
Kormánytámogatással 190 szentgotthárdi 
munkahelyet védenek meg 

December 4-én, Szentgott-
hárdon a Kiswire Szent-
gotthárd Kft. üzemében 
rövid ünnepség keretében 
Szijjártó Péter külgazdasági 
és külügyminiszter adta át 
Támis János ügyvezető igaz-
gatónak a kutatás-fejleszté-
sen alapuló új beruházásuk 
támogatási szerződését. 

Folytatás a 3. oldalon 

Szentgotthárd
A  V Á R O S  Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K  L A P J A
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 – A járványhelyzet kihívások elé állította az 
önkormányzatokat már az első hullám idején 
is. Mennyiben más a novembertől tartó gya-
korlat, mint a tavaszi? – kérdeztük Huszár 
Gábort, Szentgotthárd polgármesterét.

– Tavasszal teljesen ismeretlen hely-
zettel szembesültünk. A tapasztalatok 
nyomán ősszel  már felkészültebben 
végezhettük a munkánkat. Év közben 
szinte naponta egyeztettünk az intéz-
ményeinkkel, és azok profiljához illesz-
kedő óvintézkedéseket vezettünk be.  

A webfelületeinken folyamatosan tájékoz-
tattunk a változásokról. Automata kézfer-
tőtlenítőt szereltünk fel, védőeszközöket 
rendeltünk. Az iskolák zárva tartásának 
idején is elvitelre megkaphatta minden 
tanuló az ebédet. A Gondozási Központ 
munkatársai a rászorulóknak ebédet 
visznek, illetve a személyes ellátásban is 
közreműködnek. Megszerveztük, hogy a 
városrészekre hétvégén és ünnepnapo-
kon is eljusson a meleg étel. 

Folytatás a 4. oldalon 

Támis János 
ügyvezető igazgató, 

Szijjártó Péter 
külgazdasági és 
külügyminiszter

A vírus átszabta a város életét is, 
már a 2021-es évre terveznek
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Magtártemplom? Mag tár-
színház? Talán még a szent-
gotthárdiak között is akad 
olyan személy, aki nem is-
meri az elnevezés eredetét. 
Helytörténeti érdekességek 
sorozatunk legújabb bejegy-
zéséből erre is választ kap-
hatnak. 

A Magtártemplom egyik 
kevéssé ismert nevén a Szent 
Gotthárd-templom. A Szent-
gotthárdon állt ciszter temp-
lomot 1184-ben, majd ennek 
alapjaira 1676-1677-ben épí-
tették. A XVIII. század végétől 
magtárként hasznosították: 
innen származik a neve is.

III. Béla 1183-ban Szentgott-
hárdon ciszterci kolostort 
alapított. 1184-ben P. apát és 
12 szerzetes érkezett Trois de 
Fontaines-ből, akik elkezdték 
a templom, a kolostor és a 
gazdasági épületek építését. 
Háromhajós, román stílusú 
templom épült. Ezt 1526 után 
Serédy Gáspár apát kezdte 
honvédelmi célokra várrá 
átépíteni, számítva egy eset-
leges török támadásra. 1605-
ben stájer-spanyol csapatok 
foglalták el a monostort, és 

támaszpontként akarták hasz-
nálni Bocskai István ellen. A 
hajdúk sikerei miatt az osztrák 
parancsnok, Wolfgang von 
Tieffenbach, kivonult a várból, 
és felrobbantotta.

A háborús pusztítások után 
Széchényi György kalocsai, 
majd esztergomi érsek 1676-
ban – az 1184-es templom 
egyes részeit felhasználva 
– újjáépítette a harcokban 
erősen megrongálódott temp-
lomot. Ez 1677 és 1740 között 
működött.

A templom alaprajzilag ha-
jóra és szentélyre tagozódott. 
A stílus alapján olasz építő-
mester készíthette a tervet, 
akik akkoriban Magyarorszá-
gon a várépítéseknél és egyhá-

zi építkezéseknél is igen nagy 
számban dolgoztak. A hajó 19,1 
m hosszú, 9,6 m széles és 12,8 
m magas, míg a szentély 8,5 
m hosszú, 7,6 méter széles és 
11,6 m magas. Az épület fiókos 
dongaboltozatos, a pillérközök 
félköríveket zárnak, a félkör-
íves hevederek a pilasztereket 
kötik össze.

A Magtártemplom 1740-ig 
volt a rábakethelyi templom 
fiókegyháza. 1740-től a temp-
lom önállóvá vált. Ekkor már 
Heiligenkreuzból érkeztek 
ciszter szerzetesek Robert 
Leeb vezetésével, akik egy 
másik templomot építettek 
ennek szomszédságában, a 
Nagyboldogasszony-templo-
mot, ami ma is áll.

II. József feloszlatta a cisz-
terci szerzetesrendeket, de a 
szentgotthárdit megkímél-
te. Az ő parancsára Marian 
Reutter prior, későbbi apát 
csináltatott magtárat a temp-
lomból 1787-ben. Ennek során 
az ablakokat berakták, és 
három szintet fagerendákkal 
építettek be, a harangtornyot 

lebontották, a tagolásokat le-
verték. Az oltárokat is elbon-
tották, de egy Pietà-szobrot 
átmentettek a másik temp-
lomba, és annak az északi 
mellékfolyosójában kialakí-
tott kápolnába helyezték.

Szentgotthárd alapításá-
nak 800. évfordulójára a 
Magtártemplomot színházzá 
alakították (ezért nevezzük 
Magtárszínháznak is.) Ennek 
az épületnek a déli fala ma 
is megegyezik az eredeti, 
1184-es templom falával. Mű-
emlékvédelmi szempontok 
miatt nem lehetett teljes 
alakításokat végezni, ezért 
például a Színház némileg 
szűk, nincs zenekari árka.

A ciszter tanösvény kialakí-
tása során a Színház épülete 
mellett is lesz egy nyitott kó-
dex, amelyből további érde-
kességeket tudhatnak meg a 
város e fontos épített öröksé-
géről, sőt az egykori középkori 
épületegyüttes vizuálisan is 
megjelenik. 

Információ: 
Honismereti Klub
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Helytörténeti érdekességek: a Magtártemplom

Advent Rábafüzesen
Idén is elkészítette a Rábafüzesért Egyesület önkéntese 

az adventi koszorút, bár idén semmiféle ünneplést, ösz-
szejövetelt nem tudott megvalósítani a civil szervezet.  
A gyerekeknek a Mikulás-csomagot házhoz viszik az egye-
sület tagjai. A nyugdíjasok is otthonukban kapták meg az 
egyesület ajándékkártyáját. 

Áldott karácsonyt, 
boldog új évet kívánunk!
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Folytatás az 1. oldalról
Az 560 milliós költségből 

238 milliót vállalt a kormány, 
ezzel 190 munkahelyet véd 
meg a cég. A szűk körű ün-
nepségen részt vett V. Németh 
Zsolt országgyűlési képviselő 
és Huszár Gábor, Szentgott-
hárd polgármestere. 

Támis János, a cég ügyve-
zetője elmondta, a gazdasági 
társaság 2014-től a dél-ko-
reai Kiswire csoport része, 
az eltelt években jelentős 
technológiai fejlődés valósult 
meg, több mint 14 millió EUR 
értékben,  elkészült többek 
között a 2.400 m2-es kiszál-
lítási csarnok, valamint a  
legújabb fejlesztésű gépeket 
telepítették. A radial gumi-
abroncsok megerősítésére 
szolgáló acélszövet termékük 
gyártása során több mint 20 
éves tapasztalatot gyűjtöt-
tek, ez kiegészülve a koreai 
központ 70 éves gyakorla-
tával, jó kiinduló helyzet a 
pályázatban is szereplő ver-
senyképesség növeléséhez. „A 
hazai gumiabroncs-gyártás 
gyors ütemben fejlődik, az 
Apollo, Bridgestone, Hankook 
beszállítójaként büszkén vesz-
szük ki részünket ebben a 
növekedésben, a minőségi 
mutatóink mellett kihasz-
nálva azt az előnyünket, hogy 
egy napon belül rugalmasan 
képesek vagyunk szállítani 
a magyarországi, illetve a 
környező országokban mű-
ködő gumiabroncs-gyárakba, 
az említett vevőinken kivül 
még a Continental, Michelin, 
Nokian gyáraiba, levéve ve-
vőink válláról a készletezés 
terhét” – mondta az ügyveze-
tő. Jövőre újabb fejlesztéseket 
indítanak a galvanizáló üzem-
ben, IT beruházás keretében 
új vállalatirányítási rendszert 
vezetnek be, és 32 koreai auto-
mata dróthúzó berendezéssel 
javítják a termelékenységet. 
A tavaszi járvány idején a fej-
lesztések felgyorsítása mellett 

döntöttek, a Külgazdasági és 
Külügyminisztérium által 
nyújtott 238 millió forintos 
vissza nem térítendő támoga-
tás kiváló lehetőséget terem-
tett a tervezett beruházások 
megvalósításához. 

Támis János beszéde végén 
megköszönte a Magyar Kor-
mány és a Kiswire csoport 
vezetőinek támogatását. 

V. Németh Zsolt ország-
gyűlési képviselő kiemelte, 
kevés példát látunk arra, hogy 
az embert próbáló időben a 
gazdaság további fejlesztése 
mellett állnak ki a kormányok. 
Az egészségügyi és rendészeti 
feladatok megoldása mellett, a 
válság utáni időre készülnek 
hazánkban. Szentgotthárd-
nak évszázados ipari múltja 
van. Ismét tanúi lehetünk a 
munkakultúra váltásának, a 
kormány keleti nyitás poli-
tikájának része a fejlett dél-
koreai innováció adaptációja 
a Kiswire üzemében. 

Szijjártó Péter külgazdasági 
és külügyminiszter a világjár-
ványra utalva kezdte beszédét. 
A rendkívüli körülmények 
között az állam feladata az 
élet és egészség megvédése, 
és a munkahelyek megtartása. 

 – Mivel a munkanélküliség 
helyett a munkanélküliséggel 
szembeni harc finanszírozása 
mellett döntött a kormány, 
ezért ebben a harcban szük-
ségünk van szövetségesekre, 
azokra a szövetségesekre, 
akik ezen rendkívül nehéz 

időszakban is bátran dönte-
nek arról, hogy beruháznak, 
fejlesztenek, és újabb munka-
helyeket hoznak létre.

A miniszter beszédében 
kitért arra is, hogy a világgaz-
daság jó részén ma negatív 

híreket hallani, gyárak bezá-
rásáról, kapacitások vissza-
fogásáról, emberek tömeges 
elbocsátásáról. Ezzel szemben 
ma Magyarországon nap mint 
nap tudnak új beruházásokat 
bejelenteni az ország külön-
böző részein.

Ez pedig a miniszter szerint 
azt bizonyítja, hogy Magyaror-
szág az új világgazdasági kor-
szak nyertesei közé tartozik.

