
Boldoggá avatják Brenner Jánost, az 
1957 decemberében vértanúhalált 
szenvedett rábakethelyi káplánt – 
közölte a Magyar Katolikus Püspöki 
Konferencia (MKPK) november 9-én 
az MTI-vel. 

Folytatás a 6. oldalon 

Jövőre boldoggá 
avatják a vértanúhalált 
halt Brenner Jánost
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Szentgotthárd új testvérvárosa: 
Szépvíz

November 24-én, ünnepélyes keretek 
között – a szentgotthárdi képvise-
lő-testület jelenlétében – írták alá a 
Szentgotthárd és Szépvíz között lét-
rejött testvérvárosi megállapodást. Az 
erdélyi Csíkszereda közelében fekvő 
nagyközség polgármestere, Ferencz 

Tibor, és Szentgotthárd polgármeste-
re, Huszár Gábor látta el kézjegyével 
a testvérvárosi szerződést Szentgott-
hárdon, az önkormányzati hivatalban. 
Szépvíz Szentgotthárd nyolcadik 
testvérvárosa.

Folytatás a 3. oldalon 

Augusztusban tulajdonost váltott az Opel, a General Motorstól a 
francia PSA csoport tulajdonába került. Az új tulajdonos vezető-
sége november 9-én, Rüsselsheimben tette közzé koncepcióját, 
a PACE! stratégiai tervet, amely jövedelmezőbb gazdálkodásról, 
technikai váltásról, és arról is szól, hogy Európában nem ter-
veznek gyárbezárásokat. A 38 ezer munkavállalót foglalkoztató 
multinacionális cégnek az Opel Szentgotthárd Kft. is  része.  

Michael Lohscheller, az 
Opel  Automobile  GmbH 
vezérigazgatója a sajtótá-
jékoztatón jelentette be a 
pénzügyi hátteret helyreál-

lító, valamint a fenntartható 
versenyképességet és növe-
kedést javító PACE! stratégiai 
tervet. 

Folytatás a 4. oldalon 

Technikai váltást, gazdaságosabb termelést tervez az Opel francia tulajdonosa

Huszár Gábor, Ferencz Tibor 
írta alá a megállapodást

Brenner János káplán Rábakethelyen



 

 

Kényelmi szolgáltatások:  
      akár otthonról is intézhetjük  
        gyermekünk pénzügyeit! 
 

►Online időpontfoglalás  
►Web-/Mobil- és TeleKincstár 
►Ügyfélregisztráció  
►Ingyenes SMS szolgáltatás 
►Hírlevél  
 

Megalapozhatjuk gyermekünk jövőjét… 
 

Már a gyermekvállalás gondolatának felmerülésekor elkalandozunk, hogy alakul 
majd gyermekünk jövője. Milyen ember válik belőle, milyen szakmát választ, fog-e 
továbbtanulni, hol kezdi meg közös életét párjával vagy a családjával és, hogy jó 
szülőként tudjuk-e majd megfelelően támogatni céljai elérésében… 
 
Nekünk kell megtanítani mindenre, felkészíteni az életre. Ehhez hozzátartoznak a 
pénzügyi- és megtakarítási ismeretek, hogy felelős, átgondolt pénzügyi döntéseket 
tudjon hozni. 
 

A speciálisan Kincstári Start-értékpapírszámlára vásárolható Babakötvény 
konstrukció egy olyan egyszerű és átlátható megtakarítási forma, mellyel 
megkönnyíthetjük gyermekünk életkezdését és közben megtaníthatjuk neki az 
előtakarékoskodás fontosságát. 
A Babakötvény megvásárlásához szükséges Kincstári Start-értékpapírszámla a 
Magyar Államkincstárnál nyitható. Elég egy alkalommal személyesen megjelenni 
bármely ügyfélszolgálaton – kényelmi szolgáltatásokat is igénybe véve - és már 
gyűjtögethetünk is gyermekünk számára.  
 

A Kincstári Start-értékpapírszámla megnyitására lehetőség van 
minden magyar állampolgársággal és Magyarországon lakóhellyel 
rendelkező 18 év alatti gyermek részére. Amennyiben gyermekünk 

2005. december 31. napját követően született, úgy részére a Magyar Állam automatikusan egyszeri 
életkezdési támogatást is nyújt az összeget a gyermek nevére szóló Kincstári letéti Start-számlán 
elhelyezve.  
Kincstári Start-értékpapírszámla nyitását követően az egyszeri életkezdési támogatás összege 
is automatikusan rákerül erre a számlára és Babakötvény formájában kamatozik tovább a befizetett 
összegekkel együtt. 
 

Melyek a Kincstári Start-értékpapírszámla nyitás előnyei? 
 Évente a befizetések 10%-ának megfelelő, de legfeljebb évi 6.000 Ft állami támogatás jár (rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre jogosult esetén az állami támogatás 20%, de maximum 12.000 Ft, nevelésbe vett 
gyermekek esetében pedig a nevelésbe vétel időszakával arányos, maximum 12.000 Ft támogatás jár). 

 Az életkezdési támogatás összege a hozamokkal együtt automatikusan Babakötvénybe fektetődik, mely 
a magyar állami garancia miatt hosszú távon is biztonságos befektetés. 

 A számlán jóváírt összes befektetés, valamint az éves kamatok 
automatikusan a gyermek születési évéhez igazodó sorozatú 
Babakötvénybe kerülnek befektetésre. 

 A számla vezetéséért, más számlavezetőtől történő átvételért, a 
megbízások teljesítését és a kifizetést a Kincstár díjmentesen végzi. 

 A gyermek 18. életévének betöltéséig keletkezett megtakarítás és hozam 
mentesül mindennemű adó, járulék és illeték alól. 

 
A JátéKincstár egy olyan alkalmazás, amely okostelefonon keresztül a pénzügyi- 
és megtakarítási ismeretek játékos formában történő bővítésével járul hozzá a 
tudatosabb pénzügyi- és befektetési kultúrához.  
 
18 év hosszú idő, de a Kincstári Start-értékpapírszámla és Babakötvény melletti döntés egyik előnye, hogy nem 
kell nagy összegekben gondolkodnunk, sem meghatározott rendszerességgel befizetnünk, ugyanakkor 
befektetésként is kiemelkedő a piacon. A hozzátartozók születésnapra, karácsonyra ajándéknak szánt összegeiről 
a Kincstár honlapján elérhető EMLÉKLAP is kinyomtatható, ami segíti a „kézzel fogható” ajándékozást. 
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Szentgotthárd új testvérvárosa: Szépvíz
Folytatás az 1. oldalról

November 24-én este érke-
zett az önkormányzathoz az 
öttagú küldöttség a Hargita 
megyei Szépvízről. A szent-
gotthárdi önkormányzat kép-
viselő-testületének tagjai is 
jelen voltak az ünnepségen.

Huszár Gábor, Szent gotthárd 
polgármestere köszön-
tötte a vendégeket és a 
képviselőket. Elmond-
ta, régi vágya volt a 
városnak, hogy a Kár-
pát-medencében élő 
magyar közösséggel, 
magyarok által lakott 
településsel vegye fel 
a kapcsolatot. A romá-
niai Petrillával ugyan 
már 20-25 éve volt 
kapcsolatuk, de az va-
lahogy elhalt.

„Néhány hónapja 
jártunk Szépvízen, 
kölcsönös szimpá-
tia, őszinte baráti kapcsolat 
alakult ki köztünk Ferencz 
Tibor polgármesterrel. Az 
önkormányzat delegációja 
azóta már részt vett a szépvízi 
Káposzta-fesztiválon is. Bead-
tunk egy pályázatot a testvér-
városi megállapodás segíté-
sére, sajnos nem nyertünk, de 
ez nem akadályozhatta meg 
a tervünket.” (Újabb, hasonló 
pályázatra ismét jelentkeztek 
a szentgotthárdiak.)

A polgármester elmondta, 
hogy szeretnék, ha iskolai 
csoportok, művészeti közös-
ségek, civil szervezetek és 
gazdasági szakemberek is 
rendszeresen találkozhatná-
nak, élő, eleven kapcsolatot 
ápolhatnának a többségé-
ben magyarok által lakott 
Szépvízzel.

Ferencz Tibor, Szépvíz 
nagyközség polgármestere 
válaszában elmondta, meg-
lepte őket a felkérés, 1000 
kilométer választja el a két 
települést, úgy is mondhatjuk, 
a Kelet és a Nyugat kapuja 

a Szent László-i állam két 
peremvidéke nyújt kezet 
egymásnak. – Nagy királyunk 
még lóhátról intézte az orszá-
gunk ügyeit, most szétszag-
gatva élünk. A testvérvárosi 
szerződés is hozzájárulhat 
ahhoz, hogy közelebb ke-
rüljünk egymáshoz, hogy a 

nemzet tagjai szorosabb kö-
zösséget alkothassanak.

Minden közösségnek ková-
szai azok, akik tenni akarnak 
tágabb környezetükért is, 
az emberek megérzik ezt. 
Megtiszteltetésnek vesszük 
a testvérvárosi felkérést, és 
örömmel teszünk neki eleget 
– fejezte be mondandóját a 
polgármester.

A testvérvárosi megálla-
podást Huszár Gábor, Szent-
gotthárd, és Ferencz Tibor, 
Szépvíz polgármestere látta 
el kézjegyével.

A képviselő-testületek aján-
dékait is átadták: a szentgott-
hárdiak üvegre gravíroztat-
ták a két település címerét, 
pálinkát és tökmagolajat, a 
szépvíziek címerükkel éke-
sített zászlót adományoztak.

Huszár Gábor polgármester 
a Vas Megyei Önkormányzat 
hagyományos, februári böl-
lérversenyére adott át meg-
hívást a vendégeknek.

Labritz Béla alpolgármester 
felidézte közelmúltban tett 

látogatását Szépvízen. El-
mondta, a csíkszeredai hava-
sok között fekvő településen 
igaz barátsággal fogadták, 
elérzékenyülve idézte fel a 
Káposzta-fesztiválnak azt a 
pillanatát, amikor a Szózatot 
és a Székely Himnuszt együtt 
énekelték.

Az ünnepség után lapunk 
néhány kérdésére válaszolt 
Ferencz Tibor.

Szépvíznek 3633 lakója van, 
Csíkszeredától 12 kilométerre 
található, itt látható Erdély 
második legrégebbi székely 
kapuja, 1799-ben építették. A 
lakosság 98%-a magyar ajkú, 
többségük római katolikus. 
Korábban élt itt örmény ki-
sebbség is, de már csak páran 
maradtak. A falu lakói háztáji 
mezőgazdasági termeléssel, 
erdőműveléssel, állattenyész-
téssel foglalkoznak, sokan 
eljárnak a közeli városba, 
Csíkszeredára dolgozni. Az 
elvándorlás és az elöregedés 

sajnos ezt a havasok közötti, 
zárt medencében megbújó 
falut is érinti, nem jellemző, 
hogy sok gyerek születne, „de 
már a harmadik gyerek meg-
születésének is örvendünk”. A 
munkavállalók itt is nekivág-
nak a világnak, divattá vált, 
kezdetben Magyarország, 

most már inkább Né-
metország, Anglia és 
Svájc az úti céljuk. „A 
székelyek ügyes kezű-
ek, dolgosak, sokféle 
munkát elvállalnak. 
Szerencsére vannak 
már olyanok is, akik 
visszatérnek.”

