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Ünnepi gálával, koszorúzással, időkap-
szula elhelyezésével, osztálytalálkozóval 
zárta a Szentgotthárd és Térsége Iskola 
Arany János 1-4. Évfolyamos Általános 
Iskolája Arany János neve felvételének 
harmincadik évfordulóját. Egy éve tartott 
a megemlékezés-sorozat, színes és válto-
zatos programokkal elevenítették fel a 
három évtizedet, a legtöbb magyar szót 
használó, kiváló költőnk munkásságát.  

A Szentgotthárd és Térsége Iskola 
Arany János 1-4. Évfolyamos Általános 
Iskolája ünnepi gálaműsorát háromszor 
adta elő, mindannyiszor telt ház előtt a 
Színházban.

Folytatás a 3. oldalon 

Szentgotthárdon a Széll Kálmán 
téren, egy forgalmas belvárosi út-
kereszteződésben, a hősi emlékmű 
közelében tartottak sajtótájékoz-
tatót február 21-én az elsősorban 
Szentgotthárdot érintő útfelújí-
tásokról. 

Huszár Gábor polgármester arról 
beszélt, hogy a város, földrajzi elhe-
lyezkedéséből adódóan, úgy műkö-
dik, mint egy tölcsér. Az Őrségből, a 
Rábavidékről, a déli országrészből 
és Szlovéniából jövő teljes gyűjtő-
forgalom a város főterén és a füzesi 
úton halad keresztül. Keleti-nyugati 
irányban a legjelentősebb út, amely 
keresztezi a várost, a Hunyadi út. Ezek 
az utak az 1980-as években lettek fel-
újítva, majd az 1990-es évek közepén 
egy-egy új réteget kaptak. Az ipari 
parki beruházással párhuzamosan a 
2000-es évek derekán néhány utat ja-
vítottak, mára már mindegyik megért 
a nagyobb megújulásra. 

Folytatás a 4. oldalon 

Harminc éve viseli a nagy költő nevét az Arany iskola

Jelentős útfelújítások 
kezdődnek Szentgotthárdon

A tájékoztató résztvevői (balról jobbra): Horváth László, Huszár Gábor és V. Németh Zsolt
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Folytatás az 1. oldalról
Február 28-án a tantestület 

mostani és régebbi tagjai, a vá-
rosi önkormányzati képviselők, 
a társintézmények munkatársai 
is a meghívottak között voltak. 

Schleipfnerné Gáspár Andrea 
tagintézmény-vezető köszön-
tötte a vendégeket, köztük Far-
kas Tibornét, a Szombathelyi 
Tankerületi Központ igazgató-
helyettesét, Kissné Köles Erika 
nemzetiségi parlamenti szószó-
lót, Huszár Gábor polgármestert, 
a képviselő-testület tagjait és 
a kollégákat. A továbbiakban 
elmondta, az Arany János utcá-
ban lévő általános iskola 1988. 
március 2-án vette fel a költő 
nevét, korábban egy általános 
iskolája volt Szentgotthárdnak, 
de több telephelyen tanítottak. 
1985-ben megépült a másik álta-
lános iskola (a mai Széchenyi), és 
célszerűnek látszott a névadás. 
Arany János példaképe volt a ta-
nároknak, az anyanyelv ápolása, 
a művészetek kiemelt szerepe is 
inspirálta az akkori tantestületet. 
Németh István igazgató, Kocsis 
Antalné, Papp Gyula, Kovács 
Jánosné és Kozó Mária segített 
abban, hogy hosszú előkészítés 
után felvehette a költő nevét 
az iskola. Pungor Klára tanárnő 
készítette el az iskola jelvényét, 

amit, a hagyományt őrizve, ma is 
megkapnak az első osztályosok. 

Az Arany iskola ma is híven 
őrzi az elődök, a korábbi taná-
rok – akik közül már sokan nem 
lehetnek köztünk – örökségét, 
fejezte be beszédét a tagintéz-
mény-vezető.

A valamivel több, mint egy-
órás Arany János Emlékműsort 
az iskola negyedikes tanulói 
adták elő (ahol az 
előadás megkíván-
ta, ott kisebbek is 
szerepet kaptak). 
Néptánc, vers, ének, 
hangszeres betétek, 
színpadi jelenetek 
(A fülemile, Családi 
kör) tették változa-
tossá és feledhetet-
lenné az előadást, 
amelyen több mint 
száz kisdiák működött közre. A 
gyermekek kórusa végül együtt 
énekelt a tanárokkal. Háttérben 
a kivetítőn képek peregtek az 
Arany iskola elmúlt harminc 
évéről. (A felnőttek közül többen 
magukra ismerhettek!).

A közönség nagy-nagy tapssal 
jutalmazta a produkciókat. 

A gálaműsor végén Huszár 
Gábor, Szentgotthárd polgár-
mestere köszöntötte a diákokat 
és tanáraikat. Korábbi gyakorló 

tanárként elmondta, azt tapasz-
talta, hogy a diákok sokszor 
többet őriznek meg emlékeze-
tükben egy-egy közös fellépés-
ről, előadásról, mint az iskolai 
órákról. Meggyőződése, hogy 
hatalmas munka és összefogás 
előzte meg a gálára való felké-
szülést. Az előadás alatt látta, 
hogy könnyek csillogtak a régi 
pedagógusok szemén, többen 

elérzékenyültek. Jutalom volt 
ez a műsor, büszkék lehetnek 
utódaikra, az Arany iskola mai 
közösségére. Végül gratulált az 
előadáshoz, és egy-egy szál vi-
rággal köszönte meg a felkészítő 
tanárok munkáját. 

A műsor megálmodói: Akkir 
Zsuzsanna, Bálintné Pados And-
rea, Horváthné Kovács Adrienn, 
Kiss Eszter. A 4. a osztály táncát  
Soósné Vígh Klaudia, a 4. c osz-
tályét Garay-Baksa Erika taní-

totta be. A műsorban felléptek 
a szentgotthárdi Takács Jenő 
Alapfokú Művészeti Iskola és 
a Pátrium Alapfokú Művészeti 
Iskola növendékei (akik egyben 
az Arany iskola tanulói is). 

A gálaműsor után kiállítást 
nyitottak az Arany iskolában, 
az eltelt 30 év relikviáit, becses 
dokumentumait, fotóit tették 
közszemlére.

A gálaműsor után 
kiállítást nyitottak az 
Arany iskolában, az 
eltelt 30 év relikviáit, 
becses dokumentu-
mait, fotóit tették köz-
szemlére.

Március másodikán, 
Arany János születés-
napján, megkoszorúz-
ták a költő iskola előtt 
álló szobrát, és időkap-

szulát helyeztek el mellette. Az 
időkapszulában mai technikai 
eszközöket is elrejtettek, minden 
osztály készített rajzot, fogalma-
zást, sőt kívánságaikat is megfo-
galmazták, mit szeretnének 20 
év múlva, ugyanis ekkor lehet 
először felnyitni a kapszulát.

A harminc éve végzett osztá-
lyok találkozójával zárják az egy 
évvel ezelőtt kezdődött ünnep-
ségsorozatot.  (t. m.)

Fotó:Bana Ferenc

Harminc éve viseli a nagy költő nevét az Arany iskola

Állásbörzét szervez a Szent-
gotthárdi Járási Hivatal Fog-
lalkoztatási Osztályának rész-
vételével a Változó Világért 
Alapítvány március 22-én, 
csütörtökön délelőtt 8:30 és 
13:00 között Szentgotthárdon 
a Színház aulájában. 

Reményeik szerint közel húsz 
kiállító kínál állást és szolgálta-
tást az érdeklődőknek. Németh 
Zsolt, az alapítvány vezetője 
elsősorban a hatékonyság miatt 
ajánlja az álláskeresőknek, vagy 
munkahelyváltást fontolga-

tóknak, a GYES-ről, GYED-ről 
visszatérőknek a rendezvényt. 
Egy helyen, egy időben a sze-
mélyes találkozásra ennyi cég-
gel kizárólag egy állásbörze 
kínálhat találkozási alkalmat. 
A szentgotthárdi Színház au-
lájába most helybe jönnek a 
munkáltatók. A börze egyfajta 
foglalkoztatási piac a szó szo-
ros értelmében. A résztvevők 
közvetlenül tájékozódhatnak, 
személyesen találkozhatnak a 
cégek, vállalatok képviselőivel. 
Önéletrajzukat is leadhatják, 
a személyes beszélgetés pedig 

sok kérdésre adhat azonnali vá-
laszt. Az érdeklődő, ha szeretné, 
a cégek adatbázisába kerülhet, 
ha épp nincs számára adott 
esetben álláskínálat. Így amint 
újabb pozíció nyílik, az elsők 
között kereshetik őt, hiszen a 
személyes interjú a börzén már 
megtörtént. A Szentgotthárdi 
Járási Hivatal Foglalkoztatási 
Osztályának munkatársai is ál-
lásokról visznek információkat 
a börzére, de képzések lehető-
ségeiről, foglalkoztatási támo-
gatásokról, szolgáltatásokról is 
tájékoztatnak. A Változó Vilá-

gért Alapítvány munkatársai a 
többi között önéletrajzírásban, 
az önéletrajzok akár azonnali 
feltöltésében segítik az álláske-
resőket. Németh Zsolt, a Változó 
Világért Alapítvány vezetője a 
munkakeresők számára azért 
tartja fontos lehetőségnek a 
programot, mert időspórolás 
mellett hatékony információ-
gyűjtést eredményez a munka-
vállaló számára, amelynek se-
gítségével akár azonnali döntést 
hozhat egy-egy kínálkozó állás 
elfogadásával kapcsolatban.
 Pogacs Mónika

Állásbörze: helybe jön a munkáltató
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Folytatás az 1. oldalról
Az évek óta tartó tárgyalások, 

egyeztetések most meghozták 
gyümölcsüket. Megköszönte 
V. Németh Zsoltnak, a térség 
országgyűlési képviselőjének 
a segítségét, támogatását, s 
köszönetet mondott Horváth 
Lászlónak, a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. Vas Megyei 
Igazgatósága igazgatójának 
a türelemért, hiszen évek óta 
többször is megkeresték ez 
ügyben. A polgármester fel-
hívta a figyelmet arra is, hogy 
TOP forrás keretében a város 
sikeresen pályázott csaknem 
300 millió forint értékben a 
Kossuth Lajos utcai kerékpárút 
kialakítására, kisebb összeget a 
város is hozzátett a közúti forrá-
sokhoz annak érdekében, hogy 
a Kossuth Lajos utca is szinte 
teljes hosszában megújuljon.

