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A magyar kultúra napja:
Domiter Juditot díjazták

A város közel
négymilliárdból
gazdálkodhat
Január 31-én tartott ülést a szentgotthárdi önkormányzat. Megvitatták és elfogadták a 2018-as
költségvetést, munkásszálló kialakítása projekt kapcsán jelzáloggal
terhelték meg a rábakethelyi volt
határőrlaktanya épületét, és döntöttek az intézményi takarítás jövőbeni
ellátásáról. A képviselők zárt ülésen
tárgyaltak a sporttelep és sportcsarnok helyzetének rendezéséről.
Huszár Gábor polgármester beszámolt a decemberi ülés óta eltelt
időszak történéseiről. Megemlékezett a közelmúltban, Bochumban
elhunyt Ernst A. Hofmanról, a szentgotthárdi Opel gyár létrehozójáról
és első vezérigazgatójáról.
Folytatás a 4. oldalon

Többen még álltak is a Refektóriumban
a magyar kultúra napjához kapcsolódó
városi rendezvényen január 22-én, olyan
nagy volt az érdeklődés.
Az ünnepséget a Himnusz közös eléneklése után Labritz András egy Quimby-dallal
nyitotta. Lugosi Iringó, az Arany János iskola 4. osztályos tanulója őrségi népmesét
mondott.
A magyar kultúra napjáról Huszár
Gábor polgármester emlékezett meg. Elmondta, hogy Kölcsey Ferenc 1823. január
22-én véglegesítette a Himnusz kéziratát,
így nem véletlen, hogy éppen a magyar
Himnusz megírása vált a magyar kultúra

ünnepévé. A nyelv és kultúra köti össze
a magyar embereket a világon. A szocializmus idején Rákosi Mátyás egy újabb
Himnuszt akart íratni, melyre Kodály
Zoltán csak így reagált: jó nekünk a régi
is. A polgármester úgy véli, nem vitatható,
hogy Szentgotthárd jó gazdája a magyar
kultúra ápolásának és megőrzésének. Kiváló könyvtára, megújuló, új kiállításokat
szervező múzeuma, a méltán elhíresült
mozi, a színházi programok, az országos
hírű rendezvények, a színvonalas kiadványok mind ezt támasztják alá. Remélhetőleg ezt nemcsak tovább lehet vinni, de
tovább is lehet fejleszteni.
Folytatás a 7. oldalon

Az iskola névadójára
emlékeznek
A Szentgotthárd és Térsége Iskola
Arany János 1-4 Évfolyamos Általános Iskolája 1988. március 2-án
vette fel Arany János nevét. Névadó
ünnepségük 30. évfordulójára a
Színházban gálaműsorral is készülnek, melynek időpontja március 1.,
17 óra. (A megfelelő szervezés miatt
az ingyenes belépőjegyeket az iskola
titkárságán lehet kérni.)
Március 2-án 10 órai kezdettel
névadójuk születésnapjára emlékeznek, Arany János szobra előtt időkapszula elhelyezésére is sor kerül.
(Információ: Arany iskola)
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Feltűzték a szalagokat a gimnazistáknak
Szentgotthárdon január 13-án tartották a
szalagavatót a Szentgotthárd és Térsége
Általános Iskola és
Gimnázium Vörösmarty Mihály Gimnáziumában. Negyvenhárom érettségi
előtt álló diák mellére
tűzték föl az osztályfőnökök a szalagokat.
A szokásokhoz híven a Színházban kezdődött az ünnepség
családtagok és barátok körében. Az osztályfőnökök, Szabóné Budai
Tünde és Jakab Anikó vezetésével érkeztek az érettségi
előtt álló diákok a színpadra,
a 12.g, osztályból 25-en, 12.b
osztályból 18-an. Az ünnepi
beszédek elhangzása után
az osztályfőnökök föltűzték

tánctanár tanította be a fiataloknak,
ke r i n g ő t t á n c o ltak, majd a lányok
édesapjukat, a fiúk
édesanyjukat vitték
táncba.
A jó hangulatú
esten az Extázis zenekar szolgáltatta a
talpalávalót, a vendéglátásról a Club 3
étterem gondoskodott, hajnalig tartott
a mulatság.
(Információ:
gimnázium)
Fotó: Herr Péter
a szalagokat. A diákok vidám
műsort adtak, énekkel, jelenetekkel, paródiákkal elevenítették fel a diákéletet.
A szokásokhoz híven a gimnázium aulájában folytatódott
az ünnepség. A nyitótánc koreográfiáját Herczeg Attila

Metszik a fákat a városban
A SZET Szentgotthárdi Kft. végzi az önkormányzat megbízása
alapján a fametszési munkálatokat a város meghatározott
területein. Eddig a Mária, Dózsa György, Deák Ferenc, Baross
Gábor és Petőfi Sándor utcákban végeztünk a fametszésekkel.
A munkákat a Mártírok, Árpád, Hunyadi, Bethlen, Kossuth,
István király utakon és a Pável Ágoston lakótelepen folytatjuk.
Az idei évben sor kerül a Széll Kálmán tér fáira is a Deák Ferenc út és a Hősi emlékmű között, ahol 14 gömbkőris koronáját
jelentősen visszavágjuk, mert már túlnőtték magukat. Ezeknek
a fáknak a koronáját 1,2 méteres ágakra kell visszametszeni,
hogy meg tudjanak újulni, és így már ősszel egy szép másfél
méteres gömbforma lesz látható.
Kérjük a fentiek szíves megértését!
Köszönettel, a SZET Szentgotthárdi Kft dolgozói.

rendel:
szerdán 10-12 h • hétfőn 15-18 h • csütörtökön 15-18 h
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A település képe az ott lakók tükörképe
Szentgotthárd Településképi
Arculati Kézikönyve és településkép-védelmi rendelettervezetének munkaanyagáról tartott lakossági fórumot
január 19-én, a Refektóriumban Kiss Gábor, a város főépítésze. A vetített képekkel
illusztrált előadás talán még
azoknak is tartogatott újdonságot, akik korábban azt
hihették, jól ismerik a várost
és környékét.
Kiss Gábor főépítész röviden összefoglalta a településképi arculati kézikönyv és
a településkép-védelmi rendelet előkészítésének jogi és
hatósági előzményeit. Tavaly
kezdődött a munka, figyelembe vették a témához kapcsolódó s már meglévő helyi
önkormányzati rendeleteket,
dokumentumokat. Az épített
és természeti környezetet, a
tájegységet, a településképet
kísérlik meg föltérképezni, és
javaslataikat megfogalmazni. Előadása során többször
hangsúlyozta, a több mint
fél év alatt végzett munkával
összeállított dokumentum
pillanatnyi állapotot tükröz,
ha visszatekintünk Szentgotthárd történetére, láthatjuk, hogyan változott a város
évtizedek alatt is. A város és a
hozzá szorosan kapcsolódó 9
település tájegységet alkotva,
együtt fejlődött. A természetvédelmi területen található
tájépítészeti örökség védelme
nem lehet a technikai fejlődés
gátja.
Meghatározták, hogy hol
találhatók a városban országos és helyi emlékek, hol
húzódik régészetileg értékes
a terület, a városhoz csatolt
egykori falvakban a népi építészet még fellelhető emlékei.
Kiemelte Farkasfát, amely
telekszerkezetével, régebbi
épületeivel ma is híven őrzi a
múltat. (megtalálhatók még a

házakhoz tapasztott lugasok
is, amelyek a korábbi szőlőművelésre emlékeztetnek, a
filoxéra-vész pusztított a 19.
században). Rábafüzesen a

zet, a hasonló kisvárosok
közül is kiemelkedik a nagy
zöld felületekkel, amelyek
az intézmények udvarán,
az utcákon, parkokban is

