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A szlovén nemzetiségi
szószólóval beszélgettünk
A hazánkban élő tizenhárom őshonos
nemzetiségnek 2014 májusától van nemzetiségi szószólója az Országgyűlésben.
A szlovén nemzetiséget a szentgotthárdi
Kissné Köles Erika képviseli. A szószóló
asszonyt parlamenti munkájáról kérdeztük.
– Hogyan indult a nemzetiségi szószólók
parlamenti munkája?
– Nehézkesen, betanulósan, de egyre eredményesebbek vagyunk.
– A szószólók státusa abban különbözik
az országgyűlési képviselőkétől, hogy nincs
szavazati joguk és nem interpellálhatnak,
nincs frakciójuk. Milyen formai keretekben
dolgoznak?

Ünnep elôtti
varázslatok a fôtéren
Családias hangulatban telt az adventi
ünnepi készülődés Szentgotthárdon.
A Pannon Kapu Kulturális Egyesület a
város főterére várta a helyieket.
Kiss Éva, a Pannon Kapu Kulturális
Egyesület elnöke elmondta, decemberben
a Café Corso teraszán és a közelében lévő
részen kínáltak programokat, a Színház
aulájában pedig hasznos kézműves elfoglaltságot kicsiknek és nagyoknak. A szép
környezetben lévő terasz volt a színpadi
fellépések helye, ahol az Arany János iskola,
a Széchenyi iskola, a gimnázium diákjai és a
korábbi szokásokhoz híven a Szentgotthárdi
Pszichiátriai Betegek Otthonának lakói is

Folytatás a 4. oldalon

előadták műsorukat. Az este öttől fél hétig
tartó a programok alatt helyi termékeket,
kézműves portékákat, gyertyákat, ajándéktárgyakat vásárolhattak a kilátogatók.
Mindez jó alkalom volt arra, hogy ismerősök találkozzanak és beszélgessenek egy
forralt bor mellett, családias hétvégeken
hangolódjanak az ünnepre. Az időjárás is
kegyeibe fogadta a látogatókat. A családsegítő számára gyűjtötték az adományokat,
és a Színházban a gyerekek nagy örömére
felállították a „szeretetasztalt”, amelyre
kirakhatták megunt játékaikat, és választhattak maguknak másikat.
Folytatás a 2. oldalon

Részletek a 11. oldalon
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Hangversenybérlet-sorozat
Ünnep elôtti
varázslatok a fôtéren
December 6-án a Mikulás is
megérkezett, és elhozta ajándékát. A Napraforgó Színjátszókör
saját műsorával szórakoztatta a
gyerekeket, és fellépett Kovács
Miklós énekes-gitáros is. December 13-án a Tuzsu Junior
triónak tapsolhatott a közönség

gyerekeknek szólt a kiírás, az
internetnek hála, Budapestről,
Hajdúböszörményből, Domaszékről is érkeztek alkotások.
Kiss Éva elmondta, hogy egy
Baja melletti szociális otthonból
olyan felnőttek küldtek rajzokat,
akik betegségük miatt gyermekszemmel látják a világot. A
négy rajz alkotójának köszönetet

a főtéren. Az adventi készülődés
fénypontja december 20-án a
„Karácsonyváró kinn is, benn is”
című összeállítás volt. Az egyesület a Szentgotthárd és Térsége
Turisztikai Egyesülettel közösen
szervezte meg a karácsonyfadíszítő versenyt, és a feldíszített
fenyőfákat egy-egy rászoruló
családnak ajánlották fel. Ekkor
hirdették ki az „Én Mikulásom”
című rajzpályázat eredményét
is (a legjobb képeket a Színház
előcsarnokában mutatták be). A
Pannon Kapu felhívására 130 rajz
érkezett, noha szentgotthárdi

mondtak, és ajándékcsomaggal
kedveskedtek nekik.
Délután a Kispárna Mese
Zenekar műsora és Kiss Árpád, valamint a Save As játszott. A karácsonyi hangversenyen közreműködött a Városi
Vegyeskar, a Szivárvány Kórus,
a Rábavölgyi Vonószenekar
és a Takács Jenő Zeneiskola
növendékei. A Színház melletti
szabadtéri színpadon fergeteges Karthago-koncert zárta az
adventi programokat.
t. m.
Fotó: Pannon Kapu

Folytatás az 1. oldalról

2015. január 18-án (vasárnap)
17 órától a Capella Savaria koncertjével veszi kezdetét a Pannon
Kapu Kulturális Egyesület és A
Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány hangversenybérlet-sorozata a szentgotthárdi Polgármesteri Hivatal Refektóriumában
(két esetben a Színházban).
A sorozat keretében a következő koncerteket hallhatják még:
2015. március 21. 17 óra
ATARU TAIKO ütőegyüttes
hangversenye - helyszín: Színház
2015. április 13. 18 óra Szentgotthárdi Zeneiskola tanári
hangversenye - helyszín: Refektórium
2015. május 9. 18. óra

Gesangsverein Jennersdorf Kórus koncertje - helyszín: Színház
2015. május 30.19 óra „Egyetemes Zene” hangverseny - helyszín: Refektórium
A sorozatra bérletek válthatók a Pannon Kapu Kulturális
Egyesület irodájában (Színház
Szentgotthárd, Széll K. tér 7.)
Felnőtt bérlet: 4000.- Ft, diák,
nyugdíjas bérlet: 3000.- Ft.
A hangversenyekre a koncertek előtt a helyszínen is vásárolhatók belépőjegyek, melyeknek
az összege koncertenként eltérő.
A Capella Savaria koncertjére
a bérleten kívüli jegyár:
Felnőtt jegy: 1000.- Ft; diák,
nyugdíjas jegy: 600.- Ft.

I mpre s sz um
A Szentgotthárdi Önkormányzat lapja
Felelős szerkesztő: Treiber Mária
Felelős kiadó: Szentgotthárdi Önkormányzat
Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.
Nyomdai előkészítés, nyomtatás: 2A Reklámstúdió Kft.,
Szombathely
Terjesztés: Savaria Post
ujsag@szentgotthard.hu
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A diákok továbbtanulását segítették
a mentorok a szakképzô iskolában
Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása
címmel hirdették meg a
TÁMOP 3.3.10.A-12-20130023 programot, aminek
célja nehéz sorsú fiatalok
segítése, képességeik fejlesztése. A Szentgotthárdi
III. Béla Szakképző Iskola
és Kollégium pályázott erre
a felhívásra, és nyert is. A
projekt 2013 októberében
indult, az összköltsége 36
millió forint volt, 16 hónapig
tartott, azaz most január
végén zárul.
A programról Tóthné Nagy
Emese projektvezető, Molnár Tibor szakmai vezető és
Bartakovics Andrea gyógypedagógus-mentor tájékoztatta
lapunkat.
Az „Együtt könnyebb!” jelmondatú pályázatnak két célja
is volt: a diákok tanulmányainak
segítése, iskolai eredményeik
javítása, képességeik fejlesztése,
továbbá, hogy olyan élményekhez juttassák őket, amelyek hatása egész életükre szól, és hozzájárul jövőképük formálásához.
A projekt elindítása előtt felmérték, kik azok a diákok, akik
a pályázati kiírás feltételeinek
megfelelnek. A részvételhez a
szülők és a tanulók együttes
beleegyezése kellett. A tanárok
elmondták: voltak olyan diákok,
akik nehezen döntöttek, mivel
szégyellték, hogy hátrányos
helyzetűek, első körben 36 diák
kapcsolódott be a projektbe.
Az intenzív egyéves szakaszban
voltak nyitott programok, amelyeken más tanulók, tanárok is

részt vehettek, törekedve arra,
hogy a szegregációt elkerüljék.
Tav aly szeptemb erb en a
mentoráltak ún. bemeneti méréssel (képességek, kompetenciák feltérképezésével) kezdték el a projektet. A mentorok
(Bartakovics Andrea, Bedics
Sándor, Deutsch Mónika, Dömötör Tamás, Kissné Köles
Erika, Molnár Tibor, Papp Anna,
Papp György, Pusztai Zsolt, Táncos Beatrix, Támis Gábor, Uhor
Anita) két kivétellel a szakképző iskola tanárai. A projekthez
számos együttműködő partner
csatlakozott: a helyi családsegítő
szolgálat, a nevelési tanácsadó,
a munkaügyi kirendeltség, valamint a roma és a szlovén nemzetiségi önkormányzat.
A mentorok a tanítási idő
után foglalkoztak a diákokkal.
Minden mentortanár 3-4 fiatalnak segített rendszeresen. Az
előzetes felmérések után a diákok
sikeres tanulmányi előrehaladását és eredményeinek javítását
segítették az iskola szakmai és
közismereti tanáraival együtt.
A tanulás támogatása mellett a
szabadidő hasznos eltöltésére is
lehetőséget adtak a tanulóknak:
kézműves-, számítógépes-, fotószakkört indítottak, s mozgáskultúra foglalkozásokat tartottak. A résztvevők rendszeresen
sportolhattak, főzni tanultak,
valamint közösségi munkát végeztek a kutyamenhelyen.
Mihály Péter zalaegerszegi színész - a szakképző volt tanulója
- drámapedagógiai foglalkozást
tartott. Rambala Éva tréner
„együttműködő kommunikáció
- EMK” foglalkozásain a diákok