– Tavaly fordult elő először 
Magyarország történetében a 
rendszerváltás óta, hogy nem 
nyugatról, hanem keletről 
érkezett több beruházás. 2019-
ben nem a németek, hanem 
a koreaiak hozták a legtöbb 
beruházást Magyarországra. 
Az összes Magyarországra ér-
kezett beruházás 48 százaléka 

Koreából jött, és a létrehozott 
munkahelyek egyharmada 
is koreai beruházáshoz kötő-
dött. A harmadik legnagyobb 
beruházó közösséget alkotják 
Magyarországon – hívta fel a 
figyelmet Szijjártó Péter. Majd 
így folytatta: – Kilencven kore-
ai cég kis híján 20 ezer magyar 
embernek ad munkát. A két 
ország közötti kereskedelmi 
forgalom pedig az idei évben 
26 százalékkal növekedett.

A mostani beruházással 
a Kiswire koreai vállalata a 
legmagasabb technológiai 
színvonalat hozza el Magyar-
országra. Komoly kutatásfej-
lesztési eredményekre alapul 
ez az új technológia, ami hoz-
zájárul ahhoz, hogy a magyar 
gazdaság dimenzióváltása mi-
nél gyorsabban végbemenjen. 
A gumiabroncsok megerősíté-
sére szolgáló acélszálak gyár-
tási kapacitását növelik az 560 
millió forintos beruházással, 
melyhez 238 millió forint visz-
sza nem térítendő támogatást 

ad a kormány. Ezzel a cég 190 
munkahelyet tud megvédeni.

A beszédek elhangzása után 
Szijjártó Péter külgazdasági és 
külügyminiszter átadta Támis 
János ügyvezető igazgatónak 
a kutatás-fejlesztésen alapuló 
új beruházás támogatási szer-
ződését.

A program üzemlátogatás-
sal ért véget. 

(t m.)
Fotó: 

KKM sajtós/ Király Márton 

Kormánytámogatással 190 szentgotthárdi munkahelyet védenek meg 

V. Németh Zsolt, Szijjártó Péter, Huszár Gábor az ünnepségen
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Folytatás az 1. oldalról
Az idősebbek és más rá-

szorulók kérését (bevásárlás, 
csekkfeladás, gyógyszerki-
váltás) hétvégén is fogadják 
a közvetlen munkatársaim. 
Önkéntesek bevonásán ala-
puló rendszert dolgoztunk 
ki arra az esetre, ha megnö-
vekedne ez az igény. Igye-
keztünk mindent megtenni 
annak érdekében, hogy a 
lakosság az intézmények 
szolgáltatásait a szükséges 
óvintézkedések betartatása 
mellett igénybe tudja venni.

– A város 2020-as költ-
ségvetésének elfogadásakor 
egymilliárd forinttal kevesebb 
bevétellel lehetett számolni, 
mint 2019-ben. A járvány miat-
ti leállások újabb nehézségeket 
okoztak. Mivel tudják ezeket 
ellensúlyozni?

– Az idei költségvetés fő-
összegét közel 3,5 milliárd Ft-
ban terveztük. A tavalyi való-
ban több volt, de az eltérést 
az aktuális pályázatok kifu-
tása jelentette, több pályá-
zatunk fejeződött be az idén. 
A bevételünk legnagyobb 
részét az iparűzési adó je-
lenti, a befizetések idén még 
a 2019. évi bevallások alapján 
történtek, a pandémiás hely-
zet okozta kényszerleállások 
és az egyéb adóelvonások 
következményeit igazán csak 
jövőre fogjuk majd megérez-
ni. A veszélyhelyzet elren-
delését követően szigorúan 
törekedtünk a takarékos 
gazdálkodásra, folyamatosan 
figyeltük a havi kiadásokat, 
hogy a következő adófeltöl-
tésig biztosítani tudjuk az 
intézményeink működését. 
Nem lesz ez másképp jövőre 
sem, sőt, nehéz év előtt ál-
lunk. A jövő évi költségvetés 
sarokszámait már látjuk. 
Azzal számolunk, hogy 2021-

ben az adóbevételeink az 
idei szinten maradnak, noha 
most az idegenforgalmi be-
vételek visszaestek. Jó példa 
erre, hogy a termálparkban 
a külföldi vendégek a bevé-
telek 60%-át hozták koráb-
ban, idén augusztusban és 
szeptemberben ez 5% alá 
esett, amit némiképpen el-
lensúlyozott a belföldi turiz-
mus élénkülése. Próbálunk a 
tőlünk üzlethelyiséget bérlő 
vállalkozókon is segíteni: a 
kényszerűségből bezárt üz-
lethelyiség bérleti díját 
- bizonyos feltételek 
mellett – elengedjük, a 
vendéglátó teraszokra 
a közterület-használati 
díj fizetése alól pedig 
mentességet adunk. Bár 
döntéseket a veszélyhely-
zet idején a polgármester 
hozhat, minden döntés előtt 
kikérem és figyelembe is 
veszem a képviselőtársaim 
véleményét. 

– A kulturális és közösségi 
rendezvények, a jól bejáratott 
programok elmaradása is érzé-
keny veszteség. Ennek ellenére 
a mérleg másik serpenyőjében 
az ezekre szánt pénz részben 
mégis megmarad a város kasz-
szájában. Mire fordítják?

– A járvány előtt tervezett 
költségvetéshez képest jelen-
tett bizonyos megtakarítást 
a kulturális rendezvények 
elmaradása. A kieső forga-
lom miatt a fürdő működési 
költségéhez 60 millió forin-
tot hozzá kellett tennünk a 
túlélés érdekében, hiszen 
a fürdő és a hotel 100-120 
család megélhetését szol-
gálja. A nem tervezett ki-
adásainkat – városi szinten 
– tovább növelték a fertőt-
lenítőszerek, védőeszközök 
beszerzésének költségei is. A 
bérlők is folyamatosan kérik 

a részletfizetéseket, kedvez-
ményeket. Mindezek mellett 
egyéb olyan kiadásokat is 
fedezni kellett, mint például 
a városi játszóterek javítási 
munkáinak elvégzése, vagy 
a zsidai ravatalozó épület 
helyreállítása, stb. 

– Az elmúlt években számos 
fejlesztés valósult meg pályá-
zati támogatásokból. Idén is 
volt módja a városnak kihasz-
nálni ezeket a lehetőségeket?

– Támogatást nyertünk a 
bölcsőde tornaszobával való 
bővítésére. A Várkertben 
nemrég avattuk fel az új, 
kombinált játszóvárat. Idén 
elkészült az ipari parkunk 
újabb ütemét feltáró út és 
a hozzá kapcsolódó teljes 
közmű rendszer. Elnyert tá-
mogatásokból klimatizáljuk 
a városi múzeumot, hely-
történeti kiadványokat és 
programokat valósítottunk 
meg, kicseréltük a mozi aj-
tókat és hamarosan új vetí-
tővászon szerkezetet is be-
szerzünk. Folyamatban van 
a Színház öltözők felújítása 
és a nézőtér hangtechnikai 
fejlesztése is, támogattuk a 
nemzetközi művésztelepet, 
de IV. Károly szentgotthárdi 
útjával kapcsolatos megem-
lékezésre is sikerrel pályáz-
tunk. Hamarosan elkészül 
az országos kuriózumnak 
számító Időutazó Múze-
um. Izgalmas projektünk a 
ciszterciek mindennapjait 
bemutató interaktív tanös-

vény kialakítása. Az elmúlt 
hónapokban megújultak a 
kolostorépület keleti oldalán 
található ablakok, egy újabb 
sikeres pályázatból pedig jö-
vőre szinte az egész épületen 
ki tudjuk cserélni a nyílászá-
rókat. Az egykori művelődés 
háza kerthelyiségének hely-
reállítására is sikerült szer-
ződést kötnünk, elkezdték a 
munkát. Az Alpokalja Kem-
ping újabb fejlesztésére is 
támogatást kaptunk, jövőre 

faház-szállásokat és közös-
ségi főzőhelyet építünk. 

A sporttelepen pályá-
zatból kültéri fitnesz 
pálya létesült. Önkor-
mányzati koordiná-

ció mellett a korábban 
egyesületi beruházásban 

félbemaradt kézilabdacsar-
nok befejező munkálatai is 
javában zajlanak. Megújul 
a Hársas-tó, illegális hulla-
déklerakó helyek felszámo-
lására is pályáztunk, továb-
bá sikerrel szerepeltünk a 
Településfásítási Progra-
mon is, a belváros tavasszal 
több helyen facsemetékkel 
bővül. Kis szerencsével a 
város csapadékvíz-elveze-
tő rendszerének nagyobb 
méretű rekonstrukciója is 
hamarosan elindulhat. A 
2021–2027-es programozá-
si időszakra rekordszámú 
projekttervet nyújtottunk be, 
bízunk abban, hogy izgalmas 
évek állnak előttünk.

– Mit tapasztal, az egész-
ségügyi dolgozók, a szociális 
szolgáltatók továbbra is bírják 
a hatalmas megterhelést?

– A járványhelyzet a szo-
ciális és egészségügyi ellátó-
rendszerünk szinte minden 
elemére hatással van. Az in-
tézményeink és a háziorvo-
saink a koronavírus-járvány 
alatt azonnal alkalmazkod-

A vírus átszabta a város életét is, 
már a 2021-es évre terveznek

Tornateremmel 
bővül a bölcsőde, 

megújul 
a kerthelyiség
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A 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszély-
helyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény 46. § (4) bekezdése szerint a települési önkor-
mányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a 
polgármester gyakorolja, ennek megfelelően Huszár Gá-
bor polgármester a veszélyhelyzet alatt minden hónapban 
két alkalommal dönt a várost érintő előterjesztésekről. 
Minden hónap 15. és 30. napjáig elkészült anyagokkal 
kapcsolatban hoz döntéseket az azt követő napokban, 
de a tavaszi gyakorlatnak megfelelően ezúttal is minden 
esetben egyeztet előzetesen a képviselő-testület tagjaival.

 A november 15-ig elké-
szült előterjesztések alapján 
több döntés is született. A 
polgármester jóváhagyta a 
Szentgotthárd Város Önkor-
mányzata 2020. évi költség-
vetésének I-III. negyedéves 
teljesítéséről szóló beszámo-
lót, és határozott a BURSA 
HUNGARICA Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíj-
pályázat 2021. évi fordulója 
keretében a pályázók támo-
gatásáról is: a döntés értel-
mében 10  szentgotthárdi 
diák a következő 10 hónap-
ban 5.000 Ft/fő/hó összeget 
kap az önkormányzattól.

A Máriaújfalu Sportegye-
sületnek TAO pályázati tá-
mogatásból  egy 8+1  sze-
mélyes kisbusz vásárlására 
nyílt lehetősége. A 13 millió 
forintos jármű beszerzésé-
hez szükséges önrész nagy 
részét, azaz 2.943.000 Ft-ot 
az önkormányzat biztosítja 
az egyesület számára azzal, 
hogy az egyesület a mikro-
busz használatát önköltségi 
alapon a városi intézmények 

számára is átadja azokban az 
időszakokban, amikor sport-
célokra nem használja.

A polgármester elfogadta a 
Gördülő Fejlesztési Terv mó-
dosítását, illetve hozzájárult 
Szentgotthárd Város Önkor-
mányzata és a C.TESILE KFT. 
közt a Hunyadi u. 27. szám 
alatti ingatlanon található 
hátsó épületre vonatkozó 
bérleti szerződés 2023.  de-
cember 31-ig történő meg-
hosszabbításához.

Döntött az önkormányzat 
által bérbe adott üzlethelyi-
ségként működtetett bérle-
ményekkel kapcsolatban a 
járványhelyzettel összefüg-
gően nehéz helyzetbe került 
bérlők ügyében.  

