Szentgotthárd
A

V Á R O S

Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K

X. évfolyam 1. szám
2020. január

L A P J A

Új fejezetet nyitottak az Opel történetében,
motorok sorozatgyártásával indították az évet
Küzdelmes évek után fordulatot vett az
Opel Szentgotthárd Kft. gyárának sorsa.
A PSA-csoport tagjaként, a több mint 12
milliárd forintos beruházást követően,
január 9-én ünnepélyesen elindították
az EB2. Turbo Pure Tech motorok sorozatgyártását. Az Opel szentgotthárdi
dolgozói a Flex üzem gyártósorait

alakították át a termeléshez, a régebbi
motorok gyártása mellett készültek fel
az újabb fejlesztésű, háromhengeres
motorok előállítására.
Az Opel üzemcsarnokában, a dolgozók
jelenlétében tartották az ünnepséget,
amelyen megjelent Magyar Levente, a

Külgazdasági és Külügyminisztérium
államtitkára, Yann Vincent, a PSA-csoport
alelnöke, Pascale Andreani francia nagykövet, Grzegorz Buchal, az Opel Szentgotthárd Kft. vezérigazgatója, V. Németh
Zsolt országgyűlési képviselő, Huszár
Gábor, Szentgotthárd polgármestere.

Folytatás a 3. oldalon

A 10. éjszakai zarándoklattal adóztak Boldog Brenner János emléke előtt
A Keresztény Megmozdulásokért Egyesület tizedik
alkalommal szervezte meg az éjszakai gyalogos zarándoklatot Boldog Brenner János emlékére Szentgotthárdon, december 14-én. Boldog Brenner János
egyházmegyei ünnepén litánia, szentmise és zarándoklat szerepelt a programban.
A város máriaújfalui részén álló Szent Péter és
Pál apostolok tiszteletére szentelt templomban kezdődött a program litániával. Itt mutatta be utolsó
szentmiséjét meggyilkolása előtt Brenner János atya
1957. december 14-én.
Folytatás a 2. oldalon
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A 10. éjszakai zarándoklattal adóztak
Boldog Brenner János emléke előtt
Folytatás az 1. oldalról
Udvardy György veszprémi
érsek vezette a litániát. Dr.
Székely János megyés püspök a máriaújfalui templom
számára egy Boldog Brenner
János ereklyét ajándékozott.
Érsek atya és megyés püspök atya vezetésével, Boldog
Brenner János ereklyéjével a
hívek és a megjelent papok
gyalogosan elzarándokoltak a
rábakethelyi Mindenszentektemplomba.
Jézus boldognak mondja
mindazokat, akik befogadják
tanítását, megvalósítják azt
és engedik a saját életükben, hogy ez az új életnek

törvények meghívást jelentenek. És azt is látjuk, hogy
mindazok, akik előttünk járták
a hit útját és Krisztus mellett
kötelezték el magukat és az

János életében is, mondta
Udvardy György.
Isten mindent kér, és mindent ígér, idézte Ferenc pápát
a veszprémi érsek. Isten, ami-

jük azt, amit ő nekünk ígér. És
a szentek, boldogok életében
pont ezt látjuk: Isten mindent
kér, és mindent ígér.
Ferenc pápát idézve kiemelte: a keresztény ember számára fontos, hogy törekedjen az
életszentségre, akarjon szent
lenni.
A szentmisét követően
gyalogos zarándoklat indult
Zsidára. Azt az utat járták
végig az erdőn keresztül a zarándokok, amit Brenner János
is megtett utolsó útján. A Jó
Pásztor-kápolnánál Brenner
József atya mondott rövid beszédet. Az útközben felállított
stációknál rövid elmélkedé-

Dr. Székely János, Udvardy György, Bodorkós Imre

Boldog Brenner János ereklyét ajándékoztak a templomnak
a törvénye érvényesüljön,
mondta szentbeszédében Udvardy György. Sokszor tűnhet
úgy, hogy nehéz, megvalósíthatatlan. És azt látjuk, hogy
mindazok, akik megismerik
Jézust, azok számára ezek a

Egyház boldogként, szentként
tiszteli, bizonyítják, hogy ezek
a boldogság mondások igazak,
ezek valóságosak, ezek az
embernek valók, és az embert Krisztushoz hasonlóvá
formálják. Ezt látjuk Brenner

kor mindent kér, nem elvenni
akar, hanem szabaddá akar
tenni minket, hogy be tudjuk
őt fogadni és el tudjuk fogadni,
amit adni akar számunkra.
És ezt a hitben fedezhetjük
fel. Ő ezt megígéri nekünk és
tudjuk, hogy Isten igazmondó
és hűséges, ígérete nem fog
gyengülni. De szükségünk van
arra, hogy tőle kérjük, remél-

sek, imádságok hangzottak el.
A zarándoklat végső állomása a Brenner-emlékkereszt
volt Zsidán. Az iskolakápolna
tövében, néhány méterre a
holttest megtalálásának helyétől 1992 óta őrzi a kereszt
Brenner János emlékét.
Itt dr. Székely János megyés
püspök mondott beszédet.
(Információ: martinus.hu)
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Új fejezetet nyitottak az Opel történetében,
motorok sorozatgyártásával indították az évet
Folytatás az 1. oldalról
Grzegorz Buchal köszöntötte a vendégeket, rövid filmös�szeállítással mutatta be, hogyan készülnek az új motorok
a szentgotthárdi átalakított
gyártósoron. Örömét fejezte ki, hogy a vállalatcsoport
sikeresen alkalmazkodik a
szakmai kihívásokhoz Európában, és a szentgotthárdi
gyár részt vállalhat a korszerű
110-130 lóerős EB2. Turbo Pure
Tech motorok előállításában.
A technológiai fejlesztésekkel,
az innovációval, a hatékonyság növelésével párhuzamosan a költségek csökkentése
lehet biztosítéka a jövőnek.
Céljuk, hogy járművenként
700 euróval csökkentsék a
fix ráfordítást. Ez a fejlesztés meghatározza az Opel és
Szentgotthárd jövőjét is.
Yann Vincent, a PSA gyártásért felelős alelnöke rámutatott, az iparág akkor lehet
sikeres, ha a vezetőkkel és
a munkavállalókkal együtt
törekszenek a hatékonyabb
termelésre. 2019-től a költségcsökkentés miatt nem
hoztak be kínai gyártású
motorokat, bíztak az Opelgyárakban végrehajtott fejlesztések sikerességében. Az
Opel szentgotthárdi gyára
volt az első magyarországi,
autókat előállító gazdasági
társaság – immár 27 éve működik. Bebizonyították, hogy
az itt felhalmozott szakmai
tudásra és tapasztalatra lehet
számítani. Mióta átvette a
gyárat a PSA, javultak az eredmények, számos fejlesztés, új
műszaki megoldás kötődik
a szentgotthárdi üzemben
dolgozó mérnökökhöz és
a többi munkavállalóhoz.
Az új Pure Tech háromhengeres turbómotorok sorozatgyártásának megkezdése fon-

tos lépés a PSA-cégcsoport
életében, sokat várnak a
Szentgotthárdon készülő motoroktól, amelyeknek kategóriájukban piacvezető szerepet

zetgazdaság számára is fontos,
és nagyban hozzájárul ahhoz,
hogy a hazai autóipari termelés elérje az évi 10 ezer milliárd
forintos teljesítményt. A ma-

károsanyag-kibocsátású motor fejlesztését a vállalatcsoportnál. A kis teljesítményű
benzinmotort eredetileg kis
autókba szánták, de előnyös

Bemutatták az új turbómotort
szánnak. A próbagyártás befejeződött, a sorozatgyártást
elindítják, amelynek felfuttatása után évi 350 000 motor
előállítására lesznek képesek.
Megköszönte a szentgotthárdi üzemben dolgozók munkáját, befejezésül megerősítette:
„Buchal úr csapata meg fog
felelni a kihívásoknak!”

gyar kormány is hozzájárult
a maga szerény eszközeivel
a fejlesztésekhez, és a kor
igényeinek megfelelő beruházásokat a jövőben is szeretné
támogatni.
A beszéd után robotok egy
állványon betoltak két Pure
Tech motort, s az emelvényen
a cégvezetők és az államtitkár

Az ünnepségen részt vett Magyar Levente államtitkár,
Yan Vincent a PSA alelnöke is

