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A világjárvány újratervezésre
készteti az önkormányzatot is
Március közepén a koronavírus-járvány miatt veszélyhelyzetet hirdetett a kormány. A szentgotthárdi önkormányzat a
város működtetéséhez szükséges intézkedéseket megtette.
A törvény értelmében veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét
a polgármester gyakorolja. Huszár Gábort, Szentgotthárd
polgármesterét kérdeztük az elmúlt két hónapról.
Telefonon készült a beszélgetés, a polgármestert a Kaszagyár területén értük utol, a
Rába partján magasodó egykori gyárkémény statikai vizsgálatát ellenőrizte. Adódott a
kérdés, hol dolgozhat a világjárvány idején a polgármester?

Huszár Gábor elmondta,
szerinte az ország egyetlen
polgármestere sem dolgozhat „home office”-ban, így
a napi operatív teendőket
a hivatalban beszélik meg
a jegyzővel, dr. Dancsecs
Zsolttal, és időközönként a
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hivatal irodavezetőivel (dr.
Gábor László, dr. Krajczár Róbert, Kovács Ágnes, Doncsecz
András, ők a törzskar tagjai).
A város működtetéséhez,
üzemeltetéséhez szükséges
a kapcsolattartás. Vannak
olyan egyeztetések, ahol elengedhetetlen az azonnali
reakció. Az önkormányzati
testület feladatait átmenetileg a polgármesterre ruházza a törvény, de az írásos
előterjesztéseket elküldik a
testületi tagoknak (noha nem
kötelező), az önkormányzati

Címlapképünket május 7-én
fotózta Bana Ferenc
az újranyított vendéglátó
teraszról
bizottságok elnökei megbeszélik ezeket a bizottsági
tagokkal, és a véleményeket
összegezve elmondják a polgármesternek, aki ezeknek
a figyelembevétele után
meghozza a határozatokat.
A veszélyhelyzet kihirdetésétől kezdve folyamatosan, napi
szinten egyeztettek az intézményekkel és – a központi
előírásokra is figyelemmel
– az intézmények profiljához
illeszkedő óvintézkedéseket
vezettek be.
Folytatás a 4. oldalon

Az Opel Szentgotthárd Kft. fokozatosan és biztonságosan újraindítja a gyártást
Az újraindulást megelőzően
megerősített egészségvédelmi intézkedéseket vezettek
be a szakszervezetek és az
Üzemi Tanács támogatásával.
Az intézkedések független
auditáláson estek át a PSA
csoport összes telephelyén.
A termelést fokozatosan és
biztonságosan indítják újra, az
értékesítési folyamatok által
vezérelve.

„Munkavállalóink egészségének és vállalatcsoportunk
gazdasági helyzetének védelme továbbra is a két fő alapelv
működésünk irányításában.
A megerősített egészségvédelmi intézkedésekről szóló
protokollunk magas szintű
védelmet kínál munkatársaink számára, és ez az első
feltétele gyártóüzemünk újraindításának.
Folytatás a 3. oldalon
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Több ezer védőmaszk és kesztyű került az intézményekhez
A járvány kezdete után többször juttattak védőmaszkokat és gumikesztyűket a
szentgotthárdi intézmények
dolgozóinak.
Az önkormányzat által vásárolt és felajánlásokból is
érkezett védőmaszkokból
és gumikesztyűkből került
a Gondozási Központhoz, a
Rendelőintézethez, a Család
és Gyermekjóléti Központhoz,
a Játékvár Óvodához, a Tótágas
Bölcsődéhez és a Móra Ferenc
Városi Könyvtárhoz, továbbá a
helyi háziorvosi körzetekbe is.
A helyi mentőállomás részére ruhaszárítógépet szerzett

be az önkormányzati társulás,
hogy hamarabb rendelkezésre
álljon a váltóruha. Folyamatos volt a kapcsolat a megyei
önkormányzattal is, rajtuk
keresztül is sikerült, több alkalommal védőeszközöket
szerezni a szentgotthárdi felnőtt- és gyermek háziorvosoknak, a városi fogorvosoknak és
az orvosi ügyeletnek.
A május 5-i alkalommal a
védőeszközöket dr. Haragh
László, az Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek Bizottságának elnöke adta át az
ott dolgozó munkatársaknak.
(Információ: Szentgotthárdi
Közös Önkormányzati Hivatal)

Újra megnyitották a zöldudvart,
szájmaszkban lehet belépni
Tájékoztatjuk Önöket, hogy
a szentgotthárdi zöldudvar
2020. május 7-étől a korábbi
nyitvatartási rend szerint
újra megnyitott.
A koronavírus okozta járványhelyzet miatt az üzemeltetés során óvintézkedéseket
alkalmazott a szolgáltató:
– Az ügyfelek csak szájmaszk használatával léphetnek a zöldudvar területére.
– A zöldudvar területén egyidejűleg kizárólag egy ügyfél
tartózkodhat (1 jármű legfeljebb 2 fővel), várakozni a zöldudvar területén kívül lehet.
– A beszállított hulladék
lerakodásáról és annak meg-

felelő konténerben történő elhelyezéséről minden esetben
az ügyfélnek magának kell
gondoskodnia, ehhez segítséget nem tudunk biztosítani.
– Az ügyintézés során (lakcímkártya ellenőrzése, készpénzes fizetés) az 1,5 m-es
távolságot be kell tartani.
– A zöldudvari átvevő kézés felületfertőtlenítést naponta többször végez, szájmaszkban dolgozik.
Információ: STKH Sopron és
Térsége Környezetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
(A zöldudvar működtetését a
járvány miatt március 18-ától
függesztette fel a szolgáltató.)