Segítséget jelent az érin-
tetteknek az az intézke-
dés, amely szerint az ön-
kormányzattól  bérelt  és 
a veszélyhelyzetről szóló 
kormányrendelet értelmé-
ben bezárni  kényszerült 
üzlethelyiség bérleti díját 
az önkormányzat elengedi. 
Erre legkorábban 2020. no-

vember 1. napjától a bezárási 
kötelezettség fennállásáig 
van lehetőség, ezt a bérlők-
nek kérelmezni szükséges. 
Nem vonatkozik ez arra a 
vendéglátó üzletre, ahol a 
kormányrendeletben előírt 
zárás ellenére a bérlő dön-
tése alapján ételek elvitelére 
van lehetőség, vagy ahonnan 
kiszállítás történik. Ameny-
nyiben ez a bérlő később 
mégis megszünteti a ven-
déglátó üzletben a kiszállítás 
vagy elvitel lehetőségét, és az 
üzletet bezárja, akkor a bér-
leti díjat a bezárás napjától 
nem kell fizetnie. 

Írásos kérelemre azon 
bérlő , aki  a  járványügyi 
veszélyhelyzetre tekintet-
tel önként, önálló döntése 
alapján bezárva tartja üzle-
tét, legkorábban a kérelem 
benyújtásának napjától a 
kihirdetett veszélyhelyzet 
megszüntetéséig, vagy ha 
ennél korábban kinyit, ak-
kor a nyitás napjáig 50%-os 
bérletidíj-mérséklésre jo-
gosult. 

Szintén írásos kérelemre 
a bérlő arra a bérleményre, 
amelyet nem zárt be, de 
valószínűsíti, hogy a bevétel 
csökkenése elérte az 50%-ot, 
és emiatt a bérleti díj ma-
radéktalan fizetésére nem 
képes, két lehetőség közül 
választhat. Igényt tarthat a 
veszélyhelyzet végéig 50%-
os bérleti díj csökkentésére, 
vagy átütemezheti a bér-
leti díj fizetését. Ebben az 

esetben a veszélyhelyzet 
megszűnéséig nem fizet 
bérleti díjat, azt követően a 
felhalmozódott bérletidíj-
hátralékot 2 éven belül ren-
deznie kell.  Ezek a kedvez-
mények már beadott kére-
lem esetén 2020. november 
1. napjától, a polgármesteri 
határozatot követően be-
adott kérelem esetén legko-
rábban a kérelem beadásá-
nak napjától élnek.  

További kedvezmény a 
bérlők számára, hogy a pol-
gármesteri döntés értelmé-
ben az önkormányzat az 
általa bérbe adott vendéglátó 
üzlethelyiségek teraszaira 
2020. november 1. napjától 
a járványügyi veszélyhely-
zet fennállásáig a közterület 
használati díj fizetése alól 
mentességet biztosít.

Ingatlanok értékesítéséről 
és bérbeadásáról is döntött a 
polgármester.

Dr. Simon Margit, a Gott-
hárd- Therm Kft. ügyvezető 
igazgatója 2020. december 
31. után nyugdíjba vonul, 
a fürdő vezetésével Koós 
Melindát bízza meg a pol-
gármester 5 év időtartamra.

A SZET Szentgotthárdi Kft. 
élére 2021. február 1. napjától 
2026. január 31. napjáig tartó 
határozott időtartamra Gál 
Józsefet, a jelenlegi ügyve-
zetőt nevezte ki a polgár-
mester.

Információ: 
Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal

tak a megváltozott helyzet-
hez, és első vonalban végez-
ték a napi munkájukat. Egyes 
munkatársak nagyon sokat 
vállaltak abból a feladatból 
is, amit a veszélyhelyzetben 
nehezebb élethelyzetbe ju-
tott emberek segítése, ellá-

tása jelentett. Hozzáállásuk 
példaértékű. Köszönettel 
tartozunk az egészségügyi 
és szociális dolgozóknak, a 
családgondozóknak s mind-
azoknak, akik hozzájárultak 
ahhoz, hogy a pandémia 
elviselhetőbb legyen. 

– Ha tehetné, megismételné 
ezt az évet?

– Ne értsék félre, a vírus 
okozta károk, veszteségek 
miatt egyértelműen nem 
szeretném. Azonban, ha ez 
a helyzet egy kicsit is rá-
döbbentett bennünket arra, 

hogy milyen fontos egymás 
segítése, az alapellátásban 
tevékenykedők munkája, 
hogy milyen pazarlóan élünk 
és bánunk a környezetünkkel 
és ebből tanulunk, talán nem 
teljesen hiábavaló ez a nehéz 
időszak. (t. m.)

Elbírálták a Bursa pályázatokat, kedvezményt kapnak 
az önkormányzati üzlethelyiségek bérlői
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Nagy László:
Játék karácsonykor

Bárd az ég is, meg-megvillan, 
    lelkeket irtana.
Hamuszürke vatelinban 
    jajgat a kisbaba.
Csöpp ujjal az arany-lázas 
    tornyokra rámutat. 
Anyja előtt bezárták az
urak a kapukat, 
         döndödi dön 
         döndödi dön.
 
Gyenge arcát üti-veri 
    a havas zivatar,
ha a telet kiheveri 
    mit akar, mit akar!
A kis istent mi megszánjuk 
    emberek, állatok, 
kályhácskája lesz a szájunk,
    szedjétek lábatok, 
         döndödi dön 
         döndödi dön.
 
Könnye van csak a mamának, 
    az csorog tej helyett.
Soványkodó babájának 
    tejecskét fejjetek. 
Hallgassuk, a csuda üveg
    harmatot hogy csobog, 
szívet nyomni kell a süveg, 
    megszakad, úgy dobog, 
         döndödi dön
         döndödi dön.
 
Vércsöpp fut a jeges égre, 
    bíbor-gyöngy, mit jelent?
Ül Heródes gyihos ménre, 
    gyilkolni védtelent. 
Fodros nyerge vastag tajték,
    kígyó a kengyele, 
beledöbben a sok hajlék, 
    ádáz had jár vele,
         döndödi dön 
         döndödi dön.
 
Megmenekül, úgy remélem 
    a fiú, a fiú,
kívánjuk, hogy sose féljen, 
    ne legyen szomorú. 
Vigadjunk, hogy enni tud a
    rongyosok új fia, - 
kerekedjék, mint a duda, 
    orcája dundira,
         döndödi dön 
         döndödi dön.

Szentgotthárd Város Önkormányzata 
– a Kubinyi Ágoston Program muzeá-
lis intézmények szakmai támogatása 
keretében – még a nyáron pályázatot 
nyújtott be a szentgotthárdi Pável Ágos-
ton Múzeum hűtő-fűtő klímarendsze-
rének kialakítására. A pályázat pozitív 
elbírálásban részesült, így a jövő év 
első felében megvalósulhat a múzeum 
klimatizálása. 

Az emberi erőforrások 
minisztere támogatási 
döntése alapján Szentgott-
hárd Város Önkormányza-
ta muzeális intézmények 
szakmai támogatására 
(Kubinyi Ágoston Prog-
ram) fordítható közpon-
tosított előirányzat ter-
hére benyújtott pályázata 
3.500.000 Ft támogatásban 
részesült. Ezt a város saját 
forrásból 354.450 forinttal kiegészíti, így 
az épület valamennyi szintjén megvaló-
sulhat a fejlesztés.

A több mint 100 éves épület közön-
séghasználati terei nyáron nehezen 
hűthetőek, bizonyos részei télen pedig 
nehezebben fűthetőek. Korábban, az 
önkormányzati fenntartás előtt ápri-
listól októberig volt csak látogatható 
a gyűjtemény, 2013-tól azonban egész 
évben, hétfőtől szombatig nyitva tart. 

Azóta múzeumpedagógust is alkal-
maznak a tárlatvezető mellett, így 
rendszeressé váltak a foglalkozások 
diákok számára, de sok esetben civil 
szervezetek, felnőtt csoportok is kér-
nek múzeumpedagógiai programot, 
illetve a hagyományos kiállítás-láto-
gatásokon kívül egyéb városi esemé-
nyeket is szervez az intézmény.

Mivel az akadálymentesítés, a korszerű 
világítás, a modern és tiszta mellékhe-
lyiségek mellett a megfelelő klíma is 
elvárható egy tárlatlátogatás során, a 
múzeum hűtő-fűtő klímarendszerének 
kialakítása mind a négy szinten megtör-
ténik a pályázat keretében, várhatóan 
már 2021 tavaszán. 

Információ: 
Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal

Nyert a pályázat, klimatizálják 
a városi múzeumot

Szentgotthárdon 
a Nagyboldogasz-
s z o n y t e m p l o m 
előtt állították fel a 
város legnagyobb 
adventi koszorúját 
november 28-án. A 
koszorút civil össze-
fogással készítették, 
a zöldágat a SZET 
Kft. biztosította, a dí-
szeket a Civil Alap-
ból vásárolták. 

Fotó: Hrabovszky-
Orth Katinka

Adventi koszorú a barokk templom előtt
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A helyi  környezet- és 
természetvédelem sza-
bályairól szóló rendeletet 
módosította szeptemberi 
ülésén a szentgotthárdi 
önkormányzat. Az Árpád 
úti és a sporttelep melletti 
üveggyűjtő konténereket 
megszüntették, ugyanis 
folyamatos problémát okoz 
a gyűjtőkonténerek mellé 

pakolt háztartási lom és 
egyéb hulladék, továbbá az 
üveges konténerek hely-
telen használata. A Pável 
lakótelepen lévőt a Hunya-
di úti volt autóbusz-pálya-
udvar területére helyezték 
át, a rábatótfalui kultúrház 
melletti üveg-visszagyűj-
tési pontot a rábatótfalui 
templom és az italbolt kö-

zötti területre, az Ady End-
re utcában lévőt pedig a 
P+R parkoló bejáratához. 
Megszűnik az Árpád utca 
végén, a Kossuth L. utcai 
sporttelepnél lévő és a Szé-
chenyi u. tömbbelsőnél 
kialakított  üveg-vissza-
gyűjtési pont. 

A változások 2021. január 
elsejétől lépnek életbe. Elfo-

gadták a környezetvédelmi 
beszámolót is, amely rész-
letes és korrekt képet adott 
a település köztisztasági, 
szennyvízelvezetési, hul-
ladékszállítási és szelektív 
hulladékgyűjtéssel kapcso-
latos tapasztalatairól.

(Információ:
Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal)

Áthelyezték az üveggyűjtő konténereket

Az idén két pályázat érke-
zett az „Év Civil Szervezete 
Díj”-ra. A Szentgotthárdi 
Nyugdíjas Egyesület és a 
Nyugdíjas Pedagógusok és 
Barátaik Egyesülete adta 
be jelentkezését. Mindkét 
egyesület régóta tevékeny, 
meghatározó szerepet tölt 
be a város életében. A Civil 
Fórum képviselői úgy dön-
töttek, mindkét szervezet 
kapja meg az „Év Civil Szer-
vezete Díjat”.  

