességfogyás”
a lakosság lélekszámához
viszonyítva Magyarorszá-

gon. A szentgotthárdi járásból
1956 novemberében egyetlen
napon (!) ezerháromszázan
menekültek a szomszédos államba a megtorlásoktól félve,
vagy a jobb élet reményében.
Voltak, akik néhány nap múlva visszatértek szülőföldjükre, néhányan a szomszédos
országban, többen a nyugati
államokban, vagy a tengerentúlon kezdtek új életet.
E kötet emléket állít a menekülteknek, az őket befogadó, Szlovénia területén
található intézményeknek
(gyógyüdülőkben szállásolták el őket) és személyeknek.
Emberi sorsok, tragédiák jelennek meg a kétnyelvű kötet
lapjain. Megsárgult fotókon
látható, ahogy a szlovén nép
segítette az 56-os magyar
menekülteket.
A szerzők eltérő kutatásmódszertana még izgalmasabbá teszi a könyvet.
Horváth R. László

Csak tiszta forrásból
A s z e n t g o t t h á r d i Mó r a
Könyvtár idén is csatlakozott az Összefogás a könyvtárakért országos rendezvénysorozathoz. Felnőttek és
gyerekek számára szervezett
programokat október első
hetében.
Könyvtárhasználati óra keretében két napközis csoport
vett részt foglalkozáson. Az
egyik csoport az információés tudásforrások könyvtári
elérhetőségét ismerhette meg,
másnap A víz az élet forrása
címmel vízparti kvízpartin
vettek részt a gyerekek. Mindkét alkalommal érdekes fejtörőkkel, feladatokkal találkoztak az érdeklődő csoportok.

A felnőttek sem maradtak
program nélkül. Október 4-én
Erős György a csokoládéról
tartott érdekes és tanulságos
előadást. Csokoládé kóstolására és vásárlására is volt lehetőség. A hallgatóság elismerően nyilatkozott a vetítéssel

kísért előadás újszerűségéről.
A szentgotthárdi Gondozási
Központ nyugdíjasai rendszeres vendégei a könyvtári
programoknak. Ezen a héten Boldogan megöregedni
címmel délelőtti csevegésen,
felolvasáson vettek részt.

A csokoládé, mert szeretjük

A könyves hét visszatérő
programjai a kézműves foglalkozások. A gyermekkönyvtárban alsó tagozatos gyerekekkel szélcsengőt készítettek, a
városrészi fiókkönyvtárakban
őszi asztali díszek készültek.
Évek óta vasárnapi nyitva
tartással várják az olvasókat
ezen a hétvégén. A könyves
vasárnapon az ingyenes beiratkozással, internetezési
lehetőséggel, médiatagság
váltásával sokan éltek idén is.
Ezen a napon – a megbocsátás
jegyében – elengedték a késedelmes olvasók büntetését is.
A felnőtt részlegben egykori és
mai társasjátékokkal játszhattak a családok.
M. P.
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Indíts újra egy szívet! Szentgotthárdi civil
A segítő-app hamarosan Szentgotthárdon is elérhető lesz
Október 16-a az újraélesztés
nemzetközi napja. A világnapot négy évvel ezelőtt
az Európai Újraélesztési
Társaság elnevezésű ernyőszervezet kezdeményezte,
azzal a céllal, hogy felhívja
a figyelmet arra, hogy vészhelyzetben az azonnali elsősegélynyújtás életmentő!
Már a vészhelyzet felismerése, a gyors segélyhívás és
az azonnali elsősegélynyújtás életeket ment.

tésével és a regisztrációval
vállalják, hogy ha a közelükben valakinek megáll a szíve,
az Országos Mentőszolgálat

– A hirtelen szívhalál több
ezer áldozatot követel Magyarországon évente. Az
újraélesztés napja egy lehetőség arra, hogy minél
több emberhez eljusson az
életmentő üzenet – mondta
a szentgotthárdi mentőállomáson tartott bemutató kapcsán Horváth Patrik
mentőápoló. – A Szív City egy
virtuális közösség, melynek
önkéntes tagjai készek megmenteni a hirtelen szívmegállás köztéri áldozatait. A Szív
City app (iOS, Android) letöl-

Újraélesztési bemutató
riasztására a helyszínre sietnek, és mielőtt a mentő
megérkezik, hozzáfognak az
újraélesztéshez. Ez sorsdöntő lehet, és nagyban növeli a
túlélés esélyét.
Az alkalmazás már letölthető, és a közeljövőben Szentgotthárdot is bekapcsolják a
rendszerbe, és ha szükséges
a rendszer riasztja a tagokat,
amennyiben szükség van a
gyors segítségnyújtásra.
Horváth R. László