Kiss Gábor elmondta, hogy
ajánlásokat is megfogalmaztak a dokumentumokban.
Szentgotthárd és a hozzá tartozó településeken továbbra
is jellemző marad a szeres és
szertelen építkezés, nincseKiss Gábor,
nek egységes utcaképek (egySzentgotthárd főépítésze
két „szépen beállt” utcától
eltekintve). Az építkezéseknél
fontos, hogy a tájba, a terepbe
illeszkedő épületek készüljenek, az általános örökségeket
pedig jó lenne megőrizni. A
városias területen meghatározza a jövőképet a tömbök,
a társasházak beillesztése
a már beállt utca- és telekstruktúrákba. „A településkép
nem valami elvont fogalom,
amiért valaki vagy valakik
hianz, Rábatótfaluban a szlo- visszaköszönnek. A város majd felelősök lesznek, és
vén (vend) építészeti hagyo- jól használható természe- kötelezően foglalkoznak vele,
mányt követték. A mai építke- ti kincse a Rába, de élőbb a település képe az ott lakók
zéseknél érdekes megfigyelni, kapcsolatot lehetne kialakí- tükörképe, közérdek, hogy
hogy időnként megtartják a tani a kisebb patakok (Zsida foglalkozzanak vele.”
régi épületet, és elé vagy mögé patak, Szentgotthárd patak)
A főépítész előadása végén
építik az új családi házat.
környezetével is, a ma még megköszönte mindazok seSzentgotthárd belgítségét, akik a szervárosa hozzávetőleg
teágazó munkában
150 éve, több intenzív
részt vettek, külön
szakaszban alakult ki,
köszönetet mondott
az iparosodás húzta
a Szentgotthárdi
maga után a váltoHonismereti Klubzásokat. A főépítész
nak, amely újabb
kiemelte, a történelmi
épületek és homvárosrész megőrzése
lokzatok helyi védeltovábbra is kiemelt
mére tett javaslatot.
feladat. A városmag
A lakossági fórum
köré a kertvárosi révégén kérdezni leszek a 30-as, 40-es
hetett, a várost csúévekben jöttek létre,
fító két épületről,
a 70-es, 80-as években
a belvárosi egykoaz új iparosítás korri turistaszállóról
szakában húzták fel az
és az évtizedek óta
emeletes házakat. Az
üresen álló, rábafüA
Hunyadi
úti
Fináncház
épületének
1900-as évek elején
zesi határátkelőről
homlokzatát is helyi védelemre javasolta
épült gyárakat is nagy
kérdeztek. Kiss Gáa honismereti klub
műgonddal tervezték,
bor elmondta, egyik
ha ma a régi épületeképület sincs a helyi
re tekintünk, láthatjuk, hogy elhanyagolt partokon akár önkormányzat tulajdonában,
mennyire eltérnek az újkori kisebb parkokat is kialakít- a romos turistaszálló tulajdo„dobozolásoktól”, az „egysze- hatnának. Szép környezet- nosára már több alkalommal
rűsített” mai gyárépületektől. ben fekszik a mestersége- szabtak ki bírságot.
Szentgotthárd nagy előnye sen kialakított Hársas-tó
(t. m.)
a szép természeti környe- Máriaújfalu határában.
Fotó: Horváth R. László
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Közel négymilliárdból gazdálkodhat a város:
szorosabbra húzták a nadrágszíjat
Folytatás az 1. oldalról
A polgármester beszámolója során videóképekkel illusztrálva bemutatta a Refektórium korabeli falburkolatát
és szekrényeit, amelyeket egy
pályázat révén sikerült megmenteni, és felújítását követően eredeti helyére visszahozni
egy budapesti raktárból.
A testület ezen az ülésen
tárgyalta az önkormányzat
2018-as költségvetését. A polgármester elsőként Kovács
Márta Máriának, a Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnökének adta meg
a szót. Az elnök elmondta, a
költségvetés összeállításakor
a 2015-2019. időszakra vonatkozó Gazdasági Programmal
összhangban, a város működésének megtartása mellett
a fejlesztések előkészítése, a
beruházások folytatása, befejezése volt a céljuk a likviditás
megőrzése mellett.
A 2018-as költségvetésben
3 milliárd 995 millió Ft bevétellel és kiadással számolnak.
A bevételi forrásokból 1 milliárd 702 millió forint a 2017-es
pénzmaradvány, amelyből
1 milliárd 412 millió forint a
megnyert pályázati támogatások átutalt összege.
A bérleti díjakból, szolgáltatásokból 196 millió forintra
számítanak, a helyi adóból 1
milliárd 52 millió Ft-ra. A korábbi évektől eltérően a helyi
adóbevétel az idén 465 millióval lesz kevesebb. A kieső
jövedelem pótlására ingatlan
(elsősorban telek) értékesítést
terveznek.
Az önkormányzat a bevételcsökkenés ellenére gondoskodik az intézmények megfelelő
színvonalú fenntartásáról
és működtetéséről. A bérek
emelkedéséből adódóan 2,8
százalékkal növekedtek a

működési költségek az előző
évihez képest. Az intézmények
– bölcsőde, óvoda, egészségügyi szakellátás, gondozási
hálózat, családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, könyvtár
és múzeum, önkormányzati
közös hivatal – működtetésére
1 milliárd 907 millió forintot
terveztek. Beruházásokra 1

A fürdő-kötvényhez kapcsolódó kezességvállalásra 300
millió forintot terveztek.
A szentgotthárdi önkormányzat a kötelező feladatok
mellett fontosnak tartja az
önként vállalt feladatok ellátását, színvonalas kulturális
és sportprogramok megvalósulását, a helyi társadalmi

A pénzügyi bizottság tagjai

milliárd 388 millió forintot
fordítanak, ennek része a korábban pályázatokra elnyert
pénz is.
Kovács Márta Mária ismertette a legfontosabb pályázati
beruházásokat (a Várkert
fejlesztése (238 millió Ft, az
óvoda bővítése, energetikai
felújítása 155 millió Ft, a kerékpárút-fejlesztés 298 millió
Ft, Szentgotthárd-Máriaújfalu
szennyvízhálózat kiépítése 51
millió Ft., az ipari park alapinfrastruktúrájának fejlesztése 456 millió Ft, a Hunyadi
út felújítása 30 millió Ft. Az
önkormányzat saját forrásból újítja meg a máriaújfalui
kultúrházat 9,6 millió Ft,
önkormányzati intézmények
felújítása 3 millió Ft., önkormányzati ingatlanok felújítása 10 millió Ft, máriaújfalui
útfelújítás 50,9 millió Ft.,
ingatlanvásárlás 55,5 millió
Ft., belterületi vízrendezés
10,9 millió Ft.

és civil szervezetekkel való
együttműködést. A költségvetés 27,8 százalékát fordítja
erre a célra.
Az elnök megköszönte
mindazok munkáját, akik
segítették a költségvetés megtervezését, és kérte a testületet, fogadja el az előterjesztést.
Huszár Gábor polgármester
elmondta, a minimálbér-emelés 24,7 millió forintos többletkiadást jelent a városnak.
Dr. Haragh László, az Önkormányzati Erőforrások és
Külkapcsolatok Bizottságának
elnöke kiemelte: a város költségvetésének közel egyharmadát költi az önként vállalt
feladatokra, amely az élhetőbb város finanszírozására
fordítódik. Virányi Balázs, az
Eszközkezelő Bizottság elnöke
elmondta, konszenzusra jutott
a bizottság, véleménye szerint
azonban előbbre is kellene
tekinteni, túl nagy a függőség
a legnagyobb cég iparűzési

adójától, a kiadási oldalon kellene másképp gondolkodni, a
fürdőhöz kapcsolódóan szorgalmazta a korábbi kormányhatározat érvényre juttatását.
A képviselő-testület elfogadta a 2018-as költségvetést.
A Jánosik és Társai Kft. de
cemberben felmondta az önkormányzattal 2011-ben megkötött szerződését, amely az
önkormányzati intézmények
takarításáról rendelkezett.
2013-ban az oktatási intézmények állami átvétele után közel
felére esett vissza a takarítási
felület, a kft. a gimnázium és a
Széchenyi iskola tornacsarnokát, az önkormányzati hivatalt,
a könyvtárat és múzeumot, az
orvosi rendelőket, a családsegítő épületét tartotta rendben.
A szolgáltató nem gazdaságos
működésre hivatkozva mondta fel egyoldalúan a szerződést.
Április elsejétől új szolgáltatóról kell gondoskodni az
intézményeket fenntartó önkormányzatnak. A szentgotthárdi önkormányzat a feladat
ellátásával a SZET Szentgotthárdi Kft.-t bízta meg, egyúttal
felmondta a takarítószerek
beszerzésével korábban megkötött szerződést a Medi-Tork
Bt., jogutódlás után Higi-Shop
Kft.-vel. A SZET Szentgotthárdi
Kft. a tisztítószerek beszerzésével együtt vállalja a munkát.
A rábakethelyi volt határőr laktanyában munkásszálló
kialakítására nyújtott be pályázatot az önkormányzat,
az államtól kapott épületre a
támogatás 150%-a erejéig kerülhet jelzálogjog bejegyzésre. A pályázat pozitív elbírálása esetén
tizenöt évig elidegenítési tilalom
vonatkozik majd a kialakítandó
munkásszállóra. A képviselők
megszavazták az előterjesztést.
(t. m. )
Fotó: Horváth R. László
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A gazdálkodásról, a kézilabdacsarnok ügyéről
is kérdeztük a polgármestert
Január 31-én elfogadta a
szentgotthárdi önkormányzat a 2018-as költségvetést.
Huszár Gábor polgármestert
a város idei gazdálkodásáról
kérdeztük.
– A korábbi évekhez képest,
január 31-én nagyobb viták
nélkül fogadták el az önkormányzati képviselők az idei
költségvetést, holott közel félmilliárd forinttal csökkent az
iparűzési adó. Mi ennek az oka?
– A pénz elosztása a korábbi években azért adott több
vitára okot, mert nagyobb
mozgásterünk volt. Az idén
a szűkösebb keret miatt nagyon patikamérlegre kellett
tennünk a költségvetést, holott
összességében közel 4 milliárdos összegről van szó,
hiszen csak a pályázatokból
1,7 milliárd forint jutott a
városba, és még több mint
egymilliárd értékű pályázati
fejlesztés vár elbírálásra. Van
rá példa, hogy több milliós
pályázati önrész jelenthet
az idén likviditási gondot – a
pénzt megelőlegezi az önkormányzat – és majd 2018-19ben jelenik meg a hozadéka.
Sok év után elértük, hogy a
képviselők a bizottsági üléseken beszélik meg a gondokat,
vitáznak arról, hányféle módon lehetne megoldást találni
rájuk, és elsősorban nem a
tv-közvetítéseket használják
erre. Ez a folyamat stabil, demokratikus gondolkodást feltételez, a valós problémákat
az arra hivatott fórumokon
kell megvitatni, majd arról a
nyilvánosságot tájékoztatni.
– Elsősorban a helyi adók
visszaesése okozta a hiányt?
– A városban működő gazdasági társaságok hozzávetőleg 400 millióval kevesebb
iparűzési adót fognak fizetni

az idén, és még nem tudjuk
pontosan, de feltételezzük,
hogy a tavalyi év termeléscsökkenése miatt a városnak
150 milliós visszafizetési kötelezettsége is lesz. A kormányzat ösztönzi a nálunk telephellyel rendelkező külföldi
cégeket fejlesztésre, tavaly a
Külgazdasági és Külügyminisztérium is segített abban,
hogy az ipari parkban lévő katalán cég, az AMES Hungária
Kft. a tervezettnél korábban

