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Két elismerést
nyújtottak át
a magyar kultúra
napján
Január 22-én ünnepelték a magyar kultúra napját Szentgotthárdon. Az önkormányzati hivatal Rekfektóriumában
Huszár Gábor polgármester mondott
beszédet, és elismeréseket nyújtott
át a közművelődésért kiemelkedően
munkálkodóknak.
Az idén 25 éves fennállását ünneplő
Városi Televízió és Kábelüzemeltető Nonprofit Kft. kollektívájának Szentgotthárd
Város Önkormányzata Képviselő-testületének Díszoklevelét adományozták,
amelyet Dékány István ügyvezető vett
át. A Szentgotthárd Közművelődéséért
Díjat Horváth Tiborné, a városi könyvtár
feldolgozó könyvtárosa, az intézmény
igazgató-helyettese kapta.
A Himnusz eléneklésével kezdődött
az ünnepség, majd Karinthy Frigyes:
Előszó című versét adta elő Závecz Roland, a Vörösmarty gimnázium tanulója.
Folytatás a 2. oldalon

Dékány István, Huszár Gábor, Horváth Tiborné

Átadták a teljesen felújított Várkertet
„A Várkert és kapcsolódó zöldterületek fejlesztése projekt”
keretében bruttó 239 milliós
pályázatot nyert a szentgotthárdi önkormányzat. A felújítást a város tulajdonában
lévő SZET Szentgotthárdi Kft.
végezte. Az átalakított, felújított közparkot január 30-án
adták át.
Folytatás az 5. oldalon

A képviselő-testület tagjai is részt vettek az átadáson

IX. évfolyam 2. szám
2019. február
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Két elismerést nyújtottak át a magyar kultúra napján
Folytatás az 1. oldalról
Orovicz Klarissza és Horváth Tamara, a Takács Jenő
Alapfokú Művészeti Iskola
növendékeinek furulyaszólója
után Huszár Gábor polgármester köszöntötte az ünneplőket. Emlékeztetett arra, hogy
Kölcsey Ferenc 1823. január
22-én öntötte végső formába

kormányzata Képviselő-testületének Díszoklevelét adományozta, amelyet Dékány
István ügyvezető vett át. A
szentgotthárdi városi televízió
mindig fontos küldetésének
tekintette a helyi kultúra segítését, a helyi kulturális események eljuttatását a városban és
környékén élőknek. Fontos,

