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Szentgotthárd és Lendva belvárosa
készült el mézeskalácsból

A MURABA ETT szervezésében Szentgotthárd és Lendva lakosai, munkahelyi közösségei és a Kétvölgy Településért Egyesület
tagjai „határon átnyúló” terepasztalt készítettek 37 mézeskalács házikóból.
Folytatás az 5. oldalon

Szobrot avattak a Várkertben, megnyitották
a nemzetközi művésztelep kiállítását
Szentgotthárdon
augusztusban rendezték a 18. Szentgotthárdi Nemzetközi Művésztelepet, az alkotásokat
november 15-én
mutatták be a Szlovén Kulturális és Információs Központ
kiállítótermében.
Huszár Gábor és Metka Lajnšček főkonzul
A kiállítás megnyia szobornál
tása előtt, a Várkertben leleplezték Robert Jurak: Rabarica (rábai ragadozóhalnak lehet
fordítani) című szobrát, amit nyáron készített a művésztelepen.
Folytatás a 3. oldalon

Áldott, békés
karácsonyt
kívánunk!
Pődör György: Jászoldal
Ne keresd talányát,
égi az, nem földi,
szegények magányát
melegséggel tölti.

Angyal száll nesztelen
s új csillag az égre,
éj csupa rejtelem,
hó szitál és béke.

Karácsony éjjelén
lásd meg a kisdedet,
a neve is remény,
biztos, hogy ismered.

Vesd le a kételyed,
bár hideg a távol,
fogadd be, és legyen
szíved ma a jászol.
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Ünnepek körüli munkarendváltozás
a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati
Hivatalban
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a pénzügyminiszter 6/2018. (VIII. 23. ) PM rendelete alapján munkarendváltozás lesz a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati
Hivatal valamennyi szervezeti egységében. A munkarend
és az ügyfélfogadás az alábbiak szerint alakul:
2019. december 7. (szombat) munkanap. Nincs ügyfélfogadás.
2019. december 24. (kedd) pihenőnap. Nincs ügyfélfogadás.
2019. december 14. (szombat) munkanap. Ügyfélfogadás: 8:00-12:00 óráig
2019. december 27. (péntek) pihenőnap. Nincs ügyfélfogadás.
Az alábbi napokon a hivatal zárva tart:
2019. december 30. (hétfő). Nincs ügyfélfogadás.
2019. december 31. (kedd). Nincs ügyfélfogadás.
Ezeken a napokon 8:00 és 13:00 óra között haláleset
miatti halotti anyakönyvezési ügyben ügyeletet tartunk. Az
553-036-os telefonszámon érhető el az anyakönyvvezető,
aki elvégzi az anyakönyvezést.
Az ünnepek utáni első munkanap: 2020. január 2. (csütörtök). Ügyfeleink megértését köszönöm!
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Iskolai egészségnap a fürdőben
November 8-án 9:00-12:00
óra között a Rendelőintézet
Szentgotthárd bázisán működő Egészségfejlesztési Iroda szervezésében, települési
közösségi csoportok részére
iskolai egészségnapot szerveztek a St.Gotthard Spa &
Wellness fürdőben.
A Szentgotthárd és Térsége
Általános Iskola és Gimnázium Magyarlak–Csörötnek Általános Iskolájának tagintézménye tanulói és pedagógusai
vettek részt az egészségnapon.
A program segítségével megoldották a tanulók és kísérőik
szállítását, az élményfürdő valamennyi medencéjét, csúsz-

dáit, az uszoda tanmedencéjét,
továbbá a sókamrát, a fitnesz
részleget és a fallabdatermet is
használhatták. Az egészségnapon a fürdő alkalmazottai víz
alatti tornát és vízi vetélkedőt
szerveztek a diákok számára.
A mozgásos programokat
követően, a Gotthard Therme
Hotel & Conference Szentgotthárd közreműködésével
frissítő falatokat fogyaszthattak a résztvevők. Az iskola
vezetésétől kapott információ alapján, a rendezvényen
minden résztvevő nagyon
jól érezte magát, kellemesen
elfáradt.
Egészségfejlesztési Iroda
Szentgotthárd

I m p r e s s zu m
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
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Szobrot avattak a Várkertben, megnyitották
a nemzetközi művésztelep kiállítását
Folytatás az 1. oldalról
A Várkertben kialakított
dísztó partján kapott helyet
a szlovén művész fémből
készült szobra, amely halat formáz. Huszár Gábor
polgármester köszöntötte a
megjelenteket, köztük Metka
Lajnšček asszonyt, a Szlovén
Köztársaság szentgotthárdi
főkonzulját, Bojnec Tadejt, a
Határontúli Szlovének Hivatalának titkárát, a művésztelep alkotóit, köztük Robert
Jurak szobrászművészt és a
szponzorokat, Kollár Csabát
és Racker Balázst.
A polgármester elmondta,
különös alkalom adódott, hiszen a nyáron készült szobor
mellett még két másik alkotás
– Pál Zoltán Munkácsy-díjas
szobrászművész két, 20 évvel
korábban alkotott kőszobra –
is helyet kapott a tónál. Kollár
Csaba (akkori alpolgármester)
már 20 évvel ezelőtt javasolta
a várkerti elhelyezését, azonban az akkori testület nem
tudott megegyezni a helyszín
megválasztásában.

A fémből készült, halat ábrázoló szobrot a polgármester és
a főkonzul leplezte le a szobrászművész társaságában. A
polgármester hangsúlyozta, a

mindig ősszel tárják a nagyközönség elé.
A Szlovén Kulturális és Információs Központban Hirnök
József, a szlovén szövetség
Robert Jurak:
Rabarica szobra

felújított Várkertben még több
értékes alkotást is el szeretnének helyezni, Szentgotthárd
elkötelezett a művészet pártolásával.
A Magyarországi Szlovének
Szövetsége augusztusban már
18. alkalommal rendezte meg
az alkotótábort a helyi önkormányzat és szponzorok
közreműködésével. A szlovén, magyar, horvát, ausztriai
és romániai alkotók műveit

elnökhelyettese köszöntötte
a művészeket és a vendégeket. Huszár Gábor köszönetet
mondott Racker Balázsnak (a
Rabacsa Kft. ügyvezetője) és
Kollár Csabának (a Kollstein Kft.
ügyvezetője) támogatásukért.
Ahhoz, hogy a művésztelepen
érzésekkel teli alkotások születhessenek, hozzájárul az a
páratlanul jó légkör, amiről a
festmények mellett kiállított
fotók is tanúskodnak, ezeket

munka közben készítették a
művészekről. A műalkotásokat Anamarija Stibilj Sajn
művészettörténész méltatta.
Kiemelte: a hármas határ menti
településen a művésztelep különböző korosztályú, más-más
képzőművészeti stílust képviselő művészeket köt össze, magas
művészi színvonalon alkotnak.
Metka Lajnšček főkonzul
elmondta, megtiszteltetésnek
érzi, hogy megnyithatja a 18.
Szentgotthárdi Nemzetközi
Művésztelep alkotásainak kiállítását. A Rába-vidék ihletet
is ad a művészeknek, a kulturális sokszínűség vonzását
hozza. Elismerését fejezte ki
Gerics Ferencnek (a nemzetközi művésztelep szakmai
irányítójának) és Hirnök Józsefnek (a Magyarországi
Szlovének Szövetsége alelnökének), valamint a szentgotthárdi önkormányzatnak, hogy
immár a 18. alkalommal megszervezték a művésztelepet.
t. m.
Fotó: Holecz Károly |
Bana Ferenc

A generációk közötti párbeszéd erősítését is tervezik
November 25-én a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati
Hivatal Robert Leeb termében gyűlt össze az Ifjúsági
Tanács, hogy megvitassa
az ifjúságot érintő aktuális
ügyeket.
Dr. Sütő Ferenc képviselő az
önkormányzati választásokat
követően ifjúsági ügyekért is
felelős önkormányzati tanácsnoki tisztséget is betölt a 20192024-es ciklusban, valamint
továbbra is ő az elnöke Szentgotthárd Város Ifjúsági Tanácsának. A novemberi ülésen
az elnök javaslatára, az SZMSZ

módosítását követően, Papp
Bálint stratégiai és fejlesztési
ügyintézőt választották alelnöknek. A titkári feladatokat
továbbra is Gaál Ákos sportés ifjúsági referens látja el. A

napirendek között tárgyaltak
arról, hogyan csatlakozhatnak
helyi jótékonysági akciókhoz,
a generációk közötti párbeszéd erősítésének jegyében
egy program megvalósítását

tervezik a digitális eszközök
használatáról a szentgotthárdi
szépkorúakkal (Legyél Te is
digitális!-Telekom program),
a DiscoverEU program áttekintése és ismertetése, a jövő
évi Ifjúsági Kerekasztal, vagy
Ifjúsági Akadémia előkészítése, e-sport nap szervezése,
ifjúsági kutatást megalapozó
online kérdőív kidolgozása.
A Tanács továbbra is számít a
szentgotthárdi fiatalok konstruktív együttműködésére,
javaslataikra, ötleteikre!
Információ:
Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal
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Élénk vitát váltott ki a közlekedés helyzete,
emelkednek a múzeumi belépődíjak
November 13-án tartotta
első rendes ülését az októberben újonnan megválasztott képviselő-testület.
Tárgyaltak a közlekedés
helyzetéről, döntöttek egy
szakképzési alap létrehozásáról, jóváhagyták a múzeumi belépődíjak emelését.
A két ülés közti polgármesteri
beszámoló, illetve a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés
között történt fontosabb eseményekről és a Szentgotthárdi
Közös Önkormányzati Hivatal
munkájáról szóló beszámoló
előtt Kovács Márta Mária, a
Pénzügyi, Jogi és Gazdasági
Bizottság elnöke jelezte, hogy
a képviselők a vagyonnyilatkozataikat rendben leadták,
így az ülésen mindannyian
szavazhatnak.
Foglalkoztak az Önkormányzat vagyongazdálkodásának
helyzetével, a vagyongazdálkodási irányelvek érvényesülésével, az új irányok, lehetőségek
feltérképezésével. Elfogadták
az Önkormányzat tulajdonában álló földterületek, erdők,