Vállalok:
- lapraszerelt bútor összeszerelést
- kész bútor beépítést
- nyílászáró cserét
- bútorajtó és nyílászáró beállítást
- kép, virágtartó, lámpa, polc, függönykarnis felszerelést
- hűtőajtó nyitásirányának megfordítását
- laminált parketta lerakást
- redőny javítást
- tető javítást, bádogozást.

Ihász Bence • +36 30/365 64 57

Dr. Haragh László adta át az eszközöket

Az állami kezelésben lévő
utakat is felújítják
Szentgotthárdon pályázati támogatásnak köszönhetően
nemrégen elkészült a Hunyadi út önkormányzati tulajdonban lévő, a Rába-hídtól a Május 1. úti kereszteződésig tartó
szakaszának, valamint a József Attila utca alsó szakaszának
útburkolati felújítása. Az önkormányzati tulajdonú szakaszok után most az állami utak jó része is megújul.
A Hunyadi út állami tulajdonban lévő – azaz a Májusi
1. úti kereszteződéstől az
Ady E. utcai kereszteződésig
tartó – szakaszának, továbbá
a Füzesi út Alpokalja Motel
útcsatlakozásától a vasúti
átjáróig, valamint a Széll
Kálmán tér kettős körforgalomtól a gimnázium tornacsarnokának bejáratáig
tartó szakaszának felújítása
már folyamatban van. A
beruházást a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. végzi.

Projekt megnevezése:
Építési keretmegállapodás
2017-2020 Nyugat-dunántúli
régió – hazai finanszírozás –
5. versenyújranyitás.
Beruházó/építtető: Magyar
Közút Nonprofit Zrt. Vas
Megyei Igazgatóság Megyei
Fejlesztési és Felújítási Osztály, kivitelező a Swietelsky
Magyarország Kft.
Információ:
Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal

I m p r e s s zu m
A Szentgotthárdi Önkormányzat lapja. Felelős szerkesztő:
Treiber Mária. Felelős kiadó: Szentgotthárd Város Önkormányzata
• Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. Nyomdai előkészítés,
nyomtatás: 2A Reklámstúdió Kft., Szombathely. Terjesztés:
Savaria Post. E-mail: ujsag@szentgotthard.hu • ISSN 0238-9312
www.szentgotthard.hu
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Az Opel Szentgotthárd Kft. fokozatosan és biztonságosan újraindítja a gyártást
Folytatás az 1. oldalról
Emellett a gyártás alakulását
a kereskedelmi tevékenység,
és eladások befolyásolják. Fokozatosan és biztonságosan
újraindítottuk ipari gyártórendszerünket az ügyfelek
által elvárt autók gyártására. Ez
a két kritérium határozza majd
meg az elkövetkező hetek és
hónapok döntéseit” – jelentette
ki Yann Vincent, a PSA csoport
gyártásért felelős alelnöke.
„A szentgotthárdi motorgyár
termelésének szüneteltetését
követően megerősített egészségügyi protokollt vezettünk be
a szakszolgálatok támogatásával, valamint szoros együttműködésben a szakszervezetekkel
és az Üzemi Tanáccsal. Ennek
a rendszernek az április 7-én
elvégzett auditálását követően
készen állunk arra, hogy 2020.
május 13-ával kezdődően, fokozatosan és biztonságosan
folytassuk a 3 hengeres turbó
PureTech benzinmotorok gyártását” – nyilatkozta Grzegorz
Buchal gyárigazgató.
A Covid-19 vírus okozta
egészségügyi válság kezdete
óta a PSA csoport prioritása
a munkatársak egészségének
védelme és a vállalat fenntarthatóságának biztosítása volt.
A gyártás szüneteltetése alatt
a PSA csoport megerősített
egészségügyi intézkedéseket
vezetett be (1), amelyeket az
egyes telephelyekhez igazítottak. A szakszolgálatokkal

közösen összeállított egészségvédelmi protokollt széles
körben megosztották a munkavállalói képviseletekkel, és
rendszeres ellenőrzéseknek
vetették alá. Ezenkívül úgynevezett „protokoll referenseket”
is megbíztak, akik felelnek az
intézkedések alkalmazásának
napi szintű ellenőrzéséért és
szükség esetén a javító intézkedések végrehajtásáért.
A termelés fokozatos és
biztonságos újraindítására
ezekben a hetekben kerül sor
a vállalatcsoporton belül. A
termelés részleges újbóli indításának első hulláma május
4. és 11. között kezdődött, figyelembe véve a kereskedelmi
tevékenységek beindulását.
Ezzel a fokozatos és felelősségteljes megközelítéssel
a PSA csoport kompromis�szumok nélkül cselekszik a
munkavállalói és az ügyfelei
védelmének érdekében, miközben biztosítja a vállalat
fenntarthatóságát.
A bevezetett intézkedések
többek között:
Egyéni testhőmérséklet ellenőrzése, tünetek dokumentálása.
Maszkok és alkoholos fertőtlenítő szerek biztosítása.
Védőszemüveg vagy védőpajzs viselete a munkahelyen.
Biztonságos távolság betartása a munkahelyen, beleértve
a pihenőhelyeket és a padlójelöléssel ellátott közlekedőket is.

Ajtók nyitva tartása a kilincsek érintésének elkerülése
végett (kivéve a tűzvédelmi
ajtókat).
A szerszámok és a munkafelületek gyakori tisztítása.
Várakozási idő a beszállított
termelési anyagok felhasználását megelőzően.
A műszakváltások szabályainak módosítása az átfedések
elkerülése érdekében.