Ferencz Tibor pol-
gármester büszke arra, 
hogy Szépvízen szü-
letett, családjának ő a 
harmadik nemzedéke, 
amelyik ugyanabban 
az utcában, ugyan-
abban a családi ház-

ban él, ahol az ősei. 2000-től 
polgármester, egy ciklus-
ban alpolgármester is volt. 
Agronómus, 50 hektáron 
műveli a családi birtokot. Az 
időjáráshoz alkalmazkod-
va gazdálkodnak, jól terem 
a káposzta, szinte minden 
családnak van káposztaföld-
je, de pityókát (burgonyát), 
búzát, rozst, zabot, árpát is 
termelnek. A hegyek közötti 
medencében erősen megül a 
köd, vannak olyan hidegebb 
időszakok, amikor úgy ráne-
hezül a vidékre, hogy a napot 
egy hónapig se látják.

 Treiber Mária
Fotó: Horváth R. László

A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 
ünnepi nyitvatartása

A könyvtár minden részlege 2017. december 23-án, 
szombaton és 30-án, szombaton zárva tart, a könyvtár 
gyermekrészlege, valamint a Pável Ágoston Múzeum 
december 27-30-ig zárva tart. Egyéb időpontokban a meg-
szokott módon várja a látogatókat. Az olvasók és látogatók 
szíves megértését kéri az intézmény.

A szentgotthárdi képviselő-testület tagjai és a szépvízi delegáció
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Technikai váltást, gazdaságosabb termelést tervez az Opel francia tulajdonosa
Folytatás az 1. oldalról

Valamennyi PACE! kezde-
ményezés hozzájárul ahhoz, 
hogy az autós üzletág 2020-
ig a 2 százalékos, 2026-ig 6 
százalékos árbevétel-arányos 
bevételt érjen el. Az erőforrá-
sok közös kihasználása évente 
1,1 milliárd eurónyi szinergiát 
(értsd: együttes hatást) szaba-
dít fel 2020-ra, és 1,7 milliárdot 
2026-ra. Mindegyik lépés 
elősegíti az Opel/Vauxhall 
nullszaldós határának leszál-
lítását évi 800 ezer jármű-
re, előnytelen körülmények 
között is nyereséges üzleti 
modellt hozva létre.

A Groupe PSA technoló-
giáihoz való teljes körű hoz-
záférésnek köszönhetően az 
Opel/Vauxhall európai vezető 

szerepet fog játszani a CO2 
csökkentés területén. 2024-re 
valamennyi európai személy-
autó-sorozata elektromos 
hajtást kap – a kínálatban 
lesz tisztán akkumulátoros, 
valamint konnektoros hib-
rid is, hatékony belsőégésű 
motorral kiegészítve. 2020-
ra négy villanyautó modellt 
visz piacra az Opel/Vauxhall, 
közöttük lesz a Grandland X 
plug in hibrid, és az új generá-
ciós Corsa tisztán villanyautós 
változata is. 2020-ra a vállalat 
megerősíti versenyképességét 
azzal is, hogy autónként 700 
euróval csökkenti a költsé-
geket. A kutatás-fejlesztés 
és a tőkeberuházás 2020-ig 
előirányzott optimalizálása 
az autóértékesítési árbevétel, 

a gyártás és az adminisztráció 
7-8 százalékánál, valamint 1,2 
milliárd euró működő tőke 
felszabadítása 2022-ig szin-
tén hozzájárul a szinergiák 
kihasználásához. A gyártóüze-
mek jobb versenyképessége 
javítani fogja a kihasználtságot 
a következő évtizedben. Vala-
mennyi Opel/Vauxhall üzem-
ben gyártják majd a Groupe 
PSA által fejlesztett CMP és 
EMP2 padlóvázán alapuló 
modelleket. Az új hajtóművek 
gyártási helyének kijelölése 
az Opel/Vauxhall üzemekben 
párhuzamosan történik majd 
az átállással a GM motorjairól 
és sebességváltóiról a Groupe 
PSA gyártmányaira.

– A PACE! felszabadítja tel-
jes potenciálunkat. Ez a terv 

döntő jelentőségű a vállalat 
szempontjából, amely képes 
megvédeni alkalmazotta-
inkat kedvezőtlen gazdasá-
gi körülmények között is, s 
amely fenntartható, nyere-
séges, globális villanyautós 
céggé teszi az Opel/Vauxhallt. 
Így lesz biztos a jövőnk, mi 
pedig az ismert német ki-
válósággal járulunk hozzá a 
Groupe PSA fejlődéséhez.  A 
tervek megvalósítása máris 
beindult, valamennyi csapa-
tunk, munkatársunk eltökélt, 
hogy elérje a kitűzött célo-
kat – hangsúlyozta Michael 
Lohscheller, az Opel elnök-ve-
zérigazgatója. –  A tervet azzal 
a világos szándékkal állítottuk 
össze, hogy megőrizzük va-
lamennyi gyártóüzemünket, 

November 29-én ülésezett 
a szentgotthárdi képvise-
lő-testület. Első olvasat-
ban tárgyaltak a 2018-as 
költségvetési koncepció-
ról, beszámolót fogadtak 
el az energiaracionalizá-
lási programtervről, az If-
júsági Tanács munkájáról. 
Megvitatták a fizetőparkoló 
rendszer üzemeltetésének 
tapasztalatait is. 

Az önkormányzati ülésen 
Huszár Gábor polgármester 
beszámolt a két ülés közötti 
időben történtekről. Az ön-
kormányzati ülésen oklevelet 
adott át a Legszebb konyha-
kertek országos versenyén 
elért eredményükért Kovács 
Lajosnénak és Györke Jolán-
nak, Puskás Tamásnak (nem 
tudtak Budapestre utazni az 
eredményhirdetésre).  

A képviselők vita nélkül 
elfogadták a nemzetiségek 
és a város önkormányzatá-
nak kapcsolatáról, a további 
együttműködésről előterjesz-
tett beszámolót, és az energia-

racionalizálási programtervet 
is. Mindhárom önkormányzati 
bizottság tárgyalt a 2018-as 
költségvetési koncepcióról, a 
novemberi ülésen nagyobb 
összefüggésben elemezték 
a várható számokat. Annak 
ellenére, hogy akár 70 milliós 
bevételt jelentene újabb helyi 
adó bevezetése, a képviselők 
elvetették ezt a lehetőséget, 
nem kívánják terhelni a la-
kosságot újabb adóval. Az 
intézmények által beterjesz-
tett tervezetekkel számoltak 
a kiadások között, a januári 
fordulóra nullásra kell kihozni 
a költségvetést. Ehhez a bevé-
telek és a pénzmaradványok 
pontosítása szükséges, de már 
érezhető, hogy saját bevételből 
fejlesztésre kevesebb jut a jövő 
évben. 

Dr. Sütő Ferenc, a Szentgott-
hárdi Ifjúsági Tanács elnöke 
szóbeli kiegészítést tett az 
ifjúsági tanács munkájáról 
és az Ifjúsági Cselekvési Terv 
megvalósulásáról készített 
beszámolóhoz. Elmondta, 
2015 novemberétől létezik az 

ifjúsági tanács, több együttmű-
ködési szerződést kötöttek a 
városban lévő civil szerveze-
tekkel. Második alkalommal 
szerveztek pályaválasztási 
fórumot középiskolásoknak, 
karácsonyra rajzversenyt 
hirdettek, és gyűjtést kezde-
ményeztek szerényebb anya-
gi körülmények között élők 
megsegítésére. Tervezik, hogy 
megszervezik a fiatalok bálját 
a városban, A képviselő végül 
megköszönte az önkormány-
zat eddigi támogatását. 

Dr. Haragh László, az Erőfor-
rások és Külkapcsolati Bizott-
ság elnöke azt javasolta, hogy 
élesszék újra a cserkészetet a 
városban. A beszámolót elfo-
gadta a testület. 

A fizetőparkolórendszer 
üzemeltetésének tapaszta-
latai, fenntartási rendjének 
áttekintése is napirenden 
volt. A parkolókat a SZET 
Szentgotthárdi Kft. üzemel-
teti. Egyre több családban 
van egynél több autó, a város 
központjában nehezebb par-
kolóhelyet találni. Aki állandó 

bérlettel rendelkezik, tovább-
ra is állandó jelleggel igénybe 
veheti a parkolást, kivéve a 
belvárosban.  A képviselők 
egyetértettek abban, hogy 
a belvárosi fizetős parkolók 
legfeljebb két óráig foglal-
hatók le. A szentgotthárdi 
lakosok részére a kedvezmé-
nyes bérlet lehetősége nem 
változik, 3 800 Ft/év, újabb 
kedvezmény bevezetése a 
Szentgotthárdon székhely-
lyel, telephellyel rendelkező 
munkáltatók, szentgotthárdi 
lakcímmel nem rendelkező 
dolgozói, illeti meg, 7 950 Ft/
év ellenében parkolhatnak. 
A városban az áttekinthe-
tőbb, egyértelműbb  parkolási 
rend végett megszüntetik a 
kék zónát. A parkolási díjak 
emelkedni fognak, autóbusz-
szal óránként 1000 forintért, 
személyautóval 320 forintért 
lehet majd parkolni. 

A fizetőparkolásról szóló 
önkormányzati rendeletet a 
januári ülésen fogják véglege-
síteni a képviselők. 

(t. m.)

Költségvetési koncepció, a fizetőparkoló rendszer tapasztalatai
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Az autóipari alkatrészeket gyártó AMES Hungaria Kft. 3,5 
milliárd forintos beruházással bővíti szentgotthárdi gyártó 
üzemének kapacitását, ezzel 75 új munkahelyet hoz létre, 
a fejlesztéshez a magyar kormány 349 millió forint vissza 
nem térítendő támogatást ad – jelentette be november 15-
én, a Budapesten tartott sajtótájékoztatón Szijjártó Péter 
külgazdasági és külügyminiszter. A sajtótájékoztatón részt 
vett Huszár Gábor, Szentgotthárd polgármestere is. 

Hangsúlyozta azt is, hogy az 
AMES magyarországi beruhá-
zása világosan mutatja, hogy a 
külföldi befektetők érdeklődé-
se és bizalma töretlen a magyar 
befektetési környezet iránt.

A befektetőkért folyó harc-
ban Magyarország mellett szól, 
hogy az Európai Unió országai 
között itt a legalacsonyabb a 
személyi jövedelemadó és a 
társasági adó – tette hozzá.

Szijjártó Péter elmondta, 
hogy a spanyol AMES vállalat 
az acél- és fémgyártás terüle-
tén Spanyolország legnagyobb 
vállalata, az Európai Unióban a 
negyedik a porkohászat terüle-
tén. A vállalat négy országban 
– Spanyolországban, Magyaror-
szágon, Kínában és az Amerikai 
Egyesült Államokban – rendel-
kezik termelői kapacitással.