külterületi mezőgazdasági ingatlanok hasznosításáról szóló
beszámolót is.
Részletesen megtárgyalták
a közlekedés helyzetét. Az ülés
előtt átfogó, széles körű egyeztetés is lezajlott. Vörös Gábor
képviselő kezdeményezéséhez
kapcsolódóan döntöttek az
István király utcai forgalomcsillapító bordák (közismert nevükön fekvőrendőrök) szakértő
általi felülvizsgálatáról, de szó
esett egyebek között a Füzesi
úti kerékpárút közvilágításának
kiépítéséről, a Móra Ferenc utcában súlykorlátozó tábla kihelyezésének vizsgálatára pedig
a decemberi ülésén visszatér a
képviselő-testület. A képviselők
által felvetett kérdésekre Varga
Ferenc r. alezredes, a Szentgotthárdi Rendőrőrs parancsnoka
válaszolt.
Az Önkormányzat 2019. évi
költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről szóló
beszámoló elfogadását követően a 2020. évi költségvetés
előkészítését vették napirendre.
A határozat alapján lehetőség
lesz új adónem kivetésére, erről

Megalakult az Országos Szlovén Önkormányzat

decemberben újra tárgyal majd
a képviselő-testület. Döntöttek
egy szakképzési alap létrehozásáról, a versenysportok támogatásának növeléséről, nyári
táboroztatási költségekhez
való hozzájárulásról, nemzetiségi alap létrehozásáról, gyermekétkeztetésről, intézményi
igényekről, a városrészi keret
növeléséről, a Pannon Kapu
Kulturális Egyesület többletigényéről, valamint a bölcsődei térítési díjak eltörlésének
felülvizsgálatáról és az ehhez
kapcsolódó költségvetési tételek vizsgálatáról is.
Megtárgyalták és jóváhagyták
a Móra Ferenc Városi Könyvtár
és Múzeum Használati Szabályzatának módosítását, amely
egyrészt a múzeum szolgáltatási díjtételeit emeli meg: jövő
évtől 600 Ft lesz a diák és 1200
Ft a felnőtt belépőjegy ára, 16
év alatt és 70 év felett ingyenes
marad a látogatás. Másrészről a
könyvtári kölcsönzés feltételeit
és határidejét, illetve a könyvtári szolgáltatások díjtételeit is
változtatták az intézmény javaslatai szerint. Újdonság, hogy

az intézmény e-könyvolvasókat
is beszerzett, ezzel is szélesítve
a kínálatot.
Megvitatták az Opel Szentgotthárd Kft. kérelmét is, elrendelték a hatályos rendezési
terv felülvizsgálatát Kiss Gábor
városi főépítész szakmai véleményében foglaltak figyelembe
vételével. Az Önkormányzat
a hatályos rendezési terv módosítása kapcsán pénzügyi
fedezetet nem biztosít, azt teljes
egészében a kérelmezőnek kell
finanszíroznia.
Az Önkormányzat májusban
döntött arról, hogy a Rákóczi
Szövetség Magyar Iskolaválasztási Programjához 200.000 Ft
támogatást nyújt a város, amely
összeget a vajdasági Tóthfalu
részére ajánlotta fel. A Szövetség jelezte, hogy Tóthfalun
nem indult első osztály az idei
tanévben, egyúttal mellékeltek
egy listát a vajdasági elsős diákok iskolánkénti számáról. A
testület a támogatást a vajdasági
bácsfeketehegyi iskola számára
ajánlotta fel.
(Információ: Szentgotthárdi
Önkormányzati Hivatal)

Elhunyt Rimfel Ferenc plébános
Lapzártakor kaptuk a megrendítő hírt, hogy Rimfel Ferenc
plébános december 7-én, Szombathelyen elhunyt. 1993-2007-ig
Szentgotthárd-Rábakethely, 2007-2019-ig Szentgotthárd plébánosa volt. Életútjának ismertetésére visszatérünk. (a szerk.)

Az Országos Szlovén Önkormányzat tagjai
Szentgotthárdon, a Szlovének Házában november
10-én megalakult az Országos Szlovén Önkormányzat,
melynek elnöki tisztét Holecz Károly látja el (Ropos
Márton, a korábbi elnök
alelnökként folytatja munkáját.) Az ünnepi eseményt

követően Kissné Köles Erika,
a szlovén nemzetiség parlamenti szószólója elmondta, a
kormány határozatot hozott
a Szlovén Rába-vidék Fejlesztési Programjának támogatására, melynek értéke 898
millió 520 ezer forint.
Horváth R. László

Rábatótfaluba látogatott
dr. Székely János püspök
November 13-án dr. Székely János megyés püspök
vizitációra érkezett a szentgotthárdi plébániára, és
Rábatótfaluban misézett.
A templomban Bodorkós
Imre plébános szlovén, német és magyar nyelven köszöntötte a szombathe -

lyi egyházmegye vezetőjét.
A koncelebrációs szentmisét
követően Kissné Köles Erika, a
szlovén nemzetiség parlamenti
szószólója, és Gerencsér Péter
Pál egyházközségi tag köszönte meg a püspök látogatását, a
vidék anyanyelvén bemutatott
szentmiséjét.
H. R. L.
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Szentgotthárd és Lendva belvárosa készült el mézeskalácsból
Folytatás az 1. oldalról
Szentgotthárd és Lendva
belvárosa készült el mézeskalácsból.
A MURABA ETT az adventi
készülődés jegyében arra kérte a belvárosi üzletvezetőket,
iskolákat, civil szervezeteket,
városunk munkahelyi közösségeit és baráti köreit, hogy
készítsék el kedvenc szentgotthárdi épületeiket mézeskalácsból, melyekből várost
építenek, és egy Lendvával
közös kiállításon mutatják
be őket.
A hagyományteremtő szándékkal meghirdetett program
célja a városok megépítésén és
testvérvárosunk, Lendva megismerésén túl az volt, hogy
közelebb hozza egymáshoz a
szentgotthárdi közösségeket, s
hogy mutassuk meg egymásnak, hogy mi az, amire
büszkék vagyunk, s hogy
minél többen részesei
lehessünk egy karácsony
előtti jótékonysági kezdeményezésnek.
Novemberben 17 épület
készült el Szentgotthárdról, a Vörösmarty Mihály

Gimnázium 9.g osztályának
tanulói és tanáruk, Molnár
Marianna; a Szlovén Köztársaság Főkonzulátusának
munkatársai; a Szentgott-

megbízásából); a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati
Hivatal munkatársai; illetve
Csalló Adrienn; Dancsecs
Domonkos és Molnár Pi-

hárdi Nyugdíjas Pedagógusok
Egyesülete; Bélus angyalai
(Mesics Olivia vezetésével);
a Kis Édes cukrászda és kávéház; Sinka Kitti (a Pannon
Kapu Kulturális Egyesület

roska jóvoltából. A Kétvölgy
Településért Egyesület tagjai
pedig szívvel-lélekkel építették kilátójukat, mely így
a két terepasztal fölé magasodva viszi Kétvölgy hírét.
Bár a feladatot sokan
kivitelezhetetlennek
gondolták, az elkészült
házak bizonyítják, hogy
a szentgotthárdiak előtt
nincs lehetetlen, még
akkor sem, ha először
sütnek mézeskalácsot.
Lelkesedésükre, krea-

tivitásukra mindannyian
büszkék lehetünk.
A két terepasztal nagy sikerrel mutatkozott be Lendván, a szentgotthárdi kiállítás
december 14-én 14:00-kor
nyitja meg kapuit a Színház
aulájában, s december 21-ig
látogatható.
Az Édes utcák programsorozat december 21-én 15:00
órakor jótékonysági árveréssel zárul, melynek keretében
a mézeskalács házak megvásárolhatók.
Az épületekre már a kiállítás
alatt is lehet licitálni a helyszínen, az ott található licitlap
leadásával. A licit élő árveréssel zárul, a házak tulajdonosai
a legmagasabb árat kínálók
lesznek.
Az árverésből származó bevétel teljes összegét a lendvai
és a szentgotthárdi Karitásznak, illetve azok családsegítő
programjai számára adják át.
A mézes kiállítás és programsorozat megszervezését
a Magyar Kormány Bethlen
Gábor Alapon keresztül nyújtott támogatása tette lehetővé.
MURABA ETT