V. Németh Zsolt államtit-
kár, a térség országgyűlési 

képviselője elmondta, hogy 
a Magyar Közút vezetésé-
vel folytatott megbeszélés, 
szakmai szempontok, és a 
választókörzeti arányosság 
figyelembevételével jelentős 
útfelújítások történnek. Mivel 
ez a választókörzet a legna-
gyobb, ide összpontosul a 
legjelentősebb beruhá-
zási összeg, több mint 
3,1 milliárd forint. A 
források legnagyobb 
része, 2,4 milliárd forint 
hazai, a többi európai uniós. 
Nemcsak az egyes és kettes 
számjegyű utak újulnak meg, 
de a négyszámjegyűek, azaz 
mellékutak is. Így például 
Szentgotthárdon a főutca 
jelentős része két szakaszban, 
illetve a vasútállomáshoz 
vezető bekötőút, a Hunyadi 
útnak az autóbusz-állomás 
és az Ady utca közöti része. 
Ezenkívül a területi operatív 

program részeként ennek 
az útnak a másik szakasza is 
új burkolatot kap. Szentgott-
hárdon összesen bruttó 180 
millió forintnyi lesz a beru-
házás a telet követő, áprilisi 

kezdéssel. Szólt még arról is, 
hogy Vasváron a 74-es főút 
átkelési szakasza újul meg, 
Körmenden a 8-as főút átke-
lési szakaszát újítják fel, de 
lesznek felújítási munkálatok 
a Körmend-Ják-Szombathely 
útvonalon is. Jánosháza térsé-
gében 1,65 kilométer hosszan 
burkolatcserét hajtanak végre. 

Vasszécsenyben a 87-es út 
átkelési szakasza is megújul. 
A munkálatok alatt szükség 
lesz a lakosság megértésére 
és türelmére. 

Horváth László igazgató 
annyit tett hozzá az elmon-
dottakhoz, hogy a szentgott-

hárdi és más útfelújítá-
si munkálatok során 
arra törekednek, hogy 
a burkolatok állapo-
ta lényegesen javuljon, 

ezért egy aszfaltmarás 
után két újabb aszfaltréte-
get visznek fel a felületre. Ez 
biztosítja majd a megfelelő 
teherbírást. Szükség szerint 
javítják a kiemelt szegélyeket, 
új útburkolati jeleket festenek 
fel, és cserélik a közlekedési 
táblákat. Új útépítés ugyan 
nem lesz, de több meglévőnél 
jelentősen javul a közlekedési 
utak minősége. 

L.E.

Jelentős útfelújítások kezdődnek Szentgotthárdon

3,1 milliárdot 

fordítanak a térségben 

beruházásokra

Tisztelt Szentgotthárdi Választópolgárok!
Felhívjuk a Hunyadi utcában és a Pável Ágoston lakótelepen állandó lakcímmel rendelkező választópolgárok 

figyelmét, hogy fokozottan figyeljék a választási értesítőben megjelölt címet, ahol 2018. április 8-án, az or-

szággyűlési választáson szavazataikat leadhatják. Ugyanis a 001. számú szavazókör (szavazóhelyisége: Széll 

Kálmán tér 2., Gimnázium) területét – megnövekedett létszáma miatt – felosztottuk. Ennek következtében a 

Hunyadi utca páros oldala a 2-től a 14-es házszámig, páratlan oldala az 1-től a 25-ös házszámig átkerült a 

002. szavazókörbe, melynek szavazóhelyisége a Zeneiskolában van (Deák Ferenc u. 1.). A Pável Ágoston lakó-

telepen állandó lakcímmel rendelkező választópolgárok pedig a 003. szavazókörben szavazhatnak, melynek 

szavazóhelyisége az önkormányzati hivatal Refektóriuma (Széll Kálmán tér 11.).

Felhívjuk továbbá valamennyi választópolgár figyelmét arra, hogy április 8-án szavazni csak érvényes okmá-

nyok bemutatása után lehet. A szavazóhelyiségben bemutatandó okmányok: lakcímkártya, valamint érvényes 

személyi igazolvány vagy érvényes útlevél vagy érvényes gépjármű-vezetői engedély (jogosítvány). Szavazni 

lehet olyan régi típusú érvényes személyi igazolvánnyal is, ami a jelenlegi lakcímet tartalmazza. Felhívjuk a 

választópolgárok figyelmét arra is, hogy az említett okmányok bemutatása nélkül senki nem jogosult szava-

zásra még abban az esetben sem, ha valaki köztudottan a szavazókörhöz tartozó területen él, vagy ha a sza-

vazókörben működő szavazatszámláló bizottság tagjának hozzátartozója. Az okmányok nélkül megjelenőket 

vissza kell utasítani – a visszautasítottak csak a szavazóhelyiségbe ismételten visszatérve, érvényes okmányaik 

bemutatása után tudnak szavazni.

Helyi Választási Iroda
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Február 28-án tartotta ülé-
sét a szentgotthárdi képvi-
selő-testület. Több önkor-
mányzati intézmény mun-
kájáról szóló beszámolót 
és munkatervet fogadtak 
el a képviselők, két belvá-
rosi ingatlan eladásáról is 
döntöttek. 

Az önkormányzati ülés 
m e g k e z d é s é n e k  k e d -
ves színfolt ja  volt , hogy 
Schleipfnerné Gáspár And-
rea tagintézmény-vezető 
kíséretében megjelentek a 
Szentgotthárd és Térsége 
Iskola Arany János 1-4. Év-
folyamos Általános Iskolája 
diákjai, és az iskola jubileumi 
évkönyvét, jelvényét ajándé-
kozták a testület tagjainak és 
a hivatal munkatársainak, 
továbbá meghívták őket az 
esti gálára. 

Huszár Gábor polgármes-
ter beszámolt az eltelt hónap 
történéseiről . Elmondta, 
hogy a katasztrófavédelem 
is fölhívta az önkormány-
zat figyelmét, a rendkívül 
hideg időjárás miatt  ve-
szélybe kerülhetnek főleg a 
beteg és idősebb emberek. 
A polgármester elmondta, 
a városban tudnak azokról 
az egyedülállókról , vagy 
nehéz helyzetben lévő csa-
ládokról, akiknek tüzelővel, 
vagy élelmiszerrel, ruhá-
zattal segíteni kell. Az idén 
9 család kapott tűzifát az 
önkormányzattól. Kérte a 
város lakóit, hogy figyeljenek 
egymásra a zord időben kü-
lönösen, és jelezzék, ki szorul 
segítségre. 

Dr. Sütő Ferenc felolvasta 
azt a felhívást (Minority Safe 
Pack), amely az EU-ban élő, 
őshonos nemzeti kisebbsé-
gek (47 államban, 340 törté-
nelmi kisebbség él, minden 

7. európai polgár) érdekében 
született, és egymillió aláírás 
kell ahhoz, hogy az Európai 

Bizottság fogadjon el konkrét 
jogi szabályozást a nemzeti 
és nyelvi kisebbségek védel-
me érdekében, konkrét jogi 
aktusokkal erősítse az Unió 
kulturális és nyelvi sokszínű-
ségét. Kérte képviselőtársait 
és a szentgotthárdiakat, alá-
írásukkal segítsenek.

A testület tárgyalt a köz-
művelődési cselekvési terv 
megvalósításáról, a Pannon 
Kapu Kulturális Egyesület 
2017-es munkájáról, 2018-as 
munkatervéről. Mivel több 
pályázat sorsa még nem 
dőlt el, a képviselők kérték 
a munkaterv átdolgozását, 
egy hónap múlva vissza-
térnek rá. 

A Szentgotthárdi Közös 
Önkormányzati Hivatal, a 
Család- és Gyermekjólé-
ti Központ Szentgotthárd 
2017. évi munkájáról szóló 
beszámolót és a Móra Fe-
renc Városi Könyvtár és Mú-
zeum 2018. évi munkatervét 
elfogadták. 

A „Bevándorlást szervező 
iroda létesítése” napirendi 
pontot Huszár Gábor polgár-
mester terjesztette a testület 
elé. Lényege: a szentgotthár-

di képviselő-testület hozzá-
járulása nélkül ne lehessen 
ilyen irodát nyitni a város-

ban. A képviselők megsza-
vazták az előterjesztést. 

Két belvárosi ingatlan el-
adásáról is döntöttek, mind-

kettő a József Attila utcában 
található. Társasház építése 
céljából az egyiket legkeve-
sebb 23 millió forint + áfa, a 
másikat 24 millió forint +áfa 
értéken szeretnék értéke-
síteni. A nyílt pályázatnak 
az is része, hogy a belvárosi 
területet három éven belül 
be kell építeni, ha ez nem va-
lósul meg, az önkormányzat 
az eredeti áron visszavásá-
rolhatja a telkeket. 

Állami tulajdonban lévő 
vasúti vasbetonaljak térí-
tésmentes önkormányzati 
tulajdonba adási kérelmet 
is benyújtanak az illetékes 
minisztériumhoz, a talpfákat 
parkoló kiépítésére használ-
ják majd. 

(t. m.)
Fotó: Horváth R. László

A zord időről, telekeladásról, munkatervekről 
is tárgyaltak az önkormányzati ülésen

Az Arany iskola diákjai ajándékot adtak át 
a képviselőknek, megköszönték a támogatásukat

Karbantartás miatt zárva lesz a fürdő
A szentgotthárdi fürdő szokásos féléves karbantartás 

miatt 2018. 03. 19–2018. 03. 22-ig rövid szünetet tart. Ebben 
az időszakban a fürdő összes részlege zárva tart. Az üzem-
szünet után, 2018. 03. 23-án, pénteken már újra megnyitja 
kapuit a vendégek előtt.