Városi programajánló
2015. január 18. 17.00 Refektórium Capella Savaria koncertje
2015. január 19. 17.00 Színház aula Holokauszt kiállítás
megnyitója

2015. január 20. 17.30 Színház
aula Ezerarcú világ - Tóth Andrea Klára előadása
Február 10. 9.00; 10.30 és 14.00
Színház A halász és a felesége mesejáték

A pályázaton résztvevő diákok és a mentorok
az új győri stadion előtt
mellett szülők és az iskola tanárai
is fejlesztették ezirányú ismereteiket. Gorza Norbert (szintén
az iskola volt diákja) a LOGO
MOBIL munkatársa, aki szemléletes prevenciós előadásában az
egészséges életmód jelentőségére hívta fel a figyelmet.
Huszonöt közösségi programot szerveztek a pályázat
célcsoportja számára: színházi
előadásokat néztek meg Szentgotthárdon, Zalaegerszegen
és Szombathelyen, Felsőőrsön
meglátogatták Snétberger Ferenc
világhírű gitárművész tehetséges
roma gyermekeknek szervezett
tanodáját, kalandparkokban
jártak Sárváron és Balatonfűzfőn, kirándultak az Őrségben.
Az egyik feledhetetlen program 2014. november 23-án
volt, ezen a napon mentorok
és mentoráltak együtt szurkolhattak az új győri stadionban
rendezett női kézilabda BL mérkőzésen.

A tanév végi jutalomtábornak
júliusban a kollégium adott
otthont. A táborozás keretében
meglátogatták az Opel gyárat,
a Munkaügyi Központot és a
szentgotthárdi mozit. Minden
diák és tanár szívesen viselte
a program logójával díszített
pólót, és a saját kezűleg batikolt
színes felsőket is. A diákok praktikus tudást szereztek (pl. kézművesség, főzés, fotózás), valamint közösségi munkát végeztek,
konditermeket használhattak.
A projekt során a mentorok
minden részt vevő családot többször meglátogattak, megismerkedtek a diákok életkörülményeivel, családjával, otthoni életével,
szokásaikkal. A projekt végi „kimeneti mérés” és a tapasztalatok,
a diákok, szülők véleménye alapján megállapítható, hogy megérte
a befektetett energia, eredményes
volt a közös munka!
(t. m.)
Fotó: Szakképző Iskola

Szalagavató ünnepség
A Szentgotthárdi Vörösmarty Gimnázium tanulóinak január
24-én 17 órától az iskolában lesz a szalagavatója, a Szentgotthárdi III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium február 7-én, 17
órától a Színházban tartja a szalagavatót, 19 órától a Széchenyi
iskolában kezdődik a bál.
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A szlovén nemzetiségi szószólóval
Folytatás az 1. oldalról
– Tavaly júniusban a parlament állandó bizottságaként
megalakult a Magyarországi
Nemzetiségek Bizottsága Fuzik
János szlovák szószóló elnökletével. Ennek három albizottsága
van. Munkánk meghatározott
munkarend szerint folyik éves
munkaterv alapján, de a nemzetiségek aktuális szükségletei vagy
a benyújtott törvényjavaslatok
miatt sok rendkívüli ülésünk is
van. Én a Köznevelési és Kulturális Albizottság elnöke lettem, így
nyilvánvalóan megszaporodtak a
teendőim, a nemzetiségi köznevelés és a kultúra ugyanis nagyon
fontos területei a nemzetiségek
életének. Mivel azonban mindkettő szívügyem, szívesen látom
el ezt a funkciót.
(Kissné Köles Erika a parlament Kulturális Bizottsága és
a Törvényalkotási Bizottság
üléseinek állandó meghívottja.
Megtisztelőnek ítéli, hogy 2014
decemberében az Interparlamentáris Unió Szlovén-Magyar
Baráti Tagozatának rendes tagja
lett).
– Felszólalt már a parlament
plenáris ülésén?
– Igen, az őszi ülésszakban
három felszólalásom volt. Az
első: november 20-án a T/1794.
Magyarország 2015. évi központi
költségvetéséről szóló törvényjavaslat általános vitájában volt
egy 10 perces felszólalásom,
melyben tájékoztattam a Tisztelt

Házat arról, hogy a nemzetiségi
önkormányzatok működése
alulfinanszírozott, a számukra
nyújtott céltámogatások ös�-

– Mit jelent ez a szlovének
számára?
– Az Országos Szlovén Önkormányzat Hivatala költségvetése

a törvényjavaslat általános vitájában november 25-én, majd pedig
december 15-én a Bizottsági jelentések és az összegző módosító

A Köznevelési és Kulturális Bizottság ülésén: balról dr. Artz Ilona, a bizottság jogásza,
Kissné Köles Erika szlovén szószóló, Hepp Mihály horvát szószóló és Schweighoffer Anita
a bizottság titkárságvezetője

szege évek óta stagnál, holott a
nemzetiségek kulturális autonómiájának legfőbb letéteményesei
ezek a szervezetek, amelyek a
folyamatosan növekvő feladataik
és a gazdálkodásukhoz juttatott
anyagi források feszültsége okán
teljesítőképességük határához
értek.
Szószólói munkánk eredményeként a parlament valamennyi
frakciója támogatta költségvetési módosító javaslatainkat, a
nemzetiségek költségvetését
lényegesen megemelt összeggel
szavazták meg, amiért hálásak
vagyunk.

mintegy 25 százalékkal emelkedett, az intézményei támogatása
is szépen nőtt, ami már égetően
szükséges volt, hiszen a feladatok
folyamatosan szaporodnak.
Ezen kívül a tizenhárom nemzetiség szervezetei számára 441
millió fejlesztési alapként áll a
rendelkezésre, amit civil szervezeteink is megcélozhatnak.
– És a másik két felszólalása?
– Mindkettő a T/2085. A
nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény módosítása kapcsán hangzott el a
Magyarországi Nemzetiségek
Bizottsága megbízásából, először

javaslat vitájában a nemzetiségi
köznevelést is érintő törvényjavaslatok kapcsán szólaltam fel a
parlamentben. Módom nyílt a
nemzetiségi köznevelés sajátosságaival megismertetni a jelen
lévő képviselőket.
– Felszólalásaiban használhatta a szlovén nyelvet?
– A nemzetiségi szószólók
anyanyelvükön is felszólalhatnak
a plenáris üléseken is. Szinkrontolmács híján, szlovén nyelven
köszöntöttem, bevezető és záró
mondataimat is szlovénul mondtam, felszólalásom a továbbiakban magyarul hangzott el.

Karácsonyi Fôtérszépítô Verseny
A Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal tavaly
is meghirdette a Karácsonyi
Főtérszépítő Versenyt, és nemes vetélkedésre hívta a Széll
Kálmán téri üzletek tulajdonosait, üzemeltetőit.
A Széll Kálmán téri üzletek
idén is tevékenyen hozzájárul-

tak ahhoz, hogy Szentgotthárd
belvárosában meghitt, karácsonyi hangulatban várhatták
az ünnepeket. Mi több, idén
annyi egyedi megoldás, látványos és hangulatos kirakat
készült el, hogy a hivatal képviselői több kategóriagyőztest
is kihirdettek.