önkormányzatainak szűkös
pénzügyi helyzetét – teljes
egészében nem képesek maradéktalanul megfizetni a
szolgáltatások rájuk eső hányadát. A város ezt vállalja. A
testületi ülésen is elmondtam,
büszkék lehetünk arra, hogy a
szentgotthárdi önkormányzat a kötelező állami feladatokon túl is képes helytállni
több területen. Például az
egészségügyi fejlesztésre kötelezően 44,5 millió forintot

Huszár Gábor polgármester
bővíti szentgotthárdi üzemét, újabb munkahelyeket
teremtve. A hiányt csak legvégső esetben szeretnénk az
ipari park területén kívül eső
telkek eladásából fedezni.
– Milyen arányban szolgálja
a térség fejlődését is a város,
lehetséges, hogy ezért kaphatna
valamilyen kompenzációt az
államtól, vagy a környék többi
önkormányzatától?
– Szentgotthárd mindig is
vállalta, hogy a térség felelős
központja. A gyermekintézmények, a szociális hálózat,
a gondozási központ, a Rendelőintézet, az orvosi ellátások működtetése túlmutat
a város földrajzi határán.
Szentgotthárd önkormányzata tisztában van azzal, hogy
finanszírozási szempontból
– ismerve a térség kisebb

kellett volna fordítanunk, de
önként vállaltan 227 millió
forinttal számoltunk az idei
költségvetésben. Szentgotthárd és a térség lakóinak jobb
ellátására törekszünk.
– A pályázatok miként befolyásolják az önkormányzat
gazdálkodását?
– A pályázatok bizonyos
értelemben kényszerpályára
állították az önkormányzatokat, a 2013-14-ben szabott
irányzat szerint haladhattak.
Szerencsére a megyében
lévő városok vezetői leültek
egymással, és kidolgozták a
2014-2020 közötti pénzügyi
terveket. Határozott irányt
képviselt a szentgotthárdi
önkormányzat, nem akartuk,
hogy a pályázatok irányítsanak bennünket. Ehhez a
város számára fontos terve-

ket dolgoztunk ki jó előre,
a terv része volt az is, hogy
nem adtuk ki a feladatot a
kezünkből külső cégeknek.
Az önkormányzat szakmai
csoportjának munkatársaival
közvetlenül nyomon tudtuk
követni a fejleményeket, elég
sok olyan pályázatot is megnyertünk, amelynek 100%-os
fedezete volt.
– Szentgotthárd maga előtt
görget több megoldandó ügyet:
ilyen a kaszagyár területének
rendezése, a fürdő pénzügyi
helyzete, a kolostor felújítása,
a kézilabdacsarnok befejezése…
– Ezek azok az ügyek, amelyekre rengeteg energiát fordítok, kívülről nézve eredmény
nélkül. Tanulmányt lehetne
írni a tornyosuló akadályokról.
Kormányzati segítség nélkül
nem tudja a szentgotthárdi
önkormányzat megoldani
ezeket. A kézilabdacsarnok
dolgát a januári önkormányzati döntéssel kimozdítottuk a
holtpontról. Megteremtettük
annak a lehetőségét, hogy a
sporttelep teljes területe vis�szakerülhessen a város tulajdonába, a terhelés már lekerült
a földhivatali széljegyzetből,
így egy esetlegesen megítélendő kormányzati támogatással a
város befejezheti az építkezést.
– Folytatódhatnak-e a színvonalas kulturális rendezvények
és programok, jut elég pénz
a civil szervezetek és a sport
támogatására?
A város elkötelezett a színvonalas kulturális programok
mellett, továbbra is támogatja
a sportot, a civil szervezeteket
és a városrészi önkormányzatok és civil szervezetek
programjait is. Kőbe van vésve,
hogy ebből nem engedünk,
a korábbi évekhez hasonló
támogatásra számíthatnak.
(t. m.)
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Szentgotthárd és Tskaltubo együttműködése
Szentgotthárd és a grúziai Tskaltubo város között együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá a két város polgármestere
február 7-én Szentgotthárdon, az önkormányzati hivatalban.
Az ünnepélyes aláíráson jelen volt Zaza Kandelaki, Georgia
magyarországi nagykövete, valamint Marton Ferenc, a Vas
Megyei Közgyűlés alelnöke is.
Vas megye már kapcsolatot
létesített a grúziai Imereti
régióval, és Szombathelynek
is van testvérvárosi kapcso-

kultúrájának, történelmének, értékeinek megismerése.
Szentgotthárdon van egy szép
fürdő és egy négycsillagos

is rácsatlakoznak. A történelmi időkben Szentgotthárd
mindig is a térség kulturális
és vallási központja volt, 400
négyzetkilométer tartozott a
ciszterekhez és a városhoz. Jó
volna ezt a központi szerepet
megőrizni és erősíteni. Grigol
Ioseliani, Tskaltubo polgármestere megköszönte a meghívást, fontosnak ítélte ennek
a szándéknyilatkozatnak az
aláírását, és viszontlátogatásra
hívta meg a szentgotthárdiakat. Szót kért Zaza Kandelaki
nagykövet is, aki azt a szándékukat erősítette meg, hogy

és Tskaltubo együttműködési
megállapodást kössön. Mint
mondta: szándékuk, hogy egy
európai uniós projekt segítségével szélesítsék és erősítsék a
térségi kapcsolatokat.
A két településről rövidfilmeket vetítettek, ennek során
Szentgotthárd a Szerelmesek
Fesztiváljából adott ízelítőt a
vendégeknek. A grúzok egy
kisfilmet hoztak a város ünnepéről is, amelyre rendre
meghívják a testvérvárosok
küldöttségeit. Mielőtt a két polgármester ünnepélyesen kézjegyével látta el az együttmű-

Egy csoportban az eseményen részt vevő magyarok és grúzok
lata grúz településsel. Huszár Gábor, Szentgotthárd
polgármestere köszöntötte a
megjelenteket, majd arról beszélt, hogy egy barátság megalapozása mindig kitüntető
esemény egy város életében.
A magyar közmondás szerint
a szó elszáll, az írás megmarad,
ezért fontos, hogy írásban is
dokumentálva legyen a két
település együttműködése,
kapcsolata. Ennek néhány
elemével kapcsolatban kifejtette, hogy fontos egymás

szálloda, ez is hozzájárulhat a
turisztikai kapcsolatok megalapozásához és fejlesztéséhez. (Külön kérte a nagykövet
közreműködését ebben a törekvésben.) Előtérben lehet
a gazdasági együttműködés
is, ezen a téren alapozhatnak a határon átnyúló ipari
parkra, ahol akár egy logisztikai központ is létesíthető.
Az infrastruktúrát erősíti a
Szentgotthárd és Körmend
között épülő gyorsforgalmi
út, amelyre osztrák oldalon

A dokumentumok cseréje
szeretnék, ha egyre több magyar településnek lenne grúz
kapcsolata. Értékelte Magyarország segítségét Grúziának
biztonsági, gazdasági téren.
Marton Ferenc közgyűlési
alelnök utalt a grúziai látogatásukra, amely hozzájárult
ahhoz is, hogy Szentgotthárd

ködési megállapodást, Huszár
Gábor bemutatta a népes grúz
küldöttség tagjait. A dokumentumok cseréje után pezsgős
koccintással is megpecsételték
a kapcsolatfelvételt, és ajándékok átadására is sor került.
L. E.
Fotó: Bana Ferenc

Pedagógiai szakszolgálat: már óvodáskorban
egyre több gyerek szorul fejlesztésre
2013 óta működik a Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szentgotthárdi Tagintézménye. Tevékenységükről, a szolgáltatások iránti
érdeklődésről kérdeztük
Nagyné Drávecz Klára tagintézmény-igazgatót.
Minden járásban létrejött ilyen szervezet, amely

magában foglalja a korábbi
nevelési tanácsadók és szakértői bizottságok feladatát,
és tevékenysége több egyéb
feladattal is bővült – kezdte tájékoztatását Nagyné
Drávecz Klára tagintézményigazgató. – Feladatkörükbe
tartozik a gyógypedagógiai
tanácsadás, a korai fejlesztés
és gondozás, a logopédiai

szolgáltatás, a gyógytestnevelés, a továbbtanulási és
pályaválasztási tanácsadás,
a nevelési tanácsadás, a szakértői bizottsági tevékenység, az iskolapszichológiai,
óvodapszichológiai ellátás,
valamint a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók
gondozása. Minden évben
bővül az ellátottak száma,

ehhez jelenleg nyolc szakember áll rendelkezésre, ketten
pedig megbízási szerződéssel
dolgoznak. Helyben a nevelési tanácsadást, a logopédiát, a szakértői bizottsági
tevékenységet és a gyógytestnevelést végzik a szakemberek. Az előző tanévben
630 ellátottat regisztráltak,
a szolgálatot igénybe vevők
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száma 2013 óta folyamatosan
emelkedik. Mindenkit nem
tudnak azonnal fogadni,
szükség van várólistára, de
igyekeznek a rászorulókat
a legjobb tudásuk szerint
ellátni. Fontos, hogy minél
többen tudjanak róluk, arról,
hogy milyen gondokkal lehet
hozzájuk fordulni. A nevelési-oktatási intézmények
jól ismerik a tevékenységi
körüket, és tájékoztatják is a
szülőket erről, arra ösztönözve őket, hogy szükség esetén
forduljanak bizalommal a
pedagógiai szakszolgálathoz,
ők is küldik a gyerekeket, ha
úgy látják jónak.
Nagyné Drávecz Klára arról
is beszélt, hogy némi ellenállást a pszichológiai tevékenységnél tapasztalnak a
szülők részéről, akik nehezen
fogadják el, hogy viselkedési

