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Karácsony Határok Nélkül

Tisztelt
Szentgotthárdiak!
Tartalmas év áll mögöttünk,
az idei pedig küzdelmesebb esztendőnek ígérkezik. Az elmúlt
időszakban számos olyan hosszú
távú fejlesztés alapjait tettük le és
dolgoztuk ki, amelyekkel a következő években fontos feladataink
lesznek. Mint ahogy eddig is, a
jövőben is azon dolgozunk, hogy
városunk fejlődjön, s mind az
itt élők, mind pedig a hozzánk
ellátogató turisták jól érezzék
magukat.

Szentgotthárdon hangulatos karácsonyi díszbe öltözött a Széll Kálmán tér és környéke. A szentgotthárdi Pannon Kapu Kulturális Egyesület, karöltve a város oktatási
intézményeivel, december 15-17. között tartotta a Karácsony Határok Nélkül című
programot. Az időjárás ugyan váltakozva mutatta szebbik és zordabb arcát, mégis
sokan jöttek el a rendezvényekre, töltötték a karácsony előtti estéket a szabadtéren.
Folytatás a 8. oldalon

Lezárult a Brenner János Emlékév
Decemberben több rendezvény keretében emlékezett meg Szentgotthárd a
hatvan éve meggyilkolt Brenner János
rábakethelyi káplánról. Kiállítást nyitottak, dokumentumfilmet vetítettek, püsBrenner József a vértanú káplán testvére
nyitotta meg a kiállítást

pöki szentmisével és esti zarándoklattal
tisztelegtek a vértanú emléke előtt.
A Pável Ágoston Helytörténeti és Szlovén
Nemzetiségi Gyűjtemény időszaki kiállítással emlékezett meg az
eseményről. A kiállítást
december 14-én a meggyilkolt káplán fiatalabb
testvére, Brenner József
nyitotta meg és ajánlotta
a látogatók figyelmébe.
Brenner Jánost 1955.
június 19-én szentelték
pappá, s a Szentgotthárd
melletti Rábakethelyen
lett káplán.
Folytatás a 3. oldalon

Szentgotthárd Város Önkormányzata nevében békés, boldog, egészségben és sikerekben
gazdag új esztendőt kívánok
Önöknek!
Huszár Gábor
polgármester
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Szél Kata Lina gyógykezelésére
kérnek segítséget
Szél Kata Lina kétéves szentgotthárdi kislány, akinél szeptemberben egy nagy kiterjedésű agytumort diagnosztizáltak.
A tumor miatt nagyfokú nyomásfokozódás (agyvíz nem
megfelelő keringése) alakult ki nála.
2017. szeptember 26-án megműtötték Budapesten. A tumor
egy részét (kb. felét) 6 órás műtét során eltávolították, és kapott
egy ideiglenes agyvízelvezető csőrendszert. Továbbra sem állt
helyre az agyvíz-elvezetés, ezért az ideiglenes csőrendszert
végleges csőrendszerre cserélték (shunt).
Hosszú utánajárást követően a szülők találtak a közelben (Graz)
egy kórházat, ahol a bennmaradt nem műthető tumor részt
tudják kezelni, és 50% esélyt látnak rá, hogy a kezelés hatásos lesz.
2017. december 7-én Katába beültettek egy speciális vénát, és
elkezdték a HIT KK nevű kemoterápiát, amely megközelítőleg
40 héten át fog tartani, kisebb megszakításokkal. Az elmúlt
időszakban már két kezelésen esett át, amelyeket jól viselt.
Kata betegségének kezelése rendkívüli kiadásokat jelent
a családja számára, ezért minden támogatásra, segítségre
szükségük van.
Szél Kata Lina gyógykezelésének támogatására az alábbi
alszámlát nyitották:
OTP Bank, 11773470-01014996-00000000
A család köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik hozzájárulnak Kata gyógyulásához, és hálásak a számos adománygyűjtő kezdeményezésért, összefogásért és az eddig kapott
támogatásokért.
(Forrás: Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és
Bölcsőde szentgotthárdi Játékvár Óvoda Szülők Közössége
Választmánya)

Új Facebook oldalt indítottak
Brenner János tiszteletére

Tájékoztatás és
köszönetnyilvánítás
A Rendelőintézet Szentgotthárd Szakellátásáért Alapítvány 2017. decemberben
egy CardiUP!12 teljes értékű
holter EKG készüléket vásárolt 870.204 Ft értékben. Az
eszközre fordított összeget az
alapítvány részére a személyi
jövedelemadókból felajánlott
1%-okból tudták összegyűjteni. A gyógyászati eszköz a
ritmuszavarokkal összefüggő
szívbetegségek bizonyos csoportjainak alapos kivizsgálása,
a mielőbbi pontos diagnózis
megállapítása, illetve a helyes
kezelés kiválasztása során
jelent segítséget a szakorvosoknak. A betegek érdekében

egyszerűsíti a kivizsgálási
folyamatot, hiszen általa helyben elvégezhető a 24 órás EKG
vizsgálat, ezért a vizsgálatért
korábban távolabbi szakrendelésekre kellett két alkalommal elutazni (az eszköz fel-,
illetve leszerelésére).
Az alapítvány ezúton köszöni a részére felajánlott összegeket. A helyben elérhető, korszerű betegellátás érdekében
a jövőben is szívesen fogadja
mind az SZJA 1%-át, mind a
további felajánlásokat.
Szalainé Kiss Edina
kuratóriumi elnök
Rendelőintézet Szentgotthárd
Szakellátásáért Alapítvány

Köszönet az adományokért!
A Család- és Gyermekjóléti Központ
Szentgotthárd intézménye ezúton fejezi
ki tiszteletteljes köszönetét és háláját

2018. január 1-én a Szombathelyi Egyházmegye új Facebook
oldalt indított, Isten szolgája, Brenner János atya tiszteletére.
Az oldalon híreket és információkat közlünk az előttünk álló
boldoggá avatással kapcsolatban, illetve beszámolunk a János
atya emlékét ápoló eseményekről. Az oldal a következő címen
érhető el: www. facebook.com/brennerjanos
(Információ: Szombathelyi Egyházmegye)

a Szentgotthárd
és Térsége Iskola
Arany János 1-4. Évfolyamos Általános
Iskolája pedagógusainak és a szülőknek az összegyűjtött
adományokért.
A felajánlásokból,
melyeket eljuttattak
központunk számára, a nehéz élethely-

zetben lévő, többszörösen hátrányos
helyzetű családok
meghitt, békés karácsonyát sikerült
biztosítani, továbbá
a családban élő gyermekek számára a karácsonyfa alá játékok
kerülhettek, ami által
családokban nevelkedő gyermekek ünnepe örömtelibbé
válhatott.
Tisztelettel: Család- és Gyermekjóléti
Központ Szentgotthárd
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Lezárult a Brenner János Emlékév
Folytatás az 1. oldalról
1957. december 15-ére virradó éjjel egy beteghez a
szomszédos Zsidára hívták.
Útközben ismeretlen tettesek – máig tisztázatlan
körülmények közepette – 32
késszúrással megölték.
Boldoggá avatási eljárása
1999-ben vette kezdetét. A
Szentszék 2017. november
8-án ismerte el Brenner János vértanúságát, boldoggá
avatására 2018. május 1-jén
kerül sor.
A megnyitón Brenner József nagyprépost elevenítette
fel a hatvan évvel ezelőtti eseményeket. Elmondta, hogyan
szerzett tudomást testvére
haláláról. Beszélt az ötvenes
évek világáról, hogy nem volt
szabad bejárásuk Szentgotthárdra, a rendőri megaláztatásokról és a gyilkosság máig
tisztázatlan körülményeiről.
Őt és a családot rendkívüli
módon felkavarta a gyilkos-

ság helyszínén tett látogatás.
Elmondta, hogy másodszor
akkor sírt a meghatottságtól,
amikor megtudta, hogy boldoggá avatják a testvérét.
A kiállítás tablóin felelevenednek Brenner János életének helyszínei, szülőháza,
iskolái, rábakethelyi kápláni
tevékenységének emlékei. A
fotókon bemutatják a rá emlékező zarándoklatot, a zsidai
emlékkápolnát, valamint
azokat az emlékhelyeket,
amelyek vértanúságára emlékeztetnek. Az utolsó két tablón szombathelyi emlékezete
látható, az üveges tárlókban
pedig róla szóló könyveket,
újságcikkeket talál a látogató. A kiállítás anyagát Gueth
László múzeumpedagógus
állította össze. A kiállítás 2018
júniusáig látogatható.
Molnár Piroska
December 16-án a Brenner
János Emléknappal folyta-

tódott a megemlékezés, az
eseményen részt vett dr.
Székely János megyés püspök is.
Délután a Színházban tekinthették meg az érdeklődők a Pogányok idején c.
dokumentumfilmet, amelyet
Rimfel Ferenc plébános vezetett fel. Beszélt Brenner János
tevékenységéről, az ötvenes
években az egyházat ért atrocitásokról és az emlékezés
fontosságáról.
A filmet püspöki szentmise követte a Nagyboldogasszony templomban,
amelyet dr. Székely János
megyés püspök celebrált.
A rábakethelyi templomnál
felszentelte a Brenner utat,
és ő vezette a zarándoklatot is, amely a templomtól
indult, és Zsidán a Brenner
kápolnánál ért véget. Közel
kétszázan járták végig azt az
utat, amelyet Brenner János
is megtett 1957. december

15-én éjszaka. A zsidai kultúrházban agapéval várták
a zarándokokat.
Huszár Gábor polgármester kiemelte, külön köszönetet szeretne mondani dr.
Dancsecs Zsolt jegyzőnek és
testvérének, Dancsecs Andrásnak, akik saját kezűleg
állították az út menti stációkat, és szívükön viselték a
zarándoklat és a hozzá kötődő
programok méltó megszervezését.
A rendezvények sikeres
lebonyolítását köszönjük a
Keresztény Megmozdulásokért Egyesületnek, a SZEMLE
Egyesületnek, a Brenner János
Emlékhely Alapítványnak,
Zsida-Zsidahegy Városrészi
Önkormányzatának és a városrész lakóinak, a Pável Ágoston Helytörténeti és Szlovén
Nemzetiségi Múzeumnak és
minden résztvevőnek.
(Információ: szentgotthárdi
önkormányzat)

A Székesegyházban ünnepi misével zárták az emlékévet
2017. december 16-án a szombathelyi Székesegyházban
tartott ünnepi szentmisével
véget ért a Brenner János
Emlékév a Szombathelyi
Egyházmegyében. Az ünnep
azonban folytatódik: május
1-én boldoggá avatják Brenner Jánost.
A szentmisére az egyházmegye valamennyi részéről
és valamennyi intézményéből érkeztek hívek. A mise
kezdetén dr. Székely János
megyés püspök megköszönte
a boldoggá avatási eljárásban dolgozó egyházi és világi
szakértők, segítők fáradozását.
Külön köszöntötte Brenner
József atyát, és hálát adott Istennek, hogy megélhette János
testvére boldoggá avatásának
bejelentését.