Egyéni közlekedés a munkába, amennyiben ez lehetséges.
Maszkok használata és előre
meghatározott ültetési szabályok az utazás során.
Információ:
Opel Szentgotthárd Kft.
(Az Opel szentgotthárdi
gyárában március 23-án
állították le a termelést.
A szerk)

Májustól egyre több óvodást, bölcsődést fogadtak
A járványveszély miatt a SZEOB Játékvár Óvodájában és
a SZEOB Tótágas Bölcsődéjében március 16-án csak azokat
a gyerekeket fogadták, kiscsoportos elhelyezés keretében,
akikről a szülők nem tudtak gondoskodni, 17-én a polgármester rendkívüli szünetet rendelt el az intézményekben.
A szülők kérésére meleg ételt tudtak szolgáltatni elvitelre,
illetve igények esetén gyermekfelügyeletet is tarthattak. Két
hét után újra érkeztek óvodások, májusban egyre többen.
Varjuné Molnár Katalin, az intézmény vezetője elmondta, az első két hét után, április 6-ától szállingóztak azok
az óvodások, akiknek az ellátását a szülők, hozzátartozók
nem tudták megoldani. (A bölcsődébe április 22-étől
hoztak egy-egy gyereket.) Ingadozott a számuk, április 27étől már többen jöttek. Egy csoportba legfeljebb 5 gyerek
kerülhetett, térben is széthúzták őket. Mielőtt fogadták az
óvodásokat, bölcsődéseket, nyilatkoztatták a szülőket, hogy
nem szenvednek fertőző betegségben. Az óvoda épületébe
nem léphetnek be a szülők, az ajtóban csengetés után fogadják a kicsiket, és délután itt adják át őket. Például május
11-én 23 óvodás és 13 bölcsődés volt az intézményekben.
Az összevont csoportokban a nyári élethez hasonlóan
foglalkoznak a gyerekekkel.
Már a járvány kitörése előtt rendeltek fertőtlenítő szereket, gyakrabban takarítanak, fertőtlenítenek, a megfelelő
védőeszközökhöz (maszk, kesztyű) is hozzájutottak az
önkormányzat jóvoltából. 
(t. m.)

JEGYZET – Kína messze volt…
Még tavaly év vége felé
vettem egy ajtót. Meleg barna
színe, szép fa rajzolata rabul
ejtett. A boltban azt mondták, Németországból érkezik.
Amikor beszerelték, kértem,
ne vetkőztessék le, hagyják
rajta a műanyag csomagolást,
mert porozni fogunk még az
előszobában. Akkor tudtam
meg, Kínából jött, és nem
fából van… Hamarosan áramlani kezdtek a hírek Kínából
és az új koronavírusról, jóformán még rügyet se bontott a
tavasz, Budapesten kórházba
kerültek az első fertőzöttek.
Gyanakodva figyeltem az én
barna kínai ajtómat, pedig
már régen levetkőzhetett

volna. Március közepén beállt
az ország.
Szentgotthárdon is bezártak az iskolák, intézmények, vendéglők, üzemek,
„CS” csökkentett üzemmódra
váltott minden és mindenki.
Aki tudott, otthonról dolgozott, tanult, azt tanácsolták,
csak a legszükségesebb esetben menjünk ki. Megindult a
szájmaszkvadászat, követte a
toalettpapír-ínség, az élelmiszer-felhalmozás. Fura, hogy
ez is világjelenséggé változott,
New Yorkban élő lányom is
ezt panaszolta.
Évtizedek után újra záródtak a határok itt Európában,
és a földrészek is magukra

csukták a reptereket. Kezdetben nagyon figyeltem a
koronavírusos híreket, magamra reteszeltem az ajtót
(azt a kínait… brrr, de azért
az is eszembe jutott, mi maradna, ha minden kínai ruha,
cipő, edény, műszaki cikk,
fokhagyma (fokhagyma!, na
még ez is) azonnal távozna…
Ilyen ijesztően kicsi és borzongatóan nagy még sosem
volt a világ.
A tavasz veszettül ontotta
a szépséget, illat- és színorgiában dúskálva iparkodtam
alkalmazkodni a karanténhoz, már karanténba fogtam
a vírusos híreket is. Az utcán,
a piacon elengedtem a fülem

mellett a fiatalabbak rosszindulatú megjegyzését az
öregekre mint vírushordozókra és terjesztőkre. Nem
értettem (ma se értem) a nagy
viháncolást és vidámkodást
a tévékben, hiszen emberek halnak meg, még ha sok
meglévő betegségük mellé
ráadásul kapják a vírust…
talán élhettek volna!
Áprilisban a járvány miatt
szünetelt az újság, májusban
újra megjelenünk. A vendéglők teraszán megint emberek
ülnek, a fiatalok érettségiztek,
apránként nyitnak a boltok,
meglódult az élet, reményt
hoztak még a felhők is.
(t. m.)
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A világjárvány újratervezésre készteti az önkormányzatot is
Folytatás az 1. oldalról
A város webes felületein –
felhívásokkal és rendszeres
videó közleményekkel – folyamatosan tájékoztattak az
időszerű tudnivalókról, változásokról.
Az élet nem állt meg, a fontosnak tartott ügyekben azonnali döntéseket kell hozni. A
közétkeztetési szolgáltatóval
azonnal egyeztettek, az iskolák
zárva tartása idején is minden
igénylő gyermek számára elérhető volt az ebéd (elvitelre). Az
idősek és a fogyatékosok köréből érkező kérések bejelentését (bevásárlás, csekkfeladás,
gyógyszerkiváltás) éjjel-nappal,
még hétvégén is fogadták
a titkárság munkatársai, az
igényeket mind kiszolgálták
a városban, sőt: önkéntesek
bevonásán alapuló rendszert
dolgoztak ki arra az esetre, ha
még többen kérnék a segítséget. A megyei tisztifőorvossal is
közvetlen kapcsolatban álltak,
vele egyeztetve vésztervet
készítettek elő arra az esetre
is, ha megjelenne a járvány
a városban. Az operatív működés része, hogy a műszaki
stáb továbbra is ellenőrzi és
koordinálja a folyamatban lévő
építkezéseket (tornacsarnok,
városi útépítések, Időutazó
Múzeum), egyeztetések zajlanak az ipari parkos útépítéssel, a M8-as úttal összefüggő
kérdésekben. (Labritz Béla
alpolgármester a riport készítésének idején a műszaki stábbal a városrészek tennivalóit
egyeztette.)