St.Gotthard Spa & Wellness

Városi ünnepség 
az 1848/49-es magyar 
forradalom és szabadságharc 
tiszteletére

A városi ünnepséget március 14-én tartja 
a szentgotthárdi önkormányzat.

18:15 Gyülekező a Pilvax Kávéház előtt 
(Club 3) 

18:30 A megemlékezés virágainak elhelye-
zése a Kossuth domborműnél

19:00 Ünnepi megemlékezés a Színházban, 
ahol ünnepi köszöntőt mond V. Németh Zsolt 
országgyűlési  képviselő.
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Február 20-án a járműipari 
vállalatok szakszervezeti 
és üzemi tanácsi vezetői 
tanácskoztak Szentgotthár-
don, a Gotthard Hotelben. A 
hófúvás ellenére, az északi 
megyék kivételével, meg-
érkeztek a résztvevők. A 
munkaerő-piaci helyzetről, 
az elvándorlásról, a bérek 
alakulásáról, a generációk 
közötti különbségekről az 
elektronika és robottechnika 
új kihívásairól is tárgyaltak. 

Tóth Csaba, az Opel Szent-
gotthárd Kft. vállalatánál mű-
ködő Járműgyártók Szakszer-
vezetének elnöke nyitotta 
meg a konferenciát. Az ország 
hét legnagyobb autóipari üze-
méből érkezett szakszervezeti 
vezetőknek röviden összefog-
lalta a gyárban tavaly augusz-
tus óta történt érdekképvi-
seleti változásokat. Az Opelt 
augusztusban megvásárolta 
a francia érdekeltségű PSA 
cégcsoport. A munkavállalók 
az új tulajdonos által kilátásba 
helyezett beruházásra várnak, 
amely hosszú távon is garan-
tálná a munkahelyek megőr-
zését. Kevesebben dolgoznak, 
mint tavaly, de bíznak abban, 
hogy a jól képzett szakembe-
rek továbbra is megtalálják itt 
a számításukat. A fluktuáció 
ellenére az Opelben továbbra 
is tartja 30%-os szervezettsé-
gét a szakszervezet, ez orszá-
gosan jónak számít (a hazai 
munkavállalóknak mindössze 
10%-a tagja valamelyik szak-
szervezetnek). Kik a jelenlegi 
munkaerő-piaci helyzet nyer-
tesei, vagy vesztesei? – tette fel 
a kérdést Tóth Csaba. Részben 
válaszolt is rá. A bérek alaku-
lására jellemző, hogy egy-két 
nagyobb céget leszámítva egy-
séges az ajánlott bérfejlesztés. 
Ami a nyugati országok és a mi 
béreink közötti különbséget 
illeti, ugyanezt az országon 
belül a nyugati és keleti cé-

gek munkavállalói között is 
megtaláljuk. Az ország keleti 
és északi részén is megjelen-
tek az ukrán, szerb, román, 
szlovák munkások, maguk-
kal hozzák nyelvüket, eltérő 
munkakultúrájukat. Van már 
olyan cég, ahol négy nyelven 
kellene munkavédelmi okta-
tást tartani…

Háromi László, a győri Audi 
Hungária Független Szakszer-
vezet Motorgyári Szakszer-
vezetének elnökhelyettese 
folytatta a polémiát. A mun-
kaerőhiánynak mindenki 
vesztese lehet, a munkáltatók 
és tulajdonosok azért, mert 
nincs, aki termeljen, a munká-
sok azért, mert 7 napból hetet, 
vagy 30-ból akár majdnem 
30-at is dolgozhatnak… Ami-
kor munkaerő-felesleg volt, a 
gyárak előtt sorba álltak a fel-
vételre jelentkezők, most leg-
feljebb akkor látunk sorokat, 
ha sztrájkolnak, béremelésért 
tüntetnek… Ki lehet nyertese a 
munkaerőhiánynak? A szak-
szervezetek! Most jött el az idő 
arra, hogy megerősödjenek. 
A munkavállalóknak rá kell 
ébredni arra, hogy a tőkések 
önként nem fogják jobban 
dotálni őket, egyénenként 
nem érnek el semmit! Nem 
elég a béremelés követelése, 
az se mindegy, mennyi mun-
kával, milyen időbeosztással 
érhetik el a fizetésüket. Az X 
és a Z generáció tagjai köny-
nyedén odébbállnak, ha nem 
találják meg a számításukat. 

Ők most akarnak jól keresni, 
most akarnak jól élni, ez a 
stratégiájuk! Ha külföldön 
találják meg a boldogulásukat, 
hát nyugatra mennek. 

A munkaerő-piaci helyzet 
nyertesei a „külső beszállítók”, 
munkaerő-kölcsönző cégek 
(jellemző, hogy az utóbbi évek-
ben csökkent a számuk). 

A helyzet nyertese az ál-
lam, amely egyik köteles-
ségét, a szakemberképzést 
elegánsan áttolja (rátolja) a 
munkáltatókra, s ezzel le is 
tudja feladatát…de vesztes 

is az állam, hiszen keveseb-
ben dolgoznak, kevesebben 
fizetnek adót és járulékot. A 
szakképzésen írni-olvasni alig 
tudó embereket kell megtaní-
tani a legmodernebb technika 
alkalmazására. Míg a nyugati 
szakszervezetek már az ipari 
forradalom új kihívásaira 
készülnek (a robotizációra, a 
számítógép-vezérlésű mun-
kahelyekre, ahol 3-4 ember 
működteti a gépsorokat, szak-
mák eltűnésére stb.), addig 

nálunk megáll a szakszerve-
zet ott, hogy béremelést kell 
kiharcolni… A munkavállalók 
sok helyen „túlórabajnoksá-
got” rendeznek, áprilisra le-
tudják az egész évi penzumot! 
A szakszervezeteknek az is 
dolga, hogy ne használódja-
nak el az emberek idő előtt, 
tudjanak élni és pihenni a 
tisztességes bérükből. 

A tanácskozáson elhangzott, 
hogy az idősebb munkavállalók 
sérelmesnek találják, hogy az 
„utcáról felvett” fiatal munka-
vállalók kezdő bére több lehet 
az évtizedek óta ott lévőkénél. 
Volt olyan nézet, hogy a mun-
kát fizessék meg, ne az életkort. 
Persze a céghez való lojalitást 
és hűséget is lehet díjazni, de 
az egy másik kategória!

A generációkat illetően a 
szakszervezetisek elmondták, 
az a tapasztalat, hogy a legfi-
atalabbak és a legidősebbek 
(nyugdíjhoz közelítők), arány-
lag jól kijönnek egymással, a 
konfliktusok („munkahelyi 

kannibaliznus”, hallottuk a 
kifejezést) a középkorúak és 
a legfiatalabbak között fordul 
elő gyakrabban.

 Délután zárt körben folyta-
tódott a tanácskozás. 

(Szervezeti változás: a Jár-
műgyártók Szakszervezeti 
Bizottságánál 2018. március 
1-jétől a szakszervezeti elnöki 
tisztséget Tóth Bálint látja el. 
A szerk.)

(t. m.)
Fotó: T. Cs.

Kopogtat az ajtón a járműipar jövője és szakszervezete

A tanácskozás résztvevői, középen Tóth Csaba

Háromi László 
a győri Audi független 

szakszervezetétől
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Ötven éve alakult a Szent-
gotthárdi Nyugdíjas Egyesü-
let. Az alkalomra emlékezve, 
könyvbemutatóra és kiállí-
tásra is hívták a szentgott-
hárdi nyugdíjasokat február 
19-én. A Színház auláját tel-
jesen megtöltötték a város 
legnépesebb egyesületének 
tagjai. 

Az ünnepség a Szirének 
Trió – Pálláné Király Mária, 
Csörnyi Zoltánné, Soós József-
né – népdal-előadásával kez-
dődött, majd Huszár Gábor, 
Szentgotthárd polgármeste-
re köszöntötte az egyesület 
tagjait, a város díszpolgárait. 
„Kincseket rejtő közösség, 
ez a frissen megjelent könyv 
címe, ez a meghatározás illik 
az 50 éves Szentgotthárdi 
Nyugdíjas Egyesületre is. 
A nyugdíjasok mindig ak-
tív szereplői, közreműködői 
voltak a város életének, ezért 
is érdemes lapozgatni, olvas-
gatni a könyvet, mert meg-
idézi a 60-as, 70-es éveket 
is. Ahogy haladunk előre az 
időben, változott a technika, 
a régi fotók az öltözékről, 
közlekedési eszközökről, jó-
kedvű asztaltársaságokról is 
árulkodnak. Az utóbbi időben 
„színesedett” a világ, a fotók 
is, de egyvalami nem válto-
zott, az idősebb korosztály 
mindvégig kivette részét a 
város életéből és fejlődéséből. 
Hívták bár Bauer Károlynak, 
Viniczay Tibornak az aktuális 
polgármestert, a legnagyobb 
civil szervezet jól együttmű-
ködött és együttműködik ma 
is  Szentgotthárd önkormány-
zatával. Az önkormányzatnak 
pedig dolga, hogy segítse a 
nyugdíjas egyesületet.”

A polgármester beszéde 
végén megköszönte a legna-
gyobb civil szervezet mun-
káját.  

A nyugdíjas egyesület tagjai 
közül sokan a közösségi mun-

kában is részt vesznek, de az 
Aranykezek Alkotócsoport 
tagjai kézműves munkáikkal 
ismét bemutatkoznak a Szín-
ház aulájában. A kézimunka-
kiállítást Kovács Márta Mária, 

a Jogi, Pénzügyi és Városfej-
lesztési Bizottság elnöke, a 
Szentgotthárdi Civil Fórum 
titkára ajánlotta a közönség 
figyelmébe. 