Nagy taps követte az elnökhelyettes beszédét.
Magyar Levente államtitkár
szintén megköszönte a gyár
munkatársainak helytállását,
szakértelmét, megerősítette: ezzel megalapozták azt a
fejlesztést, amely nemcsak
Szentgotthárd, hanem a nem-

gombnyomására, jelképesen
beindították a sorozatgyártást.
A dolgozók tapsviharral
üdvözölték a történést.
A továbbiakban Magyar
Csaba, a launch csoport vezetője ismertette a Pure Tech
motorcsaládot. Tíz éve kezdték el a korszerű, alacsony

tulajdonságai miatt tovább
fejlesztették középkategóriás
személygépkocsik számára is.
Környezetbarát, kis hengerűrtartalmú, jó a fogyasztása (egy
tank benzinnel 1000 km-re
is eljut). A fejlesztés olyan jól
sikerült, hogy 2015-től kategóriájában minden évben
elnyerte az év motorja címet.
Az ismertető után a résztvevőknek bemutatták, hogy
az üzemcsarnokban miként
készül a motorcsalád legújabb
szentgotthárdi tagja. Megtudtuk, a korábbi motorgyártás
124 műveletét változtatták meg
a helyi szakemberek ötletére
és javaslatára építve, 60 másodpercenként halad tovább
a megmunkálandó egység a
futószalagon, több helyen robotok is tesztelik a gyártmányt
különféle szempontok szerint,
például a „száraz” motort (még
nincs benne üzemanyag) is
kipróbálja a számítógép, három műszakos lesz a sorozatgyártás. Kifutóban vannak a
régebbi motorok, de még nem
állították le a gyártásukat.
(t. m.)
Fotó: H. R. L.
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Közlekedési változások,
ciszter tanösvényt terveznek a Várkertben
December 11-én tartotta tavalyi utolsó képviselő-testületi
ülését a szentgotthárdi önkormányzat. A napirendi pontok
előtt Huszár Gábor polgármester átadta a „Szentgotthárd
Nemzetiségekért Díj”-at Paukovits Helmutnak, a Német
Nemzetiségi Önkormányzat elnökének, majd a jelenlévők
egyperces néma felállással emlékeztek meg a december
7-én elhunyt Rimfel Ferenc szentgotthárdi plébánosról.
Huszár Gábor polgármester az iskolák jövőjéről, a tankerület és az egyházmegye
elképzeléseiről tájékoztatta
a képviselőket, idézve dr.
Székely János megyés püspök
szentgotthárdi szülőkhöz írt
leveléből. December 10-én
a pedagógusok és a szülők
részére szervezett fórumot
az iskolákat fenntartó és
működtető tankerület, valamint az egyházmegye, ahol
minden érintett megismerkedhetett a tervekkel, lehetőségekkel. A szentgotthárdi
iskolák egyházi fenntartásba
kerüléséről jövő tavasszal a
szülők döntenek.
A lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről,
valamint a Szentgotthárdi
Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról szóló jelentés
elfogadását és a képviselők
felvetéseit követően megtárgyalták az önkormányzati
részvétellel működő vállalkozásokkal kapcsolatos előterjesztést. Elfogadták a vállalkozásokban a testület által
delegált felügyelőbizottsági
elnökök és tagok, ellenőrző
testület, valamint az erdőgazdálkodási feladatok ellátásáról és az önkormányzat által
létrehozott közalapítványok,
alapítványok munkájáról
szóló beszámolót is.
A 2020. évi képviselő-testületi, bizottsági munkatervek
jóváhagyása után megvitatták a 2019. évi közbeszerzéseket részletező napirendet is.

Az előterjesztő hangsúlyozta,
hogy nem indult jogorvoslati kérelem az eljárásokhoz
kapcsolódóan, ami azt jelzi,
hogy mind a Közbeszerzési
Bizottság, mind pedig a közbeszerzésekkel foglalkozó
köztisztviselők kiemelkedő munkát végeztek
a közbeszerzési eljárások terén.
Egyhangúlag megszavazták a nemzetiségi,
ifjúsági és egyházi ügyek
tanácsnokával kötendő feladat-ellátási szerződést és a
2020. évi belső ellenőrzési
tervet is.
Az önkormányzati ösztöndíjak lebonyolításának
ellenőrzésére is sor került
2019-ben, az ezzel kapcsolatos belső ellenőri jelentés
alapján összességében megállapítható, hogy a pályázati
eljárások a vonatkozó előírásoknak megfelelően zajlanak.
Az elmúlt időszakban az
önkormányzat két 100%-os
tulajdonú kft.-jének Felügyelőbizottságaiban két tag
jelezte lemondását. A Szentgotthárdi Ipari Park Gazdaságfejlesztő és Beruházó
Kft. esetében Pécsi Józsefet,
a Pénzügyi, Gazdasági és
Jogi Bizottság külsős tagját, a
Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft.
Felügyelőbizottságába pedig
Kovács Ágnest delegálták.
A Rendelőintézet Szentgotthárd kérelméről is döntöttek, az országos tiszti
főorvos hozzájárulásával

jóváhagyták, hogy az intézmény – a csökkent ellátotti
létszámokra tekintettel –
2020. január 1-jétől a korábbi
5 helyett 4 körzetben lássa el
a védőnői feladatokat Szentgotthárdon. Az intézmény
ugyanakkor egy asszisztensi
álláshellyel bővülhet január
elsejétől a testület jóváhagyása alapján.
Labritz Béla alpolgármester javaslata alapján juta-

Jogszerűen és
rendben zajlottak
a közbeszerzések
lomként 6 havi bruttó fizetést
szavaztak meg a polgármester részére. Huszár Gábor
polgármester jelezte, hogy
a jutalom összegét ismét
segítségnyújtásra fogja felhasználni.
A közlekedéssel kapcsolatos kérdéseket a bizottsági
üléseken részletesen megtárgyalták, így az ott elhangzott javaslatokat figyelembe
véve döntöttek az István király utcai forgalomtechnikai
küszöbök megszüntetéséről,
helyettük a fürdőparkolónál
burkolatszint-emelések kialakításáról. Megszavazták,
hogy az István király utca
keleti oldalán, a Kossuth út Kilián utca közötti szakaszon
meg kell vizsgálni a megállási
tilalom elrendelésének lehetőségét. 3,5 tonnás súlykorlátozást rendeltek el Szentgotthárd-Rábafüzesen a 2239
hrsz. út 2250. - 2245. hrsz.-ú
ingatlanok közötti szakaszon,
a 2239. hrsz-ú közút, Móra F.
utca 2. illetve 9. számú ingat-

lanok közötti – gépjárművel
jelenleg nem használható –
szakasza járhatóvá tételével
pedig elvben egyetértettek,
azzal, hogy a költségvetési
lehetőségek függvényében
napirenden tartják a megvalósítást. SzentgotthárdRábatótfaluban, az Akác
utcában 20 km/h-ás sebességkorlátozást rendeltek el,
illetve az utca Felsőpatak utcai kereszteződéséhez történő forgalomtechnikai tükör
kihelyezéséről is döntöttek.
A temetkezési szolgáltatás tapasztalatairól,
a temetők fenntartásának, rendjének
áttekintéséről szóló
beszámoló kapcsán határoztak arról, hogy a közszolgáltatási díj felülvizsgálatára a 2020. évi költségvetés
tárgyalásakor térnek vissza.
Emellett elvi hozzájárulásukat adták a sírhelymegváltási és temető-fenntartási
hozzájárulási díjak növeléséhez az üzemeltető SZET
Szentgotthárdi Kft. javaslatai
szerint. Ehhez az Országos
Fogyasztóvédelmi Egyesület
Vas Megyei Szervezetének
véleményét ki kell kérni,
majd ezt követően a díjmódosítással kapcsolatos helyi
rendelet módosítását újra elő
kell terjeszteni.
A szentgotthárdi Várkert
fejlesztéséhez kapcsolódóan
„A ciszterek mindennapjai
tanösvény kialakítása és a
várkerti játszótér kalandparkká történő továbbfejlesztése” címmel pályázatot
nyújt be az önkormányzat a
„Térségi turisztikai attrakciófejlesztés” elnevezésű, VP619.2.1.-68-2.-17 kódszámú
pályázati felhívásra. Pozitív
elbírálás esetén 7 db, rendhagyó módon döntött kivitelű,

Szentgotthárd
nyitott kódex megjelenésű
tábla kerülhet ki a Várkert
különböző pontjaira, amelyen többnyelvű ismertető
olvasható majd az egykor itt
élt ciszterek életéről, szokásairól. Sőt, ezeket a helyszíneket egy interaktív quiz játék
is összeköti majd. A Honismereti Klub és a helyi plébánia támogatásával összeállított projekt további eleme
egy modern, többfunkciós,
kombinált játszóvár telepítése a park játszótéri részén.
A támogatási intenzitás 60%,
így kedvező elbírálás esetén
az önkormányzat vállalja a
projekt előfinanszírozását,
és biztosítja az ehhez szükséges, legfeljebb 7.739.372 Ft
önerőt a jövő évi költségvetés
terhére.
Felülvizsgálták az önkormányzat öt évre szóló parkoló-kialakítási ütemtervét
azzal, hogy – többek között
– javasolták a közvilágítás
kiépítését az Árpád úti parkolónál és egy parkolóház
építésének ösztönzését is,
illetve elfogadták a parkolási
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rendelet módosítását. E napirendi pont alatt tárgyalták
a SZET Szentgotthárdi Kft.
beszámolóját a város fizetőparkoló rendszerének átalakításával kapcsolatban, a jövő
évtől a nyomdai költségek
emelkedése miatt a kedvezményes éves lakossági bérlet
díja 200 Ft-tal emelkedik,
továbbá az ennek függvényében kialakított díjak is ezzel
arányosan változnak majd. A
Kossuth Lajos utca 8-10. előtt
lévő ferde felállásos parkoló
kiszolgáló útjának déli oldalán párhuzamos várakozóhelyek kijelölési lehetőségének
vizsgálatával kapcsolatos
szakértői jelentéssel egyetértettek, ennek megfelelően a
várakozóhelyek kijelölését itt
– a hely hiánya miatt – nem
támogatták.
Területértékesítést és bérleti szerződéshosszabbítást
követően az első lakáshoz
jutók támogatásáról is döntöttek.
(Információ:
Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal)