Láss, mézeskalács csodát!
Október 24-étől november
24-ig látható a szentgotthárdi
Színház aulájában Sesták
Klára mézeskalács kiállítá-

sa. Kalocsai motívumok is
visszaköszönnek alkotásain.
A kiállításra sokan voltak
kíváncsiak. 
H. R. L.

szervezetek 1 %-a 2017.
Civil szervezet neve

Kiutalt 1 %

Szentgotthárdi Civil Fórum
A Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány
Szentgotthárdi Énekegyesület
Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesülete
Szentgotthárdért Közalapítvány
Szentgotthárdi Barokk Templomért Alapítvány
Horgász Egyesület Szentgotthárd
Rábafüzesért Egyesület
Farkasfa Jövőjéért Egyesület
Szentgotthárdi Kerékpáros Egylet
Szociális Othon Lakóiért Alapítvány
Tehetségekért Alapítvány
Alapítvány Szentgotthárd Óvodáskorú Gyermekeiért
Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület
Szentgotthárdi Sportbarátok Egyesülete
Szentgotthárdi VSE
Szentgotthárdi Kézilabda Klub
Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület
Szentgotthárd Fúvóskultúrájáért Egyesület
Szentgotthárd Közbiztonságáért Alapítvány
Pro Natura St. Gotthárd Civil Összefogás
Rendelőintézet Szentgotthárd Szakellátásáért Alapítvány
Alapítvány Szentgotthárd Szakképzéséért
Iskolánk Tanulóiért Alapítvány
Synergy Fittness Szentgotthárd SE
Szentgotthárd-Térvidéki Munkások és Lelkesek Egyesülete
Alapítvány a 100 éves Szentgotthárdi Gimnáziumért
Máriaújfaluért Egyesület
ÖR-NYÉK Hagyományőrző és Harcművészeti Alapítvány
Református Templomért Alapítvány
Brenner János Emlékhely Alapítvány
Önkéntes Tűzoltó Egyesület Magyarlak
Rábatótfalusi Sportegyesület
Skorpió Kick- Box Sport Egyesület
Máriaújfalusi SE Máriaújfalu
Magyarlakta Egyesület
2017-ben kiutalt összeg a 2016. évi szja-ból felajánlott
2016-ban kiutalt

25 310 Ft
122 178 Ft
118 169 Ft
21 384 Ft
35 673 Ft
721 242 Ft
110 847 Ft
29 389 Ft
72 864 Ft
59 261 Ft
287 816 Ft
224 148 Ft
288 833 Ft
122 634 Ft
2 312 Ft
167 263 Ft
241 808 Ft
16 843 Ft
146 792 Ft
39 044 Ft
14 187 Ft
375 989 Ft
257 375 Ft
460 908 Ft
91 195 Ft
31 698 Ft
305 380 Ft
442 130 Ft
41 370 Ft
174 878 Ft
213 011 Ft
190 658 Ft
95 999 Ft
115 457 Ft
27 813 Ft
7 060 Ft
5 698 918 Ft
6 178 568 Ft

Fölajánlók
száma
8
24
55
10
11
155
17
11
15
11
69
54
83
17
1
19
49
5
31
16
3
92
70
130
17
12
77
141
14
41
86
50
27
28
8
5

Az összesített országos adatok:
Megnevezés
Rendelkezők száma

2016. évi adatok
3 563 766 fő

2017. évi adatok Változás mértéke
3 087 988 fő

Összes kiutalt SZJA (Ft) 14 500 356 907 Ft 12 822 594 952 Ft

-475 778 fő
-1 677 761 955 Ft

Az országos adatok szerint is jellemző tendencia, hogy az
SZJA 1%-os felajánlásainak összege elmaradt az előző évekhez
képest. Így a szentgotthárdi civil szervezeteknek tett személyi
jövedelemadó felajánlások is elmaradnak a 2016-ostól, az
összesített adatok szerint közel 500 ezer forinttal kevesebbet
kaptak az idén a városban működő civil szervezetek ebből
a forrásból.
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Szépvízre, Káposztafesztiválra várták a szentgotthárdiakat
Október 14-én szentgotthárdi delegáció látogatott
Szépvízre, Szentgotthárd
leendő testvérvárosába. A
delegációt Labritz Béla alpolgármester vezette.
„A kisfiú úgy köszönt, hogy
Dicsértessék a Jézus Krisztus,
a kislányoknak szalag volt a
hajukban, a magyar szó ízes és
kedves volt nekem Szépvízen.
„Szent László királyunk bizonyára nagy megelégedéssel
tekintett le ránk, amikor október 14-én, Káposztafesztiválra gyülekeztek a népek. A
székelyeknek ezzel a nappal
az őszi betakarítás véget ért,
következhet a rövid pihenés és
ünneplés, hogy aztán fel lehessen készülni a biztató jövőre.
Bizony, nagy ünnep volt ez
kérem szépen az itt élőknek
és a messzi földről érkezőknek
egyaránt. Szentgotthárdról
négyfős delegáció képviseltette
magát e jeles napon. Közel ezeregyszáz kilométer kimondva
sem kevés, ám ha életükben
első alkalommal látják meg
Erdélyt, a Csíki Havasokat,
Székelyföldet, akkor nincs fáradságérzet, nincs távolság,
csak főhajtás a múltnak, tisztelet a természet csodáinak, és
nagy-nagy szeretet érzése az itt
élő székelyeknek. Nincs annál

