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A magyar kultúra napját ünnepelték
Ficzkó Tibor, Huszár Gábor,
Soós Gyöngyi

Január 22-én emlékezett meg a város a magyar kultúra
napjáról a Refektóriumban, ahol a kultúra és a közművelődés területén dolgozók, intézményvezetők, önkormányzati
képviselők és kultúrakedvelő érdeklődők töltötték meg a
közönség sorait. A rendezvény keretén belül Ficzkó Tibor és
Soós Gyöngyi, a Csákányi László Filmszínház két dolgozója
vehette át a „Szentgotthárd Közművelődéséért Díjat”.
Kölcsey Ferenc Himnusz
című költeményével vette kezdetét a program, amelyet Szűcs
Tímea, a Vörösmarty Mihály
Gimnázium 12. osztályos tanulója szavalt el.
Huszár Gábor polgármester
köszöntőjében hangsúlyozta,
hogy egy ilyen kisvárosnak is,
mint Szentgotthárd, kiemelt
figyelemmel kell kezelnie a

kultúrát, hiszen „a kultúra
összeköt, érték, amely kézzel
nem fogható, de hiánya romboló erejű lehet”. Elmondta,
Szentgotthárd egyre színesebb kulturális kínálattal bír,
és egyre több olyan fejlesztést valósít és valósított meg,
amelyre mindannyian büszkék lehetünk.
Folytatás a 6. oldalon
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Vabilo

Društvo porabskih slovenskih upokojencev
v soorganizaciji
vasi SAKALOVCI in Društva upokojencev ROGAŠOVCI
VAS prisrčno vabi na
MESTNO SLOVENSKO PUSTNO POVORKO,
ki bo
23.02.2020, od 14.30 ure v Monoštru.
Odhod povorke ob 14.30 uri od Lipe proti centru.
Po povorki ste vljudno vabljeni na pustno veselico in pogostitev v restavracijo Lipa.
Program so finančno podprli:
Fundacija Bethlen Gabor, Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, soorganizatorja in članstvo.

Meghívó
A Rába-vidéki Szlovén Nyugdíjas Egyesület
SZAKONYFALU és a ROGAŠOVCI NYE
társszervezésében
tisztelettel meghívja Önt
VÁROSI SZLOVÉN FARSANGI FELVONULÁSÁRA,
amely 2020. 02. 23.-án kerül megrendezésre
Szentgotthárdon.
A felvonulók 14.30 órakor indulnak a Lipától a fő térre.
A felvonulást követően tisztelettel várjuk vendéglátással egybekötött farsangi mulatságunkra.
Rendezvényünk támogatói:
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., a Határon Túli Szlovének Hivatala, a társszervezők és a tagság.

Prosimo Vas, da nas o svoji udeležbi obvestite
do 14. februarja 2020
na e-naslov: klarafodor54@gmail.com
Kérjük, részételi szándékát szíveskedjék jelezni
2020. február 14-ig az alábbi e-mail címre:
klarafodor54@gmail.com
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Savaria Post. E-mail: ujsag@szentgotthard.hu • ISSN 0238-9312
www.szentgotthard.hu

Határon átnyúló
fejlesztési stratégiát
alkotnak
A MURABA ETT beszélgetésre hívta Szentgotthárd és környéke szakmai szervezeteit,
intézményeit, szakembereit,
hogy lendvai és muravidéki
partnereikkel együtt olyan
fejlesztési szükségleteket
és lehetőségeket határozzanak meg, melyeket határon
átnyúló együttműködésben
érdemes megvalósítani.
A MURABA ETT feladata,
hogy a magyar és szlovén
nemzeti közösségek által vegyesen lakott területek fejlődése érdekében tartós együttműködéseket alakítson ki,
s elsősorban európai uniós
forrásból fejlesztési projekteket valósítson meg.
A 2020. január 28-án Lendván tartott műhelytalálkozóján a MURABA ETT tagjai és
a különböző tématerületeken
dolgozó szakértők arra keresték a választ, hogy melyek a
térségünk előtt álló legfontosabb kihívások, s azokat
lehetséges-e határon átnyúló
együttműködésben kezelni.
A részvevők öt nagy témakörben fejthették ki gondolataikat: ezek a kulturális
együttműködés; a vállalko-

zások együttműködése és
gazdaságfejlesztés; a generációk együttműködésének
elősegítése, illetve a fiatalok
és az idősek boldogulásának
támogatása; továbbá a környezet védelme; s a mindezekhez
szükséges minőségi alapinfrastruktúra és a hatékony
információmegosztás voltak.
A műhelytalálkozón számos
szentgotthárdi intézmény,
szervezet és szakértő képviseltette magát, illetve ismerkedhetett meg Lendváról és a
Muravidékről érkező szervezetekkel, vállalkozókkal, s az
ő kezdeményezéseikkel.
Az együttműködés, a nyitottság szükségessége; tapasztalatainknak, tudásunknak, s
egyes területeken az eszközeinknek a megosztása; illetve a
hagyományainkra és a helyi
adottságokra való építkezés
a beszélgetések visszatérő
gondolatai voltak.
Egy jól sikerült stratégia –
melynek alapján a MURABA
pályázatokat és programokat
tud előkészíteni - már a 2021es támogatási időszakban sok
európai uniós támogatást
hozhat térségünkbe.
(Információ: MURABA ETT)
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Fölszalagozták a gimnazistákat
Szentgotthárdon január 18án tartották a szalagavatót a
Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola és Gimnázium
Vörösmarty Mihály Gimnáziumában. Negyvenhét érettségi előtt álló diák mellére
tűzték fel az osztályfőnökök a
szalagokat. A lányok matrózblúzban, sötét szoknyában, a
fiúk öltönyben érkeztek.
A szokásokhoz híven a
Színházban kezdődött az
ünnepség családtagok és barátok körében. Az osztályfőnökök, Topor Veronika és Joó
Tamás vezetésével érkeztek
az érettségi előtt álló diákok
a színpadra, a 12.g, osztályból
21-en, a 12.b osztályból 26-an.
Balogh Éva, a gimnázium
igazgatója mondott köszöntő
beszédet, majd az osztályfőnökök föltűzték a szalagokat.
A diákok vidám műsort adtak,
énekkel, tánccal, jelenetekkel,
paródiákkal elevenítették fel

a diákéletet. Az összeállítást
sok táncos elemmel gazdagították.
A szokásokhoz híven a gimnázium aulájában folytatódott az ünnepség. A gimnázium történetében már az is
hagyomány (néhány éve kezdődött), hogy a fiatalok szép

báli ruhákban nyitó tánccal
kezdik a kötetlenebb programot, ezután következett a
klasszikus keringő, amikor
a lányok édesapjukat, a fiúk
édesanyjukat vitték táncba.
A táncokat a gimnáziumban
tanító Herczeg Attila tanította be.

A jó hangulatú esten az
Extázis zenekar szolgáltatta a
talpalávalót, a vendéglátásról
a rönöki Székely tanya étterem gondoskodott, hajnalig
tartott a mulatság.
(Információ: gimnázium)
Fotó: Tóth Csaba,
Herr Péter, Topor Veronika
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A tavalyinál valamivel kevesebb pénzből
gazdálkodhat a város
Január 29-én tartotta idei
első ülését a szentgotthárdi
önkormányzat. A testület
3 milliárd 432 millió 500
ezer forintos főösszeggel
elfogadta a város 2020-as
költségvetését. A képviselők
megszavazták a bölcsődei
gondozási díj kedvezményeinek bővítését is. A testület
tárgyalt újabb pályázati projekt benyújtásáról is.
Huszár Gábor polgármester a két ülés között történt
eseményekről számolt be.
Kiemelte, a város szempontjából is fontos, hogy új motorcsalád sorozatgyártását
kezdte meg januárban a PSA
az Opel Szentgotthárd Kft.
üzemében, hiszen az elkövetkező évek iparűzési adóját is
nagymértékben befolyásolja
a gyár teljesítménye, reményei
szerint felfelé ívelő szakaszhoz érkeztek. Január 23-án
megalakult Zsida-Zsidahegy
és Máriaújfalu, január 26-án
Rábatótfalu városrészi önkormányzata. Gratulált a Rábafüzesi Német Asszonykórusnak,
amely KÓTA-díjat nyert.
Beszámolója végén megemlékezett a közelmúltban
elhunyt dr. Morva Miklós
állatorvosról, aki 1967-től dolgozott Szentgotthárdon és a
környéki falvakban. Ahhoz az
1930-as, 40-es években született nagy állatorvos-generációhoz tartozott, amelynek
tagja volt Németh Vince, Horváth István. Dr. Morva Miklós,
halála előtt a szentgotthárdi
önkormányzatnak ajándékozta 18 karátos aranyszegélyű
tányér- és pohárgyűjteményét
(Szentgotthárd nevezetes épületei díszítik a porcelánokat).
Az önkormányzat 2020. évi
költségvetésének elfogadását

november óta hosszas egyeztetések előzték meg. A polgármester felhívta a figyelmet
arra, hogy nem lesz könnyű
éve Szentgotthárdnak, ennek
egyik oka a várható állami elvonások mellett a befolyó iparűzési adó csökkenése, bár
az Opel Szentgotthárd
Kft. idei fejlesztéseinek
hatásai már érezhetőek
lesznek. Ugyanakkor az
önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások
nőnek, és ezeken – az évek alatt
kialakított – jóléti feladatellátásokon nem akar változtatni a város, ezt a szolgáltatási
rendszert a továbbiakban is
működtetni fogja.
Kovács Márta Mária, a
Pénzügyi, Jogi és Gazdasági
Bizottság elnöke elmondta,
hogy a törvényi előírásoknak
megfelelő, jól előkészített
költségvetés állt össze. Az idei
költségvetésben 3 milliárd
432 millió 500 forintos bevé-