Szentgotthárdon minden év 
végén találkoznak egymással a 
civil szervezetek képviselői, az 
ünnepi alkalmon a CISZEBAT 
keretében szokták átadni az 
„Év Civil Szervezete Díjat”. Az 
idén a koronavírus-járvány 
miatt a civil szervezetek se 
tudtak úgy működni, mint a 
korábbi években, tavasztól 
szinte „alvóhelyzetbe” kény-
szerültek, ezért a Szentgott-
hárdi Civil Fórum úgy döntött, 
mindkét patinás szentgotthár-
di egyesületnek, 2019-es tevé-
kenységét elismerve, odaítéli 
a díjat, hiszen jövőre az idei 
helyzet miatt úgyse tudnak 
majd díjat osztani. A szentgott-
hárdi önkormányzatnál 100 
ezer forint áll rendelkezésre 
a díjazottaknak. A megszokott 
összeget megosztva kapják az 
idén az egyesületek. 

A Szentgotthárdi Nyugdíjas 
Egyesület immár több mint 50 
éve jogfolytonosan működik, a 
város legnagyobb civil szerve-
zete 185 tagja van, elnöke Hor-
váth József. Rendkívül aktívak, 
számos egészségügyi- sport és 
művészeti csoportjuk is van. 
Céljuk a nyugdíjasok életének 

tartalmassá tétele, érdeke-
ik képviselete, az örömteli 
együttlétek megszervezése, 
egymás segítése. Kapcsolatot 
tartanak a többi civil szer-
vezettel, a városi programok 
állandó látogatói és alkalman-
ként szereplői is. Egyszer, 2011-
ben már kiérdemelték a díjat. 
A 2019-es évnek két kiemel-
kedő eseménye volt életük-
ben: a Békefi Antal Népdalkör 
Jubileumi Gálaműsora „20 év 
a dallamok szárnyán” címmel, 

és ünnepélyes keretek között 
köszöntötték a 100. születés-
napját ünneplő tiszteletbeli 
elnöküket Herczeg Jánost.

A Nyugdíjas Pedagógusok és 
Barátaik Egyesülete 1994-ben 
jött létre, elnöke Schreiner 
Vilmosné. 2019-ben színvo-
nalas programmal ünnepelték 

fennállásuk 25. évfordulóját 
Az egyesület tagjai számos 
más egyesületnél is tevéke-
nyek. Kulturális programjaik 
mellett évek óta segítői az 
eltérő tantervű oktatásban 
résztvevő tanulók esély-
egyenlőségének, táborokat, 
kirándulásokat is szerveztek 
nekik rendszeresen. Karítatív 
tevékenységükkel is segítik 
a város lakóit. A településen 
nincs olyan megmozdulás, 
aminek ne lennének részesei, 

elhivatott céljuk a civil élet 
színesítése. A többi egyesület-
tel is szerteágazó kapcsolatot 
tartanak, a hátrányos helyzetű 
tanulók felzárkóztatásához is 
segítséget nyújtanak. Alapítá-
suk után 10-évvel, 2014-ben 
egyszer már ők is elnyerték 
az „Év Civil Szervezete Díjat”.

(t. m.)
Fotó: Makai Dóra

A korábbi díjazottak lis-
tája:

2011-ben: Szentgotthárdi 
Nyugdíjas Egyesület. 

2012-ben: Pro Natura 
St.Gotthard Civil Összefo-
gás Egy.

2013-ban:  Harmónia 
Egész ségvédő Kör

2014-ben:  Nyugdí jas 
Pedagógusok és Barátaik 
Egyesület.

2015-ben: Diabetes Klub
2016-ban: Máriaújfaluért 

Egyesület 
2017-ben: Szentgotthárd 

Énekegyesület
2018-ban: ŐR-NYÉK Ha-

gyományőrző  és Harcmű-
vészeti Alapítvány 

2019-ben: A Szentgotthár-
di Muzsikáért Alapítvány

2020-ban: Szentgotthár-
di Nyugdíjas Egyesület és 
Nyugdíjas Pedagógusok és 
Barátaik Egyesület 

Két egyesület nyerte el az Év Civil Szervezete Díjat

A díjat a járvány 
miatt kényszerűségből 
a Széll Kálmán téren 

adták át
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Jövő évtől kedvezőbb 
működési és adózási kör-
nyezetben folytathatják te-
vékenységüket az ősterme-
lők, a családi gazdaságok 
és az agrárvállalkozások, 
miután a parlament elfo-
gadta a Nemzeti Agrárgaz-
dasági Kamara (NAK) által 
kezdeményezett törvény-
tervezetet. 

A változásokat tartalmazó 
jogszabály 2021. január 1-jén 
lép majd hatályba. Célja az, 
hogy az őstermelői igazol-
vány idén kivezetésre kerül-
jön és a 2020. december 31. 
napján érvényes őstermelői 
státusszal rendelkezők ha-
tározatlan időre, további 
ügyintézés nélkül is őster-
melőnek minősüljenek. Ez-
zel egy időben (2021-től), az 
értékesítési betétlap nem 
képezi az őstermelői iga-
zolvány részét, megszűnik 
az érvényesítési és hitele-
sítési funkciója is. Azonban 
megmarad a lehetőség, hogy 
az alapnyilvántartási kötele-
zettséget ily módon teljesít-
se a gazdálkodó. Ez esetben 
letölthető lesz a Nebih, vagy 
NAK honlapjáról. Ha a gaz-
dálkodó nem őstermelőként 
szeretne tovább működni, 
vagy a tevékenység végzé-
sével felhagy, azt továbbra 
is tizenöt napon belül kell 
bejelentenie. 

Az őstermelőkre vonat-
kozó szabályok változása a 
következőképpen alakulna. 

Kibővülne az őstermelők 
tevékenységi köre, össz-
hangban a földforgalmi 
törvényben meghatározott 
mező-, erdőgazdasági és 
kiegészítő tevékenységek 
körével (pl. mezőgazda-
sági bérmunka, falusi és 
agroturizmus tevékeny-
ségekkel). Ennek bevétele 
megjelenhet a teljes őster-

melői bevétel legfeljebb 
25%-áig. Az őstermelői te-
vékenységgel összefüggés-
ben folyósított támogatások 
nem minősülnek bevétel-
nek majd, így azok adómen-
tessé válnak. Azokat sem a 
bevételi értékhatár, sem a 
jövedelem számítása során 
nem kell figyelembe venni.

Évi 600 ezer forintról 
az éves minimálbér felére 
nő (kb. 1 millió forint) az 
értékhatár, amelyet el nem 
érő éves bevétel esetén az 
őstermelőnek nem kell jöve-
delmet megállapítania, azaz 
nem keletkezik személyi jö-
vedelemadó-kötelezettsége 
sem. Az éves minimálbér 
tízszeresét (kb. 20 millió 
Ft.) el nem érő bevétellel 
rendelkező mezőgazdasági 
őstermelők automatikusan 
átalányadózókká válnának. 
Természetesen választhat-
ják a tételes költségelszá-
molást is, melyet majd külön 
kell jelezniük.

A bevételből egy kulcs-
csal kell majd jövedelmet 
számolni, ami a bevétel 10 
százaléka lenne.

Az éves minimálbér öt-
szörösének – a 2020-as 
minimálbérértéken megkö-
zelítőleg 10 millió forintnak 
– megfelelő éves, támogatás 
nélküli bevételig az őster-
melők adómentesek marad-
hatnak, a tervek szerint nem 
fizetnének szja-t és szochót. 

Azon őstermelők, akik 
a minimálbér ötszörösét 
meghaladó, de annak tíz-
szeresét (2020-as értéken 
körülbelül 20 millió forintot) 
meg nem haladó éves támo-
gatás nélküli bevételt érnek 
el, szintén kedvezményes 
szabályok szerint adóznak. 
Nekik a 10 millió forintot 
meghaladó bevétel 10 szá-
zaléka után kell személyi 
jövedelemadót fizetni. Az 

adómentes sáv átlépése ese-
tén csak az afeletti összegre 
vetítve kell megfizetni az 
adót.

20 millió forint felett té-
teles költségelszámolást kell 
alkalmazni.

A közös őstermelői igazol-
vánnyal gazdálkodók és a 
jelenlegi családi gazdaságok 
számára az őstermelők csa-
ládi gazdasága (ÖCSG) állna 
rendelkezésre. Csak 16 éven 
felüli őstermelőkkel lesz ala-
pítható, de a jelenlegi családi 
gazdaságok fiatalabb tagjai 
maradhatnak az ÖCSG-ben 
az átalakulás után is. A tagok 
hozzátartozói láncolatban 
álló, de nem feltétlen közös 
háztartásban élő személyek. 
Nem kell élethivatásszerűen 
folytatni a mezőgazdasági te-
vékenységet egyetlen tagnak 
sem. Tehát nem lesz feltétel, 
hogy a gazdálkodásból szár-
mazó árbevétel éves szinten 
meghaladja az egyéb forrás-
ból származó bevételeket, és 
nem lesz a képesítés vagy a 
gyakorlat kitétel. A családi 
gazdaságok tagjai szerződés-
ben állapodnak meg a bevitt 
eszközökről, földterületről, 
stb, valamint a költség- és 
jövedelemarányokról.

A közös igazolvánnyal 
rendelkezők 2021. 01. 01-től 
automatikusan ÖCSG-ként 
működnének tovább, mely-
ről az első negyedévben az 
Agrárkamara egyeztetést 
folytat az érintettekkel. 

Adózás szempontjából itt 
is változás lesz. A kedvez-
ményes adózás nem sok-
szorozódik végtelenségig a 
tagok számával, viszont ér-
tékhatára növekszik. Tehát 
legfeljebb 4 főre számított 
átalányadózási értékhatár 
számítható kedvezmény-
ként (várhatóan 80 millió Ft 
körül), kevesebb tag esetén 
természetesen fejenként 

nem haladhatja meg a sze-
mélyes határt. 

Új kategóriaként fog meg-
jelenni a családi mezőgaz-
dasági társaság (CSMT), ami 
a társasági, vagy szövetkeze-
ti formában működő gazda-
ságokra lesz alkalmazható. 
Kizárólag mező-, erdőgaz-
dasági, illetve kiegészítő 
tevékenységet folytató, egy-
mással hozzátartozói lán-
colatban álló természetes 
személyek vehetnek részt a 
CSMT-ben.

Adókedvezmény ebben a 
gazdálkodási formában az 
EU-s szabályrendszer miatt 
nem adható, ezért a részt 
vevő magánszemélyek vo-
natkozásában van lehetőség 
kedvezményszabály kialakí-
tására. A törvény jellemző-
en a mezőgazdasági tevé-
kenységek során keletkező 
jövedelmeket mentesítené 
(gazdaságonként maximum 
évi 50 millió Ft.) adófizetés 
alól, mint a

termőföld bérleti díja (ha 
a tag a cégnek bérbe adja a 
földjét)

tagnak átengedett támo-
gatási összeg

földhitel törlesztés (jel-
zálog)

földvásárlásra adott ösz-
szeg (a cég ad a tagjának 
olyan termőföld vásárlására, 
amit a cég legalább 15 évig 
használ)

A nyilvántartásba vételt, 
és nyilvántartás vezetést is 
az Agrárkamara fogja ellát-
ni. A nyilvántartásba vétel 
kérelemre történik.

Mivel a változások nagy-
ban érintik az adózási szabá-
lyokat, bizonyos esetekben 
érdemes lehet könyvelővel 
konzultálni.