felemelőbb érzés, mint amikor
a négy égtáj minden irányából
érkezett emberek egy nyelven
szólnak, egy szívvel éreznek és
gondolkodnak, Magyarul.
Már sötétedni látszott, amikor megérkeztünk Szépvízre.
Ferencz Tibor, a város polgármestere úgy nyújtotta kezét,
mintha már ezer éve ismertük
volna egymást. Kellemes vacso-

A mezei utakról minden
irányból érkeztek a vendégek. A
kislányok hajában szalag, aztán
amikor találkoztak, egymást átölelték, megcsókolták és kézen
fogva mentek tovább. Tették
ezt olyan kedvesen, őszintén,
mint ahogyan tették anyáik,
nagyanyáik.
A sátrak két oldalt ölelték át a
teret. Egyik oldalt a főzőverseny

Labritz Béla a Káposztafesztiválon
ra és beszélgetés következett,
ahol mindenki elmondta gondolatait, beszámolt településének életéről, hétköznapjairól,
gondjairól és örömeiről.
A szombat reggel hűvösen
köszöntött ránk, de ami ezután
következett, szívet-lelket melengető eseményekkel telt. A
völgyben dolgos kezek vágták
a káposztát, teltek a szekerek,
lovaik prüszkölve várták, hogy
elinduljanak a nagy teherrel.
A Nádas tér teljesen átalakult
igazi székely vásártérré.

résztvevői már rotyogtatták
üstjeikben a friss káposztát,
a másik oldalon vásárosok
árulták portékáikat, ahol igazi
kürtőskalács, sült pityóka, vagy
éppen finom itókák kerültek a
gyomrokba, vagy vásárfiaként
a szatyrokba.
A tér egyik végén a káposztavásár zajlott, míg a másik végén
felállított színpadon megállás
nélkül ment a műsor. Minden
fellépő felkészülten, a közönséggel szembeni legnagyobb
alázattal szerepelt. Minden

műsorszámot bőséges tapssal
jutalmazott a talán még ezernél
is több vendég. Polgármester
úr már a déli harangszó idején
bejelentette, hogy minden kivágott káposzta gazdára talált.
A férfikórus következett. Érett
hangjuk bezengte a hegyet,
völgyet. Utolsó műsorszámuk
Vörösmarty Szózatának eléneklése volt. Könnyeimmel
küzdöttem, amikor felszólították a testvértelepülések polgármestereit, vezetőit a színpadra.
Mindenki elmondhatta gondolatait, köszöntötte a közönséget.
Ferencz Tibor polgármester
záró gondolatai után kérte,
hogy közösen énekeljük el
a Székely Himnuszt. Ez volt
az a két perc, amikor először
éreztem olyat, amit még soha.
Több száz torokból szólt őseink
tisztelete, múltunk és jelenünk
fájdalma, összetartozásunk,
szeretetünk és fohászunk a
szebb jövőért. Magyarságunkról
adtunk bizonyságot.
Szeretném köszönetemet
kifejezni Ferencz Tibor polgármester úrnak, valamennyi
kollégájának, rendezőknek és
Szépvíz valamennyi polgárának a szíveslátásért, a vendéglátásért.
Őszinte tisztelettel és barátsággal: Labritz Béla, Szentgotthárd város alpolgármestere.

Civilek az Opel Nyílt napján
Az Opel Nyílt napját immár
negyedik alkalommal színesítették a szentgotthárdi Civil
Fórumhoz tartozó civil szervezetek, szeptember 14-én.
A részt vevő 11 szervezet
civil totóval, tájékoztató füzetekkel, az egyesületi életet
bemutató naplókkal és kisfilmekkel, tagtoborzáshoz
jelentkezési lapokkal ostromolták az érdeklődőket.
Ételbemutatón nagyi sütik és

Harmónia Egészségvédő Kör tagjai – elkészültek a szendvicsek

szörpök, pástétomos falatkák
és saláták, diabetikus falatok
megkóstolására volt lehetőség.
Az egészséges életmódot népszerűsítették szórólapokon,
Nording Walking bemutatóval,
cukorméréssel a Harmónia és
Diabetes klubosok. A vöröskeresztes sátorban lehetőség
volt véradásra. A Szirének trió
tagjai nagyecsedi népdalokat
énekeltek. Az „Arany kezek”
Alkotócsoport tevékenysége
is megismerhető volt.

