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Ifjúsági Nap

2. oldal

Fúvós jubileum

2016. július

Szerelmesek Fesztiválja

7–9. oldal

5. oldal

Iskolai gálaműsor

„Csak szex és más semmi” –
Vígjátékkal indult
a Szerelmesek Fesztiválja
A „Csak szex és más semmi” című nagy
sikerű filmvígjátékkal indították június
28-án Szentgotthárdon a Szerelmesek
Fesztiválját, majd a szereplők közül
Csányi Sándorral és Schell Judittal találkozhattak az érdeklődők.
Hagyományteremtő szándékkal tavaly
indította útjára a Szerelmesek Fesztiválját
a szentgotthárdi önkormányzat, akkor a
„Szerelmes biciklisták” című, 1965-ben ké-

összeállítani, minden korosztály igényeit
próbálták figyelembe venni, népszerű,
elismert művészekkel lehet találkozni, műsoraikon szórakozni.
Nagy taps fogadta a „Csak szex és más
semmi” című film főbb szereplői közül
Csányi Sándort és Schell Juditot, akik a pályájukról, egymáshoz fűződő kapcsolatukról,
magánéletükről vallottak humorral és élccel
fűszerezve. Előbbiben főként Csányi jeleskedett, aki Jakab Anikó moderátor felvetésére,

12. oldal

Sport

13-14. oldal

Pedagógusnap
Szentgotthárdon június 6-án köszöntötték a tanítókat, tanárokat,
óvónőket pedagógusnap alkalmából. A hagyományokhoz híven az
önkormányzati hivatal Refektóriumában tartott ünnepségen adták
át a díszokleveleket, és kiosztották
„A 2015/2016-os Tanév Pedagógusa
Szentgotthárdon” címeket, valamint
a Szentgotthárd Város Közoktatásáért Díjat.

Az év pedagógusai

Csányi Sándor és Schell Judit
szült klasszikus magyar filmmel nyitottak.
Az idei fesztiválnyitón a Csákányi László
Filmszínházban Huszár Gábor, Szentgotthárd polgármestere arról beszélt, hogy most
is gazdag és sokszínű programot sikerült

miszerint amire nem akarnak, ne válaszoljanak, már az első kérdés után rávágta nagy
derültséget keltve: erre nem válaszolok.
Folytatás a 9. oldalon

A Himnusz eléneklése után Tali Gitta:
Akire sokat gondolok című versét mondta
el Hidasi Evelin, a Vörösmarty Mihály
Gimnázium végzős tanulója.
Huszár Gábor, Szentgotthárd polgármestere köszöntötte az önkormányzat
nevében a pedagógusokat. Emlékeztetett
rá, hogy 1951 óta ünneplik a pedagógusokat hazánkban.
Folytatás a 3. oldalon
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Szentgotthárdi Ifjúsági Nap
Június 10-e ismét a fiatalok
napja volt Szentgotthárdon.
Egészségügyi szűrésen vehettek részt, zenés, táncos,
ügyességi és kvíz feladatokat oldottak meg, a közelgő
olimpia jegyében.
Délelőtt az iskolák tanulói
egészségügyi és fittségi szűrésen vehettek részt a Uniqa
Egészségkamionon. A program
15 órától folytatódott az iskolák
felvonulásával a városon keresztül. A versengés az olimpia
témakörében zajlott, a csapatok
az előzetesen kisorsolt nemzetet
képviselhették (a Széchenyi iskolások Magyarországot, a III. bélások Jamaicát, míg a gimnazisták
Olaszországot). A nap győztese
a tárgyjutalmak mellett elnyerte
a Győztes Ifjak Serlegét is. A
rendezvényt a Szentgotthárdi
Ifjúsági Tanács, valamint a Pannon Kapu Kulturális Egyesület
közösen szervezte. A versenyszámok között megtalálhatók

voltak az ügyességi, zenés-táncos
és kreativitást igénylő feladatok.

A csapatok a programokon rendkívül aktívan vettek részt, és a
feladatokat végig
vidám hangulatban
hajtották végre. A
verseny győztese a
Vörösmarty Mihály
Gimnázium csapata
lett, a serleg mellett
Hopplá belépőt és
sportszervásárlási
utalványt kaptak, a
képzeletbeli dobogó második fokára
a III. Béla csapata

állhatott, míg a harmadik helyen a Széchenyi iskola diákjai
végeztek. A versenyen a III. Béla,
illetve a gimnázium tanárai is
részt vettek, akik a bográcsban
főzött ételeikkel vendégelték meg
a résztvevőket. A versenyek után
Tolvai Reni szórakoztatta a nagyérdeműt. A szervezők bíznak a
jövő évi folytatásban, és remélik,
a következő versenyen a csapatok
mellett még több érdeklődő és
kísérő érkezik az iskolákból.
(g. á.)
Fotó: Bana Ferenc
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Pedagógusnap:
átadták a kitüntetéseket, díszokleveleket
Folytatás az 1. oldalról

vezetőjének, Kovács Tibornénak,
az óvoda igazgatójának.
A hagyományokhoz híven
kitüntetéseket és díszokleveleket adott át Huszár Gábor
polgármester. A kitüntetetteket
tanítványaik, vagy kollégáik
méltatták.

Varga Évának, Háziné Molnár
Magdolnának, Szabóné Budai
Tündének, Pass Róbertnek és
Bácsi Sándornénak. Ugyancsak
„A 2015/2016-os Tanév Pedagógusa” c. elismerést adományozta Csörötnek – Magyarlak
Önkormányzata pályafutása

„Ma már tudományos kutatási
eredmények sokasága igazolja,
amit mindig is tudtunk: a magas
színvonalú iskolarendszer, a jó
iskola kulcsfontosságú szereplője
a pedagógus, akinek türelemre, emberségre van
szüksége, amikor a
jövő nemzedékéért
dolgozik. Sok lelkes
pedagógus dolgozik
Szentgotthárdon, ezt
köszönöm a város vezetése nevében.”
Az aktuális helyzetre utalva így folytatta
beszédét: Szentgotthárd Város Önkorm á ny z at a m i n d i g
magáénak érzi a városban működő okTóthné Monek Zsuzsa
Ernstné Molnár Valéria
tatási intézményeket,
bárki is legyen azok
Gyémánt díszoklevelet kapott végén Tótné Köncz Valéria
fenntartója.
Beszéde végén kérte a peda- Kocsis Antalné, Kuntár Lászlóné tagintézmény-vezetőnek.
Kóbor Zsóka előadásával folygógusokat, továbbra is aján- (egészségi állapota miatt nem
dékozzák meg a gyerekeket tudott jelen lenni) és Hrabovszky tatódott a program.
Az idei pedagógusnap alkaltürelmükkel, kedvességükkel, Dezsőné. Arany díszoklevelet
dicséreteikkel, hiszen formálá- vehetett át Pungor Klára és Ko- mából két kolléga miniszteri
elismerésben részesül, jelentette
sukhoz, nemesítésükhöz mind- vacsics Miklósné.
Szentgotthárd Város Önkor- be Domiter Judit az ünnepségen.
ezek elengedhetetlen eszközök.
Kocsisné Bucsi Etelka, a Szent„Kívánom Önöknek, mindig mányzata Képviselő-testülete
sikerüljön átélniük az ajándéko- a 2015/2016. tanévben vég- gotthárd és Kistérsége Egyesített
zás örömét!”
Császár Tamás, a szentgott50-60 éve végzettek
hárdi tankerület vezetője is
köszöntötte a pedagógusokat.
Beszédében utalt rá , nincs
olyan család, amelyik ne került
volna kapcsolatba a pedagógusokkal. Kérte a tanárokat, a
továbbiakban is dolgozzanak
úgy, hogy ne csak példát mutassanak, hanem példaképek is
lehessenek.
Az ünnepségen köszönte meg
a polgármester azoknak a pedagógusoknak az intézményvezetői
munkáját, akiknek lejárt a vezetői megbízatásuk: Bartakovics
Andrea kollégiumvezetőnek,
Tóthné Nagy Emesének a III. zett kimagasló, lelkiismeretes Óvodák és Bölcsőde intézményBéla Szakképző Iskola igazgató- szakmai munkája elismeré- egység-vezetője részére több
jának, Kocsisné Takács Évának a seként „A 2015/2016 Tanév évtizedes kiemelkedő szakmai
Széchenyi István 5-8. Évfolyamos Pedagógusa Szentgotthárdon” tevékenysége elismeréseként
Általános Iskola tagintézmény című elismerést adományozta Balog Zoltán, az emberi erőfor-

rások minisztere Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott.
Czuczainé Skaper Hilda, a
Szentgotthárd és Térsége Iskola
Arany János 1-4. Évfolyamos
Általános Iskolájának pedagógusa négy évtizedes kiemelkedő
hivatástudattal, gyermekszere-