1 milliárd 300 millió forint,
ebből az iparűzési adó 1 milliárd 274 millió forint. A város
adóerőssége 2019-hez képest
csökkent, ezért a törvényi

Fejlesztik
az ipari parkot,
épül az Időutazó
Múzeum
előírásoknak megfelelően 78
millió forinttal kevesebb az
állami elvonás is.
Működésre 2 milliárd 172
millió forintot, fejlesztésre és
felhalmozásra 1 milliárd 227
millió forintot fordíthatnak.
A bizottság elnöke a továbbiakban részletezte a tervezett
kiadásokat: az ipari park fejlesztése, az Időutazó Múzeum
létrehozása, a kolostorablakok
cseréje, a máriaújfalui kul-

Az önkormányzati ülésen bemutatták
az értékes porcelánadományt

tellel és kiadással számolnak,
ez közel 1 milliárd forinttal
kevesebb, mint a 2019-es volt,
ugyanis számos pályázathoz
köthető jelentős fejlesztés
sikeresen megvalósult tavaly.
A bevételek sorában a legjelentősebbek a helyi adók:

túrház felújítása, utak, járdák
építése, felújítása, a Hársas tó
környezetének javítása, a fürdő tartozásának önkormányzati kötelezettsége, a civil
szervezetek, sportszervezetek,
a város kulturális programjainak támogatása.

Kovács Márta Mária megköszönte a szentgotthárdi
önkormányzat Pénzügyi Irodájának, az intézményvezetőknek és a képviselőknek a
munkáját, konstruktív együttműködését, és jó szívvel ajánlotta elfogadásra a város
2020-as költségvetését.
A képviselők megszavazták a bölcsődei
gondozási díj kedvezményeinek bővítését
is: szeptembertől azok a
szülők, akik szentgotthárdi
lakcímmel és Magyarországon bejelentett munkahellyel
rendelkeznek, térítésmentesen vehetik igénybe a bölcsőde szolgáltatásait.
Még tavaly év végén fölvetődött, hogy új adónemet vezetnek be a városban, azonban a
képviselők ezt most elvetették,
a helyi adórendeleten nem
változtattak.
Szentgotthárd 2020-as költségvetését egyöntetű szavazással fogadta el a testület.
A Szombathelyi Tankerületi
Központ kérelmet nyújtott be
az önkormányzathoz az úszásoktatás támogatására. A testület
arról határozott, hogy a St.
Gotthard Spa & Wellness fürdőt
üzemeltető Gotthard Therm
Kft. 80.000,- Ft/hó összegért,
a gyógy-úszásoktatás tekintetében 20.000 Ft/hó összegért
biztosítsa az uszodát 2020.
január 1-től 2020. június 15-ig.
„El nem mondott történetek”
címmel pályázat benyújtásáról határoztak a képviselők, a
pályázó az önkormányzat, a
megvalósítás pedig – kedvező
elbírálás esetén – a MURABA
ETT koordinálásával történik
majd. A projekt önrészét is az
önkormányzat nyújtja.
(t. m.)
Fotó: Horváth R. László
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Dr. Morva Miklós
1940-2020
1940. február 28-án született Pécsett.
Gyerekkorát a Baranya megyei Bóly
településen töltötte, ahol édesapja pécsi
püspöki uradalom gazdatisztje volt. Az
egyházi birtokok államosítása (1950)
után édesapját elbocsátották állásából.
Ezután a család Budapestre került,
Miklós itt fejezte be az általános iskolát.
A középiskolát Szombathelyen, a
Mezőgazdasági és Állattenyésztési Szakközépiskolában végezte. Érettségi után a
Budapesti Állatorvosi Egyetemen tanult,
melynek befejezése után a Szombathelyi Állatkórházban helyezkedett el.
Sütő Évával való házasságkötése után
1968-ban Szentgotthárdra jött kör-állat-
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orvosnak. Judit nevű kislányuk
már itt született. Szaktudása,
munkaszeretete révén hamar
közel került az itt élő emberekhez. Társaságszeretete,
vidámsága kihatott hivatására
is. Nemcsak kollégáival, de más
orvosokkal és az egészségügyben dolgozókkal is gyakran összejártak.
Igazi közéleti embernek tartották.
Dr. Morva Miklós még ahhoz az idősebb generációhoz tartozott, dr. Horváth
Istvánnal és dr. Németh Vincével együtt,
akik a térség szinte minden családjával
kapcsolatban voltak, hiszen ebben az
időben nem volt olyan falusi porta, ahol
valamilyen állattartás ne lett volna.
Egész fiatal korától javította, szerelte a
motorokat és az autókat, amelyek elen-

gedhetetlen munkaeszközei
is voltak.
Tagja volt a Széll Kálmán
Polgári Egyesületnek, a Csörötneki Hegyközségnek és a
vadásztársaságnak.
A ’90-es évek végén Csörötnekre költözött, majd nyugdíjba vonulása után Zalaegerszegen és
Körmenden is vállalt munkát.
Vidám természete miatt gyakran vált
a baráti társaságok középpontjává.
Halála előtt Szentgotthárd nevezetes
épületeivel díszített értékes kerámiakészletet adományozott a városnak.
Így őrizzük emlékét.
Isten nyugosztaljon, Miklós!
Huszár Gábor, dr. Schultz Antal

Február 1. a civilek napja

„Helyben a jövőd” program

A jeles ünnep alkalmából a Civil
Információs Centrumok Országos Hálózata „Kapcsolatot
teremtünk” címmel minden megyében kerekasztal-beszélgetést
szervezett a Miniszterelnökség
kezdeményezésére.

Ezzel a címmel dolgozta ki Papp Bálint, a szentgotthárdi önkormányzat stratégiai és fejlesztési
ügyintézője és Koszár András alpolgármester azt
a programot, melynek célja a Szentgotthárdon
működő vállalkozások és a helyi képzőintézmények, iskolák közti együttműködés elősegítése.

A Hegypásztor Kör, mint a Vas
Megyei Civil Információs Centrum
cím birtokosa a Pannon Térségfejlesztő Egyesülettel február 3-án a
megye települései civil életében
meghatározó szerepet betöltő
civil szervezetek képviselőit hívta
a Gencsapáti Művelődési Házba
kerekasztal-beszélgetésre. Főbb
témák: tájékoztatás az Országos
Civil Kérdőív eredményeiről, a
Magyar Falu Program keretében
a „Civil közösségi tevékenységek

és feltételeinek támogatása” elnevezésű pályázati kiírásról, a
CIC honlapján létrehozandó Civil
szervezeti kereső kialakításáról.
A Vas Megyei Civil Információs
Centrum 2020-22-es tevékenységeihez javaslatok, ötletek fogalmazódtak meg, de a civil hálózatépítés, jogi, pénzügyi, informatikai
tanácsadás továbbra is céljai közt
szerepel. Szolgáltatásait a megye
civiljeinek ingyenesen biztosítja.
A résztvevők lehetőséget kaptak rövid bemutatkozásra és a
véleménynyilvánításra, javaslatok
tételére. Örömmel képviseltem a
szentgotthárdi civil szervezeteket
a rendezvényen.
Kovács Márta Mária
a Szentgotthárdi Civil Fórum
titkára