Szentgotthárd
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Kórustalálkozó a Zenei Világnap tiszteletére
Szentgotthárdon a hagyományokhoz híven október
14-én tartották a kórustalálkozót a Zenei Világnap tiszteletére. Szentgotthárd Város
Vegyeskara meghívására a
Refektóriumban léptek fel az
együttesek.

MOZIMŰSOR

Kovács Márta Mária, az
önkormányzat Pénzügyi,
Városüzemeltetési és Jogi
Bizottságának elnöke az önkormányzat nevében köszöntötte a kórusokat. „1975.
október elsején volt, amikor
Yehudi Menuhin javasolta

november 17. 19:00, november 19. 18:00

november 10. 19:00, no
vember 13. 19:00
Fűrész – Újra játékban
(szinkronizált amerikai-kanadai horrorfilm – 2D)
november 11. 17:00, november 12. 16:00 (Közkívánatra!)

Pappa Pia (magyar vígjáték
– 2D)
november 11. 19:00, no
vember 12. 18:00, november
14. 19:00
Űrvihar (szinkronizált amerikai akciófilm – 3D)

Gyilkosság az Orient expresszen (szinkronizált amerikai krimi – 2D)
november 18. 17:00, no
vember 19. 16:00
Szörnyen boldog család
(szinkronizált német családi
animációs film – 3D)
november 18. 19:00, no
vember 20. 19:00
Rossz anyák karácsonya
(szinkronizált amerikai-kínai
vígjáték – 2D)
november 21. 19:00 (Filmklub)

a világnak, hogy legyen egy
nap, amelynek főszereplője
a zene. „Arra szeretnék buz-

Kovács Márta Mária beszéde
végén Kodály Zoltán születésének 135. és halálának 50.

dítani minden várost, falut és
országot, hogy rendezzenek
sokféle zenei eseményt ezen
a napon.”
Szentgotthárdon több mint
30 éve valósulnak meg zenei
programok októberben a
„Zenei Világnap szellemében”.

évfordulójára emlékeztetve,
kérte: szóljon hát az ének az
évforduló tiszteletére!
A program során fellépett
a Szombathelyi Erkel Kórus,
a Takács Jenő AMI Ifjúsági
Kórusa és Szentgotthárd Város
Vegyeskara.
Fotó: Kardos Melinda

Az utolsó tangónk (feliratos
argentin-német dokumentumfilm – 2D)
november 24. 19:00,
november 25. 19:00, no
vember 26. 18:00, november 27. 19:00, november
28. 19:00

AZ ÉV LEGJOBBAN VÁRT
FILMJE
Réges-régen, egy messzi-messzi
galaxisban… 2017. december
15-én (pénteken) 19:00 órától
a hazai premier hetében a
Skywalker saga folytatódik
Szentgotthárdon is. Az év szuperprodukciója a Star Wars:
Az utolsó Jedik című sci-fi kalandfilm a Csákányi László
Filmszínházban az említett
napon kerül először az ezüstvászonra. Fontos és hasznos
tudnivaló, hogy – a forgalmazó
előírásának megfelelően – az
online helyfoglalás jelenleg
nem lehetséges, a jegyeket csak
elővételben lehet megvásárolni a mozi pénztárában. Már
most úgy tűnik, hogy a Csillagok háborúja nyolcadik része
ugyanolyan sikeres lesz, mint a
hetedik epizódja. További információk: www.csakanyimozi.hu

Az Igazság Ligája (szinkronizált amerikai sci-fi akciófilm
– 3D)
november 25. 17:00, no
vember 26. 16:00
Szörnyen boldog család
(szinkronizált német családi
animációs film – 2D)