Civil szervezetek találkozója
Élénk érdeklődés mellett
zajlott a szentgotthárdi Színház aulájában november
21-én a XIX. Civil Szervezetek Baráti Találkozója,
amelynek keretében idén A
Szentgotthárdi Muzsikáért
Alapítvány vehette át az Év
Civil Szervezete Díjat.
Csörnyi Zoltánné, a rendezvény háziasszonya köszöntötte a megjelenteket, majd
Kovács Márta Mária önkormányzati képviselő, a Szentgotthárdi Civil Fórum titkára
osztotta meg gondolatait
az érdeklődőkkel. Elmondta, hogy a civil szervezetek

számos területen színesítik
a város életét, és biztosította
az egyesületek képviselőit,
hogy a továbbiakban is számíthatnak a Civil Fórum és az
Önkormányzat segítségére is.
Nagy Krisztina, a Vas Megyei
Civil Információs Centrum
szakmai vezetője tájékoztatta
a hallgatóságot a civileket
érintő újításokról, majd pedig
a képviselő-testület megjelent tagjai beszéltek – a városi
civil élethez is kapcsolódó
– elképzeléseikről. Labritz
Béla alpolgármestertől, valamint Kovács Márta Mária,
Dr. Haragh László, Dömötör
Tamás és Bartakovics Andrea

képviselőktől kérdezhettek is
a közönség soraiban ülők.
Ezt követően Labritz Béla
alpolgármester átadta az
Év Civil Szervezete Díjat A
Szentgotthárdi Muzsikáért
Alapítvány részére, példaértékű és kiemelkedő szakmai
munkájuk, valamint Szentgotthárd kulturális és civil
életében kifejtett tevékeny-

ségük elismeréseként. A díjat
Kardos Melinda, az alapítvány
leendő elnöke vette át, aki be
is mutatta a szervezet tevékenységét.
A délutánt egy kis vendéglátással és kötetlen beszélgetéssel zárták.
(Információ:
Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal)

Ünnepi nyitva tartás a könyvtárban és a múzeumban
December 23-án és 30-án a felnőtt részleg 8.30 és 12 óra között tart nyitva
a könyvtárban.
December 24-29-ig és december 31-én, valamint január 1-jén a könyvtár
minden részlege zárva tart.
December 23-tól január 1-jéig a Pável Ágoston Múzeum zárva tart.
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Pályaorientációs nap az Opel Tudásközpontban
Október 18-án a szentgotthárdi Széchenyi Általános Iskola
8. osztályos tanulói látogattak
el az Opel Szentgotthárd Kft.
tanműhelyébe a pályaorientációs nap keretében.

matikai rendszerek segítségével népszerűsítette az ipari
automatizáláshoz kapcsolódó
képzéseket: a hazánkban még
egyedülállóan újnak számító
megoldások bemutatója nagy

legtöbben csak filmekben
láthattak.
A villanyszerelő oktatóteremben Hafner László oktató és a gyakorlatos diákok
segítségével láthattak bele a

Az 54 pályaválasztás előtt
álló diák és tanáraik először
Pénzes Tibor Tudásközpontvezetőtől kaptak tájékoztatást
a gyár tevékenységéről, aktualitásairól és a Tudásközpontban folyó gyakorlati képzés
lehetőségéről. Ezt követően a
szakoktatók az oktatótermekben testközelből mutatták be
a náluk megtanulható szakmákat.
Szabó László, az automatikai
és mechatronikai technikus
szakmák oktatója a legmodernebb informatikai-auto-

tetszést aratott a vendégek
körében. Sokan maguk is kipróbálhatták a vezeték nélküli intelligens eszközöket,
melyekhez hasonlókat eddig

villanyszerelő szakma rejtelmeibe: modellezték az elektromos energia erőműben
történő előállítását, megismerhették a szabadvezetéki

és földkábeles rendszereket,
az épületvillamossági és vezérléstechnikai áramköröket.
Nagy érdeklődéssel fogadták a
villamos gépek alapvető ismereteit bemutató számítógépes
interaktív oktatóanyagot és
szimulációt.
A CNC műhelyben Skaper
Tibor oktató a gépi és CNC
forgácsoló szakma világát ismertette. A tanulók tájékoztatást kaptak a megmunkálási
tevékenységekről, a szakmával
betölthető pozíciókról, és a továbbtanulási lehetőségekről is.
A program után a diákok
elégedetten, sok hasznos továbbtanulási információval
felvértezve köszöntek el vendéglátóiktól.
(Információ:
Opel Tudásközpont)

Pályaválasztási napot tartottak a diákoknak
November 7-én immár 4.
alkalommal szervezte meg
Szentgotthárd Város Ifjúsági
Tanácsa a Pályaválasztási
napot, amelynek célja, hogy
segítsen eligazodni a képzési
kínálatok között a továbbtanulás, pályaválasztás előtt
álló középiskolásoknak.

valamint a Vörösmarty Mihály
Gimnázium 11. és 12. évfolyamos tanulóit a pályaválasztással kapcsolatban. Kissné Köles
Erika szlovén országgyűlési
szószóló a nemzetiségi felsőoktatás helyzetéről, a nemzetiségi pedagógusképzésben
rejlő lehetőségekről és az eh-

hez kapcsolódó ösztöndíjakról
tartott előadást.
Nyolc felsőoktatási intézmény képzési kínálatával
ismerkedhettek meg a diákok,
a 9. és 10. évfolyamos tanulók
pedig különböző munkahelyeket látogathattak meg
a városban. A Ferrosüt Kft.

A Színházban dr. Sütő Ferenc nemzetiségi, ifjúsági
és egyházi ügyekért felelős
önkormányzati tanácsnok
köszöntötte a diákokat, majd
Papp Bálint, a Szentgotthárdi
Közös Önkormányzati Hivatal
stratégiai és fejlesztési ügyintézője hasznos tanácsokkal
látta el a III. Béla Szakgimnázium és Szakközépiskola,

GARÁZST VENNÉK, BÉRELNÉK
SZENTGOTTHÁRDON.

szentgotthárdi üzemében
egy pékség mindennapjaiba pillanthattak be, a Pawel
Packing Kft.-nél és az Opel
Szentgotthárd Kft.-nél megismerkedhettek a cégek működésével, az Országos Mentőszolgálat szentgotthárdi

mentőállomásán rendkívüli
elhivatottsággal végezhető
szakma szépségeivel és nehézségeivel is találkozhattak,
a Gotthard Therme Hotel &
Conference**** pedig a turizmus és az idegenforgalom területének működését mutatta
be. Az önkormányzat és munkaszervezete, a Szentgotthárdi
Közös Önkormányzati Hivatal tevékenységéről, ellátandó feladatairól, a különböző
munkakörökről és a köztisztviselői lét mindennapjairól is
részletes tájékoztatást kaptak
az oda ellátogató diákok.
Gaál Ákos sport és ifjúsági
ügyintéző elmondta, a rendezvény nagy sikerrel zárult, a
középiskolások számos hasznos információval, tanáccsal
gazdagodtak, és bízik abban,
hogy sokaknak nyújtottak
segítséget a továbbtanuláshoz.
(Információ: Szentgotthárdi Közös Önkormányzati
Hivatal)
Fotó: Horváth R. László
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Rendhagyó nyílt nap és partnertalálkozó a szakképző iskolában
Nyílt napot szervezett a Vas Megyei Szakképzési Centrum III.
Béla Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája november 19-én.
Koszár András, a szentgotthárdi önkormányzat alpolgármesterének javaslatára és szervezésével, a nyílt napon a város
gazdasági szereplőit partnertalálkozóra hívták az iskolába. Az
önkormányzat képviselői, az iskola vezetősége arra is választ
várt Szentgotthárd munkaadóitól, milyen szakemberekre
lenne szükségük jelenleg és a jövőben.

Jelenleg 9-13 szakma sajátítható el az iskolában.
A gazdasági társaságok vezetői az osztrák piac elszívó
hatásáról, a hiányzó munkaerőről, az új munkavállalói
nemzedék igényeiről, gyors
továbbállásáról, a nyelvtudás

A találkozó célja az együttgondolkodás, az elvárások
és igények felmérése volt.
A közös stratégia kialakítása
a város és térsége gazdaságának is hasznára válhat.
A találkozó résztvevői egyetértettek abban, hogy hasznos

A nyílt napra zsúfolásig
megtelt az iskola tornacsarnoka szülőkkel, diákokkal.
Korpics Ferenc, az intézmény
igazgatója tájékoztatta őket a
szakképzés változásáról, 2020.
januárjától a szakképzés rendszerszintű átalakításával, a
technikum – a szakgimnázium
helyett – és a szakképző iskola
– a szakközépiskola helyett –
lesz választható. A névváltozás
mellett a képzési struktúra
átalakulásáról, az iskola adottságairól, képzési szakirányairól is beszámolt vetítettképes
előadásán. Technikusi képzés,
nyelvtanulás, felnőttképzés, új
szakmák is várják a tanulókat.
A diákok és szülők kisebb csoportokban végiglátogathatták
a tanműhelyeket, kérdezhettek
a tanároktól. A gyakorlatban a
21. századi ipari újdonságokba is bepillantást kaphattak,
számítógép-vezérelt fémipari
megmunkáló-gépekkel (CNCvezérelt eszterga és maró),
PLC-vel összekapcsolt számítógépes rendszerekkel, robottechnikával és 3D-s nyomtatóval (pályázaton nemrégen
nyerte az iskola) is találkoztak
a tanműhelyekben.
Az önkormányzat és a partnercégek képviselői is megnézhették a gyakorlati oktatás

és a szakmai tudás buktatóiról
is beszámoltak. Konkrét javaslatként megfogalmazták, kisfeszültségű villamossági képzésre is szükség volna, kérték,
hogy az önkormányzat évente
gyűjtse össze, és továbbítsa
az oktatási intézményeknek,
milyen szakmák képzésére, és
milyen szakemberekre lenne
igényük.

volt az érdekegyeztetés, és
javasolták, a jövőben rendszeresen találkozzanak az
önkormányzat, az iskola és
a gazdasági társaságok képviselői.
(Az új szakképzési törvényt
november 20-án elfogadta az
Országgyűlés. A szerk.)
(t. m.)
Fotó: Támis Gábor

iskolai terepét, majd külön
megbeszélést tartottak. (Dömötör Tamás önkormányzati
képviselő (az iskola testnevelő
tanára) is részt vett a tanácskozáson.)
Koszár András, a szentgotthárdi önkormányzat alpolgármestere (mérnök-tanárként
az iskola oktatója) elmondta,
az önkormányzat, az iskola
és a cégek közötti információcsere rendkívül fontos,
a szakképzés és a munka
világa szorosan kapcsolódik,
közös érdekük, hogy olyan
szakembereket képezzenek,
akik megállják a helyüket, és
tudniuk kell, milyen elvárásaik vannak a szentgotthárdi cégeknek. Huszár Gábor
polgármester emlékeztetett
rá, hogy választási programjának egyik sarkalatos pontja
volt az ipari park fejlesztése, s
ehhez nélkülözhetetlen, hogy
a legmodernebb eszközökkel
is bánni tudó szakembereket
találjanak a cégek helyben, s
ha szükséges, akár távolabbról
érkező fiatalok is itt kaphassanak felkészítést az iskolában
és a munkahelyeken.
Szakmák tűnnek el, és új
szakmák, szakmacsoportok
képzésére kell felkészülni –
hangsúlyozta Korpics Ferenc.