hárd Város Közművelődéséért Díjat.
Horváth Tiborné,
Ági 1986-ban érettségizett a szentgotthárdi
Vörösmarty gimnáziumban, 1990-ben
szerzett orosz-könyvtár szakos diplomát a
szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán. 1993-tól
dolgozik a szentgotthárdi könyvtárban
feldolgozó könyvtárosként, 1994-től az
Huszár Gábor, Horváth Tiborné
intézmény megbízott
igazgatóhelyettese. Huszonöt gotthárd kulturális életének
éve végzi munkáját nagy el- támogatására.
hivatottsággal, lelkesen vesz
Horváth Tiborné megharészt rendezvények szerve- tottan és elérzékenyülve köA zeneiskola fuvolásai
zésében, havonta tart fog- szönte meg az elismerést.
a Himnuszt. Hangsúlyozta, a saját szerkesztésű műsorokkal lalkozásokat a Magyarlak- A jelenlévők hálás tapssal
kultúra életünk szerves része, is szolgálta a kultúrát, szinte Csörötnek Általános Iskola köszöntötték.
a magyar kultúra jelesei hol minden korosztályt elérve. A tanulóinak is. A szentgotthárdi
A Takács Jenő Zeneiskola fuazért alkottak remekeket, TV ezeket a filmeket elkészí- Pannon Kapu Kulturális Egye- vola kamaraegyüttese – Kozma
mert a nép éppen szabadságá- tette és meg is őrzi az utókor sület elnökségi tagja, megala- Eszter, Brassai Katalin, Puskás
ért, önrendelkezésért küzdött, számára. Negyedszázados kulása óta segíti munkáját. Tímea, Kropf Lilien – előadása
hol pedig ereje teljében meg- munkájukat ismerte el a város Havi rendszerességgel könyv- után a Vörösmarty Mihály
mutathatta, hogy mit képes képviselő-testülete.
ajánlóval jelentkezik a helyi Gimnázium 8. g. osztályos tatenni, ha szabad.
Kovács Hédi, a zeneiskola televízióban, népszerűsíti az nulói, Páli Borka és Soós Jakab
„Szentgotthárdon már hos�- tanulója Takács Jenő Spirituálé olvasást, könyvtárhasználatot. Áron Vörösmarty Mihály a Meszú évek óta, nemcsak e nap című zongoraművét adta elő, Horváth Tiborné támogató rengőhöz című verséből adtak
környékén, hanem folyamaelő részleteket, majd Lugosy
tosan kiemelt figyelmet forIringó népdalcsokrával zárták
dítunk a kultúrára, a kultúa programot.
rát közvetítő intézményekre,
Az előadások után Huszár
művészeti csoportokra. Helyi
Gábor polgármester bejelenkulturális élményekre van
tette, a Pannon Kapu Kultuszükség, helyi szellemi életre,
rális Egyesület vezetésében
amely minőségi kínálattal
változás történt. Megköszönte
fölveszi a versenyt.”
Károly Andreának, a Pannon
A polgármester megköszönKapu Kulturális Egyesület
te a kultúráért tevékenykedők,
vezetőjének és elnökének
közművelődési szakemberek,
eddigi munkáját, aki továbbkulturális szervezők, könyvra is a kultúráért dolgozik, a
Páli Borka, Soós Jakab Áron
tárosok, pedagógusok és civil
Nemzeti Művelődési Intézet
szervezetek munkáját.
majd Horváth Tiborné, a Móra hozzáállásával, életvidám munkatársaként folytatja páIla Csengének, a zeneiskola Ferenc Könyvtár és Múzeum stílusával lendületet ad kör- lyafutását. Bemutatta a Refektanulójának zongorajátéka munkatársa tartott könyv- nyezetének, a könyvtárba tóriumban jelen lévő utódát,
után elismeréseket adott át a ismertetőt, könyvajánlót. A betérő olvasóknak, ami a mai Hrabovszky–Orth Katinkát,
polgármester. Az idén 25 éves városi TV-ben állandó soro- digitális világban nagyon fon- aki március 1-jétől veszi át a
fennállását ünneplő Városi zata van a könyves perceknek. tos. Negyedszázada szolgálja munkaszervezet vezetését.
Televízió és Kábelüzemeltető Előadása után megkérte a nagy hivatástudattal a város
(t. m.)
Nonprofit Kft. kollektívájának polgármester, ne üljön vissza közművelődését. SzabadideFotó: Bana Ferenc, Horváth
a Szentgotthárd Város Ön- a helyére, vegye át a Szentgott- jéből rengeteget áldoz SzentR. László
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Több mint négymilliárd forintból gazdálkodhat a város
Január 30-án tartotta idei
első ülését a szentgotthárdi
képviselő-testület. Számos
napirendi pontot megtárgyaltak, és döntöttek a város
költségvetéséről is.
Az önkormányzati ülés
kezdetén a napirendek elfogadása előtt vita alakult
ki a Lábodi Gábor képviselő
által előterjesztett „Utasítás
a munka törvénykönyvének
módosításával kapcsolatban
a 100%-os önkormányzati
tulajdonban álló gazdasági
társaságok vezető tisztségviselőinek” megtárgyalásáról.
Huszár Gábor polgármester
azt javasolta, vegyék le a napirendről az előterjesztést, mivel
okafogyottá vált. A szentgotthárdi önkormányzat 100%-os
tulajdonában álló cégek a cégvezetőktől kapott információk
szerint nem élnek a törvény
által számukra is lehetővé tett
túlórázás elrendelésének lehetőségével, mert kifizetőtőbb
határozott idejű munkavállalókat foglalkoztatni. A képviselő-testület többsége erre való
tekintettel az előterjesztést
nem tűzte napirendre.
A tanácskozás megkezdése előtt adták át a „Várkert
és kapcsolódó zöldterületek fejlesztése” című projekt
keretén belül meghirdetett
rajzpályázat díjazottjainak az
elismeréseket.
Az első helyezést Horváth
Rebeka, a Szentgotthárd és
Térsége Iskola Széchenyi István 5-8. Évfolyamos Általános
Iskola tanulója, a második
helyezést Kovács Boglárka,
a Szentgotthárd és Térsége
Iskola Széchenyi István 5-8.
Évfolyamos Általános Iskola
tanulója, a harmadik helyezést
pedig Papfalvi Júlia, Szentgotthárd és Térsége Iskola Vörösmarty Mihály Gimnáziuma
tanulója érte el.
A két ülés között történt
fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal mun-