Szentgotthárd
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Egészségünkért, ismeretterjesztő sorozat (14.)
Dementia – 2017
A dementia vonatkozásában manapság a laikusok
számára elsősorban az Alzheimer-kór jelent tragikus
megbetegedést. Sokkal enyhébb múló jellegű panaszok
esetén is a laikus Alzheimer
betegségre gondol. Jó esetben
egy alapos belgyógyászati,
ideggyógyászati és pszichiátriai vizsgálat kideríti az okot,
ami csak részben jelenthet
Alzheimer-betegséget, ez az
agy előrehaladó bizonyos
területeinek pusztulásával
járó súlyos emlékezet- és
működészavart jelent.
A kor előrehaladtával többféle szellemi képesség kopik,
ezek közül elsősorban az
emlékezetzavar a leginkább
észrevehető. Vannak korfüggő feledékenységnek nevezett elváltozások, amelyek
nem jelentenek dementiát.
Vannak viszont fokozatosan
előrehaladó feledékenységek, amik már a dementia
részjelenségei.
A feledékenység felismerése nem nehéz. Van egy
úgynevezett subjectív feledékenység, amit a beteg
önmaga is érez és elmondja, a
külső környezet tapasztalata
is nagyon sokat számít. A
kettő együtt jelent lényeges
adatot.
Előfordul, hogy a szociális
működésben nincs zavar. A
beteg az állapotát bagatellizálja, meg sem éli a tüneteket.
Ilyenkor a környezet súlyos
működészavarokat mond
el. Ezt a beteg úgy éli meg,
mintha panaszkodna rá a
hozzátartozó, ezért érdemes
az ilyen kérdéseket a beteg
távollétében feltenni.
Két kérdésre kell válaszolni,
hogy milyen mértékű az emlékezetzavar, a másik pedig,
hogy milyen agyi területek
érintettek, és mi az oka az
eltérésnek.

Rövid tájékozódó tesztekkel kell elindulni, amiket az
asszisztens is feltehet. Részletes működésekhez speciális
tesztek kellenek, az EEG és
CT vizsgálatok is elengedhetetlenek.
Mindig kérdés, hogy tulajdonképpen van-e terápiája
a dementiának, lehet-e befolyásolni, megállítani vagy
gyógyítani?
Sajnos a klasszikus demen
tiát meggyógyítani nem lehet, azonban ma már vannak
olyan gyógyszerek és módszerek, amikkel a lefolyását
lassíthatjuk, és bizonyos stádiumokban megállíthatók.
Ennek alapfeltétele a korai felismerés, az ok pontos
tisztázása és megfelelő, ma
már hatékony módszerek
és gyógyszerek alkalmazása.
Az észlelt tüneteknek nem
tulajdonítanak jelentőséget,
általában már csak nagyon
előrehaladott állapotban
kerülnek orvosi vizsgálatra
az érintett betegek, amikor a
lehetőségek nagyon beszűkültek.
Számos gyógyszer áll rendelkezésre. Mindig a megfelelő, aktuálisan a legjobb
eredménnyel kecsegtető és
legkevesebb mellékhatást
okozó szert kell választani.
Emellett van olyan terápia
is, ami nem a gyógyszeres,
hanem szocioterápia, ami
azt jelenti, hogy javíthatók
a kiesési tünetek. Vannak
memóriagyakorlatok, amik
segítenek az elfelejtett emlékeket visszaidézni. A személyiség harmonikus voltának
a megőrzése erőfeszítést
igényel, és a hozzátartozók
részéről rendkívüli türelem
és odaadás szükséges az ilyen
betegekhez. Amit kerülni kell,
az a stressz szituáció és a fáradás.
Mindig helyet kell

adni a kikapcsolódásnak, pihenésnek, napközbeni rövid
testmozgásnak, a megfelelő
étrendnek, és a kísérő betegségek – az anyagcsere-betegségek, vérnyomás-ingadozások – pontos kezelésének.
Különösen jót tesz a rendszeres testmozgás. Emlékezetfejlesztésre is van lehetőség, általában a sokfajta
elfoglaltság, a keresztrejtvény-fejtés, a verstanulás segít a memória megőrzésében.
Nemritkán az előrehaladó
dementia során nemcsak feledékenység jelentkezik, hanem pszichiátriai tünetek is,
többek között a téveseszmék/
meglopatásos téveseszmék,
vizuális érzékcsalódások. A
beteg nemlétező alakokat
vél látni a szobájában, az
emlékezetzavar miatt a hozzátartozót más személlyel
helyettesíti. Ezek a tünetek
tulajdonképpen a megfelelő
gyógyszerekkel ugyancsak
javíthatók, sőt megszüntethetők.
Manapság divatja van a
természetes alapú hatóanyagoknak, ezek közül a
dementia kezelésében elsőként választható a ginkgobiloba nevű szer, amit a páfrányfenyő leveleiből vonnak
ki. Sok európai országban ez
már vényköteles gyógyszerként szerepel, de kapható
drogériákban is.
Ismert és használt szerek az Omega-3 zsírsavak,
amelyek alternatív gyógyszerek, amiket főleg a halak,
csonthéjasok, algák és krillek
tartalmaznak, idegsejt-védő
szerepük van.
Gyulladáscsökkentők is
csökkentik azoknak a bomlástermékeknek a lerakódását, amelyek az Alzheimer-