Vassné Juhász Enikő
tettel végzett pedagógusi tevékenységéért, valamint a német
nemzetiségi nyelv oktatásában,
hagyományainak megőrzésében
kifejtett lelkiismeretes munkájáért Németh László-díjban részesül. A díjat másnap Budapesten
adták át.
A műsor Lugosi Liliána 7. c
osztályos tanuló énekes jelenetével folytatódott, felkészítő tanára
Katona Beáta volt.
A szentgotthárdi önkormányzat Szentgotthárd Közoktatásáért Díjat adományozott Tóthné
Monek Zsuzsannának, a SZEOB
Játékvár óvodapedagógusának,
Vassné Juhász Enikőnek, az
Arany János 1-4. Évfolyamos
Általános Iskola volt intézményegység-vezetőjének és Ernstné
Molnár Valériának, a Vörösmarty
Mihály Gimnázium tanárának.
Az ünnepség végén Kóbor
Zsóka, a Vörösmarty Mihály
Gimnázium végzős tanulója előadásában Gábor László „Elkísér”
c. dalát hallhatták, gitáron kísérte Labritz András. Az ünnepséget követő fogadás a JustFood
Kft. felajánlása volt.
(D. J.)
Fotó: Molnár Piroska
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2026-ig érvényes az új településrendezési terv,
civil szervezeteket támogattak
Június 29-én ülésezett a
szentgotthárdi önkormányzat. A képviselők elfogadták az új településrendezési
tervet, tárgyaltak a hétközi
és hétvégi orvosi ügyeleti
ellátásról, megszavazták,
hogy a civil szervezeteket
és a városrészeket támogató alapból kik részesedhetnek , mó dosították a
hulladékgyűjtésről és szállításról alkotott rendeletet.
Az önkormányzati ülés megkezdése előtt Huszár Gábor
p olgármester b ejelentette,
hogy Csukly Gergely, a Takács
Jenő Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője 25 év
után nem folytatja igazgatói
pályafutását, a továbbiakban
zongoratanárként dolgozik. A
polgármester röviden összefoglalta munkásságát. Csukly
Gergely 1988-tól tanított a
szentgotthárdi zeneiskolában,
igazgatóként növelte a zenét
tanuló diákok és a tanszakok
számát, létrehozta a képzőművészeti tanszakot is. Népszerűsítette a komolyzenét,
részt vállalt a város közéletében, bérletes hangversenyeket
szervezett.
Az ülésen megjelent Csukly
Gergely, munkája elismeréseként Huszár Gábor Polgármesteri Díszoklevelet adott át neki.
Az igazgató megköszönte a
megható figyelmességet, majd
arra kérte az önkormányzatot,

hogy a lehetőségekhez képest
a jövőben is támogassa a zeneiskolát. „Akárki az iskola
fenntartója és működtetője,
ott szentgotthárdi gyerekek
tanulnak.”
Az ülés előtt két szentgotthárdi diák vehette át a Széll
Kálmán-ösztöndíjjal járó elismerést, havi 5 ezer, illetve
10 ezer forintot kaphatnak a
tanév idején. Az önkormányzat
2014-ben alapította a díjat középiskolás és felsőfokú tanulmányokat folytató fiataloknak.
A pályázathoz pályamunkával
lehet jelentkezni, minden évben augusztus 31-ig. Az idén
Szűcs Anna és Páli Gáb or
nyerte el Szentgotthárd Széll
Kálmán-ösztöndíját.
Az önkormányzati ülésen a
polgármester beszámolt a két
ülés közötti eseményekről.
Hozzászólásában dr. Sütő
Ferenc elmondta, rendkívül
jól sikerült a júniusi Ifjúsági
Nap, amit sok mozgással az
olimpia jegyében tartottak ,
és este Tolvai Reni koncertje
zárta. Kovács Márta Mária,
a Pénzügyi, Városfejlesztési
és Jogi Bizottság elnöke kifejtette, hogy az ÁSZ vizsgálta
a Gotthard Therm Kft. 20112014 működését. A jegyzőkönyvből kiemelte, hogy szabályszerű volt a feladatellátás,
ugyanakkor az eladósodottság
mértéke olyan szintű, mely a
közfeladat ellátását és a fürdő
működtetését is veszélyezteti,

ÉPITÉSI TELEK ELADÓ!
Szentgotthárdon csendes övezetben,
a Kis utcában 961 nm építési telek eladó.
Villany a telken,
a gáz és csatorna rákötés befizetve.
Ára: 4.500.000 Ft
Érd.: 06 20 468 8000

továbbá hangsúlyozta az ÁSZ
megállapítását, hogy a fürdőhöz kötött kötvény, amiért a
tulajdonos önkormányzat vállalt kötelezettséget, kockázatos
a fürdő és a város életében.
Kovács Márta Mária javasolta, hogy az önkormányzat
tulajdonában lévő mindhárom
kft. esetében készüljön hos�szabb távú stratégiai terv az
októberi önkormányzati ülésre.
A képviselők megszavazták
az egyéni indítványt.
Az önkormányzat különösebb vita nélkül elfogadta a
településrendezési tervek felülvizsgálatát, a településszerkezeti tervet, a helyi építési
szabályzatot és szabályozási
tervet, az önkormányzati rendelet 2026-ig lesz érvényes.
A testület visszatért a májusi
ülésen már tárgyalt hétközi és
hétvégi orvosi ügyeleti ellátás
ügyére. Élő szerződés köti a
várost a szolgáltatást nyújtó
Morrow Medical Zrt.-hez. Az
önkormányzat vezetői tárgyaltak a helyi háziorvosokkal, akik
továbbra se vállalnak ügyeletet.
Ha köteleznék is erre őket, akkor se lennének elegen a város
és a kistérség ellátásához. A
képviselők 6 igen és 2 tartózkodás mellett megszavazták a
szolgáltató cég által kért havi
700 ezer forint szolgáltatási
díj emelést az orvosi ügyelet
ellátására.
Egyhangú szavazással módosították a hulladékgyűjtésről

és szállításról szóló rendeletet,
a törvényi változásnak eleget
té ve, azonban a díjak nem
változtak. Döntöttek a Civil
Alap időszerű elosztásáról, 2
millió 372 ezer forint támogatást kaptak a civil szervezetek,
városrészek, továbbá 140 ezer
forinttal támogatták a Partium
AMI kérelmét is.
Visszatértek a Hunyadi u.
14. sz alatti volt buszpályaudvar hasznosítására. Mint
közismert, pályázatot írt ki az
önkormányzat a hasznosításra,
az ötletek közül a Titán-Beton
Építőipari Szolgáltató Kft .
javaslatát (lakások, üzletek építése) tartották további megfontolásra alkalmasnak. Viniczay
Tibor, a kft. ügyvezetője felajánlotta, hogy tanulmánytervet készíttet az ötlethez. Az
önkormányzati ülésen Huszár
Gábor polgármester elmondta,
rendeződni látszik a Kaszagyár
sorsa (több mint egy évtizede
felszámolás alatt van). A buszpály audv ar ha sz nosítá sára
akkor kellene visszatérni, ha
komplexen vizsgálhatják a városnak ezt a részét. A jelenlegi
épület állagmegóvásáról vagy
felújításáról a 2017-es költségvetés tervezésekor fognak
dönteni.
Az önkormányzati képviselők megszavazták, hogy nem
javasolják tanulmányterv készítését a buszpályaudvar hasznosítására.
(t. m.)
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Jubileum:
110 éve alapították a szentgotthárdi fúvószenekart
Szentgotthárd Város Fúvószenekara június 25-én
ünnepelte alapításának 110.
évfordulóját. A jubileumi
fúvószenekari találkozóra
Vas megyéből, Ausztriából
is érkeztek fúvószenekarok.
A város már délelőtt visszhangzott a fúvószenészek friss
és pattogó muzsikájától, a zenekarok egymást követve vonultak
a barokk templom előtti térre. A
vendégzenekarok között volt a
Körmendi Városi Fúvószenekar,
Szombathely Város Fúvószenekara, a Táplánszentkereszti Ifjúsági Fúvószenekar, Kőszeg Város
Fúvószenekara, Csepreg Város
Fúvószenekara, Kőszeg Város
Fúvószenekara és a Mogersdorfi
Fúvószenekar (ők csak a délutáni
programon vettek részt).

eredménye, hogy elérkeztünk a
jubileumhoz.”
Az elnök megköszönte minden
korábbi és mostani zenésznek

Rápli Róbert, Szabó Ferenc
és karmesternek, hogy életben
tartották a fúvós együttest, és élvezetet szereztek a közönségnek.

Az évfordulóra új egyenruhát
kaptak a zenészek, a rendezvényeikhez is hozzájárult a város.

nyelte a muzsikusokat, a Szombathelyi Mátyás bakák indulót
játszották közösen.
Szabó Ferenc, a Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség
elnöke köszöntötte a szentgotthárdi zenekart. Elmondta, hogy
a legtöbb, hosszú múltra visszatekintő zenekar a Dunántúlon
található. Nemrég ünnepeltek
a kőszegiek, 150 éves a hagyomány náluk. A korosztályok
sokszínűsége is jó összetartó erő
a közösségben. Beszéde végén
Szentgotthárd Város Fúvószenekarának nívós szakmai munkáját
elismerő díszoklevelet adott át
a 110 éves jubileumi évforduló
alkalmából Rápli Róbert karnagynak, Bedőcs Gábor egyesületi elnöknek és Fébert Miklós
szárnykürtösnek, aki 1957 óta
tagja a zenekarnak.

A szentgotthárdi fúvósok a templom előtti téren

A körmendi zenészek menetelnek
A hagyományokhoz híven
közös zenéléssel kezdődött az
ünnepség, Rápli Róbert, a házigazda Szentgotthárd Város
Fúvószenekara karnagyának vezényletével Gréts Károly ünnepi
indulóját játszották együtt.
Elsőként Bedőcs Gábor, a
Szentgotthárd Fúvóskultúrájáért
Egyesület elnöke köszöntötte a
110 éves múltra visszatekintő
szentgotthárdi fúvósokat és a
vendégeket. „Szinte felfoghatatlan, hogy a városban 110 éve
működik fúvószenekar. A helyi
közösségépítésnek is fontos része
a zenekar, szinte a város minden
rendezvényén jelen vannak, de
elviszik Szentgotthárd jó hírét máshová is, ahol fellépnek.
Kitartó munka, és helytállás

város büszke lehet a zenekarra.
Az utóbbi három évben összesen
3 millió forinttal támogatta az
önkormányzat a működésüket.