Cél a gazdasági versenyképesség fokozása, a
munkaerőhiány leküzdése, és a térség erőforrásainak hatékony kihasználása. Mind a társadalom,
mind pedig a gazdaság számára fontos, hogy
rendelkezzen azzal a humán erőforrással, amely
hozzájárul a település fenntartható fejlődéséhez.
Ennek viszont elengedhetetlen feltétele, hogy a
városban felnövő fiataloknak biztos, kiszámítható
jövőképük alakulhasson ki, amit a helyi intézmények nyújtanak számukra.
Ettől az évtől kezdődően számos tevékenységgel próbálják meg segíteni a vállalatok és képzők
összehangolását, és elérni azt, hogy évről évre
minél több diák válasszon magának szentgotthárdi középiskolát a továbbtanuláshoz. Papp
Bálint elmondta, hogy ezek a célok nem lennének
elérhetőek széles körű együttműködés nélkül,
hiszen a város ereje éppen a nagy múltú minőségi
oktatásban és a szintén évszázados történelemre
visszatekintő helyi gazdaságban rejlik. Fontos,
hogy a fiatalok és a cégek is egyaránt érezzék azt,
hogy „helyben a jövőjük”, amihez az Önkormányzatnak is aktívan hozzá kell tudnia járulni. Ezért
„Pályaválasztási Fesztivál”, ösztöndíjprogramok,
nyári táborok és Vállalkozói Fórum egyaránt
szerepel az idei évre tervezett programok között.
(t. m.)
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A magyar kultúra napját ünnepelték
Folytatás az 1. oldalról
A város saját mobil színpadának és színpadfedésének beszerzésétől a Várkert
megújulásán át az elnyert
– kultúrát és közművelődést támogató – pályázatokig
számtalan előrelépést tett a
város. Felvázolta a közeljövő
terveit, és köszönetét fejezte
ki mindazoknak, akik nap
mint nap dolgoznak azért,
hogy egyre nagyobb sikereket
érjen el a város. Beszédét Csuk
Ferencnek, városunk díszpolgárának Szentgotthárd című
versével zárta.
A SZEOB Játékvár Óvodájának Kipp Kopp csoportja két
Weöres Sándor költemén�nyel örvendeztette meg a
közönséget, majd ezt követte
a „Szentgotthárd Közművelődéséért Díj” átadása, amelyet
Huszár Gábor polgármestertől idén Ficzkó Tibor és Soós
Gyöngyi, a Csákányi László
Filmszínház két dolgozója
vehetett át.
Ficzkó Tibort már gyermekként érdekelte a mozigépészet. Alsószölnökön

egy utcában lakott a mozissal, akinek felügyelete
mellett már iskolás korában
részt vehetett filmvetítésben,
amely aztán egy életre szóló
élményt jelentett számára.

szívvel-lélekkel, a jegypénztárban mindenkihez van
egy-egy kedves szava.
Az elmúlt évtizedekben
mindketten a főállásuk mellett látják el a teendőket,

Az óvodások is szerepeltek

1985 óta a szentgotthárdi
filmszínház gépésze, vagyis
35 éve szolgálja folyamatosan a szentgotthárdi közművelődést. Aki ismeri, tudja:
Ficzkó Tibornak valóban
nemcsak a munkája, de a
szenvedélye is a vetítés.
Soós Gyöngyi szintén 1985
óta dolgozik a moziban, elsősorban a pénztárosi, büfés
és ügyelői feladatokat látja el

hétköznap esténként és minden hétvégén. Jelenleg éves
szinten a négyszázat közelíti
az előadások száma, szabadidejük/estéik jelentős részét
így a kultúra szolgálatában
töltik. A rendes feladatok mellett mindketten aktívan részt
vettek a mozi mindenkori
megújításában, így – többek
között – a nézőtéri székek
cseréjében, a vetítéstechnika

korszerűsítésében és a mozi
átépítésében, nézőterének
felújításában. Hozzáállásuk,
lelkes munkájuk felbecsülhetetlen a mozink sikeres
és folyamatos működtetése szempontjából, ezáltal
jelentősen hozzájárulnak
ahhoz, hogy Szentgotthárd
egy élhető kisváros legyen
mindannyiunk számára.
Tibi és Gyöngyi néni több
évtizede csendben, szerényen dolgoznak a szentgotthárdi moziért és értünk, a
moziba járó, filmkedvelő
közönségért. Munkájuk méltó elismerése e díj.
A Békefi Antal Népdalkör
két vasi népdalcsokrot adott
elő, majd kamaramuzsikával
folytatódott a program. Bene
Krisztina és Páliné Herczeg
Anita, a Takács Jenő Alapfokú
Művészeti Iskola tanárainak
hegedű- és zongorajátéka után
az érdeklődők megtekinthették a 24 város projekt keretében elkészült új, városunkat,
Szentgotthárdot bemutató
imázsfilmet is.
(SZ. R.)
Fotó: G. L.

Nevezetes szentgotthárdi évfordulók februárban
125 éve, 1895. február 25-én a
Fejér megyei Rácalmáson született
Borián József, a későbbi Borián József
Elréd, a képzett egyházi szónok.
Szentgotthárdon 1937-1941 között
tartózkodott, ahol megszervezte az
egyházi adózást. 1938-ban jelent
meg az Emlékfüzet Szent Gotthárd
halálának kilencszáz éves évfordulójára
(1038–1938) című műve. Veszprémben
halt meg 1962. január 22-én, sírja
Magyarpolányban található.
95 éve, 1925. február 16-án halt
meg özvegy lipováci Desits Gyuláné,
aki Svájcban született engweileni
Egloff Matildként. Az önzetlen, nemes
szívű asszony évtizedeken keresztül
támogatta a település szegényeit.
Férjével még lakást is építtettek a
rászorulóknak, mely házat ma is Desitsházként ismerjük. Férje halála után
is folytatta ezt a missziót. Először

evangélikus gyülekezetet alapított a
150 fő hívő részére, majd az ő 10.000
Ft-os adománya volt a legjelentősebb
tétel a kis közösség templomának
felépítésekor.
1925. február 24-én született a
véghatározat az óragyár bezárásáról.
Trianon után végleg megpecsételődött
a gyár sorsa. A dolgozók harmada
Ausztriában találta magát, ahogy
a gyanafalvi üzemük is. A gépeket,
berendezéseket Bécsbe vitték, a még
itt élő dolgozók pedig követték a
munkáltatójukat.
1925 februárjától kezdte el dr.
Frühwald (Ettre) István megszervezni
a Stefánia rendelőintézetet. Az Országos
Stefánia Szövetség 99. számú anya- és
csecsemővédő intézete 4 évvel később
már bölcsődét, tejkonyhát és napközi
otthont is működtetett a Desits Gyula u.
11. szám alatt (ma József Attila utca), majd

az ipartestület székházának udvarán
székeltek. Naponta 15–20 gyermeket
és csecsemőt láttak el, de volt orvosi
és védőnői felügyelet is. Az ellátást
gyűjtések útján fedezték.
10 éve, 2010. február 19-én Dunakeszin
meghalt Gömbös László szobrász
művész. 1926. május 14-én, Csörötneken
született nemesi családba. Tehetségét,
szülőföldje szeretetét, azzal való szoros
kapcsolatát megőrizték műalkotásai,
melyek jelentős része környékünkön
található: Csörötneken, Körmenden,
Őriszentpéteren, Kondorfán. Szentgott
hárdon a III. Béla királyról készült egész
alakos és az Arany Jánost ábrázoló
mellszobor tekinthető meg. Két
kisplasztikát: az Őrségi kapu és az Őrségi
szántóvető címűt Szentgotthárdnak
ajándékozta. Jelenleg mindkettő a
polgármesteri hivatalban található.
Összeállította: Talabér Lászlóné
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Zsebben is elfér az új magyar–szlovén nagyszótár
Szentgotthárdon, a Szlovén Köztársaság Főkonzulátusán
mutatták be január 24-én a tavaly ősszel elkészült magyarszlovén nagyszótárt, amely elektronikusan érhető el, és
közel 74 ezer szócikket és kapcsolódó példamondatokat
tartalmaz. Szlovéniában, a ljubljanai egyetemen már dolgoznak a szlovén-magyar nagyszótár digitális változatának
létrehozásán.
A magyarországi szlovénség
képviselőin kívül szép számmal érkeztek a bemutatóra
Szlovéniából is. A bemutatón
részt vett Huszár Gábor, Szentgotthárd polgármestere is.
Metka Lajnšček főkonzul
köszöntőjében kitért arra is,
hogy a szótárkészítésnek már
volt előzménye, a 18. századtól
készültek tájnyelvi és irodalmi
nyelvű magyar-szlovén szótárak: többek között Kossics
József, Kühár János, Mukics
Ferenc, Mukicsné Kozár Mária,
Jože Hradil, Elizabeta Bernjak
munkái őrzik az örökséget. A
két szomszédos ország jó kapcsolatának is köszönhető, hogy
már 2012-ben a miniszterelnökök találkozóján felvetették
újabb, modernebb nagyszótár
létrehozásának ötletét.
Dr. Lukács István egyetemi tanár, az ELTE BTK Szláv
Filológiai Tanszék vezetője
volt a projektvezető, a szótár
felelős szerkesztője pedig
Lukácsné Bajzek Mária egyetemi docens, a munkacsoport
szerkesztője volt Soós Brigitta,

a szentgotthárdi főkonzulátus
munkatársa is. A nagyszótár
létrejöttét az ELTE, a Nemzeti
Kulturális Alap, az EMMI is
támogatta.