A bővítés után a szentgott-
hárdi gyár lesz az AMES legna-
gyobb termelő egysége. A vál-
lalat nagy autóipari vállalatok 
beszállítója, ezért az itt gyártott 
fém- és acélipari termékek iránt 
jelentős piaci érdeklődés lesz.

Szijjártó Péter elmondta, 
hogy a szentgotthárdi gyár 
termékeinek mintegy 90 
százalékát exportálják, így az 
AMES vállalat hozzájárul a 

magyar export sikereihez is. A 
miniszter szerint reális, hogy 
a magyar kivitel az idén az év 
végére elérje a 100 milliárd eu-
rót a tavalyi 93 milliárd eurós 
rekord után.

A külgazdasági miniszter 
megismételte, hogy az autóipar 
adja a magyar gazdaság gerin-
cét. Tavaly a magyar autóipar 
minden idők legmagasabb 

termelési értékét érte el 7900 
milliárd forinttal. Az idén az 
első kilenc hónapban további 
1 százalékos bővülést köny-
velt el az ágazat, és további 
növekedést vetít előre, hogy 
a foglalkoztatottak száma az 
autóiparban 11 százalékkal 
emelkedett az elmúlt negyed-
évben, így Magyarországon 
összességében 168 ezer ember 
dolgozik ebben az ágazatban.

A magyar-spanyol gazda-
sági kapcsolatokról szólva 

Szijjártó Péter kiemelte, hogy 
Spanyolország Magyarország 
13. legjelentősebb kereskedel-
mi partnere, és 18. helyen áll a 
befektetők között. A Magyar-
országon lévő mintegy 300 
spanyol vállalat 4000 ember-
nek ad munkát – mondta a 
külgazdasági miniszter.

Cesar Molins, az AMES Hun-
garia Kft. vezérigazgatója a saj-

tótájékoztatón közölte, hogy 
lehetőséget látnak piacuk 
növekedésére, ezért bővítik 
a szentgotthárdi gyárukat, és 
létrehozzák legnagyobb ter-
melő egységüket.

Huszár Gábor, Szentgott-
hárd polgármestere elmondta, 
hogy a város továbbra is vonzó 
az iparfejlesztés számára a 
kedvező földrajzi elhelyezke-
dés és a megfelelő szakképzett 
munkaerő miatt.

Az AMES cégvezetője kö-
zölte: magyarországi üze-
müket 2014 nyarán nyitották 
meg Szentgotthárdon, ahol 
mechanikus megmunkálást 
végeznek a Spanyolországból 
érkező félkész termékeken, 
az új gyáregységükbe tel-
jes porkohászati folyamatot, 
modern technológiát tele-
pítenek. A nyilvánosan el-
érhető cégadatok szerint a 
2016-os üzleti évben az AMES 
Hungaria Kft.-nek több mint 
363,5 millió forint volt a nettó 
árbevétele, ez több mint 170,7 
millió forinttal haladta meg a 
cég előző évi árbevételét. Az 
AMES Hungaria Kft. a tavalyi 
üzleti évet 12,8 millió forint 
veszteséggel zárta, szemben 
az előző évvel, amikor 51,04 
millió forint nyereségre tett 
szert. Az átlagos foglalkozta-
tott létszám tavaly 31 volt.

(MTI)

Az AMES bővíti szentgotthárdi gyártókapacitását, 73 új munkahely lesz

Szíjjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és 
Cesar Molins, az AMES Hungaria Kft. vezérigazgatója

és tartózkodjunk a kényszerű 
leépítésektől Európában. A 
munkaköltségek szükséges 
és fenntartható csökkentését 
átgondolt intézkedésekkel 
kell elérni, például innovatív 
munkaidő-koncepciókkal, 
önkéntes programokkal, vagy 
előrehozott nyugdíjazásokkal. 
Valamennyi új Opel/Vauxhall 
járművet Rüsselsheimben ter-
vezzük, amely a teljes Groupe 
PSA globális kompetenciaköz-
pontjává alakul át. 

Az Opel/Vauxhall az erede-
tileg vártnál gyorsabban áll 

át a Groupe PSA hatékony és 
flexibilis járműkonstrukcióira. 
2024-től kezdve valamennyi 
Opel/Vauxhall személyautó 
közös Groupe PSA padlóvázra 
épül. A következő ilyen jár-
művek: a Combo 2018-ban, 
illetve a bestseller Corsa új 
generációja 2019-ben. Ez az 
irányvonal folytatódik évente 
egy nagyobb járműbemutató-
val. Valamennyi karosszéria-
változatot, beleértve kilenc 
új modellt hoz ki az Opel/
Vauxhall 2020-ig. Továbbá az 
Opel húsz új exportpiacra lép 

be 2022-ig, majd középtávon 
globálisan megvizsgál egyéb 
nyereséges exportlehetősége-
ket is. A pénzügyileg attraktív 
könnyű-haszonjármű üzletág 
növekedésének elősegítésére 
az Opel/Vauxhall új model-
leket hoz ki, és új piacokon 
jelenik meg, azzal a céllal, 
hogy 2017-től 2020-ig 25 szá-
zalékkal fokozza a könnyű 
haszonjárművek értékesítését. 
A PACE! programot az Opel/
Vauxhall azzal a céllal alkotta 
meg, hogy már rövid távon is 
növelje a cég teljesítményét, 

valamennyi alkalmazottjának 
a javára.

Információnk szerint a ve-
zérigazgatói tájékoztató után 
a szentgotthárdi gyárban is tá-
jékoztatták az alkalmazottakat 
az elhangzottakról. Szerettünk 
volna az Opel Szentgotthárd 
Kft-t érintő változásokról is 
információt szerezni, de azt 
a tájékoztatást kaptuk, hogy 
egyelőre nem tudják kiegészí-
teni a Rüsselsheimben közre-
adott információt.  

L. E.
(forrás: Opel Media)
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Folytatás az 1. oldalról
A közlemény szerint Fe-

renc pápa november 8-án 
kihallgatáson fogadta Angelo 
Amato bíborost, a Szentek 
Ügyeinek Kongregációja pre-
fektusát, akit felhatalmazott 
nyolc dekrétum közzétételére, 
melyekben két vértanúság és 
hat Isten szolgája hősies eré-
nyeinek elismerése szerepel. 
A két vértanú közül az egyik 
Brenner János szentgotthárd-
rábakethelyi káplán, akit 1957. 

december 15-én éjjel brutális 
kegyetlenséggel, 32 késszúrás-
sal gyilkoltak meg, máig tisz-
tázatlan körülmények között.

Brenner Jánost 1957. decem-
ber 15-én éjszaka azzal, hogy 
haldoklóhoz hívják, elcsalták 
a plébániáról, útközben több-
ször is megtámadták, végül 
annak a háznak a közelében, 
ahová gyalogosan igyekezett, 
hogy elvigye a betegek szent-
ségét, harminckét késszúrással 
megölték. Meggyilkolásával az 

akkori kommunista rendszer 
a papokat akarta megfélemlí-
teni, tevékenységüket, egyházi 
szolgálatukat a templomok 
falai közé rekeszteni.

Boldoggá avatási eljárá-
sa 1999-ben kezdődött meg, 
emlékét a Szombathelyi Egy-
házmegyében számos helyen 
és módon őrzik. Szentgott-
hárd zsidai városrészén, az 
1996-ban felszentelt Jó Pász-
tor-kápolna azon az úton áll, 
ahová beteghez sietve vitte 

az oltáriszentséget az utolsó 
éjszakán. Nevét viseli például 
a vasi megyeszékhelyen 2015-
ben átadott általános iskola 
és gimnázium, amely előtt 
köztéri szobra is áll. Veres 
András, az MKPK elnöke – 
korábbi szombathelyi megyés 
püspök – 2017-et Brenner Já-
nos-emlékévvé nyilvánította. 
A boldoggá avatási szertartás 
előreláthatóan jövő nyáron, 
Szombathelyen lesz

(MTI)

A s z e n t g o t t h á rd i  Mó ra 
könyvtár 2004 óta rendez 
névadója tiszteletére szava-
lóversenyt. Idén november-
ben három péntek délután 
versenyezhettek kicsik és 
nagyok.

November 10-én délután az 
alsósok versenyére került sor. 
Rendkívül sokan, 78 kisiskolás 
jelentkezett a versenyre. A 
nagy létszám miatt két cso-
portban szerepeltek: külön 
az 1-2. osztályosok, s külön 

zsűri előtt a 3-4. osztályos 
korosztály. Kovács Lászlóné és 
Szepesiné Fuisz Erika mellett 
a 3-4. osztályosok versengését 
Szép Renáta, Mihály Klaudia 
és Kovács Dániel bírálta el. 
Örvendetes, hogy egyre több 
kistérségi iskolából is vannak 
résztvevők: a magyarlaki és az 
apátistvánfalvi általánosból 
is egyre többen vesznek részt 
a könyvtár által szervezett 
rendezvényeken. Az alsó-
sok elsősorban mesét, verses 
mesét adtak elő, de egyre 

több mai szerző szerepelt a 
repertoárjukban. A győztes 
mesemondó Lugosi Iringó 4. 
osztályos tanuló volt, a kicsik 
között Kozó Jázmin 2.-os kis-
diákot értékelte első helyen a 
zsűri. Mindketten az Arany is-
kola tanulói. Díjazott lett még 
György Hanna, Győrfi Gabri-
ella, Librecz Lénárd, Károlyi 
Maja, Németh Olivér, Takács 
Martin és Vojnovics Ákos.

November 17-én, a felső 
tagozatosok versenyén Szép 
Renáta, Mihály Klaudia és 
Kovács Dániel döntött a dí-
jakról. Külön díjazták az 5-6. 
osztályos résztvevőket, illetve 
a 7-8. osztályosokat. Az 5-6. 
osztályosok között az első díjat 
a széchenyis Szakáli Gergely 
nyerte el, második Torma Re-
gina, harmadik Győrfi Vanda 
lett. Különdíjat Csizmár Yvett 
kapott.

A 7-8. osztályosok közül 
Németh Mirtill első, Apáti 

Réka második, Csizmár Aurél 
harmadik helyezett lett. 

Színvonalas volt a középis-
kolások versenye november 
24-én. Jakab Enikő (SZMSZC 
III. Béla) első helyezett lett, 
második helyen Sulics La-
ura (Vörösmarty), harma-
dik helyen Závecz Roland 
(Vörösmarty) végzett. De 
számtalan különdíjat is oda-
ítélt a zsűri, s a díjazottak 
között Császár Fanni, Máté 
Mira, Puskás János, Szőke 
Krisztofer, Szunyog Bor-
bála, Szűcs Tímea és Tolvaj 
Tímea szerepelt. Idén is – a 
korábbi évekhez hasonlóan 
– sok részvevője volt a Mó-
ra-versenynek, úgy látszik, a 
vers- és prózamondás szíves 
elfoglaltsága a gyerekeknek. 