A polgármester elárulta,
nem híve az ide-oda levelezgetésnek, inkább a modern technikát alkalmazva telefonon,
videokonferenciákon egyeztet
a várost érintő kérdésekről,
intézményvezetőkkel és a
gazdasági szereplőkkel, köztük
az autóipari és idegenforgalmi
cégekkel is.
Bizonyos értelemben átértékelődtek a dolgok, a napi
rutinból kiszakadva kristálytisztán elválik egymástól, mi
a fontos és mi az, ami kevésbé.
„A sorrendiséget úgy tudom
jól meghatározni, ha nem bonyolítom túl a dolgokat, rendet
teszek a saját gondolataimban
is. Vészhelyzetben nem foglalkozhatunk a vágyálmokkal,
amikor a napi problémákra
kell választ adni, de azonnal.”
Fontos kérdés, hogy mit hozott, és mit vitt a válság? Ahogy
a gazdaságot, úgy a várost is újra
kell indítani. Előre kell tervezni,
gondolkodni. Az autóipari
cégek jövőjét csak halványan,
körvonalakban látjuk. Ezért is
fontosak azok a már megkezdett beruházások, amelyeknek
a pénzügyi fedezete már az önkormányzat számláján van. Az
Innovációs Minisztérium felé
összeállítottunk egy négy lábon
álló gazdasági stratégiát. Megvalósításához jelentős támogatásokra számítunk. Az is fontos,
hogy a 100%-os önkormányzati
tulajdonú cégek (a fürdő és a
SZET Kft.) újra jól működjenek
és fennmaradjanak.
A polgármester az interjút
azzal zárta, hogy Szentgott-

hárdon az önkormányzat és
az önkormányzati hivatal dolgozói, az intézmények vezetői
és a lakosok is maximálisan

megértették, a világjárvány
soha nem látott nehézségeket
okozott, melyeket csak együtt
lehet legyőzni!
(t. m.)

A hivatalban folyamatosan dolgoznak
A koronavírus-járvány
miatt a Szentgotthárdi Önkormányzati Hivatal működése is megváltozott. Dr.
Dancsecs Zsolt jegyző elmondta, március közepétől
rövidített ügyfélfogadást
tartottak, de a hivatalban
továbbra is nyolcórás munkarendben folyt a munka.
Március 18-ától a személyes ügyfélfogadást szüneteltették. A hivatal dolgozóinak
többsége számítógépes eszközökkel otthonról látta el
feladatait, ehhez a technikai
feltételeket is meg kellett
teremteni (a hivatali adatok
hozzáférhetősége, biztonsági
előírások stb.). Halaszthatatlan ügyekben előzetes
telefonos egyeztetés után
bejöhettek az állampolgárok
a hivatal épületébe, és a lehető legrövidebb időtartamban
személyesen is intézhették a
dolgukat, amelyek jellemzően anyakönyvi ügyek – születés, házasságkötés, halálozás – voltak. A házasságkötések egy részét megtartották,
az országos előírásoknak
megfelelően ilyenkor legfeljebb tízen lehettek jelen az
állami ceremónián.
Az önkormányzati hivatalban dolgozóknak az
alapszabadságuknak azt a
részét, amellyel a munkálta-

tó rendelkezik (15 nap) május végéig ki kellett venniük.
Az intézmények vezetőivel
folyamatosan egyeztettek,
a járvány elterjedésének
megelőzésére biztonsági
intézkedéseket tettek (takarítások, fertőtlenítések,
védőeszközök beszerzése,
automata kézfertőtlenítő
berendezések felszerelése az
intézmények bejárataihoz).
A fokozottan védett, idősebb
korosztály ellátását megszervezték, ebben a Városi
Gondozási Központ munkája
kiemelkedő, de önkéntesek
is felajánlották segítségüket.
A járvány idején a városi
önkormányzat nem ülésezhet, feladatát a katasztrófavédelmi törvény értelmében
a polgármester látja el. A
polgármester a döntések
meghozatala előtt egyeztetett a képviselő-testület
tagjaival (nem kötelező), és
határozott a legszükségesebb ügyekben. A város életét
hosszabb távon befolyásoló
ügyek tárgyalásával azonban
meg kell várni azt az időt,
amikor újra össze lehet hívni
az önkormányzati testületet.
A vírushelyzet alakulásától
függ, mikor térhetnek vissza
a „normális és megszokott”
munkarendhez az önkormányzati hivatalban – tájékoztatott a jegyző.
(t. m.)

A műemlék épülethez illő ablakok készülnek
Az egykori ciszter kolostor ablakait az időjárás és az évszázadok igencsak kikezdték, mára már nagyon rossz állapotban
vannak. Az önkormányzat pályázati pénzből és saját forrásból
újíttatja fel az ablakok egy részét. A műemlék épülethez illő
ablakokra cserélik a régieket.
Az önkormányzat tavaly
nyújtott be sikeres pályázatot
a helyi önkormányzatokért
felelős miniszter által az
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatása” címmel meghirdetett felhívásra. A pozitív

elbírálást követően, februárban írták alá a kivitelezésre
a vállalkozási szerződést.
László Tibor helyi asztalos
műhelyében már javában
készülnek az egyedi kivitelezésű, a műemlék épülethez
méltó, és az örökségvédelmi

kritériumoknak is megfelelő
nyílászárók.
Az elnyert támogatásból és
az önkormányzat által biztosított saját forrásból az épület
keleti homlokzatán és délkeleti sarkán található ablakokat
cserélik ki. Nem csupán az
irodahelyiségek, de a refektórium és az emeleti tanácsterem nagyméretű ablakainak
felújítása is megvalósul, az
ablakrácsok és spaletták felújítására is kiterjedően.