Ennek megfelelően a LEGLÁTVÁNYOSABB ÜZLET a
CAFE CORSO, a LEGÖTLETESEBB ÜZLET az ILLÚZIÓ FEHÉRNEMŰBOLT,
a LEGBEN SŐSÉGE SEBB
ÜZLET a KRISZTINA VIR ÁGB OLT, a L E GH A NG U L AT O S A B B Ü Z L E T

a TR AC HTEN DI VAT, a
LEGKEDVESEBB ÜZLET
a RÓZSA VIRÁGSZALON,
az OPTIKAILAG LEGLÁTVÁNYOSABB ÜZ LET az
O P T I K A - F O TÓ S Z A KÜZ LET, a LEGÉDE SEBB
ÜZLET pedig a KIS ÉDES
CUKRÁSZDA lett.
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beszélgettünk
– Említette, hogy a köznevelés
kérdéseit kiemelt fontosságúnak
tarja. Hasonló gondokkal küzdenek a nemzetiségek?
– A nemzetiségek hasonló
problémákkal élnek Magyarországon, persze. Otthonról egyre
gyérebb nyelvismerettel jönnek
a gyerekek az óvodákba, iskolákba, hiány van nemzetiségi
pedagógusokból…; meg kell
oldanunk a nemzetiségi pedagógiai - szakmai szolgáltatók
kérdését; elavult, vagy hiányzik egyik-másik tankönyvünk,
gondjaink vannak a tankönyvellátással. A nevelési-oktatási
intézmények szerepe a nemzetiségi nyelv megtanításában
megnőtt, ez nagy felelősség.
Munkájuk tiszteletet érdemlő,
ha nemzetiségük identitása,
sorsa, nyelve, hagyományai
melletti igazi elkötelezettséggel végzik! A magyar állam a
nemzetiségi iskolák munkáját
kiemelten támogatja, de persze
elvárásokkal is él. A szlovén
nemzetiségi nyelv és kultúra
megőrzése az én munkámnak
is legfontosabb eleme, hiszen
„Nyelvünkkel vagyunk, vagy
nem vagyunk!” Egy nemzetiség
színesíti lakókörnyezete életét,
a többségi társadalomhoz tartozók számára sok szépet nyújt.
Ezt tisztelni illik!
– A kultúra és nyelv őrzését
a média is segíti. Hogy állnak a
szlovén médiumok?
– A Szentgotthárdi Szlovén
Rádió (Radio Monošter), és a

Porabje újság működésének
jelentős részét magyar állami
költségvetésből kapja, az Országos Szlovén Önkormányzat
elkülönített költségvetési fejezeti
tételéből.
– Hogy ítéli meg eddigi munkáját?
– Egyre határozottabban hiszem, hogy munkámmal kifejezetten tudom szolgálni a
magyarországi szlovének érdekeit, életük és munkájuk során
a segítségükre tudok lenni! Ehhez folyamatos együttműködés
kell! Napi kapcsolatot tartok
az OSZÖ elnökével, Ropos
Mártonnal, Kovács Anita hivatalvezetővel, de bárkinek rendelkezésére állok a közös szlovén
törekvések érdekében. Rendszeresen tájékozódik munkámról
őex. Ksenija Škrilec asszony,
Szlovénia budapesti nagykövete.
Január-februárban fórumokat is
tartok a szlovén településeken.
A Rába-vidék és Szentgotthárd
lakosságának Istentől áldott,
boldog új évet kívánok!
(t. m.)
Magyarországon 13 őshonos nemzetiségi közösség él 13 országos önkormányzattal, de tavaly
októberben 60 területi
nemzetiségi önkormányzatot és 2143 települési
nemzetiségi önkormányzatot is választottak.
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Húszéves a kamara
Megalakulásának húszéves
jubileumát ünnepelte a Vas
Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara (VMKIK) december 16-án megtartott
év végi rendezvényén. A
szombathelyi eseményen a
vasi vállalkozások képviselői
mellett jelen voltak a helyi
politikai és gazdasági élet
szereplői is. Szentgotthárdot
Labritz Béla alpolgármester
és Tóthné Nagy Emese, a III.
Béla Szakképző Iskola és
Kollégium igazgatója képviselte az eseményen, amelyen
öt gotthárdi fiatalt is megjutalmaztak.
Az esten elsőként Balogh Károly Zsolt, a VMKIK főtitkára
szólt a megjelentekhez, aki köszönetet mondott a Vas megyei
cégek képviselőinek egyebek
mellett a vállalkozói civil ös�szefogásért, az együttműködési
készségért, az egymás iránti bizalomért, az érdemi párbeszédért.
Beszédet mondott Harangozó
Bertalan Vas megyei kormánymegbízott, aki kiemelte: a Vas megyei vállalkozók nemcsak országos
szinten, hanem világszínvonalon is
rendkívül versenyképesek. Ezután
Kovács Vince, a kamara elnöke
szólt a jelenlévőkhöz. Röviden
bemutatta a kamara eltelt húsz
évét, majd a közelmúltban elért
eredményeket részletezte.
A kamara szolgáltatásainak
színvonala az évek során folyamatosan nőtt, megfelelő szakembergárda áll rendelkezésre,
hogy pályázati és gazdasági,

vállalkozói tanácsokat adjanak az
érdeklődőknek. Segítséget nyújtanak továbbá a szakképzésben,
és a békéltető testület is a cégek
rendelkezésére áll.
Kovács Vince, a kamara elnöke
beszédében megköszönte azt a
támogatást, amit a helyi vállalkozásoktól, a hivatalok, a hatóságok
képviselőitől kaptak. „A VMKIK
szlogenje: Együtt könnyebb - ezt
a jövőben is komolyan gondoljuk,
kérjük önöktől is, hogy az eddigiekhez hasonló közös gondolkodás
segítségét továbbra is nyújtsák
a kamarának” - fogalmazott.
Ezután a Soproni Kereskedelmi
és Iparkamara elnöke, Horváth
Vilmos, továbbá Kondora Bálint,
a Vas Megyei Közgyűlés alelnöke
is gratulált a 20 éves jubileumhoz.
Az ünnepi eseményen táncos
és zenei műsorok szórakoztatták
a közönséget, és kitüntetéseket
is átadtak.
A Vas Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara a köztestületi kamarák
megalapításának 20. évfordulója alkalmából tíz, hiányszakmát tanuló
szakképző iskolai diákot egyszeri,
20 ezer forint pénzbeli jutalomban részesített. A javaslatokat a
szakképző iskolák és gyakorlati
képzőhelyek tették. A tíz vasi,
hiányszakmát tanuló diák közül
öten Szentgotthárdon, a III. Béla
Szakképző Iskola és Kollégiumban
tanulnak. Áddász Naszrin szakács, Bornemissza Anita szakács,
Korándi Balázs gépi forgácsoló,
Molnár Bence villanyszerelő és
Tóth Benjamin villanyszerelő tanuló részesült az elismerésben.
(A VMKIK honlapja nyomán)

Részben megújult a buszállomás
Szentgotthárd Város Önkormányzata közös konzorciumi
pályázatot nyújtott be a GYSEV Rt.,
a Vasi Volán Zrt., valamint Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu
és Kétvölgy községi önkormányzataival közösen az Új Széchenyi
Terv (ÚSZT) Regionális Operatív
Programja keretében az NYDOP3.2.1./B-12 Közösségi közlekedés
fejlesztése című konstrukcióra.

A konstrukció alapvető célja
az infrastrukturális fejlesztések
megvalósítása a közösségi közlekedés alap-feltételrendszerének a
fejlesztése, biztosítása érdekében.
A projekten belül a szentgotthárdi önkormányzat feladatát
képezte a jelenlegi Hunyadi úti
buszpályaudvar körüli aszfaltburkolat, járdák és szegélyek részleges felújítása, a fogadóépület

homlokzati festése. A később is
megállóként működő buszállomáson 2014. november 3-án kezdték
meg a munkát, és november 20-án

be is fejezték. A projekt keretében
további fejlesztések valósulnak
meg idén, úgymint a vasútállomás
épületében Volán üzemi helyiségek kialakítása, váróteremre nyíló
pénztárral, illetve a vasútállomás
mellett egy új, nyolcállásos autóbusz-pályaudvar megépítése,
térfigyelő kamera- dinamikus
utastájékoztatási rendszerrel a
peronon és a váróteremben.
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26. Péchy Blanka
emléknap Budapesten
A középiskolás Beszélni
nehéz! körös diákok részére
évről évre országos találkozót és anyanyelvi versenyt
rendez a budapesti Gundel Károly Vendéglátóipari
Szakközépiskola. A szentgotthárdi gimnazisták kitűnően szerepeltek a versenyen.
A Nyelvhatár Beszélni nehéz!
kör tagjai három éve vesznek
részt ezen az anyanyelvi rendezvényen a Nyelvhatár Fordítóiroda és Nyelviskola anyagi
támogatásával.
A rendezők műsorral emlékeztek Péchy Blanka művésznőre,
aki a Beszélni nehéz! mozgalom
megalapítója volt. Saját jövedel-

méből a Kazinczy-alapítvány létrehozásával megalapozta a szép
beszéd díjazását, az anyanyelvért
tevékenykedők jutalmazását.
A négy kategóriában meghirdetett anyanyelvi versenyen
tizenkét csapat indult a Nyelvi
játék kategóriában, köztük

a miénk is, Sömenek Eszter,
Papp Lejla és Papp Júlia részvételével.
A szentgotthárdiak nyelvi
kreativitását és széles körű tudását mutatja a kilenc írásbeli
és szóbeli forduló során elért
első helyezés. A nyíregyházi
é s mi skolc i g imna z i st ák at
megelőző Nyelvhatár Beszélni
nehéz! körösök boldogan vették át – az előző évihez hasonlóan – az első helyezésért járó
könyvjutalmat.
A versenyen részt vevő három
tanuló, immár végzős gimnazista, jövőre már egyénileg folytatják az anyanyelvápolás szép
feladatát.
A december 6-ai budapesti napot a Vörösmarty téri karácsonyi

vásárban tett sétával zárták, majd
örömmel indultak haza.
Három kiváló nyelvművelő tanítványom nyolc éven át végzett,
kitartó szakköri munkáját ezúton
is köszönöm.
(Variné Trifusz Mária körvezető)