A zsűri tiszteletdíját és a 
könyvjutalmakat a Vas Megyei 
Könyvtárellátási Szolgáltató 
Rendszer támogatta. 

Molnár Piroska

Móra Ferenc vers- és prózamondó verseny a gyermekkönyvtárban

Jövőre boldoggá avatják a vértanúhalált halt Brenner Jánost
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November 28-án, Szentgott-
hárdon a Színházban immá-
ron második alkalommal tar-
tott pályaorientációs napot a 
két helyi középiskola diákja-
inak a Szentgotthárd Város 
Ifjúsági Tanácsa és a Pannon 
Kapu Kulturális Egyesület. 

A Szentgotthárd és Térsége 
Iskola Vörösmarty Mihály Gim-
náziuma és az SZMSZC III. Béla 
Szakgimnáziuma és Szakközép-
iskolája végzős és 11. évfolyamos 
diákjai vettek részt a progra-
mon. Dr. Sütő Ferenc, az ifjúsági 
tanács elnöke köszöntötte a diá-
kokat és tanáraikat, majd a Vas 
Megyei Pedagógiai Szakszolgá-
lat előadóját, Vargáné Nógrádi 

Gyöngyit hallgatták meg, aki 
általános tájékoztatót tartott a 
továbbtanulással kapcsolatban. 
Az aulában mutatkoztak be fel-
sőoktatási intézmények, mint 
pl. az ELTE Savaria Egyetemi 
Központ, PTE Egészségtudo-
mányi Kara Szombathelyi és 
Zalaegerszegi Képzési Köz-
pontja, a Budapesti Gazdasági 
Egyetem Gazdálkodási Kara 
Zalaegerszegről és a Soproni 
Egyetem. Képviseltette magát 
a Szentgotthárdi Opel gyár is a 
mérnökképzéssel kapcsolatban.

A diákok kérdéseire részle-
tesen válaszoltak az egyete-
mekről érkező szakemberek. 

A fiatalabb középiskolá-
sokról sem feledkeztek meg 

a szervezők, hiszen a pálya-
választás jegyében szentgott-
hárdi munkahelyeket látogat-
tak meg. Szeretettel fogadták 
őket a Szentgotthárdi Közös 
Önkormányzati Hivatalban, 
a Móra Ferenc Városi Könyv-

tárban, a Gotthard Therme 
Hotel & Conference-nél, a 
Rendelőintézetben, a Pawel 
Packing Kft.-nél és a Gotthárd 
Tv-nél is.

(g. á)
Fotó: Horváth L. László

Pályaválasztási nap Szentgotthárdon

Az ELTE standjánál

Advent első vasárnapjá-
nak délelőttjén a szentgott-
hárdi Nagyboldogasszony 
plébániatemplomban gyer-
tyagyújtással kezdődött a 
szentmise. Soltész Miklós, 
az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumának egyházi, 
nemzetiségi és civil társa-
dalmi kapcsolatokért felelős 
államtitkára gyújtotta meg 
az első gyertyát a koszorún. 

A misén részt vett V. Németh 
Zsolt államtitkár, a térség 
országgyűlési képviselője, 
Kissné Köles Erika, szlovén 
nemzetiségi szószóló, Ropos 
Márton, az Országos Szlo-
vén önkormányzat elnöke 
is. A szertartás után Huszár 
Gábor, polgármester beszélt 
a templom történetéről, a 
felújítás szükségességéről. 
Meggyőződéssel vallotta, hogy 
Szentgotthárdnak kijelölt 
szerepe van. Hogy szakrális 
hely-e, abban nem biztos, bár 
az a tény, hogy Brenner János-
nak éppen ebben a városban 
kellett mártírhalált halnia, 
ezt a gondolatot erősíti meg. 
Kifejtette, hogy Magyarország 
harmadik legnagyobb barokk, 
ciszterci épületegyüttesének 
kolostorépületét is jó volna 
felújítani. Nem öncélúan, ha-

nem azzal a céllal, hogy egy 
úgynevezett kreatív kolostor 
lehessen belőle. A látogatók 
belépőjegyeinek árából akár 
önfenntartók is lehetnének, 
és nem szorulnának álla-
mi támogatásra. Köszönetét 
fejezte ki az eddigi támoga-
tásért a két államtitkárnak, 
a nemzetiségi szószólónak, 

majd ezúttal is hangsúlyozta, 
hogy véleménye szerint, ami 
a városközpontban történik, 
annak hatása van a telepü-
lés lakosságára. Márpedig a 
templom és a kolostorépület 
a belvárosban van. 

Soltész Miklós elmondta, 
hogy örömmel jött megnézni 
a már befejezett munkákat, és 
az újabbak elkezdését. Utalt 
arra is, hogy nem jó úton jár az 

Európai Unió a kereszténység 
visszaszorításával. Megkö-
szönte V. Németh Zsoltnak, 
Kissné Köles Erikának, Huszár 
Gábornak és Rimfel Ferenc 
plébánosnak azt az összefo-
gást, amellyel előbb 100, majd 
50, most pedig 535 millió 
forintot sikerült elnyerni a 
templom renoválásához. A 

templom lehet csodás, eh-
hez azonban a gyermekek, 
fiatalok és idősebbek lelki 
megújulására is szükség van. A 
polgármester kérésére utalva 
kifejtette, hogy ígéretet nem 
mer tenni, viszont ő a kreatív 
kolostor helyett inkább olyan 
élő kolostort szeretne, amelyet 
a mai gyerekek majd ciszterci 
szerzetesként töltenének be. 
Ez méltó lenne Brenner Já-

noshoz, az ő közelgő boldoggá 
avatásához. 

V. Németh Zsolt is szót kért, 
s arról beszélt, hogy aki beteszi 
a lábát Szentgotthárdra, az lát-
hatja, hogy különleges helyre 
érkezett, hiszen jellegzetes köz-
épületei, urbánus városképe 
különlegessé teszi. Az itt lakók 
lélekszámához arányosítva, 
nagy fejlődést mutat, és ennek 
megfelelő támogatásban is 
részesül. Itt az egyházközség 
és az önkormányzat is azon fá-
radozik, hogy Isten háza szebb 
legyen, és ezt támogatnia kell 
az országgyűlési képviselőnek 
is. Mindehhez új szereplő is 
csatlakozott Kissné Köles Erika 
személyében, hiszen a szlovén 
kisebbség szószólója is részese 
a törvényhozásnak. Rimfel Fe-
renc plébános is megköszönte 
a több százmilliós támogatást 
a felújításra, és azt, hogy most 
már be is tudják fejezni. Azt 
kérte a hívektől, hogy imád-
kozással támogassák az ilyen 
törekvéseket. Miután a Mikulás 
kiosztotta ajándékát a temp-
lomban lévő gyerekeknek, a 
díszvendégek megszemlélték 
a templomkórus karzatának 
és az orgonaszekrénynek a 
felújítását (a munkálatok még 
folytatódnak). 

l. e. 

Félmilliárdból befejeződhet a templomfelújítás

Soltész Miklós, 
V. Németh Zsolt, 
Huszár Gábor, 
Ropos Márton, 

Kissné Köles Erika
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Dús hajkorona, visszafogottan elegáns öltözék, kedves mo-
soly, kellemes orgánum. Endrei Judit, a népszerű tv-bemondó, 
olyan természetes bájjal vonta bűvkörébe a hallgatóságot, 
mintha csak most lépett volna ki (le?) a képernyőről. Kor-
határtalanul – 50 után is aktívan címmel hirdette meg a be-
szélgetést és könyvbemutatót a szentgotthárdi Pannon Kapu 
Kulturális Egyesület. Szép Renáta önkormányzati referens 
vezette a programot november 9-én este a Színházban.  

A közel kétórás beszélgetés 
során többször megerősítet-
te, ne várjon tőle senki bölcs 
„élettanácsokat”, a „kövesse-
tek és akkor majd jó életetek 
lesz!” szemlélet távol áll tőle, 
de szívesen nyújt bepillan-
tást az életébe, vívódásába, 
örömébe, bánatába. „Ötven 
fölött, már tudjuk azt, 
kevesebb van előttem, 
mint ami mögöttem, 
valahogy értékesebbé 
válik az idő.” Elárulta, 
hogy optimistának szü-
letett, bizonyos fokig az 
optimizmus is tanulha-
tó. De nem tud mit kez-
deni azzal a ma divatos 
szlogennel, hogy csak 
gondolkozz pozitívan! 
„Az én életemben is volt 
fentebb, lejjebb, még 
lentebb, de ha kellett, 
a hajamnál fogva ráncigál-
tam ki magam a gödörből.” 
Példaként elmesélte, ha egy 
jobbkezesnek előírják, hogy 
ezentúl csak balkézzel írhatja 
le a nevét, lakcímét, eleinte 
nagyon göcsörtösek lesznek 
a betűk, három hónap múlva 
kiegyenesednek. Ugyanígy, ha 
elhatározzuk, hogy pozitívan 
állunk az élethez, eleinte való-
színűleg lesznek nehézségek, 
de egy idő után már rutinszerű 
lesz a pozitív gondolkodás. A 
saját életünkért mi magunk 
tehetünk a legtöbbet. 

Szép Renáta kérdésére vá-
laszolva megtudtuk, őt is sok 
magánéleti és üzleti veszteség 
érte, csalódott emberekben, 

de kialakította magában azt a 
szándékot, hitet és erőt, hogy 
változtat a sorsán. A könyvé-
ben azt írta, kilépett a tv-től, 
mielőtt a sarokba állították 
volna. Ez 1997-ben történt, 
indultak a kereskedelmi tv-k, 
kezdetét vette a sajátos „fiatal-
ság kultusz”. Érzékelte, hogy 

nem hívják, egyre kevesebb 
munkát kap, nem akart „bele-
ragadni” a méltatlan helyzet-
be. Huszonkét évnyi tévézés 
után nem volt egyszerű a vál-
tás, volt kesergés, sírás is. Ma 
visszatekintve mégis úgy véli, 
jó döntést hozott, egyensúlyba 
került az élete, szabadúszó lett. 
Magyar-orosz szakos diplo-
mával, nyelvtudással, sikeres 
tv-bemondói, műsorvezetői 
karrierrel a háta mögött, új 
irányt kellett keresnie. A tévés 
világ olyan volt, mintha zárt 
búrában éltek volna, onnan 
kilépve kitágult a világ. Embe-
rileg is csiszolódott, tapaszta-
lata, önbecsülése növekedett. 

Önként távozott a tévétől, 

de mégis nagy szeretettel be-
szélt a hatvanas évek magyar 
televíziójáról, amely maga 
volt a „hihetetlen” csoda. Vé-
letlenül lett bemondó. Vidéki 
kislányként az esélytelenség 
nyugalmával ment el a bu-
dapesti meghallgatásra, ki-
választották. Sok munkával, 
szorgalommal, kitartással ké-
szült a bemondói pályára, ha 
kellett, ezerszer is fölmondta 
a Toldi előhangját, gyakorolt 
és gyakorolt. Jó csapatban dol-
gozhatott, szívesen emlékszik 
vissza Kudlik Júliára, Kertész 
Zsuzsára, Bay Zsuzsára, a mű-
sorvezetők közül Horváth 

Jánosra, Antall Imrére, Déri 
Jánosra, örökös hálával gondol 
Fischer tanár úrra, a tévések, 
rádiósok néhai, legendás be-
szédtanárára, aki nemcsak a 
szép beszédre, de önbizalomra 
is serkentette. 