Információ: Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal
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Az Ipari Park további fejlesztése
Szentgotthárd Város Önkormányzata elnyert TOP
pályázati forrásból fejleszti
és bővíti az ipari parkját. A
TOP-1.1.1-15-VS1-2016-00003
számú projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alapból
és hazai központi költségvetési előirányzatból 478 millió
forint vissza nem térítendő
támogatásban részesült.
A pályázat keretében tavaly
már elkészült az egyesített
kerékpárút és járda, valamint
autóbuszöböl az Ipari Park
II. ütemének területén. A következő ütem megvalósítása
keretében, az árapasztó vápán
túl, a leendő M8 gyorsforgalmi
út közvetlen szomszédságában kialakítandó új iparterület
alap-infrastruktúra fejlesz-

tése, ezen belül a feltáró út
megépítése, a közművek és a
közvilágítás kialakítása valósul meg nyár végéig. A munkák ütemezetten haladnak: a
közműkiváltások már meg is
történtek, a víz- és csatornahálózatot is már kiépítették, a
földmű is elkészült, a közvilágítás- és az útépítés van még
hátra a projektből.
Párhuzamosan zajlik az M8
autóút építése is, ennek során
az ipari parki út és az M8 építkezés közötti szervizút csatlakozását is már aszfaltozták,
később, a rábafüzesi bekötőút
részleges lezárása idején, ezen
a terelőúton keresztül lehet
majd megközelíteni a várost is.
(Információ: Szentgotthárdi
Közös Önkormányzati Hivatal)

Vadhúsból készült ételeket ajándékoztak
Szentgotthárdon két alkalommal vadhúsból készített
pörköltet kaptak azok az idősebbek, akiknek ellátását a
Városi Gondozási Központ szervezi. Huszár Gábor polgármester elmondta: egyszer a Babati és Társa Kft. ügyvezetője, Babati Zoltán, egyszer pedig a területi fővadász,
Szabó Antal, a Hármashatár Vadásztársaságon keresztül
ajánlott fel szarvashúst a főzéshez. Az ajándék vadhúst a
Széchenyi iskola konyhájában megfőzték, a gondozóház
munkatársai juttatták el az idős embereknek a járvány idején. A két alkalommal 170-170 adag ételt vittek ajándékba
a városban élőknek.

Tájékoztatás a könyvtári kölcsönzés újraindulásáról
Május 13-ától korlátozottan
lehetővé tesszük a könyvtári
kölcsönzést. Az épületbe
bemenni továbbra sem lesz
lehetőség, a kapualjban várakozva lehet majd átvenni
a névre szóló, előre megrendelt könyveket, folyóiratokat
a könyvtárostól.
A tájékozódás lehetőségei:
A könyvtári honlapon
(www.mfvk.hu) a Szikla
katalógusban (ez távolról
az interneten is elérhető)
lehet szerző és cím alapján is könyveket keresni.
Meghatározhatja a témát
is konkrét kérés helyett: pl.
kertészkedés, krimi stb. (CD
és DVD kölcsönzésére nincs
lehetőség!) A folyóiratokról a
honlapon a folyóirat-ajánlóban tájékozódhat.
A kérés módjai: e-mailben
vagy telefonon
Május 4-étől a következő e-mail címen küldhet
kérést a könyvtárosnak:
konyvtar@mfvk.hu. (Név,
olvasójegyszám, vagy születési év szerepeljen a ké-

résben. Az e-mail tárgyában
tüntessék fel a részleg megnevezését: felnőtt részleg,
gyerekkönyvtár, folyóiratolvasó.) Május 11-étől e-mailben és a következő telefonon: 94/380-113. Kérjük,
egyéb fórumon ne keressék
a könyvtárosokat!
A kölcsönzés feltételei:
Egyszerre legfeljebb 10
könyvet, 10 folyóiratot lehet kölcsönözni 4 hétre. A
kért könyveket, folyóiratokat papírtáskában adjuk át.
A visszahozott könyveket,
folyóiratokat szíveskedjenek
nejlontáskában a kihelyezett
kartondobozba tenni. Ezek
a dokumentumok
karanténba kerülnek. Olvasójegyre
nincs szükség. A
könyvtárosok a
nevet és a határidőt a papírtáskán
feltüntetik. A kölcsönzésről e-mailben vagy telefonon
jelzik a kérés teljesítését és az átvétel

napját a kollégák. Kérjük,
hogy maszkot, gumikesztyűt
viseljen.
A kölcsönzés időpontjai:
– hétköznap délelőtt 9:3011:30-ig, délután 13:30 és
15:30 között
– a felnőtt részlegből hétfőn, szerdán és pénteken
– a gyermekrészlegből
csütörtökön
– a folyóirat-olvasóból
kedden.
Életkortól függetlenül
mind a délelőtti, mind a délutáni időpontban lehetőség
lesz a könyvek, folyóiratok
átvételére.
Késedelmi díjat nem szá-