Megacsillag tehetségkutató verseny
A Pannon Kapu Kulturális
Egyesület 2015-re is meghirdeti a
MEGACSILLAG tehetségkutató
versenyt a következő kategóriákban:
Óvodások: tánc – egyéni vagy
csoportos, ének – egyéni vagy
csoportos, vers és prózamondás
Általános és középiskolások:
színjátszás, tánc – modern vagy

néptánc, egyéni vagy csoportos,
ének – népdal, műdal, könnyűzene, egyéni vagy csoportos,
hangszeres produkció – egyéni
vagy csoportos, komolyzene
vagy könnyűzene, vers és prózamondás, egyéb (előzetes egyeztetés alapján)
Jelentkezési határidő: 2015.
január 23.

A keleti végekrôl érkezett
az új háziorvos
Megnyugtató, hogy végre állandó, saját háziorvosuk van
a szentgotthárdi 4. körzet
betegeinek. Dr. Kovács Éva
fontosnak tartja, hogy lássa
is a betegeit.
A kisvárdai származású, fiatal
doktornő 2014. augusztus 1-től
tölti be a háziorvosi állást a 4-es
körzetben. Előbb alkalmazotti
munkaviszonyban volt az önkormányzattal, majd tavaly december 1-től vállalkozói szerződéssel
látja el a háziorvosi feladatkört.
2010-ben végzett a Debreceni
Orvostudományi Egyetemen általános orvosként, ezt követően
a háziorvosi szakterületet választotta. 2010-től 2013-ig Debrecenben mentor mellett volt
rezidens, majd 2014 januárjától
Balmazújvárosban dolgozott
helyettes háziorvosként, végül is
ekkor indult a pályafutása. Mivel
párjával amúgy is szerettek volna
az ország nyugati felére költözni,
jól jött, hogy megpályázhatta a
szentgotthárdi háziorvosi állást.
Az is fontos volt számára, hogy
önálló, tartós munkalehetőséget
kapjon.
A doktornő elmondta: tudja
jól, hogy a háziorvosnak szorosan kell kötődnie a betegeihez,
naprakésznek kell lennie. Ez
szép kihívás a számára. S persze
a betegeknek sem mindegy, hogy
állandó, megszokott orvosuk
van, vagy mindig máshoz kell
járniuk, alkalmazkodniuk. Megnyugtatónak tartja, hogy sikerült

szolgálati lakást kapni. Mivel
nagyjából 1300 páciens tartozik
hozzá, csak fokozatosan ismerheti meg őket, találkozik velük.
Új számára a város, a környék
is, ezért helyismeretet is kell szereznie, meg az itteni szokásokról,
emberekről tapasztalatot kell
szerezni. Nagy hangsúlyt kíván
fektetni a prevencióra, a megelőzésre, ennek érdekében szorosan
együttműködik a közelmúltban
létrehozott Egészségfejlesztési
Irodával is. Fontosnak tartja az
egészséges életmód mellett a
különböző szűrővizsgálatokon
való részvételt is. Jó, ha kevés a
beteg a rendelésen, de nem jó, ha
egy páciensével csak igen ritkán,
vagy egyáltalán nem találkozik.
Olyan tapasztalt mentor mellett
volt, akitől megtanulta, hogy bármilyen kívánsága legyen is a betegnek – például receptfelírás –,
azt csak akkor teljesítse, ha látja
is a beteget. Előfordulhat ugyanis, hogy a beteg önmagán, vagy a
környezete nem vesz észre olyan
elváltozást, amit egy orvos azonnal kiszúr. Jó, ha tudja, páciense
milyen állapotban van. A betegek
pedig abban segíthetnek, ha betartják a rendelési időt.
Dr. Kovács Éva eddig nem
érzékelte, hogy életkora, kevés
tapasztalata miatt bárki is fenntartásokkal, tartózkodással lett
volna irányába, sőt, úgy látja,
hogy a páciensek örülnek annak,
hogy végre betöltötték a praxist,
van állandó, saját háziorvosuk.

L.E.
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Orvosi ügyelet:
új rendszerben látják el
a betegeket
Január elsejétől új rendszerben látják el az orvosi ügyeletet Szentgotthárdon és a környék falvaiban. A lakosság
ebből annyit érzékelhet, hogy
a megszokott háziorvosokon
kívül más orvosokkal és as�szisztensekkel is találkozhat
ügyeleti időben.
Dr. Csiszár Judit, a Szentgotthárdi Rendelőintézet vezetője
elmondta, új szolgáltató látja el
a feladatot. A városban már évek
óta gondot okozott az orvosi
ügyelet megszervezése. Kicsi a
terület, kevés az orvos, az idősödő háziorvosokra nagy teher
hárult, és anyagilag is kevesebb
juttatásért kellett vállalniuk napi
munkájuk mellett az ügyeletet,
mint a távolabbi, nagyobb körzetekben szolgáló kollégáiknak.
Egészségügyi kormányrendelet
szabályozza, mennyi ügyeletet
vállalhat egy orvos fél év alatt,
a városban sokszor már háromnégy hónap alatt elérték azt,
noha a háziorvosokon kívül
időnként más szakorvos kollégák is önkéntesen vállalták az
ügyeletet. Más megoldást kellett
keresni.
A szentgotthárdi önkormányzat tavaly nyílt közbeszerzé-

si eljárást hirdetett az orvosi
ügyelet ellátására, az országban
bármely szolgáltató nyújthatott
be ajánlatot. Többen is érdeklődtek, végül csak egyetlen ajánlat
érkezett, amit az önkormányzat
közbeszerzési bizottsága el is
fogadott. A Morrow Medical
Zrt. főleg a Dunántúlon végez
hasonló egészségügyi szolgáltatást, az önkormányzat a szakmai
követelményeknek megfelelő
szerződést kötött a céggel.
Dr. Csiszár Judit tájékoztatása
szerint a szentgotthárdi és a környéken lakó betegek januártól
ugyanúgy Szentgotthárdon a Rákóczi utcában lévő rendelőben
találják meg az ügyeletes orvost,
mint korábban, a hívószám se
változott. A megszokott háziorvosokon és asszisztenseken
kívül azonban alkalmanként új
szakemberekkel találkozhatnak.
A betegellátás a törvényi előírásoknak megfelelő színvonalon
és időben történik, az ügyeletes
orvosok a gyermek és a felnőtt
betegeket is fogadják.
Az ügyeleti ellátás hétköznaponként a rendelési idő után délután 16 órától másnap reggel 7,
30-ig tart, péntekenként délután
13, 30-tól hétfőn reggel 7, 30-ig.
(t. m.)
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A Vatikáni Múzeum 3D-ben
Különleges csemegét kínált
látogatóinak november 16án délután a szentgotthárdi
Csákányi László Filmszínház. A hazai premier előtt
egy hónappal, kizárólag a
szentgotthárdi Csákányi
László Filmszínházban volt
látható „A VATIKÁNI MÚZEUM 3D-BEN” című film,
2014. november 16-án 15. 00
órától 3D-ben; 18. 00 órától
pedig 2D-ben.
A felfokozott érdeklődésre
jellemző volt, hogy többen türelmesen vártak a pénztárnál,
hátha akad még szabad hely.
A délutáni filmvetítés előtt
Rimfel Ferenc szentgotthárdi
plébános köszöntötte a nézőket
és az előadókat. Horváth József
pápai prelátus Szent Mártonról,
Korpics Ferenc történelemtanár
a Vatikánban szolgáló Svájci
Gárdáról, a világ egyik legkisebb
államáról, a Vatikánról Kürnyek
József zalaegerszegi plébános
tartott előadást. Mindhárman
rövid, ám rendkívül érdekfeszítő, vetítettképes előadással ajándékozták meg a mozinézőket.
James Cameron Oscar-díjas
amerikai filmrendező a világ
egyik legnagyobb és szinte felbecsülhetetlen értékű művészeti
kincseket rejtő múzeumába
kalauzolta a nézőket. A 3D-s
technika jóvoltából barangol-