Megköszönte a szentgotthárdi
önkormányzat és a szponzorok
támogatását is.
Labritz Béla alpolgármester az
önkormányzat nevében köszöntötte a zenészeket. Elmondta, a

Beszéde végén az alpolgármester
ígéretet tett, hogy a hangszerek
pótlásában is segít majd az önkormányzat.
A beszéd után Szélesi Attila, a
sárvári fúvósok karnagya vezé-

A jubileumra öltötték fel új egyenruhájukat a zenészek

Az ünnepség végén Tóth Máté
szombathelyi karnagy vezetésével
eljátszották a Szamos menti indulót.
A zenekarok a környező falvakban, Alsószölnökön, Magyarlakon, Csörötneken, Apátistvánfalván is felléptek.
Délutántól estig a Várkertben
felállított sörsátorban, a fúvósparádén igazi örömzenélés
szórakoztatta a közönséget. A
zenekarok 35 perces műsorral váltották egymást. A nagy
meleg, majd a vihar se szegte
kedvét a fúvószene kedvelőinek
és a városlakóknak. A házigazda
együttest több mint másfél órán
át tartotta színpadon a közönség
szűnni nem akaró tapsa.
(t. m.)
Fotó: Bana Ferenc
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A tizedik gyalogos
zarándoklat Maria Bildbe
A Keresztény Megmozdulásokért Egyesület Szentgotthárd
szervezésében az idén tizedik
alkalommal indultak Szentgotthárdról és a környező településekről a Maria Bild-i kegytemplomhoz. A hatvan zarándok
gyalog tette meg az oda-vissza
majd’ 30 km-es utat, amelyen

megemlékeztek Zsámpár Lászlóról, aki egykoron felelevenítette
e gyalogos-zarándoklatot, és már
a Mennyei Hazában lakozik lelke
által. A szentmisén imádkoztak a
betegekért, a zarándokutat Brenner János boldoggá avatásáért
ajánlottak fel.
Horváth R. László

Az Opel Szentgotthárd támogatja a város rendezvényeit
Nagyra értékelve a szentgotthárdi kulturális rendezvény
sorozatot, amelyet a Pannon
Kapu Kulturális Egyesület
Szentgotthárd városával karöltve idén is szervez, az Opel
Szentgotthárd vezetősége
úgy döntött, hogy az idei
rendezvényeket egymillió
forinttal támogatja.

„Számunkra rendkívül fontos
hogy milyen környezetben tevékenykedünk, milyen a nálunk dolgozó munkatársak életminősége.
Ebbe nagymértékben beletartozik
Szentgotthárd város kulturális
élete, sokszínűsége is,” – emelte
ki Grzegorz Buchal vezérigazgató.
„Látván a város igyekezetét,
hogy minél gazdagabb és válto-

130 éve született Pável Ágoston

Pályázati felhívás
középiskolás diákoknak
1886. augusztus 28-án Vashidegkúton (ma Cankova) született Pável Ágoston. A középiskola első négy évét a szentgotthárdi gimnáziumban végezte. Születésének 130. évfordulója
alkalmából a szentgotthárdi Móra Ferenc Városi Könyvtár és
Múzeum pályázatot ír ki két témában középiskolás diákok
számára.
– Képzeletbeli levél a kisdiák Pável Ágoston „tollából”
szüleinek a szentgotthárdi gimnáziumból
– Élet a gotthárdi gimnáziumban Pável Ágoston korában
Mindkét témában a pályázónak lehetősége van saját fantáziája, elképzelése alapján fogalmazni. A szülőknek írt levél fiktív,
elképzelés alapján íródjon – ilyet Pável Ágoston a valóságban
sohasem írt –, de érdemes az életrajza, művei alapján, illetve
egyéb forrásokból tájékozódni a kisdiák Pável Ágostonról,
illetve a korabeli gimnáziumi életről.
A dolgozat terjedelme legfeljebb 5 gépelt oldal legyen.
Beadási határidő: 2016. szeptember 27. (kedd)
A pályázat beadható magyar vagy szlovén nyelven,
postai vagy elektronikus úton a következő címekre:
Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum,
9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 2.
molnar.piroska@mfvk.hu

zatosabb programokat hozzon
össze, úgy döntöttünk, hogy
ezen erőfeszítéseket mi, az
Opel is támogatni szeretnénk”
– mondta Buchal.
Az Opel Szentgotthárd, mint
a térség legnagyobb munkáltatója, több mint negyed évszázados működése során eddig is
szerepet vállalt Szentgotthárd

város és intézményei munkájának segítésében, tekintettel
arra, hogy az Opel üzletfilozófiájának meghatározó eleme
a társadalmi felelősségvállalás. Legutóbbi példa erre a
Csernyánszky Imre Országos
Pneumatikai Verseny sikeres
lebonyolításának támogatása a
III. Béla Szakközépiskolában.

Takács András
Isten kertésze lett
A szombathelyi székesegyházban dr. Veres András egyházmegyei kormányzó, győri püspök
az egyházmegye papsága és a

hívek jelenlétében áldozópappá szentelte a SzentgotthárdMáriaújfaluból származó Takács
Andrást. A főpapi szentmise
keretében a jelen lévő lelkipásztorok kézrátételükkel fogadták
közösségükbe Takács Andrást, akinek jelmondata:
Az Úr lelke van rajtam,
azért kent fel engem, hogy
örömhírt vigyek a szegényeknek (Lk 4,18).
Az újonnan felszentelt
pap június 20-án mutatta be
primíciáját (elsőszentmise)
a szentgotthárdi Nagyboldogasszony Plébánia-

templomban, melyet megtisztelt
jelenlétével Pápai Lajos nyugalmazott püspök. A zsúfolásig
megtelt templomban az egyházközség nevében dr. Dancsecs
Zsolt, a város nevében Huszár
Gábor polgármester köszöntötte Takács András újmisést.
A szentáldozat bemutatását
követően főtisztelendő Rimfel
Ferenc plébános úr szólt az
ünnepelthez, emlékezvén a
megboldogult nagymamájára, aki imáiban sokszor kérte,
hogy unokája fogadja el Isten
hívó szavát.
A szentmise újmisés-áldással
ért véget.
Horváth R. László
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Szerelmesek Fesztiválja – Szerelem a mûvészetekben
A tavaly hagyományteremtő
szándékkal életre hívott rendezvény idén hat naposra bővült, június utolsó és július
első napjaiban a szerelemé
volt a főszerep a városban.
A szerelemről, de nem csak
szerelmeseknek szóltak a második Szerelmesek Fesztiválja
programjai, amelyekre idén is
rengetegen voltak kíváncsiak.
Csányi Sándorral és Schell Judittal indult a fesztivál hete, a
„Csak szex és más semmi” című
magyar vígjáték vetítésére és
az azt követő közönségtalálkozóra megtelt a Csákányi László
Filmszínház nézőtere. Másnap
Csányi Sándor önálló estjén sem
maradtak üres székek a Kolostorudvarban, a férfi és a női agy
működése közti különbségek
bemutatásán – bár egy-egy
esetben magukra is ismerhettek
– nagyokat nevetett a közönség.
Csütörtökön a SZEMLE Egyesület szervezésében nyílt meg a
„Szentgotthárdi alkotók tárlata”
a Templomgalériában, ahol helyi
művészek mutatták be, hogyan
jelenik meg a szerelem, mint a
legősibb múzsa a különböző képzőművészeti ágakban. A kiállítás
megnyitó végén Kóbor Zsókát
hallhatták az érdeklődők. Este
Kálloy Molnár Péter „Pesti álom”
című koncertjére gyűltek össze
szerelmesek és nem szerelmesek
a Kolostorudvarban. A koncert
remek hangulatban telt, az egyegy dalnál ritmusszekcióként is
működő közönség egy „Sláger”
megalkotásába is besegíthetett.
Az est vendége a tavaly már

megismert és megszeretett Für
Anikó volt. Pénteken irodalmi
délutánnal indult a program,
először Csuk Ferenc „Álmok
vermeiben, A női szépség” című
kötetének darabjaiból olvastak
fel többen, majd Varga Richárd
és Kelemen Zoltán „Szállj költemény” című előadását hallgathatta meg a szép számú közönség a Színház aulájában. Este
zsúfolásig megtelt a Kolostorudvar Kern András „Lövölde tér”

– néhány tanítványát is felfedezte. A nagy meleg sem szegte
kedvét a gyerekeknek és szüleiknek, akik a Kolostorudvarban
megnézték a Gergely Theater
előadásában „A császár új ruhája” című mesejátékot. Müller
Péter „Halhatatlan szerelem”
című előadására megtelt a Színház, sokan eljöttek, hogy meghallgassák a népszerű írót. Nagy
tömeg gyűlt össze a Várkertben
is, s bár néhány viharfelhő kö-

című koncertjére. Volt itt minden, rengeteg történet, humor,
szerelem és két vendég művész
is, Heilig Gábor és Hernádi Judit,
akik feledhetetlenné tették ezt a
koncertet. Késő este a Canarro
zenekar varázsolt szerelmes
hangulatot a főtérre, a szökőkút
mellett sokan összegyűltek, hogy
meghallgassák az este végére
már igazi örömzenélésbe váltó
zenészeket. Szombaton Dr. Fűzfa
Balázs előadása töltötte meg a
Színház auláját, Gyarmati Fanni
és Radnóti Miklós kapcsolatáról
beszélt az érdeklődőknek, akik
között – örömmel jegyezte meg

zeledett, a jó hangulat elűzte a
rossz időjárást. Hevesi Tamás
parádés műsorvezetéssel alapozta meg az estet, majd Caramel
fantasztikus hangja töltötte meg
a teret. Dér Heni és táncosai
tovább fokozták a hangulatot,
végül a Copacabana brazil show
táncosok forrósították fel a levegőt. A szombat estét a Lobo
Latino igazi fiesta hangulatban
telő koncertje zárta. Vasárnap
délután Tóth Krisztinával találkozhattak olvasói, az írónővel
Fekete Linda, a Weöres Sándor
Színház művésze beszélgetett.
Bár a gyerekeknek szólt Dolák-