mítunk fel. Személyes válogatásra, előjegyzésre, helyben használatra, helytörténeti kutatásra, nyomtatásra,
fénymásolásra, könyvtárközi
kölcsönzésre, új beiratkozásra egyelőre nincs lehetőség.
A már beiratkozott olvasóknak meghosszabbodik a
tagságuk az újranyitásig.
A kölcsönzés helye:
A felnőtt részleg bejárata
előtt a kapualjban lehet
várakozni, s a folyosón a
könyvtárostól átvenni a
névre szóló papírtáskákat.
Ugyanebben az időben lehet visszahozni a korábban
kikölcsönzött dokumentumokat a kihelyezett
kartondobozba rakva. Kérjük, tartsák be
a kijelölt távolságot!
Egyszerre csak 3 olvasó tartózkodhat a
kapualjban, és egy
olvasó vehet át dokumentumot.
(Móra Ferenc
Könyvtár)
Fotó: Bana Ferenc
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Minden végzős tanuló
érettségizett
A Szentgotthárd és Térsége
Általános Iskola és Gimnázium Vörösmarty Mihály Gimnáziumában május negyedikétől valamennyi végzős diák
érettségizett. A járvány miatt
a diákok március 16-ától
nem látogathatták az iskolát,
online készültek életük első
nagy megmérettetésére.
Balogh Éva intézményvezető elmondta: betartották
az egészségügyi előírásokat,
a fiatalok nem csoportosulhattak, három ajtón jöttek be
az érettségire. Szájmaszkot,
kézfertőtlenítőt, kesztyűt kaptak, az épületben két szinten
hét tanteremben tartották az
írásbeli vizsgákat (a rendkívüli helyzet miatt csak írásbeli

vizsgát tartottak). Egy tanteremben 6-7 tanuló dolgozhatott a tanárok felügyelete mellett. A felügyelő tanároknak
kötelező volt a szájmaszk és
kesztyű használata. A szentgotthárdi gimnazisták közül
40-en jelentkeztek emeltszintű érettségi vizsgára, 67-en
nyelvvizsga-bizonyítvánnyal
rendelkeznek, néhányuknak
kettő is van.
Az érettségi dolgozatok
eredményét május 28-án és
29-én megnézhetik a diákok,
június 2-áig fogadják az esetleges reklamációkat. A szóbeli
vizsgák idejét június 11-12-re
jelölték ki, akinek esetleg nem
sikerült az írásbeli vizsgája,
ekkor még javíthat.
(t. m.)

Rendben lezajlottak
a vizsgák
A szentgotthárdi VMSZC
III. Béla Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában 32-en tettek érettségi
vizsgát május 4-étől, egy
végzős tanuló halasztotta
a matúrát. Az iskolából 28an, négyen pedig máshonnan érkeztek a vizsgára.
A nagyobb tantermekben
heten, a kisebbekben hatan
írásbeliztek a tanárok felügyelete alatt. Maszkokról,
fertőtlenítőről az épületbe
lépéskor gondoskodtak.
A szakközépiskolások
május 27-29-én tesznek
szakmai írásbeli vizsgát,
június 11-12-én lesznek a
szóbeli vizsgák. A gyakorlati vizsgákon, ahol mód

van rá, egy vizsga remek
elkészítése a feladat, a többi, szakmai gyakorlati számonkérést is meg tudják
oldani az egészségügyi
követelmények betartása
mellett.
Korpics Ferenc, az iskola igazgatója elmondta,
nappali tagozatos beiskolázásra még várják a jelentkezőket, ipari informatikus, vendégtéri technikus,
gépi- és CNC forgácsoló és
villanyszerelő szakmákra
a 9. évfolyamra. Lehet jelentkezni cukrász (szakács)
szakmára (az első év alapképzése után eldönthetik
a tanulók, hogy melyik
életpályát szeretnék).

SZET Szentgotthárdi Kft.
Szentgotthárd, Hunyadi út 42. • Ügyfélszolgálati iroda: 06-94/380-052 • Ügyfélszolgálati idő: munkanapokon 7.30-15.30

Halottbeszállítás
24 órás ügyelet:
06-30/2827-684,
06-30/819-0856
Lakásfelújítás, épületkarbantartás.
Nyílászárócsere, festés.
Víz-, gáz-, központifűtés-szerelés,
villanyszerelés,
külső-belső burkolás.
Tetőfedés, bádogozás, ácsmunkák,
kapubejárók készítése,
kertépítés.
Telephelyünkön garázsok, irodák,
raktárak bérbe adók!

Park és közterületek gondozása, szállítás,
hóeltakarítás és síkosságmentesítés.
Tel.: 06-94/553-023

Szentgotthárd, Széll K. tér 11. • Tel.: 00-36-94-553-023
E-mail: info@szetszentgotthard.hu • www.szet-kft.hu
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Május 4-étől fokozatosan visszaállítják az egészségügyi szakellátásokat
Az egészségügyi ellátások
továbbra is a szigorú higiénés
szabályok betartása mellett
vehetők igénybe. Minden
esetben az a legfontosabb,
hogy először telefonon egyeztessenek a háziorvosukkal a
betegek. Amennyiben a gondjuk megoldható telefonos
tanácsadással, gyógyszeres
kezeléssel, az orvos fölírja
az e-receptet, amit a beteg a
gyógyszertárban TAJ száma
alapján kiválthat. A szokásos
receptek fölírása is telefonos
megkeresés után lehetséges.
Ha a háziorvos úgy ítéli meg,
hogy a beteg panaszai alapján
szakorvosi ellátást igényel, a
szakorvossal megbeszélve,
időpont-egyeztetés után jöhet csak létre az orvos-beteg
találkozás. A járványra való
tekintettel továbbra is az a cél,
hogy csak a legszükségesebb
esetben érintkezzenek.
A Rendelőintézet Szentgotthárd szakrendelései, ideértve
a diagnosztikai ellátásokat is –
összhangban az egészségügyi
ellátás új rendjét tartalmazó
miniszteri levelekkel és mellékleteikkel – fokozatos kiterjesztés mellett indulnak újra.