A tévés évek alatt szerzett 
tudást, tapasztalatot az „új” 
életében is tudta kamatoz-
tatni. Az est visszatérő biz-
tató mondata, merjük saját 
kezünkbe venni az életünket, 
akárhány évesek vagyunk 
is! Szép Renáta a generációk 
közötti változásokra is rákér-
dezett. Endrei Judit humorral, 
öniróniával keverve válaszolt. 
Amikor a húgának tett deho-
nesztáló megjegyzést a saját 

gyerekeire, az visszakérdezett: 
de mégis ki nevelte ezeket a 
gyerekeket?! Feltehetően az 
írásbeliség föltalálása óta ilyen 
mély szakadék még nem volt 
a generációk között, mióta a 
digitális világ beköszöntött. 
– Ma az idősebbek tanulnak 
a fiatalabbaktól, nekünk, idő-
sebbeknek kell türelmesnek, 
megértőnek, bölcsnek lenni. 
Írtam az egyik könyvem, el-
tűnt a szöveg. Sírtam. Szóltam 
az egyik lányomnak, foghegy-
ről visszamordult: mit csinál-
tál már megint? Mit rontottál 
el?,  végül a húga előhalászta a 
szöveget. A generációk közötti 

szakadék áthidalásá-
hoz egyetlen út vezet, 
a beszélgetés és beszél-
getés. „A gyerekek csak 
vendégségben vannak 
nálunk, a szülőknek el 
kell engedni őket, ta-
nuljanak, erősödjenek, 
röpüljenek ki a családi 
fészekből, találják meg 
a saját útjukat.” Persze 
azt is elmesélte, amikor 
az egyik lánya Hágában 
volt, és három napig 
nem lépett föl a közös-

ségi oldalra, kétségbeesetten 
próbált telefonálni, pedig nem 
volt semmi baj…

A hallgatóságnak hatvan-
évesen aktív időskort ajánlott, 
keressék meg azt a tevékeny-
séget, közösséget, ahol jól érzik 
magukat, mozduljanak ki 
otthonról, kiránduljanak, sé-
táljanak sokat a természetben. 
Élvezzék a család és a barátok 
társaságát, ne mondjanak le a 
jó ételekről se, csak tartsanak 
mértéket!

A jó hangulatú beszélgetést 
a közönség kérdéseivel és 
dedikálással zárták. 

(t. m.)
Fotó: Pannon Kapu 

Kulturális Egyesület

Korhatártalanul: az 50 fölötti, 
felértékelődő időről is vallott Endrei Judit

Endrei Judit tv-bemondó 



9Szentgotthárd

Szentgotthárd Város Önkor-
mányzatának a helyi kör-
nyezetvédelem szabályairól 
szóló, többször módosított 
22/2001. (VI. 28.) önkor-
mányzati rendelete a hó el-
takarítással kapcsolatban az 
alábbi szabályokat írja elő:

 Az ingatlanok, üzletek, 
vendéglátó-ipari egységek, 
elárusítóhelyek és társas-
házak előtt lévő járdasza-
kaszok (az ingatlan és az 
úttest közötti valamennyi 
járdaszakasz) folyamatos 
tisztántartásáról, a hó eltaka-
rításáról, a síkos járdaszakasz 
(járda hiányában 1 méter 
széles területsáv) hintéséről 
a tulajdonos/használó köteles 

gondoskodni. A gondozatlan 
járdaszakasz tisztítását az 
önkormányzat az ingatlan 
tulajdonosának költségére 
elvégezteti.

Külön felhívjuk a társas-
házak figyelmét, hogy a tár-
sasházak feladata az előttük 
lévő járdaszakaszokon (az 
ingatlan és az úttest közötti 
valamennyi járdaszakaszon) 
a hó eltakarítása.

Az olyan társasházaknál,  
ahol a földszinten üzletek, 
az emeleten pedig lakások 
vannak, folyamatosan gond, 
hogy kinek a feladata a jár-
da/járdák takarítása. Ennek 
a kérdésnek a rendezése a 
közös képviselő feladata és 
felelőssége. 

A rendelet betartása mel-
lett saját és más testi ép-
ségét védik meg azzal, ha 
ingatlanuk előtt valamilyen 
formában gondoskodnak a 
járda takarításáról, csúszás-
mentesítéséről.

Az ingatlan tulajdonosa/
használója köteles továbbá a 
járdaszakasz melletti átere-
szeknek, árkoknak, csator-
nanyílásoknak hótól, jégtől 
és más lefolyást gátló egyéb 
anyagtól való megtisztításá-
ról gondoskodni.

A fent leírtak alapján kér-
jük a Tisztelt Lakosságot, 
a társasházakat és az üz-
lettulajdonosokat, hogy az 
ingatlanuk és üzletük előtti 
járdaszakaszokon végzendő 

téli hóeltakarítási és síkosság 
elleni védekezési munkákkal 
szíveskedjenek hozzájárulni 
városunk akadálytalan és 
balesetmentes téli közleke-
déséhez.

Felhívjuk a járművezetők 
figyelmét, hogy a téli idő-
szakra felkészített jármű-
vekkel (téli gumiabroncs, 
illetve szélvédőmosó stb.) 
induljanak útnak, valamint 
kérjük a közlekedésben részt 
vevőktől, hogy téli időjárási 
körülmények esetén a hosz-
szabb utazási idő figyelembe-
vételével induljanak útnak.

Együttműködésüket előre 
is köszönjük!

Szentgotthárdi Közös 
Önkormányzati Hivatal

A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal a téli időszak beköszöntére tekintettel 
az alábbiakra kívánja felhívni a tisztelt lakosság figyelmét:

November 22-én tartották 
a Szentgotthárdon működő 
civil szervezetek XVII. baráti 
összejövetelét (CISZEBAT) 
a Színházban. A hagyomá-
nyokhoz híven itt adták át 
az Év Civil Szervezete Díjat, 
amit az idén a Szentgotthárd 
Énekegyesület vehetett át. 

A szentgotthárdi Városi 
Vöröskereszt 2000-ben kez-
deményezte a városban mű-
ködő civil szervezetek talál-
kozóját, és az azóta eltelt idő 
bebizonyította, hogy a talál-
kozók jó alkalmat nyújtanak 
az egymás közötti szorosabb 
együttműködés kialakítására 
– mondta Csörnyi Zoltánné, 
a vöröskeresztes szervezet 
alelnöke. 

Huszár Gábor polgármester 
meglepetéssel szolgált, átadta 
a jelen lévő civil szervezetek 
számára az önállóságukat 
is szimbolizáló zászlókat, 
melyeket egy sikeres pályá-
zatnak köszönhetően tudott 

a város elkészíttetni 20 civil 
szervezet részére. A zászló-
kat a felmérés időpontjában 
(2014. év végén) a legaktívabb 
szervezetek számára rendelte 
meg az önkormányzat. Az 
átadáskor a polgármester 
hangot adott óhajának, hogy 

a zászlók alatt méltón kép-
viseljék a civil szervezetek 
a várost, és minél többen 
vonuljanak fel alatta a városi 
rendezvényeken, kiemelve 
a Szentgotthárdi Történelmi 
Napokat.

Kovács Márta Mária SZCIF-
titkár az aktuális eseményekről 
számolt be a jelenlévőknek. 
Nagy Krisztina, a Vas Megyei 
Civil Információs Centrum ve-
zetője arról adott tájékoztatást, 
hogy milyen teendőjük van a 
szervezetek képviselőinek a 

„cégkapu” regisztrációval kap-
csolatban. (A honlap  https://
cegkapu.gov.hu ahol elvégez-
hető a regisztráció és még to-
vábbi információk kaphatók.)

Cziráky László SZCIF-elnök 
adta át az „Év Civil Szerve-

zete Díj” kitüntető oklevelet, 
melyet pályázat alapján a 
Szentgotthárd Énekegyesület 
kapott meg. Csörnyi Zoltánné 
alelnök elmondta, hogy a díjat 
olyan szentgotthárdi civil 
szervezet kaphatja, amely 
tevékenységét legalább há-
rom éve folytatja, és tavalyi, 
kiemelkedő munkája révén a 
díjra alkalmasnak érzi magát. 
A nyertest három pályázó 
közül választották ki. 

Kovács Márta, a Szentgott-
hárd Énekegyesület elnöke 
bemutatta az egyesület tevé-
kenységét. Kiemelte: 28 éves 
múltja van a közösségnek, 
ismertette tevékenységüket, 
miközben az egyesületről 
képeket vetített. A bemutatást 
minikoncerttel zárták, így 
köszönték meg az elismerést. 

A városban tevékenykedő 
civil szervezetek képviselői-
nek találkozója kötetlen, baráti 
beszélgetéssel ért véget a Civil 
koccintó keretében. 

Horváth R. László

Zászlót adományozott a civileknek az önkormányzat

Szentgotthárd civil szervezeteinek vezetői és 
Huszár Gábor polgármester
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MOZIMŰSOR
d e c e m b e r  8 .  1 9 : 0 0 , 

decemb er 10. 18:00, decem-
ber 12. 19:00

A Viszkis (magyar akciófilm 
– 2D)

december 9. 17:00, decem-
ber 10. 16:00

Paddington 2 (szinkronizált 
angol-francia családi kaland-
film – 2D)

december 9. 19:00, decem-
ber 11. 19:00

Rossz anyák karácsonya 
(szinkronizált amerikai-kínai 
vígjáték – 2D)

Premier! december 15. 
19:00, december 16. 16:00, 
december 16. 19:00, decem-
ber 17. 15:00, december 17. 
18:00, december 18. 19:00

Star Wars: Az utolsó Jedik 
(szinkronizált amerikai sci-fi 
kalandfilm – 3D)

december 19. 19:00 (Film-
klub)

Modern idők (amerikai víg-
játék – 2D)

december 22. 19:00

Star Wars: Az utolsó Jedik 
(szinkronizált amerikai sci-fi 
kalandfilm – 2D)

december 23. 17:00, decem-
ber 25. 17:00, december 26. 
17:00

Olaf karácsonyi kalandja és 
Coco (szinkronizált amerikai 
családi animációs filmek – 3D)

december 23. 19:30, decem-
ber 25. 19:30, december 26. 
19:30

Star Wars: Az utolsó Jedik 
(szinkronizált amerikai sci-fi 
kalandfilm – 3D)

december 28. 17:00, decem-
ber 29. 17:00, december 30. 
17:00

Jumanji – Vár a dzsungel 
(szinkronizált amerikai ka-
landfilm – 3D)

december 28. 19:00, decem-
ber 29. 19:00, december 30. 
19:00

Megjött apuci 2 (szinkro-
nizált amerikai vígjáték – 2D)

december 29. 15:00, decem-
ber 30. 15:00

Ferdinánd (szinkronizált 
amerikai családi animációs 
film – 3D)