probléma adódott a gyermeküknél, kezelésre lenne
szüksége. Pedig itt is igen
nagy szerepe van a nagyobb

ködőbbek a szülők. A logopédiában ettől a tanévtől hozták
be a gyerekek 3 éves korban
történő szűrését is. A logopédusok helyben végzik
a kezeléseket, az óvodákban, iskolákban
foglalkoznak a gyerekekkel. A nevelési
tanácsadás keretében
történő iskolaérettségi előszűrés szintén
helyben valósul meg,
de a terápiák már a
pedagógiai szakszolNagyné Drávecz Klára
gálatnál történnek.
tagintézmény-igazgató
Azt is nehéz megérbaj megelőzésének. Már az tetni a szülők egy részével,
óvodában észrevehető a vi- hogy gyermekük bizony még
selkedési problémákkal küz- nem érett az iskolára. Fontos
dő gyerekek számának drasz- tudni, hogy az iskolaérettség
tikus növekedése. Igaz, még nem egyenlő az okossággal.
a logopédiával szemben is Az iskolaéretlenség gyökere
vannak fenntartások, ódzko- lehet tanulási, illetve bedások, bár itt már együttmű- illeszkedési nehézségnek,
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figyelemzavarnak, eredményezhet fokozott szorongást,
agresszív viselkedést. Gondoljuk meg, hogy kitesszük-e
az iskolaéretlen gyermeket az
iskola – számára teljesíthetetlen – követelményeinek.
Szó esett arról is, hogy a
szakszolgálat jelenlegi helye
megfelelő, ez az épület mind
a nagysága, mind az elhelyezkedése szempontjából
ideális. A vidékiek könnyen
megközelítik, a Szentgotthárd
és Térsége Arany János 1-4.
Évfolyamos Általános Iskola
szomszédsága pedig lehetővé
teszi, hogy a tőlük a fejlesztésre járó gyermekeket ne a
szülőknek kelljen kísérniük.
Ez megkönnyíti a munkájukat, érdeke a szülőknek, a
gyerekeknek, és a pedagógusoknak is.
l. e.

A magyar kultúra napja: Domiter Juditot díjazták
Folytatás az 1. oldalról
Várhatóan jövő ilyenkor
már többfunkciós olvasóterasz és egy rendezvénytér
áll majd a könyvtár udvarán.
Megújul a művelődési ház
kerthelyisége, és az egész
Várkert is. Talán a Vargyaiház átalakításával egy olyan
interaktív helytörténeti múzeum is megvalósul, ami
másutt még nincs. Ezen az
ünnepen meg kell köszönni
a kultúráért dolgozó emberek
helytállását. A Móra Ferenc
Városi Könyvtár és Múzeum,

Lugosi Iringó

a Pannon Kapu Kulturális
Egyesület és a mozi munkatársainak, a pedagógusoknak,
a város más rendezvényszervezőinek, a városi kulturális
csoportoknak és szervezeteknek, az értéktár bizottságnak,
a helytörténeti klub tagjainak
köszönhet legtöbbet a város
a kultúra területén. Azt, hogy
a különbözőségek ellenére a
kultúra összeköti az embereket. Köszönet áldozatkész és
fáradhatatlan munkájukért.
Ezt követően a polgármester a képviselő-testület

Labritz András

döntése értelmében átadta
a „Szentgotthárd Közművelődéséért Díjat” Domiter
Juditnak a város kulturális
életében és a közművelődés
területén végzett kiemelkedő és lelkiismeretes szakmai munkája elismerése és
megbecsülése jeléül, akinek

méltatták pályafutását és
munkásságát.
Záróműsorszámként több
korosztály előadásában többféle hangszer is megszólalt
a Szentgotthárd és Térsége
Iskola Takács Jenő Alapfokú
Művészeti Iskolájának koncertje keretében. 
l. e.

Domiter Judit
Domiter Judit általános iskolai tanulmányait Szentgotthárdon
az Arany János Általános Iskolában, középiskolai tanulmányait
pedig a Vörösmarty Mihály Gimnáziumban végezte, 1989-ben
érettségizett.
Ezt követően a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán tanult,
1993-ban földrajz és szlovén nyelv és irodalom szakos általános
iskolai tanári képesítést szerzett. 1992. szeptember 1-jétől Körmenden az egykori Szent László Határrendészeti Szakközépiskolában tanított szlovén nyelvet. 1996. szeptember 1-jétől kezdett
dolgozni a szentgotthárdi önkormányzati hivatalban oktatási és
közművelődési ügyintézőként.
Az elmúlt két évtizedben elsősorban a közoktatási és közművelődési intézmények ügyeivel, önkormányzati rendezvények
szervezésével foglalkozott, 2013-tól a hivatali átszervezését
követően intézményi ügyintézőként dolgozik, és továbbra is
szervez önkormányzati rendezvényeket, úgymint kultúra napja,
pedagógus-nap, Semmelweis-nap, március 15-i és október 23-i
városi ünnepség.
Több mint két évtizede dolgozik Szentgotthárdért, áldozatos
és lelkiismeretes munkájának méltó elismerése e díj.
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Elhunyt Ernst A. Hofmann, a szentgotthárdi
Opel gyár létrehozója és első vezérigazgatója
Életének nyolcvannyolcadik
évében bochumi otthonában
elhunyt Ernst A. Hofmann,
a szentgotthárdi Opel gyár
létrehozója és első vezérigazgatója.
Hofmann 1930-ban, a németországi Bochumban született, mérnöki diplomájával
a bochumi Opel gyárban
helyezkedett el, és sok szakmai állomás után hatvanéves
korában bízták meg élete legnagyobb és legfontosabb feladatával: létrehozni az Opel
első kelet-európai termelő
üzemét, a szentgotthárdi
autó- és motorgyárat.
Hivatalosan 1990. február
elsejével lett az akkor még
nem is létező gyár vezérigazgatója, első irodája a Bécs
melletti, osztrák Opel gyárban volt. Eleinte onnan intézték az akkor még zömmel
adminisztratív előkészülete-

a gyártósorok beszerelését,
beüzemelését. Hihetetlen
büszkeséggel állt 1992. március 13-án Antall József miniszterelnök oldalán, amikor az
első magyar személyautó, az
első Opel Astra elkészült. Pár
hónappal később már működött a mai napig is létező
motorgyár, októberben pedig
Göncz Árpád köztársasági
elnökkel együtt avatták föl a
szentgotthárdi gyárat.
Ernst A. Hofmann a magyar
autóipar megteremtésében
játszott úttörő szerepéért
1994. június elsején a Parlamentben Göncz Árpádtól
vehette át a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje kitüntetést és
még ugyanebben az évben
díszdoktori címmel ismerte
el munkásságát a Budapesti Közgazdaságtudományi
Egyetem (a mai Corvinus).
Ernst A. Hofmann nyugdíjba

2012-ben Szentgotthárdon,
az Opel megalapításának 20. évfordulóján

ket, hiszen a gyár létrehozását
hivatalosan csak az év őszén
jelentette be a cég. Hofmann
rövidesen egy Szentgotthárdhoz közeli osztrák faluban
telepedett le, onnan járt át
naponta az akkor még nem
teljesen zökkenőmentes határon Szentgotthárdra, ahol
személyesen felügyelte, irányította, ellenőrizte az építkezés minden lépését, majd

vonulásáig, 1995 áprilisáig
volt a szentgotthárdi Opel
gyár igazgatója.
Hofmann Úrról – másképp…
Az amerikai anyacég tegeződős világában ő mindig
megmaradt „Herr Hofmann”nak. Ha valaki úgy szólt volna
hozzá, hogy „Ernst”, talán meg
sem hallja, nekünk kollégáknak mindvégig megmaradt

Hofmann Úrnak – később és
szigorúan egymás közt, csak
úgy becéztük: „Hofi”.
Sarkos, szigorú, a gyárak
világán kívül szinte semmivel
sem foglalkozó mérnökemberként érkezett Magyarországra. A gyárban az idő

tartózkodásán, hiszen úgy
beszélhetett mindenkinek a
gyárról, mint szülő a kedvenc
gyermekéről. És eljött a nagy
nap, 1992. március 13. péntek,
az első Opel Astra ünnepélyes
megszületése, amely körül
a cég európai első embere,

Antall József miniszterelnökkel
az első Opel Astra átadásán
nagyobbik részét a termelő
sorok között töltötte, mindent
látni, tudni, ellenőrizni akart,
és – a nyelvi nehézségek ellenére – nagyon érdekelte az
ott dolgozók véleménye. Ez
volt az ő világa közel 40 évig,
de 60 évesen egy olyan helyzetbe csöppent bele, ami merőben más volt. Hofmannak
kivételes szerep jutott a
gyárfalakon kívül, minden
szándéka ellenére lett közszereplő, aki politikusokkal,
helyi közösségek vezetőivel
és a médiával találkozott igen
sűrűn. A nyugdíj előtti „jutalomjáték”, az, hogy egy addig
egyedülálló magyarországi
autóipari vállalkozás megteremtésének lehetett az atyja,
reflektorfénybe helyezte őt.
Hofmann Úr először bizalmatlan volt, nem értette, nem is igazán érdekelte,
hogy mi ez az új helyzet.
De rendkívül büszke volt
arra, ami Szentgotthárdon
a kezei alatt született és ez
fokozatosan átlendítette a