hattak a nézők a hatalmas,
impozáns termekben, és ámulhattak az emberiség évszázadok
alatt alkotott és felhalmozott
művészeti csodáin. Antonio
Paolocci, olasz művészettörténész professzor kalauzolásával
beléphettek a nézők a Sixtusi
kápolnába, és szemügyre vehették lenyűgöző freskóit, Michelangelo, Raffaello, Leonardo
de Vinci, Giotto és még sok más
halhatatlan művész alkotásait
csodálhatták. Szinte karnyújtásnyi közelségből láthatták a
Laokoón-csoportot, az anyai és
emberi fájdalmat megrendítően
kifejező Pietát, és más világhírű
szobrokat. A film bravúrosan
mutatta be a műtárgyakat, olyan
részleteket is, amelyeket sokszor
még azok se vesznek észre, akik
élőben sodródnak a tömegben,
a Vatikáni Múzeum végeláthatatlan, hatalmas termeiben.
Volt olyan néző, aki járt már
a Vatikáni Múzeumban, amit
évente 5,5 millióan keresnek
föl, a moziból kijövet mégis azt
mondta, nem bánta meg, hogy
a filmet is megnézte. Olyan
tökéletes illúziót keltett az új
filmtechnika, hogy szinte szédelegve hagytuk ott a Csákányi
László Filmszínház kényelmes
zsöllyéit. (Tudósításunk anyagtorlódás miatt nem jelent meg a
decemberi számban.)

(t. m.)

Adománygyûjtés: sok nélkülözô családon tudtak segíteni
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat az előző évek
gyakorlatához hasonlóan,
decemberben ismét karácsonyi adománygyűjtést hirdetett. A szolgálat az önzetlen
felajánlások segítségével
tudta megajándékozni az
ünnepek közeledtével a rászoruló embereket, ezzel is
hozzájárulhattak a meghitt
ünnepléshez.
Folyamatosan érkeztek az
adományok, tartós élelmiszerek, ruhák, iskolai eszközök,
játékok. 2014. december 13-án

Szentgotthárd főterén is várták
az adományokat. A gyűjtés nagy
sikerrel zárult, hiszen még egyetlen évben sem hoztak ennyi adományt, mint az idén. A felajánlók
jó szívvel adakoztak, a szolgálat
munkatársai pedig örömmel
juttatták el a családokhoz az
élelmiszert, ruhákat és játékokat.
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat megköszöni az
adománygyűjtés megszervezését
és megvalósítását elősegítő szakembereknek, vállalkozóknak, és
külön köszönetet mond az adományozóknak, akik hozzájárultak
ahhoz, hogy a rászoruló emberek

karácsonya szebb legyen. Az
intézmény dolgozói az összegyűjtött adományokat karácsony
előtt eljuttatták az ellátási területünkön élő, nehéz élethelyzetben
lévő személyeknek, családoknak.
A ruhák és tartós élelmiszerek
egy részét elraktározták, hogy az
év közben krízishelyzetbe kerülő
családoknak azonnali segítséget
tudjanak nyújtani. Gyakran találkoznak olyan élethelyzetekkel,
amikor önhibájukon kívül kerülnek egyének vagy családok szorult helyzetbe, és önerőből nem
képesek a problémájukat megoldani. Ezért kiemelt figyelmet for-

dítanak arra, hogy ilyenkor gyors
és azonnali segítséget tudjanak
nyújtani az arra rászorulóknak.
Az adományok hozzájárulnak
egy-egy krízishelyzet oldásához
is. Egész évben fogadják a felajánlásokat és önzetlen adományokat
annak érdekében, hogy minél
több családon tudjanak segíteni
a továbbiakban is.
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat köszöni az önzetlen
adományokat, amelyekkel sok
egyén és család élethelyzetét
tudják közösen jobbá tenni.
(Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat)
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Megváltoztatták az SZMSZ-t: más tévés
technikával rögzítik az ülést
December 17-én tartotta
tavalyi utolsó ülését a szentgotthárdi önkormányzat.
Az önkormányzati vállalkozások munkájáról, a polgármester javadalmazásáról,
a tv-közvetítésekről is tárgyaltak.
A két ülés között történt eseményekről Huszár Gábor polgármester számolt be. Elmondta,
hogy november 26-án Budapesten tárgyalt a bezárt szálloda
ügyében a Magyar Fejlesztési
Bank képviselőivel, november
29-én a Színházban tartották a
szentgotthárdi szakképzés 125.
évfordulójához kapcsolódó rendezvénysorozat nyitó eseményét,
amelyre Irány az ég címmel,
rendkívül színvonalas összeállítást készített Korpics Ferenc
és Táncos Beatrix. A művet a
középiskolás diákok adták elő.
A szentgotthárdi szakképzés
kezdetéről Bedics Sándor, az
iskola korábbi igazgatója tartott
megemlékezést. December 3-án
a régi kultúrház felújításáról
tárgyalt a polgármester Ágh
Ernőnével, a megyei kormányhivatal főigazgatójával. A volt
művelődési ház felújítását mindenképpen elkezdik, a részleges
rendbe hozása előreláthatóan
60 millió forintba kerülne. A
közbeszerzések után, a nyáron
megkezdődhet a közel 400 millió
Ft-os máriaújfalui szennyvízberuházás.
A polgármesteri beszámoló
után dr. Dancsecs Zsolt jegyző
ismertette az önkormányzati hivatal által elindított, karácsonyi

főtérszépítő verseny eredményét.
A szubjektív értékelés során hét
kategóriában hirdettek eredményt, az üzletek okleveleket
kaptak.
Közmeghallgatáson Szalai
Szabolcs kifogásolta, hogy a
szakképző iskola színházi előadásán a fénytechnikai munkát
egy művelődésszervezőnek kellett ellátni, és sérelmezte, hogy
az önkormányzati üléseket nem
a Gotthard TV fogja rögzíteni.
„Az objektív tájékoztatást inkább
erősíteni kellene, hogy minél
több ember akarjon cselekedni
és beleszólni a közügyekbe”.
A szakiskola színházi előadásáról Huszár Gábor azt mondta,
véleménye szerint a közönség
nem vette észre, hogy nem technikus végzettségű ember irányítja a fénytechnikát. A Gotthard
TV ügyében pedig hisztériakeltés, félretájékoztatás zajlik.
A polgármester véleményét
megerősítette dr. Dancsecs Zsolt
jegyző: nem szűkül, inkább bővül
a tájékoztatás. Más rendszerben
ugyan, de azonnal látható lesz
a közvetítés, amit a Gotthard
TV is átvehet, és bármikor és
bármennyiszer leadhat. Az ülés
ezentúl az interneten is bárki
hozzáférhető lesz, sőt, külön
napirendi pontokra, hozzászólásokra is közvetlenül rá lehet
majd keresni.
A képviselők elfogadták a
beszámolót az önkormányzati
vállalkozások munkájáról, felkérték a gazdasági társaságok vezetőit, hogy a felügyelő-bizottsági
tagoknak a jövőben fizessenek
némi tiszteletdíjat.

A szentgotthárdi Széchenyi
iskola jövőre ünnepli alapításának harmincadik évfordulóját.
Az ünnepi programsorozatra
egymillió forintot szavaztak meg
az iskola alapítványának.
Szalainé Kiss Edina lemondott
a termálfürdőt működtető kft.
felügyelőbizottsági tagságáról,
helyére Fekete Tamás irodavezetőt választották meg.
Az önkormányzati törvényt
megváltoztatta az Országgyűlés,
tavaly októbertől a szentgotthárdi polgármester illetménye is
csökkent. A város éves költségvetésében azonban betervezték
ezt az összeget. „A polgármester
illetményének és költségtérítésének megállapítása” című
napirend tárgyalásán kivonult
a teremből Huszár Gábor polgármester, az ülést Labritz Béla
alpolgármester vezette. A testület három bizottságának elnöke
egyetértett a közel 600 ezer
forintos összeg kifizetésével, Szalainé Kiss Edina vitatta, Lábodi
Gábor azt mondta, akkor tudja
megszavazni, ha teljesítményhez
kötik a polgármester jutalmazását. A képviselők végül úgy
döntöttek, hogy a közel 600 ezer
Ft-os különbözetet polgármesteri jutalom címén kifizetik a város
első emberének. Huszár Gábor
a szavazás után a Tehetségekért
Alapítvány javára, a jubileumi
évben a Széchenyi iskola „öreg
diák-tanár” találkozójára ajánlotta fel az összeget.
A képviselők hosszan vitatkoztak a Szervezeti és Működési
Szabályzat módosításáról szóló
előterjesztésről. Szalainé Kiss