Nemzetiségekért Díjat adományoztak Paukovits Helmutnak
A képviselő-testület idei utolsó ülésének elején adta át
Huszár Gábor polgármester
a „Szentgotthárd Nemzetiségekért Díj”-at Paukovits
Helmutnak, a szentgotthárdi
Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökének.
A Szentgotthárdon élő német nemzetiségű lakosság Német Nemzetiségi Önkormányzatot hozott létre, amelynek
elnöke 2009 óta Paukovits
Helmut. Lelkes tevékenysége
eredményeként példaértékű
az összefogás a helyi németség, a hajdani hianzek leszármazottai között, ápolva azok
kulturális örökségét, őrizve a
fellelhető kincseiket.
Elkötelezett tevékenységének eredményeként számos

értéket tártak fel, mutattak
be. Támogatja a nemzetiségi kultúra megőrzéséért
tevékenykedő csoportok és
személyek munkáját. Kapcsolatot ápol és tart fenn
határon túli német és osztrák
szervezetekkel.
Méltó ünnepségek szervezésével emeli ki a nemzetiségi
lét fontosságát, és tiszteleg az
ősök és hősök emléke előtt.
Fontosnak tartja a nemzetiségi öntudat, a magyarországi
német és német származású
gyermekek hovatartozásának
erősítését, a közösségi szellem
tudatosítását, a magyarországi
német kultúra ápolását, hangsúlyozva a „hianz-kultúrát”.
Továbbá a gyermekek és ifjúság megismertetését az ősök
hagyományaival, szokásaival,

hangsúlyt fektetve a közös
nyelvre és zenére. Kezdeményezésére számos program
és rendezvény valósult meg
a német nemzetiség összetartására.
Az átadást követően Pau
kovits Helmut megköszönte

a kitüntetést, hangsúlyozta,
hogy a díjat nem csupán a
saját, hanem a Német Nemzetiségi Önkormányzat munkájának elismeréseként vette át.
(Információ:
Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal)

6

Szentgotthárd

Mindhárom nemzetiségi önkormányzat
vezetőit hívták kerekasztal-megbeszélésre
Nemzetiségi kerekasztal-beszélgetésre hívta a városban
működő három nemzetiségi önkormányzat – szlovén, német,
roma – elnökeit dr. Sütő Ferenc, a szentgotthárdi önkormányzat nemzetiségi, ifjúsági és egyházi ügyek tanácsnoka.
A december 11-én tartott tanácskozás időszerűségét az adta,
hogy 25 évvel ezelőtt, 1994. december 11-én tartották meg
Magyarországon – akkori szóhasználattal – az első kisebbségi
önkormányzati választásokat.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az október 22-ei alakuló
ülésén nemzetiségekért is
felelős önkormányzati tanácsnokot választott. Dr. Sütő
Ferenc köszöntötte a résztvevőket, röviden összefoglalta a
nemzetiségi önkormányzatok
létrehozásának jogi hátterét.
„A rendszerváltáskor Magyarország lakossága, a magyar társadalom, történelme
során talán először kapta
meg a lehetőséget arra, hogy
elinduljon az áhított nyugati
típusú – a piacgazdaságon,
a jogállami demokrácián, az
emberi, köztük a kisebbségi jogok tiszteletén alapuló
– demokratikus államberendezkedés kialakítása felé.
Hazánkban ugyanis sokáig
tabutéma volt a „kisebbségi
kérdés”, hosszú évtizedeken
keresztül nem is lehetett róla
beszélni, holott Magyarország
történelmi gyökerei, geopolitikai és demográfiai adottságai
igencsak indokolttá tették volna ezt. Ezen adósságát rótta le
az ország és a jogalkotó azzal,
hogy hosszas előkészítést követően, a rendszerváltás utáni
első országgyűlési ciklusban
megalkották, és 1993-ban
elfogadták az első kisebbségi
törvényt! A Magyar Köztársaság Országgyűlése kinyilvánította, hogy a nemzeti és etnikai
önazonossághoz való jogot
az egyetemes emberi jogok
részének tekinti, a nemzeti
és etnikai kisebbségek sajátos

egyéni és közösségi jogai alapvető szabadságjogok, ezeket
tiszteletben tartja, nekik érvényt szerez.

A konzultációs fórum további lehetőséget nyújt a párbeszédre, konstruktív együttműködésre” – fejezte be dr.
Sütő Ferenc.
Huszár Gábor, Szentgotthárd polgármestere megköszönte az első nemzetiségi
kerekasztal összehívását,
hangsúlyozta, őseiktől tanulva, mindig is békességben,
harmóniában éltek együtt
a városban a szlovénok, né-

Mindhárom nemzetiségi önkormányzat vezetőit hívták
kerekasztal megbeszélésre

Az 1994. december 11-ei önkormányzati választások idején
kaptak először lehetőséget
a hazánkban élő nemzeti és
etnikai kisebbségek a helyi
kisebbségi önkormányzatok
megválasztására, 12 kisebbség
élt is a törvény adta lehetőséggel. Szentgotthárdon akkor
két nemzetiség, a szlovén és
a német kisebbség alapított
önkormányzatot, és működik
immár 25 éve folyamatosan.
A roma kisebbség önkormányzata később alakult meg.
A nemzetiségi önkormányzatok jelenléte; a nemzetiségi
identitást védő, fejlesztő, átörökítő működésük – a nemzetiségi
nyelv, kultúra és hagyományok
ápolása, őrzése –erősíti, színesíti, gazdagítja Szentgotthárd
működését, oktatási, kulturális,
gazdasági, vallási életét.

metek, romák, magyarok.
Felsőszölnöktől az Őrségig ezt
a neveltetést, gondolkodást
viszik tovább. Kérte, hogy az
újonnan kinevezett tanácsnok legyen hasznos összekötője a városi önkormányzatnak és a nemzetiségeknek.
Labritz Béla alpolgármester elmondta, a nemzetiségi,
ifjúsági és egyházi ügyek tanácsnokának feladatköre a
hármas határ és az ország
legnyugatibb városában rendkívül fontos, a „nagy” önkormányzatnak kötelessége jó
együttműködést kialakítani
a nemzetiségi önkormányzatokkal, és sorolta is azokat a
közös küzdelmeket, amikhez
az utóbbi években a nemzetiségi önkormányzatok is csatlakoztak, segítséget nyújtottak
(a Rába-habzás megállítása, a

szemétégető építésének megakadályozása stb.).
Metka Lajnšček főkonzul
megjegyezte, hogy bár rövid
ideje tartózkodik Szentgotthárdon, azt már megtapasztalta, hogy a nemzetiségek
békében élnek egymás mellett
a térségben. Meggyőződése,
hogy megértő tárgyalópartnerekkel állnak szemben,
hiszen nagyon jó az együttműködés a város és a térség
polgármestereivel. A Magyar
Állam megalapozott döntést hozott 25 évvel ezelőtt, a
nemzetiségi önkormányzatok
megerősödtek, jól használják
az adottságokat, a nemzetiségi közösségek gazdagítják a
szűkebb és tágabb közösséget.
Örömét fejezte ki Barta
kov ics Ilona, a Szentgotthárdi Szlovén Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke, az
I. Nemzetiségi Kerekasztal
összehívásáért. Az itt élő
szlovéneknek jó a kapcsolatuk a saját szervezeteikkel, a
társ önkormányzatokkal és
a város önkormányzatával is.
Egymástól is tudnak tanulni.
Beszéde végén kérte, egyperces néma felállással emlékezzenek a szlovén nemzetiségi
(akkor még kisebbségi) önkormányzat első elnökére,
Antal Ildikóra.
Samu Csaba, a Szentgotthárdi Roma Önkormányzat elnöke kiemelte, sok problémával
fordultak az önkormányzathoz, ezeknek több mint a felére sikerült megoldást találni.
Dr. Sütő Ferenc megjegyezte, személyesen, telefonon,
e-maillel továbbra is rendelkezésre áll.
Paukovits Helmut, a Szentgotthárdi Német Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke is megköszönte a kezdeményezést,
amely konstruktív, hatékony
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együttműködést eredményezhet. Szentgotthárd–Rábafüzesen mindig is békében éltek
együtt németek, szlovénok,
horvátok (a nevek is jelzik a
származást), magyarok. Füzes
mindig is befogadó volt, a kitelepítésekkel a legtörekvőbb
családokat száműzték. A nemzetiségek megmaradásának
két legerősebb támasza az
anyanyelv és kultúra megőrzése mellett, mindig is a vallás
volt. Huszonöt évvel ezelőtt
a múltat próbálta lezárni és
meghaladni az ország, az akkori törvényhozással. Végre
nincsenek határok, barátsággal fordulhatnak egymás felé.
A nemzetiségi önkormányzat
sok segítséget kapott a város-

tól, német asszonykórusuk
működik, van könyvtáruk,
hianz tájházat alakítottak
ki. Elmondta, hogy bejárta
Európa németek által lakott
országait, s azt tapasztalta, a
hazánkban létező nemzetiségi
önkormányzatokhoz hasonló
szervezetek sehol nem találhatók. A nemzetiségek más
országokban csak egyesületek
segítségével tudják kifejezni
szándékukat, akaratukat.
Dr. Sütő Ferenc tanácsnok
azzal zárta a tanácskozást,
hogy időközönként újra ös�szehívják a kerekasztal-megbeszélést, és szükség szerint
foglalkoznak az operatív problémákkal.
(t. m.)