Bob Eaton és Antall József
miniszterelnök „bábáskodott”.
Hofmann, a szikár és szigorú
német úgy állt ott, hogy a
meghatottságot és a számára
eddig ismeretlen örömteli
izgalmat leplezni sem tudta
– nem is akarta.
Öt évet dolgozott Magyarországon. Lassacskán engedte közel magához legközelebbi kollégáit is, de az
évek múltán ez a kollegiális
kapcsolat amolyan atyáskodó bizalmi viszonnyá vált. Ő
volt természetesen a Főnök,
bármit akartunk is Ő mondta
ki a végső szót. Ha jöttünk valami kéréssel, a leggyakoribb
első reakciója az volt: „no
way” – azaz ”szó sem lehet
róla”. Az idő múlásával a „no
way” jelentése megváltozott.
Leggyakrabban már a bajusza
alatt megjelenő mosoly jelezte: „no halljuk, mit akartok,
győzzetek meg, azután majd
meglátjuk”.
A m i ko r b ü s z ké n , p á lyafutása csúcsán 65 éve-

Szentgotthárd
sen elment nyugdíjba,
valamennyiünknek hiányzott. És Neki mennyire hiányozhatott a szentgotthárdi nyüzsgés, a gyár zaja
és szaga, az ottani kollégák,
és – bizony – a nyilvánosság
is. Visszatért szülővárosába,
Bochumba, ahol hetvenedik
születésnapján még többen
meglátogattuk, és együtt

ünnepeltük Hofmann Úr
hetvenedik születésnapját.
Azután eltelt 12 év, 2012-ben
húszéves lett az első Opel
Astra, és mi hívtuk Hofmann
Urat Szentgotthárdra közös
ünneplésre. És jött, ott volt
velünk, soványan, kissé már
rozogán, de boldogan. Megsimogatta az első Astrát, beszélgetett a régi kollégákkal,

egy kis időre reflektorfénybe
került megint, örült – majdnem úgy, mint azon a húsz
évvel korábbi március 13-án,
amikor róla, neki is szólt az
ünneplés.
Hofmann Úr most végleg
elment. Bochumi otthonában érte a halál 88 évesen.
„Hofmann Úr, no way!” –
mondhatnánk, de végül is 88
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évesen elmenni rendjén való.
Köszönjük, amit – a legtágabb
értelemben – értünk tett,
amit maga után ránk hagyott.
Göncz Papa és Hofi most
talán lejattol valahol egy égi
kocsmában, és elbeszélgetnek
a magyarországi közös emlékekről… Van miről!!
Dános András
kommunikációs igazgató

A leköszönő és az új vezérigazgató vizitált az Allisonnál
Miután csaknem 18 évig – a
cég története során a leghosszabb ideig - irányította
az Allison Transmissiont,
Lawrence E. Dewey, a vezérigazgató 2018. május 31-én
nyugdíjba vonul. A vállalat
igazgatótanácsa már tavaly döntött utódjáról, s a
pozícióra David S. Graziosit
nevezte ki. A két vezető
január 18-án látogatott a
szentgotthárdi gyárba.
A vállalatnál jelenleg a
feladatkör átadása zajlik.
E tevékenység keretében
érkezett a jelenlegi és a jövőbeni két vezető január 18-án

a két vezető kérdéseinkre is
válaszolt.
– Milyen tanácsokkal látja
el az utódját a magyar gyárral
kapcsolatban? – kérdeztük L.
Deweytől.
– Nem igazán tudnék olyan
tanácsot adni, amit ő már
ne tudna amúgy is, hiszen
David immár 10 éve dolgozik az Allisonnál. Ismeri a
vállalatot.
– Mi a véleménye a szentgotthárdi üzemről, és milyen
tervek vannak vele kapcsolatban? – tettük fel a kérdést az
utódnak, D. Graziosinak.
– A szentgotthárdi Allison
gyárnak kulcsfontosságú

A gyár dolgozói körében

Szentgotthárdra, akiket a
gyár igazgatója, Rezsnyák
Péter fogadott, rövid megbeszélést követően együtt
indultak a termelőterületre,
hogy a gyártás folyamatával,
illetve a legfontosabb feladatokkal közösen ismerkedjenek meg. A látogatás során

szerepe van a cégen belül.
Elkötelezett csapat dolgozik
itt, akik nagyszerű munkát
végeznek, és ezzel járulnak
hozzá a vállalat sikeréhez.
Elsősorban a kiváló minőségű termékek gyártásával
tűnnek ki, a műszaki tudásuk
kiemelkedő. Keményen dol-

goznak, minden apró részletre odafigyelnek, és nagyon
koncentrált a munkájuk.

Allisonnak nyújtanak. Teljesen elégedettek vagyunk ezzel a kapcsolattal, és nagyra

A vezetők értekeznek (balról jobbra
Papp Annamária, Szálkai István, Rezsnyák Péter,
David S. Graziosi és Lawrence E. Dewey)
Ezért lehetnek a gyár üzleti
mutatói is kiválóak. Abban
is nagyon jó ez a gyár, hogy
gyorsan reagál a változó vevői igényekre, ami a mi iparágunkban gyakran előfordul.
Természetesen továbbra is
számítunk tehát az itt készülő kiváló termékekre.
– Várható-e valamilyen bővítés a gyárban?
– Amennyiben a globális
igények úgy alakulnak, a
szentgotthárdi gyár is szóba
jöhet, amikor bővítésről döntünk. A lehetőség is megvan,
hiszen a termelőcsarnok
mintegy harmada felszabadítható terület lehet.
– Milyen a kapcsolatuk a
szomszédos Opel-gyárral, változik-e ez a jövőben?
– Az eltelt évek alatt kiváló kapcsolat alakult ki az
Opel-gyár vezetőségével és
dolgozóival, köszönet illeti
őket azért a nagyon fontos támogatásért, melyet az

értékeljük az együttműködésüket. Ma is volt egy rövid
találkozónk, ahol megerősítettük ezt.
A leköszönő és az új vezérigazgató látogatása során rövid ünnepségen is részt vettek, melyen Lawrence Dewey
megköszönte a munkatársak
hatékony hozzájárulását az
Allison eddigi sikereihez.
A leendő igazgató, David
Graziosi pedig azokat az üzleti mutatókat méltatta, melyekben a gyár kiemelkedő
eredményeket mondhat magáénak. A sor egész hosszúra
nyúlt. 2018-ról szólva pedig
elmondta, hogy kihívásokkal
teli, dolgos év áll a gyár előtt.
A rövid háziünnepség végén
Rezsnyák Péter a szentgotthárdi munkatársak nevében
ajándékot nyújtott át Dewey
úrnak. Az üveg dísztárgyra a
szentgotthárdi gyárcsarnok
körvonalait gravírozták.
(l. e.)
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Támogasson szentgotthárdi civil szervezetet!
Keresse meg azt a szentgotthárdi alapítványt vagy egyesületet, melynek projektjét, kezdeményezését szívesen támogatná,
és ajánlja fel Ön is adója 1 százalékát!
Ne gondolja azt, hogy adója 1%-a kis összeg, amivel nem
érdemes foglalkozni. Kis adomány nem létezik! A civil szervezetek számára minden forint óriási segítséget jelent.
A rendelkező nyilatkozaton az Ön adóazonosító jele mellett,
a kedvezményezett adószámát kell feltüntetnie.
Az SZJA 1%-át gyűjtő, támogatható
alapítványok és egyesületek::
Szentgotthárdi Civil Fórum ......................................................................... 18897023-1-18
A Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány ............................................ 18892901-1-18
Szentgotthárd Énekegyesület ...................................................................... 18893311-1-18
Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesülete ............................. 18894219-1-18
Szentgotthárdért Közalapítvány ............................................................. 19246200-1-18
Szentgotthárdi Barokk Templomért Alapítvány ............................ 18888324-1-18
Horgász Egyesület Szentgotthárd ........................................................... 19895794-1-18
Rábafüzesért Egyesület ................................................................................. 18896493-1-18
Farkasfa Jövőjéért Egyesület ....................................................................... 18898677-1-18
Egészségesebb Jövőért Alapítvány ............................................................ 18894611-1-18
Szentgotthárdi Kerékpáros Egylet .......................................................... 18898543-1-18
Szociális Otthon Lakóiért Alapítvány .................................................... 18883570-1-18
A Tehetségekért Alapítvány ........................................................................ 18880292-1-18
Alapítvány Szentgotthárd Óvodáskorú Gyermekeiért ............... 18883910-1-18

MOZIMŰSOR
február 16. 19:00, február 17.
19:00, február 18. 18:00, február 19. 19:00, február 20. 19:00
A szabadság ötven árnyalata
(szinkronizált amerikai erotikus-romantikus film – 2D)
Premier! február 17. 17:00,
február 18. 16:00, február 24.
17:00, február 25. 16:00
Valami Amerika 3 (magyar
akció-vígjáték – 2D)
február 23. 19:00, február
24. 19:00, február 25. 18:00,
február 27. 19:00
Fekete Párduc (szinkronizált
amerikai sci-fi kaland- és akciófilm – 3D)
február 26. 19:00 (Filmklub)
Django (szinkronizált francia
film – 2D)
SORSFORDULÓK
Filmklub – tavaszi program
február 26. 19:00
Django (szinkronizált francia film)
március 12. 19:00
Ernelláék Farkaséknál (magyar dráma)
március 26. 19:00
Mérföldkövek a Muravidéken (magyar dokumentumfilm)