Saly Róbert koncertje, a felnőttek
legalább annyira jól szórakoztak,
mint a legkisebbek. A Várkert
nevetéstől és énekléstől volt hangos vasárnap délután, a koncert
végén pedig cukorágyúból érkezett az édesség a gyerekeknek. A
Színházban egy gombostűt nem
lehetett elejteni, annyian voltak
kíváncsiak Jakupcsek Gabriellára
és vendégeire. A műsorvezető
a szombathelyi Weöres Sándor
Színház művészeivel, Fekete
Lindával, Bálint Évával, Trokán
Péterrel és Jordán Tamással
beszélgetett színházról, szerelemről.
A vasárnap esti záró koncertet – stílszerűen – Péterfy Bori
& Love Band adta, amelynek
egyik legnagyobb meglepetése az
volt, amikor egy dal erejéig Nagy
Ritát láthattuk és hallhattuk. A
fesztivált a Vízivarázs, látványos
szabadtéri vízijáték zárta.
A hétvége folyamán több kísérőprogram is várta a fesztiválozókat, volt kézműves vásár,
népi fajátékok a gyerekeknek,
„rózsaszín köd” installáció, a
Szentgotthárdi Fotóklub biztosította a szerelmes kattintásokat,
de a fürdő is számos szerelmes
programot kínált a kikapcsolódni vágyóknak, az éttermek szerelmes menükkel, a szállásadók
kedvezményes csomagokkal
és meglepetésekkel készültek
a fesztiválra látogatóknak. A
Csákányi László Filmszínházban
egész héten mozifilmek várták a
felnőtteket, gyerekeket, szerelmeseket és nem szerelemeseket
egyaránt.
Sz. R.
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Szerelemtõl szerelemig, színészek az élet sójáról
A szentgotthárdi Színház
teljesen megtelt, többen
állva hallgatták Jakupcsek
Gabriella talk show-ját a
Szerelmesek Fesztiváljának
utolsó napján. Bálint Éva,
Fekete Linda, Jordán Tamás,
Trokán Péter, a szombathelyi
Weöres Sándor Színház tagjai vallottak szerelemről, csalódásról, sértett hiúságról. A
színészek megejtő őszinteséggel beszéltek életükről,
sok humorral és iróniával
szőtték tele az estét, a közönség nevetéssel és vastapssal
jutalmazta az élményt.
Jakupcsek Gabriella másodszor vállalt feladatot a szentgotthárdi Szerelmesek Fesztiválján.
Jordán Tamás színházigazgatót
szinte kérdezni se kellett, azonnal elmesélte, ő még nyolcadikba
járt, amikor szerelmes lett egy
gimnazista műugró lányba. Szorgalmasan járt a nyomába, órákig

évet éltek együtt házasságban,
16 unokájuk és 19 dédunokájuk
született.)
Jakupcsek Gabriella kérdésére, hogy a színészek nemegyszer
„kiválasztottjai” is a szexuális
csábításoknak és kihívásoknak,
ezt hogy élik meg Fekete Linda azt mondta, ezen „túl kell
esni”. A színházban, amikor
szerelmest játszanak, és „puszilkodnak”, van, aki nagyon
belemenős, más nem engedi
meg, vagy a párok megbeszélik
egymás közöt hogyan oldják
meg. Bálint Éva például nem
beszéli meg, vagy elcsattan az a
színpadi csók, vagy nem.
Az persze tény és való, hogy
sok színésznek szakmabeli a párja. Bálint Éva is így ismerkedett
meg férjével, Szabó Tiborral,
Molnár Ferenc Üvegcipőjében
játszottak együtt Sepsiszentgyörgyön.
A beszélgetésen többször is
előkerült, hogy a színházi embeTelt ház a Színházban

várta az edzések után a versenypálya bejáratánál, mindhiába.
Később kiderült, hátul szökött
ki előle… Ötgyerekes családban
nőtt fel, szigorú katolikus neveltetésben részesült, sokáig hitte
is, hogy a szexualitást kizárólag
gyermeknemzés céljából lehet
gyakorolni. (Szülei magas kort
értek meg, több mint hetven

rek élete nem egészen „normális”,
próba, majd esti fellépés, szinte
alig találkoznak civil emberekkel.
Trokán Pétert is otthagyta első
nagy szerelme, a Bene Mari (lám,
több mint negyven év múlva is
hogy emlékszik a nevére!). Iskolai
bulin ismerkedtek meg, sokáig
kézen fogva jártak, mígnem egyszer meglátta a csalfa lányt egy

szőke fiúval… Soha többé nem
szólt hozzá, és nem is köszönt
neki! A színész rezignáltan konstatálta, a sors a későbbiekben is
valahogy úgy rendezte körülötte
a dolgokat, hogy nem ő szakított, őt hagyták el. Habitusához
azonban nem fér, hogy aki menni
akar, azt visszatartsa.

Trokán Péter megjegyezte,
ő egyedül annak a csalfa Bene
Marinak nem tudott megbocsátani…
A beszélgetés fonala a csalódás,
válás felé fordult. Jordán Tamás
elmondta: három anyától négy
gyereke született, nem bontotta
fel az első házasságát, még „nem

Jakupcsek Gabriella, Jordán Tamás, Fekete Linda,
Bálint Éva, Trokán Péter

A Gyergyótekerőpatakon született Bálint Éva két lábbal áll a
földön. Egyetemista korában érte
a „nagy pofára esés”, egy román
fiúba volt viharosan szerelmes,
akiért egy éjszaka átutazta az
egész országot, mégis elillant a
szerelem. Aztán Nagyvárdáról
már Budapestre kapott szakítólevelet „te jobbat érdemelsz
nálam! stb.”, sírdogált, de állta a
sarat, nem kereste többé.
Jakupcsek Gabriella megjegyzésére, hogy a hormonok szintjén biológiailag három évig tarthat a nagy érdeklődés, Trokán
Péter megszólalt: ki az a hibbant,
aki ezt kitalálta…
Fekete Linda azt mondta, ő
inkább örökké jegyben szeretne
járni (tavaly kérték meg a kezét!). Az esküvő, a házasság, az
valami más. Ő volt az, aki azt
mondta, megérzi, ha elromlott a
kapcsolat, és vált, nem bír benne
maradni. Első szerelme 5 és fél
évig tartott, a barátja utána 5 és
fél évig nem szólt hozzá.

jött el a pillanat”. A felesége geodéta mérnök, későbbi élettársaival mindig valamelyik színházban
ismerkedett meg. „Nehéz egy
színésszel együtt élni!” „Engem
mindig szerettek, mert olyan
szeretetreméltó vagyok, meghökkenek, ha valaki nem szeret.”
Bálint Éva öt éve él házasságban Szabó Tibor színművésszel,
két gyermeket nevelnek. „Ne változzon semmi, nekünk ez így jó!”
Trokán Péter a szombathelyi
színházról, mint egy nagy családról beszélt, a fiatalok között
most is kialakulnak párkapcsolatok. Nem is érti, miért a két
hetvenkedő fickót hívták meg
erre a beszélgetésre… (nagy
nevetésben tört ki a publikum!).
A közönség hálás tapsa után
Huszár Gábor, Szentgotthárd
polgármestere köszönte meg a
beszélgetést a műsorvezetőnek
és a színészeknek, és ajándékot
is adott át nekik.
(t. m.)
fotó: Bana Ferenc
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„Csak szex és más semmi” – Vígjátékkal indult
a Szerelmesek Fesztiválja
Folytatás az 1. oldalról
Aztán persze még olyan kényes
kérdésekre is őszinte, sokszor
részletesebb választ adtak, amikre esetleg valóban mondhatták
volna, hogy ezt inkább hagyjuk.
Csányi Sándor egy film forgatásakor találkozott először Schell
Judittal, és immáron húsz éve
tart a barátságuk. A Radnóti
Színházban is együtt dolgoztak,
ahogy most a Tháliában. Schell
Judit elmondta, hogy a film ötlete
2002-ben született meg Goda
Krisztina rendező fejében, s már
2004-ben nekifutottak az elkészítésének, de aztán csak 2005-ben

valósult meg, és lett nagy siker.
(A művészek egy-egy sztorit is
felelevenítettek a filmkészítésről.) A filmben és a színházban
szakmailag erősen kötődnek
egymáshoz, de a magánéletben
külön utakon járnak. Azt is megtudhatták a mozi nézőterét csaknem megtöltők, hogy mindketten
másodszor futottak neki a társas kapcsolatnak, mindkettőjük
szakmabelivel él együtt, és több
gyermeket nevelnek. Schell Judit
– aki valamikor versenytáncos is
volt – elárulta, hogy hivatalosan
nincsenek összeházasodva a párjával, de feltett szándékuk volt,
hogy amikor az USA-ban járnak,