Az „Év Vállalkozója Díj”-ban
részesült Racker Balázs
December 6-án, Budapesten,
a Müpában, a Vállalkozók
napja rendezvényen vehette
át Racker Balázs, a Rabacsa
Metalltechnik Kft. ügyvezetője az „Év Vállalkozója
Díj”-at.
Racker Balázs egy folyamatosan növekvő fémipari családi vállalkozás agilis vezetője,

legdinamikusabban fejlődő,
a kor kihívásainak megfelelő,
versenyképes vállalkozását
működtetik.
Az „Év Vállalkozója Díj”-ra
Racker Balázst Huszár Gábor
polgármester terjesztette fel
még márciusban. Munkájának, valamint a cég Szentgotthárd és térsége gazdasági
életében betöltött szerepének

Szárnyas János a VOSZ Vas megyei elnöke,
Huszár Gábor polgármester, Racker Balázs vállalkozó
aki szaktudását Szentgotthárd
és térsége javára fordítja. Cégük sokaknak ad munkát és
biztos megélhetést, s nem
utolsósorban a térség egyik

elismeréseként vehette át az
ügyvezető a díjat Varga Mihály
pénzügyminisztertől.
(Információ: Szentgotthárdi
Közös Önkormányzati Hivatal)

Rimfel Ferenc
szentgotthárdi plébános
1957-2019
Rimfel Ferenc Zalaegerszegen született
1957-ben. Ötgyermekes családban, Pusztamagyaródon nevelkedett. Győrben, a Bencés Gimnáziumban érettségizett,
a Hittudományi Főiskolát is ott végezte, néhány évvel később a Hittudományi Akadémiát is elvégezte Budapesten.
1980-ban szentelték pappá Szombathelyen. Zala megyében kezdte hivatását, Szemenyecsörnyén és Letenyén, majd
1983-88 között a szombathelyi székesegyház káplánja volt.
1988-93 között Szarvaskend plébánosa. 1993-ban lett
Szentgotthárd-Rábakethely plébánosa, 2007-2019 között
Szentgotthárd plébánosa. Tavaly augusztustól betegszabadságát töltötte, kisegítő lelkészként segített a toronyi
plébánián.
Rimfel Ferenc a lelkipásztori munka mellett mindenütt
rendkívül komoly feladatának tartotta a templomok és kápolnák rendbetételét, és új templomok, kápolnák építését.
Szentgotthárd-Rábakethelyre érkezése után ezt írta:
fájó szívvel hagytam ott a Hegyhát csodálatosan jólelkű híveit, és nagy várakozással jöttem Rábakethelyre,
(filiák: Máriaújfalu, Farkasfa, Magyarlak), Brenner János
vértanúságának plébániájára. Rengeteg munka várt itt.
A lelkipásztori munka mellett az építkezések sokasága.”
Megújíttatta a félig-meddig romos rábakethelyi plébániát, a temetőkapuhoz vezető utat kijavították, új orgonát
kapott a templom. Segített ápolni a vértanú Brenner
János emlékét, a zsidai Jó Pásztor kápolna építésének
egyik szervezője volt, Farkasfán csodálatos környezetben,
erdők, dombok ölelésében épült meg a falu kis temploma,
2000-ben szentelték föl.
A szentgotthárdi ciszter és rábakethelyi plébánia ös�szevonása után 2007-ben nevezte ki Szentgotthárd plébánosának Veres András püspök. A Nagyboldogasszony
templom súlyos károkat szenvedett abban az időben, több
helyen beázott. Szervezőkészségének, kitartó akaratának
köszönhető, hogy szinte azonnal (2008-ban) nekilátott a
renoválásnak. A barokk templom helyreállítása azóta is
tart. „Szívügyemnek tekintem vértanú papunk, Brenner
János boldoggá avatását, az emlékére épített Jó Pásztor
kápolnában minden hónap 13-án (májustól októberig) és
az Apostolfejedelmek ünnepén, szentmisét celebrálunk”
– írta. A sors tragédiája, hogy Brenner János boldoggá avatása előtt lett súlyos beteg. 2018. május elsején, a boldoggá
avatás napján, legyöngülve, de még végigjárta azt az utat
Szentgotthárd-Rábakethelytől a zsidai kápolnáig, amit
vértanú elődje tett meg az utolsó éjszakán.
Betegségét mindvégig méltósággal viselte, híveit szolgálta, amíg csak tudta.
Tavaly december 7-én az Úr magához szólította. Szombathelyen, a kórházban hunyt el, végakaratának megfelelően szülőfalujában, Pusztamagyaródon talált örök
nyugalomra. Hívei körében temették el december 16-án.
Adj Uram örök nyugodalmat neki!
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Édes utcák jellegzetes épületei a kiállításon, jótékony célú árverés
Mézeskalács- és karácsonyi fűszerillat lengte be a Színházat
Szentgotthárdon december 14-én. Az aulában mutatták be azt a
„határon átnyúló” két terepasztalt, amely a MURABA ETT által
szervezett közös projekt keretében, Lendva és Szentgotthárd
belvárosainak jellegzetes épületeit vonultatta fel mézeskalácsból. December 21-én el is árverezték a maketteket, a bevételt
jótékonysági célra fordítják.
Hrabovszky Katinka Márai Sándor: Füveskönyv című
művéből olvasott fel részletet.
Huszár Gábor, Szentgotthárd
polgármestere megnyitójában
csodának nevezte, ami a terepasztalon látható. Szentgotthárdról 17 épületet készítettek
egyesületek, munkahelyek,
iskolák csoportjai. A két ország
társadalmi, gazdasági összefogását segítő projektek, kezdeményezések segítik egymás
jobb megismerését, a régió
kibontakozását. Lendva testvérvárosa Szentgotthárdnak,
jellegzetes szép épületeit is láthatják a kiállításon (a testvér-

Rékának, a projekt vezetőjének.
Dancsecs Réka elmondta,
a város intézményei és munkahelyi csapatok (könyvtár,
gimnázium, a Pannon Kapu
és a szentgotthárdi önkor-

Vida Timea, Huszár Gábor, Dancsecs Réka, Hrabovszky Katinka
városban december elején már
bemutatták a terepasztalokat).
Megköszönte mindazok közreműködését, akik segítettek
az olykor lehetetlennek tűnő
feladat megoldásában, s külön
köszönetet mondott Dancsecs

mányzati hivatal munkatársai,
a Szlovén Főkonzulátus, a Kis
Édes Cukrászda és Kávéház,
Bélus angyalai, a Nyugdíjas
Pedagógusok és Barátaik Egyesülete, a Kétvölgy Településért
Egyesület) is vállalták a két

belváros épületeinek mézeskalácsos megformázását. Nagy
fába vágták a fejszéjüket, voltak
félelmek, 60 km választja el a
két várost, de sikerült megoldani a feladatot. Köszönetet
mondott a szlovén partnereknek is, akiknek munkáját Vida
Timea fogta össze.
Az „Édes Utcák” projekt lezárásaként, december 21-én
jótékonysági árverést tartottak
a szentgotthárdi Színház aulájában, ahol Lendva és Szentgotthárd belvárosának, valamint
jellegzetes épületeinek mézeskalácsból elkészült makettjeire
lehetett licitálni. A Pisnjak Attila
művészettörténész által moderált jótékonysági licitből befolyt
összeg, az 1015 euró kedvezményezettjei a lendvai és a szentgotthárdi Karitász által segített
rászoruló családok lettek.
(t.m. h.r.l.)
Fotó: H. R. L.

Gyakorlat előtt álló diákok látogatása és fejlesztések az Opel Tudásközpontban
A téli időszak egyik fő feladata a Tudásközpontban az új
gyakorlatos diákok toborzása a környék műszaki középiskoláival együttműködve. December elején a helyi III. Béla és a
szombathelyi Puskás Szakképző Iskola gyakorlati képzőhelyválasztás előtt álló gépi forgácsoló és villanyszerelő tanulói
látogattak el az Opel tanműhelyébe.
A vállalat képző központjában 2015 óta folyik csoportos
duális közép- és felsőfokú gyakorlati képzés. A villanyszerelő,
gépi forgácsoló, automatikai
és mechatronikai technikus
diákok a legkorszerűbb körülmények között sajátíthatják el
a szakmák rejtelmeit képzett
és tapasztalt szakoktatók segítségével. A központ egyben
a szombathelyi ELTE duális
gépészmérnök-képzésének
gyakorlati oktatóbázisa is.
„A műszaki szakmák oktatásában különösen fontos
a folyamatos innováció, hiszen az iparban alkalmazott
technikák fejlődése az utóbbi
években nagyon felgyorsult.
A szakképzést most elkezdő

fiatalok 5-10 év múlva munkavállalóként a most alkalmazott technikákhoz képest már
nagyrészt eltérő vagy teljesen
új alkalmazásokat kell hogy
ismerjenek. Elengedhetetlen,
hogy a jelen ismeretei mellett a
jövő rendszereit is megismer-

tessük a jövő szakembereivel.
Ennek jegyében folyamatosan
igyekszünk fejleszteni eszközparkunkat, részben önerőből, a gyakorlatos diákokat is
bevonva: létrehoztunk egy
mobil-bemutatófalat, amely az