„Kincseket rejtő közösség 
a könyv címe, de ez lehet 
a mottója a kiállításnak is. 
Mindannyian szeretnénk 
nyomot hagyni magunk után 
az életben, legyen az egy 
hímzett párna, horgolt asz-
talterítő, vagy rongybaba. A 
Nyugdíjas Egyesület kere-
tében 2014-től működik az 
alkotócsoport, örömöt okoz a 
közösségben végzett munka, 
így egymás tapasztalatait is 
meg tudják osztani. Az aktív 
időben lehet, hogy nem jutott 
elég idő a kézimunkázásra, 
de később feléleszthették a 
gyerekkorban tanultakat. Az 
Arany Kezek csoportot jelen-
leg Kovácsné Herczeg Katalin 
vezeti, 16 tag mutatja be mun-
káját a kiállításon. Hímzett és 
horgolt terítők, díszpárnák, 
papírvirágok, szalvétaképek, 
mandalarajzok, gobelinképek 
és faliszőnyegek láttatják a 
sokféleséget. Csuk Ferenc és 
Kern József festményekkel 
van jelen.”

Kovács Márta Mária gratu-
lált az alkotóknak a színvona-
las munkákhoz, kérte, hogy 
tevékenységükkel a további-
akban is színesítsék a város 
életét. 

Bauer Károly, a Szentgott-
hárdi Nyugdíjas Egyesület 
elnöke elmondta, az idén 50 
éve, hogy létrejött az egyesü-
let, sok mindent terveznek a 
jubileum jegyében. Örömét 

fejezte ki, hogy megjelent a 
könyv, „amit nem úgy lehet 
olvasni, mint egy regényt, 
de sok élményt és történést 
felvillant az életünkből, az 
eltelt évtizedekből.” Idézet 
az egyik legrégebbi klubtárs, 
Gécsek Tiborné vallomá-
sából: Ez a közösség a mi-
énk, nyugdíjasoké. Őszinte 
szívvel mondhatom, hogy 
nagyon gazdag múltú, igazi 

értékteremtő a mi közössé-
günk, tartalmi gazdagsággal, 
sokszínűséggel, újdonságok 
iránti fogékonysággal. Bauer 
Károly megemlékezett az 
egyesület alapítóiról, korábbi 
elnökeiről (Dancsecs Alajos, 
Kogoly Ottó, Herczeg János). 
Vas megye első nyugdíjas 
klubját Szentgotthárdon hoz-
ták létre, 300-nál is több tagja 
van. Az egyesületnek számos 
művészeti és sport csoportja 
van: Békefi Népdalkör, Nap-
raforgó Színjátszó Társulat, 
Rozmaring Tánckör, Szirének 
Trió, Arany kezek alkotócso-
port, Kártyaklub, Kenguru Te-
keklub, Társas szórakozásért 
közösségszervező csoport, 
Tégy magadért életmódváltó 
csoport. 

Az elnök megköszönte a 
könyv szerzőinek, szerkesztő-
inek munkáját (Bauer Károly, 
Csörnyi Zoltánné, Csuk Fe-
renc), a fotókat Bana Ferenc, 
Bauer Károly, Varjú Károly 

bocsátotta rendelkezésre.  A 
Kincseket rejtő közösség című 
kiadvány a Szülőföld Könyvki-
adó gondozásában, a Kerényi 
Stúdió tördelésével jelent 
meg, kiadását a szentgotthárdi 
önkormányzat is támogatta. 
A Szentgotthárdi Nyugdíjas 
Egyesület minden tagja átve-
hetett egy-egy példányt. 

(t. m.)
Fotó: Horváth R. László

Kincseket rejtő közösség, immár ötven éve

Herczeg János, Bauer Károly, Huszár Gábor

Kovács Márta Mária, Schreiner Vilmosné, 
Szepesiné Fuisz Erika
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A hazánkban élő tizenhárom 
őshonos nemzetiségnek 2014 
májusától van nemzetiségi 
szószólója az Országgyűlés-
ben. A szlovén nemzetiséget 
a szentgotthárdi Kissné Köles 
Erika képviseli. A szószóló 
asszonyt négy év parlamenti 
munkájáról kérdeztük. 

– A nemzetiségi szószólók a 
parlament állandó bizottságá-
ban – Magyarországi Nemzeti-
ségek Bizottságában – dolgoz-
nak, állandó résztvevői a par-
lamentnek, de nincs szavazati 
joguk, nincs frakciójuk, és nem 
interpellálhatnak. Nem érezte 
ennek hátrányát?

– Nem. Nem éreztem hát-
rányát az első parlamenti 
ciklusban, ahol nemzetiségi 
szószólók is tagjai lettek az Or-
szággyűlésnek, nem. A nemze-
tiségi közösségek parlamenti 
képviselete, egyáltalán sajátos 
helyzetük és az abból fakadó 
jogaik biztosítása Európában 
nagyon vegyes képet mutat. 
Magyarország 2011. évben 
elfogadott Alaptörvénye, a 
nemzetiségek jogairól szóló 
törvény és a választási eljá-
rásról szóló törvény nálunk 
a tizenhárom őshonos nem-
zetiségi közösség – korábban: 
kisebbség – számára kedvez-
ményes mandátum megszer-
zésének a lehetőségét bizto-
sítja: parlamenti képviseletet, 
ha a nemzetiségnek létszáma 
alapján lehet annyi szavazója, 
hogy ez biztosítható, képvise-
lőt, vagy nemzetiségi szószólói 
helyet, ami viszont nem ruház 
fel az országgyűlési képviselők 
minden jogával. 

Nincs szavazati joga az Or-
szággyűlés plenáris ülésén, 
nem interpellálhat. DE: tagja 
az Országgyűlés nemzeti-
ségek bizottságának, me-
lyen keresztül a nemzetiségi 

szószóló is törvényalkotó. A 
bizottság Házbizottság által 
is nemzetiségi kérdésnek el-
fogadott és az adott tárgykör-
ben – a nemzetiségek érdeke-
it és jogait érintő indítványok 
és ügyek érdekében – megfo-
galmazott törvényjavaslata a 

Tisztelt Ház elé kerül. Fontos 
a szavazati joggal rendelkező 
képviselők meggyőzése a 
nemzetiségi szószólók által 
benyújtott törvényjavaslat 
tárgyában az általános és 
részletes vitában. Ez eddig 
sikerült. Számos eredményt 
képviselői minőségben sem 
tudtam volna könnyebben el-
érni. Szószólói jogaim ugyan-
akkor engedik a plenáris ülé-
sen való felszólalást a nem-
zetiségek érdekeit, jogait is 
érintő napirendi pontokban; 
de napirend után is felszólal-
hattam, sőt külön eljárással 
napirend előtti felszólalásom 
is volt – a pulpitusról, szlovén 
nyelven – ez kivételes öröm 
volt a munkám során, olyan, 
amire nagyon büszke vagyok. 
Nyilván a teljes jogú képvi-
selet minőségileg magasabb 
értéket képvisel, hosszú távon 
ez lehet cél.

– Kulturális és oktatási ügyek-
ben többször felszólalt a parla-
menti üléseken, milyen eredmé-
nyeket „könyvelhet el”?

– A nemzetiségi közösségek 
jövője a nemzetiségi közne-

velés – nemzetiségi nyelv és 
kultúra – magas szintű in-
tézményesített közvetítésén 
múlik. A nemzetiségi iskolák 
működése soha nem rendel-
kezett stabilabb jogi és anyagi 
háttérrel, mint napjainkban. 
A köznevelési törvény vál-

tozásai, melyek kapcsán fel-
szólaltam, mindig határozott 
eredménnyel zárultak. 

Az oktatás szabályozására 
vonatkozó egyes törvények 
összehangolva a nemzeti-
ségek jogairól szóló törvény 
paragrafusaival az intézmé-
nyek számára jól biztosítják 
a nemzetiségi nyelvoktatás 
megszervezését. A közneve-
lési törvény az alapfeladatok 
között valamennyi iskola-
típusra kiterjesztve tartal-
mazza a lehetőségeket. Nagy 
eredmény, hogy a kiegészítő 
nemzetiségi nyelvoktatás is 
helyet kapott a törvényben, 
így a létszámok okozta korlá-
tok ellenére ugyanúgy heti 5+1 
órában szervezhet kiegészítő 
nemzetiségi oktatást bármely 
iskola, ahol a szülők részéről 
erre igény mutatkozik. 

De a külföldi bizonyítvá-
nyok és oklevelek elismerésé-
ről szóló törvény módosítása, 
ill. az, hogy külföldi diplomá-
val rendelkező tanár három 
évig taníthat akkor is, ha nem 
honosíttatta diplomáját, a 
nemzetiségi nyelv oktatásá-

ban nagy segítséget jelenthet 
vagy pl. az Nkt. 73. § kiegészí-
tése azzal, hogy ha az iskola 
nemzetiségi nevelési-oktatási 
feladatot is ellát, de nem nem-
zetiségi önkormányzat tartja 
fenn, az intézményi tanácsba 
a többi delegálttal azonos lét-
számú tagot delegál az érintett 
települési nemzetiségi önkor-
mányzat, annak hiányában a 
településen működő érintett 
nemzetiségi civil szervezet. 

Jelentősnek tartom a kül-
földről támogatott szerve-
zetek átláthatóságáról szóló 
törvényjavaslat vitája kapcsán 
történt felszólalásomat, hiszen 
a nemzetiségi közösségek 
civil szervezetei leginkább az 
anyaországból érkező támo-
gatások segítségével tudják 
fenntartani működésüket. 
Elértük, hogy nem terjed ki 
a törvény hatálya nemzeti-
ségi szervezetre, nemzetiségi 
egyesületre és alapítványra, a 
Magyarországon élő nemze-
tiségi közösségek törekvéseit, 
a nyelvük és kultúrájuk meg-
őrzésének érdekében kifejtett 
tevékenységét határozottan 
megkönnyíti.

Mivel a 19 parlamenti felszó-
lalásom nagy része kulturális 
és közoktatási vonatkozást is 
tartalmazott, nincs mód arra, 
hogy az újság korlátozott ka-
rakterszámában mindent ösz-
szegezzek. Szeretném ugyan-
akkor hangsúlyozni, hogy a 
parlamenti felszólalások mel-
lett nagyon sok munka van a 
különféle egyeztetésekkel, a 
„háttérmunka” eredményei 
számomra ugyanilyen fon-
tosak. Kiemelt eredmények 
még, amikért sokat dolgoz-
tam, hogy pl. a köznevelési 
szerződések az elmúlt évtől 5 
évre szólnak, de a szlovén (és 
horvát) nemzetiségi tanítói 
és nemzetiségi nyelvtanári 

Négy év a parlamentben: a szlovén nemzetiség 
parlamenti szószólóját kérdeztük

Kissné Köles Erika nemzetiségi szószóló felszólalás közben
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szakok alapképzésének Szom-
bathelyen tartása is ilyen.