ÉV VÉGI FILMÖZÖN
A szentgotthárdi Csákányi 

László Filmszínház december-
ben az ünnepek időszakában, 
különösen az esztendő utolsó 
napjaiban plusz vetítésekkel és 
remek produkciókkal várja a 
kikapcsolódni vágyókat. Mindez 
azt jelenti, hogy a legjobb filmek 
a műsorrendtől eltérő időpon-
tokban is vászonra kerülnek. 
Karácsonykor például a mozi 
ajándékaként egy belépőjegyért 
gyakorlatilag kettő animációs 
alkotást kapnak a vendégek, mi-
vel Olaf karácsonyi kalandja után 
közvetlenül a Coco című történet 
következik. December 28-án 
(csütörtökön) kettő, decem ber 
29-én (pénteken) és decem-
ber 30-án (szombaton) pedig 
három-három előadás lesz! A 
Ferdinánd, továbbá a Megjött 
apuci 2, valamint a Jumanji – Vár a 
dzsungel jelentik majd a kivételes 
és szórakoztató kínálatot. Újra 
aktuális a régi szlogen: mese, 
humor, kaland, ismét megbánja, 
aki otthon marad! További infor-
mációk és online helyfoglalás: 
www.csakanyimozi.hu

 Szentgotthárdon a város 
közúthálózatának gerincét 
képező utak állami tulaj-
donú és kezelésű összekö-
tő utak részei, azok városi 
átkelési szakaszai, ezért az 
alábbiakban felsorolt városi 
utakon a síkosságmentesítés 
és hóeltakarítás a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. feladata:

– 8-as számú főútvonal 
(Jakab háza városrész Fő út);

– Rábafüzesi bekötőút – 
Füzesi út – Széll Kálmán tér 
(7459. jelű út);

– Kossuth L. u. -  Kethelyi út, 
Mártírok út – Széchenyi u. - 
Tótfalusi út (7454. jelű út)

– Máriaújfalui út – Nyíres út 
(7455. jelű út);

– Árpád út – Apátistvánfal-
vai út (7458. jelű út);

– Május 1 út – Hunyadi út 
(Május 1 út – Ady E. utca kö-
zötti szakasza) – Ady E. utca a 
vasútállomásig (74328. jelű út).

A Magyar Közút Nonpro-
fit Zrt. körmendi üzemmér-
nökségének ügyeleti telefon-
száma +36/94/819-767, Soós 
Róbert üzemmérnökség-ve-
zető elérhetősége +36/30/300-
1514. Az állami közútkezelő 
egyéb elérhetőségei: www.
kozut .hu, e-mai l :  info@
kozut.hu, az Útinform tele-
fonszáma +36/1/3362-400, 
e-mail: utinform@kozut.hu

Az önkormányzati  tu-
lajdonú és kezelésű uta-
kon a SZET Szentgotthár-
di Kft. (Tel.: +36/94/553-023) 
végzi a hóeltakarítást és a 
síkosságmentesítést . Ezt 
a  fe l a d a t u k a t  m i n d i g  a 
hóeltakarítási és síkosság el-
leni védekezési ütemterv alap-
ján végzik. Az ütemterv alap-
ján síkosságmentesítés csak 
az önkormányzati kerékpár-
utakon és néhány veszélyes 
(beárnyékolt) útszakaszon 

történik folyamatosan. A többi 
útszakaszon csak hó-elta-
karítás folyik a korábbi évek 
gyakorlatának megfelelő-
en. A hóeltakarítás mindig 
fontossági sorrendben, az 
ütemtervnek megfelelően 
történik, nem érnek oda min-
denhová egyszerre.

A kézi hóeltakarítás során 
az önkormányzati intézmé-
nyek megközelítésének biz-
tosítása, az önkormányzati 
területek előtti járdák, vala-
mint a gyalogátkelőhelyek 
és az autóbuszöblök takarí-
tása, síkosságmentesítése a 
feladatuk.

Az ingatlanok, üzletek, ven-
déglátó-ipari egységek, eláru-
sítóhelyek és társasházak előtt 
lévő járdaszakaszok (az ingat-
lan és az úttest közötti vala-
mennyi járdaszakasz) taka-
rítása, síkosságmentesítése a 
tulajdonos/használó köteles-

sége. Ez általában nem okoz 
problémát a  családi házaknál, 
de vonatkozik a társasházakra 
is.   A legtöbb probléma ebből 
ott van, ahol a földszinten 
üzletek, az emeleten pedig 
lakások vannak. Itt okoz/oko-
zott folyamatosan gondot, 
hogy kinek a feladata a járda 
takarítása. Ennek a kérdésnek 
a rendezése a közös képviselő 
feladata és felelőssége. 

Kérünk mindenkit, hogy 
az adott időjárási, látási és 
útviszonyoknak megfelelően 
közlekedjen, a téli időjárási 
körülményekre felkészülve 
(pl.: megfelelő ruházat) és a téli 
útviszonyoknak megfelelően 
felkészített járművekkel, a 
hosszabb utazási idő figyelem-
bevételével induljon útnak.

Együttműködésüket kö-
szönjük!

Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal

Tájékoztatás Szentgotthárd téli útüzemeltetéséről

Karácsonyfa
Kis szobámba varázsolva
áll egy fényes karácsonyfa.

Tetejében ezüst torony,
hol maga az Isten honol.

A fa alatt három király:
Gáspár, Menyhért meg 
Boldizsár

lesik ámuldozva hosszan:
ki tündököl a jászolban?

S virraszt ama csillag fénye
immáron kétezer éve

Utassy József
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Egészségünkért, ismeretterjesztő sorozat (15.)

A táplálkozás, táplálékaink 
és testünk működése közötti 
összefüggéseket napjainkban 
igen nagy erőkkel, komoly ap-
parátusokkal kutatják, és fo-
lyamatosan új információkkal 
látnak el bennünket. Érdemes 
tehát a kutatási eredmények-
re rugalmasan, konstruktívan 
reagálni. Fontos lenne, hogy 
ne akkor gondoljuk át táp-
lálkozási szokásainkat, ha baj 
van! Érdemes gyerekkorban 
elkezdeni foglalkozni a té-
mával, de helye van az élet-
módváltásnak, problémák és 
kezelések esetében is.

Jelenlegi táplálkozási szo-
kásainkban átlagosan

Túl sok: 
• Energiabevitel
• Zsír – telített zsírsav
• Cukor, só, fehér liszt
• Fehérje (a húsfogyasztási 

szokások átgondolása lenne 
szükséges)

Túl kevés:
• Rostfogyasztás
• Telítetlen zsírsav
• Vitamin, ásványi anyag, 

nyomelem

• Fitoanyagok
Rossz hatásuk
• Elhízás, magas vérnyo-

más, cukorproblémák, kóros 
vérzsírértékek…

• Ásványianyag-, nyom-
elem-, vitamin- és fitotáp-
anyag (növényi sejtvédő, sejt 
regeneráló anyagok) hiánya

Olyan szokásrendszer ki-
alakítása volna a cél, melyben 
táplálkozási oldalról elke-
rülhetőek lennének ezek a 
problémák.

Az egészségvédő táplálko-
zás inditásához:

1. Naponta többször együnk 
teljes gabonaszem-
ből készült kenye-
ret, kását, köretet. 

Így nemcsak energiát jutta-
tunk szervezetünkbe, hanem 
vitaminokat, ásványi anyago-
kat, nyomelemeket, rostot is.

2. Naponta összességében 
legalább ½ kg zöldséget és 
gyümölcsöt együnk meg! 
Több lehet, kevesebb nem! 
Készíthetünk nyugodtan 

főtt ételeket is zöldségből, 
gyümölcsből, de valamennyit 
nyersen is fogyasszunk min-
dennap. Ez lehetőleg helyi és 
az évszakhoz igazodó legyen.

3. Cukor helyett kevéske 
méz adja ételeink, italaink 
édes ízét, ahol nem fontos, 

ne édesítsünk! Használjuk 
édesítésül a gyümölcsök 
természetes édes ízét!

4. Díszítsük a fogásokat 
friss zöldséggel, gyümölccsel, 
és együk is meg! A szép terí-
tés és tálalás fontos, hiszen 
a szép látvány és az illatok 
alapján az emésztés már a 
szájban elkezdődik.

Még egy jótanács az elkö-
vetkező időszakra: életünk-
ben a gazdagságot és a bő-
séget (sokszor a szeretetet is) 
az asztal bősége jelenti már 
nagyon régóta. Ünnepeink 
alatt sem nő több gyomrunk! 
A sok nehéz étel helyett in-
kább kevesebb, minőségi 
ételt készítsünk. Biztosan 
megtaláljuk azt az egy-két 
ételt, amit mindenki szeret, 
és illik az ünnep szokásrend-
szeréhez is. A rosszullétek 
helyett élvezzük a tápláló étel 
erőt, energiát adó hatását!

Kisa judit 
Dietetikus

Ajánlások az egészséges táplálkozáshoz ünnepeken is

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

Szlovén evangélikus püspök látogatása
A reformáció 500 éves évfordulója-ünnepségsorozat zárása-

ként október 26-án hazánkba látogatott Geze Erniše szlovéniai 
evangélikus püspök. Az egyházfő dr. Boris Jesih főkonzul meg-
hívásának eleget téve tartott előadást a szentgotthárdi főkon-
zulátuson, melyen kiemelte a testvéregyházak összefogásának 
szükségszerűségét.

Fotó: Holecz Károly
 

Tine Mlinarič, kortárs 
szlovén költő megzenésített 
verseit mutatta be Szent-
gotthárdon a Szlovének Há-
zában a Moirissimo Quartett, 
novem ber 10-én. 

A Magyarországi Szlové-
nek Szövetsége nevében 
Hirnök József kö-
szöntötte a megje-
lenteket, köztük dr. 
Boris Jesih főkon-
zult és hitvesét. 

Tine Mlinarič, a 
hatvankét éves köl-
tő, etno-kulturális 
aktivista mindig is 
közel állt a dalok-
hoz, szerinte a dalok 

olyan lelki benyomások, 
amelyek a bibliai és profán 
(közös) kútból táplálkoznak. 
Versei a folyók futásaként 
áramlanak az őszben, s maj-
dan visszatérnek a folyóvöl-
gyi tavaszhoz.

Horváth R. László

„Dalok” a Rába- és Mura-vidékről
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A reformáció 500. emlékévé-
hez kapcsolódóan rendhagyó 
igehirdetésre került sor a 
szentgotthárdi református 
templomban. 