kájáról szóló beszámoló után
az önkormányzat 2019. évi
költségvetésével foglalkozott
a képviselő-testület.
Kovács Márta Mária, a Jogi,
Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság elnöke ismertette
a költségvetés főbb számait. Elmondta, november óta,
több fordulóban egyeztették a terveket a pénzügyi
szakemberekkel, gazdasági
vezetőkkel, intézményvezetőkkel. A hosszabb tervezési
folyamat eredményeképpen
előterjesztett változatban, a
bevételi és kiadási főösszeget 4.259.494.000 forintban
határozták meg. A helyi adóbevételt 225 millió forinttal
magasabb összegben tervezték, mint előző évben, de 240
millióval alatta maradt a 2017.
évinek. A működésre rendelkezésre álló bevétel 234 millió
forinttal magasabb az előző
évinél, a felhalmozási bevételek összege pedig 864 millió
forinttal magasabb a 2018.
évinél. A törvényi előírások
alapján – a város adóerőssége
miatt – 433 millió forintot elvonnak az önkormányzat bevételeiből. A kiadások köréből
az intézményi működési kiadások összege a legnagyobb
tétel, összesen 1.917.612.847
forint. A felhalmozási kiadások is jelentős összeggel szerepelnek, hiszen a megnyert
pályázatok ebben az évben
valósulnak meg: a pályázati
forrásból megvalósuló beruházások és felújítások összege
hozzávetőlegesen 1.8 milliárd
forint. A saját forrásból tervezett jelentősebb beruházások
összege 122 millió forint. A
kötelező feladatok ellátása
mellett jelentős figyelmet fordítanak az önként vállalt feladatok ellátására is: erre 286
millió Ft működési és további
290 millió Ft felhalmozási
kiadást terveztek. Az önként
vállalt feladatok összességében a költségvetés 14%-át, míg
a kötelező feladatok finanszírozása 86%-ot tesz ki a város

költségvetésében. Továbbra
is támogatják a kulturális és
sportegyesületeket, és a civil
szervezeteket is.
Kovács Márta Mária megköszönte a szentgotthárdi önkormányzat Pénzügyi Irodájának, az intézményvezetőknek
és a képviselőknek a munkáját, konstruktív együttműködését, és jó szívvel ajánlotta
elfogadásra a város 2019-es
költségvetését.
A képviselők megszavazták
az idei költségvetést.
A nemzetiségek jogairól
szóló törvény előírja, hogy a
települési önkormányzat a
települési nemzetiségi önkormányzattal a helyiséghasználatra, a további feltételek
biztosítására és a feladatok
ellátására vonatkozóan megállapodást köt, mely megállapodást minden év január
31. napjáig felül kell vizsgálni.
Szentgotthárdon szlovén, német és roma nemzetiségi önkormányzat működik, a velük
megkötött együttműködési
megállapodás módosítását
a képviselők nem tartották
szükségesnek, a módosítást a
nemzetiségi önkormányzatok
sem javasoltak.
Az önkormányzat a kedvező villamosenergia vásárlás
érdekében ismét csatlakozott
egy beszerzési közösséghez,
amivel azt éri el, hogy jóval
kedvezőbb feltételekkel, jóval
alacsonyabb áron jut villamos
energiához.
Pályázatok benyújtását is
támogatták ezen az ülésen a
képviselők. A ”Helyi termékek
a helyi asztalokra – testvérvárosi napok” elnevezésű
projektterv pozitív elbírálása
esetén szakmai fórum, helyi
termékek vásár, tájfajta gyümölcsök, termények bemutatója és tájjellegű ételekből
főzőverseny valósul meg ez
év őszén Szentgotthárdon. A
másik benyújtandó pályázat
„El nem mondott történetek”
címmel Boldog Brenner János
emlékezetének megőrzése