kór esetében a sejtekben
láthatók. Ez kevésbé látszik
ígéretesnek, mint a ginkgobiloba alkalmazása.
A távol-keleti orvoslás alap
gyógyszere /(koreai vörös
ginzeng), ami javítja az emlékezeti funkciókat.
Újabban alkalmazzák a
Huperzin nevű szert, amely
tulajdonképpen az ingerület
átvitelben játszik szerepet.
Ezek mellett a napi aktivitás
javult, más területeken viszont ennek az ellenkezőjét
bizonyították, sajnos mellékhatásként hányingert okoz.
Fontos a B12- és a B9-vitaminok megfelelő szintje, amik
önmagukban nem védő hatásúak, azonban alapanyagai
fontos szerek képződésének.
A D-vitaminról lehet sokat
hallani, amit most antidepresszánsnak is gondolnak.
Valójában normál D-vitamin
szinttel rendelkező idősebb
nők körében is gyakoribb
törést és esést mutattak ki,
nyilván az alacsonyabb D-vitamin szint ezeknek az eseteknek a számát fokozza.
Használnak még kókusz
olajat, más néven kaprilsavat,
ami telített zsírsav. A hatékonysága felett vita van, mindenesetre lehet kiegészítő
szer, viszonylag mellékhatás
nélkül. Elsősorban energiaforrást jelent az idegsejtek
számára.
Gyakran látjuk hirdetésekben a kurkumát, ennek jó hatásáról pozitív eredmények
valóban vannak, de lényeges
emlékezetjavítást ez nem
idéz elő.
(Az ismertető cikk első részét a szeptemberi újságban
közöltük. a szerk.)
Dr. Szanyi Tamás
pszichiáter szakorvos
RENDELŐINTÉZET SZENTGOTTHÁRD
9970 Szentgotthárd, Hunyadi u. 18. Pf.: 70.
Központi számok: 94/380-042; 380-353;
94/554-082; 554-103
Fax: 94/554-083
e-mail: rendelointezet@jupinet.hu
www.rendelointezetsztg.hu
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Négy Évszak Kupa – II. őszi forduló korcsoportos,
illetve értékszámos rapid sakkverseny
Szombathelyen a Tó Vendéglőbe voltak hivatalosak a
Négy Évszak Kupa versenysorozat II. őszi fordulójának
indulói október 14-én. A verseny 7 fordulós svájci rendszerben, gépi sorsolással és
párosítással, 12-12 perc + lépésenként 3 másodperc játékidő
hozzáadásos keretek között, 3
csoportban zajlott. Összesen
47 sakkozó ült asztalokhoz,
akik többek között Mosonmagyaróvárról, Nagykanizsáról,
Zalaegerszegről, Sopronból,
Szombathelyről érkeztek, de
szlovén versenyzők is akadtak
az indulók között.
A gyermekcsoportban a 10
éven aluliak mérték össze

tudásukat, ahol 21 ifjú sakkpalánta küzdött egymással az
egyes fordulókban, és a viadal

kisebbek korosztályát, az ún.
U8-as korcsoportot is külön
értékelték. A Szentgotthárdot

Középen Librecz Lénánd
végén összesített végeredményt hirdettek, illetve a leg-

képviselő Librecz Lénárdnak
sikerült az erős mezőnyben

szinte mindegyik partiján
idősebb sakkozók ellenében
a 7 forduló során szerzett 4
pontjával az összesített mezőnyben az 5. helyezést, az
U8-as korosztályban pedig
első helyezést elérnie.
Természetesen ezeket a
kitűnő eredményeket nem
érhette volna el megfelelő sakkedzői támogatás és
gyakorlás nélkül, így ezúton
is köszönet illeti a Lénárd
felkészítésében nyújtott segítségéért Király Ferencet,
aki immár második éve foglalkozik Lénárddal, illetve
Terbe Zsuzsannát, aki mintegy fél éve segíti Lénárd
felkészülését.

XXXII. Perfect Change Alpokalja Kupa
Az idei szezonban is várja a
kispályás csapatok nevezését
az Alpokalja Kupa Versenybizottsága.
A tornával kapcsolatos fontos információk:
– Nevezési határidő: 2017.
NOVEMBER 26. (Vasárnap
24:00 óra )
– Az idei szezonban is 4+1
fővel zajlanak a mérkőzések
– A leadott játékoslistát verseny közben, illetve a nevezési
határidő letelte után módosítani, kiegészíteni, vagy azon
változtatni csak az alapszakasz végeztével lehetséges
1 név módosításával (az új
személy csak az lehet, aki nem
lépett pályára a 2017-2018-as
versenykiírásban). A csere
kétféleképpen történhet: I. új
játékost nevezhetnek, ha nem
merítették ki a maximális 15
fő nevezési limitet, vagy II.
ha maximális 15 főt neveztek,
akkor 1 főt lecserélhetnek az 1
új nevezett játékosra!