A híveket és dr. Márkus Mi-
hályt, a Dunántúli Református 
Egyházkerület korábbi püspö-
két Sisakné Páll Klára lelkésznő 
köszöntötte, majd a püspök 
lépett a szószékhez. Igehir-
detésében szólt arról, hogy 
mennyire fontos az a kifejezés, 
hogy „Őrhelyemen állok”. Meny-
nyire élet-halál kérdése lehet 
ez, s mennyire nem szabad 
félvállról venni. A keresztény, 
az imádkozó ember, az isten-
félő ember mindig valamilyen 
őrhelyen áll. A püspök a döntés 
fontosságára is emlékeztette 
a híveket, mondván, hogy aki 
döntött, dönthetetlen lesz. Akit 
Isten igazzá tett, az Isten színe 
előtt igaz ember. A keresztség 
pedig a hívő ember válasza 
Isten szeretetére. Gondolatai 
visszatértek Kálvin Jánosról, a 
francia származású svájci tu-
dós, reformátor, a kálvinizmus 
névadójáról tartott kiselőadá-
sában is. Az előadás elején be-
szélt a reformáció 500. évéhez 
kapcsolódó előkészületekről, 
majd feltette a kérdést: mit 
akarnak a reformátusok, mit 
akarnak a kálvinisták? – utalva 
ezzel Luther Mártonra. Mint 
mondta, ehhez kapcsolódóan 
1517-ben egy karikatúrán ott 
állt Luther Márton és egy kisfiú, 
aki 1509-ben született, és nem 
volt más, mint Kálvin János. Ha 
annak idején Luther és Kálvin 
találkozhatott volna, lehet, hogy 
másként alakul a történelem. 
Kálvinnak az volt a véleménye 
Luther Mártonról, hogy ennek 
az embernek tudománya és hite 
is van. Jelenleg 70-80 millió kál-
vinista, református, és körülbe-
lül ennyi evangélikus, luteránus 
él a világban. Van, hogy közelebb 
kerülnek egymáshoz, máskor 
eltávolodnak egymástól. 

Dr. Márkus Mihály Kálvinról 
szólva egyebek mellett el-
mondta, hogy 1536-ban jelent 
meg az első Institútiója, ekkor 
került Genfbe. Az odautazás 
meglehetősen kalandosra si-

keredett. Néhány utalásból 
tudni lehet, hogy amikor Genf-
be került, az ajtaja előtt lövöl-
döztek, el akarták kergetni. 

Három év múlva száműzték 
is, de két év múlva visszahív-
ták. Kálvin nem a Bibliából 
idézgetett, hanem elkezdett 
egy könyvet, és végigmagya-
rázta annak tartalmát.  Ehhez 
nagyjából 2500 fős hallgató-
sága volt a 3000, református 
vallású genfi lakosból. Kálvin 
feljegyezte azt is, hogy amikor 
visszahívása előtt búcsút vett a 
várostól, miről beszélt utoljára. 
Amúgy kiváló emlékezőtehet-
sége volt. Amikor meghívták 
Lausanne-ba egyeztetésre a 
Rómához hű prédikátorok és 
az újabb irányadók, hitújítók 
között, a vita második napján 
szót kért, és másfél órán át 
idézett görög egyházi atyá-

kat görög nyelven. Egy órán 
keresztül pedig latin atyákat 
idézgetett latin nyelven. Ami-
kor meghalt, még a római 
pápa is megemlékezett róla, 
értékelte személyiségét. Pedig 

élete nem volt diadalmenet. 
Ennek egy érdekes története, 
hogy volt Genfnek egy olyan 
polgármestere, akinek feltett 

szándéka volt, hogy kivívja a 
város önállóságát a savoyai 
háztól. A polgármesternek 
azonban volt egy elég lump 
életet élő fia, aki emiatt nem-

egyszer került összetűzésbe a 
presbitériummal. A háttérben 
Kálvint okolták ezért. Kálvinnal 
közölték, hogy a városházán 
érvénytelenítették az egyház-
tanács döntését, miszerint a 
polgármester fia húsvétkor 
nem vehet úrvacsorát. Kálvin 
erre úgy reagált, hogy akár 
levágathatják mindkét kezét, 
de a fiú akkor sem vehet úrva-
csorát. A városban mindenki 
tudott a történtekről. Végül 
a helyi rendőrkapitány kérte 
arra a polgármestert, hogy a 
fia ne menjen a templomba. 
Karácsonyra aztán már a fiú 
„meggyalogolt”, és már vehe-
tett karácsonyi úrvacsorát. 

Kálvin Jánosnak egyébként 
nagyjából másfél métert tesz 
ki a nyomtatásban megjelent 
írott műve, de ezen kívül még 
körülbelül 10 ezer oldalnál is 
több kézirata maradt fenn. Az 
ELTE görög-latin tanszéké-
nek egykori vezetője mondta, 
hogy ha a középkori latinból 
valami gyönyörűt akar valaki 
olvasni, akkor Kálvin műveihez 
kell fordulnia. A püspök több 
érdekes történetet is megem-
lített Kálvin János életéből, 
s idézett korábbi igehirde-
téséből: „Őrhelyemen állok, 
állok a bástyán”. Kálvin ennek 
a szellemében tanította, és 
remélhetőleg ennek hatására 
tanítani fogja majd a következő 
nemzedékeket. 

l.e.

Püspöki igehirdetés és előadás

Dr. Márkus Mihály 
beszél Kálvin Jánosról

A püspök és Sisakné Páll Klára lelkésznő a hívek körében

Rangos utánpótlás tekeverseny városunkban
November harmadik hétvégéjén városunk volt a házigaz-

dája a „Nyugat-Magyarország serdülő és ifjúsági fiú egyéni 
bajnokság“ nevű eseménynek. A felmenő rendszerű verseny 
egyben az országos döntő előtti utolsó selejtező volt, az U18-
as korosztályban 19, U-23-asban 20 játékos jutott a döntőbe. A 
Thermalpark SZVSE tekeszakosztályt 4 versenyző képviselte, 
és korosztályukat abszolút dominálva az első hat helyen vé-
geztek! Cserpnyák Martin 560 fával lett hatodik, Karba Noel 
562 fával az ötödik. A dobogó harmadik fokára egyéni csúcs-
csal, 567 fával Cseh Máté került. A versenyt pedig szezonbeli 
legjobbjával, szenzációsan versenyezve Karba Bálint nyerte!
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Szentgotthárdon, a Szlovének 
Házában november 24-én 
megnyitották a 16. Szent-
gotthárdi Nemzetközi Mű-
vésztelepen augusztus 6. és 
14. között készült alkotások-
ból létrehozott kiállítást. Két 
szobrász és nyolc festő mu-
tatkozott be.  

Hirnök József, a Magyar-
országi Szlovének Szövetsé-
gének elnöke köszöntötte a 
megjelenteket, a művészeket, 

Boris Jesih szentgotthárdi 
főkonzult, Marko Repniket, a 
Szlovén Kulturális Közalapít-
vány igazgatóját, Kissné Köles 
Erikát a szlovének parlamenti 
szószólóját, Huszár Gábort, 

Szentgotthárd polgármesterét, 
Ropos Mártont, az Országos 
Szlovén Önkormányzat el-
nökét. Elmondta, immár 16. 
alkalommal szervezte meg a 
Szentgotthárdi Nemzetközi 
Művésztelepet a Magyaror-
szági Szlovének Szövetsége és 
a Lendvai Galéria-Múzeum. 
Megköszönte a Szlovén Köz-
társaság, a helyi önkormányzat 
és a szponzorok támogatását. 

A Budapestről érkezett 
Špajsni-flajsni muzikanti (Mó-

kás-szorgos zenészek) szlovén 
zenekar és Nagy Gyöngyi éne-
kes dalai után Huszár Gábor 
köszöntötte a kiállítás részt-
vevőit, köztük a testvérváros 
Szépvíz küldöttségét is. Csodá-

latos alkotások születtek Szent-
gotthárdon. Elmondta, hogy 
sokan csodálkoznak, amikor 
hírét hallják a nemzetközi mű-
vésztelepnek. A város szeretné, 
ha a jövőben állandó kiállítást 
is nyithatnának az itt készült 
alkotásokból, ehhez segítsé-
get kapnak Gerics Ferenctől, 
a Lendvai Galéria Múzeum 
egykori igazgatójától is (aki a 
nemzetközi művésztelep szak-
mai vezetője minden évben).  

Dr. Katarina Mohar művé-
szettörténész mutatta be az 
alkotásokat. Gerics Ferenc 
visszaemlékezett a művészte-
lep indulására, elmondta: 16 év 
alatt olyan gazdag gyűjtemény 
keletkezett, amit megirigyel-
hetnek az országban, de akár 
Európában is. 

A kiállítást Marko Repnik, a 
Szlovén Kulturális Közalapít-
vány igazgatója nyitotta meg. 

(t. m.)

Kiállításon mutatkoztak be a nemzetközi 
művésztelep alkotói

Dr. Katarina Mohar, Marko Repnik, Hirnök József, 
Soós Brigitta, Huszár Gábor

Szlovén nagyköveti látogatás
A Magyarország és Szlo-

vénia között fennálló part-
nerség mindig is kiemelt 
fontosságú volt, és a két 
fél elköteleződése egymás 
iránt a jövőben is hasonlóan 
sikeres és eredményes foly-
tatást ígér. Ennek tükrében 
látogatott el Szentgotthárdra 
november 15-én dr. Robert 
Kokalj szlovén nagykövet.

A találkozón szó esett 
a két ország közti kiváló 
gazdasági és társadalmi 
kapcsolatokról, illetve az 
előttünk álló jövőbeni lehe-
tőségekről, melyek mind az 

iparra, mind a turizmusra, 
mind pedig a lakosságra 
pozitív hatással lehetnek.

Az egyeztetésen jelen 
volt továbbá Miha Erman 
meghatalmazott miniszter 
(gazdasági ügyek), Nataša 
Bergelj meghatalmazott 
miniszter (konzuli ügyek), 
valamint Szentgotthárd 
részéről Labritz Béla alpol-
gármester, dr. Boris Jesih 
főkonzul, Soós Brigitta és 
Papp Bálint stratégiai és 
fejlesztési ügyintéző.

(Információ: szentgott-
hárdi önkormányzat)

November 4-én a Szent-
gotthárdi Sakkegyesület 
szerve zésében rendezték 
a „Szent gotthárd Open – 
Opel Kupa” elnevezésű nyílt, 
rapid sakkversenyt, amely 
egyúttal Szentgotthárd vá-
ros 2017. évi egyéni rapid 
sakkbajnoksága is volt. 