– Négy év alatt magas ran-
gú állami vezetők – köztük dr. 
Áder János köztársasági elnök, 
dr. Kövér László házelnök, dr. 
Soltész Miklós egyházi, nem-
zetiségi és civil kapcsolatokért 
felelős államtitkár – is felkereste 
a Rába-vidéket, és tavaly szó-
szóló kollégái (a Magyarországi 
Nemzetiségek Bizottsága) is 
ellátogattak a szlovén falvakba 
és Szentgotthárdra. Jól tudjuk, 
hogy az Ön meghívására érkez-
tek hozzánk?

– A meghívások részben az 
én meghívásaim, ill. az Orszá-
gos Szlovén Önkormányzat 
elnökével közös meghívások, 
Áder János elnök úr látogatá-
sát nem én kezdeményeztem. 
De Szili Katalin miniszterelnö-
ki megbízott asszony, Kalmár 
Ferenc miniszteri biztos úr, 

vagy Deák Imre, Fülöp Attila, 
Latorcai Csaba helyettes ál-
lamtitkár urak is tájékozódtak 
az elmúlt időszakban életünk-
ről, munkánkról, hogy a szlo-
vén közösség és a térség, ahol 
élünk, fejlődéséhez nyújtott 
támogatások szükségességét, 
vagy éppen a támogatások 
eredményét is lássák. 

Szeretnek minket, szlové-
neket. Tudják, hogy az ország 
dolgos kezű, jó magyar állam-
polgárai vagyunk, egyúttal 
származásukat munkájukkal is 
tisztelő szlovének. Tapasztalják, 
hogy nem lélekszám kérdése, 
milyen szinten őrzik nyelvüket 
és kultúrájukat egy kisebbségi 
sorban élő közösség tagjai, és 
ránk ez nagyon igaz. Ez nyilván 
a sok kultúrcsoportban, isko-
lákban, óvodákban, kulturális 
intézményekben, médiában 
dolgozó, tanító, író, próbákra 

járó szlovén érdeme. Az én 
munkámnak – parlamenti szó-
szóló – csak értük, csak velük 
van értelme – ha nem lenné-
nek, miért, kiért „szólnék”?

– Hazánk Szlovéniával hagyo-
mányosan jó kapcsolatot ápol. A 
szlovén nemzetiség parlamenti 
szószólója állandó meghívottja 
a két ország közötti vegyes bi-
zottsági üléseknek. A többnyire 
tartalmas bizottsági üléseken 
előfordul az is, hogy nem tudnak 
konszenzusra jutni valamilyen 
ügyben? 

– Persze, előfordulhat. Min-
den vitában benne rejlik ez. 
Az utóbbi ülések előkészítése 
azonban olyan precíz és min-
denre kiterjedő, hogy csak ke-
vés nyitott kérdéssel ülünk a 
végső tárgyalások asztalához. 
Tudni kell, hogy két szomszé-
dos országban a két ország 
nemzettagjairól beszélünk. Az 

egyetértés mindkét közösség 
érdeke, de a két közösség nem 
ugyanonnan indult a rend-
szerváltáskor, ill. Szlovénia 
önállósulása után, de a két 
ország nemzetiségi politiká-
jában még 1992 után is sokáig 
jelentős eltérés volt érezhető. 
Mi, Rába-vidéki szlovének, fel-
tételezem, a múlt rendszerben 
megélt kirekesztettségünk, 
elzártságunk és félelmeink 
okán ma is szerényebbek va-
gyunk. Hangsúlyozzuk azon-
ban, hogy fennmaradásunk 
csak a két ország nyilvánvaló 
és egyetértő támogatásával, a 
magyarországi szlovén Rába-
vidék jelentős és határozottan 
érezhető gazdasági fejleszté-
sével lesz biztosított. Én min-
den tevékenységemet ennek 
akarom alárendelni most már 
szószóló-jelöltként is.

(t. m.)

Programajánló
Március 9 (Március 28-ig látható)  Abraham Klaudia kiál-
lítás-megnyitója  festmények és kerámiatálak 
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
Március 27. 17:00 Könyvek Könyve:„Az igazi barátnak nin-
csen ára” Az írások – zsidó bölcsességi irodalom  
Előadó:Heiter Róbert Gottfried szentgotthárdi káplán, 
tanár, szentszéki bíró 
Március 29. 08:00-16:00  Húsvéti JátszóKapu 
Április 1. 17:30 Húsvéti Fúvóskoncert, Szentgotthárd Város 
Fúvószenekara    
Április 4. 16:00 Szociális otthon kiállítás-megnyitó
Április 9. 18:00 Hangversenybérlet
Ifjú tehetségek koncertje
Helyszín: Refektórium  
Április 10. 10:00 és 14:00 Szülinap Aprajafalván zenés 
mesejáték, Pódium Színház 
Április 10. 17:00 Könyvek Könyve:„Akinek a saru szíját se 
vagyok méltó megoldani”- A történeti Jézus személye
Előadó: Heiter Róbert Gottfried szentgotthárdi káplán, 
tanár, szentszéki bíró 
Április 11. 8:00-17:00 A költészet napja – versmaraton - 
versflashmobok a városban 
Április 11. 17:00  József Attila 
Előadó: Aporfi László nyugdíjas tanár, Szentgotthárd 
díszpolgára

Február 10-én tartották a 
szalagavatót a szentgotthárdi 
SZMSZC III. Béla Szakgimná-
ziuma és Szakközépiskolája 
végzés előtt álló diákjainak. 

Hat középiskolai osztály kö-
zül kettő érettségire, négy szak-
mai vizsgára készül, 81 tanuló 
mellére tűzték föl a szalagot az 
osztályfőnökök. A diákok a ha-
gyományoknak megfelelően 
szórakoztató jeleneteket adtak 
elő iskolás éveikből. 

Korpics Ferenc, az intézmény 
igazgatója beszéde végén Harry 
Potter módra beszélte el iskolai 
életüket, a kitalált könyv címe: 
Harry Potter és az elképesztő 
bélás végzősök…Ebből idézünk: 
„Talán azt akarjuk, hogy az egész 
univerzum olyan emberekből 

álljon, akik mind teljesen egy-
formák? Milyen rohadt unal-
mas lenne már az? Azt szokták 
mondani, hogy szeretet nélkül 
nincs értelme az életnek. Ez 
talán igaz, de a szeretet lénye-
ge, hogy a különböző emberek 
hatnak egymásra. Hogy össze-
találkoznak a legkülönbözőbb 
személyiségek. Hogy szembe-
kerülünk a másikkal, kihívást 
jelentünk egymásnak, kapunk 
és adunk hideget-meleget. Pon-
tosan az ilyen ellentéteken 
keresztül ismerjük meg igazán 
a másikat és magunkat. És akár 
így szeretünk egymásba. Mert 
a változatosság egyenesen va-
rázslatos.”

(Információ és fotók: 
III. Béla szakgimnázium és 

szakközépiskola)

A varázslót is megidézték
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Február 11-én, szinte tava-
szias napsütésben vonultak 
végig a szlovén farsango-
lók Szentgotthárd utcáin. A 
Rába-vidéki Szlovén Nyug-
díjas Egyesület főszervezé-
sében Szakonyfalu község 
és a Rogašovci Nyugdíjas 
Egyesület társszervezésében 
rendezte meg a tradicionális 
bolondos felvonulást. 

A Szlovén Nyugdíjas Egye-
sület megalakulása óta min-
den évben – kezdetben csak 
saját szórakoztatásukra, majd 
2011-ben először végigvonul-
va a városon – megszervezik 

a farsangi bolondozást, a szlo-
vén néphagyományoknak 
megfelelő alakokkal népesítik 
be a teret. A régi szokások 
szerint Farsang és Lenke hús-
hagyókedden házról házra 
járva elűzi a telet. A körülöttük 
ugráló boszorkányok söp-
rűvel űzik a nemkívánatos 
évszakot. Szentgotthárdon 
egyre több szlovén maskarás 
tűnt fel az utóbbi években, 
2014-től már nagyszabású 
városi farsangként emlegetik 
a nyugdíjas egyesület rendez-

vényét, amely idén sikere-
dett a legjobban a szervezők, 
mind a közönség véleménye 
alapján. 

Jókedv és vidám hangulat, 
mókás jelmezek mögé bújt em-
berek sokasága indult a Gár-
donyi utcában lévő Szlovének 
Házától, hármas körforgalo-
mig. A Szentgotthárd környéki 
falvakból és Szlovéniából is 
érkeztek maskarások, zenekari 
kísérettel, nagy zajt csapva ma-
síroztak át a városon. 

A szokásokhoz híven táncra 
perdültek gyerekek és felnőt-
tek, sőt a mulatságba bevonták 
a nézőket is. 

A szervezők, mint mindig, 
most is italokkal, farsangi 
fánkkal kínálták az ünnep-
lőket. 

A mulatságot a Szlovének 
Háza udvarán zárták, a bo-
szorkányok tüzet raktak, és 
a farsangolókkal együtt, a 
lángok körül dalolva, táncol-
va kergették el a telet. Majd 
az étteremben, immár fehér 
asztalok mellett ettek, ittak, 
vigadoztak. 

(t. m.)
Fotó: Bana Ferenc

Űzték a telet a szlovén nyugdíjasok  

Magas rangú politikai és 
közeléti vezetők jelenlété-
ben emlékeztek meg feb-
ruár 9-én a szentgotthárdi 
Szlovének Házában a szlo-
vén kultúra napjáról. 