Ne félj! Megsegítelek! –
idézte Izajás próféta könyvét
szentbeszédében dr. Veres
András győri megyés püspök,
az MKPK elnöke. Kiemelte:

a szavak adhatnak erőt és
bátorítást. Mert a karácsony
üzenete: Isten fia közénk jött,
velünk van. Nemcsak ideigóráig maradt Jézus, hanem

Jézus is többször használta
ezeket a szavakat, hogy erőt
adjon tanítványainak a nehéz
helyzetekben. Karácsonyra készülve nekünk is ezek

velünk maradt. Így akiben
félelem van, számolja fel:
Isten velünk van – mondta
Veres András. Ő a keresztény
ember erőforrása a félelem

elleni harcban. Mert ő a világ
ura, bízhatunk benne.
Brenner Jánosban is ez a bizalom élt, hangsúlyozta Veres
András. Ezért is lehetett, hogy
amikor az életét fenyegető
dolgok történtek vele, egyre
erősebb lett, és nem félt. Éljen
bennünk is a bátor erő, ami
Brenner Jánosban, állította
a hívek és a papság elé példaként János atyát. Életünk
minden napján emlékezzünk
az Úr szavaira. Ne félj! Én megsegítelek!
A szentmise végén dr. Székely János megyés püspök
Szent Márton Emlékéremmel
köszönte meg Ruppert József
piarista atyának, a Brennerügy római posztulátorának
az elmúlt években végzett
fáradozását.
(Információ: martinus.hu)
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A legifjabb korosztály érdekét szolgálja az ifjúsági tanács
Szentgotthárdon 2015 no
vemberében alakították meg
a Szentgotthárd Város Ifjúsági
Tanácsát, amelynek elnöke
a város legfiatalabb önkormányzati képviselője, dr. Sütő
Ferenc. Az ifjúsági tanács
eddigi tevékenységéről kérdeztük a szervezet elnökét.
– Szentgotthárdon régóta
működik az idősügyi tanács,
önkormányzati üléseken gyakran előfordul, hogy kérésükre,
javaslataikra hivatkoznak a
képviselők, vagy a város vezetői. Mi adta az ötletet, hogy
ezzel „párhuzamosan” létrehozzák az ifjúsági tanácsot?
– Hiánypótló szervezetként
alakult meg 2015. november
13-án Szentgotthárd Város Ifjúsági Tanácsa. Szentgotthárd
Város Önkormányzatának
és Képviselő-testületének
ugyanis már régóta határozott szándéka volt, hogy az
Idősügyi Tanácshoz hasonlóan létrehozzon egy olyan
szervezetet, amelyik a helyi
fiatalok érdekeit képviseli. A
városvezetés ezzel a döntéssel is kifejezte, hogy felelősséget érez a szentgotthárdi
fiatalokért – hiszen számunkra ők jelentik a jövő zálogát –
fontosnak tartja megismerni
a korosztály különlegességeit, jellemzőit, elvárásait,
érdekeit, és próbál minél
jobb feltételeket biztosítani
számukra az életük különböző területein. Ilyen megfontolásból jött létre tehát az
ifjúsági tanács, melynek legfontosabb célja a helyi ifjúság
érdekképviselete, kapcsolatteremtés és együttműködés
az önkormányzat, az ifjúsági
korosztály és a köznevelési
intézmények között, hasznos programok szervezése
a fiatalok számára, továbbá
az Ifjúsági Koncepcióban
meghatározott elképzelések
megvalósításának segítése.

A tanács feladata még, hogy
a fiatalok véleményét, javaslatait, észrevételeit eljuttassa
a döntéshozókhoz, amint
azt tette például többek között Szentgotthárd Város
Ifjúságpolitikai Koncepciója és Cselekvési Programja
(2016-2020) tárgyalásakor.
Legfiatalabb képviselőként
nekem jutott az a megtisztelő feladat, hogy az ifjúsági
tanács legidősebb tagjaként
lássam el az elnöki teendőket.

elmondtam már, hogy mi
értük vagyunk, de nélkülük
semmit sem ér a létezésünk.
A probléma megoldásában
tett fontos lépés, hogy a gyorsabb információáramlás,
hatékonyabb kapcsolattartás
és kommunikáció érdekében
a mai modern világunkban
szinte már elengedhetetlen
feltételként Facebook oldalt
is üzemeltet az ifjúsági tanács, ahol a követők hasznos információkhoz juthat-

Pályaválasztási nap novemberben,
a kép jobb szélén dr. Sütő Ferenc mellette Gaál Ákos titkár
Munkámban segítségemre
van Gaál Ákos sport- és ifjúsági ügyintéző, aki a titkári
feladatokat látja el.
– Hogyan fogadta az ifjúság a
kezdeményezést? Gyakran hallani, hogy nehéz a virtuális világból utat nyitni a fiatalokhoz,
milyen gondokkal küzdenek?
– „Csecsemőkorban” lévő
szervezetről beszélhetünk,
ú g yh o g y k ü z d ü n k a n ehézségekkel. A legnagyobb
problémát az jelenti, hogy
még nem igazán sikerült
„beépülnünk a köztudatba”.
A szervezetünk céljainak
megismertetése érdekében
titkárunkkal együtt személyesen kerestük fel a helyi
köznevelési intézmények
vezetőit, kérve segítségüket,
hogy diákönkormányzataik
révén tudatosítsák tanulóikban az ifjúsági tanács létét,
szerepét. Több fórumon is

nak: (https://www.facebook.
com/szentg otth ardifjusagi
tanacsa/).
Remélem, hogy ezáltal
még közvetlenebbül is meg
tudjuk majd szólítani a helyi
fiatalokat. A kezdeményezést, a visszajelzések alapján,
pozitívan fogadták a szentgotthárdi ifjak.
– Még nem telt el túl sok idő,
a programjaik közül mik voltak
a legsikeresebbek?
– Szentgotthárd Város Ifjúsági Tanácsa elsőként a Pannon Kapu Kulturális Egyesülettel kötött együttműködési megállapodást, ezáltal
programjaink legnagyobb
részét velük szervezzük közösen. Nagyrendezvényeink
a Szentgotthárdi Ifjúsági Nap
és a Pályaválasztási Nap. Idén
első alkalommal szerveztünk
Youtuber Napot (ami rendkívül sikeres volt), próbálkoz-

tunk selfie-pályázattal, de
arra kevés fotó érkezett. Első
alkalommal hirdettünk karácsonyi rajzversenyt óvodás
korosztálytól a középiskolás korosztályig bezárólag.
Szentgotthárd Idősügyi Tanácsával és a Városi Gondozási Központtal közösen
szerveztünk jótékonysági
akciót, melynek keretében a
helyi köznevelési intézményekben gyűjtöttünk tartós
élelmiszereket rászoruló
családok számára.
– Az önkormányzat hogyan
segíthetné jobban az új nemzedéket és a szentgotthárdi
ifjúsági tanácsot?
– Szentgotthárd Város
Önkormányzata maximálisan partner a munkánkban. Programjaink, céljaink
megvalósítását nemcsak
erkölcsileg, de anyagilag is
támogatja, hiszen az önkormányzat költségvetésében
a kétéves működésünk alatt
minden évben külön 1 millió
forintos pénzügyi keretet biztosítottak az ifjúsági tanács
számára. Ezúton is hálásan
köszönöm a támogató hozzáállást! Ebből az összegből
tudtunk például támogatást
adni a PresiDance TSE táncgálájának megrendezéséhez,
de tudtuk támogatni a Gotthárd-Term Kft. uszodájában
megvalósított Mikulás-napi
úszóversenyt, vagy a Tourinform Iroda által szervezett
hátrányos helyzetű és eltérő
nevelési igényű gyermekek
karácsonyi programját. A
jövőt illetően is vannak újító
elképzeléseink, szeretnénk
2018 tavaszán hagyományteremtő céllal megrendezni a
szentgotthárdi fiatalok bálját,
de igyekszünk még olyan
új programokkal is előállni,
ami a 3-25 éves korosztály
igényeinek megfelel.
(t. m.)
fotó: Bana Ferenc
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Közbeszerzésekről, településarculati kézikönyvről
is tárgyaltak az önkormányzati ülésen
December 13-án tartotta
az év utolsó ülését a szentgotthárdi önkormányzat. A
képviselők a 2017-es közbeszerzésekről, a településarculati kézikönyvről, a
városrészi önkormányzatok
munkájáról is tárgyaltak. A
testületi ülés kezdetén adták
át a Szentgotthárdi Nemzetiségekért Díjat Trifusz Mária
karvezetőnek.
Az önkormányzati ülés kezdetén Huszár Gábor polgármester köszöntötte Variné
Trifusz Máriát, és átadta az
önkormányzat Szentgotthárdi Nemzetiségekért Díját a
nyugalmazott pedagógusnak
és karvezetőnek. (A méltatást
külön közöljük. a szerk.)
A két ülés közötti időszakban történtekről beszámolt a
polgármester. Kiemelte, hogy
december 7-én fogadást adott
a város gazdasági vezetőinek,
intézményvezetőinek, ahol
ismertette a Játékvár Óvoda
vezetőjének kérését, gyűjtést
indítottak Szél Kata Lina súlyos betegsége miatt ausztriai
gyógykezelésre szoruló szent-