kapcsán több európai ország
partnerszervezetének bevonásával, Szentgotthárd vezetésével folytatandó vizsgálat
a modernkori vértanúság
kérdéséről, kutatás az egykori határsávban folyt életről,
ennek összefüggéseiről és
hatásairól az ott élőkre. A
részt vevő, egykor szintén határsávba tartozó észtországi,
bulgáriai, horvátországi és
szlovéniai partnerek bevonása különösen izgalmassá teszi
a projektet, melynek része
több tudományág kutatóinak
tudományos együttműködése, ifjúsági csere az említett országokból, a szlovéniai
Lendván is szolgálatot teljesítő
pap vértanú, a boldoggá avatási eljárás alatt álló Halász
Dániel életének feltárása. Cél
egy leendő szentgotthárdi
látogatóközpont tudományos
megalapozása, egy mozgatható kiállítás és egy szociopoly
nevű interaktív játék létrehozása. A MURABA ETT által
koordinált programok megvalósításához szükséges önrészt
az önkormányzat biztosítja.
A parkolási rendelet módosítása keretében – 2019.
április 01. hatállyal – bevonták
a fizetőparkolási rendszerbe a
Hunyadi úton a Pável Ágoston
Múzeumtól nyugatra eső, a
Hunyadi úti butiksor mögött
lévő parkolót. Ebben a parkolóban áprilistól fizetni kell a
parkolásért.
A képviselő-testület tavaly
novemberi ülésén a Szentgotthárd, Széchenyi u. 10. sz.
alatti társasházi ingatlan hasznosítására kiírt felhívásra az
ÉPBEST Hungary Kft. (9700
Szombathely, Szent Flórián
krt. 2.) érvényes pályázatot
nyújtott be. A pályázó vállalta a
kiírásban szereplő feltételeket,
így többek között azt, hogy
az önkormányzat részére az
épülő új társasházban 1 db 70
m2 alapterületű lakást biztosít
majd.
(Információ:
önkormányzat, t. m.)
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Továbbra is helyi vállalkozók szolgáltatják a közétkeztetést
Szentgotthárdon 2014-től a
JustFood Kft. szolgáltatja a
közétkeztetést a város bölcsődéjében, óvodájában, az
általános és középiskolákban, valamint a Gondozási
Központban.
A helyi vállalkozók által alapított, szentgotthárdi székhelyű cég tavaly újra elnyerte a
szentgotthárdi önkormányzat
által meghirdetett közbeszerzést, 2023-ig továbbra is ők
látják el ezt a feladatot a városban. Szentgotthárdon naponta
kb. 1300 adag ételt készítenek
el és szolgálnak fel a cég dolgozói. Lapunk kérdéseire a cég
ügyvezetői válaszoltak.
– Cégadatok szerint, 2014hez képest, önök Vas megyében
Kőszeg és környékén, Egyházasrádócon, Nádasdon és Szentgotthárd környéki falvakban is dolgoznak. A szentgotthárdiaknak
is előnyös lehet a JustFood Kft.
terjeszkedése?
– A terjeszkedés miatt bővítettük a szakmai stábot, jelen
pillanatban három élelmezésvezető, egy dietetikus és
tizenegy szakképzett szakács
dolgozik a cégünknél. Ez természetesen a minőségi munkavégzésnek fontos záloga.
Ezen kívül a megnövekedett
forgalom erőteljesebb gazdasági erőt és hitelképességet
is jelent, így lehetőség nyílik
olyan mértékű, csak hosszú távon megtérülő beruházásokra,
mint a szentgotthárdi központi
főzőkonyha kialakítása.
–Tavaly újra elnyerték a szentgotthárdi önkormányzat közbeszerzési eljárását. Mikor volt
nehezebb dolguk, 2014-ben, vagy
2018-ban?
– Mivel korábban csak kisebb településeken láttunk
el közétkeztetést, 2014-ben
még tapasztalatlanok voltunk
az ilyen mértékű feladatok
ellátásában. Szentgotthárdon ennek ellenére bizal-