2006-ban létrejött szlovén
szak szakmai közössége ilyen
jelentős teljesítményre volt
képes. Az új szótárt tavaly
már bemutatták Budapesten
az ELTE BTK Szláv Filológiai
Tanszékén és Ljubljanában
is. Szentgotthárd környékén
él az őshonos szlovén nemzetiség, ezért itt is be akarták
mutatni.
Lukácsné Bajzek Mária a
szótárkészítés nehézségeit is

Lukácsné Bajzek Mária,
Lukács István, Soós Brigitta,
Metka Lajnšček

Dr. Lukács István elmondta, a magyar-szlovén kormányközi megállapodást a
magyar fél – négy év alatt
– határidőre teljesítette, 2019.
szeptemberében végzett a
munkacsoport, az Akadémiai Kiadó jelentette meg a
digitális nagyszótárt. Külön
büszke arra, hogy a BTK-n

Köszönet a támogatásért
A Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd
intézménye ezúton szeretne köszönetet mondani a Szentgotthárd Spa & Wellness vezetőségének, hogy felajánlásukkal szebbé tették a hátrányos helyzetű gyermekek
karácsonyát. Az általuk küldött finom sütemény és üdítő
elfogyasztásával még hangulatosabbá tudtuk tenni ünnepváró kézműves foglalkozásunkat, a sok-sok gyümölccsel,
szaloncukorral és írószerrel teli ajándéktasakokat boldogan vették át a gyermekek.
Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd
Uhor Anita intézményvezető

taglalta, kiemelte, mindvégig
az ifjabb nemzedékek elvárásaira gondolva dolgoztak. A
szótáríró programot, az adatbázist a kiadó hozzáférhetővé
tette. A szerkesztő: Dudás
Előd, Rágyanszki György, Soós
Brigitta, Tonka Timea, Várkonyi Alma volt. Felsorolta azokat a szakmai nehézségeket
és dilemmákat, amelyekkel
folyamatosan szembesülni
kellett. Gál Zoltán termékfejlesztési vezető a kiadó részéről felelt a teljes projektért,
a két lektor: Natalja Ulčnik
és Mladen Pavičič. A szótár
73 657 szócikket tartalmaz a
megfelelő példamondatokkal
kiegészítve. A kétnyelvűséget
figyelembe véve összegyűjtötték a magyarországi szlovén Rába-vidék, és a szlovéniai Muravidék településneveit,
igéket, ige párokat. Rendesen megküzdöttek a magyar
nyelvben honos sokféle ige-

kötős szerkezettel és azok
jelentéstartalmával. Néhány
szót is felsorolt, melyek szlovén megfelelőjét nehéz volt
beazonosítani, megtalálni: pl.
dzsentri, angolkisasszonyok,
előember, labanc, szépanya…
stb. Bizonyos kifejezéseket
csak körülírással lehet a másik nyelven közvetíteni. „A
szótárkészítés igazi csapatmunka volt, és a szótárkészítők soha nem mondhatják,
hogy ez itt az utolsó szó, és
nincs tovább, hiszen a nyelv
folyton változik – fejezte be
mondandóját a Felsőszölnökről származó főszerkesztő.
Soós Brigitta szintén örömét fejezte ki, hogy a csapat
tagja lehetett. Közgazdászként külön figyelt a gazdasági
kifejezések pontos meghatározására, de a szakkifejezések
közül a növények és állatok
világa is rejtett több nehézséget és érdekességet. Például a
magyarban a madarak esetében használt fészekrakó és fészekhagyó szlovén megfelelőjét hosszas kutakodás után
találta csak meg egy szlovén
szakcikk segítségével. Nehéz
volt megtalálni a remekmű,
mestermű párját is szlovén
nyelven. A szerkesztő azt is elmondta, hogy egyáltalán nem
fárasztotta a szótárkészítés,
mert izgalmas, jó feladat volt,
és a társak is sokat segítettek.
Az okostelefon révén akár
zsebben is elférő nagyszótárral gazdagodtak, fontos segédeszközt kapnak a két nyelvet tanulni akarók, vagy akár
a turisták is. Tavaly december
óta elérhető a magyar-szlovén digitális nagyszótár az
interneten a www.szotar.
net weboldalon, ingyenes
regisztráció után elérhető, az
applikáció okostelefonra is
letölthető. (Tavaly óta 32 ezer
megtekintést számláltak az
internetes oldalon.)
(t. m.)
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A nemzetiségi kultúra ápolásáért tüntették ki
a rábafüzesi kórust
Január 26-án, Budapesten, a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban adták át a KÓTA-díjakat. A nemzetiségi kultúra ápolói
közül a Rábafüzesi Német Asszonykórus részesült elismerésben.
A díjat az énekkar vezetője és szervezője, Unger Magdolna, valamint Unger Edit és Unger Bernadett vehette át, a díjátadásra
elkísérte őket Huszár Gábor, Szentgotthárd polgármestere is.
Az elismeréseket a magyar
kultúra napjához kapcsolódva, immár 17. alkalommal
ítélték oda az amatőr kórus- és
népzenei életben kiemelkedő
művészeti és közösségi mun-

pították Unger Magdolna
vezetésével. A Rábafüzesen
élő németek a hienc nyelvjárást és kultúrát őrizve hozták
létre a kórust, gyűjtötték és
előadták az ősi népdalokat.

A Rábafüzesi Német Asszonykórus
kát végző személyiségeknek,
együtteseknek, összesen 11
kategóriában.
A Rábafüzesi Német As�szonykórust 1976-ban ala-

Az eltelt évtizedekben számos
fellépésük volt a városban és a
környező falvakban, állandó
meghívottak és szereplők a
Vas és Zalai Német Szövetség

Unger Edit, Unger Magdolna, Unger Bernadett Budapesten
német nemzetiségi találkozóin, kórustalálkozóin, énekeltek
Budapesten a Magyarországi
Németek Országos Gálaműsorán is.
Unger Bernadett elmondta,
már többször vendégszerepeltek Ausztriában, és kétszer
fölléptek Szentgotthárd németországi testvérvárosában,
Walldürnben is. A kórusnak
tíz állandó tagja van Rábafüzesről, Szentgotthárdról,
Jakabházáról, Rönökről. A
régebbi és újabb német énekeket Unger Edit kíséri harmonikával. A kórustagok
közül többen családtagok,
már a harmadik nemzedék is
jelen van. Nagyon szeretnek

együtt lenni, több szólamban
is énekelnek. Az énekek között vannak vidámak, évődők
és nagyon szomorúak is (a kitelepített németek fájdalmas
búcsújáról, a honvágyról, a
hazaszeretetről is szól több
daluk). A kórus tagjai örültek
az országos szakmai elismerésnek.
A Rábafüzesi Német As�szonykórus tagjai: Unger Magdolna kórusvezető, Unger
Edit művészeti vezető, Unger
Bernadett, Cseri Lászlóné,
Mohácsyné Cseri Viktória,
Herczegné Cseri Júlia, Horváth
Mária, Mikos Mária, Péderi
Ferencné, Kovács Pálné.
(t. m.)

„Könyvtárak az emberért – felelősség a Földért”
2019-ben is csatlakozott az
Országos Könyvtári Napok
programsorozathoz a szentgotthárdi Móra könyvtár. Az
egyhetes programsorozat
sok érdeklődőt vonzott az
óvodásoktól a nyugdíjasokig.
Bosnyák Viktória írónővel
találkozhattak az ötödikes és
az elsős kisdiákok. A rendkívül
érdekes programon a Tündérboszorkányról és a Rém
jó könyvekről hallhattak és
láthattak szemléletes előadást
a részt vevő csoportok. Az írónő bevonta a gyerekeket is az

előadásba, s mindenki rendkívüli élményekkel távozhatott
a könyvtárból.
Az idei programsorozat középpontjában a környezettudatos nevelés, a környezetvédelem állt. Mind a gyermekkönyvtárban, mind a felnőtt
részlegben szerveztek ennek
jegyében foglalkozásokat: a
szelektív hulladékgyűjtésről
a gyerekkönyvtárban zajlott
interaktív program, a felnőtt
részlegben pedig könyvajánló
készült a környezetvédelemről.
Rajzpályázat, videós könyvajánló pályázat, filmvetítés

is szerepelt a repertoárban.
A legtöbb olvasót a könyves vasárnap vonzotta. A felnőttek Bodorkós Imre plébános előadásán vehettek
részt, a gyermekes szülőknek
családi programot szervezett a gyermekkönyvtáros,
a Kalimpa Színház előadását láthatták a színházban. A
helyismereti gyűjteményben
néprajzi kirándulást tehettek
a múltba az érdeklődők, és
hagyományosan ezen a napon
ingyenes volt minden szolgáltatás, és a büntetéseket is
elengedték.