Kertészné Horváth Eszter
falugazdász

30/416-9453
kerteszne.eszter@nak.hu

Tájékoztató az őstermelői tevékenység változásairól
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A Szentgotthárd és Térsége 
Általános Iskola és Gimnázi-
um Arany János 1-4. Évfolya-
mos Általános Iskolájában 
idén is volt hagyományos 
szlovén mézes reggeli. A tava-
lyival ellentétben – a járvány 
miatt – csak szűk körben.

Iskolánk fontosnak tartja, 
hogy a szlovén nyelvet tanuló 
diákok minél jobban megis-
merjék a tanult nyelv anyaor-

szágának hagyományait. Ez 
elsősorban a népismeret órák 
tananyagában szerepel.

A tanulók ezen a rendhagyó 
szlovén órán megismerhették 
a mézkészítés folyamatát, an-
nak eszközeit, és méhecskéről 
szóló dalt is tanultak. Majd a 
hagyományos szlovén reggeli 
szerint elfogyasztották a vajjal, 
mézzel kent kenyeret, kaptak 
mézes teát és almát is.

(Információ: Arany iskola)

Idén is volt hagyományos szlovén mézes reggeli

A Motivage pályázatunk 
megvalósítása során szoros 
és kölcsönös párbeszédet 
kezdeményeztünk a térségi 
idősügyi civil szervezetekkel. 

Ennek kapcsán megerősí-
tést kaptunk arról, amit már 
korábban is tudtunk, hogy 
a Rába-vidéken rendkívül 
aktívak a nyugdíjas egyesü-
letek, számos kezdeményezés 
mellé odaálltak, és segítették 
azok megvalósulását. Mi is 
szeretnénk számukra ked-
veskedni, és ezért hívtuk 
életre a Nyugdíjas Egyetem 
előadás-sorozatunkat. Ezt 

ezúttal nem a szlovén–ma-
gyar pályázatunk keretében, 
hanem saját költségvetésből, 
a Külgazdasági és Külügy-
minisztérium által nyújtott 
forrásból indítjuk útjára. 

Más nagyobb városokban 
már sikerrel szerveztek ha-
sonló rendezvényeket, így a 
gondolatot onnan alapul véve, 
de mégis a saját arcunkra for-

málva állítottuk össze a prog-
ramtervet. Kiemelten fontos 
számunkra a térségi szereplők 
bevonása, így mind az elő-
adások rögzítéséhez, mind az 
előadók személyének kivá-
lasztásakor a térségben jól is-

mert szereplőket igyekeztünk 
a programnak megnyerni.  A 
videók rögzítéséért a helyi, 
azaz térségi kábelszolgáltató, 
a Gotthárd Televízió volt a 
felelős, míg ezeknek az anya-
goknak a fordítását is helyi 
fordítóirodával, a Nyelvhatár 
Bt.-vel készíttettük el. 

Az előadók: Varga Sándor 
rendőr alezredes „Unokázós 

csalók”, Horváth Zsuzsanna 
nyugdíjas történelemtanár 
„Szentgotthárd történelmé-
vel kapcsolatos kérdőjelek, 
fehér foltok”, Bodorkós Imre 
/ Kollerné Loós Zsuzsanna / 
Sisakné Páll Klára „Adventre 
készülve”, Kissné Köles Erika 
„A rábavidéki szlovének tör-
ténelmének múltja, jelene 
és jövője”.

A témaválasztást megelőzte 
egy konzultáció, felmértük, 
elsősorban mik azok a té-
mák, amelyeket érdekesnek 
találnak majd a „hallgatók”. 
Szerettük volna személyes 
jelenlét mellett, leckekönyv 
kiállításával megvalósítani a 
programot, de a vírushelyzet 
közbeszólt. Azonban gyorsan 
reagáltunk és azt a megoldást 
találtuk, hogy televízión és 
interneten keresztül fogjuk 
sugározni az előadásokat, 
amelyeket más és más hely-
színen rögzítünk majd. A 
tervek szerint minden ad-

venti vasárnap egy-egy új 
előadás fog megjelenni pre-
mier jelleggel a TV-ben és az 
interneten  azonos időben. Az 
előadások a későbbiek során 
is visszanézhetők lesznek, 
mind a weboldalunkon, mind 
pedig a Gotthárd TV műsorkí-
nálatában.

Ha már egyetem, akkor 
készülünk „számonkéréssel 
is”, azonban ezúttal fakul-
tatív, egyetemi kifejezéssel 
élve „szabadon választható” 
módon. Minden előadáshoz 
kapcsolódva elhangzik egy 
kérdés az előadóktól. Azok 
számára, akik mind a négy 
előadás alkalmával feltett kér-
désre helyesen válaszolnak és 
elküldik nekünk, meglepetés-
sel készülünk. 

A Muraba ETT célja, hogy 
mindig olyan innovatív, új 
dolgokkal jelenjen meg, ame-
lyek közvetett vagy közvetlen 
módon, de hozzájárulnak a 
közösségépítéshez. Így bízunk 
abban, hogy az adventi vasár-
napokon minél többen fogják 
majd megtekinteni ezeket a 
videókat. Jövőre pedig szeret-
nénk folytatni az előadás-soro-
zatot, akkor, remélhetően, már 
személyes hallgatóság mellett.

Papp Bálint
igazgató

Muraba Európai 
Területi Társulás

Nyugdíjas Egyetem, helyi előadókkal
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A járványhelyzet miatt meghiúsult idén az „Év Szentgotthár-
di Rendőre” cím ünnepélyes, nyilvános átadása, így novem-
ber 30-án szűk körben kapta a meg kitüntetett az oklevelet 
és a dísztőrt Huszár Gábor polgármestertől. Az átadáson 
részt vett Varga Ferenc rendőr alezredes, a Szentgotthárdi 
Rendőrőrs őrsparancsnoka és Horváth Tibor, a Szentgott-
hárd Közbiztonságáért Közalapítvány kuratóriumi elnöke. 

 Kovács Gábor Antal rendőr 
főtörzszászlós több mint 10 
éve, a határőrség integráci-
ója óta teljesít szolgálatot a 
Szentgotthárdi Rendőrőrsön, 
jelenleg mint Szentgotthárd, 
Alsószölnök, Felsőszölnök és 
Szakonyfalu körzeti megbí-
zottja, aki a Körmendi Rendőr-
kapitányságon foglalkoztatott 
körzeti megbízotti állomány 
egyik legeredményesebb tagja.

Korábban határőrként is a 
mostani területén teljesített 
szolgálatot, így az ott élőkkel 
töltött több évtized alatt kivá-
ló kapcsolatokat alakított ki, 
elfogadták, megbíznak benne.

Kovács Gábor Antal rendőr 
főtörzszászlós szorgalmával, 
pontosságával a rá vonatkozó 
jogszabályok betartásában és 
az állampolgárokra vonatkozó 
jogszabályok betartatásában 
az Őrs állománya elé példaké-
pül állított kolléga. Intézkedé-
sei jog- és szakszerűek. 

Az önkormányzatokkal, 
társszervekkel és civil szer-
veződésekkel a rá vonatkozó 
körzeti megbízotti szabály-
zatban leírt kapcsolattartási 
kötelezettségét példaértékűen 
teljesíti. A környéken élő szlo-
vén nemzetiséggel való még 
hatékonyabb kapcsolattartás 

érdekében közreműködésé-
nek köszönhetően indult újra 
a szomszédos Szlovén Rend-
őrőrs állományával a közös 
járőrszolgálat.

A hozzá tartozó települése-
ken hatékony bűnmegelőzési 
munkájának köszönhetően 
évek óta nem történt szá-
mottevő bűncselekmény, il-

letve több Szentgotthárdon 
elkövetett bűncselekmény 
elkövetőjének felderítésében 
végzett eredményes munkát. 

Gratulálunk az elismerés-
hez, további jó munkát kívá-
nunk! 

Információ: 
Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal 

Kovács Gábor Antal főtörzszászlós lett az év rendőre Szentgotthárdon

Lakásfelújítás, épületkarbantartás.
Nyílászárócsere, festés.

Villanyszerelés, külső-belső burkolás.
Kapubejárók készítése, kertépítés.

Takarítás.

Szentgotthárd, Hunyadi út 42.
Ügyfélszolgálati iroda: 

06-94/380-052
Ügyfélszolgálati idő: 

munkanapokon 8.30-15.00

Telephelyünkön garázsok, irodák, raktárak bérbe adók!

SZET Szentgotthárdi Kft.

Halottbeszállítás 
24 órás ügyelet: 
06-30/2827-684
06-30/819-0856

Park és közterületek gondozása, 
szállítási munkák elvégzése. 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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A szentgotthárdi motor-
gyár négy középiskola és 
két egyetem számára 18 db 
1.2 literes Turbo PureTech 
motort, valamint egy maró-
gépet adományozott a Vas 
megyei Szakképzési Cent-
rum III. Béla Technikumnak. 
November 12-én ünnepélyes 
keretek között Mesics Olívia, 
az Opel igazgatója adta át az 
ajándékot Szentgotthárdon, 
az Opel Tudásközpontjában. 

A gyár idén kezdte gyártani 
az új háromhengeres tur-
bómotort, és rövid idő alatt 
a típus egyik fő beszállítója 
lett a PSA Csoporton belül. Ez 
a motor számos Opel, Peu-
geot és Citroen autótípusban 
megtalálható, és az elmúlt 
években négy alkalommal is 
az év motorja lett, nemzetközi 
megmérettetésben.

„Vállalatunk három évtize-
des fennállása óta folyama-
tosan együttműködik a régió 
középiskoláival és egyeteme-
ivel, hiszen ez is egyik alapfel-
tétele a szakképzett munkaerő 
hosszú távú biztosításának. A 
szakmai gyakorlatok, szak-
dolgozat-készítés mellett az 
együttműködés fontos ele-
me az adományozás iskolák 
számára: az elmúlt években 

több alkalommal támogattuk 
motorokkal, alkatrészekkel és 
informatikai eszközökkel az 
iskolákat és az ott folyó szak-
mai munkát” – nyilatkozta 
Mesics Olívia gyárigazgató.

Az adományozási ünnepsé-
get november 12-én tartották 
az Opel Tudásközpontban. A 
vállalat képzőközpontja a régió 
egyik legnagyobb tanműhelye, 
ahol 2015 óta folyik duális 
közép- és felsőfokú gyakor-
lati képzés. A villanyszerelő, 
gépi forgácsoló, automatikai, 
mechatronikai technikus és 
gépgyártás-technológus di-
ákok a legkorszerűbb körül-
mények között sajátíthatják el 
a szakmák rejtelmeit képzett 
és tapasztalt szakoktatók se-
gítségével. A központ egyben 
a szombathelyi ELTE duális 
gépészmérnök-képzésének 

gyakorlati oktatóbázisa is. A 
gyakorlatozó diákok a kép-
zésükhöz előírt ismeretek 
tanműhelyi elsajátítása mellett 
a gyári munkafolyamatokba 
(termelés, logisztika, minőség-

biztosítás) is bekapcsolódnak. 
Ennek köszönhetően nemcsak 
életszerű gyakorlati ismerete-
ket szereznek, hanem fontos 
támogatást is jelentenek a 
vállalat számára, mindennapi 
folyamataik részévé válnak.