Las Vegas valamelyik kápolnájában megpecsételik kapcsolatukat.
Aztán a nagy jövés-menésben
azt vették észre, hogy már Los
Angelesbe érkeztek, de Las Vegasban egyszerűen elfelejtettek
összeházasodni. Hitvallása szerint nem szeretné életét csupán a
szakmájára, a színházra áldozni,
legalább annyira fontos számára a
magánélete, amikor nem színész,
s ezt a kettőt igyekszik összhangba hozni. A sokak számára férfiideálként nyilván tartott Csányi
Sándor arról is mesélt, milyen
közös programokat szerveznek
a fiával. Nagy tapsot kapott,
amikor megfelelő komolysággal

azt ecsetelte, hogy ő bizony nem
a köztudatban bohém, kicsapongó életet élő színészek táborát
szeretné erősíteni. Neki fontos a
hűség, az idillikus családi háttér.
Aki kicsapongó életre vágyik, az
ne házasodjon meg. Felhívta a
jelenlévők – főként az „erősebb”
nem tagjainak – a figyelmét arra,
hogy az okos és határozott nő
úgy tudja irányítani a férfit, hogy
az azt higgye, minden aszerint
történik, ahogy ő szeretné.
Az esten szó esett még szerepekről, próbákról, darabokról,
s arról is, hogy lesz folytatása a
„Csak színház és semmi más”
című tévésorozatnak.

A szavak varázslója, aki szobrásznak tanult
Tóth Krisztina költő, író,
műfordító volt a vendég
július 3-án a Színházban.
A Szerelmesek Fesztiválján
Fekete Linda, a szombathelyi Weöres Sándor Színház
színésze kérdezte.
A két művésznek pillanatok
alatt sikerült olyan oldott, barátságos hangulatot teremteni,
mintha csak egy családi délutánon ülnénk, és hol nevetünk, hol
szomorkodunk a jóízű beszélgetésen, és az elhangzott műveken.
Tóth Krisztina Győrből, a
kimondottan gyerekeknek szervezett Győrkőc fesztiválról érkezett Szentgotthárdra, férjével
és örökbefogadott kislányával.
Rögvest a beszélgetés elején
elárulta műhelytitkát, van egy
mindentudó füzete, abba mindent feljegyez, amit érdekesnek
talál. Hogy vers születik az élményből, novella, vagy tárca,
ez később dől el, s persze az is
előfordulhat, hogy fogalma sincs,
miért is írta föl: például azt, hogy
nő szatyorral! Győrben olvasott
fel gyermekverseiből, ott például
azt írta föl: gólyalábasok fogyis
kislánnyal. Megtudtuk, a két
szó azt a pillanatot rögzítette,
amikor látta a gólyalábasokat
menetelni, és műlábas kislány
bámulta őket a tömegben. Ha

fotós lett volna, gyönyörű képpé
váltak volna… így majd esetleg
megjelennek egy novellában.
Van olyan is, hogy félálomban
jut eszébe valami, de el is illan az
egész. A férjének, vagy másnak,
a legritkábban szokott műveket
felolvasni, inkább kész könyveket
szokott átküldeni Müller Péter-

Tóth Krisztina ír verset, novellát, tárcát (több újságban
publikál), regényt és drámát is. A
fordítás nagyon nehéz műfaj, azt
tapasztalta, a sajátos közép-kelet-európai humor és irónia „nehezen jön át” más nyelven. Habár
a franciáknál Voltaire nyelvezete
is meglehetősen szarkasztikus,

Tóth Krisztina Budapesten született, édesanyja ötvös, nagyapja
grafikus volt. Azt mesélte, hogy ő
„valami nagyra vágyott”, ezért választotta a szobrászatot. A Képző
és Iparművészeti Szakközépiskola
szobrász szakán érettségizett
1986-ban. A középiskolai években
kezdett el publikálni (középiskolásként kezdett verseket írni,
1985-ben nyert a Sárvári Diákírók
nek, Márton Lászlónak (írók), az
ő kritikájukat el tudja fogadni. A
könyvek illusztrációja az egy másik szakma, „legfeljebb ujjongani
tudok, hogy milyen jól sikerült”.
A grafikust legtöbbször a kiadó
választja ki, kérnek próbarajzokat (Tóth Krisztina: A lány, aki
nem beszélt című könyve lett az
„Az Év Gyermekkönyve 2015”
díjazottja, Makucz Gabriella
illusztrálta).
A gyerekeinek is szívesen olvas
verseket, Tamkó Sirató Károlyt,
Lackfit nagyon szerették.

érezte, az az ember, aki szavakkal dolgozik, nem egészen azt
mondja, amit szeretne. Sajnos a
jó fordítókról sokszor megfeledkezik a szakma, teljesen helyénvalónak tartja, ha díjaznak egy
irodalmi alkotást, akkor a díj felét
kapja meg az, aki lefordította az
adott ország nyelvére.

és Diákköltők Találkozóján).
Dolgozott a Nemzeti Múzeumban, elvégezte az ELTE francia
tanári szakát, ösztöndíjasként
élt Párizsban. Öt évig dolgozott a
Francia Intézetben, fia megszületése után kezdett gyermekverseket írni. Szabadúszó, írásaiból él.
Válása után tíz évig ólomüveg-készítésből, műfordításból tartotta
el magát.

de a kortárs francia szerzőkre ez
nem jellemző. „Egyenesben nem
lehet viccet és humort fordítani,
olyan ez, mintha a belső képernyőn, a szó helyén üres lenne a
monitor.” Példaként édesanyját
említette, aki orosz származású,
és hiába él Magyarországon,
nem úgy érti az iróniát, mint aki
itt született. Elmesélte, hogy ő
is szinte belebetegedett, amikor
Németországban a Frankfurti
Könyvvásáron a nyilvánosság
előtt angolul kellett válaszolnia
újságírók kérdéseire, mert úgy

Fekete Linda a családjáról is
kérdezte. Fia érettségi előtt áll,
úgy véli, a fiatalokat túl korán
helyezik nyomás alá, hogy milyen
szakmát, életpályát válasszanak,
nincs elég idejük tapasztalatot
szerezni, elfelejtenek mérlegelni.
Író-olvasó találkozókon tőle is
rendszeresen megkérdezik, jó, jó,
hogy könyveket ír, de mégis mi a
rendes foglalkozása?
A beszélgetés végén Fekete
Linda saját készítésű gombgyűrűvel ajándékozta meg az írónőt.
(t. m.)

10 Szentgotthárd

2016. júLius

Ruttkai-Latinovits Napok a moziban
Latinovits Zoltánt 40 éve,
1976. június 4-én gázolta el
a vonat Balatonszemesnél,
s rá tíz évre, 1986. szeptember 27-én, azaz 30 éve, hogy
elhunyt élete nagy szerelme,
Ruttkai Éva, a kiváló színművész is. Nem akármilyen
volt a megismerkedésük, s
nem akármilyen véget jelölt
ki a sors a kapcsolatuknak.
Szentgotthárdon a két színész-nagyság tiszteletére
Ruttkai-Latinovits Napokat
szerveztek június 11-én.
Őrült volt, géniusz volt, lelki
beteg volt, vagy csak meg nem
értett ember a „színészkirály”?
Ezek a dilemmák is előkerültek
a Ruttkai-Latinovits Napok első
rendezvényén, június 11-én a
szentgotthárdi Csákányi László
Filmszínházban, ahol Huszár Gábor polgármester köszöntőjében
elmondta, hogy szeptemberben
még egyszer visszatérnek majd
erre, de más jelentős kulturális
programot is kínálnak még az év
folyamán. Bevallotta, hogy beszédeit egy-egy híres ember gondolatai, jegyzetei alapján szokta
felépíteni, megfogalmazni. Most
Ruttkai Éva „Parancsolj velem
tündérkirálynő” című életrajzi
történetei adták a „mankót”. Egy
1961-es kis epizódot fel is olvasott
arról, Latinovits hogyan hódította
meg Ruttkai Éva szívét.
Tarics Péter újságíró, író, okleveles politikai szakértő bemutatta
Latinovits Zoltánt színészként,
versmondóként, rendezőként,
magánemberként, és részletesen
szólt haláláról is.
Szerinte a művészről azok
tudnak hiteles képet alkotni, akik
látták a színpadon, a filmekben,
versmondás közben. Negyvenöt
éves korára Latinovits egész életművet alkotott. Rendezői pályája
ugyan tragikusan befejezetlen
maradt, versmondóként azonban
korszakalkotó volt. A művészt inkább lehet géniuszként, mint zseniként minősíteni. A színházhoz
kapcsolódóan még díszleteket is
tervezett, hiszen építészmérnöki
diplomával is rendelkezett. Tarics
Péter arról is szólt, hogy alapos
kutatómunka után, három éve

jelentette meg könyvét a színész
életéről és haláláról, akinek túlfűtött szellemisége befolyásolta
művészi tevékenységét, karrierjét
és halálát is. Szenvedésekkel teli
pályája volt, hiszen állandóan
lázban égett, nem tudta ezt az
előadások után sem csillapítani.

elmebeteg, tébolyodott, ahogy azt
sokan terjesztették róla. Tarics
Péter megpróbált megnyugtató
választ adni Latinovits halálára,
saját kutatásai és erről írt könyve
alapján. Szerinte a múlt rendszerben meghamisították a jegyzőkönyveket, igyekeztek a szemesi