– A nevezhető NB-s játékosok száma: 2 fő
– Az a játékos, akit a Nemzeti Bajnokságban a játékvezetővel szemben erőszakos
cselekedetért vagy súlyos
sportszerűtlenségért tiltanak

lennel zárul a mérkőzés, akkor
a büntetőpontról végzett rúgások döntenek a mérkőzés
végkimeneteléről, a büntetők
győztese 2 pontot kap, míg a
vesztes csapat 1 pontot szerez. Pontazonosság esetén a

A tavalyi győztes csapat
el, az eltiltása lejártáig nem
szerepelhet a Perfect Change
Alpokalja Kupán, az ilyen
játékos szerepeltetése jogosulatlan játéknak minősül!
– A legjobb 16 között, illetve
a Sport 36 Kupa során a rendes
játékidőt követően, ha döntet-

sorrend megállapításakor a
büntetőpontról végzett rúgások góljai nem számítanak a
szerzett és kapott gólok közé.
– A 2017/2018. évi Perfect
Change Alpokalja Kupán az
a labdarúgó, aki a mérkőzések folyamán összegyűjt

3 kiállítást maga után vonó
figyelmeztetést (2 illetve 5
perces kiállítást) ezt követően a soron következő egy
mérkőzésen nem rendelkezik
játékjogosultsággal (eltiltásra kerül). Az alapszakasz
lezárását követően minden
labdarúgó korábbi kiállításai
törlésre kerülnek („tiszta lappal indulnak újra”).
– A nevezéseket kérjük az
alpokalja32@gotthardtv.hu
címre elküldeni
– A torna tervezett kezdési
dátuma 2017. december 10.
(a nevezett csapatok függvényében)
– A tervezett befejezés: 2018.
február első vagy második
hétvégéjén (a nevezett csapatok függvényében)
– Bővebb információk, nevezési információk a www.
alpokaljakupa-sztg.hu honlapon olvashatók.
Gaál Ákos
ifjúsági és sportreferens
Fotó: Tóth Csaba
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Sportprogramajánló
Kiswire Szentgotthárd VSE–Petőfi SE Vasszécseny KSK
(Megyei I. labdarúgó-mérkőzés)
Időpont: 2017. 11.11. - 13:30 Ifjúsági mérkőzés: 11:30
Helyszín: Szentgotthárd Városi Sporttelep
Futball Klub Szakonyfalu–Tutitextil-Körmend VSE
(Megyei II. labdarúgó-mérkőzés)
Időpont: 2017.11.12. - 13:30 Ifjúsági mérkőzés: 11:00
Helyszín: Szakonyfalu Sportpálya
Máriaújfalu SE–Pankasz KSK
(Megyei III. labdarúgó-mérkőzés)
Időpont: 2017.11.12. - 13:30
Helyszín: Máriaújfalu Sportpálya
Thermalpark Szentgotthárdi VSEvHerendi VTK
(NB I-es tekemérkőzés)
Időpont: 2017.11.12. - 10:00
Helyszín: Máriaújfalu Sportpálya
Szentgotthárdi VSE–Lukács DSE Győr
Időpont: 2017.11.11. - 18:00 (Megyei I. kézilabda-mérkőzés)
Helyszín: Széchenyi I. Ált.Iskola Tornacsarnoka
Máriaujfalui SE–Győrújbaráti FADO TK I.
Időpont: 2017.11.18. - 18:00 (Megyei I. kézilabda-mérkőzés)
Helyszín: Széchenyi I. Ált.Iskola Tornacsarnoka
Kiswire Szentgotthárd VSE–Körmendi FC
(Megyei I. labdarúgó-mérkőzés)
Időpont: 2017. 11.25. - 13:00 Ifjúsági mérkőzés: 11:00
Helyszín: Szentgotthárd Városi Sporttelep
Rábatótfalui SE–Körmendi Téglagyár
(Megyei II. labdarúgó-mérkőzés)
Időpont: 2017.11.12. - 13:00 Ifjúsági mérkőzés: 11:00
Helyszín: Rábatótfalu Sportpálya

Szentgotthárdi futósikerek
Loipersdorfban
A fürdőjéről híres Loipers
dorfban rendezték a 17.
Buschenschank Halbmaraton
elnevezésű futóversenyt.
A verseny a stájer fürdőkupa sorozat 6., egyben
utolsó állomása volt. A közel
350 induló között 6 szentgotthárdit is láthattunk. Az
ideális futóidőben lezajlott
versenyt a hosszabb távokon
kemény emelkedők nehezítették. Az elnevezés onnan
ered, hogy az útvonal mellett
több buschenschank, vagyis
hagyományos házi vendéglátóhely található.
Szentgotthárdi eredmények:
Ifjúsági futam 16-17 év fiúk
2500 méter
1. Borbély Attila 8:21

Hobbifutam női 5000 méter
5. Borbélyné Wekker Judit
26:50
Kőfutás 10,8 km
60-70 év férfiak:
2. Borbély Sándor 50:15

Borbély Attila

SZET Szentgotthárdi Kft.

Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft.
Szentgotthárd Hunyadi út 42.
Ügyfélszolgálati iroda: 06-94/380-052
Ügyfélszolgálati idő: munkanapokon 7.30-15.30
Halottbeszállítás 24 órás ügyelet: 06-30/2827-684,
06-30/819-0856

Rapszodikusan szerepelnek focistáink
A labdarúgó megyei I. osztályban szereplő Kiswire Szentgotthárd VSE, és a megyei II. osztály Körmendi csoportjában
játszó Rábatótfalui SE lapzártáig lejátszott mérkőzéseinek
eredményei:
Jánosháza–Szentgotthárd 2-1
Szentgotthárd–Rum 0-0
Sárvár–Szentgotthárd 5-0
Szentgotthárd–Vép 1-0

Csákánydoroszló–Rábatótfalu 0-4
Rábatótfalu–Szakonyfalu 2-1
Szarvaskend–Rábatótfalu 6-1
Rábatótfalu–Őriszentpéter 1-2

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

Park és közterületek gondozása, szállítás,
síkosságmentesítés és hóeltakarítás.
Tel.: 06-94/553-023
Lakásfelújítás, épületkarbantartás,
épületek komplett kivitelezése.
Nyílászárócsere, festés.
Víz-, gáz-, központifűtés-szerelés, villanyszerelés,
külső-belső burkolás.
Tetőfedés, bádogozás, ácsmunkák, kapubejárók
készítése, kertépítés.
Szentgotthárd, Széll K. tér 11.
Tel.: 003694-553-023
E-mail: info@szetszentgotthard.hu
www.szet-kft.hu

Szentgotthárd

Látványos volt a PresiDance TSE táncgálája
Folytatás az 1. oldalról
A társastánc szentgotthárdi képviselői közül többen
már versenyeken is eredményesen szerepeltek, és a
városban és környékén, rendezvényeken is rendszeresen
fellépnek. A táncgála műsorát
a szentgotthárdi világbajnok
táncospár állította össze.

A show-elemekkel tarkított előadást Szatmári
Orsolya és Horváth Kristóf
bemutatója zárta. A közönség hosszan tartó tapssal
jutalmazta a fellépőket. A
PresiDance táncgálát állófogadással zárták.
(t. m.)
Fotó: Fébert Ildikó
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Ne fõzzön otthon!
Töltse családja körében, és ne a konyhában a szabadidejét!
A Szentgotthárdi Spa & Wellness A’ la carte étterme várja vendégeit!
A fürdó´eló´terében található a’ la carte étterem különleges környezetben várja a betéró´vendégeket.
A barátságos hangulatról az étterem melletti tavacska és a zöldelló´növények gondoskodnak.

Az étterem családi menüajánlataival is várja a vendégeket.

MÁR CSAK KETTŐ
LAKÁS ELADÓ
Az Arany János út és a Széchenyi út sarkán lévő
hétlakásos társasházban még két lakás leköthető.
10% foglaló, idei költözés, ingyenes hiteltanácsadás.
Műszaki készültség 70%.
Példa a finanszírozásra:
Nem minősül ajánlattételnek. A tájékoztatás nem teljes körű. Az önerő és
a törlesztőrészlet összege függ a futamidőtől és az egyéni hitelbírálattól.
Az összegek 25 éves futamidőre vonatkoznak.

Több mint
300.000 Ft
értékű
extrafelszereltség

tájolás

alapterület

szobák

önerő

havi részlet

2. emelet,
É-D

62,3 m2
+ 6,5 m2 erkély

nappali
+ 2 háló

3,5 millió Ft*

45.200 Ft

1. emelet,
D-Ny-É

75,2 m2
+ 12,3 m2 erkély

nappali
+ 3 háló

9,2 millió Ft**

45.200 Ft

Házát,
lakását
beszámítjuk!

* 10 millió Ft állami támogatással. Támogatás nélkül 7 millió Ft önerő, 74.600 Ft havi törlesztés. Vételár 23.595.000 Ft.
** 10 millió Ft állami támogatással. Támogatás nélkül 8,7 millió Ft önerő, 92.600 Ft havi törlesztés. Vételár 29.285.000 Ft.

Beruházó: Őrség Invest Kft. Fővállalkozó: Cseke Kft. Műszaki ellenőr: VÉ-KO Invest Kft. Tervező: Hajas Dániel
honlap: www.facebook.com/sztgujlakasok e-mail: richard@reisinger.hu telefon: +36-20-965-7500