A helyi Vas Megyei SZC III. 
Béla Technikum a tudásköz-
pontban gyakorlatozó diákok 
nagy része ebben az intéz-
ményben tanulja a szakmá-
ja elméleti részét. Az intéz-
mény 2 db motort és egy 1 db 
Schaublin 53N típusú maró-
gépet kapott. A marógép nagy 
segítség az iskola számára a 
gépi forgácsolás oktatásához.

A szombathelyi ELTE Infor-
matikai Kar Savaria Műszaki 
Intézetében öt éve indult el 
hat Vas megyei nagyvállalat, 
köztük az Opel szentgotthárdi 
üzemének közreműködésével 
a szombathelyi egyetemen a 
duális gépészmérnök-képzés. 
A 7 félévnyi időtartam felét a 
hallgatók a duális partnervál-
lalatoknál töltik gyakorlattal, 
melynek során a cégspecifikus 
gyakorlati ismereteket is el 
tudják sajátítani. A gyár az 
eltelt időszakban minden tan-
évben fogadott duális gépész 
hallgatókat, és továbbra is 
elkötelezett a gépészmérnöki 
képzés mellett. Az egyetem 
négy motorral gazdagodott, 
ami a motorszerkezettan mér-
nöki oktatásához jelenthet 
fontos támogatást.

A két intézményen kívül 
az alábbi iskolák kaptak még 
motorokat: Vas Megyei SZC 
Savaria Technikum és Kollé-
gium, Vas Megyei SZC Puskás 
Tivadar Szakképző Iskola és 
Kollégium, Vas Megyei SZC 
Gépipari és Informatikai Tech-
nikum, valamint a Széchenyi 
István Egyetem, Audi Hunga-
ria Járműmérnöki Kar Jármű-
gyártási Tanszéke.

Információ: 
Opel Szentgotthárd

Motorokat adományozott a szentgotthárdi motorgyár

Szentgotthárdon, a Móra 
Ferenc Városi Könyvtár és 
Múzeum munkatársai 2020. 
november 18-tól várják te-
lefonon (06-94-380-113) és 
e-mailben (konyvtar@mfvk.
hu) az olvasók kölcsönzési igé-
nyeit. Az összeállított könyv- és 
folyóiratcsomagokat minden 
héten, kedden, csütörtökön 
és pénteken, délelőttönként 
9:30 és 11:30, délutánonként 
pedig 13:00 és 15:00 óra között 
vehetik át az olvasók. 

A kölcsönzési határidőket 
automatikusan meghosszab-
bítják, és a kieső időszakra 
késedelmi díjat nem fognak 
felszámítani.

Nyomtatásra, fénymáso-
lásra nincs lehetőség!

A visszahozott dokumen-
tumokat táskába legyenek 
szívesek tenni!

Maszk használata kötelező!
Információ: 

Móra Ferenc Városi 
Könyvtár és Múzeum

A könyvkölcsönzés újabb szabályai
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315 éve, 1705. december 13-án 
volt Szentgotthárd mellett Vak 
Bottyán és Hannibal Heister 
közt a kuruc vezér rajtaütéssze-
rű, gyors támadásával és győ-
zelmével végződő híres csata, 
melyre II. Rákóczi Ferenc fejede-
lem is büszke volt. A hős generá-
lis harcát a Vak-Bottyánrul való 
ének így örökítette meg: 

„Fölgyűve aztán Rába mellékire,
Szálla Szentgotthárdnak híres 

mezeire,
Országunk prédáló rácokat 

ott veré,
El bé Stiriába üldözé fegyvere.” 
170 éve, 1850. december 27-én 

született Szentgotthárdon Bren-
ner Tóbiás. 1869-ben érettségi-
zett a szombathelyi premontrei 
gimnáziumban, majd a jogi 
egyetemre járt. 1885. április 2-án 
lett főjegyző, majd tanácsnok a 
megyeszékhelyen. 1902. július 
12-től 1914-es nyugdíjazásáig 
Szombathely város híres pol-
gármestere volt. Napjainkban 
az a körút viseli nevét Szombat-
helyen, ahol a Brenner Jánosról 
elnevezett óvoda, általános isko-
la, gimnázium és kollégium áll.

125 éve, 1895. december 1-jén 
adták ki a Szent-Gotthárd újság 
első számát a Wellisch Béla 
tulajdonában levő nyomdában. 
Wellisch könyvkötőként ér-
kezett 1892-ben a településre, 
egy év múlva iparengedélyt 
kapott. Rövid idő alatt megyénk 
legjelentősebb nyomdaüzeme 
lett a Wellisch-nyomda. Az első 
két évben még magyarul és 
németül, utána csak magyarul 
jelentek meg az újságok. A tu-
lajdonos gazdasági és társadalmi 
sikereket ért el, közéleti emberré 
vált. Aztán jött a háború, és a 
sikeres vállalkozás pár hónappal 
a 20. évforduló előtt bezárt. A 
világégés okozta papírhiány és 
a sorkötelezettség miatti mun-
kaerőhiány voltak a fő kiváltó 
okok. 1914. szeptember 27-én 
jelent meg a Szent-Gotthárd 
utolsó száma.

1895 decemberében megala-
kult Tornaegylet a testnevelést, 
ezen belül a vívás, az úszás és az 
evezés felkarolását tekintette 
céljának. A gimnázium tor-
natermében végezték a vívás 
és torna oktatását nemcsak 
diákok, de felnőttek részére is, 
a vízi sportokat pedig a Rábán 
űzték. 1909-ben elkészült a 
teniszpálya, de – főleg költségei 
miatt – nem terjedt el nagyon a 

teniszezés, mint ahogy a vívás 
sem. 1912-től kezdve viszont a 
futball népszerűsége gyorsan 
nőtt, mert ehhez csak üres te-
rületre és labdára volt szükség. 
Telente a korcsolyázás is sok 
embert mozgatott meg. 

120 éve, 1900. december 3-i 
keltezéssel indult a selyemgyár 
segédkönyvében a bevételek 
és kiadások vezetése. A köny-
vet aknarepesz találatok érték, 
mégis jól látszik benne, milyen 
pontosan feljegyezték napról 
napra, hónapról hónapra, évről 
évre azt, hogy mikor kik dolgoz-
tak, kik voltak a beszállítók, de 
még a légiriadók időpontját is. 
Az utolsó adat 1945. június 4-én 
az volt, hogy az oroszok elvitték 
a pénztárban levő összesen 218 
010,18 pengőt.

1900 decemberében alakult 
meg Szentgotthárdon a Vörös-
kereszt Fiók Egylete.

1900 decemberének elején 
ünnepelték a Szentgotthárdi 
Magyar Asztaltársaság megala-
kulásának 10. évfordulóját. Ebből 
az alkalomból Fodor Árpád 
gimnáziumi tanár szerkesztésé-
ben humoros formában meg is 
jelentették az elmúlt egy évtized 
történetét. Fodor Árpád 1898 és 
1910 között volt krónikása, élte-
tője az asztaltársaságnak.

110 éve, 1910. december 14-
én Budapesten meghalt Széll 
Kálmánné Vörösmarty Ilona. Dr. 
Vargha Gábor képviselő ekkor a 
fővárosban tartózkodott, ezért 
a képviselő-testület táviratilag 
bízta meg a teendőkkel, koszo-
rú rendelésével. A temetésre 
két nappal később került sor a 
Kerepesi úti temetőben, a Vörös-
marty család sírboltjánál, ahol 
szülei és testvérei is nyugszanak.

1910. december 16-án adták 
át a forgalomnak a vasbetonból 
készült új Rába-hidat korláttal, 
mindkét oldalon lépcsővel. A 
Nepomuki Szent János szobor 
1912-ben került melléje. Jelenleg 
nem az eredeti, hanem az arról 
készült új szobrot láthatjuk a 
hídnál. Az értékes eredeti a 
templom oldalsó folyosóján 
várja a felújítást.

105 éve, 1915. december 2-án 
vette birtokba a nagyközség az 
új temetőt a vasút északi oldalán 
a Nagyfalvai út (ma Hunyadi út) 
mellett. Cseretelek volt. Sokáig 
keresték az új sírkert helyét 
településünk akkori vezetői. 
Alig kezdődött el a birtokba 

vétele, már határ került melléje 
a trianoni döntés értelmében. A 
II. világháború után hosszú évti-
zedekig halottak napjakor sem 
lehetett sötétedés után gyertyát 
gyújtani a sírokon. A katonák 
felügyelték, hogy sötétedéskor 
mindenki hazainduljon.

95 éve, 1925. december 25-én 
Szentgotthárd és a közeli Zsida 
egyesítését elutasították, mert 
a település jelentős tartozással 
rendelkezett, amit Szentgott-
hárd nem kívánt átvállalni. 

90 éve, 1930 decemberében a 
régi temetőben, a temetőkápol-
na előtt, hely hiányában végleg 
megszűnt a temetkezés. Már 
évekkel korábban elkezdődött 
az új, megfelelő hely kiválasztá-
sa. Hosszas vizsgálódás után a 
vasút melletti, jelenleg is hasz-
nált helyet jelölték ki, amit 1915 
decemberétől nyitottak meg.

50 éve, 1970. december 14-én 
átadták az új községi óvodát a 
Kossuth Lajos utcában, a régi 
Weidlich-ház, majd mentőállo-
más mögött. Építését még előző 
év nyarán kezdték. Az akkori 
viszonyok szerint korszerű, 
tágas épület négy csoportszo-
bájában 100 gyermeket tudott 
fogadni reggel 7 és délután 17 óra 
között. Hamarosan újabb 100 
fős bővítéséről kellett dönteni, 
mely 1980 augusztusára készült 
el. Égető szükség volt a helyekre. 
(Szentgotthárdon az első óvoda 
1885 októberétől 85 éven át még 
a Széchenyi utcában volt.)

45 éve, 1975. december hó-
napban a selyemgyár 100 fős 
óvodát adott át az üzem közelé-
ben a vasút mellett, a mai Lipa 
étterem helyén, megkönnyítve 
ezzel kisgyermekes dolgozóinak 
munkába állását.

40 éve, 1980. december 19-én 
halt meg Weber Antal rábafüze-
si plébános, életének 78. évében. 
1937. november 1-jén került 
Sárvárról Rábafüzesre, ahol 
43 évvel később bekövetkező 
haláláig megszakítás nélkül 
teljesítette egyháza szolgálatát. 
Sem előtte, sem utána nem volt 
a közösségnek önálló plébáno-
sa. Weber Antalhoz tartozott 
Felsőrönök is, ahova kerékpár-
ral járt. Halála óta minden év-
fordulókor szentmisét tartanak 
a rábafüzesi templomban. Sírja 
a rákoskeresztúri temetőben 
található.

25 éve,  1995. december 
15-én volt a Brenner János 

rábakethelyi katolikus vérta-
nú káplánról elnevezett em-
lékhely alapkőletétele Zsida 
és Rábakethely városrészek 
között, az 1957. december 14-i 
gyilkosság helyszínén. Felszen-
telését 8 hónappal később, 1996. 
augusztus 25-én dr. Konkoly 
István megyés püspök, ha-
rangjának szentelését pedig az 
alapkőletétel 2. évfordulóján, a 
vértanú halálának 40. évfordu-
lóján, 1997. december 14-én dr. 
Kerekes Károly zirci apát vé-
gezte. A kápolna elkészülte óta 
búcsújáró hely, ahol december 
közepén, a gyilkosság évfordu-
lójakor éjszakai körmenetre 
érkeznek a hívők. Minden nagy-
csütörtökön éjszakai virrasztást 
tartanak, Péter és Pál ünnepén 
pedig az egyházmegye újmisés 
papjai mutatnak be szentmisét 
a hivatalos nevén „Jó Pásztor 
Kápolná”-ban. 1993-ban jött lét-
re a „Brenner János Emlékhely 
Alapítvány”. 1999. október 3-án 
indította el az egyházmegye 
a boldoggá avatás folyamatát. 
A vértanú boldoggá avatása 
2018. május 1-jén Szombathe-
lyen volt.