április 9. 19:00
Hogyan találtam rá a boldogságra az El Caminón (feliratos német vígjáték)
április 23. 19:00
A hentes, a kurva és a félszemű (magyar dráma)
május 7. 19:00
Moszkva tér (magyar játékfilm)
május 21. 19:00
Az édes élet (feliratos olaszfrancia film)
A vetítésekre kéthetente hétfőn kerül sor. Klubjegy: 850 Ft
– kedvezmény: 650 Ft/alkalom
legalább öt különböző filmre
előre megvásárolt tikett esetén. Az előadásokat követőn a
Vidanti Family Shop jóvoltából
teázással egybekötött beszélgetés várja az érdeklődőket a
filmszínház galériáján. További
információk és online helyfoglalás: www.csakanyimozi.hu
A FILMKLUB SZENTGOTTHÁRDON
A programokon valamilyen
tematika vagy gondolatkör
alapján összegyűjtött alkotásokat láthatunk. Ez az esetek
többségében, művészfilmek
megtekintését jelenti. A klub-

Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület ...................................................... 18895564-1-18
Szentgotthárdi Sportbarátok Egyesülete ............................................. 18889727-1-18
Szentgotthárdi VSE .......................................................................................... 19893589-1-18
Szentgotthárdi Kézilabda Klub ................................................................. 19247964-2-18
Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület .................. 18894941-1-18
Szentgotthárd Fúvóskultúrájáért Egyesület ..................................... 18897229-1-18
Szentgotthárd Közbiztonságáért Alapítvány ..................................... 18884313-1-18
Pro Natura St. Gotthárd Civil Összefogás ............................................ 18898316-1-18
Rendelőintézet Szentgotthárd Szakellátásáért Alapítvány ..... 18898787-1-18
Alapítvány Szentgotthárd Szakképzéséért ....................................... 18880890-1-18
Hármashatár Baráti Kör ................................................................................ 18887268-1-18
Iskolánk Tanulóiért Alapítvány ................................................................. 18881808-1-18
Synergy Fittness Szentgotthárd SE ......................................................... 18271948-1-18
Szentgotthárd - Térvidéki Munkások és Lelkesek Egyesülete . 18204481-1-18
Alapítvány a 100 éves Szentgotthárdi Gimnáziumért ............... 18880230-1-18
ÖRNYÉK Hagyományőrző és Harcművészeti Alapítvány ....... 18284476-1-18
Máriaújfaluért Egyesület ............................................................................. 18896929-1-18
Máriaújfalui SE .................................................................................................... 19893424-1-18
Rábatótfalusi Sportegyesület ..................................................................... 19893503-1-18
Skorpió Kich-Box Sportegyesület ........................................................... 18892808-1-18
Brenner János Emlékhely Alapítvány ..................................................... 18880711-1-18
Önkéntes Tűzoltó Egyesület Magyarlak ................................................ 19247737-1-18
Református Templomért Alapítvány ................................................... 18882469-1-18
Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum ........................................... 15574321-1-18
Rábavidéki Szlovén Nyugdíjas Egyesület ........................................... 18891508-1-18

jelleget a filmek előtti bevezetés és a vetítés utáni beszélgetés adja.
A klub eddigi élete két szakaszra osztható. 2002 és 2007
között Talabér Ernő, a mozi
akkori vezetője szervezésében
és Pápes Éva pszichológus, mesekutató bevezetőivel zajlottak
a vetítések. Bár a program egy
idő után érdeklődés hiányában
megszűnt, néhány év után,
2010-re kiderült, hogy a közönség mégiscsak igényeli. A
filmszínház vezetése felkarolta
a gondolatot, őszi és tavaszi
sorozatok formájában újra indította a rendszeres, egy-egy téma
köré csoportosított vetítéseket.
Eleinte csak a film előtt hangzottak el bevezető gondolatok, a
vetítés után szétszéledt a közönség. 2016 óta azonban az erre
vállalkozó nézők a mozi galériáján összeülnek, és teázás közben
kicserélik az adott film kapcsán
felmerülő gondolataikat.
Az aktuális programról plakátokon, szórólapokon, a filmklub
levelezőlistáján és a mozi honlapján tájékoztatjuk az érdeklődőket. Kik jelentik a tagságot?
A középiskolásokat is beleértve
minden korosztály eljön a ve-

títésekre, bár a diákok leterheltsége erősen korlátozza a
hét közbeni mozilátogatásukat.
Mondhatjuk, hogy körülbelül
30 fős törzsközönségünk van,
akik gyakorlatilag minden előadásra eljönnek. Őket a mozi
kedvezményes belépőjeggyel
támogatja.
Hogyan állítjuk össze a sorozatokat? A válogatás sohasem
könnyű, nagyon sok remek
hazai és külföldi film jelenik
meg minden évben. Egy-egy
téma köré csoportosítjuk a
kiválasztott alkotásokat. Volt
több olyan szériánk is, amelyet nézőink javaslatai alapján
állítottunk össze, de sor került
Oscar-díjas filmeket bemutató
programra is.
Az idei tavaszi sorozat a Sorsfordulók mottót kapta, és február 12-én kezdődött. Talán a
legkülönlegesebb produkció
egy dokumentumfilm lesz: Mérföldkövek a Muravidéken, amely
a magyar és szlovén határszél
történetét mutatja be 1921-től
1956-ig. Az alkotás rendezője,
Gál Anasztázia tartja a bevezetőt, és ő moderálja a vetítés
utáni beszélgetést is.
dr. Frank Róza
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A család a szolgáló szeretet tűzhelye
A Keresztény Megmozdulásokért Egyesület Szentgotthárd
meghívására, a keresztény szerda esték előadás-sorozat
keretében január 17-én dr. Székely János megyés püspök
tartott előadást a szentgotthárdi Refektóriumban, „A család
az élet bölcsője” címmel. A programra nagyon sokan voltak
kíváncsiak. Előadása végén dr. Székely János püspök válaszolt
kérdéseinkre.
– A Boldogságos Szűz Máriát
miként helyes, illetve kell tisztelni? Úgy, mint a többi szentet,
akikhez segítségért folyamodunk
egy-egy alkalomkor?
– A Biblia több helyen is
kiemeli Jézus édesanyjának
egészen különleges helyét az
üdvtörténetben. A Jelenések
Könyvében olvashatjuk: Az
égen nagy jel tűnt fel: egy
asszony; öltözete a Nap, lába
alatt a Hold, fején tizenkét
csillagból korona. Vagyis a
Szentírás kimondja, Jézus
anyja a Menny Királynője.
Ezt erősíti meg a Szűzanya
hálaimájában is: „Mostantól
fogva boldognak mond engem
minden nemzedék”. A szentek
között egészen különleges
helye van a Szűzanyának.
Miért? Mert általa öltött testet
az Isten. Ahhoz, hogy Isten a
maga teljes valóságában megjelenhessen a történelemben,
ahhoz kellett valaki, aki egész
lényével IGENT mond.

nyitott szívű ember, aki szeretne a hit felé lépni, őket az
egyház mindig nagyon nagy

más iránt, a legfőbb parancs
a kettős szeretet, Isten és a
felebarát iránt – kezdte válaszát a szombathelyi püspök.
– Kereszténységünk teljesen
hiteltelen, ha csak az imádságokból áll, és ha csak az Istenre
figyel, és nem veszi észre a felebarátot. Az irgalmas szamaritánusról szóló példabeszéd
is erre tanít. Egyházunknak
nagyon fontos, hogy ne csak
beszéljünk a szeretet titkáról,
hanem meg is éljük a legszegényebbek, az elesettek felé. Az
Evangélium átadásának egyik
legfőbb eszköze, módja a hiteles emberszolgálat – mondta
dr. Székely János szombathelyi
püspök. Horváth R. László

Programajánló
Dr. Székely János,
megyéspüspök
örömmel fogadja. Lehetséges
egy bizonyos ideig való tanulás után – a hit legalapvetőbb
ismeretének elsajátítását, elfogadását követően –, az egyház
életébe való bekapcsolódást
követően nyitva áll előtte
a szentségek felvételének
lehetősége. S ha mindketten
szabadállapotúak, akkor egy-

Megtelt a Refektórium

– A nem szentségi házasságban, de polgárjogilag párkapcsolatban élők hogyan, miként
részesülhetnek az egyházi szentségekben (felnőtt keresztelés,
bérmálkozás, szentáldozás)?
– Ha valakinek nincs szentségi házassága, de kereső és

házasság, ahhoz kell, hogy
mind a két fél a lelke mélyén
a házassági döntést kimondja,
meghozza. Nemcsak szavakkal, hanem a szíve mélyén is
akarja ezt a feltételek nélküli,
kizárólagos-végérvényes szeretetszövetséget. Ha ebből az
„igenből” valami hiányzott,
akkor lehet ezt a házasságot
egyházilag érvénytelennek
nyilvánítani – ezt követően
válik számukra lehetővé a
szentáldozáshoz járulás.
– Gyakran hallani a „szolgáló
szeretet” kifejezést, ez mit is
jelent?
– Jézus azt mondta, arról
ismerjenek meg benneteket,
hogy szeretettel vagytok egy-

házi szentségi házasságot is
köthetnek. Ha valakinek a
szentségi házassága felbomlott, akkor meg kell vizsgálni,
hogy a megkötött házasság
mennyire volt Isten előtt teljes
mértékű? Ahhoz, hogy teljes
értékű, érvényes legyen egy