A Magyarországi Szlové-
nek Szövetsége és az Orszá-
gos Szlovén Önkormányzat 
által rendezett Prešeren-nap 
a magyar és szlovén himnusz 
énekhangjaival vette kez-
detét. A szlovén himnuszt 
France Prešeren 1844-ben 
vetette papírra, a költő 1849. 
február 8-án hunyt el.

Holecz Károly, a Rába-
vidéki Kulturális Egyesület 

elnöke a kultúra jelentő-
ségéről szólva elmondta, a 
kultúra nemcsak a nyelv, 

nemcsak a tánc, nemcsak 
a képzőművészet, hanem 
sokkal több.

– A kultúrát minden ge-
nerációnak újra kell tanulni, 
építeni, különben elveszik, 
belülről kell minden egyes 
hajtásnak fakadni. A fiatalo-
kat szép szóval kell nevelni, 
mert egy Rába-vidéki szlo-
vén mondás szerint a szilvát 
sem lehet vasvillával aszalni.

A szlovén kultura napi 
ünnepségen Tadej Bojnec, a 
Határon túli Szlovének Hi-
vatala titkára elismerő okle-
vélben részesítette Dubravko 
Baumgartner képzőművészt, 
Mukics Dusán irodalmár-
újságírót, valamint Stanko 
Črnko népzenészt.  

 Horváth R. László

Prešeren-nap, a szlovén kultúra ünnepe

Tadej Bojnec, Dubravko Baumgartner 
Mukics Dusán és Stanko Črnko
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MOZIMŰSOR
március 09. 19:00, március 

10. 19:00, március 11. 18:00
Vörös veréb (szinkronizált 

amerikai thriller – 2D)
március 10. 17:00, március 

11. 16:00, március 13. 19:00
Éjszakai játék (szinkroni-

zált amerikai vígjáték – 2D)
március 12. 19:00 (Film-

klub)
Ernelláék Farkaséknál 

(magyar filmdráma – 2D)
március 16. 17:00
Meglepetésfilm (Idén Os-

car-díjat kapott alkotás)
P r e m i e r !  m á r c i u s  1 6 . 

19:30, március 17. 17:00, 
március 18. 18:30, március 
19. 19:00

Tomb Raider  (szinkro-
nizált amerikai kaland- és 
akciófilm – 3D)

március 17. 19:30, március 
18. 16:00, március 20. 19:00

A Pentagon titkai (szink-
ronizált amerikai krimi – 2D)

március 23. 19:00
Gengszterzsaruk (szinkro-

nizált amerikai akcióthriller 
– 2D)

P r e m i e r !  m á r c i u s  2 4 . 
17:00, március 25. 16:00

Nap nap után (szinkroni-
zált amerikai romantikus 
film – 2D)

március 24. 19:00, márci-
us 27. 19:00

12 katona (szinkronizált 
amerikai háborús akciófilm 
– 2D)

március 25. 18:00
Valami Amerika 3 (magyar 

akció-vígjáték – 2D)
március 26. 19:00 (Film-

klub)
Mérföldkövek a Muravi-

déken (magyar dokumen-
tumfilm – 2D)

március 30. 17:00
Nap nap után (szinkroni-

zált amerikai romantikus 
film – 2D)

március 30. 19:00
Gengszterzsaruk (szinkro-

nizált amerikai akcióthriller 
– 2D)

március 31. 17:00, április 1. 
16:00, április 2. 17:00, április 
3. 17:00

Nyúl Péter (szinkronizált 
ausztrál-amerikai-angol csa-
ládi animációs film – 2D)

március 31. 19:00
12 katona (szinkronizált 

amerikai háborús akciófilm 
– 2D)

április 1. 18:00, április 2. 
19:00, április 3. 19:00

Gringo (szinkronizált auszt-
rál-amerikai akció-vígjáték 
– 2D)

KÖZÖNSÉGKEDVENCEK
Tavaly a nézőszámok alap-

ján a szentgotthárdi Csáká-
nyi László Filmszínházban a 
TOP 10 filmet a következők 
jelentették: 1. Star Wars: Az 
utolsó Jedik (amerikai sci-fi 
kalandfilm) – 974 vendég • 2. 
Kincsem (magyar romantikus 
kalandfilm) – 816 vendég • 3. 
Gru 3 (amerikai animációs 
kalandfilm) – 732 vendég • 
4. Thor: Ragnarök (amerikai 
sci-fi akciófilm) – 707 vendég 
• 5. Énekelj! (amerikai zenés 
animációs film) – 544 vendég 
• 5. Pappa Pia (magyar zenés 
vígjáték) – 544 vendég • 6. A 
sötét ötven árnyalata (ame-
rikai romantikus-erotikus 
film) – 534 vendég • 7. Halálos 
iramban 8 (amerikai-japán-
francia-kanadai akciófilm) 
– 514 vendég • 8. A Karib-ten-
ger kalózai: Salazar bosszúja 
(ausztrál amerikai kalandfilm) 
– 490 vendég • 9. A szépség és 
a szörnyeteg (amerikai mese-
musical) – 415 vendég • 10. A 
Nagy Fal (amerikai-kínai sci-fi 
kalandfilm) – 388 vendég.

2016-ban egyébként a TOP 
10 első helyezettjének, A kis 
kedvencek titkos élete című 
amerikai animációs filmnek 
856; az utolsónak, a Hivatali 
karácsony című amerikai víg-
játéknak pedig 284 nézője volt. 
2016-ban négyszáznál több 
jegy csak hat filmre fogyott el, 
2017-ben viszont már tíz ilyen 
produkció lett.

Február 1-jén farsangi 
mulatságtól volt kissé za-
jos a Szentgotthárdi Vá-
rosi Gondozási Központ. A 
Nappali Idősek Klubja ezen 
a napon tartotta  télűző 
r e n d e z vé nyé t ,  a m e l ye n 

Köbli  Tímea klubvezető 
köszöntötte a farsangoló 
klubtagokat és a vendége-
ket. Az álarcosbál sok-sok 
kacagással, jókedvű mula-
tozással zárult.  h. r. l

Fotó: Németh Hajnalka

Maszkabál a gondozási központban

Farsang a városrészeken
Február 10-én Farkasfán, 
17-én a rábafüzesi város-
részen tartottak farsangi 
rendezvényt.

Farkasfán vidám jelme-
zes felvonulással kezdő-
dött a program, majd a 
rábagyarmati színjátszók 
pikáns darabját tekinthette 
meg a szép számú közönség. 
A rendezvényen táncbe-

mutató szórakoztatta a je-
lenlévőket, majd a Farkasfa 
Jövőjéért Egyesület 10 éves 
jubileumi tortáját fogyaszt-
hatták el.

A Rábafüzesért Egyesü-
let február 17-én kiszebáb-
égetéssel búcsúztatta a te-
let, majd farsangi fánkok, 
sütemények és tea várta a 
közönséget.

M. P. 



12 Szentgotthárd

A Móra Könyvtár keretében 
2010 óta működő Honismereti 
Klub havonta tart összejöve-
telt. Szeptembertől a követke-
ző év augusztusáig fogalmaz-
zák meg programjaikat. 

Az idén is több kiállításra ké-
szülnek. A múzeum ipartörté-
neti állandó kiállításának anya-
gán már gőzerővel dolgoznak, 
gyűjtik a dokumentumokat és a 
tárgyi emlékeket. Ezt a kiállítást 
a Kubinyi Ágoston program 
kétmillió forinttal támogatta. 
Szentgotthárd gyáriparát, a 
kaszagyár, a selyemgyár, a do-
hánygyár és az óragyár tárgyi 
emlékeit, dokumentumait, a 
fennmaradt fotókat mutatják 
be a kiállításon. A hagyomá-
nyos tárlat mellett virtuális 
kiállítás is készül. A látogatók 
érintőképernyőn tekinthetik 

meg azokat az információkat, 
amelyek további ismereteket 
tartalmaznak Szentgotthárd 
nevezetes gyárairól. A kiállítás 
év végéig készül el. 

Közben forráskutatást vé-
gez a Vargha Gáborról szóló 
kiadványhoz a klubtagok egy 
kisebb csoportja. Csuk Ferenc, 
a klub oszlopos tagja, régi 
helytörténeti kutató felvette 
a kapcsolatot Vargha Gábor 

távolabbi rokonaival, hogy az 
évfordulóra készülő kiállítás-
hoz is anyagot gyűjtsön. 

S a klubtagok dolgoznak 
a szentgotthárdi kisipar és 

kereskedelem bemutatásán. 
Ezt a kiállítást az önkormány-
zati hivatal előcsarnokában 
lévő tárlókba és paravánokra 
tervezik. 

Idén február 1-jén gyűltek 
össze a múzeumban, megosz-

tották egymással az összegyűj-
tött anyagokat, s megfogal-
mazták azokat a feladatokat, 
amelyekkel tovább tudnak 
haladni a kutatásban, a kiállí-
tások előkészítésében.

A Honismereti Klub honlap-
ján található Értéktár adatbá-
zis gyarapítása is folyamatos 
feladatuk, amelybe a telepü-
lési értékek kerülnek be. A 
klub fontos feladatának tartja 
a települési értékek megőr-
zését, így például a szép régi 
homlokzatok megőrzésére is 
felhívta a főépítész, Kiss Gábor 
figyelmét egy korábbi össze-
jövetelen. Összegyűjtötték, de 
folyamatosan gyarapítják azt 
az adatbázist is, amely a szent-
gotthárdi megőrzendő épüle-
teket tartalmazza fotókkal, a 
legfontosabb információkkal. 

M. P. 

Ipartörténeti kiállítást, újabb kiadványokat is tervez 
a Honismereti Klub

Fél évszázad nagy idő az em-
ber életében, legalább ennyire 
ünneplésre méltó egy egyesü-
let 50 éves jubileuma. A Szent-
gotthárdi Nyugdíjas Egyesület 
jubilált március 2-án a szent-
gotthárdi Színházban. 