Bosnyák Viktória író
A rendezvényeket a Nemzeti
Kulturális Alap és a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer
támogatta.
(M. P.)
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Tájékoztató a 2020-ban azonosított új koronavírusról
A koronavírus-fertőzések
okozta megbetegedések változó súlyosságúak lehetnek,
a hétköznapi náthától a súlyosabb légúti megbetegedésekig.
A 2019 végén a kínai Wu
hanban kialakult tüdőgyulladás-járvány hátterében
egy újonnan kialakult, a Béta
koronavírusok családjába
tartozó vírus áll. Az új koronavírus emberről emberre
történő terjedését igazolták.
A koronavírusok jellemzően cseppfertőzéssel és a
fertőzött váladékokkal történő direkt vagy indirekt
kontaktussal terjednek. A
jelenlegi adatok szerint általában 5-6 nap a lappangási

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

pályázatot hirdet
Móra Ferenc Városi
Könyvtár és Múzeum
igazgató (magasabb vezető)
munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2020.07.01.
napjától 2025.06.30. napjáig
szól.
A munkakörbe tartozó,
illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Kinevezés szerinti munkaköre: könyvtáros, ennek
keretében könyvtárosi feladatok ellátása.
Intézményvezetői feladatok:

idő. A megbetegedés lázzal,
köhögéssel, légzési nehezítettséggel, tüdőgyulladásra
jellemző radiológiai eltérésekkel jár. A megbetegedés
előfordulhat enyhe, közepes
és súlyos tünetekkel, ideértve
a tüdőgyulladást. A súlyos
megbetegedések aránya jelenleg 10-15%-ra becsülhető,
az ENSZ Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai
szerint a halálozási arány 2%.
Mit tehetünk a megelőzés
érdekében?
– Gyakori, alapos kéztisztítás szappanos kézmosással,
illetve alkoholos kézfertőtlenítővel.
– Lázas, légúti tüneteket
mutató (köhögő, tüsszögő)
betegek kerülése.

– felelős az intézmény működéséért, eredményes gazdálkodásáért, az intézmény
tevékenységi körébe tartozó
feladatok végrehajtásáért,
– koordinálja, felügyeli és
ellenőrzi az intézményben
folyó szakmai, személyi és
ellenőrzési feladatok ös�szességét,
– elkészíti az intézmény
szabályzatait, terveit, ellátja az intézményi dolgozók
feletti munkáltatói jogokat,
– pályázatok elkészítése,
benyújtása.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020.
július 1.
A pályázat benyújtásának
határideje: 2020. március 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Gábor László
Önkormányzati és Térségi
Erőforrások vezető nyújt a
94/553-021-es telefonszámon.
A teljes pályázati felhívás a
www.szentgotthard.hu oldalon olvasható.

– Gyakori szellőztetés.
– A gyakran és többek által
érintett, használt felületek (pl.
kilincs, telefonkagyló, billentyűzet) rendszeres fertőtlenítése vírucid hatású szerrel
(a legtöbb egyfázisú tisztító-,
fertőtlenítőszer hatásos).
– Amennyiben légúti betegség tüneteit észleli magán,
forduljon orvoshoz. Az orvos
felkeresése során lehetőleg
ne használjon tömegközlekedést, hanem próbáljon
egyénileg menni, és viseljen
maszkot.
(Információ: Nemzeti Népegészségügyi Központ)

céllal – a hivatalban és az önkormányzati fenntartású intézményekben felhívást adott
ki a gyakori kézmosásra és
kézfertőtlenítésre. A takarítást
végző céggel átszerveztették a
dolgozók munkarendjét: ahol
eddig nem volt szolgáltatásuk
egész nap, ott bevezettették.
Legalább kétóránként fertőtlenítik a mosdókat, mellékhelyiségeket, kilincseket. Az
influenzajárvány miatt sem
haszontalan a fokozottabb
fertőtlenítés. Tervek szerint,
addig nem is változtatnak
ezen, amíg a vírusfenyegetettség fennáll.

A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal február
első hetétől – megelőzési

(Információ: Szentgotthárdi
Közös Önkormányzati Hivatal)

Színesebb lett a belváros
– festmények kerültek a posta elé
A Szentgotthárdi Takács Jenő Alapfokú Művészeti Iskola és
a Magyar Posta Zrt. együttműködésében újszerű kezdeményezés valósult meg Szentgotthárdon: az iskola gyermek és
felnőtt tanulóiból álló DaliKör tagjai a szentgotthárdi posta
épülete előtt, az e célra elhelyezett postaládákra ismert képeket festettek fel a város színesítésére és a járókelők örömére.
A Csontváry, Gaugin, Horváth János, Hundertwasser,
Henri Matisse, Edvard Munch,
Maurice de Vlaminck és Ziffer
Sándor nyomán elkészült alkotásokat előbb papír alapon
készítették el, majd időtálló
zománcfestékkel festették
fel a postaládákra, az ötletadó
Csomósné Boros Erika tanárnő vezetésével.
Az alkotók: Bartyik Márta,
Bedőcs Anikó, Domokos Botond István, Kaszáné Szabó
Andrea, Kósa Beáta, Lengyel Krisztina, Librecz Hédi,
Szemerics Ágnes, Varga Andrea, Veres Orsolya és Zsámpár
Anna.
A PostArt névre keresztelt,
év végére elkészült, rendhagyó köztéri megjelenéshez a

Homlokzat Stúdió, Ágoston
Gábor és a Szemle Egyesület
is segítséget nyújtott.
Információ: Szentgotthárdi Közös Önkormányzati
Hivatal
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Húsz éve alakult meg a Szentgotthárdi Diabétesz Klub
Fennállásának 20. évfordulóját ünnepelte tavaly
novemberben, a diabétesz
világnapján a Szentgotthárdi
Diabétesz Klub.
Szép számú érdeklődő gyűlt
össze a Színházban a diabétesz világnapja, valamint a
Szentgotthárdi Diabétesz Klub
megalakulásának 20. évfordulója alkalmából szervezett
programra. A klubbal együttműködő társszervezetek, a
körmendi és vasvári diabétesz
klubok vezetői és tagjai is köszöntötték a jubilálókat.
Bartakovics Ferenc, a klub
régebbi, és Bánfi József, a mostani elnöke összefoglalta a
civil szervezet 20 éves történetét. A Vöröskereszt városi
szervezetének javaslatára alakult meg a klub 1999-ben, az
akkori vöröskeresztes városi
vezető, Csörnyi Zoltánné és a
rendelőintézeti főorvos, Mesterházy Mária szorgalmazta.
A szervezőmunkába hamaro-

san bekapcsolódott Bartakovics
Ferenc, dr. Nátkainé Szőke
Gabriella és Soós Zoltán. Ők
voltak az alapítók, a klub első
elnöke Bartakovics Ferenc 13

Bánfi József
hét éve elnöke a klubnak
évig viselte ezt a tisztséget, a
tagok javaslatára örökös tiszteletbeli elnök most is. (Bánfi
József 7 éve elnöke a klubnak).
A cukorbetegség sajnos népbetegségnek számít hazánk-

ban, a klub tagjai sorstársak,
egymást is támogatják. Bánfi
József elmondta, a húsz év
alatt szoros kapcsolatot alakítottak ki a városban működő
Harmónia Egészségvédő
Körrel, a Galagonya Szív
Klubbal, a Civil Fórummal, a városi nyugdíjas
egyesülettel, az Egészségfejlesztési Irodával
(EFI). Az évtizedek alatt
sok közös programot is
szerveztek (egészségügyi előadások, szűrések,
közös kirándulások). A
betegséget is könnyebb
elviselni, ha egymás
között is megbeszélhetik a gondjaikat, és jól
képzett szakemberektől
hallhatnak előadásokat,
kérhetnek tanácsot. Az
egyesületnek jelenleg 38 tagja
van. Sajnos, több régebbi tagtársuktól már búcsút kellett
venniük. Minden hónap utolsó keddjén találkoznak a Rendelőintézet emeletén, télen

15:00 órai, nyáron 17:00 órai
kezdettel. Segítséget kapnak
a Rendelőintézettől és a városi
önkormányzattól is.
Az ünnepségen köszöntötték és méltatták a 20 éves
klubot. Huszár Gábor szentgotthárdi polgármester a klub
munkásságának, elsősorban
az egészségügyi és közösségi
életben végzett tevékenységének elismeréseként polgármesteri díszoklevelet adott
át a klub vezetőjének, Bánfi
Józsefnek.
Dr. Birtha Gyöngyike belgyógyász szakorvos „Diabétesz és család” című előadását
hallgathatták meg az érdeklődők. A kulturális csoportok – a
Szivárványkórus, a Rozmaring
táncegyüttes – előadása után
Böő Mónika mondott verset.
A Klub3 étteremben közös
vacsorával fejeződött be az
ünnepség.
(Információ:
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal, t. m.)

Ljubljanában mutatták be a turisztikai kínálatot
A Szentgotthárd és Térsége
Turisztikai Egyesület részt
vett az Alpe-Adria turisztikai
kiállításon Ljubljanában január 29. és február 01. között.