Szép Renáta
moderátorként
Tarics Péterrel
beszélget
Ezért mondták egyesek, hogy
őrült tehetség. A színházak vezetői sem tudtak vele mit kezdeni.
Sok konfliktusa volt emiatt például a híres rendezővel, Várkonyi
Zoltánnal is. Latinovits 1956-ban
a debreceni Csokonai Színházban
kezdte pályáját, 1959-ben Szendrő József színész-rendező már
Miskolcra küldte, ami használt

vonatbalesetet öngyilkosságként
beállítani. Az elmúlt csaknem
négy évtized során még soha
senki nem nyomozott Latinovits
Zoltán halála körülményei után
olyan alapossággal, szenvedéllyel,
kíméletlenül kitartó munkával,
szakértelemmel, mint ő, s úgy
érzi, pontot tett a találgatások
végére. Nagy nehézségek árán

Tárlat a moziban a Ruttkai-Latinovits Napokhoz
is a pályafutásának. Botrányhősnek is minősítették, de ő úgy
vélte, kritikusai tehetségtelenek és
rosszakarók, akik nem értik meg
őt. Ruttkai Éva sokat tett érte, sokszor megvédte. Voltak nagyszerű
filmek, mint a Szindbád, az Isten
hozta őrnagy úr, Az ötödik pecsét,
de gyengébb alkotásokban is vállalt szerepet, de csupán a pénzért
tette, mert annak hiányát sokszor
érezte. Egyre jobban emésztette
kedélybetegsége, de sohasem volt

betekinthetett a 40 évvel ezelőtti
rendőrségi és vasúti jegyzőkönyvekbe, 28-szor is megfordult a
tragikus esemény helyszínén,
megpróbálták rekonstruálni a
történteket.
Latinovits féltestvérével, a néhány éve elhunyt Bujtor Istvánnal
utazott a baleset napján Balatonszemesre nevelőapjához és
édesanyjához. Szakadt az eső, de
délután fél öt körül már kisütött
a nap. A család elindult sétálni, de

míg a többiek visszatértek, addig
Latinovits tovább sétált szöveget
tanulva. Ezt látta egy közelben
lakó egyetemi tanár, behívta magához egy pohár borra. Majd a
színész folytatta útját. Annyira belemerülhetett a szövegtanulásba,
hogy nem vette észre, hogy egy
kitaposott ösvényen túl közel került a vágányhoz, amelyen éppen
akkor érkezett a Nagykanizsáról
Budapestre tartó gyorsvonat. A
szerelvény léghuzata a mozdony
hátsó feljárójához repítette a színészkirályt, aztán még vonszolta
a testet, amíg meg tudott állni.
Latinovitsot a negyedik kocsi
alatt találták meg. A becsapódás
eltörte a csigolyáját, a bal lábát egy
nyitott ajtó lépcsősora csonkította
meg. A gyorsan kiérkező mentők
nem tudták életben tartani a
siófoki kórházig, tíz perccel az ütközés után meghalt. A ma 66 éves
mozdonyvezető visszaemlékezése
szerint csak egy nagy koppanást
hallott, azt is csak a Nyugati
pályaudvarra visszatérve tudta
meg, kit is ütött el. Az a hölgy, aki
annak idején tanúvallomásában
azt állította, hogy a színész a vonat
elé ugrott, utólag elismerte, hogy
csak a mozdonyvezető védelmében tette ezt.
Szép Renáta kérdéseire válaszolva Tarics Péter a nagy művész
életéről még további érdekes részletekkel szolgált. Arról is beszélt,
hogy Az ötödik pecsét című film
forgatásakor Cserhalmi György
már akkor érezte, hogy Latinovits
mögötte áll, amikor még meg sem
szólalt, mert akkora volt a kisugárzása. Cserhalminak amúgy
példaképe, apai barátja volt.
Arra is kitért, hogy Latinovits és
Ruttkai szinte tépték egymást, de
olyan nagy érzelmi kötődés volt
köztük, hogy nem tudtak egymás
nélkül élni, és mindenben kiálltak
egymásért, a színházért, a színészi munka jobbításáért. Amikor
Ruttkai Éva elment Amerikába,
Latinovits csodálatos levelet írt
neki. Az író-újságíró elmesélte
azt is, hogy Ruttkai Éva éppen a
budapesti Fészek klubban szándékozott verset mondani, amikor
kollégája – az azóta szintén elhunyt – Bárdy György telefonhoz
hívta. Egy balatonszemesi család
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értesítette a tragikus hírről, először meg sem akarta hallgatni
őket. A művésznő őrjöngve rohant ki az utcára, Bárdy próbálta
nyugtatgatni. Az öngyilkossági
teóriának az is ellentmond, hogy
a színésznek komoly tervei voltak még. Cserhalmi Györgynek
például üzenetet hagyott, hogy
menjenek el egyet együtt bringázni, valamint előkészítette a nagy
sikerű „A kutya, akit Bozzi úrnak
hívtak” 1976-os előadása kapcsán
tervezett lemezfelvételt.
Persze azért az is sokat elárul
a művész lelki állapotáról, hogy
Latinovits folyamatosan pszichiátriai kezelésre szorult, s a
boncolásánál az is kiderült, hogy

egyszerre három szívinfarktust is
kapott, amiket csodával határos
módon túlélt. Sebő Ferenc, a
Nemzet Művésze video-bejelent-

A művészpár boldog együttlétben

Mozimûsor

július 15. 19:00, július 17.
18:00, július 19. 19:00
A függetlenség napja – Feltámadás (szinkronizált amerikai
sci-fi akciófilm – 3D)

Egyszer győzött az ember a
Föld ellen támadó elképesztő
túlerővel szemben, de az idegenek nem nyugodhattak bele a
kudarcba…
július 16. 17:00, július 17.
16:00
Tini Nindzsa Teknőcök: Elő
az árnyékból (szinkronizált
amerikai akcióvígjáték – 3D)
Michelangelo, Donatello, Leonardo és Raphael visszatérnek
a mozikba, hogy még nagyobb
és még ádázabb gonosztevőkkel
vegyék fel a harcot…
július 16. 19:00, július 18.
19:00
Csontok és skalpok (szinkronizált amerikai horror-westernfilm – 2D)

kezés segítségével arról beszélt,
egy óriási Latinovits-alakításnak
volt részese együttesével és Weöres Sándor költővel együtt, amit

A jégkorszak sztárjai, valamint rokonaik, szerelmeik és a
tápláléklánc összes gyöngyszeme
pályája legnagyobb és leglátványosabb kalandjába keveredik,
amibe még a Föld is beleremeg…

Az akciódús film a régi vadnyugat egy félelmetes mentőakciójának a krónikája, amelyben az
elraboltak kiszabadítására induló
csoport küldetése és saját túlélése
egyaránt veszélybe kerül…
július 20. – augusztus 4.
Vetítési szünet
augusztus 5. 19:00, augusztus 7. 18:00, augusztus 9. 19:00
Mike és Dave esküvőhöz
csajt keres (szinkronizált amerikai komédia – 2D)
Mike (Zac Efron) és Dave
(Adam DeVine) a felelőtlen bulizás, az elhajlás, a komolytalanság
és a fel nem növés bajnokai, amikor pedig nővérük férjhez megy,
fogalmuk sincs, kit vigyenek magukkal a hawaii lakodalomba…
augusztus 6. 17:00, augusztus 7. 16:00
Jégkorszak – A nagy bumm
(szinkronizált amerikai családi
animációs film – 3D)

augusztus 6. 19:00, augusztus 8. 19:00
Tarzan legendája (szinkronizált amerikai kalandfilm – 3D)
John Clayton egy évtizede már
valódi úriember, de hírt kap arról,
hogy korábbi otthonában, Kongóban gonosz dolgok zajlanak, ezért
odautazik és harcba száll…
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később egy óvodai tévéfelvételen
a művésznek meg kellett volna
ismételnie, de képtelen volt rá.
A kínos helyzetet a jelen lévő
Ruttkai Éva segítségével tudták
csak megoldani. A Ruttkai-Latinovits Napok nyitó programjában
szerepelt még a művészpárról
készült rendhagyó, máshol még
nem vetített filmnek, valamint
a Szindbád című játékfilmnek a
vetítése is. Bár a hivatalos programba bevették a Latinovits
féltestvérével, Frenreisz Károllyal
történő beszélgetést is, de a zenésznek, zeneszerzőnek az utolsó
pillanatban le kellett mondania a
részvételt.
lendvai

VETÍTÉSI SZÜNET
A Csákányi László Filmszínház
ezúton tájékoztatja a Tisztelt
Olvasókat arról, hogy a szabadságolások és a karbantartási
munkálatok miatt július 20-tól
augusztus 4-ig a mozi zárva tart,
a nyári leállás utáni első előadás
pedig augusztus 5-én (pénteken)
lesz.
ÍGÉRETES FÉLÉV
A szentgotthárdi moziban
a digitális vetítéstechnikára
történő átállás óta egymás után
dőlnek meg a korábbi rekordok.
Most az első félévek – tavaly
felállított – látogatottsági csúcsa lett a múlté, mert akkor az
esztendő első hat hónapjában
összesen 11332 néző ült be
az előadásokra, idén pedig az
említett időszakban már 12063
vendég érkezett. A negyedéves
periódusokat tekintve 2015-ben
a második – április-június – lett
az erősebb (6291 fő), és a legkeresettebb a Jurassic World című
3D-s kalandfilm volt, amelyet
753 érdeklődő nézett meg; idén
viszont az első – január-március
– bizonyult az eredményesebbnek (6838 fő), és a legtöbben a
Zootropolis – Állati nagy balhé
című 3D-s animációra váltottak
jegyet, összesen 812 tikettet
vettek meg. Az idén június 30ig külön szervezett előadásra
15 alkalommal került sor, és
ezeken eg ybe vé ve 1386-an
vettek részt.
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Kiállítás és iskolai gálamûsor
Június 7-étől 15-éig láthatták az
érdeklődők a Színház aulájában a
Szentgotthárd és Térsége Iskola
Arany János 1-4. Évfolyamos Általános Iskola tanulóinak alkotásait.