Német nemzetiségi vers- és
prózamondó verseny
A Regionális Pedagógiai
Szolgáltató és Kutató Központ 2019. november 27-én
német nemzetiségi versés prózamondó versenyt
szervezett Szombathelyen.
A Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola és
Gimnázium Arany János 1-4.
Évfolyamos Általános Iskolájából hat tanuló vett részt
a megyei rendezvényen :
Baki Hanna, Domokos
Dóra és Latyák Janka 4.b
osztályos, Huszár Anna és
Mesics Bálint 3.a osztályos,
Kovács Csenge 2.a osztályos tanuló. Kuti Dániel 3.b
osztályos tanuló betegség
miatt nem tudott elutazni a
versenyre.

A gyermekek lelkesen
készültek a megmérettetésre szabadon választott
művekkel. A szereplő diákokat 2. évfolyamon Kulcsár
Judit, 4. évfolyamon Pintér
Krisztina és 3. évfolyamon
Ligetvári-Németh Katalin
készítette fel.

Mindannyian elismerő
oklevéllel tértek haza a versenyről.
(Információ: Arany iskola)
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Herczeg János bácsi 100 éves!
„Száz éve világít egy fény, Isten
csodálatos egén,
Egy ember csillagának fénye,
múltunk nagy büszkesége”
Örömmel tölt el bennünket, hogy mindannyiunk
János bácsija, Herczeg János,
a Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület tiszteletbeli
elnöke, szeptember 24-én
100 éves lett. Egyesületünk
népes tagsága összefogott
a családtagokkal, valamint
Szentgotthárd Város Önkormányzatával és több civil
szervezettel, hogy igazán
emlékezetessé tegye ezt a
napot János bácsi életében.
Nem sűrűn van ilyen esemény városunkban.
Mindannyian tudjuk, hogy
minden születésnap nagy
ünnep az ember életében, de
a 100 éves születésnap mindennél nagyobb ünnepnek
számít. Nemcsak a kereksége
miatt, hanem azért is, mert
kevesen élik meg ezt a nagyon szép évfordulót.
Egy évszázad nagyon hosszú
idő. Gondoljunk bele, mennyi
minden történt ez alatt a száz
év alatt, melyben több nemzedék is felnőtt. 100 évvel
ezelőtt a világ nagy várakozással nézett a jövő felé, miként
János bácsi is, aki olyan neves
egyéniségekkel egy időben
született, mint Gábor Miklós, Komlós Juci és Bessenyei
Ferenc, Krúdy Zsuzsa, és a
szintén még ma is élő Bálint
György, Bálint gazda.
János bácsi Rábatótfaluban
született, és ott végezte el
az elemi iskolát, majd lakatosnak tanult. Tudjuk, hogy
nem volt könnyű élete. A
háború idején hadifogságba
is került. Onnan visszatérve
tovább képezte magát, és a
Selyemgyár szövödéjében
gépmester lett. Hűséges volt
munkahelyéhez, hisz onnan
ment nyugdíjba 1979-ben.

Nyugdíjasként is nagy volt
benne a tenni akarás, a lelkesedés. Az akkor már 10
éve működő Szentgotthárdi
Nyugdíjas Klub elnökének
elhalálozása után a klub tagjai
János bácsit választották elnöknek, hisz sokan ismerték
már a gyári időkből a vezetési
stílusát és rátermettségét.
Vezetése alatt nagy fejlődésen
ment át a klub. Megalakult
az elnökség munkáját segítő
bizalmi testület, együttműködési megállapodás szövődött a Vöröskereszt Területi
Szervezete és a Nyugdíjas
Klub között, mely által meg-

megteremtette, mint a Batyus
bállal összekötött Farsangi délután, a nyárköszöntő
juniális, vagy a gyalogos és
kerékpáros túrák. Ő volt az,
aki szorgalmazta a kézimunka
szakkör beindítását, melynek
a Gondozási Központ adott
otthont. A kézimunkásoknak
még ő maga is nyomtatott elő
mintákat a hímzésekhez. János bácsi volt az, aki a klub 30
éves jubileumára készülődve
felvetette egy kórus létrehozásának gondolatát. Kérését tett
követte, és örömünkre szolgál,
hogy a klubon belül működő
Békefi Antal Népdalkör már

Herczeg Jánost Huszár Gábor
polgármester szeptember 25-én
köszöntötte a Színházban

szaporodtak az egészségügyi
előadások, lehetőség nyílt
a havonkénti vérnyomásellenőrzésekre, évenként
az egyedülálló, egyedül élő
nyugdíjasok egyhetes balatoni üdültetésére, valamint a
rászorulók időszakos adományozására is.
Évről évre folyamatosan
emelkedett a klub taglétszáma. Megszaporodtak az egyés többnapos kirándulások,
a csoportos gyógyfürdős lehetőségek. Színvonalasabbak
lettek a közösségi programok,
melyben nagy szerepe volt az
Ifjúsági Vöröskereszt Nefelejcs
színjátszóinak, akik a Nyugdíjas Klub valamennyi kulturális
rendezvényét megszervezték,
és előadásukkal színesítették.
János bácsi a klubon belül
olyan rendezvények alapjait is

fennállásának 20 éves évfordulóját is megünnepelhette
egy színvonalas gálaműsorral.
János bácsi elnöksége alatt
a tagok nemcsak a megyei,
dunántúli nagyvárosokba
látogattak el, és az Alföld nevezetességeit tekintették meg,
hanem Lendvára, Muraszombatra, Radenci fürdőbe és
Mariacellbe is ellátogattak.
Akkoriban 414 fő körül mozgott a klub taglétszáma, akik
nemcsak az egyesület programjaiban vettek részt, hanem bekapcsolódtak a városi
rendezvényekbe, a tisztasági
mozgalmakba. János bácsi
kapcsolata révén a Szentgotthárdi Nyugdíjas Klub alapító tagja lett a Budapesten
1989-ben megalakult, immár
30 éves „Életet az éveknek”
Nyugdíjasklubok és Idősek Or-

szágos Szövetségnek, melyre a
mai napig büszkék vagyunk.
Szerény, visszafogott, de
határozott vezetői stílusával,
legendásan türelmes és figyelmes hozzáállásával vezette a
Szentgotthárdi Nyugdíjas Klubot 25 éven keresztül. Figyelme mindenkire és mindenre
kiterjedt, ezért mindenkivel
sikerült a jó viszonyt nemcsak
kialakítania, hanem fenntartania is. Nagyon sok közös és
kedves emléket őrzünk általa.
János bácsi kerek 60 évet
élt szeretett feleségével, az
általunk is ismert Paula nénivel, akinek halála nagyon
megviselte, de a nehézségen
átsegítette szeretett családja,
3 gyermeke, 3 unokája és
2 dédunokája, akik szilárd
bástyaként állnak mögötte, és
akikre mindig és mindenben
számíthat.
János bácsi napjainkban
is aktív, érdeklődő életet él.
Meglepő részletességgel mesél egykori élményeiről, életének részleteiről. Rendszeres újságolvasó és TV-híradó
néző. Rendkívül tájékozott,
és nagyon következetes. Fittsége ugyan már nem a régi,
de egészsége érdekében a
gyógyszerek mellett még mindennap minimum 120 lépést
megtesz a kertjében.
Büszkék vagyunk egyesületünk legidősebb tagjára.
Kedves János bácsi!
A Szentgotthárdi Nyugdíjas
Egyesület tagsága nevében
szeretettel köszöntjük 100.
születésnapján. Szívből kívánjuk, hogy még sok éven át
élvezze környezete szeretetét
és megbecsülését, melyhez
további jó erőt és egészséget
kívánunk!
Csörnyi Zoltánné
Fotó: Horváth R. László
(A szeptemberi ünnepségen
elhangzott méltatás.
Anyagtorlódás miatt most
közöljük. a szerk)
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Felhívás
Háztartási tüzelőberendezések szakszerű üzemeltetéséről, illetve a berendezésekben elégethető tüzelőanyagokról
A fűtési költség csökkentése
érdekében az utóbbi években
sokan álltak vissza vegyes tüzelésre, ill. építenek/építettek
be kiegészítő fűtésként kandallókat. Továbbá ugyancsak
a fűtési költségek csökkentése
érdekében sajnos sokan tüzelőberendezéseikben égetik el
a háztartási hulladékot, vagy
egyéb a háztartási tüzelőberendezésben el nem égethető
anyagokat (pl.: bútorlapok),
mely tevékenységük azonban nemcsak jogszabályba
ütközik, de környezetszen�nyező, egészségkárosító, és
a kéményekben életveszélyes
állapotot is előidézhet.
A háztartási hulladékok elégetését a levegő védelméről
szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm.
rendelet tiltja, a rendelet alapján háztartási tüzelőberendezésben kizárólag a papírhulladék és a veszélyesnek
nem minősülő, kezeletlen,
száraz fahulladék égethető
el. Az előírások megsértőivel
szemben a környezetvédelmi
hatóság eljárást indít, és bírságot szab ki.
A szilárd anyagok elégetésével füstgáz, korom, hamu és
salak keletkezik. Az égés során
olyan mérgező összetevők
szabadulnak fel, illetve olyan
kémiai reakciók indulhatnak
be, amelyek új mérgező vegyületeket hozhatnak létre,
levegőbe jutásuk esetén beépülnek a környező talajba,
növényzetbe, élővizekbe, és
ezeket a mérgező anyagokat
lélegzik be a környezetében
élő emberek is. A műanyag,
gumi, egyéb kőolajszármazék alapanyagú hulladék,
festékkel, vegyi anyagokkal
kezelt fa (pl.: bútorlap) és
egyéb hulladékok elégetésekor keletkezett égéstermék
emberi szervezetbe jutása
légzőszervi megbetegedésekhez vezethet, elősegíti a
rosszindulatú betegségek
kialakulását, a nehézfémeket
tartalmazó por károsíthatja a