25 éve, 1995. december 29-én 
halt meg 85 évesen szeretett 
szülővárosában Hodászi Ede. 
1911. november 21-én született. 
Szentgotthárdon érettségizett, 
majd a budapesti Pázmány 
Péter Tudományegyetemen 
szerzett tanári diplomát. 1940-
ben került a szentgotthárdi 
gimnáziumba. Ő volt a világ-
háború idején az egyetlen ma-
tematika-fizika szakos tanár, 
ezért kérvényezték katonai 
szolgálat alóli felmentését. Az 
engedély valószínűleg az életét 
mentette meg, mert volt száza-
da a Don-kanyarban harcolt. 6 
év után igazgatóhelyettes, újabb 
6 év múlva igazgató lett. 21 éven 
át vezette az intézményt, annak 
élő lelkiismerete és lexikonja 
volt. Vezetése idején kezdő-
dött meg a középiskolai szintű 
iskolaszanatóriumi oktatás, a 
dolgozók iskolája képzési for-
ma, és nyílt meg a kollégium. 
Még megérhette az intézmény 
centenáriumát. A Szentgott-
hárd monográfia megírásának 
egyik kezdeményezője, emellett 
az Adalékok az iskolaügy alaku-
lásához c. fejezet szerzője volt.

Összeállította 
Talabér Lászlóné

Nevezetes szentgotthárdi évfordulók decemberben
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A Covid-19 járvány mi-
att teljesen megváltozott a 
mindennapi életünk. Tavaly 
ilyenkor még senki sem tud-
ta elképzelni, hogy ennyire 
más lesz a világ. Eddig sok 
járvány pusztított a földön. 
De a mostani ez külön kihí-
vás az emberiség számára. 
Statisztikai adatok szerint 
is komolyabban kell venni 
a jelenlegi járványt, mert 
például a szezonális influ-
enzánál 0,01%, a SARS CoV-2 
fertőzések esetében 2,3% a 
halálozási arány. Középsú-
lyos, illetve súlyos lefolyás 
esetén kórházi kezelést igé-
nyel, itt életveszélyes vírus 
okozta tüdőgyulladást kísérő 
légzési elégtelenséggel járó 
ARDS syndróma, több szer-
vű elégtelenség léphet fel, 
thrombozis és szívizomgyul-
ladás mellett több esetben 
orvosi beavatkozás ellenére 
halálos kimenetele van.

2020. november végi ada-
tok szerint világszerte több 
mint 62 millió eset közül 1,45 
millióan haltak meg, 15% az 
egészségügyi dolgozók érin-
tettsége. Magyarországon 

4000 egészségügyi dolgozó 
fertőződött meg.

Ezért a járvány megfékezé-
se céljából jelentős szigorítá-
sok léptek életbe.

A járványügyi intézkedé-
seknek nagy jelentősége van.

A maszk viselése rendkívül 
fontos: a speciális FFP2, FFP3 
maszk ami 99%-os védelmet 
ad, de mivel ennek egyik 
fele az oldalán ellátott nyí-
lással vagy filterrel, amelyen 
keresztül kilégzett levegő 
távozik el, így csak egészséges 
személy hordhatja. A sima se-
bészi maszk körülbelül 3-szor 
jobban véd, mint a szövetből 
készült maszk. A maszk vise-
lése jelentősen csökkenti a 
vírus terjedését.

A kézmosás és a fertőtle-
nítés manapság már rutin 
dolog mindenkinek. Távol-
ságtartás, nagyobb tömegek 
elkerülése nagyon fontos 
faktor. Ha nem lehetséges 
a teljesen zárt helyiségek 
elkerülése, akkor igyekezni 
kell minél kevesebb időt 
tölteni a tömegben, 
még maszkban is. 
Gyakran és haté-

konyan szellőztetni azokat a 
helyiségeket, ahol egyszerre 
több ember tartózkodik.

Az első tünetek észlelé-
sekor, ami leggyakrabban 
nátha, gyengeség, torokfájás, 
néha hőemelkedés, vagy láz, 
szaglás vagy ízlelés elveszté-
se, illetve száraz köhögéses 
panaszok, azonnal telefonon 
hívják a háziorvosukat. Egyéb 
tünetek is lehetnek: fáradé-
konyság, fejfájás, hasmenés, 
kötőhártya-gyulladás, bőrki-
ütés vagy lívid elszíneződés a 
lábujjakon.

Minél korábban kapnak 
kezelést és követik az utasítá-
sokat, annál jobb a prognózis. 
Háziorvosuk vírustesztelés 
lehetőségét, illetve szükség 
esetén kórházi beutalást is 
biztosítja a beteg számára. 
A betegek nagy része enyhe 
tüneteket produkál, de a ví-
rusnak a fertőző képessége 
magas, ezért minden szabály 
betartásával próbálják óvni 
a munkatársaikat, a család-
tagjaikat és a többieket. Az 

első tüneteknél, amennyire 
lehetséges, fontos a kontak-
tusok kizárása.

Javasolt a vitaminok szedé-
se: C-vitamin napi 1000 mg 
adagban, továbbá D-vitamin 
felnőtteknek 5000 NE/nap, 
de minimum 2000 NE/nap 
adagban. Sok információt 
lehet találni a vírus elleni 
vakcina fejlesztéséről.

Ezeknek két fő jellemzőnek 
meg kell felelni: az első a 
biztonság, és ami nagyon fon-
tos, a hatékonyság. Többféle 
vakcina kipróbálásra került. 
Az eredmény függvényében 
hamarosan lehetővé válik 
majd a széles körű oltás is.

Végül mindenkit ismétel-
ten a szabályok betartására 
kérünk, hogy ezzel lassítani 
tudjuk a vírus terjedését, 
ezáltal csökkenteni tudjuk a 
betegek számát.

Dr. Józsi Adriána 
tüdőgyógyász szakorvos

Dr. Temesi Sándor 
tüdőgyógyász szakorvos, 

háziorvos

Egészségünkért, ismeretterjesztő sorozat (38.)
SARS CoV-2 idején a megelőzésről

RENDELŐINTÉZET SZENTGOTTHÁRD
9970 Szentgotthárd, Hunyadi u. 18. Pf.: 70. 
Központi számok: 94/380-042; 380-353;  
 94/554-082; 554-103
Fax: 94/554-083 
e-mail: rendelointezet@jupinet.hu
www.rendelointezetsztg.hu

A Pannon Kapu Kulturális 
Egyesület a 2020. évi máso-
dik bezárása idején is sok le-
hetőséget kínál a szórakozni 
vágyóknak. 

Az online térbe helyezve az 
elmúlt időszakban láthattak 
az érdeklődők szimfonikus 
koncertet, filmeket, színhá-
zi előadást, és újabban egy 
főzőshowt is. A receptek ki-
választásánál a karácsonyra 
is gondolnak, az ünnepekre 

külön menüsort fognak ösz-
szeállítani. Az elkészítésről 
készült videókat meg lehet 
tekinteni a PKKE facebook 
oldalán és az újonnan indított 
youtube csatornájukon is. 

Megemlékeznek a jeles na-
pokról, gyerekeknek meséket, 
kézműves ötleteket posztol-
nak. Az adventi készülődés 
sem lehet most hagyományos. 
A korábbi években a Színház 
aulájában mindenki megköt-
hette a saját adventi koszorú-

ját. Most az otthon elkészített 
koszorúk fotóit várták, melyek 
közül a legszebbeket ajándék-
kal jutalmazták. 

Annak ellenére, hogy az 
épületet továbbra is zárva kell 
tartani, a gyerekekről nem fe-
ledkezett meg a Pannon Kapu 
Mikulása. A munkatársak 
email-ben vagy egyéb csa-
tornákon várták a gyerekek 
üzeneteit, hogy ők hogy várják 
a Télapót. Rengeteg szép vers, 
ének, rajz és sütisütős kép és 

videó érkezett. A PKKE Miku-
lása a járványügyi szabályokat 
szigorúan betartva, minden 
gyerekhez ellátogatott, és 
ajándékot is vitt magával, 
óriási örömet és meglepetést 
okozva a kicsiknek. 

Továbbra is érdemes lesz 
figyelni az online csatornákat, 
hiszen az ünnepi időszakban 
még sok érdekes meglepetés-
sel készülnek a Pannon Kapu 
Angyalai. 

Kobórné Kocsis Viktória

A Pannon Kapu munkatársai online kínálják programjaikat
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Balatonfüreden került meg-
rendezésre a Generali Run 
elnevezésű verseny, amely a 
Maratonman versenysorozat 
3. állomása is volt. 

A futók kellemesen hűvös, 
ideális futóidőben mérhették 
össze erejüket a végig aszfal-
tos, néhol emelkedős pályán. 
Délelőtt a gyerekfutamot, illet-

ve a 10,5 km-es versenyszámot 
indították útjára a Balaton 
partján lévő Tagore sétányon. 
Majd délben következett a 
félmaraton 694 indulóval, 
köztük 4 gotthárdi, ahol Ifj.
Borbély Sándor is rajthoz 
állt, és másodikként ért át a 
célvonalon.

Borbély Sándor: „Egy rend-
kívül kellemes hangulatú, 

nagy létszámú versenyen 
vehettem részt, ahol az eny-
hén szeles idő, valamint a 
városi emelkedők jelentették 
a legfőbb kihívást. Az első hely 
nem volt elérhető közelség-
ben, ugyanakkor a verseny 
elején még egy nagyobb bolyt 
alkotva mérkőztünk a többi 
dobogós helyezésért, ám az 
első kör végétől a verseny 

végéig sikerült 
elszakadnom 
ellenfeleimtől, 
onnantól egye-
dül küzdöttem meg a távval. 
Az ezüstérem mellett sikerült 
egy újabb félmaratoni egyéni 
csúcsot is elkönyvelnem.”