Február 19. 15:00
A Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület jubileumi ünnepsége
könyvbemutatóval és kiállítással
Február 20. 10.00 és 14.00
Mesekapu gyermekszínház
„Nagy akarok lenni” című zenés bábjáték – Fabula bábszínház
Február 20. 17:00
Könyvek könyve: „Válaszd hát az életet, hogy élhess” - Tóra-a
Törvény (Mózes öt könyve)   
Előadó: Heiter Róbert Gottfried szentgotthárdi káplán, tanár,
szentszéki bíró
Március 1. 17:00
Arany János Általános Iskola, Gálaműsor
Helyszín: Színház aula
Március 2.- Március 28.
Abraham Klaudia kiállítása - festmények és kerámia tálak
Március 3. 13:00
Fitt Gotthárd
Vendég: Rubint Réka
Helyszín: Széchenyi István Általános Iskola Tornaterme
Március 6. 19:00
Elvis, Oltár, Miami - avagy félmillió dollár gazdát keres
Színházi előadás - Bánfalvy Stúdió
Március 7. 17:00
A Hazaszeretet ábrázolása a magyar irodalomban a XIX. században – Kölcsey Ferenc, Berzsenyi Dániel
Előadó: Aporfi László nyugdíjas tanár, Szentgotthárd díszpolgára
Március 11. 18:00
Hangversenybérlet
Császár Zsuzsanna zongoraművész előadóestje
Helyszín: Refektórium
Március 13. 17:00
Könyvek Könyve: Prófétaság Izraelben
Előadó: Heiter Róbert Gottfried szentgotthárdi káplán, tanár,
szentszéki bíró
Március 14. 18:30
Városi ünnepség az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc tiszteletére
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Szentgotthárdon is csatlakoztak
a Trianon Társaság felhívásához
Aláírásgyűjtésbe kezdett a
Trianon Társaság a Trianoni
békeszerződés semmissé
tételéért. Minderről vitéz
Szomor Ferenc elnökségi
tag tájékoztatta január 26-án
Szentgotthárdon a megjelenteket a Színház aulájában.
A jelenlévőket
Huszár Gábor
polgármester
magánemberként (is) köszöntötte, megemlítve családi kötődését az első
világégéshez. S,
mint mondta:
Magyarországon
Szentgotthárd az

Jól
szerepeltek
a szavalóversenyen

egyedüli város, amely Trianonnal – akárcsak az ország
– kétharmadnyi területét veszítette el.
– Egy esztendeje fogalmazódott meg a Trianon Társaság
elnökségén belül, gyűjtsünk
aláírást, amely lehetőséget

adhat arra, hogy nemzetközi
bíróságon semmissé tegyék
a Trianoni békeszerződést –
válaszolt kérdésünkre vitéz
Szomor Ferenc. – Az aláírók a
magyar kormányt bízzák meg
a jogi lépések megtételére,
amennyiben ez nemzetközi
jogi akadályokba
ütközik, úgy az
aláírók egy másik
ív szignózásával
három magánszemélyt bíznak
meg a kereset
benyújtására. A
Trianon Társaság,
célja egymillió aláírás összegyűjtése
2020. június 4-ig.
Vitéz Szomor Ferenc és Huszár Gábor

h. r. l.

A körmendi Kölcsey Ferenc Gimnáziumban minden évben szavalóversenyt
rendeznek a Magyar Kultúra Napja alkalmából. A
szentgotthárdi Vörösmarty
Mihály Gimnázium tanulói
– Apáti Réka, Kóbor Szonja,
Soós Jakab Áron, Torma
Regina és Szűcs Timea – is
részt vettek a versenyen.
Az 5-8 osztályosok közül
Torma Regina (6. g) a 2., Soós
Jakab Áron (7. g) a 3. helyet
szerezte meg.
(Információ:
Horváth Zsuzsanna,
gimnázium)

Egészségünkért, ismeretterjesztő sorozat (17.)
Korunk néma betegsége a csontritkulás
Egyre többet hallhatunk a
csontritkulásról. Mielőtt azt
hinnénk, hogy ennek oka egy
újabb divathullám, a prózai
ok egészen más. A várható
élettartam jelentősen növekedett az utóbbi évszázadban, és az idősek is szeretnének jó életminőségű,
fájdalommentes életet
élni. Ezt nehezíti az életkor előrehaladtával mind
gyakoribbá váló csontritkulás, amely a csontrendszer általános, progresszív
betegsége, a csonttömeg
csökkenése és a csontok szerkezetének romlása fokozott
törékenységet okoz.
Az európai népesség 7-9%a érintett, ami azt jelenti,
Magyarországon 900 000
nő és 300 000 férfi él ilyen
állapotban. Korábban néma
járványnak hívták, hiszen
sokáig csak az első törés hívta

fel rá a figyelmet, vagy a jellegzetes testmagasság-csökkenés, mely fokozódó gerincgörbületekkel jár. A törések
pedig nemcsak fájdalmasak,

sokszor életveszélyesek is:
a combnyaktörést követően az első egy hónapban is
jelentős a szövődmények
okozta halálozás, de egy éven
belül a törést szenvedett
betegek fele meghal. Ez így
már elég rosszul
hangzik: meg kell
mindent tennünk

azért, hogy az akár fájdalmas
csigolya-összeroppanásokat
is okozó állapotot elkerüljük.
A csontsűrűség mérhető egy
DEXA-nak nevezett alacsony
röntgensugárzású készülékkel. A vizsgálat
amellett, hogy megméri a sűrűséget, kiszámolja, hogy ez a
korhoz és nemhez képest mennyire eltérő,
és kalkulál törési rizikót is: %-os arányban
megadja, mekkora az
esélyünk 10 éven belül
törést elszenvedni. Amen�nyiben ez az esély jelentős,
gyógyszeres kezelésre van
szükség, ha azonban nem
ilyen súlyos a helyzet, akkor
is sokat tehetünk egészségünkért. Fontos a kiegyensú-

lyozott, kellő kalcium men�nyiséget tartalmazó étrend.
Ha tejcukor-érzékenység
vagy más diéta miatt nem
lehet napi 1500 mg kalcium
körüli bevitelt biztosítani, érdemes ezt táplálék-kiegészítővel pótolni. Ilyenkor, télen a
magyar lakosság közel 80%-a
D-vitamin hiányos, ezért ha
napi 1000 NE-nek megfelelő
pótlást alkalmazunk, azzal
biztosan nem eshetünk a
túladagolás bűnébe – de
csontjainkért sokat tehetünk.
A legegyszerűbb csontot
serkentő trükk pedig a mozgás – a legjobb a rendszeres,
legalább 30 perces séta.
Dr. Szilassy Tekla
reumatológus és
mozgásszervi rehabilitációs
szakorvos
RENDELŐINTÉZET SZENTGOTTHÁRD
9970 Szentgotthárd, Hunyadi u. 18. Pf.: 70.
Központi számok: 94/380-042; 380-353;
94/554-082; 554-103
Fax: 94/554-083
e-mail: rendelointezet@jupinet.hu
www.rendelointezetsztg.hu

Szentgotthárd

Megyei Úszás Diákolimpia

Január 8-án és 29-én a
hagyományokhoz híven a
szombathelyi Fedett Uszoda
adott otthont a I-IV. korcsoportos diákok úszó megyei
döntőjének. Huszár Vanda és Császár-Bartakovics
Csaba versenyzői ezúttal
is sikeresen úsztak a különféle futamokban. Minden korcsoport valamennyi
versenyszámában csak az
első helyezettek juthattak
a március végi hódmezővásárhelyi országos döntőbe,
ahol a korábbi évekhez
hasonlóan ezúttal is lesz
szentgotthárdi tanuló.
Jobb szentgotthárdi helyezések: I. kcs. Kozma Nóra
– hát 2. hely, Zsoldos Tama-

ra mell 5. hely, II, kcs. Kovács
Hédi – hát 2. hely, gyors 3.
hely, gyorsváltó – Kovács
Hédi, Sipos Adél, Mészáros
Izabella, Károlyi Maja 4.
hely, III. kcs. Moldován Eszter – hát 1. hely, gyors 3. hely,
Viserálek Fanni – hát 2. hely,
gyors 9. hely, Németh Mirtill – mell 7. hely, Páli Borka
– mell 3. hely, Sömenek
Ivett – gyors 4. hely, Szabó
Zsófia – mell 6. hely, Gaál
Mátyás Bendegúz – hát
6.hely, gyorsváltó - Szabó
Zsófia, Páli Borka Németh
Mirtill Sömenek Ivett 1. hely.
IV. kcs. Viserálek Dorka –
hát 2. hely, mell 3. hely, Páli
Hunor – mell 4. hely, hát
9. hely.
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Torna Megyei Diákolimpia

Az általános iskolások B
kategóriás (nem igazoltak)
megyei torna döntőjének a
szombathelyi Bolyai gimnázium adott otthont. Az I. korcsoportban a helyi tornászlányok
az 5. helyen végeztek 66.5
ponttal (Kozma Nóra, Mizser
Mira, Poszavecz Lili Panna,
Szabó Valencia, Székely Dóra,
Viserálek Zora). A II. korcso-

portban a 4. helyen végzett a
szentgotthárdi csapat: 101.3
ponttal (Hegyi Szófia, Károlyi Maja, Kovács Hédi, Kozó
Jázmin, Mészáros Izabella,
Sipos Adél). A folytatásban,
Veszprémben szerepelnek a
lányok a területi diákolimpián,
felkészítő Huszár Vanda.
Gaál Ákos
ifjúsági és sportreferens

X. Student Comfort Kézilabdatorna

Tekés hírek
Az idei évben is megrendezik a Területi U14–U18 egyéni
bajnokságot, melynek célja minél több fiatal megismertetése a teke sportággal. Az első helyszín a szentgotthári
tekepálya volt, így játékosaink hazai pályán szerepelhettek.
Cserpnyák Adél U14 nem igazolt kategóriában végzett az
élen, Karba Noel U14 igazolt kategóriában ért el harmadik
helyezést. Cserpnyák Martin az U18 igazolt kategóriában
lett harmadik, ugyanitt Karba Bálint az első helyen végzett. Utóbbi két versenyző (legfiatalabbakként) meghívást
kapott az U23, U18-as válogatott keretbe, akik az idei kolozsvári világbajnokságra készülnek.