ipari automatizálásban alkalmazható legmodernebb informatikai-automatikai rendszereket szemlélteti. Ilyen vezeték
nélküli intelligens eszközöket
ma még nagyrészt csak filmekben látunk, de néhány év
múlva már az otthonokban

is el fognak terjedni, ezért pl.
egy villanyszerelő számára is
elengedhetetlen lesz a szerelésük ismerete. A gépi és CNC
forgácsolást tanuló diákokkal
a következő tanévtől már a
3D nyomtatást is meg fogjuk
ismertetni, hiszen az alkatrészgyártás területén is egyre
elterjedtebbek ezek az eszközök” – mondta el Pénzes Tibor,
a központ vezetője.
Az Opel Tudásközpont már
fogadja a jelentkezéseket a
2020 nyarán vagy szeptemberében kezdődő Tanulószerződés-alapú szakmai gyakorlatokra a szakmákban.
Előre egyeztetett időpontban, januárban is fogadják a
gyakorlati lehetőségek és az
ismertetett szakmák iránt érdeklődő tanulókat és szüleiket.
További információ: 06 94 551
215, e-mail: opelgyakorlat@
opel.com
(Információ:
Opel Tudásközpont)
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Az egyház átvenné az iskolák egy részének fenntartását
December 8-án a Nagyboldogasszony templomban
tartott püspöki misén jelentette be dr. Székely János
megyés püspök, hogy szívesen vállalnák Szentgotthárdon is iskola fenntartását,
ezzel egyházi iskola jöhetne
létre a városban is.
A szülőket december 10én hívták megbeszélésre a
Széchenyi iskolába. A tanárokat kicsivel korábban tájékoztatták az egyházmegye
ajánlatáról, az esetlegesen
létrejövő egyházi iskola működéséről.
December 10-én a szülők
és érdeklődők megtöltötték
a Széchenyi iskola sportcsarnokát. Az érkezőknek
a fórum megkezdése előtt
átadták a püspök december
10-én kelt írásos összefoglalóját a lehetséges egyházi
iskolákról: a Vörösmarty
gimnázium, a Széchenyi iskola, a Magyarlak-Csörötnek
iskola és ennek rábagyarmati
telephelye kerülhet egyházi
fenntartásba. A szlovén és
a német nemzetiségi önkormányzattal egyeztetve, a
szlovén és a német nemzetiségi oktatást folytatnák az
egyházi fenntartásba kerülő
intézményben.
Bodorkós Imre szentgotthárdi plébános, dr. Székely
János megyés püspök és
Fodor István, a szombathelyi
tankerület igazgatója tájékoztatta a szülőket.
Bodorkós Imre megköszönte a szülők érdeklődését,
elmondta, az egyházmegye
vállalná az iskolák működtetését. „De még semmi nincs
eldöntve, ez a kezdet kezdete,
a döntés joga a szülőké, hogy
akarják-e gyermekeiknek azt
a többletet, amit az egyházi
iskola nyújthat.”
Dr. Székely János a gyermekek szeretetéről beszélt,

a gyermek óriási kincse a
szülőknek, akinek a legtöbbet, a legjobbat szeretnék
megadni. A kereszténység
2000 éve nagy figyelmet
fordított a gyermekek, fiatalok nevelésére. Történelme

Az egyházi iskolába járó
gyerekeknek és szüleiknek
nem támasztanak semmilyen extra és irreális elvárást,
heti két hittanóra, közös
évnyitó és évzáró szentmise
van a templomban.

A püspök a fiatalok között, jobbról a negyedik
során iskolákat, egyetemeket
alapított az egyház. A püspök
számos világhírű tudósra,
művészre hivatkozott, akik
szorosan kapcsolódtak a
hittudományhoz, egyházi iskolákban nevelkedtek,
tanultak, oktattak (Jedlik
Ányos, Newton, Einstein,
Kopernikusz, Rákóczy Ferenc, Pilinszky János, Radnóti
Miklós). Az egyházi iskolák
nemcsak ismereteket adnak
át, hanem egységes, harmonikus világszemléletre,
szeretetre, becsületre, nagylelkűségre, hitre nevelnek.
Az egyházi iskolát átjárja a
hit ereje, a szeretet, a gyerekek nem beszélnek csúnyán,
a folyosón se, szívből éneklik
a Himnuszt, a Szózatot.
A megyés püspök hangsúlyozta, a megyében számos
helyen van jól működő egyházi iskola. Az egyház alapgondolata az általános iskola
indítása volt, de a gimnázium
átvételére is érkezett kérés,
talán így nagyobb esélyt
kaphat a túlélésre.

Dr. Székely János többször
is fölhívta a figyelmet arra,
szeptembertől csak akkor
lesznek egyházi iskolák Szentgotthárdon, ha a szülők is ezt
akarják, még nincs végleges
döntés, az majd márciusban
születik meg a szülők akarata
alapján. Az egyházmegye internetes oldalán nyitnak egy
linket, ahol a szülők feltehetik
a kérdéseiket, és válaszokat
kapnak majd.
Bodorkós Imre plébános
saját tapasztalatait sorolta.
Fél éve került Szentgotthárdra, előtte Zalaegerszegen,
majd Jánosházán szolgált.
Mindkét városban működik
egyházi iskola, a plébános
szerint mindenhol a szülők,
pedagógusok és gyerekek
megelégedésére.
Fodor István, a szombathelyi tankerület igazgatója
elmondta, Szentgotthárdon
2005-től összevont oktatási
intézményt működtetnek, az
Arany iskola 1-4-évfolyamos,
a Széchenyi 5-8 osztályos és
a Vörösmarty gimnázium,

amelyben van egy különleges 5-8 általános iskolai
osztály (régebben 8 osztályos gimnáziumi képzés
volt). Amennyiben a szülők
igénylik az átszervezést, a
tankerületnek annyi a feladata, hogy a megfelelő állami oktatási intézményről
gondoskodjon. A szülők szavazása után a minisztérium
hozza meg a döntést az iskola
egyházi fenntartásba adásáról. Amennyiben a Széchenyi
iskola egyházi lesz, akkor az
Arany János Általános Iskola
lesz az állami fenntartású,
1-8. osztályos alapfokú oktatási intézmény.
A továbbiakban válaszoltak
a szülők kérdéseire. Megkérdezték, tartanak-e felvételit
az egyházi iskolában (nem
szándékoznak), mit tegyen az
a diák, aki nem akar egyházi
gimnáziumba járni (sajnos
neki másik, állami fenntartású iskolát kell keresnie), kik
fognak tanítani (feltehetően
ugyanazok), miért a Széchenyi lenne az egyházi iskola (a
jelentkezők nagyobb arányára számítanak, az egyház csak
akkor tart fenn iskolát, ha ezt
a szülők többsége kívánja, a
nagyobb gyermeklétszámot
pedig a nagyobb iskolában
lehet elhelyezni). Mi lesz a
református és evangélikus diákokkal (a hittant a lelkészük,
hitoktatójuk tartja majd az
iskolában). A további kérdésekre válaszolva elhangzott,
egyébiránt pedig nem feltétele az egyházközséghez tartozás, az aktív hitélet, de még
a gyermek megkereszteltsége
sem az egyházi fenntartású
iskolában tanulásnak.
A fórum zárásaként a püspök kérte a szülőket, hozzanak bölcs döntést, az egyházi
iskolával nyernek a gyerekek
és a város is.
(t. m.)
Fotó: Horváth R. László
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Kórusok Karácsonyi Hangversenye
Szentgotthárdon az idén
immár ötödik alkalommal
szervezték meg a szentgotthárdi Kórusok Karácsonyi
Hangversenyét december
15-én, a Színházban.
Az előző négy alkalommal
a Nagyboldogasszony templomban, most a felújítás miatt,
átmenetileg a Színházban. A
hangversenyen fellépő kórusok a fellépés sorrendjében: Szentgotthárdi Ifjúsági

Énekegyüttes, Békefi Antal
Népdalkör, Rábafüzesi Német
Asszonykórus, Nagyboldogasszony Plébánia Templomi
Kórusa, Szivárvány Kórus, Magyarországi Szlovének Szövetségének Kamarakórusa, Szentgotthárd Város Vegyeskara.
A hangverseny kezdetén
Bodorkós Imre plébános köszöntötte a résztvevőket, majd
a kórusoktól a maguk stílusában hallhattunk szebbnél
szebb karácsonyi dallamokat.

A hangverseny szervezői
a Pannon Kapu Kulturális
Egyesület és a Szentgotthárd
Énekegyesület. Kovács Márta,
a Szentgotthárd Énekegyesület elnöke megköszönte a kórusoknak és kórusvezetőknek a részvételt. Beszámolt
arról is, hogy Szentgotthárd
Város Vegyeskara ma lép
fel először az új magyaros
formaruhában. A 30 db női
alj és felső, a 10 db férfiing
összesen 825 860 Ft-ba ke-

rült. Beszerzése 75%-ban
LEADER helyi felhívások
projekt keretében, a Magyar
Állam és az Európai Unió
támogatásával valósult meg.
A ruhák Székelyudvarhelyen
készültek, a készítők kifogástalan munkát végeztek. A
hangversenyt közös vacsora
követte.
(Információ:
Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal)
Fotó: H. R. L.