mat szavaztak nekünk, amit
úgy gondoljuk, hogy a néha
törvényszerűen előforduló
hibák ellenére 100%-ban sikerült meghálálnunk. Ezért
elsősorban a munkatársainknak tartozunk köszönettel,
de mindenképpen fontos
megemlíteni a városvezetés
konstruktív és segítő hozzáállását is. 2018-ban már
más volt a helyzet, hiszen

mennyiségét (ez lényegesen
kevesebb, mint a háztartásokban használt sómennyiség)
• Bizonyos időszakokban
korlátozott alkalommal adhatóak a legnépszerűbb ételek: pl. rántott fogások, kelt
tészták, a bő olajban sütést
szabály szerint 100%-ban
kerülni kell.
• 10 napos ciklus alatt kötelező 1-1 alkalommal vadhúst,

A legújabb
magyar gyártmányú főzősor
a cégünk megyei szinten is
fontos vállalkozássá vált a
közétkeztetés területén, a
munkatársaink létszáma 8284 fő között mozog.
– A cég 0-3 éves kortól az idősebb korosztályig főz ebédet, készít reggelit, tízórait, uzsonnát, a
sokféle elvárásnak hogyan lehet
megfelelni? Van elég szakképzett
munkatársuk?
– Úgy gondoljuk, hogy a
szakképzett munkaerő rendelkezésre áll. A legnagyobb kihívás az, hogy a jogszabályokban
megfogalmazott előírásoknak
és az étkezőink igényeinek
egyszerre megfeleljünk. Rengeteg szabály van, amelyek
nem feltétlenül segítik az étkeztetőt abban, hogy népszerű
menüt biztosítson. A teljesség
igénye nélkül néhány:
• Minimális mértékűre kell
csökkenteni a felhasznált só

marhahúst, halat és májat
adni. Ez két hét alatt 4 alkalommal jelent olyan összetevőt, amelynek a használata
nem feltétlenül megszokott a
háztartások zömében.
• Kötelező korcsoportoknak megfelelő mennyiségben mindennap tejet adni,
naponta minimum 2 alkalommal friss zöldséget vagy
gyümölcsöt biztosítani az
étkezésekhez.
• Kötelező az étrendbe építeni a magvakat, ezért kerül
esetenként a szendvicsekbe
az otthon ritkábban használt
összetevő.
• A kedvelt fehér kenyér és
fehér lisztből készült péksütemények helyett minimum
50%-ban teljes kiőrlésű lisztet
vagy barna lisztet kell használni a sütéshez és a rántások
elkészítéséhez.