Az eseményen megjelent 
Kissné Köles Erika, a szlovén 
nemzetiség parlamenti szószó-

lója is. Bauer Károly, az egye-
sület elnöke emlékezett meg 
az elmúlt évtizedekről, majd 
V. Németh Zsolt államtitkár, a 
térség országgyűlési képvise-
lője, Dancs István, Vas Megye 
és Szombathely MJV Nyugdíjas 
Szövetségének az elnöke és 
Labritz Béla, Szentgotthárd 
alpolgármestere is elmondta 
ünnepi gondolatait. Utóbbi 

átadta Bauer Károly-
nak az 50 éves jubileum 
alkalmából Szentgott-
hárd Város Képviselő-
testülete Díszoklevelét. 
Köszöntötték a jubilá-
lókat a társszervezetek, 
a civil szervezetek, és 
a külföldi partnerek is. 
Látható volt rövidfilm 
az egyesület életéből, 
és az eseményt verses-
zenés-énekes program 
színesítette.

Elismeréseket is átadtak. 
Dancs István Vas Megye és 
Szombathely MJV Nyugdíjas 
Szövetségének Elismerő Okle-
velét, valamint a Nyugdíjasok 
Országos Szövetsége elnö-
kének, Némethné Jankovics 
Györgyinek Díszoklevelét adta 
át. Szijártó László, a Vas Megyei 
Közgyűlés területfejlesztési 
bizottságának az elnöke a köz-
gyűlés elnökének Elismerő 

Emlékplakettjében Horváth 
Józsefet részesítette, s átnyúj-
totta Bauer Károlynak a Vas 
Megyei Közgyűlés Díszoklevelét 
is. Emléklapot kaptak: Bánfi 
József, Lang Rezsőné, valamint 
a megalakulása tízéves jubileu-
mát ünneplő Napraforgó Szín-
játszó Társulat, a Kártyaklub, a 
Kenguru Tekeklub, a Rozmaring 
Tánccsoport és a Szirének Trió. 
(Bővebben a következő lapszá-
munkban.) l.e.

50 éves a Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület

Az elismerésben részesültek a díszvendégek társaságában

Bauer Károly
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Vasárnap legfiatalabb lány 
korosztályunk két értékes 
győzelemmel foglalta keretbe 
a Haladás VSE kézilabda- 
szakosztályának hétvégéjét. 

Hegyi Gergely U7-es leányzói 
jobbnak bizonyultak a Bőny-
nél, sőt még az ETO csapatát 
is legyőzték. Szentgotthárdi 
játékosaink lelkesen, ügyesen 
mozogtak, immáron elmond-
ható, hogy a fiatal leányok élete 
nem lenne teljes a labdajáték 
nélkül. Elképzelésünk szerint 
az együttműködés hosszú távú 
és gyümölcsöző lesz, annál 
is inkább, mert mindkét fél a 
legkisebb lurkók érdekeit tartja 
szem előtt. A Haladás VSE csa-
pata két diadalával tehát szép 
emlékeket őrizhet a maratoni 
hosszúságú kézi-vasárnapról. 

A megfelelő körültekintéssel 
szervezett versenyeztetés fon-
tos lépcsőfok a fiatalok sportág 
iránti pozitív viszonyának 
elősegítésében.

Pápa városának csarnoka 
adott otthont a február végi 
játékprogramnak az U7-es 
leánykorosztály Haladás ér-
dekeltségű mérkőzésein. A 
zöld-fehér csapat előbb az 
ETO FKC KFT ellen párbajozott 
a kisiskolások versenyében, 
és a korosztályhoz mérten 
dinamikus összecsapásból 
Hegyi Gergely tanítványai 
jöttek ki győztesen. Németh 
Nadin és társai sziporkáztak 
az összjátékban, energikusan 
védekeztek, és leleményesen 
támadták az ellenfél kapuját. 
A jobbára taktikai jelleget öltő 
első félidőt követően a második 

felvonásban kinyílt a gólcsap. A 
Haladás amellett, hogy a végjá-
tékban féken tartotta riválisát, 
többször is sikeresen bevette 
az ETO hálóját. A következő 
találkozó, ha lehet, még ennél is 
szorosabbra sikeredett, a Bőny 
jó hangulatú összecsapáson 
végig partiban volt együtte-
sünkkel. Az alapmozdulatokat 
már bátran alkalmazó lányok 
rezignáltan vették tudomásul, 
ha valami nem sikerült, vagy 
éppen gólt kaptak, a nagyokhoz 
mérhető elszántsággal és élet-
örömmel vették ismét birtokba 
a játékszert. A sportág amúgy 
is remek lehetőséget jelent a 
fiatalok első versenyélménye-
inek átélésére. A mérkőzésen a 
taktikai utasításokat szorgosan 
betartva egy árva góllal ugyan, 
de kis nebulóink megszerez-

ték második sportsikerüket 
is. A jövő minden bizonnyal 
egészséges felnőttjei a bajtár-
siasságot, az egymásért való 
küzdést és a sportolás minden 
életörömét egy kiváló koktél-
ban megkaphatták. Említésre 
érdemes, hogy a szervezés 
jelesre vizsgázott, egyesületünk 
pedig nagy boldogsággal vette 
tudomásul kisiskolás lányaink 
szakmai sikerét.

Játékprogram LU7 / Tóth 
László régió

Haladás VSE SKFT- ETO FKC 
KFT 5:3 (1:1)

Haladás VSE SKFT–Bőnyi 
SE 4:3 (2:2) Haladás VSE SKFT: 
Latyák Janka, Kozma Nóra, 
Poszavecz Lili Panna, Rónai 
Zsófia, Németh Nadin, Székely 
Dóra, edző: Hegyi Gergely

(Antal Ádám)

Megalakulását követően első 
szezonját tapossa a szent-
gotthárdi városi kézilab-
dacsapat. Összesen négy 
korosztály található meg a 
szakosztályban, U10, U12, U14 
és felnőtt csapatok jutnak 
folyamatos edzés- és ver-
senylehetőséghez. 

Az őszi bajnokságokat rend-
re jól zárták a csapataik, az 
U12-esek a tabella nélküli 
bajnokságban vitézkednek 
sikeresen, az U14 gárdájuk 
első helyen lépett tovább a 
felsőházba, a felnőttek pedig 
hibátlan mérleggel, három, 
pontos előnnyel vezetik a ta-
bellát a Máriaújfalui SE előtt. A 
szakosztály célja a folyamatos 
versenyzési lehetőség bizto-
sítása, így a tavaszi és az őszi 
szezon közti „üresjáratot” is 
a lehető legjobban szerették 
volna kihasználni. 

Decemberben például Graz-
ban vendégeskedett az U12-es 
gárda egy meghívásos tornán, 
ahol nemzetközileg elismert 
és jegyzett csapatok ellen lép-
hettek pályára. Január első fe-
lében az U12-es csapat Alsóör-

sön, míg az U14-esek Csurgón 
jártak meghívásos tornán. Egy 
héttel később Szombathelyen 
rendezték meg a X. Student 
Comfort kézilabda-tornát, itt 
a 12 és 14 évesek is szerepel-
tek, az idősebbeknek sikerült 

jobban a kupa, ezüstéremmel 
térhettek haza. Ez a hétvége 
a csapatösszetartásról szólt, 
hiszen fontos, hogy a gyerkő-
cök a pályán kívül is tudjanak 
alkalmazkodni egymáshoz. E 
cél eléréséhez járulnak hozzá 

a több napos tornák, a közös 
élmények. Az alapozást kö-
vetően a VSE-kupáké volt a 
főszerep, mindhárom után-
pótlás korosztálynak rende-
zett az egyesület saját tornát, 
ahova a Dunántúl számos 

pontjáról érkeztek csapatok. A 
10 és 14 évesek ezüstéremmel, 
a 12 évesek bronzéremmel 
zártak, a részt vevő csapatok 
pedig a tornák minőségét és 
szervezését tekintve elégedet-
ten távozhattak. 

Az egyesületnél azonban 
nem áll meg ezután sem a 
munka. Elkezdődtek már a 
bajnokságok küzdelmei, a 
környék csapataival ápolt jó 
viszonynak köszönhetően 
pedig a kimaradó hétvégéken 
edzőmérkőzésekkel lehet szá-
molni. Az eddig is változatos 
edzések lehetőségei tovább 
bővülnek, hiszen hamarosan 
komoly mozgáskoordinációt 
javító és stabilizációs edzés-
eszközök érkeznek a csapat-
hoz, amik segítik a bizton-
ságos, egészséges sportolási 
feltételeket.             

(Információ: Szentgotthárd 
VSE Kézilabda Szakosztálya)

Kézilabdaéletérzés két győzelemmel fűszerezve

Sikeres időszakot zárt a Szentgotthárdi VSE 
Kézilabda Szakosztálya 
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Lakásfelújítás, épületkarbantartás.
Nyílászárócsere, festés.

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

külső-belső burkolás.
Tetőfedés, bádogozás, ácsmunkák, 

kapubejárók készítése, 
kertépítés.

Telephelyünkön garázsok, irodák, 
raktárak bérbe adók!

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

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

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

tet, melynek projektjét, kezdeményezését szívesen támogatná, 
és ajánlja fel Ön is adója 1 százalékát!

Ne gondolja azt, hogy adója 1%-a kis összeg, amivel nem 
érdemes foglalkozni. Kis adomány nem létezik! A civil szer-
vezetek számára minden forint óriási segítséget jelent.

A rendelkező nyilatkozaton az Ön adóazonosító jele mellett 
a kedvezményezett adószámát kell feltüntetnie.  