Raba Tour turisztikai projekt
eredményeit és információs
anyagait, valamint Szentgotthárd városa és a határ menti
térség turisztikai szolgáltatóit

A promóción bemutatták
az egyesület által megvalósított Szlovénia-Magyarország
Együttműködési Projekt keretében támogatott Mura-

és attrakcióit. A Mura-Raba
Tour szlovén-magyar turisztikai pályázat lényege a Mura és
Rába folyók között található
turisztikai térség pozicioná-

lása, értékesítése, az ott található turisztikai szolgáltatók
hálózatba kapcsolása, és ajánlása a térségbe érkező turisták
számára. A kiállításon a pályázatban együttműködő szlovén
oldali vezető partnerrel (TV AS
Murska Sobota, PARK d.o.o.)
közösen vettek részt. A magyar

oldalt és az egyesületet, mint
partnert, valamint a turisztikai szolgáltatókat egyaránt a
szentgotthárdi Völler Andrea
TDM & Project-manager képviselte a kiállításon.
(Információ:
Szentgotthárd és Térsége
Turisztikai Egyesület.)
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Programajánló
FEBRUÁR 8. 18:00
Hangversenybérlet
Gordonka és zongora kamaraest
Mód Orsolya és Borbély László
Jegy- és bérletárak:
Diák: 900 Ft 2.500 Ft
Nyugdíjas: 1.300 Ft és 3.900 Ft
Felnőtt: 1.500 Ft és 4.500 Ft
Helyszín: Refektórium
FEBRUÁR 12. 16:30
Irodalmi előadás Aporfi Lászlóval
Téma: Mikszáth Kálmán novellái és parasztábrázolása
Helyszín: Színház, aula

Január 16-án tartotta ülését
a szentgotthárdi járás jegyzőiből álló Jegyzői Kollégium.
Az eseménynek otthont adó
székhelytelepülés jegyzője,
dr. Dancsecs Zsolt köszöntötte a megjelenteket, majd
a térség 16 települését magában, foglaló Önkormányzati
Társulás 2020. évi költségve-

téséről, a közösen fenntartott
intézmények és szolgáltatások működéséről és finanszírozásáról egyeztettek, de
mások mellett szóba került a
kistérségi szinten biztosított
orvosi ügyeleti ellátás is.
(Információ:
Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal)

Újabb kórházi ágyak
érkeztek Ausztriából

FEBRUÁR 14. 19:00
Luxemburg grófja
Pesti Művész Színház előadásában
Jegyárak helytől függően: 2.900 Ft és 3.500 Ft
Belépőjegyek a PKKE irodájában vásárolhatók.
Helyszín: Színház
FEBRUÁR 18. 10:00 és 14:00
MeseKapu Gyermekszínház Bérlet
Napsugár Együttes
Helyszín: Színház
FEBRUÁR 19. 10:00
Véradás
Helyszín: Színház, aula
FEBRUÁR 22.
Farsang
14:00 Farsangi JátszóKapu
15:30 Jelmezes felvonulás a városban
16:30 Fánksütő verseny eredményhirdetés
17:00 Lufi Együttes
18:00 Farsangi fánk party
18:00 Pálinkaivó verseny
19:00 Pálinkaivó verseny eredményhirdetés
Helyszín: Színház
FEBRUÁR 25. 15:00
Nyugdíjas Farsang
Helyszín: Színház

Január 22-én 17 kórházi ágyat
kapott a Szakosított Intézmény Szentgotthárd.
Berhard Maier Söchau-i
magánember segítségével

2012 óta közel 900 kórházi ágy
érkezett adományként Ausztriából Vas megye egészségügyi
intézményeinek, Kovács Ferenc, a Vas Megyei Közgyűlés
volt elnöke, a Fidesz Vas me-

gyei szervezetének volt elnöke
kezdeményezésére, a Német
Nemzetiségi Önkormányzat
Szentgotthárd közreműködésével.
A mostani adományt is a Német Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd szervezte

a város polgármesterének
jóváhagyásával. Az átadáson
a város önkormányzatát dr.
Haragh László bizottsági elnök
képviselte.
Információ:
Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal
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MOZIMŰSOR
Premier! február 14. 19:00,
február 16. 18:00 – Valentin
nap alkalmából!
Közel a horizonthoz (szinkronizált német romantikus
film – 2D)
február 15. 17:30, február 16.
16:30
Mancs őrjárat: Vigyázz, kész,
mancs! (szinkronizált kanadai
családi animációs film – 2D)
február 15. 19:00, február
17. 19:00
Ne játssz a tűzzel (szinkronizált amerikai családi vígjáték – 2D)
február 18. 19:00 (Filmklub)
Kafarnaum – A remény útja
(feliratos libanoni dráma – 2D)
február 21. 19:00, február
22. 19:00, február 24. 19:00,
február 25. 19:00
Ragadozó madarak (szinkronizált amerikai krimi, akciókalandfilm – 2D)
Premier! február 22. 17:00,
február 23. 16:00
A vadon hívó szava (szinkronizált amerikai családi kalandfilm – 2D)

február 23. 18:00
Ne játssz a tűzzel (szinkronizált amerikai családi vígjáték – 2D)
február 28. 19:00, február
29. 19:00, március 2. 19:00
A vágyak szigete (szinkronizált amerikai kalandfilm
– 2D)
február 29. 17:00, március
1. 16:00
A vadon hívó szava (szinkronizált amerikai családi kalandfilm – 2D)
március 1. 18:00
Ne játssz a tűzzel (szinkronizált amerikai családi vígjáték – 2D)
március 3. 19:00 (Filmklub)
Mű szerző nélkül (feliratos
német-olasz történelmi dráma, thriller – 2D)
ISMÉT VALENTIN NAPOK
A MOZIBAN!
2020. február 14-től 17-ig,
azaz péntektől hétfőig megint
a szerelem, a szeretet és a vidámság veszi át a főszerepet a
szentgotthárdi Csákányi László
Filmszínházban. Premierben

érkezik például a Közel a horizonthoz című romantikus film.
Ez a sztori nem más, mint egy
nagy szerelem a mozivásznon,
valódi érzelmekkel a bizalomról, a bátorságról, a fájdalomról,
a kétségekről és az elengedés
erejéről. Igaz történet alapján
készült egy olyan életről, amely
derűlátás, remény és félelem
között ingadozik.
A legkisebbeket a népszerű
Mancs őrjárat második része
várja, és a vadonatúj animációs film ezúttal is izgalmas
kalandokat ígér. A nevetésre
vágyók szórakoztatását pedig
egy remek családi vígjáték, a Ne
játssz a tűzzel biztosítja. További
információk és online helyfoglalás: www.csakanyimozi.hu
TAVALYI KÖZÖNSÉGKED
VENCEK
Az elmúlt esztendőben a
szentgotthárdi moziban a TOP
10 népszerű – nyilvános vetítési
rendben is bemutatott – produkció közé a következők kerültek be: 1. Star Wars: Skywalker
kora (amerikai családi sci-fi,

akció-kalandfilm – 813 néző), 2.
Bosszúállók: Végjáték (amerikai
sci-fi, akció-kalandfilm – 783
néző), 3. Jégvarázs 2 (amerikai
családi animációs kalandfilm
– 731 néző), 4. Egy kutya hazatér
(amerikai családi kalandfilm
– 611 néző), 5. BÚÉK (magyar
vígjáték – 414 néző), 6. A kis
kedvencek titkos élete 2 (amerikai
családi animációs vígjáték – 399
néző), 7. Így neveld a sárkányodat
3 (amerikai családi animációs
kalandfilm – 381 néző), 8. Marvel
Kapitány (amerikai sci-fi, akciókalandfilm – 376 néző), 9. Mancs
őrjárat (amerikai animációs film
– 374 néző), 10. Az oroszlánkirály
(amerikai családi animációs
kalandfilm – 357 néző).
Közülük öt élőszereplősnek,
öt pedig animációsnak tekinthető. Tavalyelőtt ez az arány
egyébként nyolc és kettő volt az
elsőként említett javára. Jól látható, hogy ezúttal többségben
vannak a családi besorolásúak.
Az aktuális összeállításban –
2018-hoz hasonlóan – sajnos
megint csak egy magyar alkotás található.

Egészségünkért, ismeretterjesztő sorozat (32.)
Felső légúti infekció tünetei, kezelése és megelőzése
A köznyelvben megfázásként, náthaként ismert vírusos
fertőzés, halmozódást mutat az
őszi időszakban. Télen is nagy
számban regisztráljuk, de már
a tavasz elején a betegek száma kezd csökkenni. A meleg és
esős időszak a járványnak kedvez. A betegségek nagyjából 70
százalékát adeno-, rhino- és
parainfluenza-vírusok okozzák.
A felső légúti infekció cseppfertőzéssel terjed, fő forrása
a beteg ember. Köhögéskor,
tüsszentéskor a vírusok a levegőbe kerülnek. De az orrváladékkal szennyezett kéz, ill.
egyéb fertőzött tárgy is lehet a
betegség forrása.