Szentgotthárdi Ifjúsági Énekegyüttes

Szentgotthárd Város Vegyeskara

Ifjúságpolitikai tapasztalatcsere

Köszönet az adományokért

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Ifjúsági
Tanácsa és a Zalaegerszegi
Polgármesteri Hivatal munkatársai tavaly decemberben
a két város közötti tapasztalatcseréről és együttműködésről egyeztettek.

Hálás szívvel mondunk
köszönetet az Üvegkutya
üzemeltetőinek, Horváth Balázsnak és Támis Mártonnak,
hogy ismét megrendezték a
karácsonyi adománygyűjtést, amivel immár negyedszer az Arany János Általános Iskola Eltérő Tantervű

A találkozón Papp Bálint, a
szentgotthárdi ifjúsági tanács
alelnöke és Gaál Ákos titkár
képviselte a várost, ahol szó
esett az idei évre tervezett Ifjúsági Kerekasztalról és olyan
további lehetséges eseményekről, amelyek felpezsdíthetik Szentgotthárd ifjúsági
életét, és hozzájárulhatnak
a diákok, illetve a fiatalabb
korosztály helyi identitástudatának és közösségépítő képességének megerősítéséhez.

Velkey Péter, a Zalaegerszegi Polgármesteri Hivatal
humánigazgatási osztályvezetője együttműködésüket
és segítségüket is felajánlotta,
hogy a megyei jogú város
tapasztalatait Szentgotthárdon is hasznosíthassák. Papp
Bálint, a szentgotthárdi ifjúsági tanács alelnöke pedig
hangsúlyozta, a partnerség
és együttműködés kiemelten
fontos minden területen, így
ez nincs másként az ifjúságpolitika kapcsán sem. Hozzátette, 2020-ban számos új
programmal és eseménnyel
készülnek a fiatal generáció
tagjainak, mivel fontos, hogy
megfelelő számú és minőségi szabadidős programokat
nyújthassanak számukra.
(t. m.)

Tagozatán tanuló diákokat
támogatták. Köszönettel tartozunk Lovenyák Líviának a
felajánlott palacsintákért, és
természetesen minden jólelkű adakozónak az összegyűlt
107.120 Ft-ért.
(Arany János
Általános Iskola)

Újfajta hirdetési lehetőség
városunkban
Hirdessen 6 m2, (5 mm pixeltávolságú) led falunkon,
amely kiválóan alkalmas fotók és videók megjelenítésére. A 10 másodperces kép/mozgóképes hirdetést
19.000 Ft + ÁFA/hó. A ledfal a gyógyszertár falán (9970
Szentgotthárd Széll Kálmán tér 16.) a városközpontban frekventált helyen található. További információ:
+36/94/553-044.
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Időseket köszöntöttek Máriaújfaluban
Január 5-én rendezték meg a
szentgotthárdi városrészen
élő idősek köszöntését, az
egyre szebbé váló kultúrotthonban.
Dr. Sütő Ferenc, nemzetiségi, ifjúsági és egyházi ügyekért
felelős tanácsnok üdvözlő
beszédében elmondta, ütemezetten zajlik a kultúrház

és környékének felújítása.
S mivel a munkálatok még
tavaly decemberben is folytak,
ezért esett az ünnep időpontjának választása január első
hétvégéjére.
– Önök azok, akiktől megtanultuk, mit jelent értékesen,
becsülettel élni. A mi világunk
önökkel kezdődött, önök építették meg számunkra azt a

jelent, ami egy újabb nemzedék jövőjét alapozhatja meg
– mondta köszöntőjében.
A Máriaújfaluért Egyesület,
a Máriaújfalui Vöröskereszt,
valamint a Városrészi Önkormányzat által rendezett ünnepségen, Huszár Gábor polgármester pohárköszöntőjét
követően a helyben lakó gyermekek versekkel örvendeztették meg az ünnepelteket.

A szépkorúak és a jelen lévő
vendégek az ezt követő fertály
órában a Buccsi Rezedák és
Bóbiták (bucsui) néptánccsoport műsorát, valamint a
szentgotthárdi PresiDance
moderntánc-előadását tekintették meg. Az idősek köszöntése szeretetlakomával és
vidám beszélgetéssel ért véget
Máriaújfaluban.
Horváth R. László

Az iskolában adták elő karácsonyi műsorukat
Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola és Gimnázium
Arany János 1-4. Évfolyamos
Általános Iskolájában december 20-án tartották a karácsonyi előadást (minden második
évben viszik a város elé a
produkciójukat). A harmadik
osztályos és az énekkaros
tanulók szerepeltek, a műsort

Ligetvári–Németh Katalin,
Horváthné Kovács Adrienn,
Bediné Molnár Zsuzsanna,
Hargitainé Fonyó Judit állította össze. (A karácsonyi műsorról készült videó megnézhető
az iskola facebook oldalán és
a honlapon.)
(Információ: Arany iskola)
Fotó: László Eszter
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MOZIMŰSOR

Szentgotthárd
január 18. 19:20, január 19.
18:20, január 20. 19:00

január 17. 19:00

Botrány (szinkronizált kanadai-amerikai reality film
– 2D)
január 18. 17:00, január 19.
16:00

Macskák (szinkronizált
amerikai-angol zenés film
– 2D)

Árok (szinkronizált amerikai sci-fi akció-thriller – 2D)
január 21. 19:00 (Filmklub)

Apró mesék (magyar romantikus thriller, történelmi
film – 2D)

január 24. 19:00, január 27.
19:00
Az átok háza (szinkronizált
amerikai horrorfilm – 2D)
január 25. 17:00, január 26.
16:00
Nászszezon (szinkronizált
amerikai vígjáték – 2D)
Premier! január 25. 19:00,
január 26. 18:00, január 28.
19:00
1917 (szinkronizált angolamerikai háborús film – 2D)
január 31. 19:00, február 1.
19:00, február 2. 18:00, február 3. 19:00

Bad boys – Mindörökké
rosszfiúk (szinkronizált amerikai akció-vígjáték, thriller
– 2D)
február 1. 17:00, február 2.
16:00
Dolittle (szinkronizált amerikai családi kaland-vígjáték
– 3D)

TÉLI FILMKLUB
Mottó: Villanások
január 21. 19:00
Apró mesék (magyar romantikus thriller, történelmi
film – 2D)
február 4. 19:00
Fájdalom és dicsőség (feliratos spanyol dráma – 2D)
február 18. 19:00
Kafarnaum – A remény útja
(feliratos libanoni dráma – 2D)
március 3. 19:00
Mű szerző nélkül (feliratos
német-olasz történelmi dráma, thriller – 2D)
március 17. 19:00
Út a királyi operába (feliratos spanyol-kubai-angolnémet életrajzi dráma, zenés
film – 2D)
A különleges alkalmakra
kéthetente kedden 19:00 órától kerül sor. Klubjegy: 1000
Ft – kedvezmény: 800 Ft/előadás legalább három különböző filmre előre megvásárolt
tikett esetén. A vetítéseket
követőn az Azúr Drogéria
jóvoltából ismét teázással
egybekötött beszélgetés várja
az érdeklődőket a filmszínház
galériáján. További információk és online helyfoglalás:
www.csakanyimozi.hu

Nevezetes szentgotthárdi évfordulók januárban
100 éve, 1920 januárjában
úszta át a Dunát Doborgaznál
(Csallóköz) Frühwald István
orvostanhallgató, és szökött
így Magyarországra. Az I. világháborúban a keleti fronton esett orosz fogságba. Az
omszki táborban maga ápolta
a sebesülteket, mikor kiütéses
tífuszjárvány tört ki. Szinte
csoda, hogy nem fertőződött
meg. Szabadulása után szülővárosában, Pozsonyban folytatta az orvosi tanulmányait.
Magyar érzelműként hamarosan menekülnie kellett, ekkor
választotta a veszélyes és jéghideg folyót. (6 hónap múlva
a trianoni döntés kettévágta
a falut.) Budapesten folytatta,
majd fejezte be az egyetemet.
1924-ben került Szentgott-

hárdra, 5 évvel később javaslatára nyílt meg hazánkban elsőként az iskolaszanatórium.
Orvosi hivatása mellett közel
20 évig egészségtant tanított a
gimnáziumban. 1952-től Eger
városában élt és dolgozott, ott
is hunyt el 1978. április 30-án.
85 éve, 1935. január 1-jén
Kisfalud és Talapatka egyesüléséből Máriaújfalu néven új
község keletkezett. Négy évvel
később önálló elemi iskola
nyílt a településen.
1935 januárjában Rábafüzesen megalakult a Magyarországi Német Népművelési
Egyesület helyi csoportja.
80 éve, 1940. január 25-én
a tűzoltók kérték dr. Vargha
Gábor képviselőt, hogy Szombathelyen a hadtest-parancs-

nokságon eljárni szíveskedjen
a sziréna beszerzése miatt,
egyúttal új tömlőkre is szükségük van.
75 éve, 1945 januárjában
1362 menekült jelentkezett
be a helyi hivatalba. Itt tartózkodtak ekkor még bejelentés nélkül a Nyilas Pártból
300-an, a 7. újonckiképző
ezred, a Görgey hadosztály,
egy határvadász zászlóalj, a
tábori és lovas csendőrség,
a pályaudvari őrség és egy
terménybeszerzési csoport.
A német katonaság kb. 100 fő
lehetett. A még decemberben
a Kultuszminisztériumból
érkezett 200 főt a rendházban
szállásolták el. A dohánygyárban folyamatosan folyt
a termelés, mert a frontra a

cigarettát tudták legkön�nyebben eljuttatni. A selyemgyárban bérmunkát végeztek
német megrendelésre, német
alapanyagból.
80 éve, 1950. január 30án csatolták Zsidát és
Rábakethelyt Szentgotthárdhoz.
25 éve, 1995. január 4-én
volt a szlovén kisebbségi önkormányzat alakuló ülése
Rábatótfaluban. Első elnöküknek Pusztai Zsoltné Antal
Ildikót választották, helyettese Szukics Marianna lett.
Az elmúlt negyed évszázad
alatt számtalan rendezvényt
szerveztek és támogattak:
rönkhúzásokat, idősek napját.
Összeállította:
Talabér Lászlóné
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Kötetbemutatók a Móra könyvtárban
December 16-án Csider
Sándor Karácsony éjjelén
című kötetéről beszélt a
szerző. A meghitt délutánon kellemes hangulatú
beszélgetésben idézte fel
Csider Sándor és a közönség a karácsonyi készülődést, az ünnepvárást, illetve
az ünnepi áhítatot egy–egy
vers felolvasásával.