Edina a Gotthard TV eddigi, jól
megszokott közvetítései mellett
tört lándzsát. „A tíz éven át
jól bevált helyszíni közvetítést
megszokták, igénylik a városlakók. Őket képviseljük, joguk
van tudni, hogy mi történik az
önkormányzati ülésen”. Lábodi
Gábor azzal érvelt, hogy a városi
tv tíz éven át jól szolgálta a nyilvánosságot, sőt egyéb műsoraival
közfeladatot is ellátott, korrekten
és ingyen tájékoztatott.
Az ülésen szót kapott Dékány
István, a városi tv ügyvezetője.
Azt hiányolta, hogy előzetesen
nem egyeztetett a helyi tv-vel
a testület, és a robotkamerák
irányításához is kell ember. A
tv eddig ingyen végezte a szolgáltatást.
A polgármester és a jegyző újra
elmondták, téves tájékoztatással
vezetik félre a gotthárdiakat. Az
önkormányzat nem korlátozza
a nyilvánosságot. Semmilyen
veszteség nem éri a város lakóit
azért, mert más rendszerben,
robotkamerákkal veszik fel és
közvetítik az üléseket. A városi
tv az adást átveheti, és ugyanúgy
leadhatja, az önkormányzati tv
honlapján pedig bárki, bármikor
megnézheti majd az adást, amely
például azokon a városrészeken
(Farkasfa, Jakabháza) is elérhető
lesz, ahol eddig nem.
Lábodi Gábor kérésére név
szerinti szavazással döntött a
testület. Szalainé Kiss Edina és
Lábodi Gábor ellenszavazatával,
Dömötör Sándor tartózkodásával elfogadták az előterjesztést.
(t. m.)

100 NAP – 100 ÉLMÉNY: A NYERTESEK
A rendszeresen moziba járók tavaly szeptember 23-tól
bekapcsolódhattak a szentgotthárdi csata 350. évfordulója alkalmából meghirdetett
különleges – a „Szállj harcba a

percekért, megéri! Mozizz 350
napig 350 forintért!” elnevezésű
– játékba, amely 2014. december 30-ig tartott. A szerencsések 2015-ben alkalmanként
350 forintért válthatnak jegyet

bármelyik előadásra!
Tavaly az utolsó vetítés – a
Queen montreáli koncertje –
után a mozi dolgozóinak közreműködésével egy nyilvános
sorsolás keretében meg is lett a

három V.I.P. vendég. Mindegyikük szentgotthárdi, elsőként
Racker Márta, másodikként
Szukics Norbert, harmadikként
pedig Németh Sarolta neve
került kihúzásra. Gratulálunk!

Szentgotthárd
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Elismerték a
szentgotthárdi Opel gyár
fejlesztéseit
660 háztartásnyi áramot takarítottak meg

Az Opel nyerte a Siemens
hatékonysági versenyét, a
magyar autópiacon a leggyorsabban növekvő márka
volt tavaly.
„Örülünk annak, hogy végre
érzékelhető növekedés volt a
magyar autópiacon, de még
jobban örülünk annak, hogy az
Opel több mint 50 százalékkal
növelte eladásait. Ezzel az Opel
a leggyorsabban növekvő márka
volt a piacon, összes eladásai pedig a válság óta először tízezer
fölé emelkedtek” – így foglalta
össze a 2014-es esztendőt kereskedelmi szempontból Koncz
Gábor, az Opel Magyarország
ügyvezető igazgatója, kiemelve,
hogy az új motoroknál kitüntetett szerepe van a szentgotthárdi
Opel motorgyárnak. Az ott készülő 1.6-os dízel már tavasszal
megjelenik a Mokkában, később
az év folyamán az Insigniában is.
Várhatók újdonságok az új Astra
motorterében is. A felsorolt újdonságok részei annak az Opel
termékoffenzívának, amelynek
keretében 2018-ig 27 új modell
és 17 új motor kerül – illetve
részben már került – a piacra.
Az ügyvezető dicsérő szavai
mellett egyéb elismerésben is
részesült a közelmúltban az
Opel szentgotthárdi motorgyára. A Siemens ugyanis azzal a
céllal kereste az elmúlt évek hatékonyságnövelő beruházásait,

hogy a jó példák bemutatásával
ösztönözze a hazai gazdaság
szereplőit a fenntarthatóbb működésre. A beérkezett pályázatok közül a szakértő zsűri összesen kilenc pályázatot juttatott a
legjobbak közé. Az ipari gyártás
területéről az Opel Szentgotthárd Kft., a Dreher Sörgyárak
Zrt. és a FAG Magyarország
Ipari Kft. pályázata jutott a
döntőbe. Ezt követően a zsűri
számos szempontot – többek
között a fejlesztések komplexitását, innovatív jellegét és üzleti,
illetve társadalmi hasznosságát
– értékelve választotta ki az
elmúlt évek legjobb, Siemens
technológiával végrehajtott, és
hatékonyságot javító fejlesztéseit. Döntésük értelmében
az ipari gyártás területéről az
Opel Szentgotthárd Kft. pályázatáé lett az első díj. A vállalat
a hengerfej- és vezérműtengelymegmunkálásához használt
emulzióellátó rendszerének
átépítéséhez, korszerűsítéséhez kötődő projekttel indult.
A befektetésnek köszönhetően
a gyár mintegy 660 háztartás
energiafogyasztásának megfelelő villamos áramot takarít meg.
Az energiaköltség a vállalat
három legjelentősebb kiadása
közé tartozik, így az Opel évek
óta kiemelt figyelmet szentel az
energiaveszteségek feltérképezésére és felszámolására.

l.e.
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XXIX. Perfect Change Alpokalja
Teremlabdarúgó Torna eseményei
Szentgotthárdon a Városi
Sportcsarnokban december 28án, 5 fordulót követően lezárultak az alapszakasz mérkőzései,
2015. január 3-tól 16 csapat – a
4 csoport első négy helyezettjei
– a felsőházban a Perfect Change
Kupáért, míg a csoportok 5-6.
helyezettjei az alsóházban a
Librecz Károly Kupáért folytatták a küzdelmet.
Az alapszakaszt két csapat, a
tavalyi bajnok Vadkörte TekeFitt Klub és az újonnan alakult
Looney Tunes csapata abszolválta 100%-osan, pontveszteség
nélkül.
A 16 közé jutott csapatokat
az alábbi 4 csoportba sorolták
be: „E” Csoport: VADKÖRTE
TEKE-FITT KLUB, HODOS
BAR-MARJANCA, TABAK1SZUNDERLAND, DOMINO
KIJEV, „F” Csoport: LOONEY
TUNES, DRINK TEAM, BLACK
GOLD, REFLECTOR SC, „G”
Csoport: BELI MODELI-Fehér
Modellek, TABAK1 PADOS O K K , M Á M O R C LU B 3 ,
GOTHAM CITY, „H” Csoport:
MONCHICKEN Grill-Catering,
AUTÓ EGYED BT., CSATORNA
PATKÁNYOK, HÉTHÁZ RSE
A kialakult csoportok alapján
a legerősebb csoportnak az „E”
csoport ígérkezett, amely nem
hazudtolta meg magát, hisz az
utolsó csoportmérkőzésen sem
dőlt el, hogy a három azonos
pontszámú (VADKÖRTE TEKE-FITT KLUB, HODOS BARMARJANCA, DOMINO KIJEV)
csapat közül melyik két csapat jut
a nyolc közé. Itt a szabályok alapján, sorsolással kellett eldönteni a
továbbjutást.
Az „F” csoportban a Lonney
Tunes két forduló után bebiztosította a továbbjutást, azonban
az utolsó játéknapon 1:0 arányú
vereséget szenvedett a jó napot
kifogó Drink Team csapatától,
amely így csoportelsőként jutott
tovább.
A „G”csoportban, a harmadik
fordulóban a továbbjutás szempontjából csak az volt a kérdés,
hogy a Tabak1 Pado-Sokk csapata,
vagy a Beli Modeli-Fehér Modellek jut tovább az első helyen, a Beli
Modeli 3:0 arányú győzelemmel
bebiztosította a csoportelsőséget.
A „H” csoportban a tavalyi 3.
helyezett Csatorna Patkányok