A szakorvosokhoz alapos
kikérdezés után, a megfelelő
biztonsági előírások betartása mellett juthatnak el a
páciensek. Az egészségügyi
dolgozókat és a betegeket is
védik a fertőzéstől. A tapasztalatok szerint türelmesek
voltak a szentgotthárdiak, az
első két héten szórványosan
jelentkeztek. Indokolt esetben
a sürgősségi ellátást továbbra
is megkapták, rendelési időn
kívül az orvosi ügyelet is mű-

minden beteg után elvégzik a
szükséges fertőtlenítést. Nagyon fontos, hogy az érkezők
betartsák az előre megadott
időpontot, egyszerre nem lehetnek többen a rendelőben,
illetve a váróban.
A szentgotthárdi Rendelőintézet keretein belül nyújtott
járóbeteg és diagnosztikai
ellátások szintén kizárólag
telefonon előre egyeztetett
időpontban, előjegyzéssel vehetők igénybe. Ezeknél az

Kérjük, hogy az egyes szakrendeléseket az alábbi telefonos elérhetőségeken szíveskedjenek felkeresni.
A telefonközpont számai: 06 94/380-042, 06 94/380353, 06 94/554-103, 06 94/554-082
Mellékek: Általános sebészet, urológia, traumatológia,
ortopédia: 116, Szemészet, bőrgyógyászat, onkológia:
10, Foglalkozás egészségügy: 120, Tüdőgyógyászat,
allergológia, tüdőszűrő: 103, Laboratórium: 115, Leletkiadó:
220, UH időpontkérés: 221, Reumatológia: 105, Fül-orr-gégészet: 106, Nőgyógyászat: 107, Pszichiátria-Addiktológia
szakrendelés és gondozás, Neurológia: 223, Belgyógyászat,
gasztroenterológia: 109.
ködött. (Az orvosi ügyelet telefonszáma: 94/311-100.)
Az emberi erőforrások miniszterének utasítására a szakorvosi rendelésen egy óra alatt
négy beteget fogadhatnak,

ellátásoknál is törekedni kell a
személyes kontaktust igénylő
vizsgálatok számának minimalizálására, ezért előzetesen
virtuális vizitre, telefonkonzultációra, a bejáratnál pedig to-

vábbra is megelőző zsilipelésre
kerül sor. Az egyes rendelések
közvetlen telefonszámai az intézmény weboldalán is megtalálhatók, az intézmény központi telefonszámai: 94/554-103 és
a 94/554-082.
A Rendelőintézet szervezetéhez tartozó védőnők a Hunyadi
út 18. szám alatti székhelyén
eltöltött hetek után visszaköltöztek a Rákóczi út 3-5. szám
alatti tanácsadóba. A részükre kiküldött eljárásrendnek
megfelelően tevékenységüket
lehetőség szerint távkonzultációval látják el. Amennyiben a
személyes találkozást szükségesnek ítélik meg, úgy az előírt
biztonsági előírások betartása
mellett, óránként legfeljebb 2
főt fogadhatnak.
Az iskolafogászat ugyancsak fokozatosan és telefonos
egyeztetést, előszűrést követően fogad pácienseket a
Széchenyi iskola telephelyen,
igazodva az iskola nyitvatartási
rendjéhez.
Fokozatosan és óvatosan állítják vissza a szakrendeléseket,
lassúbb és megfontoltabb lesz
az ellátás – mondta dr. Klósz
Beáta.

A gondozottak 95 százaléka kérte a segítségüket
A koronavírus-járvány miatt kialakult veszélyhelyzetben a szentgotthárdi
Városi Gondozási Központ
munkatársai a megszokottól eltérően, más módon,
más tartalommal, de tovább dolgoztak – tájékoztatott Fábián Béláné, a gondozási központ vezetője.
Március 16-án az ebédet
éthordókban kiszolgálták a
gondozottaknak, de helyben már nem lehetett elfogyasztani. Március 17-én
a Nappali Idősek Klubját
bezárták. Telefonon felhívták az ellátottakat, megkérdezték, igénylik-e továbbra
is a szolgáltatást. A szakfel-

adatok gondozottainak 95
százaléka továbbra is kérte
a segítséget. A munkatársak
a rászorulóknak ebédet vittek, bevásároltak, felíratták,
kiváltották, szükség szerint
kiadagolták a gyógyszereket, a személyes ellátásban
is segédkeztek. Az önkormányzat hozzájárulásával
a közigazgatási területen
nemcsak hétfőtől péntekig,
de szombaton, vasárnap és
ünnepnapokon is kérhetik
a meleg ételt. A kollégák
megkapták a szükséges
védőfelszereléseket, mosható maszkot, kesztyűket,
munkaköpenyeket, egyszer
használatos védőruhát is.
A kórházból hazaérkező

gondozottak is kerültek
a rendszerbe, esetükben
fokozottabb védekezési szabályokat alkalmaztak (pl.
védőpajzs stb.).
Tudomásuk szerint a városban és a térségben az
ellátottak körében nincs
koronavírusos beteg.
Az idősek közül volt, aki
nagyon megijedt, mentálisan is megviselte a karantén. A gondozási központ
munkatársai szakmájukból
adódóan is elővigyázatosak
voltak, a szakmai útmutatók
szerint jártak el.
A járvány kezdetén nehéz
volt egyszer használatos
maszkot beszerezni, a fenntartó önkormányzat már

a veszélyhelyzet legelején
rendelt védőeszközöket,
melyeket az intézmény azóta – több alkalommal –
meg is kapott. Emellett az
intézményvezető kérésére
Kellerné Gécsek Ágota és
barátai 80 mosható, fertőtleníthető maszkot varrtak
ajándékba. Kissné Köles
Erika, a szlovén nemzetiség
parlamenti szószólója pedig 300 000 forintot adott
a gondozási központnak,
ezzel támogatta a járvány
elleni védekezést. Az intézmény köszönetét fejezi ki
minden támogatónak, aki
valamilyen formában segítette a vírus elleni hatékony
védekezést.
(t. m.)
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Helytörténeti érdekességek:
a községháza
Ma klarinét-, hegedű-, vagy
éppen zongorajáték hangja
szűrődik ki a Deák Ferenc
utca patinás épületéből, egykor azonban – 1902 és 1969
között – községházaként szolgálta a települést.
A Takács Jenő Alapfokú Művészeti Iskola pompás épületének rövid történetével folytatjuk helytörténeti érdekességeket bemutató sorozatunkat.
A mai Mártírok utcáról nyílt
150 évig az első, földszintes
városháza, amelyet Fényes
Elek (a honismereti szemlélet
és munkálkodás hazai megteremtője) 1851-ben „csinos
városház”-ként említ. A mai
Erste Bank helyén lévő épületet 1902-ben lebontották, és a
telek Deák Ferenc utcára néző