gotthárdi gyermek javára. Az
előreláthatóan több hónapig
elhúzódó kezelések miatt van
szükség a család támogatására.
Huszár Gábor az önkormányzati ülésen is kérte a szentgotthárdiak segítségét.
A polgármester kérte,
minél többen vegyenek
részt a 60 éve meggyilkolt Brenner János
káplán tiszteletére tartandó zarándoklaton, és
megemlékezett a december
12-én elhunyt Varga Ottó őriszentpéteri esperes plébánosról is.
A képviselők beszámoltak a
városrészeken karácsony előtt
tartott ünnepségekről, többen
felajánlásokat tettek Szél Kata
Lina gyógyítására.
A testület beszámolót fogadott el az önkormányzati
részvétellel működő vállalkozások munkájáról és az önkormányzat által létrehozott
közalapítványok tevékenységéről Vita nélkül elfogadták a
2017. évi közbeszerzésekről és
a városrészi önkormányzatok
2017. évi tevékenységéről szóló
beszámolókat.

A településarculati kézikönyvről is tárgyaltak, és
elfogadták azt. (Az ülésen
részt vett Kiss Gábor városi
főépítész is.) Huszár Gábor

Szeretnék
helyreállítani
a művelődési ház egykori
kerthelyiségét
hangsúlyozta, nagyon komoly szakmai munka előzte
meg az előterjesztést, amiért
külön köszönetet mondott
a főépítésznek és a város
jegyzőjének. A fotókkal dokumentált településarculati
kézikönyvről szóló rendelettervezet majd a januári, vagy
februári ülésen kerül elfogadásra. Kovács Márta Mária, a
Pénzügyi, Városüzemeltetési
és Jogi Bizottság elnöke örömét fejezte ki, amiért ilyen
igényes anyag készült a városról, nagyon szép képekkel
dolgoztak, és a városrészeken
megtalálható kevésbé ismert

Szentgotthárdi Nemzetiségekért Díj

MURA RABA TOUR

Variné Trifusz Mária
gazdag szakmai életútjában kiemelkedik a Rába-menti szlovénségért
végzett munkája. Szlovén dalokat, szlovén
egyházi énekeket tanult
meg szlovén nyelven,
utánajárt a megfelelő
dallamoknak, a szlovén
kiejtésnek és hangsúlyozásnak, hogy azt az
eredetiben tanulhassa
meg, időt, energiát nem
kímélve. Megszerzett
tudását mind a mai napig a fiatalabb és idősebb

A Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesület új, határon
átnyúló pályázata, amely a MURA
RABA TOUR nevet viseli, 2017.
november 1-én vette kezdetét.

generáció tagjainak is
átadja, e tevékenysége fontos, és rendkívül
hasznos. A szentgotthárdi szlovén misék
zenei szolgálatában is
kiemelkedő munkát
végzett. Variné Trifusz
Mária munkássága az itt
élő szlovénség részére
is példamutató és felbecsülhetetlen kincset
jelent a szlovén identitás megőrzésében. Több
évtizedes lelkiismeretes
munkájának méltó elismerése e díj.

értékek is helyet kaptak a
kézikönyvben.
Az ülés a közlekedésfejlesztési koncepció munkaanyagának véleményezésével és
a parkolási közszolgáltatási
szerződés elfogadásával folytatódott. Az új parkolási
közszolgáltatási szerződés 2018. január elsejétől, öt évig érvényes.
Döntöttek egy Leader
pályázatról: a Kossuth
Lajos utcai volt művelődési
házi kerthelyiség felújítására
nyújtja be pályázatát az önkormányzat az „Élhető vidékért”
pályázat keretében. Szeretnék
„régi fényében” helyreállítani
a Várkerttel szomszédos területet, kiülőkkel, tánckörrel,
növényzettel. Kulturális programoknak, közösségi összejöveteleknek adhatna újra helyet
az értékes belvárosi terület.
A pályázaton legfeljebb 18
millió forintot lehet elnyerni,
pozitív elbírálás esetén az
önkormányzat ezt 5.5 millió
forintos önrésszel egészíti ki. A
képviselők egyetértettek azzal,
hogy nevezzenek a pályázatra.

(t. m.)

A projekt a Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program
keretében valósul meg, ami által
a Mura és Rába folyók mentén
található turisztikai kínálatot,
valamint a határon átnyúló turisztikai együttműködést kívánja
az egyesület fejleszteni. A projektnek köszönhetően újonnan
megvalósuló turisztikai termék,
mind a magyar, mind a szlovén
határ oldalán átfogó programcsomagokat fog kínálni a térség-

be érkező vendégeknek, és még
szélesebb lehetőségeket biztosít a
határ menti régió értékeinek felfedezéséhez. A fő hangsúlyt a vízi,
bakancsos, lovas, valamint kulturális turizmus kapja, így az érdeklődők kipróbálhatják a rafting
és kenus sportok valamelyikét,
túrázhatnak a korábbi vasfüggöny
mentén, meglátogathatják a két
folyó között elterülő kuruc felkelők útját, valamint kipróbálhatják
a helyi jellegzetes termékeket. A
programcsomag jó alapot biztosít
térségünk turizmusának élénkítésére és színesítésére, egyben elősegíti az idelátogatók ösztönzését
a visszatérésre.
Völler Andrea
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Újabb napelemes rendszert adtak át
Szentgotthárdon az SZMSZC
III. Béla Szakgimnáziumának
és Szakközépiskolájának
épületén létesített napelemes rendszert adták át január 5-én.
A diákok és tanárok bevonásával, verses-zenés műsorral
színesített eseményen Korpics
Ferenc igazgató köszöntötte a
vendégeket. Rövid, tömör bevezetőjében arról beszélt, hogy
nem lehet tudni, mit hoz majd
ez az év, az azonban biztos, hogy
ennek az ünnepségnek ideális
az időpontja. Ez az időszak a téli
napforduló ideje is. Az egyre
gyarapodó nappali órák nemcsak jobb hangulatot okozhatnak, de a sikeres pályázatnak és
beruházásnak köszönhetően
a villanyóra számlálója is lassabban pörög majd. Ez a mai
nap nemcsak egy napja az új
évnek, de ezzel kezdetét vette
a napelemes időszámítás is
iskolánkban.
Szentgyörgyvári Róbert, a
Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum főigazgatója emlékeztetett arra, hogy
2015-ben Szombathelyen két
szakképzési centrumot hoztak létre, ami Vas megye teljes
szakképzését felöleli. Hozzájuk
nyolc szakképző intézmény
tartozik. Már 2016-ban pályázatokban gondolkodtak, és
három ezek közül sikeresnek
is bizonyult. A mostani projekt

MOZIMŰSOR

január 12. 19:00, január 14.
18:00
Star Wars: Az utolsó Jedik
(szinkronizált amerikai sci-fi
kalandfilm – 2D)
január 13. 17:00, január 14.
16:00, január 16. 19:00
Tökéletes hang 3 (szinkronizált amerikai vígjáték – 2D)
január 13. 19:00, január 15.
19:00
A Viszkis (magyar akciófilm – 2D)
január 19. 19:00, január 21.
18:00, január 23. 19:00
Insidious – Az utolsó kulcs
(szinkronizált amerikai-kanadai horrorfilm – 2D)

keretében – ami együttesen
140 milliót tesz ki – öt intézményt tudtak bevenni a pályázatba, köztük a szentgotthárdi
iskolát is, ahol 40 kilowattos
rendszert építettek ki.
Összességében a beruházások keretében
936 darab napelemet
szereltek fel, az összteljesítmény pedig 248
kilowatt, ami egy kis vasi
falu energiaellátását is
biztosítani tudná. Ilyen
projektek eredményeként eddig csaknem 300
kilowattnál tartanak. A
napelemek fő hozadéka
éves szinten 8-10 milliós megtakarítás a szakképzési centrumnak. Azt kérte a kollégáktól, hogy ezeket a rendszereket
ismertessék meg a tanulókkal,
és helyezzenek nagy hangsúlyt
a környezettudatos szemlélet
kialakítására.
Huszár Gábor, Szentgotthárd
polgármestere elmondta, hogy
ez a beruházás szorosan kapcsolódik a Zöld Szentgotthárd
elnevezésű programhoz. A
2010-ben felállt képviselőtestület ugyanis elindította azt
a környezettudatos szemlélet
kialakítását célzó programot,
amelyhez a svájci Luzern városában jó partnert találtak.
Emlékeztetett arra, hogy az
együttműködés miben és hogyan realizálódott. Egy év alatt
sikerült Szentgotthárdnak
január 20. 17:00, január 21.
16:00
Az igazi csoda (szinkronizált amerikai családi film – 2D)
január 20. 19:00, január 22.
19:00, január 26. 19:00
Apavadászat (szinkronizált
amerikai vígjáték – 2D)
január 27. 17:00, január 28.
16:00
A legnagyobb showman
(szinkronizált amerikai film
– 2D)
Premier! január 27. 19:00,
január 28. 18:00, január 29.
19:00, január 30. 19:00
Az útvesztő: Halálkúra
(szinkronizált amerikai sci-fi
akciófilm – 3D)

elnyerni az országban elsőként az energia város címet.
A projektek között volt az oktatási-nevelési intézmények
napelemes rendszerekkel való