csapata magabiztosan szerezte
meg az első helyet, míg a második
hely sorsáról az Autó Egyed Bt.
és a Monchiken Grill-Catering
mérkőzés döntött, melyet az
Auto Egyed Bt. nyert meg 5:0-ra.
Az eredmény ellenére a nézők
izgalmas, jó mérkőzést láthattak.
8 közé jutott csapatok két
csoportja (mivel a sorsolás lapzárta után ért véget, ezért szerepel 3-3 csapat): „I” csoport:
BELI MODELI-Fehér Modellek, LOONEY TUNES, AUTÓ
EGYED BT., „J” csoport: DRINK
TEAM, CSATORNA PATKÁNYOK, TABAK1 PADO-SOKK
A Librecz Károly Emléktornán
3 körmérkőzést követően a két
csoporton belül az alábbi sorrendek alakultak ki: „O” Csoport:
1. Szeszpanyol, 2. Dr. Szittyó,
3. Spuri Fc., 4. Emerik Fc., „P”
Csoport: 1. Alcoholic Bilbao, 2.
Sporting Libacomb, 3. TüzesvízVÉ-KO Fc., 4. Zöldfa
A továbbiakban itt a két csoport között keresztbejátszás
következik, ahol két forduló
alapján dől el az, hogy melyik
négy csapat jut az elődöntőbe.
Ahogy tavaly, úgy idén is egy,
egynapos torna keretében rendezik meg – várhatóan 2015.01.31én – az Andante Retro-Öregfiúk
Kupát, melyre a szervezők még
várják további csapatok jelentkezését is. Retro-Öregfiúknál
nevezhető olyan játékos, aki
1975. január 01-e előtt született,
továbbá maximum 2 fő 1980.
január 01-e előtt született játékos.
A szervezők idén is szeretnének játéklehetőséget biztosítani
a hölgyek részére is, melynek
lebonyolítása az öregfiúkhoz
hasonlóan egy egynapos torna
keretében történne, 2015. február 1-n. Lényeges szempont, hogy
legalább 4 csapat jelentkezzen.
Jelentkezni az alpokalja29@
gotthardtv.hu email címen lehet.
Egyéb feltételek, s további információ a www.alpokaljakupasztg.hu-n a „Kiírás” menüpont
alatt olvasható, továbbá a honlapon többek közt a torna eredményeit, és egyéb információkat,
fotókat is publikálnak.
A Torna 2014. február 7-én
zárul, addig is a szervezők várnak minden kedves érdeklődőt,
szurkolót hétvégenként a Városi
Sportcsarnokba.
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Gallyazási felhívás
Kérjük a tisztelt önkormányzatokat, ingatlantulajdonosokat, -kezelőket és -használókat, hogy ingatlanjaikon gondoskodjanak az áthaladó elektromos légvezetékek biztonsági
övezetén belül található növényzet eltávolításáról!
Szeretném felhívnii a figyelmet arra, hogy a villamosművek,
valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2014. (I.22.) NGM rendelet 10.§.
(1)bek. f,g) pontja szerint erősáramú föld feletti vezeték
biztonsági övezetében csak olyan gyümölcs- vagy egyéb
fa telepíthető, illetve akkor hagyható meg, ha véglegesen
kifejlett állapotában fa vagy növényzet esetében 1-35 kV
névleges feszültség között 4 m magasságot nem haladja meg,
nyomvonal és oszlopok járművel történő megközelítését
nem akadályozza. A villamosmű biztonsági övezetének
fenntartása mindannyiunk közös érdeke. A biztonsági
övezeten belüli növényzet közvetlen baleset- és életveszélyt
idézhet elő.
A 2014 évben a jó együttműködésnek köszönhetően az
üzemzavarok, zavartatások száma nagymértékben csökkent.
Ezért kérjük Önöket a további együttműködésre, hogy tovább tudjuk csökkenteni az üzemzavarok és zavartatások
számát, a minél jobb villamos ellátásért. A vegetációs időt
kihasználva kérjük, a biztonsági övezet környezetében lévő
fák, bokrok ágait az ingatlan tulajdonosai (kezelői) rendszeresen távolítsák el, ha azok a szabadvezeték biztonsági
övezet határát elérik.
Ha Ön, mint önkormányzat, ingatlantulajdonos (bérlő,
kezelő) a gallyazási, fakivágási, nyiladéktisztítási kötelezettségének nem tesz eleget, akkor a VET 124. d) pontjában
felhatalmazás alapján az elosztói engedélyes „a közcélú hálózat mentén lévő, a biztonsági övezetet sértő növényzetet
eltávolíthatja”.
Cégünknek az E-ON Rt.-vel kötött szerződése alapján
az a feladata, hogy a jogszabály előírását sértő növényzet
gallyazásával, szükség esetén eltávolításával megszüntesse
a jogellenes állapotot, a kialakult baleset- és életveszélyt.
A 2014. évi gallyazást, biztonsági karbantartást elkezdtük
és folyamatosan végezzük. A levágott ágak, gallyak a terület
tulajdonosát illetik meg, ezért azokat összerakva hagyjuk
az adott területen, kérem, elszállításukról gondoskodjanak!
Amennyiben a hálózatra veszélyes fák vannak a területükön,
és le szeretnék vágatni, valamint a levágott ágakat el szeretnék szállítatni, cégünk vállalja külön díj ellenében. 2015. évi
gallyazással kapcsolatban külön szolgáltatatásunk igénybe
vétele esetén a gallyak, fákról lemondó nyilatkozatukat és
szolgáltatás megrendelését várjuk.
Kérjük Önt arra, hogy ebben legyen a segítségünkre, és
a vészhelyzet megszüntetésében a munkaterület biztosításával működjön közre, amennyiben azt magatartásával
megakadályozza, akkor ennek minden következménye Önt
fogja terhelni.
Kérjük Önöket, hogy a lakosságot tájékoztatni szíveskedjenek tulajdonosi kötelezettségeikről.
Szakemberünk elérhetősége: Kovács Tamás (06-30/2388055)
Előre is köszönjük együttműködését.
Tizstelettel:
Geosits Tibor
ügyvezető

2015. január

MOZIMÛSOR
január 16. 19:00, január 20. 19:00
A bolygó neve: Halál – rendezői változat (feliratos amerikai-angol
sci-fi akciófilm – 2D)
James Cameron kultfilmjének a standard kiadásnál hosszabb, számos jelenettel gazdagabb és akciódúsabb verziója digitálisan felújított
képpel és hanggal kerül bemutatásra: Ripley hazaérkezvén megtudja,
hogy egy emberi kolóniát telepítettek arra a bolygóra, ahol megtámadta őket az ismeretlen szörnyeteg. Állig felfegyverzett harcosok
kíséretében visszaküldik, hogy leszámoljanak a félelmetes idegennel
és megmentsék a túlélőket, de a landolás után elszabadul a pokol…
január 17. 17:00, január 18. 16:00
Éjszaka a múzeumban 3. – A fáraó titka (szinkronizált amerikai
családi kalandfilm – 2D)
Sokáig nem tudta a világ, milyen izgalmas, tarkabarka élet zajlik
egy múzeumban zárás után. Egy kezdő őr kellett hozzá – azóta
nem poros tárlókat és unalmas, udvarias álldogálást jelent, hanem
kalandot, veszélyt és játékot…
január 17. 19:00, január 18. 18:00, január 19. 19:00
Dumapárbaj (magyar vígjáték – 2D)
Kalmár Tamás (Hadházi László) befutott sztár. Standup nagyágyúként járja az országot fellépéseivel, és övé a legismertebb önálló
showműsor. Népszerűsége azonban lassan a múlté, a közönség kedvence egyre inkább feltörekvő fiatal riválisa – Nagy Tóbiás (Kiss Ádám)…
január 23. 19:00, január 25. 18:00, január 27. 19:00
A hetedik fiú (szinkronizált amerikai-angol fantasztikus kalandfilm – 3D)
Egy régmúlt korban gonosz erő készül elszabadulni, amely újra
felszítja a háborúságot az emberiség és a természetfeletti erők között.
Az utolsó remény a hetedik fiú hetedik fia…
január 24. 17:00, január 25. 16:00
Asterix – Az istenek otthona (szinkronizált francia családi animációs film – 3D)
A rómaiak már rég elfoglalták szinte egész Galliát, de egyetlen falu
lakói ellenállnak a hatalmas sereggel érkező hódítóknak. Julius Caesar
úgy dönt, taktikát változtat…
január 24. 19:00, január 26. 19:00
Elrabolva 3. (szinkronizált amerikai-francia akcióthriller – 2D)
Bryan Mills (Liam Neeson) volt CIA-ügynök számára a legfontosabb
küldetés mindig is a családja védelme volt. Mikor már azt hitte, minden
ellenségével leszámolt, és sötét múltja nem érheti utol, volt feleségét
holtan találja otthonában, és minden bizonyíték az ő bűnösségére utal…
További információk és online helyfoglalás: www.csakanyimozi.hu