A kupán, ahol magyar ver-
senyzők mellett osztrák és 
szlovén versenyzők is indultak, 
az ország különböző részéből 
érkeztek sakkozók. A verseny 
lebonyolítása 7 fordulós svájci 
rendszerben 2 csoportban, 

15-15 perces játékidővel + 5 
másodperces lépésenkénti 
késleltetéssel történt. Össze-
sen 124-en neveztek, ami a 
szentgotthárdi sakkversenyek 
történetében rekordszámú 
indulót jelentett. A 71 fő alkotta 
“A” csoportban, FIDE mesterek 
és nemzetközi mesterek között 
indulhattak el az opeles és 
Opel alvállalkozós sakkozók, a 
“B” csoportban pedig a 12 éven 
aluliak versenyezhettek. Az 
opelesek, illetve az opeles al-
vállalkozók, illetve gyermekeik 
is nagyon szép számban, össze-
sen 22 indulóval képviseltették 

magukat az első alkalommal 
meghirdetett megméretteté-
sen. A végelszámolásban a na-
gyon erős mezőnyben az Opel 
dolgozói közül a 7 forduló so-
rán szerzett 3.5 pontjával Nagy 
Zsolt végzett az élen, második 
lett Méhész Zoltán, a harmadik 
helyezett ifj. Rustinczky Zoltán. 
A sakkverseny ideje alatt „Kor-
talan Játszótér” is működött, 
ahol a versenyzők kísérői, de 
maguk a versenyzők is hasz-
nosan tölthették el idejüket az 
egyes partik között különféle 
logikai és ügyességi játékokat 
kipróbálva. A rendezvényt 

az Opel Szentgotthárd Kft. 
és állandó alvállalkozói is tá-
mogatták ajándéktárgyakkal, 
illetve a szentgotthárdi önkor-
mányzat és helyi vállalkozások 
is jelentős számban álltak fel-
ajánlásaikkal a verseny mellé. 
Így sikerült a versenykiírásban 
meghirdetetteknek megfelelő-
en minden indulónak ajándé-
kokkal kedveskedni, amelyeket 
a verseny sztárvendégétől, 
a 2012-es londoni olimpia 
kalapácsvető bajnokától, Pars 
Krisztiántól vehettek át, aki 
egy rövid élménybeszámolót 
is tartott a díjkiosztó előtt.

Szentgotthárd Open – Opel Kupa nyílt, rapid sakkverseny
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Csuk Alajos Szentgotthárdon 
akár két lábon járó almanach-
ként is emlegethető, tekinté-
lyes sporttörténeti gyűjtemé-
nye sok mindent megőrzött a 
jövő számára.

– Úgy kezdődött, hogy ami-
kor a sport területén tevé-
kenykedtem, gyűjtögettem a 
várossal kapcsolatos újság-
cikkeket, dokumentumokat, 
az 1970-es évek végétől. Ezek 
között voltak sport témájú 
anyagok is. Akkor még nem 
is gondoltam, hogy mekkora 
anyag fog majd összejönni az 
évtizedek alatt – mesélte „biro-
dalmában”. Aztán megmutatott 
egy 1983-ban kiadott városi 
monográfiát, amelynek egyik 
fejezete a sporttal foglalkozott. 

– A kifejezetten sporthoz 
köthető anyagokat akkor kezd-
tem tudatosan gyűjtögetni, 

amikor városi sportfelügyelő 
voltam. Az anyag egy részét 
már rendszereztem, a mun-
kát tovább folytatom. Sok-
sok újságcikk, fotó található 
a gyűjteményem-
ben, minden városi 
sportágra vonat-
kozóan. A bélyeg-
gyűjteményem is a 
sporthoz kötődik. A 
dokumentumokat 
dossziékban, dobo-
zokban, asztalfió-
kokban tartom. Saj-
nos az anyagok egy 
része el is kallódott. 
Most a sportegyesületi irattá-
rakban szeretnék kutakodni, 
hiányzó információkhoz jutni. 

Csuk Alajos arról is beszélt, 
hogy a meglévő anyagok rend-
szerezését komolyabban ta-
valy kezdte  el, szeretné városi 
sporttörténeti kiadványban 

megjelentetni. Ehhez sport-
egyesületenként, sportágan-
ként kell majd szétválogatni a 
dokumentumokat. Elég nagy 
munka lesz, amelyhez segí-

tőtárs is akadt, Kozma Gábor 
testnevelő tanár, sportaktivista 
személyében. Ő segíti az anya-
gok számítógépre vitelét is. 

– Elképzelésünk szerint a 
már meglévő és a még fellel-
hető sportos anyagokból állíta-
nánk össze a kiadványt, ehhez 

segítséget kérünk a sportolók-
tól, sportvezetőktől, sportakti-
vistáktól. Bőséges a választék, 
ebből kell majd kiemelni a leg-
fontosabbakat, az oldalszámtól 

függően. 130 év sporttör-
ténetét feldolgozni igen 
kemény munka, időigé-
nyes, és nagy türelmet, 
kutatómunkát kíván. A 
tavalyi ünnepségen el-
hangzottak alkothatnák 
a kiadványnak a vázát, s 
persze sok-sok fotóval is 
kell számolni. 

Arról is beszélt, hogy 
kutatásai során olyan 

érdekességekre is rábukkant, 
amelyek őt is meglepték, és 
nem sokan tudhatnak róluk. 
S persze szívesen fogadna a 
város lakóitól is olyan doku-
mentumokat, amelyek felhasz-
nálhatók lennének a készülő 
kiadványhoz.  L. E.

Szentgotthárdi sporttörténeti kiadványt terveznek

Csuk Alajos 
sporttörténeti dokumentumai 

rendezése közben

SZET Szentgotthárdi 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

Park és közterületek gondozása, 
szállítás, 

hóeltakarítás és síkosságmentesítés.
Tel.: 06-94/553-023

Lakásfelújítás, épületkarbantartás.
Nyílászárócsere, festés.

Víz-, gáz-, központifűtés-szerelés, 
villanyszerelés, 

külső-belső burkolás.
Tetőfedés, bádogozás, ácsmunkák, 

kapubejárók készítése, 
kertépítés.

Szentgotthárd, Széll K. tér 11. 
Tel.: 00-36-94-553-023

E-mail: info@szetszentgotthard.hu
www.szet-kft.hu 

Programajánló
December 15-17. Karácsony Határok Nélkül
December 15.
Kulturális műsorok a Városközpontban. OB Játékvár Óvoda 
és a Szentgotthárd és Térsége Iskola tanulóinak műsorai (Ka-
rácsonyi rajzpályázat eredményhirdetése), 17:00 Harisnyás 
Pipik karácsonyi gyermekműsora, 18:00 Nagy Feró, 19:00 Irigy 
Hónaljmirigy, 20:00 Huszár Gábor polgármester karácsonyi 
köszöntője. TRIÁSZ együttes élő koncertje.
December 16.
Brenner János Emléknap. 16:15. Pogányok idején – magyar do-
kumentumfilm vetítése a Keresztény Megmozdulásokért Egye-
sület szervezésében. Helyszín: Színház, 18.00 Püspöki Szent-
mise. Helyszín: Nagyboldogasszony templom. 19:45 Brenner 
zarándokút ünnepélyes avatása (a rábakethelyi templomot és 
a Brenner-kápolnát összekötő út). Helyszín: Rábakethelyi plé-
bániatemplom. 20:00 Zarándoklat a rábakethelyi templomtól 
a Brenner kápolnához. Utána: Agapé a zsidai kultúrházban.
December 17.
15:00 Partium AMI pásztorjátéka. Helyszín: Színház. 17:00 Ka-
rácsonyi Hangverseny. Helyszín: Nagyboldogasszony temp-
lom. Fellépnek: Békefi Antal Népdalkör, Nagyboldogasszony 
Plébánia Templomi Kórusa, Rábafüzesi Német Asszonykórus, 
Szentgotthárdi Ifjúsági Énekegyüttes, Szentgotthárd Város 
Vegyeskara, Szivárvány Kórus.
December 20. 
18:00 A szeretet művészet. Heiter Róbert Gottfried atya elő-
adása. Helyszín: Refektórium.
December 24. 
14:00-16:00 Jézuskaváró kézműves játszóház. 15:30 A csillag 
meséje - a Glória Színjátszókör meséje. Helyszín: Színház.
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Hirdessen nálunk! Már 6.000 Ft-tól!
Hirdetésfelvétel: titkarsag@szentgotthard.hu +36-94-553-044

Máriaújfaluban az Európai Unió és a központi költ-
ségvetés 426,2 millió forintos támogatásával, a 
KEHOP-2.2.1-15-2015-00006 számú projekt 
keretében zajlik a szennyvízcsatorna kiépítése. 
November végére ugyan elkészült a szennyvíz ge-
rinccsatorna hálózat és a hozzá csatlakozó házi be-
kötések, de jelenleg a rendszer még nem üzemel, 
így aki a tiltás ellenére a műszaki átadás-átvétel 
előtt rácsatlakozik, egyrészt gátolja a még be nem 
fejezett munkálatok elvégzését, másrészt pedig 
súlyosan károsítja a környezetet is. A még nem 
működő hálózatba bevezetett szennyvíz berothad 
és emiatt szagproblémákat is okozhat a házakban 
és az utcákon egyaránt.
Jelenleg a burkolat helyreállítási munkák, az át-
emelők villamos- és irányítástechnikai-, valamint 
vagyonvédelmi munkálatai zajlanak. A 2018. már-

cius 29-i kivitelezési határidő végéig a kivitelező 
COLAS Alterra Zrt. elkészíti az üzemeltetéshez 
szükséges átadás-átvételi dokumentációt is. A 
sikeres műszaki átadás-átvételt követően kezdőd-
het majd meg a lakossági rákötés. 
Felhívjuk tehát minden kedves máriaújfalui lakos 
figyelmét, hogy ameddig a próbaüzem el nem in-
dul és erről tájékoztatást nem 
kapnak, a csatornahá-
lózatra csatlakozni 
tilos!

Még nem szabad csatlakozni a csatornára

Kohéziós Alap



OPEL SZENTGOTTHÁRD OPEL SZENTGOTTHÁRD 
LEGYÉL TE IS  EGY FIATALOS, LENDÜLETES  CSAPAT TAGJA!

NYÍLT NAP AZ OPEL TUDÁSKÖZPONTBAN
Az Opel Szentgotthárd Kft. Nyílt napot rendez Tudásközpontjában.

Téged várunk  ha:Téged várunk, ha:

8. osztályos vagy, pályaválasztás előtt állsz és érdekel a műszaki pálya
már középiskolában tanulsz és a következő tanévtől gyakorlati képzőhelyet keresel a gépi forgácsoló, villanyszerelő,
automatikai/ mechatronikai technikus szakmákban
a választott szakmád gyakorlati ismereteit a legmodernebb környezetben, tapasztalt oktatóinktól akarod megtanulni
már a középiskolás éveid alatt szeretnél juttatásokban részesülni

Ha felkeltettük érdeklődésedet, gyere el egyedül vagy szüleiddel, és hallgassátok meg a tájékoztatónkat,
é ét k    T dá kö t t  é  t k é t  á lát tá   nézzétek meg  a Tudásközpontot, és vegyetek részt egy gyárlátogatáson.  

Időpontok: 2017. december 13. szerda és 2018. január 17. szerda.
Találkozzunk 15:30 órakor a vállalat recepcióján!

Címünk: 9970 Szentgotthárd, Füzesi u. 15.
Regisztrációdat az alábbi elérhetőségek valamelyikén teheted meg
Tel.: 0694 551215, 0694 551360
E-mail: opelgyakorlat@opel.com – Kérjük a név, létszám, időpont, iskola és telefonos elérhetőség megadását!
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