Eredmény: 21 km férfi ab-
szolút: 2. Borbély Sándor 
SzoESE 01:19:06

Szentgotthárd Város Önkormány-
zatának Képviselő-testülete az utóbbi 
években számos alkalommal támogatta 
a helyi sportegyesületek TAO pályá-
zatát, azzal, hogy a szükséges önrészt 
biztosította számukra, a pályázatok által 
számos fejlesztés megvalósult váro-
sunkban. A Máriaújfalui SE idén ünnepli 
fennállásának 60. évfordulóját, részben 
ennek apropójaként is kérte az egyesü-
let elnöke az Önkormányzat segítségét 
a 2019/20-as MKSZ által jóváhagyott 
kézilabda TAO pályázat tárgyi eszköz be-

szerzéséhez. Az egyesület a labdarúgó-
csapat mellett 2015-től kézilabda szak-
osztályt is versenyeztet. A szakosztály 
a 2020/2021 idény versenyeire 3 után-
pótlás csapattal (Fiú Serdülő III. osztály, 
Leány Serdülő III. osztály, Gyermekbaj-
nokság FU15 Terület – 45 igazolt sporto-
lóval) nevezett a különböző korosztályok 
bajnokságaira. Pályázati forrásból egy 
db 8+1 személyes Mercedes-Benz Vito 
Tourer kisbusz vásárlására nyílt lehető-
ség, amelynek értéke több mint 13 millió 
forint. A veszélyhelyzetben a települési 

önkormányzat képviselő-testületének 
feladat- és hatáskörét a polgármester 
gyakorolja, ezért a kérelemről neki kel-
lett döntenie. A határozat értelmében 
az egyesület 2.943.000 Ft támogatást 
kapott, az önrészhez szükséges további 
1.000.746 Ft-ot pedig az egyesület egyéb 
forrásból biztosítja, a önkormányzati 
támogatásnak is köszönhetően az spor-
tolók már az idei évben használatba is 
vehetik a kisbuszt, ezzel nagymérték-
ben csökken az utazással kapcsolatos 
kiadásuk. 

A DÉL-VAS MEGYEI GAZDASÁG- ÉS FOGLALKOZTATÁS-FEJLESZTÉSI 
EGYÜTTMŰKÖDÉS A HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS SZOLGÁLATÁBAN  
PROJEKT AZONOSÍTÓ: TOP-5.1.2-15-VS1-2016-00001 
A projekt kedvezményezettje Vasvár Város Önkormányzata.

Konferenciával zárult a dél-vasi paktum projekt 

Konferenciával zárult az a projekt, amely konzorciumként Vasvár Város Önkormányzata vezetésével működött három járás, 
a vasvári, szentgotthárdi és a körmendi összefogásával. A hároméves program a „Dél-Vas Megyei gazdaság- és foglalkoz-
tatás-fejlesztési együttműködés” elnevezést kapta. A projekt fő céljai között szerepelt, hogy támogassa a munkaadó és a 
munkavállaló egymásra találását a munkaerő-piacon, és segítséget nyújtson a képzések, támogatások népszerűsítésében 
a paktum iroda járási mentorainak közreműködésével. A kormányhivatalokkal, azok foglalkoztatási osztályaival is állandó 
és szoros volt a kapcsolat, hiszen minden fontos munkaerő-piaci szolgáltatás, képzési és állásinformáció, valamint a fog-
lalkoztatási támogatások is náluk voltak elérhetőek elsősorban. Dél-Vasban összesen 417 főt vontak be a programba, tíz 
hátrányos helyzetű, álláskereső célcsoportból a hároméves időszak alatt. Az eredményességre 
jellemző, hogy az együttműködők közel 57 százaléka jutott álláshoz. Azaz a foglalkoztatási 
paktumok keretében álláshoz jutók száma 237 fő volt. Vállalkozóvá válásban 95 résztvevőt 
támogatott a projekt.   Szentgotthárdról és térségéből 121 főt vontak be a programba, 
ebből 31-en kaptak vállalkozóvá válási támogatást az október végi adatok szerint. 
A projekt eredményes volt, az együttműködők bíznak a folytatásban. Egyik fontos 
elem lehet a jövőben azoknak a válaszoknak a kidolgozása, amelyeket a mun-
kaerőpiac koronavírus-járvány okozta válságának enyhítésére adhat a projekt, 
különböző foglalkoztatási programok, támogatások által.  

Borbély Sándor második helye a félmaratonon

Mercedes kisbuszt vásárol a Máriaújfalui SE
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Az Országos Szlovén Ön-
kormányzat Közgyűlése, Ok-
tatási Bizottságának javasla-
tára úgy döntött, hogy az év 
vége közeledtével szeretné 
valamilyen formában ju-
talmazni a szlovén nyelvet 
tanuló diákokat.

A döntés azért született, 
mert  2020-ban az érintett 
tanulók számára szervezen-

dő programok nagy része a 
pandémia miatt elmaradt.

Iskolánk szlovén nyelvet 
tanuló diákjainak november 
23-án Holecz Károly elnök és 
Bartakovics Ilona képviselő 
asszony adta át az ajándék-
utalványt, melyet a tanulók 
örömmel vettek át. Ezúton is 
köszönjük az ajándékot!

(Információ: Arany iskola)

Ajándékutalványt kaptak a diákok



Nézz be hozzánk!

Az ELTE az ország legrégebben működő, 
legnépszerűbb egyeteme. 

Minden évben ide jelentkeznek 
a legtöbben, és itt kezdi meg tanulmányait 

a legtöbb elsőéves hallgató. 
Az ELTE a nemzetközi rangsorokban is 

az egyik legjobban teljesítő magyar egyetem.  

Kövess minket Facebook-oldalunkon 
(facebook.com/eltesek), látogass el 

weblapunkra (sek.elte.hu).  

Ha a felvételivel, a képzéseinkkel, 
az egyetemista élettel, 

a kollégiumokkal, az ösztöndíjakkal 
kapcsolatos kérdéseid vannak, 

azokat felteheted 
a felveteli@sek.elte.hu címre 

írt levélben is.  

Legyél te is ELTE-s Szombathelyen
2017-ben az ELTE megérkezett Szom-

bathelyre. Ezzel Szombathely egyetemi 
város minősítése új tartalommal és 
minőséggel telítődött meg. Az ELTE 
szombathelyi jelenléte óriási lehetőség a 
továbbtanulni vágyóknak is. Ha egy fiatal 
kötődik a családjához 
és nem akar egy távo-
li, idegen, ismeretlen 
városba menni tanulni, 
Szombathelyen meg-
találja a számításait.   

Teljes pedagógus-
képzési portfólióval 
várja a felvételizőket 
az ELTE Szombathe-
lyen, ahol a 21. század 
követelményeinek megfelelő szakmód-
szertani és technológiai ismereteket 
sajátíthatnak el a képzés során, és tanító, 
általános iskolai, illetve középiskolai 
tanári diplomát is szerezhetnek.   

Miért legyél tanár? Elámultál már 
egy festmény születésén, vagy azon, 
ahogy egy szobrász kezei között mű-
alkotás válik a kőből vagy a bronzból? 
Pedagógusként te is így fogod alakítani 
a rád bízott diákokat. Ha szereted a 
gyerekeket, a változatosságot, és sze-

retsz alkotni, akkor válassz pedagógus 
szakjaink közül.  

Piacképes szakokat kínálunk a gaz-
daságtudományi, a sporttudományi, 
az informatikai és a műszaki képzési 
területeken is.  

Persze tudjuk, hogy a felsőokta-
tásban tanulni családi vállalkozás: az 
állami ösztöndíjas képzések esetében is 
havi több tízezer forintos költséggel jár. 
Ám az ösztöndíjaknak, támogatásoknak 
köszönhetően nem lehet anyagi aka-
dálya annak, hogy egyetemista legyél, 
és ELTE-diplomát kapj Szombathelyen. 
Ráadásul minden hallgatónknak tudunk 
kollégiumi férőhelyet biztosítani, aki 
ezt igényli.  
Téged is várunk hallgatóink közé. 

További információk:
E-mail: efsz@efszk.hu

honlap: www.efszk.sulinet.hu
facebook.com/szefszik

Válaszd a Szombathelyi Élelmiszeripari 
és Földmérési Technikum, Szakképző 

Iskola és Kollégium képzéseit!

A 2021/2022-es tanévre meghirdetett képzéseink:

Technikusi 5 éves képzések:
Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus

Élelmiszer-ellenőrzési technikus
Húsipari technikus

Szakképző iskolai 3 éves képzések:
Pék

Édességkészítő
Hentes és húskészítmény készítő

Jellemzők:
Földmérő-képzés a nyugat-dunántúli régióban kizárólag nálunk!
Biztosítottak a kor követelményeinek megfelelő 
     informatikai-térinformatikai eszközök!
Az élelmiszer-feldolgozó ipar szakmáinak széles választékát kínáljuk!
Az iskolai tanüzemünk az élelmiszeripari képzéseink biztos alapja!

BABATI HÚSBOLT 
SZENTGOTTHÁRD 
Kossuth Lajos út 4. • 06-30/388-2525

H.: 7:00-15:00, K-P.: 6:30-16:30
Szo.: 6:30-11:00, Vas.: Zárva

Érvényes: 2020. december 14–31-ig.
Az árváltozás jogát fenntartjuk! 

Az árak Forintban értendők, az ÁFA-t tartalmazzák!

Csirke szárny    699 Ft/kg
Csirke egészben     759 Ft/kg
Csirke comb          699 Ft/kg
Csirke mellfi lé  1399 Ft/kg
Csirke mell csontos  1099 Ft/kg

EXTRA TOP ÁR
Körmendi Kocsonya  699 Ft/db   
   500 g  1399 Ft/kg  
Tepertőkrém 250 g/dob.  499 Ft/db   

1996 Ft/kg  
Lecsókolbász 989 Ft/kg
Zsír 1 kg                       899 Ft/kg
Véres-Májas hurka     1099 Ft/kg
Disznósajt vcs. 1599 Ft/kg

RETRO Párizsi           1399 Ft/kg
Marha Párizsi             1499 Ft/kg
Nyári turista               1759 Ft/kg
Vadász karikás mini vcs. 1759 Ft/kg
Vasi grill vcs. 1799 Ft/kg
Kenőmájas-Szelőmájas 1099 Ft/kg
Soproni-Olasz-Löncs   1399 Ft/kg

Füstölt Fül 699 Ft/kg
Füstölt köröm 989 Ft/kg
Füstölt csülök            1399 Ft/kg
Füstölt tokaszalonna    1899 Ft/kg
Körmendi Borókás     2299 Ft/kg
Füstölt kolozsvári szalonna 2399 Ft/kg
Körmendi Lókolbász 2599 Ft/kg
Körmendi Extra Sonka 2899 Ft/kg

ÚJDONSÁG! KEMENCÉBEN SÜLTEK!!
Sült hasalja szalonna 2599 Ft/kg    
Sült tarja  3299 Ft/kg    
Sült oldalas   2999 Ft/kg
Sült csülök csont nélkül 2129 Ft/kg 

Virsli Műbeles /Balaton  999 Ft/kg
Cserkészkolbász  1299 Ft/kg
Szafaládé   1299 Ft/kg
Frankfurti virsli  1499 Ft/kg
Sajtos virsli    1499 Ft/kg        
Roppanós virsli   1799 Ft/kg
Debreceni   1595 Ft/kg

Sertés fehércsont 20 Ft/kg  TOP ÁR!
Sertés láb hátsó 699 Ft/kg TOP ÁR!
Sertés máj  299 Ft/kg TOP ÁR!
Sertés oldalas 1499 Ft/kg   TOP ÁR!
Sertés apróhús 1299 Ft/kg   TOP ÁR!
Sertés tarja 
    csontos    1449 Ft/kg   TOP ÁR!

Töltött karaj 1739 Ft/kg  ÚJDONSÁG!
Töltött 
   szűzpecsenye 1899 Ft/kg  ÚJDONSÁG!
Töltött dagadó  1599 Ft/kg  ÚJDONSÁG!

ÜNNEPI AKCIÓS 
KÍNÁLATUNK!        

SZILVESZTERI AKCIÓNK        
DECEMBER 7–
DECEMBER 31.