A tanév során készült gyönyörű
rajzokat, festményeket, kézimunkákat, ötletes ajándéktárgyakat
első alkalommal mutatták be kiállításon. Június 10-én a Színházban

tartották az Arany János Általános
Iskola Gálaműsorát, melyen szinte
az iskola összes tanulója fellépett.
Telt ház előtt szerepeltek a gyerekek. A vers, mese, ének, tánc, ug-

rókötél bemutató egyaránt elnyerte
a közönség tetszését, és vastapssal
jutalmazták a fellépőket.
(Információ: Arany iskola)
Fotó: Bartos Károly

Egészségünkért, ismeretterjesztõ sorozat (3.)
A koszorúér-elmeszesedésrõl röviden
A verőerekben az elmeszesedést valójában egy zsírszerű
anyag érfalban való lerakódása
előzi meg, ami a folyamat későbbi fázisában kisebb-nagyobb
mértékben elmeszesedik. Ez
a zsírszerű anyag a verőereket
szűkíti, de a lerakódás helye
egyénenként jelentős mértékben különbözik. Van, akinél a
szív koszorúerei, van, akinél
az agyat ellátó erek, van, akinél
például az alsó végtagi erek
betegednek meg, és az emberek
egy részénél minden szervet
ellátó ér is megbetegedhet. A
betegség nagy valószínűséggel megelőzhető: egészséges
életmóddal, testmozgással,
diétával, a dohányzásról való

leszokással, a vérnyomás és a
vérzsírok rendezésével. Különösen komolyan kell ezekre
figyelnie annak, akinek a családjában szívinfarktus, vagy
gutaütés már előfordult. A beteg panaszai is egyénenként különböznek, attól függően, hogy
melyik érben legkifejezettebb
a zsírszerű anyag lerakódása,
és ezáltal az adott ér szűkülete.
Maga a szűkület is panaszt
okoz, ha komoly mértékű, ami
a szív esetében a fizikai vagy
pszichés terhelésre jelentkező
mellkasi nyomás vagy szorítás
formájában jelenik meg. Még
nagyobb probléma, hogy a
felrakódás helyén az érfal sérülhet, ami miatt a sérülés helyén

véralvadás indul, és perceken
belül az adott ér elzáródhat. Ez
az elzáródás az adott ér által
ellátott szívizom-terület elhalásához vezet. Ez a szívinfarktus.
Az elzáródást nagy biztonsággal
ki lehet nyitni, ha a beteg egy
szívkatéteres-laborral rendelkező kórházba kerül, Vas megyében a Markusovszky Egyetemi
Oktató Kórházba. Ha viszont a
beteg nem jut kórházba, akkor
az elhalás egyre nagyobb lesz, és
később már hiába nyitja meg az
orvos az elzárt eret, az elhalás
már nem fordítható vissza.

Ezen cikk legfőbb üzenete,
hogy akinél mellkasi nyomás
jelentkezik, ami nem szűnik meg
15 percen belül, akkor mentőt kell
hívni, mert minden késlekedés a
szív egyre nagyobb mértékű károsodásához vezet. Sajnos a betegek
többsége még ma is későn érkezik
a szívkatéteres-laborba, átlagosan
3 órával a panaszok kezdete után.
Emiatt még sokszor és sok helyen
kell elmondani, leírni a fentieket.
Prof. Dr. Nagy Lajos
főigazgató-kardiológus
Markusovszky Egyetemi
Oktatókórház Szombathely
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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Beszámolunk a júniusi sporteseményekrõl

Koszár Zsolt fölényes gyõzelme Fürstenfeldben
Az ausztriai Fürstenfeldben
450 futó állt rajthoz azon az utcai
futóversenyen, amely vonalvezetése a város központjában nyolc
történelmi kutat érintett.
A kellemes futóidőben megre n d e z e tt v e r s e ny e n tö b b
gotthárdi futó is indult, közülük
Koszár Zsolt (Synergy Fitness
Szentgotthárd) szerepelt kiemelkedően, aki 30:48,2 perces idővel
közel 4 perces előnnyel nyerte a
10 km-es főfutamot.
Jobb gotthárdi eredmények:

5 km női abszolút (35 induló):
2. Woki Edina (Szentgotthárd).
10 km férfi abszolút (190): 1.
Koszár Zsolt.
30-34 éves korcsoport (39): 1.
Koszár Zsolt.
60-64 év (7): 3. Borbély Sándor
(Szentgotthárd).
Oberpullendorfban (Felsőpulya) 400 futó részvételével
rendeztek utcai futóversenyt, a
10000 m-es táv 30-34 éves férfi
korcsoportban (9 induló) Kovács
Balázs 3. helyezést ért el.

V-VI. Korcsoportos Strandlabdarúgás Országos Döntõ
bajnok Gyöngyöstől 3-0-ás, míg
a bronzmeccsen a budapesti
Jedliktől 5-3-as vereséget szenvedtek. Ezzel a Nagy Róbert
által felkészített, Szukics Máté,
Balogh Ádám, Soós Attila ,
Szabó Bence, Szukics Marcell,
Nagy Noel, Bajzek Márk, Nyári
Olivér, Burka Balázs és Tóth
Bence összeállításban szereplők
az idei évben is az előkelő 4. helyen végeztek. A gotthárdi iskola érdemeit gazdagítja az, hogy
az intézmény két tanulóját, Soós
Attilát és Andrejek Szabolcsot
meghívták az U20-as válogatott
nyári siófoki edzőtáborába.

Az Országos Strandlabdarúgó Döntővel lezárultak a
201/2016-os tanév diákolimpiai rendezvényei. Az utolsó
siófoki döntőn az SZMSZC III.
Béla Szakképző Iskola csapata
képviselte Szentgotthárdot és
a megyét. Az idei döntőn is
kitettek magukért a fiúk, hiszen a csoportjukat megnyerve
(megelőzve: Szegedet, Kazincbarcikát és Tatabányát) jutottak
tovább az egyenes kieséses
szakaszba. A gotthárdiak a legjobb nyolc között a budapesti
Dózsa ellen 2-0-ra nyertek,
ám az elődöntőben, a későbbi

Tekés elismerés
rendel:

szerdán 10-12 h

hétfőn 15-18 h
csütörtökön 15-18 h

Június 17-én tartotta a Vas Megyei
Te k e s z ö v e t s é g a
szokásos évértékelő rendezvényét, az
eseménynek szentgotthárdi díjazottjai
is voltak. A megyei
szövetségtől elismerő plakettet vehetett
át Tróbert József, a
Szentgotthárdi VSE
elnöke. Az elismerés
átadása előtt a megyei szövetség vezetője, Németh Lajos
kiemelte Tróbert
József érdemeit, az

öltözőépítés, a magyar-szerb válogatott meccs szervezésével kapcsolatos
teendők, illetve az
utánpótlás-nevelés
területén végzett
áldozatos munkájával kapcsolatban,
amelynek köszönhetően megkaphatta
ezt a szép elismerést.
A rendezvény alatt
átvehették a Szentgotthárd VSE ifjúsági játékosai a bajnoki
aranyérmeket és a
serleget.
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Labdarúgás:
lehetett volna jobb is
A labdarúgó megyei I. osztályban a Kiswire Szentgotthárd VSE a 8. helyen
végzett 39 ponttal, a szintén
39 pontos Rum mögött. Az
őszi szezon végén még a 7.
helyen zártak.
Heiter László edző elmondta,
hogy a Rum azért tudott azonos
pontszámmal előbbre végezni,
mert több győzelme volt. Ősszel
22 pontot szereztek, míg tavas�szal csak 17-et. Irányítása alatt
a gotthárdi csapat 43 pont alatt
eddig még nem végzett egy-egy
bajnoki évben. Papíron a téli
szünet alatt erősödött a csapat,
de ez sajnos nem érvényesült az
eredményességben. Olyan csapatok ellen hullattak el pontokat,

amelyek jóval gyengébb játékerőt
képviseltek. A gárda átlagéletkora
meglehetősen fiatal, ez visszatükröződik a hullámzó teljesítményben is. Sajnos még mindig
nincs olyan tapasztalt, rutinos
játékos, aki adott esetben a pályán tudná irányítani, motiválni
a fiatalokat. A Király SZE ellen
például a 93. percig 1-0-ra vezettek, akkor kaptak egy szögletet,
s a beívelés utáni ellentámadás
eredményeként az egyenlítő gólt.
Itt kellett volna a rutin. A gólok
nagy részét rögzített helyzetből
kapták, amit szintén el lehetett