A megfázásnak a jellegzetes
első tünetei a tüsszögés, nátha,
torokkaparás, hőemelkedés.
Később az orrváladék gen�nyessé válhat. A rhinovírusfertőzés tünetei már 10 órával
jelentkezhetnek a fertőződés
után.
Az influenza-vírus lappangási ideje egy naptól egy hétig
tarthat, és izomfájdalommal,
nagyon rossz közérzettel,
gyengeséggel, köhögéssel, magas lázzal kezdődik.
Az otthoni kezelés feladata a
tünetek enyhítése: bő folyadék
bevitele, láz- és fájdalomcsillapítók, köhögéscsillapítók vagy köptetők,
C-vitamin, gyógy-

szertári orrcseppek, torokfertőtlenítők.
Az enyhe megbetegedések
esetén a tünetek néhány nap
után javulnak. Ha a beteg állapota nem javul, ill. szövődmények lépnek fel (pl. középfül-,
arcüreggyulladásra, tüszős
mandulagyulladásra utaló
tünetek), forduljanak háziorvosukhoz.
Nagyon fontos a betegség
megelőzése. Az őszi-téli időszakban fogyasszunk vitaminban
gazdag gyümölcsöket. Kerüljük
a tömeget, zárt és zsúfolt helyeket. Kézmosás folyékony szap-

pannal, és ha lehetséges, kézfertőtlenítés. Szájmaszk használata,
gyakori szellőztetés. A környezet
tisztán tartása és fertőtlenítése,
különösen a gyakran érintett
felületeken és a beteg közvetlen
környezetében. Nem mellőzhető a köhögési etikett betartása, egyszer használatos papír
zsebkendő használata, és utána
kézmosás kézfertőtlenítéssel. Ha
ezeket a szabályokat betartjuk,
lassítjuk a betegség terjedését,
és megóvjuk magunkat és másokat a betegségtől.
Dr. Temesi Sándor
háziorvos, tüdőgyógyász
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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2020-ban is megállíthatatlan volt a Looney Tunes a XXXIV.
Perfect Change Alpokalja Kupán
Február 1-jén zárult a
XXXIV. Perfect Change Alpokalja Kupa, ahol idén
17 csapat versengett a végső sikerért a Széchenyi isko l a t o r n a c s a r n o k á b a n .
A 2019/2020-as kiírásban
ismét címvédés történt, és
teljesen megérdemelten a
Looney Tunes csapata diadalmaskodott. A győztes csapat az
összes meccsét megnyerte, és
a döntőben is magabiztosan
3-1-re nyert az AS Kóma ellen.
Looney Tunes csapat tagjai:
Lang Dávid, Soós Attila, Sipos
Gábor, Kovács Gábor, Bouti
Dávid, Németh Bence, Nagy
Zsolt, Bedi Noel, Vass Gábor,
Horváth Márk, Dancsecz Tamás, Csákvári Milán, László
Ferenc, dr. Costhache Marin.
A bronzmérkőzést Mámor
Club3 - MNÖK-MNSS Hodos

együttesei játszották, a rendes
játékidő és a hosszabbítás után
2:2 volt az eredmény, és maratoni büntetőpárbajt követően
9:8-ra a Mámor győzött és szerezte meg a harmadik pozíciót.
Sport36 Szentgotthárd Kupa
döntője nagy izgalmakat és
végig sportszerű mérkőzést
hozott, ahol az Apát&Hotel
B.senye-Szeszpanyol csapata 3-2-re diadalmaskodott a
Gotham City Sport Büfé felett.
Ezzel a sikerrel az apáti gárda
nyerte a 2. számú tornát, a
bronzérmet a Tabak1 PadoSokk szerezték meg az In-Team
előtt, miután a bronzmérkőzést büntetőkkel megnyerték.
A szervezők ezúttal is egyéni díjakkal is jutalmazták a
játékosokat. A Perfect Change
Alpokalja Kupában: gólkirály:
Bedi Noel és Sipos Gábor 6 gól

Looney Tunes
(Mindketten: Lonney Tunes),
legjobb kapus: Sömönek Róbert (As Kóma), legjobb játékos: Ács Levente (Mámor
Club3). A Sport36 Kupában:
gólkirály: Mihály Márk 10
gól (Apát&Hotel B.senyeSzeszpanyol), legjobb kapus:
Mikos Károly (Tabak1 PadoSokk, legjobb játékos: Gombás
Attila (Gotham C. SB.).
Az idei Meskó Norbert díjat László Ferenc, a Looney
Tunes játékos-edzője, kivá-

ló szentgotthárdi labdarúgó, edző, játékvezető kapta.
A László Lajos díjjal pedig egy
szentgotthárdi kötődésű, a
térségben futballozó tehetséges ifjú labdarúgót díjaztak a
szervezők, 2020-ban Horváth
Dominik (Black Gold) vehette
át ezt a nemes díjat, amit László Lajos özvegye Lászlóné Tóth
Aranka és az unokák adtak át.
A szervezők köszönik a
szponzorok segítségét. Folytatás 2020. decemberében. ( g.á.)

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
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V. Szentgotthárdi Női Kupa
A Perfect Change Alpokalja Kupa kísérőprogramjaként január 11-én,
szombaton rendezték az V.
Szentgotthárdi Női Kupát a
Széchenyi iskola tornacsarnokában. Az idei kupára 6
csapat adta le a nevezését

tes. A szép számú közönség
színvonalas és izgalmas
mérkőzéseket láthatott.
Az első helyet 2020-ban a
Police-Ola LSK csapata szerezte meg 4 győzelemmel
és 1 döntetlennel, a második helyen az Aranylábú

VIII. Andante Retro – Öregfiúk Torna
A hagyományokhoz híven az
öregfiúk csapatok is összecsaptak egymással január 25-én a
VIII. Andante Retro - Öregfiúk
Torna keretében. A kupára 12
csapat adta le nevezését, akik
számos helyről érkeztek, Szombathely, Zalaegerszeg, Kondorfa, a szlovéniai Muravidékről és
természetesen Szentgotthárdról. A csapatok három 4 csapatos csoportban játszottak a to-

le riválisaikat és játszhattak
tovább a tornagyőzelemért.
A három csapat körmérkőzéseken döntött az 1-3 helyezésekről, ahol az All Stars Öregfiúk
(Szentgotthárd) 1 győzelemmel
és 1 büntetők utáni győzelemmel ünnepelhette az újabb
bajnoki címet, az ezüstérmet
a Muravidék csapata szerezte
meg, míg a dobogó legalsó fokán a Csatorna Patkányok Old

A női győztes a Police-Ola LSK
Police-Ola LSK, Aranylábú Vastyúkok SE, Vándorlók, Aptivvomen, Pálinkás Csirkék, Vép. Érkeztek
csapatok Zalaegerszegről,
Szombathelyről, Sárvárról,
Vépről, és természetesen
helyi csapat is színesítette
a mezőnyt. A benevezett
csapatok körmérkőzéseket
játszottak egymással, és ezt
követően került ki a győz-

Vastyúkok SE végzett, míg
a bronzérmek a Vándorlók
csapata nyakába kerültek.
A szervezők különdíjakkal
is jutalmazták a játékosokat. Legjobb kapus: Köves
Bernadett (Police-Ola LSK),
Gólkirálynő: Boros Gabriella (Aranylábú Vastyúkok
SE), Legjobb játékos: Luczi
Evelin (Vándorlók).
(g. á.)

Nem kifogásolható
Szentgotthárd levegőminősége
A januári önkormányzati
ülésen Labritz Béla alpolgármester a légszennyezettséggel kapcsolatban
cáfolta a sajtótermékekben, internetes portálokon megjelent információkat. Szentgotthárd levegője a mért adatok szerint
nem kifogásolható.
Az Egyebek napirendi
pont alatt hangsúlyozta,
hogy a város levegőjének
minősége nem kifogásolható, minden adat – amely

az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján
is elérhető – határérték
alatti. Szentgotthárdon a
Széchenyi iskola udvarán
szerelték föl a mérőállomást, 24 órás adatszolgáltatással működik. (A
m e g ye t ö b b v á r o s á b a n
nincs ilyen mérőállomás.)
Me g n y u g t a t t a a l a ko s ságot, hogy az illetékes
s z e r ve k – a m e n ny i b e n
indokolt – megteszik a
szükséges intézkedéseket,
erről azonban nincs szó.

Az öregfiúk győztese az All Stars Öregfiúk
vábbjutó helyekért. A csoportmérkőzések parázs csatákat
és nagy küzdelmeket hoztak.
Az első akadályt, a csoportkört
az All Stars Öregfiúk, Alpokalja
Legalja, Kondorfa, Muravidék,
Csatorna Patkányok Old Boys,
Twin Peaks vették sikeresen.
A hat csapat egyenes kiesésben folytatta a továbbiakban
a mérkőzéseket. Az egyenes
kieséses szakaszban All Stars
Öregfiúk, Muravidék, Csatorna
Patkányok sikeresen győzték

Boys (Szentgotthárd) csapata
végzett. A szervezők ezúttal
is díjazták a legjobb egyéni
teljesítményeket. A torna legjobb játékosa Döbör Zsolt (All
Stars Öregfiúk), a gólkirály
Bartakovics Gábor (Csatorna
Patkányok Old Boys) lett, míg
a torna legjobb kapusa Lebar
Tomislav (Muravidék) lett.
A nézők izgalmas és kemény
meccseket láthattak, és jó volt
kicsit ismét megérezni a „régi
Alpokalja légkörét”. 
(g. á.)