Megmérkôztek az asztalitenisz
szerelmesei
Hagyományteremtő céllal rendezték meg az Asztalitenisz
Szakosztály szervezésében Szentgotthárd nyílt amatőr asztalitenisz-bajnokságát 2014. december
27-én a III. Béla Szakképző Iskola
tornatermében. A rendezvény kis
ünnepséggel kezdődött, ugyanis Vincze Csaba (Tabak1) és
Németh Béla vállalkozók jóvoltából új versenyasztalt kapott
a szakosztály, amellyel együtt
már 5 asztalon pattogtathatják a
labdákat a sportágat szeretők. A

megmérettetésen 40-en vettek
részt férfi, női, illetve egyéni (36
nevezés) és páros (16 nevezés)
versenyszámokban, különböző
életkori kategóriákban. Az érdeklődők a megyéből érkeztek,
a legtöbben Szentgotthárdról és
környékéről. Izgalmas, élvezetes
meccseket láthatott a szépszámú
közönség. A díjakat, elismerő
okleveleket és érmeket Huszár
Gábor, Szentgotthárd város polgármestere és Pap Károly, a
szakosztály elnöke adta át.
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Építsen a megfelelő kínálatra!
Az oberwarti építőipari
vásár ismét nyit
2015. január 22–25-ig az
oberwarti vásárcsarnokban
ismét az építésről és a lakhatóságról lesz szó. A megközelítőleg 300 kiállító, túlnyomórészt
délkelet-Ausztria részéről az
oberwarti vásárcsarnokban
mintegy 16000 négyzetméter
kiállítási területen fogja termékeit, szolgáltatásait és innovatív megoldásaikat az építéshez, lakhatósághoz, szanáláshoz és az energiaspóroláshoz
prezentálni. Ami ráadás, az a
kert, a fürdőszoba, a wellness
és a szaniter bemutató, mindez
nagy területen és megszokott
minőségben szeretné a látogatókat inspirálni.
Nagy kínálat már évek óta
Már 25. alkalommal kerül
színpadra az építőipari vásár, és
ennek örül a szervező Markus
Tuider: „Az építés mindig téma,
és ezzel a szakmai sokszínűség-

gel, ami Oberwartban már évek
óta adott, valóban a megfelelő
hely a vásárunk, hogy egy helyen, rövid idő alatt a házzal
kapcsolatos legfontosabb információkról informálódjunk.
A kiállításunk Oberwartban
a legjelentősebb szakmai vásárnak számít a régióban. A
főtémáink az energiaspórolás
és nyerés, építés és szanálás, a
különböző fűtési technikák és a
lakhatóság. Ezeket a témákat a

kert és a fürdőszoba bemutató
egészíti ki.”
Kedvezményes belépőjegyárakkal és elegendő parkolóval
a belső udvarban szeretnénk
a szolgáltatásunkat még szimpatikusabbá tenni a látogatók
számára.
Csúcs téma „fűtés és energia”
Az építőipari vásáron informálódhat az energiaspórolás és
nyerésről, ami a legkeresettebb
témának számít vásárunkon.
Kompetens energia tanácsadást
a photovoltaik rendszerhez vagy
más gazdaságos fűtési technikához a Burgenlandi Energia
Agentúra nyújt. Az állami és
tartományi támogatásokról tanácsadást a Burgenlandi Lakástámogatás standján kap. Energia,
effektivitás, technika, környezet
és építészet, e -témákról okosodhatunk az (Innovativ Gebäude)
egylet Innovatív Épület, az eddigi
IG Passzív Ház néven ismert cég
standján.

Több hazai és nemzetközi
gyártó, de a régióban megtalálható cégek is teljes körű
felvilágosítást nyújtanak erről a
keresett témáról.
Az építés soha nem megy ki a
divatból
A házépítők tartománya Burgenland, ahol még mindig hagyomány az építés.
Még mindig jó ötlet a saját
házba invesztálni, amikor ala-

csonyak a kamatok, mondja
Markus Tuider: „egészen biztos, hogy jó befektetés a pénzt
a saját otthonunkra fordítani,
lehet az új ház vagy a meglévő
ház szanálása.” Ezért a januári
vásáron nagyon sok építőipari
vállalat és kisiparos vesz részt,
hogy a látogatóknak áttekinthető ajánlatot tudjanak nyújtani
a legújabb építési és szanálási
koncepciókról. A könnyűszerkezetes ház kínálatától a tetőfedőig,
a biztonságtechnikai cégekig
az építőipari vásáron a szakma
profijai egy helyen állnak az Ön
rendelkezésére.

meleg napokon már élvezni
tudjuk.
A fürdőszoba, wellness és
szaniter bemutató a közelgő
építőipari vásáron még nagyobb
területen tekinthető meg, mint
a tavalyi évben. „Ez a bemutató
a legnagyobb és legszebb kiállítás Ausztriában, és betekintést
nyújt, hogy a saját fürdőszoba
hogyan válhat wellness oázissá,
mondja Markus Tuider.
Középpontban a csempézés, az
1500 m² nagyságú prezentáción
a fürdők, tusolók, fürdőszobaberendezések, whirlpoolok, szaunák és infravörös kabinok állnak.

Otthonérzés
A saját otthonunkban otthon
érezni magunkat. Mindenki
ezt szeretné, és a megfelelő
berendezéssel elérhető. Az
oberwarti építőipari vásáron
asztalosok prezentálják kézügyességüket, cserépkályhaépítők széles kínálatot nyújtanak , a konyhastúdiókban
megterveztethetjük álmaink
konyháját. A megfelelő és modern világítások és a legújabb
padlózatok is megtalálhatók
lesznek januári vásárunkon.

Faktum
Nyitva tartás: január 22. csütörtök – január 25. vasárnap,
naponta 09.00–18.00 óráig.
Belépőjegyárak:
Felnőtt jegy € 6.Kedvezményes jegy diákoknak
és nyugdíjasoknak € 4,50
Tolókocsis rokkantaknak és
egy kísérőszemélynek a belépés
ingyenes.
Gyermekeknek a belépés 12
éves korig ingyenes.

Bemutatók
Akkor is, ha még mindig tél
van, az építőipari vásár a megfelelő hely a kerttervezésről
és a hozzá tartozó kerti bútorokról való inspirálódáshoz. A
saját kertet és a teraszt időben
kell megterveztetni, hogy a

Szervező
Burgenland Messe, Markus
Tuider
0043/3352 33022
office@burgenland-messe.at
www.burgenland-messe.at/
magyar
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Kézilabda: továbbra is cél
a dobogós helyezés
A 2014/15-ös bajnoki év őszi
szezonját 4. helyen zárta
15 ponttal a Pawel Packing
Szentgotthárdi KK NB II-es
férfi kézlabdacsapata. A tavaszi folytatás előtt kértünk
egy kis értékelést az edzőtől,
Ernst Attilától.
– Összességében elégedettek
lehetünk az őszi szerepléssel,
főként azért, mivel húzójátékosunkat, a csapat egyik legeredményesebb játékosát, Kozák Tamást
hat fordulóban is nélkülözni
kellett, s erősödtek a csapatok is.
A Veszprémi Egyetem például az
NB. I-ből igazolt három játékost,
ahogy NB. I B-seket is. Az igazán
fájó vereség tavasszal a Mór elleni volt. A jelenlegi 3. helyezett
Komárom ellen is volt esélyünk a
nyerésre, de Kozák Tamáson kívül
még két meghatározó játékos
hiányzott a csapatból. Amikor

Egyéni és társas
vállalkozások
könyvvezetése,
bérszámfejtés,
tb-ügyintézés.
ADÓBEVALLÁS
MAGÁNSZEMÉLYEKNEK!
kompletten tudunk felállni, az a
játékon, és az eredményességben
is megmutatkozott. Az első négy
hazai meccsen győztünk, aztán
egy pontot elhullattunk, s kisebb
hullámvölgybe kerültünk. Igaz,
többször nehéz helyzetből is
tudtunk fordítani, talpra állni. Bár
tavasszal több lesz az idegenbeli
mérkőzésünk, de olyan mec�csekre is számítunk, amelyeken
idegenben is reális győzelmi

eséllyel léphetünk pályára. A
tavaszi szezonban 15 pontnál
mindenképpen többet szeretnénk
szerezni, s a cél továbbra is a
dobogós helyezés elérése. Megkezdtük teremben a felkészülést,
de csak heti három edzéssel, mivel
a játékosok elfoglaltsága miatt
nehéz összeszedni a társaságot.
A február 22-ei rajtig még több
edzőmérkőzést is tervbe vettünk.
- lei -
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