Rábatótfalusi fiatalok
Ljubljanában

volna kerülni. Egy kis odafigyeléssel végezhettek volna a 3-5.
hely valamelyikén. A felkészülést
a következő bajnoki évre július
közepén kezdik, hiszen augusztus
elején már kupameccs lesz. Körmendtől igazoltak egy játékost,
egy pedig visszatért a csapathoz
Ausztriából. Az a cél, hogy a
középmezőny élén végezzenek.
A Rábatótfalui SE a megyei
II. osztály Körmendi csoportját a 2. helyen zárta 68
ponttal, egy ponttal a bajnok
Nádasd mögött úgy, hogy az
őszi szezon után még magabiztosan álltak az élen.
Merkli József edző szerint a
nádasdi vereség pecsételte meg
a sorsukat. A meccsen kiállítás
is történt, ennek ellenére uralták
a találkozót, csak gólképtelennek
bizonyultak. Az is számított,
hogy Szarvaskenden vereséget
szenvedtek, s ezt a jó erőkből
álló csapatot odahaza sem tudták
legyőzni, így pontokat vesztettek
ellenük. Csalódást okozott a játékosok körében, hogy nem lettek
bajnokok, annak ellenére, hogy
tudták, nem fogják vállalni a
magasabb osztályban szereplést.
A nádasdi mérkőzés után eléggé
maguk alatt voltak a fiúk, hiszen
ezen a meccsen a döntetlen is
elég lett volna a bajnoki címhez.
A következő bajnoki évre már
július elején elkezdték a felkészülést, de a bajnokság átszervezése
miatt még nem tudják, hová
kapnak majd besorolást. Mivel
ők biztosítani tudják az utánpótlásra vonatkozó előírásokat, így
biztos, hogy továbbra is a megyei
II. osztályban tudnak indulni.
(l. e.)
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A Szentgotthárdi Önkormányzat lapja
Felelős szerkesztő: Treiber Mária • Felelős kiadó: Szentgotthárd
Város Önkormányzata • Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.
• Nyomdai előkészítés, nyomtatás: 2A Reklámstúdió Kft.,
Szombathely • Terjesztés: Savaria Post • ujsag@szentgotthard.hu
ISSN 0238-9312

Nemzetközi utánpótlás-labdarúgótornán képviselte Magyarországot a Rábatótfalui SE
csapata. A negyvenharmadik
alkalommal megrendezett viadalon magyar, olasz, osztrák
és szlovén csapatok vívtak küz-

delmes mérkőzéseket, melyen
a tótfalusi együttes a második
helyen végzett. A fiatalok szlovéniai szereplését a Magyarországi Szlovének Szövetsége
támogatta.
Horváth R. László

Termelõi piacon
üzlethelyiség bérbe adó!
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 93/2016. számú határozata alapján az alábbi hirdetményt
teszi közzé:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a termelői piac területén lévő szentgotthárdi 1377/5/B hrsz-ú,
épületben lévő 13, 65 m2 és 11, 65 m2 területű üzlethelyiségeket
bérbeadásra meghirdeti.
Az üzlethelyiség/ek önálló (víz és villany) almérő/vel/kkel
rendelkez/ik/nek, a helyiség/ek fűtése elektromos fűtőpanellel
történik.
A pályázatra a kiinduló minimum bérleti díj: 2500 Ft/m2/hó.
A bérlet időtartama határozatlan, 3 hónap felmondási idővel.
A pályázat beérkezésének határideje: folyamatos
A pályázatok elbírálásának határideje: a beérkezést követő
testületi ülés.
A pályázatnak tartalmaznia kell a helyiségben folytatandó
tevékenységet.
A képviselő-testület a legjobb ajánlattevő javára dönt. Amennyiben
a legjobb ajánlattevővel a szerződéskötés nem valósul meg, úgy a
soron következő ajánlattevővel történik meg a szerződéskötés, amen�nyiben ajánlata eléri a meghirdetett minimum közölt bérleti díjat.
A bérleti ajánlatot forintra megnevesítve kérjük benyújtani.
A bérleti díj az előző évi infláció mértékével automatikusan
emelkedik.
A pályázónak vállalnia kell a 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését is a bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg.
A képviselő-testület eredménytelen, ill. számára nem megfelelő
tevékenységi kört tartalmazó pályázat esetén új pályázatot írhat ki.
Bővebb felvilágosítás a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetésén, illetve a 94/553-032-es telefonszámon kérhető.
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Húsz év az egészség szolgálatában
Két évtized egy civil szervezet történetében már tekintélyt parancsoló idő. Május
27-én ünnepelték a Színházban a Harmónia Egészségvédő Kör megalapításának 20.
évfordulóját.
A Békefi Antal Népdalkör
– melynek több Harmónia köri
tagja is van – előadása után
Csörnyi Zoltánné, a Magyar Vöröskereszt területi szervezetének
elnöke, a Kör titkára üdvözölte
a vendégeket, majd egy kínai
mondással kezdte beszédét:
az egészség nem minden, de
egészség nélkül a minden semmi.
Napjainkban az egészségkultúra
szerves része az általános műveltségnek. A Harmónia Egész-

amelyekkel nem kell lemondani
a finom ízekről, mégis egészségesek. A Kör megkapta már az
Év Civil Szervezete Szentgotthárdon címet is. Megköszönte a
szervezet munkáját, és további jó
munkát, sikereket kívánt.
Dr. Jáger Rita főorvos, a Magyar Vöröskereszt Vas megyei
szervezetének elnöke elevenítette fel a húsz év alatt történteket.
Elmondta, hogy 1995-ben egészségügyi masszázs tanfolyamon
vetődött fel a klub megalakításnak a gondolata. 1996-ban a
Vöröskereszt területi szervezete
vállalta, hogy 13 taggal megalakítsa az egészségmegőrző
klubot. A jövőképük az volt,
hogy Szentgotthárd legyen az
egészségtudatosan élők városa.

Huszár Gábor
polgármester köszönti
a jubiláló Kört

Dr. Jáger Rita a klub
történetét eleveníti fel

ségvédő Kör megalakulásakor Az első vezetője dr. Láng Anna
alapszabályában megfogalmazta, volt, s 1997-ben vették fel a
hogy elsődleges célja különböző Harmónia Egészségvédő Kör
programokkal hozzájárulni a la- nevet. Ezt követően már éves
kosság egészséges életmódjának munkaterv alapján dolgoztak, s
alakításához. TevékenyséCsörnyi Zoltánné (középen)
ge kedvező fogadtatásra
vesz át elismerést
talált a városban.

Huszár Gábor, Szentgotthárd polgármestere
azt hangsúlyozta, hogy
egy olyan szervezet 20
éves jubileumát ünneplik,
amelyik valóban nemes
célok megvalósításán dolgozik: fiatalok és idősebbek egészségének megőrzéséért, a betegségek
megelőzéséért. A húsz év
alatt sokan megfordultak
a szervezetben, tapasztalataikat
átadva. A Harmónia tagjai nemcsak beszélnek az egészségről,
de maguk is példát mutatnak.
Jubileumi receptfüzetükben
több olyan receptet kínálnak,

igyekeztek tevékenységükkel a
lakosság minden rétegéhez eljutni. 1999-től ételbemutatókat is
tartottak, majd receptfüzeteket
is megjelentettek. Több vezetőváltás után egyre szélesebb tevé-

kenységi kört fogtak át, például
elsősegélynyújtó versenyekre is
felkészítettek. Neves előadókat

Utalt arra, hogy a városban több
mint 60 civil szervezetet kell
összefogni. Ezek között kitűnő

A Békefi Antal Népdalkör énekel
is meghívtak. A klubot jelenleg
hétfős vezetőség irányítja hat területi csoportot átfogva. A tagok
száma évről évre nő. Igyekeznek
együttműködni más egészség-

munkájával kitűnik a Harmónia
Egészségvédő Kör is, amely az
elmúlt húsz évben valóban megvalósította a harmónia lényegét,
a teljes összhangot, egyetértést.

Csuk Mihályné
az Egészségvédő Kör
mindennapjairól beszél

Dr. Nagy Lajos
egészségvédő témájú
előadást tart

védő szervezetekkel, ahogy a
városi civil szervezetekkel is.
Csuk Mihályné, a Kör vezetője
képes beszámolót tartott a klubéletről. Úgy fogalmazott, hogy
az emberek nagy része
a betegségtől való félelemtől szorong, mégsem
tesz eleget a megelőzéséért. Az életmódváltás
fontos, de ehhez nagy
akaraterő, kitartás és
szemléletváltás is szükséges. Az életmódváltás
közösségben, közösen
könnyebben valósítható meg, amire éppen a
Harmónia Egészségvédő
Kör a jó példa.
A civil szervezetek
képviselői is köszöntötték a
jubiláns szervezetet. Többek
között Kovács Márta önkormányzati bizottsági elnök, a
Szentgotthárdi Civil Fórum titkára méltatta a klub munkáját.

Az ÁNTSZ körmendi vezetője
állami szervként köszöntötte
a jubiláló Kört, majd prof. dr.
Nagy Lajos, a szombathelyi
Markusovszky Kórház főigazgatója tartott előadást, amelyben
fő hangsúlyt kapott, mit tehet
az ember az egészségéért, az
egészséges életmódért az érelmeszesedés ellen.
Az ünnepségen kitüntetéseket
is átadtak. Elismerő oklevélben
részesült: Csörnyi Zoltánné,
Kovács Lászlóné, Csuk Mihályné. Emléklapot kapott: Pénzes
Tiborné, Antal Györgyné, dr.
Láng Anna, Kozmáné Pőcze
Zsuzsanna, Savanyó Miklósné,
Tamás Józsefné. Oklevelet vehetett át: Krajczár Irén, Kukor
Ferencné, Vari Lászlóné.
A kísérő programok között
szerepelt a jubileumi, „Pástétomok és saláták Harmónia módra”
című receptkönyv bemutatása.
Lendvai Emil
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