ellátása, kisvízíerőmű létesítése
a Rábán, a Ligetben ledes világítás megvalósítása, és szintén
ledes megoldás a város közvilágításánál. Az eredményeket 3-4-5 évente méri majd
az európai központ, s újabb
lépéseket kell tenni, hogy a
szén-dioxid kibocsátás és az
energialábnyom kisebb legyen
a városban. Reményét fejezte
ki, hogy az iskolából kikerülő
generációk már környezettudatás szemlélettel fognak
gondolkodni.
V. Németh Zsolt államtitkár
a projektet átadó beszédében
fontosnak tartotta elmondani,
hogy környezetügyért felelős
államtitkárként természetesen
ebben a beruházásban is érintett. Ma már azonban lehetetlen egyetlen tárcához kötni a

környezetvédelmet. Ez a mostani átadási ünnepség túlmegy
csupán egy energiahatékony
programon. A Nap az élet, ennek energiáját nemcsak és�szerű, de szükségszerű is
hasznosítani. A napenergia a megújuló energiák
vonatkozásában verhetetlen. Állítólag csökken
az energiaigényünk, de a
valóságban inkább egyre
több energiára lesz szükségünk. Mindez éppen a
klímaváltozás közepette.
Az államtitkár hangoztatta, hogy még
mindig nincs eléggé a
köztudatban, miszerint más a
napelem, és megint más a napkollektor. Az egyik elektromos
áramot termel, a másik pedig
meleg vizet. Beszélt a termékdíjak változásáról, elmondta,
hogy január elejétől csökkent
a fotovoltaikus elemek, a napelemek termékdíja is. Arról is
szólt, hogy Győrváron is naperőművet terveznek létesíteni. Reményét fejezte ki, hogy
ennek a mostani fejlesztésnek
a hatását, eredményét mielőbb érzékelni, élvezni fogják,
és a fejlődés nem áll meg. A
megjelentek felmentek egy a
felszerelt napelemek melletti
helyiségbe, ahol szalagátvágással megtörtént a hivatalos
átadás, és megszemlélhették a
telepített rendszert is.
Lendvai Emil

MOZI MOZAIKOK
A szentgotthárdi Csákányi
László Filmszínházba 2017.
december 10-én érkezett
meg a tavalyi 20 000. néző.
Závecz Lászlóné, Erzsébet
lett a szerencsés személy, aki
elmondása szerint utoljára
több évtizeddel ezelőtt, tizennyolc éves korában vett részt
vetítésen.
Karácsony időszakában az
egyik vendég a következő
megállapítást tette: „Milyen
jó, hogy van ez a mozi!” Úgy
tűnik, hogy sokan hasonlóképpen vélekednek, és gyakran beülnek egy-egy jó produkcióra.

A digitális vetítéstechnikára
történő átállás óta a harmadik
teljes esztendő ért véget. A
legjobb közönségfilmek hamar a vászonra kerültek, és a
Filmklub keretei között több
különleges alkotást is sikerült
bemutatni.
Az eredmények a következők szerint alakultak. 2015:
396 előadás és 21 020 látogató,
2016: 393 előadás és 21 964
látogató, 2017: 379 előadás és
22 436 látogató.
Az elmúlt évben az utolsó
jegyet a legtöbbet moziba
járó Lelkes Ferenc vette meg,
és ezzel ő állította be az új
nézőcsúcsot.

Huszár Gábor, V. Németh Zsolt,
Szentgyörgyvári Róbert

Szentgotthárd
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Arany János: Toldi, premier a moziban
December 30-án délelőtt
a szentgotthárdi Csákányi
László Filmszínházban Arany
János születésének 200. évfordulójára mutatták be a
„Toldi” című elbeszélő költeményből készült tévéjátékot
(tévéfilmet). A János vitéz
után a Toldi megfilmesítésén
dolgozott a fiatalokból és
idősebbekből álló csapat. Telt
ház volt a bemutatón.
D r. G ö m b ö s S á n d o r n é
oroszlánrészt vállalt a produkció létrejöttében, a vetítés előtt elmondta, hogy
amikor korábban a moziban
bemutatták a János vitéz című
filmet, akkor vetődött fel a
vetítés utáni koccintáson a
Toldi megfilmesítése is. Mivel
elindult az Arany János év, ez
ideális elképzelésnek tűnt. Jó
partnernek bizonyult ebben

Dékány István, a Gotthard porta, a rábagyarmati Tájház, mint a nagyobbak, majd reTV ügyvezető-igazgatója, aki a Vörösmarty Gimnázium ményét fejezte ki, hogy ezzel a
természetesnek tartotta, hogy és a Gömbös-porta voltak. produkcióval is sikerült a nagy
Ágoston Gábort is bevonják a A szobor, a malomkő, a ven- költő munkásságát közelebb
produkcióba. A Tolhozni a közönségdihoz is sikerült sok
hez.
segítőt, támogatót
Az elismerő taps
találni, így a Szomután vetítették a
bathelyi Művészeti
Gotthárd TV által
Szakközépiskolát, a
készített Toldi című
Soltis Lajos színháfilmet. A film kissé
zat, a Virtuart Krerendhagyó módon
atív Stúdió Kft-t, a
Gömbös Sándorné
Vörösmarty Mihály
szavaival indult,
Császár Kristóg a gimnázium tanulója
Gimnáziumot, a Feaki arra kereste a
alakította Toldit
rencz-portát, a Huválaszt, ki is volt
nyadi Mátyás Fekete Sereg és dégoldal készítője Reisinger nekünk Arany János és Toldi
Hagyományőrző Csoportot, a Magdolna.
Miklós. Majd animációs és
rábagyarmati Tájházat, a PanA bevezető után együtt mu- játékfilmes jelenetek váltonon Kapu Kulturális Egyesü- tatta be a főszereplőket, Toldi gatták egymást. Az eredmény
letet, a Csákányi László Film- Miklóst Császár Kristóf szemé- azonban egyértelműen azt
színházat, Reisinger Mag- lyesítette meg. Hangsúlyozta, bizonyította, hogy lelkes amadolnát, Dalosvölgyi Anitát és hogy a kisebb szerepek is tőrökkel is lehet profi produkÁgoston Andrást. A felvételek ugyanolyan fontosak voltak a ciót létrehozni.
helyszínei a szalafői Ferencz- film elkészülte szempontjából,
L. E.

Egészségünkért, ismeretterjesztő sorozat (16.)
A ritmuszavarokról általában
Szívünk ingerképző és
ingervezető rendszerének
köszönhetően percenként
átlagosan hetvenszer húzódik össze és ernyed el. Ezt a
napi rutin tevékenységünk
közben észre sem vesszük.
Ritmuszavarokról akkor beszélünk, ha szívünk
túl gyorsan, túl lassan,
esetleg összevissza
ver. Ezek egy része
alig okoz panasz más
részük komoly keringésmegingással, vagy
akár keringésmegállással is járhat.
Alacsony pulzusszámmal járó ritmuszavarok hátterében
nem ritkán ionzavarok, súlyos veseelégtelenség, vagy
gyógyszerhatás áll, illetve
szívinfarktus következtében
is kialakulhatnak. Ezen esetekben a kiváltó ok kezelése
a ritmuszavart is megszün-

teti. Ha nem visszafordítható ok áll a háttérben, a
tartós alacsony pulzusszám
gyógymódja a pacemaker
beültetés.
A magas pulzusszámmal
járó ritmuszavarok alapvetően két nagy csoportra osztha-

tók: pitvari és kamrai ritmuszavarokra, annak kiindulási
helyét tekintve. A pitvari
ritmuszavarok jelentős része
lényegesen jobb
indulatú a kamraiaknál. Kezelésük

gyógyszeres vagy eszközös
lehet. Utóbbi elsősorban a
katéteres ablációt jelenti,
melynek lényege, hogy a
ritmuszavar mechanizmusát megismerve, annak okát
szüntetjük meg, illetve a lehetőségét annak, hogy a ritmuszavar kialakulhasson.
Az eljárás előnye, hogy
a sikeres beavatkozás
után a ritmusszabályozó gyógyszer általában
elhagyható.
A kamrai ritmuszavaroknak a legtöbb
esetben komoly hatása
van a keringésre, sajnos
nem, egyszer halálos
kimenetelűek. Ezek hátterében egyrészt koszorúér
betegség, szívinfarktus állhat,
kialakulásukat az infarktusos heg, az oxigénhiányos

szívizomzat, valamint a szívinfarktus következtében kialakuló szívelégtelenség idézi
elő. Más részük hátterében
strukturális szívbetegség áll,
mely általában szívultrahang vizsgálattal észlelhető.
Fiatal élsportolók hirtelen
szívhalálának hátterében
jellemzően ilyen betegség
áll, melyeket közös néven
cardiomyopathiának hívunk.
Ha egy beteg ilyen ritmuszavart élt túl, vagy magas a
rizikója ilyen ritmuszavar
kialakulására, beültethető
automata defibrillátort kaphat, illetve ezen ritmuszavarok egy része is kezelhető
katéteres ablációval.
Dr. Árvai Ferenc
belgyógyász és kardiológus
szakorvos, aritmológus orvos
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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Karácsony Határok Nélkül
Folytatás az 1. oldalról
December 15-én, pénteken
vette kezdetét a Karácsony
Határok Nélkül program

A szentgotthárdi gyerekek
műsorai után a Harisnyás
Pipik varázsolták el a kicsiket.
A gyerekek nagyon élvezték,

Szentgotthárdon. A rossz idő
ellenére már délután sokan
kisétáltak a főtérre, hogy megnézzék az óvodások és az
iskolások karácsonyi műsorát.

hiszen ők is részesei lehettek
a produkciónak a színpadon.
Sor került a „Karácsony
Szentgotthárdon” c. rajzpályázat eredményhirdetésére

is. Ezúttal sem volt könnyű
dolga a zsűrinek, hiszen mindig nehéz döntés kiválasztani
a legjobbakat. Ezután Nagy
Feró előadóművész lépett
színpadra, és a közönséggel együtt felidézte azokat a
boldog szép napokat, majd
az Irigy Hónaljmirigy színes

Külön köszönetet érdemelnek: a SZEOB Játékvár Óvoda
Babóca csoportja és felkészítőik, az Arany János Általános
Iskola 3.a és 3.c osztálya és felkészítőik, a Széchenyi István
Általános Iskola 6. osztálya és
felkészítőik, a Vörösmarty Mihály Gimnázium 5.g osztálya

műsorával folytatódott az este,
ami mindenkinek mosolyt
csalt az arcára. Ezt követte Huszár Gábornak, Szentgotthárd
polgármesterének karácsonyi
köszöntője.
Az estét a Triász együttes
felejthetetlen koncertje zárta.
A kulturális programok
mellett kirakodóvásár, finom
ételek és forralt bor illata csalogatta az embereket és adta
meg a karácsonyi hangulatot.