veséket, elpusztítja az agysejteket, tüdő- és májkárosodást
okozhat.
Szilárd és olaj tüzelőanyagok használata során koromés kátránylerakódás képződik
a kéményekben, a nem megfelelő tüzelőanyag használata pedig megnöveli ezen
lerakódás mértékét, mely az
égéstermék-elvezető belső
keresztmetszetének szűkülését okozza. A kémény leszűkült keresztmetszete több
veszélyt is hordoz magában:
a tüzelőberendezés nem kap
elég levegő-utánpótlást a működéséhez, ezért szívóhatás
alakul ki a kéményben, és az
égéstermék a tüzelőberendezésen keresztül visszaáramlik
a lakótérbe, füst- illetve szénmonoxidmérgezést okozva
ezzel. A kéményben lévő nagymértékű korom és kátránylerakódás intenzív fűtés esetén
a nagy külső és belső hőmérséklet-különbség hatására
belobbanhat, kéménytüzet
okozva ezzel. A kémény bekötőnyílásain vagy kitorkollásán
kinyúló lángnyelvek könnyen
átterjedhetnek a lakóépület
éghető anyagú épületszerkezeteire, a környezetében lévő
bútorzatra.
A hulladékkal, vagy nedves
fával való tüzelés a megspórolt fűtési költségekkel szemben sokkal nagyobb kárt tud
okozni, szennyezi a levegőt,
károsítja az egészséget, veszélyezteti az anyagi javakat
és az emberi életet is !
Nyomatékosan felhívjuk
a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a légszennyezés,
a szén-monoxid-mérgezés
és a kéménytüzek elkerülése érdekében mindenki
csak a tüzelőberendezésének
megfelelő tüzelőanyagot
használjon, és biztosítsa a
kéményseprők részére a
kémények rendszeres ellenőrzését, tisztítását!
Kérjük Önöktől, hogy a
város egészséges és tiszta
környezetének biztosítása
érdekében a fentieket maradéktalanul betartani szíveskedjenek!
Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal

TOP Paktum Sarok
A munkabérről és
bérpótlékokról

Az utóbbi időben gyakran találkoztam a kérdéssel, hogy
mennyi a minimálbér, és mi is az a bérminimum. A fogalmakkal jó tisztában lenni, így megspórolhatjuk magunknak
a meglepetést a munkaszerződés aláírásakor.
A munkánk díjazására és az egyéb költségek fedezésére
mindenképp térjünk ki állásinterjú során. Ez ránk nézve
semmilyen hátránnyal nem jár, tulajdonképpen alapvető
dolognak szeretnénk utánajárni. Tisztázzuk akkor a fogalmakat:
Minimálbér: más néven legkisebb munkabér, olyan
havi vagy esetenként heti bér, amit a munkáltató köteles
megfizetni a munkavállalónak legálisan. Tehát ennek
a bérpapíron szerepelnie kell! Ez 2019-ben bruttó 149.
000 forint. Ha semmilyen kedvezményt nem tud igénybe
venni a munkavállaló, vagy nem jogosult családi pótlékra,
körülbelül ez nettó 99. 000 forint.
Garantált bérminimum: ez is államilag meghatározott minimális fizetés. Legalább középfokú végzettséget
igénylő munkakörökre vonatkozik. Itt nem a legmagasabb
iskolai végzettséget veszik figyelembe, hanem a betöltött
munkakörhöz tartozó végzettséget. Pl.: eladó munkakörbe
elegendő a középfokú bolti eladó végzettség és, erre a végzettségre kapja a munkavállaló a bérminimumot, hiába van
neki egyetemi végzettsége vagy felsőfokú végzettsége is.
Ettől „felfele eltérő” bérezésben is megállapodhatnak a
felek, mindig figyeljünk, hogy ez le is legyen írva, tudjunk
rá hivatkozni, ha nem stimmel valami a hónap elején a
számlánkon. Az alapbérünkre jöhetnek különféle bérpótlékok (pl.: vasárnapi munkavégzés, rendkívüli munkaidő),
vagy ha teljesítménybérezésben vagyunk, úgy az összeg
változhat. A teljesítménybérezésnek is külön szabályai
vannak, nézzünk ennek utána!
A munkabér kifizetése forintban történik, nem átváltható semmilyen utalványra. Mindig utólag kell kifizetni,
a következő hónap 10. napjáig. Ezzel párhuzamosan
az elszámolást is meg kell kapnia a munkavállalónak.
(Bérkalkulátorral, interneten előre is tudunk számolni.)
A fizetésünk, a bérezés, az egyéb bérpótlékok, üzemanyag díjazása fontos dolog a munkaviszony alatt, hiszen
ebből élünk. Legyünk tisztában azzal, hogy mi jár az
elvégzett munkánkért és ezt hogyan, mikor kell megkapnunk. Ha bármilyen kétsége, vagy kérdése van a témával
kapcsolatban, keresse a térség mentorait, vagy a Paktum
irodát és segítünk!
Papp-Felbert Anita
A Dél-vas megyei gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési együttműködés
a helyi gazdaságfejlesztés szolgálatában projekt azonosító:
top-5.1.2-15-vs1-2016-00001
A projekt kedvezményezettje
Vasvár Város Önkormányzata.
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A 25. Adventskranzot Szentgotthárdon tartották a kórusok
A Vas megyében és Zala megyében működő német nemzetiségi kórusok minden év
adventjén találkozót tartanak. A 25. Adventskranzot
ezúttal Szentgotthárdon rendezték november 30-án.
A találkozó előtt német
nyelvű misét mutatott be
Bodorkós Imre a Nagyboldogasszony templomban.
A mise előtt a vendéglátó
Szentgotthárdi Német Önkormányzat nevében Paukovits
Helmut, az önkormányzat
elnöke németül és magyarul
köszöntötte a kórusokat és a
vendégeket, köztük V. Németh
Zsolt országgyűlési képviselőt,
Tausz Istvánt, a Vas Megyei
Közgyűlés tanácsnokát, Friedl
Tamást, a Vas Megyei Német
Nemzetiségi Önkormányzat
elnökét, Unger Ilonát, a Zala
Megyei Német Nemzetiségi
Önkormányzat elnökét, dr.
Haragh Lászlót, a szentgotthárdi önkormányzat Erőforrások és Szociális Ügyek
Bizottságának elnökét és dr.

Sütő Ferencet, a szentgotthárdi önkormányzat nemzetiségi,
ifjúsági és egyházi ügyekért is
felelős tanácsnokát.
A szentgotthárdi önkormányzat nevében dr. Haragh
László köszöntötte a kórusokat a felújítás alatt álló barokk
templomban.
V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő beszédét azzal
kezdte, hogy jó helyre jött,
mivel, idézte Pilinszky János

vasi és zalai német nemzetiségi kórusok tovább tudják adni
őseik karácsonyváró énekeit,
ragaszkodnak hagyományaikhoz. Beszéde befejezéseként
azt mondta: ünnepi lélekkel
éljék meg az Adventskranz
25. évi jubileumát és az idei
karácsonyt.
A mise után a kórusok és kísérőik átvonultak a szentgotthárdi önkormányzati hivatal
Refektóriumába.

zajlottak a nemzetiségi választások is. Az advent időszakán,
Jézus születésére készülődve
kellemes együttlétet kívánt az
ünnepség résztvevőinek.