Az SZJA 1%-át gyűjtő, támogatható 
alapítványok és egyesületek::

Szentgotthárdi Civil Fórum  ........................................................................  18897023-1-18

A Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány  ...........................................  18892901-1-18

Szentgotthárd Énekegyesület  .....................................................................  18893311-1-18

Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesülete  ............................ 18894219-1-18

Szentgotthárdért Közalapítvány  ............................................................  19246200-1-18

Szentgotthárdi Barokk Templomért Alapítvány  ........................... 18888324-1-18

Horgász Egyesület Szentgotthárd  ..........................................................  19895794-1-18

Rábafüzesért Egyesület  ................................................................................  18896493-1-18

Farkasfa Jövőjéért Egyesület  ......................................................................  18898677-1-18

Egészségesebb Jövőért Alapítvány  ........................................................... 18894611-1-18

Szentgotthárdi Kerékpáros Egylet  ......................................................... 18898543-1-18

Szociális Otthon Lakóiért Alapítvány  ...................................................  18883570-1-18

A Tehetségekért Alapítvány  ....................................................................... 18880292-1-18

Alapítvány Szentgotthárd Óvodáskorú Gyermekeiért  ..............  18883910-1-18

Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület  ..................................................... 18895564-1-18

Szentgotthárdi Sportbarátok Egyesülete  ............................................ 18889727-1-18

Szentgotthárdi VSE  ......................................................................................... 19893589-1-18

Szentgotthárdi Kézilabda Klub  ................................................................  19247964-2-18

Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület  ................. 18894941-1-18

Szentgotthárd Fúvóskultúrájáért Egyesület  ....................................  18897229-1-18 

Szentgotthárd Közbiztonságáért Alapítvány  ....................................  18884313-1-18 

Pro Natura St. Gotthárd Civil Összefogás  ........................................... 18898316-1-18

Rendelőintézet Szentgotthárd Szakellátásáért Alapítvány  ....  18898787-1-18

Alapítvány Szentgotthárd Szakképzéséért  ...................................... 18880890-1-18

Hármashatár Baráti Kör  ...............................................................................  18887268-1-18

Iskolánk Tanulóiért Alapítvány  ................................................................  18881808-1-18

Synergy Fittness Szentgotthárd SE .........................................................  18271948-1-18

Szentgotthárd - Térvidéki Munkások és Lelkesek Egyesülete   18204481-1-18

Alapítvány a 100 éves Szentgotthárdi Gimnáziumért  ..............  18880230-1-18

ÖRNYÉK Hagyományőrző és Harcművészeti Alapítvány .......  18284476-1-18

Máriaújfaluért Egyesület  ............................................................................  18896929-1-18

Máriaújfalui SE  ................................................................................................... 19893424-1-18

Rábatótfalusi Sportegyesület  .................................................................... 19893503-1-18

Skorpió Kich-Box Sportegyesület  ..........................................................  18892808-1-18

Brenner János Emlékhely Alapítvány  ....................................................  18880711-1-18

Önkéntes Tűzoltó Egyesület Magyarlak  ............................................... 19247737-1-18

Református Templomért Alapítvány  ..................................................  18882469-1-18

Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum  ..........................................  15574321-1-18

Rábavidéki Szlovén Nyugdíjas Egyesület  ..........................................  18891508-1-18
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A megyei I. osztályban szereplő Kiswire Szentgotthárd 
VSE és a megyei II. osztály Körmendi csoportjában játszó 
Rábatótfalui SE mérkőzései a tavaszi szezonban:

A kitüntetést Gyurkovits 
Tibor író és Horváth Béla 
országgyűlési képviselő ala-
pította 2002-ben. A díjat azok 
az élő egyházi személyek 
kaphatják, akik a kommu-
nistaéra idején is hűségesek 
voltak hitükhöz. 

A k i l e n c ve n e s z t e n d ő s 
Hargitai Anna M. Magna 
Máriaújfaluban született, 
1948-ban Szentgotthárdon 
érettségizett, majd belépett az 
Isteni Megváltó Leányai rend-
be Sopronban. Az 1950-ben 
történt rendfeloszlatást kö-
vetően kitelepítették, az ÁVÓ 
vizsgálati fogság alá vetette, 
később a fóti internálótáborba 
vitték. Szüleit többé nem láto-
gathatta, nem kapott beutazási 
engedélyt a határ mellett lévő 
falujába (ezért titokban tért 
haza a Rábán keresztül, hogy 
legalább egy éjszakát otthon 
tölthessen).  1955-ben a tbc 
ledöntötte a lábáról, élet-halál 
küzdelmet vívott, többéves 

kórházi ápolási ideje alatt, 
1959-ben, betegágyánál tett 
örök fogadalmat. Hargitai 
Anna M. Magna később fizi-
kai munkát végzett, dolgo-
zott gyárban, fűrésztelepen, 
és ásott lövészárkot is. Évek 
múltán technikusi képesítést 

szerzett, és a Könnyűipari 
Minisztériumban dolgozott. 
Rendtársaival mindvégig 
tartotta a kapcsolatot, sőt, 
titokban hittanórákat is tar-
tott. A rendszerváltás után és 
szerzetesrendek újraindulása 
után, a budapesti Szent Margit 
Gimnázium rendi igazgatóhe-
lyettese lett.

Idén Hargitai Anna M. Magna 
SDR nővér kapta a Parma fidei 
– Hit pajzsa díjat, melyet a kom-
munizmus áldozatainak em-
léknapján, február 24-én Mádl 
Dalma, dr. Mádl Ferenc néhai 
köztársasági elnök özvegye 
adott át a budapesti Szent Mar-
git Gimnázium dísztermében.  

Horváth R. László

Magna nővér kapta 
a Hit pajzsa díjat

Hargitai M. Magna nővérnek 
Mádl Dalma adta át a díjat

Tavaszi szezon a focicsapatoknál

Március 11. Egyházasrádóc – Szentgotthárd
Március 17. Szentgotthárd – Kőszeg
Március 25. Vasvár – Szentgotthárd    
Március 30. Szentgotthárd – Rábapaty
Április 1. Szentgotthárd - Répcelak 
Április 7. Lukácsháza - Szentgotthárd
Április 14. Szentgotthárd – Jánosháza
Április 22. Rum – Szentgotthárd
Április 28. Szentgotthárd – Sárvár
Május 1. Király SZE – Szentgotthárd 
Május 6. Vép – Szentgotthárd
Május 12. Szentgotthárd – Celldömölk
Május 20. Vasszécseny – Szentgotthárd
Május 26. Szentgotthárd – Ikervár
Június 3. Körmend – Szentgotthárd 
Március 11. Rábatótfalu – Csákánydoroszló
Március 18. Szakonyfalu – Rábatótfalu
Március 25. Rábatótfalu – Szarvaskend
Március 30. Rábatótfalu – Nádasd
Április 1. Őriszentpéter – Rábatótfalu
Április 7. Bajánsenye – Rábatótfalu 
Április 15. Rábatótfalu – Viszák
Április 29. Körmendi Tégla – Rábatótfalu 
Május 1. Rábatótfalu – Magyarszecsőd 
Május 6. Nádasd – Rábatótfalu 
Május 13. Rábatótfalu – Tutitextil Körmend 
Május 18. Tutitextil Körmend – Rábatótfalu 
Május 20. Csákánydoroszló – Rábatótfalu 
Május 27. Rábatótfalu – Szakonyfalu
Június 3. Szarvaskend – Rábatótfalu 
Június 10. Rábatótfalu - Őriszentpéter

Tisztelt Adózók!
A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Adócso-

portja felhívja szíves figyelmüket, hogy
– a gépjárműadó (Szentgotthárd és Apátistvánfalva),
– a helyi iparűzési adó (Szentgotthárd és Apátistvánfalva),
– a telekadó (Szentgotthárd) és
– a magánszemélyek kommunális adója (Apátistvánfalva)
első féléves összegének fizetési határideje 2018. március 

19. napja. 
Amennyiben az adófizetési kötelezettséggel kapcso-

latban kérdésük merül fel, az adócsoport munkatársai 
a 94/553-013, vagy a 94/553-016 telefonszámon, illetve 
ügyfélfogadási időben (hétfő: 8:00-12:00, kedd: 13:00-16:00, 
szerda: 8:00-12:00, péntek: 8:00-12:00) a Szentgotthárdi 
Közös Önkormányzati Hivatal 9970 Szentgotthárd, Széll 
Kálmán tér 11. szám alatt, a 14-es irodában készséggel állnak 
rendelkezésükre.
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Február 23-án rendezték meg a VI. Press 
Dance nemzetközi táncversenyt Zala-
egerszegen. A szentgottthárdi PresiDance 
Táncsport Egyesület táncosai is szép ered-
ményekkel zárták a versenyt. 

Összesen négy pár indult hat különböző 
kategóriában, minden kategóriában a szent-
gotthárdi táncosok győzedelmeskedtek. 
Standard és latin táncok kategóriájában a 

PresiDance-os táncosok 3-3 táncot mutattak 
be. A táncosok hosszú hónapokig készülnek 
egy versenyre, hetente többször vesznek 
részt edzéseken, ilyenek például a verseny 
szimulációs, illetve a tánctechnikai edzések.

A szentgotthárdi egyesület ta-
valy is részt vett hasonló verse-
nyen, akkor még csak egy párral, 
nagy büszkeség az edzőknek 
(Horváth Kristóf és Szatmári Orso-
lya), hogy idén már négy párjukat 
indíthatták.

Induló párosok:
Gyermek II kategóriában:  
Soltész-Bácskai Levente–Fehér 

Gréta : standard-2. hely, latin 3. hely
Gorza Milán–Tóth Júlia: standard 

1. hely; latin 1. hely
Junior II kategóriában:
Závecz Roland–Könye Rozália 

Ilka: standard 1. hely; latin 1. hely
Felnőtt kategóriában:
Bajzek Patrik–Závecz Gabriella: standard 

1. hely, latin 1. hely
(Fotó és információ: PresiDance)

Februárban városunkban sze-
repeltek a Vas, illetve Zala 
megyei selejtezőről sikeresen 
továbbjutó tekézők. 

A verseny és a pálya színvona-
lára jellemző, hogy közel hatszáz 
fa volt szükséges a továbbjutás-
hoz, sőt két pályán új pályacsúcs 
is született. Farkas Sándor a 4-es 
pályán ért el 190 fát, Járfás Szilárd 
pedig az 1-es pályán 182 fát.

A szentgotthárdi szakosztályt 
hárman képviselték, mindhá-
rom versenyző (Pákai Zsolt, Düh 
András, Cserpnyák Árpád) kiváló 
teljesítménnyel jutott tovább a 
következő versenyre (Oroszlány 
lesz a rendező), ahol már egész 
Dunántúl tekései ellen kell vívni 
az országos döntőbe jutásért, a 
döntő házigazdája szintén vá-
rosunk lesz.

Táncos sikerekSzenzációs 
eredmények