és felkészítőik, a PresiDance
TSE táncosai és felkészítőik.
A műsoros fellépők mellett a
SZET Szentgotthárdi Kft., a helyi polgárőr egyesület, a Golden
Dragon Security, Heiter Enikő
és Mákos Gergely (elsősegélyszolgálat) és Bana Ferenc (fotók) segítette a rendezvény
sikeres lebonyolítását.
(Információ: Pannon Kapu
Kulturális Egyesület)
Fotó: Bana Ferenc

Szeretettel ünnepelték a karácsonyt a gondozási központban
A Szentgotthárdi Városi
Gondozási Központban az
idei karácsonyi ünnep kicsit
más volt. Kicsit meghittebb.
Kicsit boldogabb. Bár borongós és esős szürke délután
volt, az ünneplőbe öltöztetett fenyő mellett meseszép
perceket töltöttek együtt a
gondozók gondozottaikkal
december 15-én.
Fábián Béláné intézményvezető ünnepi beszédében
hangsúlyozta a szeretet fontosságát. – A karácsony szinte
mindent megváltoztat, az
emberek jobban vágynak

a csendre, a nyugalomra.
Visszatérünk azokhoz az
értékekhez, amelyek a hétköznapok rohanásában időnként háttérbe szorulnak. Az
ünnepi készülődés izgalma
csodálatos, de egy szóval,
egy mosollyal többet tudunk
kifejezni, többet tudunk adni
magunkból. Az igazi ünnephez nem kell más, csak szívből
jövő szeretet.
Kissné Köles Erika nemzetiségi szószóló jókívánságait
dr. Sütő Ferenc asszisztens
tolmácsolta, majd Huszár
Gábor polgármester osztotta
meg adventi gondolatait a

jelenlévőkkel. A szombathelyi
Napsugár Zenekar Fasching
Zsuzsanna adjunktus vezetésével évszakokhoz kapcso-

lódó dalokkal és karácsonyi
versekkel örvendeztette meg
az ünneplőket.
Horváth R. László

A Napsugár Zenekar Fasching Zsuzsanna vezetésével
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Karácsonyi ajándékműsor a kisdiákoktól
A Szentgotthárd és Térsége
Iskola Arany János 1-4 Évfolyamos Általános Iskolájának harmadik osztályos tanulói karácsonyi műsorukkal lepték meg
hozzátartozóikat. Ajándék
címmel készült az összeállítás,
amit a Színházban mutattak
be, majd bizonyos részletekkel
a Karácsony Határok Nélkül
című városi, szabadtéri rendezvényen is felléptek.

A 3.a és a 3.c osztályban a
gyerekek hetek óta a karácsonyi
ünnepélyre készülődtek. Tanítóik segítségével megidézték a tél
szépségeit, a téli ünnepkör egyik
legbensőségesebb, varázslatos
karácsonyvárását. Az Ajándék
című műsoruk a nyitó táncról
kapta címét, melynek végén
a lányok elhelyezik a szép dobozokat, amelyeket jelképesen
az ünnepség során kinyitottak

számunkra. Így találkozhattunk
versmondással, melyet gyönyörű kórusszenével színesítettek,
megidézték Charles Dickens
Karácsonyi énekét a Sir Roger
tánccal, a csavargók betlehemes
játéka tréfás jelenetei emlékeztettek a karácsonyi örömhírre. A
két osztály egymás kezét fogva
közös versmondással és énekléssel zárta az együttlétünket.
Segítettek abban, hogy lelkünket is ünneplőbe öltöztethessük.

Műsoruk egy részletét bemutatták a Karácsony Határok
Nélkül városi rendezvényen.
A főpróbára meghívták a
gyerekek a szüleiket, nagyszüleiket. Az iskolatársaikat
és tanítóikat, oktatóikat a téli
szünet előtti napon látták
vendégül a Színházban, hogy
átnyújthassák Ajándék című
műsorukat.
(Információ: Arany iskola
Kovacsics Borbála)

csomagot is vihettek haza,
amihez Szentgotthárd Ifjúsági
Tanácsa, az Egészségfejlesztési
Iroda Szentgotthárd, valamint
a Hotel Lipa járultak nagy
mértékben hozzá. A családsegítőtől érkező gyermekek a

nap végén egy jó ízű uzsonnát
is elfogyaszthattak a Gotthard
Therme Hotel & Conference és
az Andante Hotel & Étterem
jóvoltából. Mindenkinek köszönjük a nagylelkű felajánlásokat! 
V. A.

Gyerekek karácsonya
2017. december 11. és 12-én
már visszatérő alkalommal
látta vendégül a Szentgotthárd és Térsége Turisztikai

nevelési igényű gyermekeket.
Mindkét nap a gyermekek a
fürdőzés során, vízi játékokon
és vetélkedőkön próbálhat-

Egyesület és a St. Gotthard Spa
& Wellness a szentgotthárdi
hátrányos helyzetű és eltérő

ták ki magukat, az élmények
mellett pedig mindnyájan
ajándékokkal teli Mikulás-
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Könyvelőként is számíthatnak rá
Wachter Lászlóné a nyugdíjasokért végzett másfél
évtizedes munkájáért kapta
a szentgotthárdi önkormányzattól az Idősek az Idősekért
Díjat október 5-én, az Idősek
Világnapján tartott városi
ünnepségen.
– Az önkéntes munkát nem
az elismerésért szokta végezni
az ember, de azért jólesik, ha
megbecsülik, értékelik, amit
tesz – mondja Bethlen utcai otthonában a kitüntetett,
majd meg is mutatja a díszes
oklevelet.
Wachter Lászlóné 1997 óta
nyugdíjas, de 2002-ig még
tovább dolgozott. Ekkor lett
a jelenleg 210 fős helyi nyugdíjas egyesületnek, a korábbi
klubnak a tagja, azon belül a 7
tagú vezetőségnek, és a 11 tagú
bizalmi testületnek is. Az egyesületben, az egyesületi tagokért
végzett munkáját ismerték el.
Vezetőségi tagként ő végzi a
gazdasági-pénzügyi feladato-

kat, a könyvelést, bizalmiként
pedig a lakókörnyezetében
élő 14 egyesületi taggal tartja
a kapcsolatot, rájuk kell odafigyelnie. A könyvelői munkában bőven van tapasztalata, hiszen pályafutása
során főkönyvelő is volt.
Eredetileg csörötneki
származású, 1966 óta él
Szentgotthárdon. Az általános iskolát Csörötneken
végezte el 1957-ben. Szegény családban született,
édesapja korán meghalt,
édesanyja ott maradt három gyermekkel egyedül. Korán kezdett dolgozni,
1957-től 1959-ig az erdőre
járt sarlózni, csemetét ültetni.
Már nem akart középiskolába menni, amikor hosszabb
agitálásra mégis belekezdett,
és elvégezte Szombathelyen
a közgazdasági technikum
kereskedelmi tagozatát. Huszonegy évesen kitűnőre
érettségizett. Felvételi nélkül
bekerülhetett volna a közgaz-

dasági egyetemre, de családi
okok miatt nem tudta vállalni.
Érettségi után így rögtön dolgozni kezdett könyvelőként a
rönöki fatelepen. 1970-ben a

Wachter Lászlóné
gotthárdi faárugyárba került,
amely a nyugdíjazása után
egy-két évvel szűnt meg. 1988ban elvégezte a mérlegképes
könyvelői tanfolyamot is.
– Eleinte bele kellett szoknom a civil szervezetek könyvelői munkájába, ami persze
egyszerűbb, mint például a céges kettős könyvelés, de azért
itt is bőven akad teendő. Szabadidőmben szívesen fejtek

rejtvényeket, a rejtvényfejtés
segíti az agyat karban tartani.
Emellett szeretek kertészkedni is, így a fizikai és a szellemi
munka egyensúlyban van
nálam.
Arról is mesélt, hogy a
Szentgotthárdi Nyugdíjasok Egyesületében negyedévente együttesen tartják
meg azoknak a tagoknak
a névnapjait, akiknek erre
az időszakra esik. Decemberben klubkarácsonyt
szerveznek, nyáron pedig
kirándulásokat.
Éva néni kettesben él a
férjével, két fia az ország távolabbi részein lakik. Két unokája
van, egy 14 éves lány és egy 12
éves fiú. Sűrűn nem tudnak
találkozni, de karácsonykor
valakinél mindig összejön a
család. Ami pedig a jövőt illeti,
az egészség a legfontosabb, de
azért jó volna már 75 évesen
valakinek, egy fiatalabbnak,
átadni a könyvelői stafétabotot.
l. e.

Programajánló

Börtönre ítélték a motoros gázolóját

Január 15. 17:00
Fűzy-Molnár Zoltán „Küldetés”
című fotókiállításának megnyitója
Helyszín: Színház aula

Halált okozó ittas állapotban elkövetett járművezetés miatt öt év és három
hónap börtönben végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte a Körmendi
Járásbíróság azt a férfit,
aki tavasszal ütött el egy
motorost Szentgotthárdnál. A vádlott fellebbez.