Bana Tibor a Jobbik Vas megyei elnöke
A Jobbik Vas megyei szervezete sajtóközleményben
tudatta, hogy a február 2-án tartott Vas megyei tisztújító
választmányi ülésén a küldöttek titkos szavazással, egyhangúlag támogatták, hogy a szentgotthárdi Bana Tibor
országgyűlési képviselő legyen a szervezet megyei elnöke,
ezt a tisztséget két évig töltheti be. 2008-tól tíz évig, 2018-ig
volt a Jobbik Vas megyei elnöke, tisztségében négy alkalommal erősítette meg a megyei választmány. 2018-as országos
alelnökké választása után – országos feladatai miatt – nem
vállalta tovább a megyei elnökséget.
A következő két évben kizárólag Vas megyére és az uniós
szakpolitikára kíván összpontosítani.
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Futóverseny-sorozat szentgotthárdi győzelemmel
A stájer fürdők utcai futóverseny sorozatának (Thermen& Vulkanland Steiermark
Laufcup) ünnepélyes eredményhirdetésére ezúttal
november 15-én a Feldbach

Fürstenfeld, Loipersdorf – lehet pontokat gyűjteni. A helyezéseket, időeredményeket, lefutott kilométereket összesítik,
a félmaratoni győzelemért jár
a legtöbb pont. A legjobbakat

Jobbról a harmadik Németh Bálint, Woki Edina a bal szélen

melletti Leitersdorfban került sor. A versenysorozaton,
öt helyszínen – Leitersdorf,
Bad Waltersdorf, Bad Blumau,

év végén záró rendezvényen
díjazzák, ahova a pontverseny
legjobb férfi és női 1-30. helyezettjét, továbbá azokat, akik

1%

mind az öt versenyen részt
vettek hívják meg. Ezúttal 9
magyar – köztük 6 szentgotthárdi – futó kapott meghívást.
Az eredményhirdetésen értékes nyereményeket sorsoltak
ki, az estét állófogadás zárta,
élő zenével.
A férfiak mezőnyében Németh Bálint lett az összetett
győztes, szoros versenyben.
Bálint még csak két éve kezdett el versenyszerűen futni,
leginkább félmaratoni távokon. Egyéni csúcsa 1:22.50.

A legjobb magyar női eredmény Woki Edina nevéhez fűződik, aki az 5. helyen végzett.
Edina idén a tíz kilométeres
távokon versenyzett, szervezőként is részt vett a versenyeken. Mindkét versenyző az öt
helyszínen négyszer állhatott
dobogóra.
További eredményes meghívott szentgotthárdi futók:
Bíró László, id. Borbély Sándor, Kovács Balázs, Woki Zoltán.
(W. Z. )

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

Támogasson szentgotthárdi civil szervezetet!
Keresse meg azt a szentgotthárdi alapítványt vagy egyesületet, melynek projektjét, kezdeményezését szívesen támogatná, és ajánlja fel Ön is adója 1 százalékát!
Ne gondolja azt, hogy adója 1%-a kis összeg, amivel nem érdemes foglalkozni.
Kis adomány nem létezik! A civil szervezetek számára minden forint óriási segítséget jelent.
A rendelkező nyilatkozaton az Ön adóazonosító jele mellett a kedvezményezett
adószámát kell feltüntetnie.

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

Szentgotthárdi Civil Fórum 18897023-1-18

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

A Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány 18892901-1-18

Rendelőintézet Szentgotthárd Szakellátásáért Alapítvány 18898787-1-18

Szentgotthárd Énekegyesület 18893311-1-18

Alapítvány Szentgotthárd Szakképzéséért 18880890-1-18

Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesülete 18894219-1-18

Hármashatár Baráti Kör 18887268-1-18

Szentgotthárdért Közalapítvány 19246200-1-18

Iskolánk Tanulóiért Alapítvány 18881808-1-18

Szentgotthárdi Barokk Templomért Alapítvány 18888324-1-18

Synergy Fittness Szentgotthárd SE 18271948-1-18

Horgász Egyesület Szentgotthárd 19895794-1-18

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

Rábafüzesért Egyesület 18896493-1-18

Alapítvány a 100 éves Szentgotthárdi Gimnáziumért 18880230-1-18

Farkasfa Jövőjéért Egyesület 18898677-1-18

ÖRNYÉK Hagyományőrző és Harcművészeti Alapítvány 18284476-1-18

Egészségesebb Jövőért Alapítvány 18894611-1-18

Máriaújfaluért Egyesület 18896929-1-18

Szentgotthárdi Kerékpáros Egylet 18898543-1-18

Máriaújfalui SE 19893424-1-18

Szociális Otthon Lakóiért Alapítvány 18883570-1-18

Rábatótfalusi Sportegyesület 19893503-1-18

A Tehetségekért Alapítvány 18880292-1-18

Skorpió Kich-Box Sportegyesület 18892808-1-18

Alapítvány Szentgotthárd Óvodáskorú Gyermekeiért 18883910-1-18

Brenner János Emlékhely Alapítvány 18880711-1-18

Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület 18895564-1-18

Önkéntes Tűzoltó Egyesület Magyarlak 19247737-1-18

Szentgotthárdi Sportbarátok Egyesülete 18889727-1-18

Református Templomért Alapítvány 18882469-1-18

Szentgotthárdi VSE 19893589-1-18

Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 15574321-1-18

Szentgotthárdi Kézilabda Klub 19247964-2-18

Rába-vidéki Szlovén Nyugdíjas Egyesület 18891508-1-18

Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület 18894941-1-18

Rábavidéki Ifjúsági Egyesület 18622832-1-18

Szentgotthárd Fúvóskultúrájáért Egyesület 18897229-1-18

Kutyabarátok Egyesülete 18888111-1-18

Szentgotthárd Közbiztonságáért Alapítvány 18884313-1-18

PresiDance Táncsport Egyesület 18757367-1-18
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Helytörténeti érdekességek: a Klein-kávéház
A főtéren szinte mindennap elhaladunk a Széll Kálmán tér
14. előtt, időnként be is térünk a földszinti műszaki vagy
virágboltba. Ugyanebben az épületben az 1800-as években
még Olvasó Egylet, 1900-as évek első felében pedig kávéház
és kaszinó szórakoztatta a szentgotthárdiakat.

kávéházban toborozták a
szabadságharchoz az újoncokat. 1929-ben már Klein
Ferenc volt a kávéház tulajdonosa, aki külön könyv- és
hírlapolvasót hozott létre

Vaszary János növendéke volt,
számos kiállítása volt, illetve
Párizsban is élt és dolgozott.
Egy ideig ebben a házban
lakott Vakarcs Kálmán néprajzkutató is, aki 1920–33

Az épület már a település
1786-os térképén is látható,
akkor még egyszintes volt és
zsúptetős, majd az 1800-as
évek közepén emeleti rá-

a termekben, míg az épület
más helyiségeiben – kaszinó
módjára – lehetett táncolni,
mulatozni és kártyázni is, de
lakodalmakat, gyűléseket,
összejöveteleket is tartottak
benne. Sőt, Szentgotthárdon
az első mozivetítések is ebben
az épületben zajlottak.
1892-ben itt született Jobbágyi-Geiger Miklós festő, aki

között a városban tanárként
dolgozott.
Forrás és további érdekességek:
http://www.ztghonismeret.hu/
(Információ: Szentgotthárdi
Honismereti Klub | Magyar
Nemzeti Digitális Archívum)
(Szentgotthárd helytörténetéről indítunk sorozatot.
A szerk.)

építést kapott. Ekkor még
Amersin Ferenc kereskedő
háza volt. 1843-ban itt alakult
meg a szentgotthárdi Olvasó
Egylet, 1848-ban pedig itt a

A sportélet egykori
dokumentumait, tárgyi
emlékeit keresik
2020. július végén Szentgotthárd sportéletéről
nyílik kiállítás. Számos dokumentum és fénykép áll
már rendelkezésre, de a kupákon és érmeken kívül
kevés személyes tárgyuk van. Kérésünk: Ha Önöknek, vagy ismerősüknek van Szentgotthárd sportjával kapcsolatos tárgya (pl. mez, cipő, teniszütő, tőr,
egyéb sporteszköz, oklevél stb.) vagy olyan tárgy,
amiről úgy gondolja, hogy más is kíváncsi lehet rá,
kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, (írjon privát
üzenetet), hogy ezeket is kiállíthassuk. A kiállítás
zárásakor minden tárgyat visszaadunk. Akinek nincs
ellene kifogása, annak a nevét a támogatók listáján
közzé tesszük.
A város sportjának összefoglalója Értéktárunkban
olvasható: http://sztghonismeret.hu/ertektar
Elérhetőségünk: +36-94/380-113, molnar.
piroska@mfvk.hu
Szentgotthárdi Honismereti Klub

Kátai Zoltán Szentgotthárdon
Kátai Zoltán énekmondó,
előadóművész tavaly kapott
Kossuth-díjat. Immár hosszú

évek óta járja Magyarországot, a szomszédos magyarlakta régiókat, s énekli a magyar
históriás énekeket,
illetve múltunk egyéb
dalban megörökített
emlékeit. Az elhangzó énekek bizonyítják, hogy 16–17. század zenei kultúrája
mennyire változatos.
A szentgotthárdi érdeklődők igazán különleges élménnyel
lettek gazdagabbak
a január 27-én a Refektóriumban tartott
előadáson.
Kóborné
Kocsis Viktória