Kedves Vendégek!
A szentgotthárdi fürdő 2018.03.19.-től 2018.03.22.-ig rövid
szünetet tart, hogy javítson hibáin, és megújult erővel folytassa a vendégek kényeztetését.
A fenti időszakban a fürdő nem üzemel.
Megértésüket köszönjük!
St.Gotthard Spa & Wellness

Január második hétvégéjén
rendezték a X. Student Comfort
kézilabdatornát Szombathelyen. Számos helyszínen zajlott
az esemény, különböző korosztályokban lehetett nevezni
a megmérettetésre, városunkból mindkét kézilabdacsapat
képviseltette magát. A tornán
való elsődleges cél nem volt
más, mint a januári „holtszezonban” is játéklehetőséget
biztosítani a gyerekek számára,
erre pedig kiváló lehetőséget
biztosítottak a szervezők. A
Szentgotthárd VSE U14-es
gárdájának, remek játékot be-

mutatva, végig küzdve sikerült
megszerezni a második helyet,
egyedül a Telecom Veszprém
bizonyult jobbnak fiainknál.
A korosztályban a VSE csapatának jobbátlövője, Horváth
Dávid különdíjban is részesült,
őt választották a legtechnikásabb játékosnak. A fiatalabb
korosztályban játszó helyi
csapatok is szépen helytálltak
a mezőnyben, szoros csatára
kényszerítették a nálunk magasabban jegyzett csapatokat
is. A kupa kiválóan szolgálta a
helyi gyerekek felkészülését a
bajnokságra!

Szentgotthárd
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Perfect Change XXXII. Alpokalja Kupa
A mérkőzéseken 24 csapat
versengett a XXXII. Alpokalja
Kupa 1. helyéért. A győztes
Looney Tunes gárdája lett,
szoros mérkőzésen a döntőben 1-0 arányban felülmúlták a Vadkörte Fogadó
együttesét.
A bronzcsatából a Blazsi
Koccintó Szeszpanyol csapata
került ki győztesen hosszabbítás után (3-2) a Tabak1 Pado-

Sokk együttesével szemben.
A Sport36 Kupa 1. helyét a
körmendi labdarúgókból álló
Autó Egyed Bt. csapata gyűjtötte be, megelőzve a szlovénmagyar K.M.N. Gornji Senik
– Dengradot, míg a 3. a Tabak1
Szunderland lett. A Librecz
Károly Emléktornán bajnoki
címvédés történt, ugyanis
Gotham City lett a végső befutó, 2. a Csöri, 3. pedig a Tipp
Topp. A torna különdíjasai:
Meskó Norbert díj: Csicsai
Ferenc, László Lajos díj: Báger
Norbert
Gólkirályok: Alpokalja Kupa
Andrejek Szabolcs (Vadkörte)
és Nagy Martin (Blazsi Koccintó
Szeszpanyol), Librecz Károly
Emléktorna Molnár Alex (Tipp
Topp), Sport 36 Sztg. Kupa Sály
Péter (Autó Egyed Bt.)
Legjobb kapusok Alpokalja K. Csuk Dávid (Vadkörte),

Librecz K. E. Kovács Miklós
(Csöri), Sport 36 Sz. K. Szukics
Máté (Tabak1-Szunderland)
Legjobb játékosok: Alpokalja K. Horváth Márk (Looney
Tunes), Librecz K. E. Bugán
Bence (Gotham City). Sport 36
Sz. K. Gyécsek Gergely (K.M.N.
Gornji Senik – Dengrad)
Legsportszerűbb csapat: FC.
Spagetti 2017.
Fotó: Tóth Csaba

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
Lakásfelújítás, épületkarbantartás.
Nyílászárócsere, festés.
Víz-, gáz-, központifűtés-szerelés,
villanyszerelés,
külső-belső burkolás.
Tetőfedés, bádogozás, ácsmunkák,
kapubejárók készítése,
kertépítés.
Telephelyünkön garázsok, irodák,
raktárak bérbe adók!

Park és közterületek gondozása, szállítás,
hóeltakarítás és síkosságmentesítés.
Tel.: 06-94/553-023

Szentgotthárd, Széll K. tér 11. • Tel.: 00-36-94-553-023
E-mail: info@szetszentgotthard.hu • www.szet-kft.hu

Szentgotthárd

Egy kis betekintés az atomenergia világába
Szentgotthárdra is eljutott az az interaktív tájékoztató kamion, amely 2009 óta járja az országot, és feladata mobil
látogatóközpontként megismertetni Magyarország lakosságával az atomenergiát, annak fontosságát, biztonságos és
környezetkímélő felhasználását, a hazai energiatermelésben
betöltött kiemelt szerepét. Január 22-én kereshették fel a
kamiont az érdeklődők.
A külsőleg is látványos járműben interaktív táblákon
ismerhették meg az érdeklődők az atomenergiát, a Paksi
Atomerőmű üzemelő négy
blokkját, valamint a két új
atomerőművi blokk létesítését. Az érdeklődők betekintést
nyerhettek a Paks2 projekt
eddigi eredményeibe, tájékozódhattak a beruházás jelentőségéről, társadalmi, gazdasági és környezeti hatásairól,
szerepéről. A látogatók fel-

arra, hogy mit rejt a jármű
belseje, milyen információkkal
szolgálhat. Olyan csoport is
érkezett, amely nem titkolta
fenntartásait és ellenérzését az
új beruházással kapcsolatban,
s ezt a kérdéseik is tükrözték.
Egy interaktív táblán azt is
megtudhatták, hogy a nap
mely részében, mekkora az
ország elektromosáram-felhasználása. Mint kiderült, az
adott időben csaknem kétszer
akkora volt az energia-fel-

Interaktív táblákon ismertették az atomenergia sajátosságait

mérhették a témában szerzett
tudásukat is, s nyereményben
is részesülhettek.
Ottjártunkkor megtudtuk,
hogy sok volt az érdeklődő
a Széchenyi általános iskola
előtti parkolóban letáborozott
kamionban. A legtöbb látogató
diákcsoport volt, de családok,
egyének is kíváncsiak voltak

használásunk, mint amit meg
tudunk termelni. A hiányzó
mennyiséget természetesen
az export elégíti ki. Ha valaki
azt gondolná, hogy Paks2 majd
rátermel Paks1-re, az téved, mivel Paks1-et a második egység
üzembe helyezése után várhatóan le fogják állítani.
(l. e.)

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

A kamion
a Széchenyi iskola előtt parkolt

Újra itt a kétévenkénti
emlőszűrés, a mammográfia
A 45-65 év közötti nőknek 2 évente ajánlott emlőszűrésen részt venni. A szentgotthárdi háziorvosi körzetek
páciensei február 12.-től kezdődő időpontokra kapnak
névre szóló meghívót (körzetenként) a szervezett népegészségügyi szűrésre. Ha a feltüntetett napon nem tud
valaki elmenni, a meghívó más szűrési napra is érvényes
hétfő, kedd, szerdai napokon 13-17 óra között.
A szűrés helye a szombathelyi Markusovszky Egyetemi Oktató Kórház, Radiológiai Osztály (fehér épület
I. emelet). Aki még nem vett részt ilyen vizsgálaton és
szeretne többet megtudni róla, információt talál a www.
markusovszky.hu honlapon a Központi Radiológiai Osztály járóbeteg szakellátását bemutató részénél (interneten megtekinthető a Városi TV riportja, ami bemutatja
az új szombathelyi géppel történő szűrést). A vizsgálat
ingyenes, az útiköltséget az egészségbiztosítási pénztár
a háziorvostól kért utazási utalvány ellenében megtéríti.
A mammográfiás szűrés egy speciális röntgenvizsgálat,
ez az egyetlen módszer, amely képes kimutatni a még
nem tapintható, korai stádiumban lévő daganatot. A vizsgálat nem fájdalmas (az átlagnál érzékenyebb mellűeknek
lehet kellemetlen érzés néhány másodpercig). Az időben
felfedezett elváltozás gyógyítható, általában az emlő teljes
eltávolítása is elkerülhető korai kezelés esetén.
Előfordulhat, hogy nem érkezik meg időben az értesítés, ezért ha a 45–65 év közötti korcsoportba tartozik,
de nem kapott meghívólevelet, keresse a 94/506-312-es
telefonszámon a megyei szűrési koordinátort.
Ha valaki nem a 45-65 éves korosztályba tartozik, de
elváltozást észlel emlőjén, kérjen háziorvosától beutalót,
és jelentkezzen a 94/515-638 vagy 94/311-542/5435 mellék
telefonszámon előre egyeztetett időpontban vizsgálatra
a szűrőcentrumban.
Éljen az ingyenes szűrővizsgálati lehetőséggel!
Körmendi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály
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A B Á N F A LV Y S T Ú D I Ó B E M U TAT J A

Miles Tredinnick:

ZNAY
BELED
E N RE

Elvis,
oltár,
Miami
avagy félmillió dollár

gazdát keres
Fordító: Benedek Albert

Vastag Tamás,
Beleznay Endre és
Bánfalvy Ágnes!
2018. március 6. (kedd), 19 óra
Színház Szentgotthárd

Főbb szerepekben:

VASTAÁGS
TAM

BELEZNAY ENDRE
BUGÁR ANNA/
GÖRGÉNYI FRUZSINA
VASTAG TAMÁS
KISS RAMÓNA
BÁNFALVY ÁGNES
FARAGÓ ANDRÁS/
URMAI GÁBOR
HARMATH IMRE

Rendező: HARMATH IMRE
Producer: HCS, OLIVER W. HORVATH

KISS

A

RAMÓN

Jegyárak: 2.900-3.400 forint
Jegyek válthatók
a helyszínen (Széll K. tér 7.) és
a www.jegy.hu oldalon!