Január 19. 19:00
Újévi Operett Gála
Fellépnek: Kállay Bori, Berkes János,
Birimyi Mónika, Bálint Csaba és az
Orfeum Vándorszínpad tánckara
Helyszín: Színház
Jegyár egységesen: 3.400 Ft
Január 22. 17.00
Magyar Kultúra Napja
Helyszín: Refektórium
Január 24. 16:30
A hazaszeretet ábrázolása a magyar irodalomban, a XVIII. században
Aporfi László előadása a Színház
aulájában
Február 2-3.
Kultúrházak éjjel-nappal

Tíz nyugtatóra ivott alkoholt, úgy ült volán mögé
a végzetes napon a vádlott.
2017. március 31-én történt
a tragikus baleset Szentgotthárdnál.
A balesetet megelőző
napja sem volt túl szerencsés a vádlottnak: akkor
ittasan próbált kitolatni
egy parkolóból, falnak ütközött. De ment tovább,
amíg a rendőrök meg nem
állították. Kiderült, hogy

közepesen ittas volt és
nem tartotta magánál a
jogosítványát.
Másnap délelőtt ismét ivott és nyugtatót,
Xanaxot vett be, tíz darabot. Mégis kocsiba ült.
Elment tankolni az egyik
rábafüzesi benzinkútra,
utána cigarettát vett, aztán Szentgotthárd lakott
területen kívüli útszakaszán 95-105 kilométer per órás sebességgel
hajtott, súlyosan ittasan.
Áttért a szemközti sávba,
ahol szemből érkezett
a motoros, a vizsgálat
szerint mintegy 65-70
kilométer per órás sebességgel. A vádlott jobbra
kormányozta a kocsiját és
fékezett, de nem tudta elkerülni az ütközést. A nyomozás eredménye szerint

a karambol pillanatában
az autó 92-103 kilométer
per órával, a motor 40-47
kilométer per órás sebességgel haladt. A motoros
felcsapódott a motorháztetőre, a szélvédőre, majd
onnan az úttestre esett és
a helyszínen meghalt.
A Körmendi Járásbíróság dr. Zsámboki Györgyi
tanácsa öt év és három hónap börtönben letöltendő
szabadságvesztésre ítélte a
vádlottat, ezen kívül végleg
eltiltották a járművezetéstől és öt évre a közügyek
gyakorlásától.
Az ítélet még nem jogerős: azt az ügyész tudomásul vette, azonban a
vádlott és védője – részben
enyhítésért – fellebbezést
jelentett be.
(MTI)
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Jubileumi szlovén anyanyelvű szentmise
Egy nemzetiség (különösen is a legkisebb számú) fennmaradásának kulcskérdése az anyanyelv átörökítése, melyhez
segítséget nyújt az egyház is. Tíz esztendeje, 2007. november
18-án szlovén nyelvű miseének és imádság hangzott fel az
ódon szentgotthárdi Barokk-plébániatemplomban. E jeles
esemény évfordulóján koncelebrációs istentiszteletet tartottak a Rába-parti városban.
A hálaadó misét jelenlétével
megtisztelte Metka Lajnšček,
a Szlovén Köztársaság meghatalmazott minisztere és
dr. Török Tamás, az Alapvető
Jogok Biztosának Hivatala
főosztályvezetője, Ropos Márton, az Országos Szlovén Önkormányzat elnöke, valamint
Huszár Gábor, Szentgotthárd
polgármestere.
Franc Režonja, a Muraszombati Egyházmegye nemzetiségekért felelős püspöki
helynöke a jubileum kapcsán
elmondta:
– Tíz éve a muraszombati és a
szombathelyi egyházmegye akkori vezetői a Szentgotthárdon
élő szlovén ajkú hívek kérésének eleget téve, megállapodtak
az anyanyelvi istentiszteletek
rendszeres megtartásáról. Bár
az államhatár sokáig elválasz-

tott bennünket, de itt a Rábavidéken számos lelkipásztor élt,
akik sokat tettek az anyanyelvi
Kissné Köles Erika, a szlovén
nemzetiség parlamenti
szószólója

Variné Trifusz Máriát zenei
szolgálatáért köszöntötték

hitélet megőrzéséért. Isten
igéjének hirdetése az emberek
anyanyelvén a szeretet és a
megbecsülés jele. A nyelvet, melyet eleinktől örökül kaptunk,
mindig becsülni, óvni és ápolni
kell, ehhez ezután is megad

nyelvű hitélet pedig segíti a
szlovén nyelv fennmaradását,
és egyidejűleg hozzájárul az
identitástudat megőrzéséhez. A legfontosabb alapimák,
egyházi népénekek szlovén
nyelven történő elsajátítása

Dr. Nátkainé Szőke Gabriella munkáját
ismerték el a diabétesz-ünnepen
A diabétesz világnapja alkalmából november 16-án
rendezett szentgotthárdi

minden segítséget az anyaországi katolikus egyház a Rábavidéken élő szlovéneknek.
Dániel Katalin, a Szentgott
hárd-Rábatótfalu Szlovén
Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke és dr. Sütő Ferenc
országgyűlési szószólói as�szisztens úgy fogalmazott,
hogy a hitélet kovászt jelent
a közösségen belül, az anya-

ünnepségen Bogdán Iván,
a Vöröskereszt Vas Megyei
Szervezetének igazgatója
oklevéllel és „Ezüst
Dr. Nátkainé Szőke Gabriella,
tű” medállal ismerte
Bogdán Iván
el és köszönte meg dr.
Nátkainé Szőke Gabriella lelkiismeretes
munkáját. Húsz éve
segíti a városi és a
megyei Vöröskereszt
munkáját, oszlopos
tagja a szentgotthárdi
Diabétesz Klubnak. Titkárként nagy szerepe
van abban, hogy a klub,
1999-es megalakulása
óta kiválóan működik.
(H. R. L.)

nemcsak az egyházhoz, hanem a nemzetiséghez való
kötődést is erősíti.
Az ünnepi beszédeket követően megköszönték mindazok
munkáját, akik sokat tettek a
szlovén nyelvű hitélet ápolásáért. Kissné Köles Erika annak idején a helyi nemzetiségi
önkormányzat elnökeként
kezdeményező szerepet vállalt a szlovén nyelvű szentmisék létrejöttében. Azóta is
szervezi, koordinálja, egyezteti mindazokat a dolgokat,
melyek elengedhetetlenek
ahhoz, hogy szlovén nyelvű
szentmise legyen ebben a
templomban. Variné Trifusz
Mária a szentgotthárdi szlovén misék zenei szolgálatában
végzett kiemelkedő munkát.
A hálaadó szentmisén közreműködött a Felsőszölnöki
Keresztelő Szent János Plébánia Szent Cecília Egyházi Énekkara, a Magyarországi Szlovének Szövetsége
Apátistvánfalvi Egyházi Énekkara és a szentgotthárdi Alkalmi Szlovén Egyházi Énekkar.
Horváth R. László

A honismereti klub a Bécs
melletti Heiligenkreuzban járt
A Szentgotthárdi Honismereti Klub tagsága évek óta gyűjti, kutatja a ciszterekkel kapcsolatos emlékeket. November
3-án a heiligenkreuzi ciszter
apátságban járt. Ausztria legrégibb ciszterci kolostora a
Bécsi erdő mélyén, csendes

völgyben fekszik. A mai napig aktívan működő apátság
életébe is betekinthetett a
csoport, s megcsodálhatták a
résztvevők a páratlan szépségű román és gótikus stílusú
épületegyüttest.
M. P.
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Bemutatjuk a Szentgotthárd Énekegyesületet
November 22-én tartották
a Szentgotthárdon működő
civil szervezetek XVII. baráti
összejövetelét (CISZEBAT) a
Színházban. A hagyományokhoz híven itt adták át az Év
Civil Szervezete Díjat, amit a
Szentgotthárd Énekegyesület
érdemelt ki.
Cziráky László SZCIF-elnök
adta át a kitüntetést a Szentgotthárd Énekegyesület elnökének, Kovács Márta Máriának.
A díjat olyan szentgotthárdi
civil szervezet kaphatja, amely
tevékenységét legalább három éve folytatja, és tavalyi,
kiemelkedő munkája révén a
díjra alkalmasnak érzi magát.
A nyertest három pályázó közül
választották ki.
Kovács Márta Mária, a Szentgotthárd Énekegyesület elnöke
mutatta be az egyesületet. Az
énekegyesület 28 éve alakult,
azóta munkálkodik a szentgotthárdi kórushagyományok
őrzésén, fellép a rendezvényeken, forrásokat kutat fel a programokhoz. Az egyesületnek
25 tagja van, közülük – Simon
Miklósné, Hadrik Lászlóné, Böő
Mónika, Vouráné Holecz Edit,
Pácz Gábor – alapító tag is volt.
A kezdeti nagy lelkesedés a szűkös anyagi források, személyi
változások miatt néhány évre
alábbhagyott, de 2002-ben a
jelenlegi elnök vezetésével újjászervezték a civil szervezetet.
A Szentgotthárd Énekegyesület
Szentgotthárd kulturális életének egyik meghatározó szereplője. Hagyományosan visszatérő hangversenyeket szervez.
A Zene Világnapja tiszteletére
minden évben kórustalálkozóra hívnak hazai és határon túli
kórusokat. Három éve karácsonyi hangversenyt tartanak a
szentgotthárdi Nagyboldogas�szony templomban, több mint
10 éve fellépnek a rábakethelyi
templom adventi gyertyagyújtásán. Számos alkalommal

színesítik a kórusok a városi
programokat, civil megmozdulásokat. Kórustalálkozókon
képviselik a várost: Celldömölk,
Körmend, Zalaszentgrót, Letenye, Lenti, Zalaegerszeg, Marcali, Tata, Szombathely. Test-

felvidéki Somorjáról érkező Híd
kórust – 32 kórustag szállását,
ellátását fedezték, ami 680 000
Ft-ba került. A program második része a Szentgotthárd Város
Vegyeskarának 2016. december
2-4. Waldürn, német testvér-