V. Németh Zsolt
mondott beszédet

Az alsószölnöki német Asszonykórus
költő szavait: „a gonoszok
sosem énekelnek”. Az advent
ideje a várakozásnak, a befelé
fordulásnak. Jó azoknak, akik
dallal teszik szebbé ezt az
időszakot, azt is mondják, aki
énekel, kétszer imádkozik. A

Friedl Tamás, a Vas Megyei
Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke örömét fejezte ki, amiért ismét összejöttek
a kórusok, jó együtt lenni, jó
együtt énekelni. Nehéz időszakon vannak túl, nemrégen

Az alsószölnöki, a kőszegfal
vi, a rábafüzesi, a pornóapáti,
vaskeresztesi, a kőszegi és
szepetneki (Zala megye) kórusok három vagy négy német dalt adtak elő. Előadások
között röviden ismertették a
kórusok történetét.
Este a Club 3-ban vendéglátással fejeződött be a 25.
Adventskranz.
(t. m.)
Fotó: Horváth R. László

Nevezetes szentgotthárdi évfordulók decemberben
150 éve, 1869. december
9-én Szent-Gotthárd Széll Kálmán országgyűlési képviselő
közbenjárására királyi törvényszéki kérelmet adott be.
A sikeres indítvány után 1872ben megnyílt a helyi bíróság.
A megye 10 járásából három
(muraszombati, németújvári
és szentgotthárdi) lakossága
a megyeszékhely helyett itt
intézhette ügyeit.
135 éve, 1884. december 20án született Szentgotthárdon
Székely Ernő. Közel 50 éven
keresztül volt az egészségügy
meghatározó egyénisége. 1911től a település önálló orvosa,
1913-tól körorvosa. 1914–1918
között megszakítás nélkül
harctéri szolgálatot teljesített
mint a 83-as gyalogezred főorvosa, ezért több kitüntetésben
részesült. 1925-től főorvos,

majd 1930-tól tb tiszti főorvos
volt nyugdíjazásáig. Még ekkor
sem pihent, a Szociális Otthon főorvosa lett 1956-tól. Ő
kezdeményezte a szülőotthon
építését, mely 1951-ben nyílt
meg. 1960-ban hunyt el. Példamutató orvosi tevékenységét
fia folytatta.
120 éve, 1899 decemberében
jelent meg Budapesten dr.
Piszter Imre apát „Szent Bernát élete és művei” című munkája. Piszter Imre 1855. április
13-án született Szekszárdon.
1915-ben Szentgotthárdra került perjelnek, mely tisztséget
21 éven át, egészen a haláláig
töltötte be. Atyai gondoskodással és ritka összetartó erővel
igyekezett a szentgotthárdi
apátság függetlenségét a lehetőségekhez képest megőrizni.
Életében széles körű irodalmi

munkásságot végzett, ő írta a
Pallasz Nagylexikon egyházi
cikkeinek tekintélyes részét.
A nagy tudású főpap tagja
volt Vasvármegye törvényhatóságának, a Szent István
Akadémiának, a Pázmány
Egyetem hittudományi karának. Budapesten hunyt el 1936.
június 17-én.
90 éve, 1929. december 30án dr. Vargha Gábor javaslatára „a város érdekében végzett
25 éves hasznos főszolgabírói
tevékenységért” díszpolgári
címet szavaztak meg dr. Kiss
Elemér részére, amit 1930.
január 30-án, a közszolgálati
emlékünnepen vehetett át.
75 éve, 1944. december
11-én amerikai repülőgép
támadta meg a Máriaújfalu
felől Szentgotthárd felé haladó vasúti szerelvényt. A vo-

naton németországi katonai
kiképzésre induló hunyadista
önkéntesek voltak. Közülük
összesen 53-an haltak meg
közvetlenül a helyszínen, vagy
pár napon belül a sérüléseikbe. A temető hősi parcellájába
lettek eltemetve.
1944. december 27-étől
kijárási tilalmat rendeltek el a
polgári személyeknek éjjel 11
óra 30 perc és reggel 5 óra közt.
1 9 4 4 d e ce m b e ré b e n a
S z é p m ű vé s z e t i Mú z e u m
kincsei, festmények, szobrok, arany- és ezüsttárgyak
Pannonhalmáról teherautókon megérkeztek. A ciszteri
templom pincéjében, mely
egyben a város légvédelmi
pincéje volt, lettek elhelyezve.
3-5 hónapot töltöttek itt.
Összeállította:
Talabér Lászlóné
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Karácsonyváró ünnep a Szlovének Házában
A Rábavidéki Szlovén Nyugdíjas Egyesületnek több
nagyobb programja van.
Az egyik legnagyobb az
év végi „Karácsonyvárás a
Rábavidéken”. Szentgotthárdon tartották.
November 14-én délután
kezdődött az ünnepség a
Szlovének Házában. Fodor
Lászlóné elnök, a rendezvény
házigazdája kedves szavakkal
üdvözölte a meghívott vendégeket és a szlovén nyugdíjasokat. Köszöntőjében békés,
szeretetteljes karácsonyi ünnepeket kívánt. Kérte, érezzék
jól magukat, beszélgessenek
sokat egymással. Elmondta,
hogy már az ablakon kopog
a karácsony, ők is készülnek
az ünnepre. Gasztronómiai
foglalkozás keretében nyugdíjasaik az apátistvánfalvai
gyerekekkel közösen mézes
süteményeket sütöttek Apáton a régi paplakban. Adventi
koszorút, asztaldíszeket készítenek majd a Szlovének
Házában.
A találkozón 138-an vettek
részt. Jelen volt Metka Lajnšček
főkonzul, Kissné Köles Erika,
a szlovén nemzetiség országgyűlési szószólója, dr. Sütő
Ferenc szószólói asszisztens,
Kovács Andrea, a Magyarországi Szlovének Szövetsége
elnöke, Mukicsné Kozár Mária, a Szombathelyi Szlovén
Önkormányzat elnöke, Rogán
Valéria, Szakonyfalu polgármestere. Szlovéniából a Muraszombati és Puconci Nyugdíjas Egyesület elnökei, az
apátistvánfalvai iskola igazgatója, Holecz Károlyné, és a mézes süteményeket sütő tanulók, valamint a Hármashatár
Baráti Kör vezetősége.
A program szlovén nyelvű
szentmisével kezdődött. A
szentgotthárdi Nagyboldogasszony plébánosa, Bodorkós
Imre, szlovén nyelven köszön-

tötte a hívőket. A jelenlevők
örömmel hallgatták, látván,
hogy a plébános úr tiszteli a
szlovén hagyományokat.
Szlovén misét Lojze Kozár
odranci pap celebrálta. Be-

vezetőben elmondta: „a Szlovének Háza most Isten háza
lett, itt tartja a misét.” Prédikációban a karácsonyvárásról,
adventi időszakról beszélt, ki
hogyan készül Jézus Krisztus
születésére. Jézus eljövetele
a legnagyobb öröm, utána jöhetnek a földi javak. A liturgián közreműködött az Egyesület énekkara Gáspár Lászlóné
vezényletével. Nagyon szépen
énekeltek, érdemes volt sokat
gyakorolni.
Utána kulturális műsorok
következtek. A nuskovai tamburazenekar egyházi énekeket, karácsonyi dalokat adott
elő. Az amatőr zenekarban
több generáció játszik együtt.
A végén közösen magyar és
szlovén nyelven énekelték el
a Csendes éjt.
Már hagyománnyá vált a 75
év feletti nyugdíjasok köszöntése. Ez a Trio Vetrnica együttes közreműködésével történt. Az ünnepelteket Metka
Lajnšček főkonzul, Andrea
Kovács, Fodor Lászlóné fehér szegfűvel és pezsgővel
köszöntötte, jó egészséget kívánva méltatta őket, hiszen ők
tették le az egyesület alapjait.
Az estig tartó karácsonyváró
ünnepség nagyon tartalmas,
hangulatos volt a vendégelőadók közreműködésével.

Talpalávalót Lajcsi Nemec és
a Trio Vetrnica szolgáltatta.
Mindenki jól érezte magát. A háromfogásos estebéd
mindenki számára ajándék
volt, azt a szervezők pályázati

pénzből fedezték. Fodor Lászlóné elnöknek köszönet a jól
szervezett karácsonyváró rendezvényért, és mindenkinek,
aki segítette munkáját.
Köszönet jár a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt., Határontúli
Szlovének Hivatala, Kissné Köles Erika szlovén nemzetiségi
országgyűlési szószóló, Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd, Rábatótfalu
támogatásának.
Az ünnepség során mindenki lelkében karácsonyi
hangulat volt, nagyon jó volt
együtt lenni.
Csuk Mihályné

Programajánló
December 13. Gotthárdi advent
15:00 Játékvár óvoda műsora
15:20 Takács Jenő AMI kórusa
15:40 Széchenyi iskola műsora
16:00 Jambo Jani
17:30 Greenin
19:00 Skultéty Rita és Bujtás Ervin
Helyszín: Széll Kálmán tér
December 13. 15:30 Nyugdíjas Egyesület karácsonyi műsora
Helyszín: Színház
December 14. 14:00 Mézeskalács kiállítás megnyitó
Helyszín: Színház, aula
December 14. Gotthárdi advent
16:30 Szivárvány kórus
17:00 Adventi gyertyagyújtás
Helyszín: Széll Kálmán tér
December 14. 16:30 A Nagy Szentgotthárdi Retro Fesztivál
Helyszín: Széchenyi iskola Sportcsarnoka
December 15. 17:00 Karácsonyi hangverseny, szentgotthárdi kórusokkal. Helyszín: Színház
December 18. 17:00 Irodalmi előadás. Előadó: Aporfi László
Helyszín: Színház, aula
December 20. Gotthárdi advent
15:30 Vörösmarty Mihály Gimnázium műsora
16:00 Players
17:30 Fen Derek zenekar
Helyszín: Széll Kálmán tér
December 21. Gotthárdi advent
15:30 Békefi Antal Népdalkör
16:00 Betlehemi műsor
17:00 Adventi gyertyagyújtás
December 21. 16:00 óra Pásztorjáték – avagy a Bozzai Battaliázó. Helyszín: Széchenyi iskola sportcsarnoka
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MOZIMŰSOR
december 13. 19:00, de
cember 14. 19:00, december
15. 18:00
Charlie angyalai (szinkronizált amerikai akció-vígjáték
– 2D)
december 14. 17:00, december 15. 16:00
Pamacs, a Mikulás kis rénszarvasa (szinkronizált kanadai családi animációs film
– 2D)
Előjátszás! december 18.
19:00 Premier! december
19. 19:00, december 20.
19:00, december 21. 16:00,
december 21. 19:00, de
cember 22. 15:00, december
22. 18:00
Star Wars: Skywalker kora
(szinkronizált amerikai sci-fi
akciófilm, családi kalandfilm
– 3D)

december 23. 17:00
Sarkvidéki akció (szinkronizált angol-amerikaikanadai családi animációs
mesefilm – 2D)
december 23. 19:00, de
cember 26. 19:00
Star Wars: Skywalker kora
(szinkronizált amerikai sci-fi
akciófilm, családi kalandfilm
– 2D)
Premier! december 26.
17:00, december 28. 17:00,
december 30. 17:00
Kémesítve (szinkronizált
amerikai családi animációs
akció-vígjáték – 3D)
december 27. 17:00, december 29. 16:00
Jumanji – A következő szint
(szinkronizált amerikai családi kaland-vígjáték – 3D)
december 27. 19:20, december 29. 18:20
Fekete karácsony (szinkronizált amerikai thriller – 2D)

december 28. 19:00, de
cember 30. 19:00
Seveled (magyar vígjáték
– 2D)
január 3. 17:00, január 5.
16:00