részén felépítették az új városházát, Gyuráky József városbíró
idejében.
A templomtornyokhoz hasonlatos ún. gúlasisakos tornyú épületével kiemelkedik
az utcaképből. A tornyán lévő
eredeti városcímer átvészelte
a háborút követő új társadalmi
rendszer romboló hatásait,
és ha megkopva is, de ma is
látható. Az épület termeit,
irodáit többek között Rákóczi
Ferenc, Kossuth Lajos, Deák
Ferenc, Széll Kálmán, Bethlen
István és Desits Gyula képe
borította. A történelmi nagyságok között ketten kötődnek
közvetlenül Szentgotthárdhoz:
Széll Kálmán miniszterelnök a
térség országgyűlési képviselője, Desits Gyula pedig 1875-től
közjegyző volt.

Pünkösdtől újra fogad vendégeket a fürdő
Örömmel értesítjük Önöket, hogy 2020. május 29-től a St.
Gotthard Spa & Wellness ismét fogadja vendégeit. A fürdőkre
vonatkozó kötelező előírások betartásával első lépésben a külső
strand területét fogjuk megnyitni. Vendégeink és dolgozóink
egészsége védelmében ideiglenesen csökkentett szolgáltatásokkal
nyitjuk meg az élményfürdőt.
Az üzemszünet alatt is hasznosan töltöttük az időt, felújítottuk,
javítottuk a medencéket, renováltuk a fürdő környezetét, illetve
számos kisebb-nagyobb munkálat zajlott, hogy az elkövetkezendő
időben még szebb környezetben fogadhassa fürdőnk a kikapcsolódni vágyókat. A jövőben az előírt szabályokat maximálisan
betartva, biztonságosan, magas színvonalú üzemeltetéssel várjuk
vendégeinket! A kormányzati előírások lehetővé tették nyári táborok megtartását, várjuk a nálunk táborozni kívánó gyerekek
jelentkezését. A részletekről érdeklődjön a fürdő elérhetőségein
keresztül! Köszönjük együttműködésüket és türelmüket!
(St. Gotthard Spa & Wellness)

A második világháború
után a Községi Tanács működött az épületben 1969-ig, a
szentgotthárdi járás megszűnéséig. A hivatal ekkor költözött át a ciszterci kolostor
épületébe.
1970-től 1981-ig az Öregek
Napközi Otthona volt, 1981 óta
pedig a Takács Jenő Zeneiskola működik a falai között.

Napjainkban a Takács Jenő
Alapfokú Művészeti Iskola a
művészetoktatás központja
Szentgotthárdon. Tanárai
és diákjai számos kulturális
rendezvény, előadás és verseny alkalmával mutatják
meg tehetségüket és öregbítik
városunk hírnevét.
Forrás és további érdekességek: http://www.
sztghonismeret.hu/, http://www.csuk.hu/

Többen kerültek krízishelyzetbe
A szentgotthárdi Család és
Gyermekjóléti Központtól a
koronavírus-járvány kitörése
óta jóval többen kértek segítséget, mint korábban. Uhor
Anita, az intézmény vezetője
elmondta: március közepétől
a szakminiszter rendeletének megfelelően működnek.
Megváltozott a nyitvatartási
rendjük, ügyeleti rendszerben
dolgoznak. A kliensek érdekében sürgős esetekben személyesen is elérhetők voltak, a
nehéz élethelyzetben lévőknek szükségük volt erre. Az
elmúlt két hónapban hat család is krízishelyzetet élt át, kiskorúak veszélyeztetése, súlyos
családi, anyagi, párkapcsolati
problémák álltak a háttérben.
A járvány miatti összezártság
konfliktusokat hozott a felszínre. A munkatársak telefonon és online módon is tudtak
segíteni. Már a járvány hírére
tartós élelmiszerek gyűjtésébe fogtak, a rászorulóknak
élelmiszercsomagokat adtak
át (köszönet az adományozóknak). Szintén adományokból
tudtak segíteni azoknak az
iskolásoknak, akiknek nem
volt technikai eszközük, laptopjuk a digitális oktatáshoz.

Tájékoztatták a szülőket arról
is, hogy felügyeletet tartanak
a gyermekintézményekben,
ha nem tudják megoldani a
gyermekek elhelyezését, bevihetik őket.
Az idősebb emberek közül
is vannak rászorulók, erre
gyakorta a szomszédok, ismerősök hívták fel a figyelmet,
tartós élelmiszert juttattak
nekik is.
A gondozók a biztonságra
fokozottan ügyeltek, egy kliensük koronavírushoz hasonló tünetekkel került kórházba,
de kiderült, nem kapta el
a fertőzést. A családsegítő
munkatársai Szentgotthárdon és a járás 16 településén
dolgoznak, azt tapasztalták,
hogy az emberek betartották
a járványügyi előírásokat. A
bajbajutottak hálásak minden segítségért, de azt már
nagyon várják, hogy személyesen találkozzanak a
családsegítő munkatársaival.
Uhor Anita azt is elmondta,
hogy a legújabb hírek szerint
nyáron szervezhetnek napközbeni gyermektáborokat,
várják a jelentkezőket, szükség
szerint 3-6 hetes lehet a tábor.
(t. m.)