Az énekegyesület Szombathelyen, az Iseumnál

vérvárosi és határon túli kapcsolatokat építettek ki – Izola,
Waldürn, Tarvisió, Somorja,
Pozsonyeperjes, Nagyvárad –
kórusaival.
2005-ben kezdték az szja 1%-át
gyűjteni, a 12 év alatt 1,6 millió Ftot kaptak így, és fordítottak eszközök beszerzésére – kis keverőpult, hangfalak, fellépőruhák,
mikrofonok. 2004-2011-ben az
NCA pályázaton szinte minden
évben nyertek, összesen 3,1 millió forintot, ebből határon túli
kórusokkal közös programok
valósultak meg.
2016-ban sikeresen pályáztak
a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) Nemzeti Ös�szetartozás Kollégiumához. A
pályázat keretében határon
túli, testvérvárosi kapcsolatok
erősítése program keretében
„Énekszóval határtalanul” projektre 1 millió Ft-ot nyertek.
A program első része a Történelmi Napokon valósult meg:
július 29-én a történelmi felvonuláson, 30-án a “Kórusok csatája” hangversenyen a barokk
templomban a Somorjai Híd
kórussal és Szentgotthárd Város Vegyeskarával énekeltek. A

városba való meghívása és a
karácsonyi hangversenyeken
(a plébánián és a bazilikában)
vendégszereplése volt. A pályá-

zati összegből az útiköltség felét,
320 000 Ft-ot tudták kifizetni.
(A szentgotthárdi önkormányzat biztosította a másik felét.)
Kovács Márta Mária az egyesület bemutatását azzal zárta: a
Szentgotthárd Énekegyesület a
jövőben is folytatja munkáját,
célja a kóruskultúra fennmaradása. Ahhoz, hogy ez a tevékenység sikeres legyen, kórusokra és
lelkes kórustagokra van szükség,
akik megvalósítják az általunk
megálmodott programokat.
Kérdezhetnék, miért is tesszük,
amit teszünk? Azért, mert mi
tudjuk, mit nyújt az együtténeklés és a közösséghez tartozás
öröme, és szeretnénk, ha ezt minél többen megtapasztalhatnák!
Az énekegyesület bemutatkozását rögtönzött koncerttel
zárták, így köszönték meg az
elismerést.
(Információ: h.r. l. és
pályázati anyag)
Fotó: énekegyesület

Helyi gazdaságfejlesztést
segítő támogatások
2017. november 30–án a Szentgotthárd, St.Gotthard Spa
& Wellness Fürdő adott otthont a Vas Megyei Foglalkoztatási Paktum VÁLLALKOZÓI TANÁCSADÁS tematikus
programjának.
A vállalkozói tanácsadás több cél mentén szerveződött,
egyfelől, hogy a helyi foglalkoztatásban érintett szereplők
tájékoztatást kapjanak munkahelyteremtő beruházásokhoz kapcsolódó forrásokról, másrészt hogy a helyi
foglalkoztatók részére információs csatornát biztosítson,
ahol lehetőség van megosztani egymással a foglalkoztatási
tapasztalatokat, jó gyakorlatokat, jövőbeni terveket.
Ezen célok mentén, a rendezvényen a munkahelyteremtő és foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, képzési
és támogatási lehetőségekről, a paktumok szerepéről és
szolgáltatásairól kaptak tájékoztatást a jelenlévők, valamint
áttekintették az aktuálisan elérhető európai uniós és hazai
pályázati forrásokat is.
Amennyiben nem tudott részt venni a rendezvényen, és
érdeklődik a támogatásokról, forduljon bizalommal a helyi
munkaerő-piaci mentorhoz.
Kántor Ildikó
munkaerő-piaci szolgáltatási mentor
Nyugat-Pannon Nonprofit Kft.
e-mail: ildiko.kantor@westpannon.hu
web.: www.westpannon.hu • tel.: +36-30-211-2009
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Király Gábor Szentgotthárdon Asztalitenisz-bajnokság
A Rendelőintézet bázisán
működő Egészségfejlesztési Iroda meghívására 2017. december
21-én Szentgotthárdra érkezett
Király Gábor labdarúgó. A helyi
középiskolások két helyszínen
is találkozhattak a magyar válogatottsági rekorderrel. Az első
találkozóra a III. Béla iskola Projektnapja keretein belül került
sor, ahol az iskola tanára, Somogyi Péter beszélgetett a népszerű magyar hálóőrrel. Az iskola
tanárai és diákjai hallhattak és
láthattak is sok érdekes dolgot,
többek között videofelvételek
bemutatásakor nevezetes védéseket, mérkőzéseket. A sikeres
pályafutáshoz a következőket
emelte ki az előadó: rendszeres
munka, a körülményekhez való
alkalmazkodás, beilleszkedés.
Ezt követően a gimnazisták hallgathatták a Haladás

kapusát, itt is több élményt
megosztott a Színházat teljesen megtöltő diákokkal.
Többek között fény derült a
„szürke mackónadrág” történetére, de érdekes kulisszatitkokat mesélt a sikeres EB
szerepléssel kapcsolatban is,
valamint hasznos tanácsokkal
is ellátta a fiatalokat az egészséges életmóddal, a rendszeres mozgással és a sporttal
kapcsolatban. A rendezvény
után az osztályok közös fotót
készíthettek a labdarúgóval,
ami meghatározó és örömteli
volt számukra. A visszajelzések nagyon pozitívak voltak a
közönségtalálkozóval kapcsolatban, ezért a szervezők a jövőben is terveznek hasonlóan
népszerű sportolót meghívni
Szentgotthárdra.
Fotó: Bana Ferenc

December 27-én már negyedik alkalommal rendezték meg Szentgotthárd város
amatőr és nyílt asztalitenisz
bajnokságát a helyi szakosztály tagjai. A versenyre
népes mezőny gyűlt össze az
SZMSZC III. Béla iskola tor-

a szervezők profi munkájához.
Dobogós szentgotthárdi
eredmények:
Ifjúsági fiú: 1., Hamar Martin, Senior férfi: 1., Torma
Géza 2., Cseri László, 3., Farkas József, Gyermek páros: 2.,

nacsarnokában. 9 kategóriában 82 nevezés (egyéni és
páros) érkezett. A versenyt
Huszár Gábor polgármester nyitotta meg, illetve a
versenyzők éremdíjazását a
szentgotthárdi önkormányzat biztosította. A verseny
a megszokottakhoz híven
remek hangulatban zajlott,
és elégedetten távoztak a
sportolók, akik gratuláltak

Hamar Martin–Gőgös Martin 3., Butti Benedek–Farkas
Tamás, 4., Csuk Ábel–Németh
Szilveszter, Páros (30-100):
3., Soós Roland–Soós Barnabás, Páros (100 +): 1., Benkő
János–Varró István, 2., Varga
Elemér–Zakics Sándor, 3.,
Torma Géza–Háklár Zoltán,
3., Méhész Zoltán–Asztalos
Zsolt.
Fotó: Bana Ferenc

Lezárult az alapszakasz a XXXII. Perfect Change Alpokalja Kupán
December utolsó hétvégéjével lezárult az Alpokalja
Kupa alapszakasza, az előzetes erőviszonyok alapján
nagyobb meglepetés nem
történt a továbbjutók tekintetében. Az első öt fordulót
követően két csapat maradt
100%-os: a Looney Tunes és
a Domino Kijev csapatai, de a
tavalyi bajnok Mámor Club3
csapata is a csoportja élén
zárta a küzdelmeket. A folytatásban két részre szakadt a
mezőny, a legjobb 16 csapat
a Perfect Change Alpokalja
és a Sport36 Kupáért küzdenek, míg a mezőny hátsó

része a Librecz Károly Kupa
sikeréért harcolnak. A felsőházban ismét 4x4 csapatos
csoportban versengenek a

továbbjutók az 1. és 2. pozícióért, ami a legjobb 8-ba
jutást éri, a csoportok 3-4.
helyezettjei pedig a továb-

biakban a Sport36 kupáért
versengenek. Az alsóházban
két 4 csapatos csoportban
játszanak körmeccseket a
csapatok, majd az első két
helyezettek az elődöntőben
mérkőznek meg és döntenek a további helyezésekről. Január 13-án megfelelő
létszám esetén az Áfész Női
Kupán mérhetik össze a környékbeli hölgy labdarúgók
tudásukat, míg az Öregfiúk
tornára január 27-én kerül
sor. A további játéknapok:
január 13., 14., 20., 21., 27., 28.,
február 3., 4., 10.
Fotó: Tóth Csaba
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Őszi mérleg: nem rossz, de tovább lehet javítani
A megyei I. osztályban szereplő Kiswire Szentgotthárd
VSE labdarúgó-csapata 6.
helyen zárta az őszi szezont
25 ponttal. A megyei II. osztály
Körmendi csoportjában játszó
Rábatótfalui SE az őszi szezont
a 7. helyen zárta 19 ponttal.
Mindkét csapatnál meglehetősen rapszodikus volt a teljesítmény, mindketten negatív
gólkülönbséget produkáltak.
De hogyan látják az edzők?
Heiter László (Kiswire Szent
gotthárd VSE): – Remekül kezdtük a bajnokságot, hiszen az első

hét mérkőzésen ötször győzni
tudtunk, kétszer szenvedtünk
vereséget, így a tabellán a dobogón, vagy a közelében helyezkedtünk el. Az ősz második
felében sajnos hullámzó lett a
teljesítményünk, nyolc meccsből 3-at nyertünk, egy lett döntetlen, 4-szer pedig kikaptunk.
Ezekből a vereségekből a hazai
pályán elhullajtott 5 pont a
leginkább fájó: a Rum elleni
0:0, illetve a Vasszécseny elleni
0:2, hiszen ennek a két mérkőzésnek a pontjai hiányoztak
az őszi szezon végén a dobogó
harmadik fokához. Összességé-