Kátai Zoltán
énekmondó
A Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány és a
Pannon Kapu Kulturális
Egyesület a Takács Jenő
Alapfokú Művészeti Iskolával közösen ismét
megszervezi hangversenybérlet-sorozatát.

December 18-án Bölecz
Béla A kör bezárul című
regényét ismerhették meg
az érdeklődők Gyurácz Fe-

Csider Sándor
renc, a Magyar Nyugat Kiadó
ügyvezetője és Csuk Ferenc
helytörténész tolmácsolásában. Csuk Ferenc felidézte
a regény történetét, amely a
szerző nagybátyjának a regényes életéről szól. A XX. század zivataros évtizedeiben
a főhős nemcsak a második
világháború borzalmait éli
át, hanem a „farkasfai összeesküvés” vétlen áldozataként
az ÁVH börtöneit is, míg
végül visszamegy születése
helyére, Amerikába. 

Csuk Ferenc, Gyurácz Ferenc

M. P.

Kátai Zoltán, Kossuthdíjas históriás énekmondó, népzenész lesz az
első vendég január 20-án,
18:00 órától Szentgotthárdon, a Refektóriumban.
Leginkább reneszánsz
költők, históriás énekesek szerzeményeit énekli,
kivételesen hiteles tolmácsolással. Kátai Zoltán munkássága során
mindig arra törekedett,
hogy a magyar nemzet
összetartozását erősítse, megismertesse hiteles történelmünket, népi
hagyományainkat, hogy
azokra büszkék lehessünk, és megőrizhessük
utódaink számára.

Egészségünkért, ismeretterjesztő sorozat (31.)
A vastagbélrákról

A vastagbélrák a világon, így
Magyarországon is a második
leggyakoribb daganat típus.
Sajnálatos, hogy előfordulása hazánkban fokozatosan
nő. Évente kb. 6000 ember
haláláért felelős. A férfi-női
arány l,3 :1,0. A leggyakrabban
érintett korcsoport az 50 és
70 év közöttiek.
A vastagbélrákok 75-85%-a
polipokból keletkezik. A polipokból a vastagbélrákig eltelt
idő években mérhető.
A polipok szűrővizsgálatokkal felismerhetők, az eltávolított polipból nem lesz
vastagbélrák. Az elvégzett

szűrővizsgálatokkal a daganatok korai szakban felismerhetők, az idejében felismert
vastagbélrák közel 100%-ban
gyógyítható. A vastagbélrák
előfordulása családokon belül halmozódhat, ezért akinek
a családjában vastagbélrák
előfordult, azoknál a rizikó
2-3 szoros is lehet a normál
lakossághoz képest. A vastagbélrákok nagy része korai
szakban tünetmentes lehet,
ezért kell hangsúlyozni a szűrővizsgálatok jelentőségét. A
vastagbél, daganatok miatt operáltaknál is szükség

van kontroll-vizsgálatokra,
mert ezen egyéneknél a második béldaganat előfordulása is jóval gyakoribb az
átlagosnál.
Hazánkban, így Szentgotthárdon is, jelenleg is zajlik
vastagbélrák-szűrés, amely
két lépcsős. Az első lépcső egy
széklet-vérvizsgálatból áll, ha
ennek eredménye negatív,
teendő nincs, amennyiben
pozitív a széklet-vérvizsgálat
eredménye, akkor vastagbéltükrözésnek kell azt követnie.

Megfelelő táplálkozással és
életmóddal is tudunk tenni
a vastagbél-daganatok előfordulásának megelőzéséért,
csökkentéséért.
A rostban gazdag táplálkozás, a zöldség, gyümölcs bevitel fokozása, a vörös húsok
fogyasztásának visszaszorítása, a rendszeres testmozgás, a
testsúly kontroll is lényegesen
képes csökkenteni a daganat
előfordulásának kockázatát.
Dr. Varga Ferenc
gasztroenterológus szakorvos
RENDELŐINTÉZET SZENTGOTTHÁRD
9970 Szentgotthárd, Hunyadi u. 18. Pf.: 70.
Központi számok: 94/380-042; 380-353;
94/554-082; 554-103
Fax: 94/554-083
e-mail: rendelointezet@jupinet.hu
www.rendelointezetsztg.hu
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VI. Szentgotthárd Város Nyílt és Amatőr Asztalitenisz-bajnoksága
December 27-én sikeresen
lezajlott a VI. Szentgotthárd
Város Nyílt és Amatőr Asztalitenisz-bajnoksága. A versenyre
58 sportoló jelentkezett (ez
rekordnak számít), soha ekkora
mezőny még nem tisztelte meg
indulásával a helyi asztalitenisz
egyesületet.
A versenyzők között, a már
törzsvendégnek számító barátokon kívül, jelentkeztek szép
számmal új sportolók, mind a
gyermek, mind a felnőtt korosztályokban. Az esemény a
gyerekek küzdelmeivel kezdődött, nyolcan versengtek
az érmekért. A következő versenyszám az amatőrök egyéni
küzdelmeit hozta, övék volt a
legnépesebb mezőny. Nyolc
csoportba került a 28 jelentkező, majd a csoportküzdelmek
után 16-os főtábla alakult ki,
melyben kieséses rendszerben
fejeződtek be a játszmák. Ebben
a kategóriában volt a legtöbb új
vendég, mind teljesen kezdő,
mind nagyon is haladó szintű
versenyzővel. Ezt követte a
szintén rekordszámú „nyílt”
kategóriás sportolók szereplése,

köztük megyei első osztályban,
nemzeti bajnokságokban, illetve külföldi bajnokságokban
szereplő versenyzőkkel. Itt 18
versenyző indult, magas színvonalú csatákat vívtak a közönség
legnagyobb örömére.

A gyermek kategória nyertesei: balról Kozó Trisztán,
Szótácki Bálint, Kocsis Ákos, Sarang Lotti, Németh Zalán,
Tamaskó Anna, Németh Huba, Tamaskó Tamás
Legvégül a párosok mérkőzéseivel fejeződtek be a csatározások, amelyek ezúttal új, igazán
érdekes formában zajlottak. Az
történt ugyanis, hogy a párosok nem előre meghatározott
formában álltak fel, hanem úgy
lettek összesorsolva a helyszínen, úgy, hogy egy magasabban
képzett játékos mellé egy amatőr
induló került, így izgalmassá,
kiegyensúlyozottá vált a mezőny
egyrészt, másrészt meg olyan
emberek kerültek a legtöbb esetben egy párba, akik még soha

Karácsonyi fürdőzés az eltérő
tantervű gyermekek részére
Tavaly december 11-én
ismét vendégül látták a
Rendelőintézet Szentgotthárd székhelyén működő
Egészségfejlesztési Irodával közösen az Arany
János Általános Iskola
eltérő tantervű tanulóit
a St.Gotthard Spa & Wellness fürdőben. A diákok
a fürdőzést megelőzően
műsorral kedveskedtek
a szervezőknek a fürdő
karácsonyfájánál. A műsor után a fürdő Mikulása
ajándékot hozott minden

nem küzdöttek sem együtt, sem
egymás ellen. Így 22 páros kezdte
el a versengést, nagyon jó hangulatban és nagy izgalomban.
Az ünnepélyes eredményhirdetés fényét Koszár András,
Szentgotthárd város alpolgár-

gyereknek. A fürdőzés
során a gyermekek élvezhették az élményfürdő valamennyi medencéjét és a
csúszdákat is. Szervezett
animáción és vízi vetélkedőkön is részt vettek a
gyerekek, amelyek után
széles mosollyal távoztak
idén is a karácsonyi fürdőzésről.
December 19-én az iskolai karácsonyi rendezvényen pedig átadtak egy
önfejlesztő játékot a gyermekek részére. 
V. A.

mestere emelte, illetve Varga
Elemér és Segyevi Sándor, aki
a Vas Megyei Asztalitenisz Szövetség nevében köszöntötte a
nyerteseket. A nyertesek érem
díjazásban részesültek, melyeket
kedves ajándékok egészítettek ki.
A szakosztály köszönetet mond
a Kiswirenek, az Opel Szentgotthárd Kft.-nek, az Allison
Transmissionnak, Szentgotthárd
Város Önkormányzatának, a
JupiNet városi kábel TV szolgáltatónak, a Szentgotthárdi
Sportbarátok Körének, a III. Béla