Jumanji – A következő szint
(szinkronizált amerikai családi kaland-vígjáték – 2D)
január 3. 19:20, január 6.
19:00
Jexi – Túl okos telefon
(szinkronizált amerikai vígjáték – 2D)

január 4. 17:00
Sarkvidéki akció (szinkronizált angol-amerikaikanadai családi animációs
mesefilm – 2D)
Premier! január 4. 19:00,
január 7. 19:00
Tőrbe ejtve (szinkronizált
amerikai krimi-thriller – 2D)
január 5. 18:20
Seveled (magyar vígjáték
– 2D)
MOZITÖRTÉNELMI ESEMÉNY
Előjátszás még soha nem
volt a Csákányi László Filmszínházban, de az év legjobban
várt filmje miatt – kivételes
karácsonyi ajándékként – ebben a hónapban erre is sor kerül. A Star Wars: Skywalker kora
című szuperprodukció hivatalos magyarországi bemutatója
december 19-én (csütörtökön)
lesz, de a rajongók Szentgott-

Egészségünkért, ismeretterjesztő sorozat (30.)
A daganatokról – a megelőzéstől a gyógyításig
A fejlett ipari országokban,
így hazánkban is az elmúlt
ötven évben jelentős változás
történt a különböző betegségekből eredő halálozás tekintetében. Az antibiotikumok
felfedezésével a korábban
vezető halálokok (gyulladások, fertőző betegségek)
helyét a daganatos és a szívérrendszeri betegségekből
eredő halálozás vette át. A
következőkben a daganatokról szeretnék szólni.
Mi, magyarok, a daganatos
halálozást illetően sajnos
mind úgy a nőknél, mind a
férfiaknál, világviszonylatban is nagyon rossz helyen
állunk. A nőknél a leggyakoribb daganatos halálok az
emlőrák, melyet a tüdőrák és
a gyomor-bélrendszeri daganatok követnek. A férfiaknál a
tüdőrák az első, aztán jönnek
a gyomor-bélrendszeri és
egyéb daganatok.

Lehetne-e ezen változtatni? Igen! És akkor mit kell
tennünk?
Mint az élet minden területén, így a daganatos betegségeknél is sokkal jobb
eredményt érhetünk el, ha
nem egy kialakult állapotot/
betegséget kell meggyógyítani, hanem megpróbáljuk azok
kialakulását megakadályozni,
vagy ha már kialakult, akkor
azt minél előbb felfedezni.
Ennek az utóbbinak a leghatékonyabb eszközei az úgynevezett szűrővizsgálatok.
Ezekkel kapcsolatban azt kell
hangsúlyozni, hogy tünet- és
panaszmentes állapotban
kell vizsgálatra menni. A
legtöbb daganat esetében
igaz, hogy ha akkor megyünk
orvoshoz, amikor már van valamilyen tünetünk, például ha
az emlőben tapintható egy csomó,
ha véres székletet

észlelünk, akkor ez már egy
növekedésében előrehaladott
daganatot feltételez.
Az üzenet tehát az, hogy minden olyan ember, aki szeretne
tenni valamit az egészségéért,
az legalább az egészségügyi
kormányzat által szervezett,
úgynevezett „behívás”-nak
tegyen eleget és menjen el –
tünet- és panaszmentes állapotban! – a felajánlott szűrésre.
Emlőrák-szűrés, méhnyakrákszűrés, vastagbélrák-szűrés.
De van egy további jó hír is!
Az elmúlt évtizedekben
a daganatok természetéről
óriási ismeretanyag gyűlt
össze, amely aztán a gyógyszerfejlesztésekre is nagy
hatást gyakorolt. A korábbi,
nem specifikus gyógyszerek
helyett kifejezetten egy-egy
daganat-típusra ható gyógy-

szereket fejlesztettek. Míg
korábban gyakorlatilag „csak”
azért hatottak jobban a daganatellenes gyógyszerek a
daganatos sejtekre, mint az
egészségesekre, mert a daganatos sejtek gyorsabban
osztódnak, addig ma egyre
inkább egy-egy daganatsejtre specifikus gyógyszereket
használunk. És a fejlődés folyamatos! Ennek eredménye
pedig sok gyógyulás, sokkal
hosszabb túlélések.
Ne feledjék!
1. Tünet- és panaszmentes
állapotban el kell menni a
szűrővizsgálatokra!
2. A daganatos diagnózis
nem halálos ítéletet jelent!
Meg lehet gyógyulni!
Dr. Hadarits Ferenc PhD
osztályvezető-főorvos
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
hárdon egy nappal korábban,
azaz már december 18-án
(szerdán) 19 órától megnézhetik! A leglátványosabb 3D
formátumban hamarosan
megérkezik az ezüstvászonra a messzi-messzi galaxis
történetének utolsó fejezete,
amellyel lezárul a Csillagok
háborúja, a kilenc epizód során
felépített három trilógia. További praktikus információk:
www.csakanyimozi.hu
ÚJABB ÉV VÉGI FILMÖZÖN
A szentgotthárdi mozi de
cemberben az ünnepek időszakában, különösen az esztendő utolsó napjaiban megint
plusz vetítésekkel, és remek
produkciókkal várja a kikapcsolódni vágyókat. Mindez azt
jelenti, hogy a kiváló filmek a
műsorrendtől eltérő időpontokban is az ezüstvászonra
kerülnek. Fontos technikai jellegű információ, hogy a hónap
második felében, december
16-án (hétfőn) és december 17én (kedden), továbbá december
24-én (kedden) és december
25-én (szerdán), valamint december 31-én (kedden) nem lesz
vetítés. A következő évben az
első előadás pedig január 3-án
(pénteken) 17:00 órakor kezdődik. Idén december 23-tól
a rendhagyó nyitvatartási idő-

ben naponta legalább két filmre ülhet be a közönség.
December 18-tól 22-ig kizárólag a Star Wars: Skywalker
kora jelenik meg a kínálatban,
hogy mindenki kényelmesen
meg tudja nézni. Utána azonban változatos filmes program
indul. A Sarkvidéki akció gyönyörű havas tájakon játszódó
mese, amely kifejezetten a
kisebb gyermekeknek szól.
A Csillagok háborúja legújabb
epizódja pedig a klasszikus
– azaz 2D – formátumban is
látható lesz. A Kémesítve című
animációs akció-vígjáték közös családi élményt garantál
ugyanúgy, mint a kaland kategóriában a Jumanji – A következő szint. A borzongást és a
feszültséget a Fekete karácsony
érezteti majd, mert „Jönnek a
bosszú téli esték…” Természetesen nem maradhat ki az év
leghazudozósabb komédiája,
a Seveled sem.
Január elején pedig az újdonságok között érkezik egy
roppant szórakoztató történet, a Jexi – Túl okos telefon, valamint a Tőrbe ejtve
című furfangos krimi. Lesz
tehát mese, humor és kaland,
megint megbánja, aki otthon
marad! További információk
és online helyfoglalás: www.
csakanyimozi.hu
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Asztalitenisz
Megyei Diákolimpia
Az idei Asztalitenisz Me- A lányok III-IV. kategóriájágyei Döntőnek Celldömölk ban Sarang Lotti a legjobb
városa adott otthonT. Nov- 16 között végzett. A diákok a
ember 28-án az I. korcso- Szentgotthárd és Térsége Álporttól a VI. korcsoportig ver- talános Iskola és Gimnázium
sengtek a vasi
asztaliteniszező
diákok. A Szentgotthárdi VSE
Asztalitenisz
Szakosztály ifjú
versenyzői remekül teljesítettek. Németh Zalán ezüstérmet
szerzett az I-II.
korcsoportosok
Németh Zalán ezüstérmes lett
versenyében,
szettveszteség
nélkül verekedte magát vé- Arany János 1-4. Évfolyamos
gig a csoport- és kieséses Általános Iskolája tanulói,
mérkőzéseken egészen a felkészítő tanáruk Gerebics
döntőig, ahol nagyon nagy Gergő, edzőjük Pap Károly Ticsatában alulmaradt (mind- bor. Minden dicséretet meghárom elvesztett szettjét érdemelnek játékosaink, akik
9-11-es eredménnyel). Test- az SzVSE Asztalitenisz Szakvére, Huba, a legfiatalabb- osztályában sportolnak nagy
ként átverekedte magát a szorgalommal és odaadással.
csoportmérkőzéseken, és
(Információ: SzVSE
a legjobb 8 között végzett.
Asztalitenisz Szakosztály)