Úszóverseny
December 7-én harmadik
alkalommal versenyeztek
szentgotthárdi, illetve körmendi diákok a Szentgotthárdi Úszóversenyen a fürdőben.
Szentgotthárd Város Ifjúsági
Tanácsa közel 50. 000 Ft-tal
támogatta a rendezvényt, így
a diákok idén is ingyenesen
versenghettek egymással. A
versenyzők izgatottságától
és szülők szurkolásától volt
hangos az úszótér. 50 méteres
távokon versenyezhettek. A
különböző versenyszámokban több mint 70 gyerek állt
rajtkőre, akik legnagyobb
számban helyi diákok voltak.
A versenyre Huszár Vanda,
Császár-Bartakovics Csaba,
valamint Körmendről Molnár
Csaba edzők készítették fel
növendékeiket. A versenyzők
korosztályuknak megfelelően
gyorsúszásban, hátúszásban
és mellúszásban versengtek.
A nagyobbak már pillangó-

úszásban is kipróbálhatták
tudásukat. A legjobbak érem
díjazásban részesültek. Tavasszal Körmend város hívja
vissza a szentgotthárdiakat.
A verseny remek alkalom
volt arra, hogy a gyerekek
versenykörülmények között
tesztelhessék tudásukat a
januári Megyei Diákolimpia előtt, valamint azoknak,
akik nemrég ismerkedtek
az úszással, hiszen ők megtapasztalhatták, milyen versenyezni, illetve, hogy néz ki
egy úszóbajnokság. A végig jó
hangulatú versenyt a jövőben
ismét szeretnék megrendezni,
és ezúttal köszönik a szentgotthárdi fürdő közreműködését is. A diákok számára a
folytatás a január 8-i Megyei
Úszás Diákolimpia lesz, ahol
remélhetőleg hasonlóan szép
számban és sikeresen szerepelnek a helyi iskolások.
Fotó: Bana Ferenc

ben elégedett lehetek, a védekezésünk és a labdabirtoklásunk
egyre jobb, csak az a gond, hogy
kevés gólt lőttünk, de remélem,
ez tavasszal változni fog. Büszke
vagyok a csapatra, mert a rutinos játékosok mellett a többség
saját nevelésű, vagy környékbeli
fiatal, és az U19-es csapatból is
(ők vezetik a tabellát) egyre több
játékos mutatkozik be a felnőttek között. A téli felkészülést január 15-én kezdjük heti három
edzéssel és edzőmérkőzésekkel.
Remélhetőleg a keret együtt
marad, de várható még egy-két
játékos érkezése is.
Merkli József (Rábatótfalui
SE): – Egy mérkőzéssel kevesebbet játszottunk más csapatoknál, a harmadik helyezett
nyolc ponttal van előttünk,
a dobogó elérése még nem
reménytelen. A 7. helyezés az
előzetesen vártnál sajnos gyen-

gébb, legalább az első hatba
vártuk a csapatot, közelebb a
dobogóhoz. A szereplésünk
meglehetősen rapszodikus volt.
Támadó szellemben játszunk,
ezt mutatja a sok rúgott gól is,
ami több is lehetett volna jobb
helyzetkihasználással. A védelem lehetne kissé veretesebb,
ezen a téren még van javulni
valónk. Igyekszem ifi játékosokat is fokozatosan beépíteni
a csapatba. Teremben és szabadban egyaránt készülünk a
tavaszi szezonra, természetesen
felkészülési mérkőzéseket is beiktatva. Változás nemigen várható a tél folyamán, de bízom
benne, hogy felépülnek a sérültjeink a tavaszi rajtig, köztük
vannak standard játékosok is. A
bajnokság végén szeretnénk a
dobogó környékén zárni, s erre
képes is ez a gárda. 
(l. e.)

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.
Telephelyünkön garázsok, irodák, raktárak bérbeadók!
Szentgotthárd, Széll K. tér 11. Tel.: 00-36-94-553-023
E-mail: info@szetszentgotthard.hu
www.szet-kft.hu
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I. Szentgotthárdi Tornaverseny

Gotthárdi futók
a futóversenyeken

December második hetén
rendezték meg az első szentgotthárdi tornaversenyt, melyen a hazai tornászkislányok
két-két csapattal bizonyíthat-

órás délutáni program jó hangulatban telt, ahonnan sikerélménnyel és pozitív emlékekkel
távozhattak a versenyzők. Az
első korcsoportban a hazaiak

tak a gimnázium tornatermében. Huszár Vanda (tornaedző), a rendezvény szervezője
szerint a verseny elsődleges
célja a versenyzési lehetőség
biztosítása volt, és felkészülés
a megyei döntőre. Több mint
nyolcvan első és második korcsoportos kislány érkezett
Celldömölkről, Körmendről
és Szentgotthárdról. A közel öt

A - csapata győzedelmeskedett
(68,95p), második helyezést
Celldömölk (68,4p), és bronzérmet a Szentgotthárd B tornászai (65,95p) szerezték meg, kis
pontkülönbséggel megelőzve
ezzel Körmendet (65,45p). A
második korcsoportban a zenés talajtornán és ugráson
kívül gerendagyakorlatot is
láthattak a nézők. Aranyér-

A szentgotthárdi futók
évek óta rendszeresen és
eredményesen szerepelnek
határ közeli utcai futóversenyeken Ausztriában. A
szentgotthárdiakhoz már
sok futó csatlakozott a megyéből, többségük Szombathely, Körmend, Kőszeg
városokból és térségéből, de
már Győr-Moson-Sopron
és Zala megyékből is. A versenykiírások lefordítását és
szétküldését, a nevezők ös�szegyűjtését és a csoportos
nevezéseket két aktív futó,
Woki Zoltán és Woki Edina
szervezi, intézi.
2017-ben Bad Blumauban
77(!), Bad Waltersdorfban
és Jennersdorfban 55, Für
stenfelden 51, Leitersdorfban
45 Vas megyei futó vett részt,
de szép számmal voltak a
stinatzi, loipersdorfi, bad
radkersburgi, feldbachi,
grosspetersdorfi, stegers
bachi futóversenyeken is.
Woki Zoltán

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

met szerzett Celldömölk A
csapata (105,45p), ezüstérmet
a hazaiak (104,75p) és bronzérmet Körmend csapata (100,1p)
szerezte meg. A tornát zenés
akrobatikus show zárta, ahol
a nagylányok fantasztikus
kreatív egyéni gyakorlatokat
mutattak be.
Csapattagok I. korcsoport.:
Viserálek Zora, Mizser Mira,
Kozma Nóra, Poszavecz Lili,
Szabó Valencia, Kozó Jázmin,
Somfalvi Lorina, Gubics Léna,
Rónai Zsófia, Székely Dóra,
Merz Viktória II. korcsoport.:
Szabó Letícia, Hegyi Szófia,
Károlyi Maja, Mészáros Izabella, Sipos Adél, Kovács Hédi,
Csörnyi Mira, Kulcsár Regina,
Pál Leila, Czeglédi Karina. Bemutatóztak: Mészáros Dóra,
Máté Mira, Varjú Ivett, Torma
Regina, Szabó Zsófia, Závecz
Gréta, Sárvári Alíz.
Gaál Ákos
Sport- és ifjúsági referens

rendel:
szerdán 10-12 h • hétfőn 15-18 h • csütörtökön 15-18 h

Még nem szabad csatlakozni a csatornára
Máriaújfaluban az Európai Unió és a központi
költségvetés 426,2 millió forintos támogatásával,
a KEHOP-2.2.1-15-2015-00006 számú projekt
keretében zajlik a szennyvízcsatorna kiépítése.
2017. december végére ugyan elkészült a
szennyvíz gerinccsatorna hálózat és a hozzá
csatlakozó házi bekötések, 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.
A 2018. március 29-i kivitelezési határidő
végéig a kivitelező COLAS Alterra Zrt. elkészíti
az üzemeltetéshez szükséges átadás-átvételi

dokumentációt is. A sikeres műszaki átadásátvételt követően kezdődhet majd meg a lakossági
rákötés.
Felhívjuk tehát minden kedves máriaújfalui
lakos figyelmét, hogy ameddig a próbaüzem
el nem indul és erről tájékoztatást nem
kapnak, a csatornahálózatra csatlakozni
tilos!

Kohéziós Alap
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Minimum 300.000 Ft
fizetéssel, keressük
a legjobb
üzletkötőket,
vagy akik a legjobbak akarnak
lenni, friss nyugdíjasok
jelentkezését is várjuk!
Egyhetes ingyenes bentlakásos
átképzéssel készítjük fel
a munkatársakat.
Info: www.domusmed.hu
vagy 20/238-2400.

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

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

Az Opel Szentgotthárd Kft. Nyílt napot rendez Tudásközpontjában.
Téged várunk, ha:
Téged várunk,
várunk ha:
8. osztályos vagy, pályaválasztás előtt állsz és érdekel a műszaki pálya
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,
már középiskolában tanulsz és a következő tanévtől gyakorlati képzőhelyet keresel a gépi forgácsoló, villanyszerelő,
automatikai/ mechatronikai technikus szakmákban
automatikai/ mechatronikai technikus szakmákban
a választott szakmád gyakorlati ismereteit a legmodernebb környezetben, tapasztalt oktatóinktól akarod megtanulni
a választott szakmád gyakorlati ismereteit a legmodernebb környezetben, tapasztalt oktatóinktól akarod megtanulni
már a középiskolás éveid alatt szeretnél juttatásokban részesülni
már a középiskolás éveid alatt szeretnél juttatásokban részesülni

Ha
Ha felkeltettük
felkeltettük érdeklődésedet,
érdeklődésedet, gyere
gyere el
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