Szakképző Iskolának, illetve az
önkéntes segítőknek.
Helyezések:
Gyermek egyéni: 1. helyezett:
Németh Zalán, 2. helyezett: Kozó
Trisztán, 3. helyezettek: Németh
Huba, Szótáczki Bálint
Gyermek páros: 1. helyezett:
Sarang Lotti/Kocsis Ákos páros, 2. helyezett: Kozó Trisztán/
Szótáczki Bálint páros, 3. helyezettek: Németh Huba/Tamaskó
Tamás és Tamaskó Anna/Németh
Zalán párosok
Amatőr egyéni: 1. helyezett:
Bakó Oszkár (Zalaegerszeg), 2.
helyezett: Jagodits András (Nemeskolta), 3. helyezettek: Horváth
László (Nádasd); Farkas János
(Nemeskolta)
Nyílt egyéni: 1. helyezett: Mo
hácsi László (Borussia Düsseldorf), 2. helyezett: Zakics Sándor
(SZVSE, 3. helyezettek: Fekete
Katalin, Csárdi András (mindkettő SZOSE)
Felnőtt páros: 1. helyezett:
Zakics S./Háklár Z. páros, 2. helyezett: Csárdi A./Pintér István páros,
3. helyezettek: Benkő J./Jagodits A.
és Barabás M./Mohácsi L. párosok
Információ: SZVSE
asztalitenisz szakosztály

Amatőr pingpongverseny Rábafüzesen

December 29-én a Rábafüzesért Egyesület amatőr asztalitenisz-bajnokságot szervezett.
Tizenöten neveztek a versenyre, amely egész délután zajlott
az egykori óvoda épületében.

Első helyezett Budai Krisztián lett, másodikként Lang
András végzett, harmadik
Orosz Sándor lett. A győztesek
jutalma egy-egy szép kupa
volt.
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Véget ért az alapszakasz a XXXIV. Perfect Change Alpokalja Kupán
A nevezéseket követően a
szervezők 3 csoportba (2x6 és
5 csapatos csoportok) sorsolták
a csapatokat. A csoportokból
az első két helyezett gárdák
automatikusan a legjobb 8
közé jutottak, a csoportok 3.-jai
egy „Mini tornán” döntöttek a
megmaradt két továbbjutást
érő helyről. A tavalyi év bajnoka, a Looney Tunes pontveszteség nélkül teljesítette
az alapszakaszt, de meggyőző teljesítményt mutatott a
MNÖK-MNSS Hodos, valamint
az AS Kóma csapata is, ezek
a csapatok jó eséllyel pályázhatnak a végső győzelemre is,
de a kiegyenlített mezőny még
tartogathat meglepetést is.
Az alapszakasz két meglepetése, hogy a TABAK 1
Pado-Sokk és a Gotham City
Sport Büfé csapata nem jutott tovább a felsőházba. A
legjobb 8 mezőnye sorsolást
követően két 4 csapatos cso-

portba került: E csoport: AS
Kóma, MNÖK-MNSS Hodos,
Domino Kijev, Sporting Libacomb Rodeo Team, F csoport: Looney Tunes, Csatorna
Patkányok, KMN GORNJI
SENIK – G. Z., Mámor Club3. A
csoportok első két helyezettjei a keresztjáték szisztéma
alapján játszanak elődöntőt
egymás ellen, oda-visszavágó alapon. A továbbjutás a
kupaszabályok szerint dől
el, azzal a kitétellel, hogy a

keresztjáték során az „idegenben szerzett gólok” nem
rangsorolnak a továbbjutást
illetően. A győztes csapatok

kerülnek a döntőbe, míg a
vesztes csapatok játszanak a
3-4 helyezésért.
Sport36 Szentgotthárd Kupában is két csoportban folytatják a csapatok. A csoportok
végeredményei alapján az
1-2. helyezettek a keresztjáték
szisztéma szerint játszanak
elődöntőt egymás ellen, odavisszavágó alapon, majd ezt
követően a győztesek itt is
döntőt, míg a vesztesek bronzmérkőzést játszanak.
Információ: Alpokalja
szervező bizottság
Fotó: Bana Ferenc

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

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

16

Szentgotthárd

Családbarát elismerést nyert a Gotthárd-Therm Kft. és
a Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesület
December 13-án, Szombathelyen, a Megyeháza Dísztermében adták át már másodszorra a Vas Megyei Közgyűlés által alapított Vas Megye
Családbarát Munkahelye
Díjat, valamint a Vas Megye
Családbarát Munkahelyi Vezetője Díjat. Két szentgotthárdi székhelyű munkahely
is a díjazottak között volt.
Azokat a munkáltatókat és
munkahelyi vezetőket tüntették ki, akik jelentős lépéseket
tesznek a munkavállalók
családi és munkahelyi feladatainak összeegyeztethetőségéért, jó példával járnak
elő az atipikus foglalkoztatási
lehetőségek alkalmazásában.

A kitüntetettek sorában két
szentgotthárdi székhelyű
munkahely is helyet kapott,
nevezetesen a GotthárdTherm Kft. és a Szentgotthárd
és Térsége Turisztikai Egyesület. Elismerésben részesült
mint munkahelyi vezető, dr.
Simon Margit, a GotthárdTherm Kft. ügyvezető igazgatója és mint az egyesület
elnöke is. Mindkét szervezet
esetében évek óta működnek a különböző atipikus
foglalkoztatási formák (2, 4, 6
órában) a gyesről visszatérő
munkavállalók rugalmas
alkalmazása, illetve a munkavállalók feladatainak a lehető
legcsaládbarátabb formában
történő beosztása. Ezen in-

A megyei díjazottak között dr. Simon Margit

tézkedéseknek köszönhetően
családias hangulatú légkörben dolgozhatnak mindkét
szervezetben a munkavállalók, amit a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal „Nő az
esély” elnevezésű projektje is

díjazott. Az elismeréssel járó
további érdem, hogy egy az
úgynevezett „jó munkahelyi
gyakorlatokat” is összegyűjtő
adatbázisba is bekerült mindkét szervezet.

V. A.

Emberek a pannon végeken – Göncz László kötetbemutatója
A muravidéki író, költő, történész mutatta be a szentgotthárdi Móra könyvtárban
legújabb kötetét szeptember
10-én. Az Emberek a pannon
végeken című kiadvány a
magyar-szlovén határ két
oldalán élőkkel folytatott
mélyinterjúk alapján készült.
Ahogy a szerző fogalmazott,
a határ nemcsak fizikailag
választott el egymástól embereket, de a lelkekben is
rendkívül komoly töréseket
okozott.
A szerző mintegy negyedszázada készít történelmi
típusú interjúkat. Mint mondta: a huszadik század történelmének megismerését
három pillér segítheti elő: a
levéltári források és a sajtóban megjelent adatok mellett
a személyes élményeknek is
fontos szerepük van abban,
hogy teljes képet kapjunk a
közelmúlt eseményeiről. Az
elbeszélt történelem, vagy-

is az oral history ma már a
kutatók jelentős forrása. Dr.
Göncz László azonban nem

Göncz László
interjú formában alkotta meg
a kötetet, hanem elbeszéléssé
fogalmazva. Mint mondta, a
totalitárius rendszerek a határ
mindkét oldalán élő emberek
életére rányomták a bélyeget.
A Trianon utáni generációk
érezték az első világháború

súlyát, következményeit. Az
1941-es esztendő, amikor a
Muravidék visszakerült Magyarországhoz, jelentős nyomot hagyott az
emberek életében. Ezt
az eseményt szép pillanatokként élték meg a
Muravidéken élők. A vasfüggöny időszaka, az 1948
után elmérgesedő magyar-jugoszláv viszony
nyomai is érzékelhetők
voltak az interjúkban.
A vasfüggöny gyakorlatilag az egy közösséghez
tartozókat választotta el.
Az interjúk a XX. század
eseménysorát vázolják
fel regényként.
Érdekes ismereteket
osztott meg a történész szerző
a közönséggel a trianoni békekonferencia eseményeiről
is. Kutatásaiból egyértelművé
vált, hogy a Tanácsköztársaság
nélkül nem így alakult volna a
trianoni határ. Apponyi kiváló
beszéde ekkor már semmit

sem ért, szinte meghallgatásra
sem talált. Magyarországnak
ekkor már semmiféle mozgástere nem volt.
A kötetben szereplő interjúalanyok persze ezt nem
tudták, de az itt élők érezték
Trianon következményeit.
Akik megérték ezeket az időket, úgy nyilatkoztak, hogy
nincs bennük gyűlölet, inkább
megértés és megbocsátás.
A szerző úgy látja, hogy van
ennek a térségnek jövője. Egy
út van: az emberi értékek
vállalása, mások kultúrájának
tisztelete.
Végül a Pável Judittal készült interjú kapcsán íródott
fejezetből olvasott fel Göncz
László részleteket annak bizonyítékául, hogyan élhet együtt
a kettős identitás békében.
A kötetbemutató végén a
szerző új könyvét dedikálta a
közönségnek.
(Anyagtorlódás miatt most
közöljük. a szerk.)
M. P.