IV. PresiDance Táncgála
November 16-án rendezték a
már hagyománynak nevezhető PresiDance Táncgálát a
Színházban.
Az eseményen a szentgotthárdi székhelyű egyesület ös�szes táncosa színpadra lépett.
A tavalyi évhez hasonlóan
idén is két előadást tekinthetett meg a nagyszámú közönség, ami számokban kifejezve
azt jelenti, hogy 500 néző
gyűlt össze. A gálaműsort Bakó
Gábor koreográfus és táncművész nyitotta meg.
Az egyesület vezetői 7 éve
táncolnak együtt, számos
hazai és külföldi versenyen
szerepeltek együtt. Többszö-

rös magyar válogatott címmel,
illetve 7-szeres világbajnoki
címmel rendelkeznek, Kristófot tavaly Ifjúsági Príma Díjra
jelölték. A táncosok 2019-ben
befejezték amatőr pályafutásukat, és professzionista
osztályban képviselik saját
egyesületüket és Szentgotthárd városát.
A szervezők elmondták:
„Álmunkban sem gondoltuk volna, hogy egy kis városban ekkora dolgot létre lehet
hozni, hogy ilyen sokan megszeretik a táncot és bizalmat
szavaznak nekünk. Rengeteget dolgoztunk, amióta megalakítottuk az egyesületet,
hogy ma itt lehessünk, dupla

teltházas műsort hozzunk
létre 80 táncosunk részvételével. Kineveltünk 4 Nyugatterületi bajnokot, 2 országos
bajnoki címet és 3 országos
kupa győztest eddig, de még
fiatal egyesület vagyunk, alig
várjuk, hogy még több táncost
és még több bajnokot nevelhessünk. Óriási öröm, mikor
látjuk, hogy egy kis táncos,
aki óvodás korában kezdett
nálunk táncolni, ma már az

iskolás csoportban táncol,
fejlődik, és szereti, amit csinál.
A gyerekek arcán a boldogság,
hogy megtanultak egy új táncot vagy egy nehezebb lépést,
vagy az, hogy a dobogó tetején
állhatnak az országos bajnoki
kupával a kezükben, na, ez nekünk felbecsülhetetlen érzés
és érték. Mi ezért dolgozunk
mindennap”.
(Információ:
PresiDance TSE)

Szentgotthárd
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Gotthárdi futósikerek
November 9-én rendezték
a steiermarki Fehringben
a 12. Junkerlauf elnevezésű
szezonzáró futóversenyt. Az
indulók 11,1 és 18,2 km-es táv
közül választhattak. A 300
méter szintkülönbség mellett
30% terep és sáros erdei út
is nehezítette a futók dolgát.
Az időjárás kegyes volt a

Borbély Sándor

versenyzőkhöz. A 11,1 km-en
44-en indultak, köztük egyedüli magyarként a szentgotthárdi Borbély Sándor,
a Szombathelyi Egyetemi
Sportegyesület futója is, aki
meggyőző, több mint 2 perces előnnyel nyerte a saját
korosztályát, és az abszolút
értékelésben is diadalmaskodott. Eredmény: 11,1 km: 1.
Borbély Sándor 40:37.
Több mint 450 futó rajtolt
el november 24-én Lentiben
az Iszkiri Futóklub „Fuss át az
őszből a télbe!” elnevezésű futóversenyén. Az indulók több
táv közül választhattak: gyermekeknek 400 és 800 méteres távot hirdettek, a nagyobb
kihívásra vágyók pedig 2, 5, 5,
11, 3, és 21,2 kilométeres futamokon bizonyíthattak. A kissé
csípős, de napsütéses idő tökéletes volt erre a szezonzáró
eseményre. A legnépszerűbb a

Ifj. Borbély Sándor
11,3 kilométeres középtáv volt,
melyen 111 futó indult el. Ezt a
távot nyerte a szentgotthárdi
Borbély Sándor, a Szombathelyi Egyetemi Sportegyesület
futója. Gotthárdi eredmények:
Gyermek: 800 m lány: 1. Rónai
Zsófi 9-12 év 3:23 2,5 km lány:

3. Köbli Boglárka Anna 9-12
év 12:01 Felnőtt: 5 km férfi: 2.
Kovács Balázs 22-38 év 18:56
3. Borbély Sándor 51+ év 24:30
11,3 km férfi: 1. Ifj. Borbély Sándor 20-38 év és abszolút 41:19.
(Információ: Szombathelyi
Egyetemi Sportegyesület)

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

Ausztriában futottak
Kissé hűvös időben és szemerkélő esőben rendezték meg Loipersdorfban a
„Buschenschanklauf” elnevezésű utcai futóversenyt
különböző futamokban közel 400 futó részvételével,
akik között 12 szentgotthárdi
futó is rajthoz állt.
A 10,8 és 21,1 km-es távok
futói egy időben, a neves
fürdő elől indultak, és KeletStájerország Toszkánájának
is nevezett szép tájain, stájer
kocsmák (Buschenschank)
mellett, dimbes-dombos erdei utakon érkeztek a falu
központjába.
A 10,8 km-es táv férfi abszolút sorrendjében Karsai Márton (Synergy Fitness Szentgotthárd) diadalmaskodott,
így korcsoportjában is az első
helyen végzett. Mind a felnőtt,
mind a gyerekfutamokban

XXXIV. Perfect Change Alpokalja Kupa

eredményesen szerepeltek a
szentgotthárdi futók.
Jobb eredmények:
Gyerekfutam 500 m: 6-7
éves korcsoport, lány: 1. Nagy
Mira
Gyerekfutam 2500 m: 8-9
év lány: 1. Köbli Boglárka, 10-11
év lány: 1. Kapitány Gréta, 12-13
év lány: 1. Láng Anna
18-19 év fiú: 2. Borbély Attila
Felnőttek
5 km női: 3. Borbélyné W.
Judit
10,8 km: Férfi abszolút és 2029 éves korcsoport: 1. Karsai
Márton
Férfi abszolút 5. és 20-29 év
4. ifj. Borbély Sándor
Női abszolút 4. és 30-34 év 2.
Woki Edina
21,1 km: Férfi abszolút 3. és
30-34 korcsoport 2. Németh
Bálint
30-39 év: 5. Kovács Balázs
Woki Zoltán

Ünnepelő

SZENTGOTTHÁRD 2019. december 21.
Széchenyi István Általános Iskola Sportcsarnoka
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November 30-án lezárult
a nevezés. Az idei tornára
17 csapat adta le a nevezését, akik a következők:
Apát Hotel & Bajánsenye
SE - Szeszpanyol, AS Kóma,
Black Bulls, Black Gold, Csatorna Patkányok, Domino
Kijev, Emerik-Fa, Gotham
City Sport Büfé, InTeam, Klub
Malega Nogometa Gornji
Senik – Gostilna Zavecz, Limited Edition, Looney Tunes,
Mámor Club3, MNÖK - MNSS
Hodos, Sporting Libacomb
Rodeo Team, Tabak 1 PadoSokk, Triglav-Orfalu. A sorsolás december 9-én volt, ahol
a szervezők a szokásoktól el-

térően 3 csoportba sorsolták
a csapatokat. Az alapszakaszt
követően a legjobb 8 csapat
folytatja a küzdelmeket a
Perfect Change Alpokalja
Kupáért, míg a többi csapat
a Sport36 Szentgotthárd Kupáért játszik a továbbiakban.
A szervezők várják a női,
illetve az öregfiúk csapatok
jelentkezését, ezeket a tornákat egy napon bonyolítják le a rendezők. A torna
játéknapjai a következők:
december: 15, 22, 27, 28, 29,
30, január: 4, 5, 11 (Női torna
is), 12, 18, 19, 25 (Öregfiúk
torna tervezett dátuma), 26,
február: 1. Döntő.
g. á.

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

16:00 Pásztorjáték – avagy a Bozzai Battaliázó
A Partium Alapfokú Művészeti Iskola néptáncosai, Partium Táncegyüttes Szentgotthárd, Béri Balogh Ádám Táncegyüttes, Sárarany
Zenekar
A Békefi Antal által gyűjtött és a Vasi népdalok c. kiadványban publikált
pásztorjáték, a Bozzai Battaliázó adja az alapot és okot a Kisjézus megajándékozására. Stílusosan a táncoskák által bemutatott játékokból, táncokból
álló produkciókkal örvendeznek a Megváltó eljövetelének.
18:00 „Pogányt vittünk, keresztényt hoztunk..”
Táncszínházi előadás Vas megyei zenei-, tánc-, és szokások gyűjtése alapján.
Szentivánéjtől a rönkhúzásig, a csecsemőkortól a felnőttkorig. 120 néptáncos
részvételével.
Közreműködnek: a szombathelyi Ungaresca Táncegyüttes, a körmendi Béri
Balogh Ádám Táncegyüttes, a szombathelyi Dr. Pesovár Ernő AMI Mákszem,
Zsendice, Mákvirág csoportjai.
Zene: Boglya Népzenei Együttes. Dramaturg: H. Nagy Katalin.
Színpadra állította: Csollányné Horváth Krisztina és Csollány Csaba
Két színpadon nagyszerű előadás vasi játékokból, szokásokból, táncokból. Az alkotók
célja, hogy megmutassák a kevésbé ismert vasi táncok és zenék, valamint a szokások
– pl.: keresztelő – színességét, gazdagságát gencsapáti, nemeskoltai, oladi, büki, és
az őrségi gyűjtések alapján, melyek Pesovár Ernőnek köszönhetők. Szóló és páros
táncok, ügyességi eszközös táncok, polgári táncok. A születéstől a kisgyermekkoron
át, az iskolás gyerekek életébe és a fiatal felnőttek mindennapjaiba invitálják a közönséget a táncszínház szereplői. Az előadást a tréfás esküvő és a rönkhúzás zárja.
Támogatók: Szentgotthárd Város Önkormányzata, Arany János Általános Iskola,
Széchenyi István Általános Iskola, Agrárminisztérium, HUNGARIKUM Bizottság…
A Vas megyei értéktárban jegyzett kínálatunk: Bozzai Battaliázó Pásztorjáték, Rönkhúzás hagyománya Vas megyében, Őrségi tökmagolaj, Toronyi kenyér
Helyi értéktárból: Kormin szőlő és folyományai.