– Van-e mód arra, hogy a
cukorbetegek, laktózérzékenyek,
gluténérzékenyek, epe- és májproblémákkal küzdők ellátását
is vállalni tudják? Mit tapasztalnak, növekszik az ételallergiások
száma a gyerekek között?
– Tapasztalataink szerint
az allergiások száma minden
korosztályban növekszik, ezért
a legtöbb embert érintő diétás
ételek elérhetőek nálunk: van
diabetikus, epe- és májproblémásoknak könnyű-vegyes,
a laktózérzékenyeknek pedig tej-tojás diétás menünk.
A közétkeztetés rendszere
sajnos nagyobb városokban
sem alkalmas arra, hogy a
sokféle ételallergia különböző
fokozataira egyaránt ellátást
tudjon biztosítani, mi mindenesetre az elterjedtebb diétákra
tudunk ellátást nyújtani.
– Mi indokolta, hogy januártól az Arany iskola korábbi
főzőkonyhája tálalókonyhaként
működjön?
– A megfelelő minőség biztosítása. A konyhákon használt sok évtizedes eszközök
cseréje halaszthatatlanná
vált, így az ellátás rendszerét
a megrendelő Szentgotthárd
Város Önkormányzatával
kötött szerződésünknek megfelelően alakítottuk át. A Széchenyi iskolában alakítottuk
ki a központi főzőkonyhát,
innen látjuk el, egységes minőségi színvonalon, a tálalókonyhákat. Az átszervezést
elsősorban a főzőkonyhák
eszközparkjának elhasználódása és a munkaszervezés
egyre növekvő nehézsége
indokolta.
– Milyen technikai fejlesztéseket hajtottak végre?
– A Széchenyi iskolában
mintegy 43 millió forintos
beruházással alakítottuk ki
a központi főzőkonyhát. Ennek 85%-át a Justfood Kft.
önerőből vállalta. A fejlesztés
első ütemében, a nyári leállás

Szentgotthárd
alatt építészeti átalakításokat
végeztünk: teljes aljzatcsere,
a szennyvízelvezetés komplett felújításával, a főzőtér és
az előkészítő helyiségek új
burkolatot kaptak. Falakat
bontottunk, építettünk át,
emellett az elektromos hálózat is jelentős korszerűsítésen esett át. Kitisztíttattuk a
zsírfogó aknákban évtizedek
alatt felgyülemlett szennyeződéseket. Az átalakítás második
ütemében kicseréltük a teljes
eszközparkot, 3 új ételfőző
üstöt, 3 bukóserpenyőt, tűzhelyet, 2 nagy kapacitású sütőt,
2 gázzsámolyt, mosogatógépet, melegentartó pultot, és
számos rozsdamentes bútort

Nagy kapacítású gőzölös sütők

vásároltunk, illetve helyeztünk üzembe. Kicseréltük továbbá a teljes hűtőkapacitást,
3 db 1200 literes és 1 db 600

literes nagykonyhai hűtőberendezést szereztünk be.
A logisztikai feladatokat egy
új, előírásoknak megfelelően
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kialakított ételszállító autóval
oldjuk meg.
– Milyen változtatást, fejlesztést terveznek 2023-ig?
– Befejezzük a központi főzőkonyhát érintő beruházást:
felújítjuk az elszívórendszert,
és az elektromos elosztószekrényt kicseréljük. Fejlesztjük a
tálalókonyhák eszközparkját.
Amiben viszont nem szeretnénk változtatást: továbbra is
étkezőink legnagyobb megelégedésére végezni a munkánkat, lokálpatrióta módon
építeni vállalkozásunkat, és
a jövőben is aktívan, jelentős
támogatásokkal segíteni váro
sunk sport-és kulturális életét.
(t. m.)

Átadták a teljesen felújított Várkertet
Folytatás az 1. oldalról
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
(TOP) keretén belül a TOP2.1.2-15 „Zöld város kialakítása”
tárgyú felhívás keretében a
TOP-2.1.2.-15-VS1-2016-00002
azonosító számú projektet a
Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési
Operatív Programok irányító
hatósága bruttó 239 millió
forint támogatásban részesítette. A támogatás mértéke
100%-os volt.
Január 30-án a régi strand
helyén kialakított kis (befagyott) tónál tartottak sajtótájékoztatót, amelyen részt
vettek a pályázat tervezői,
kivitelezői és a szentgotthárdi önkormányzat képviselői,
valamint az önkormányzati
hivatal dolgozói.
Huszár Gábor, a város polgármestere elmondta, hogy
az önkormányzat nettó 170
milliót költhetett a Várkert
átalakítására. Májusban kezdték a munkát, a vártnál kissé
hosszabbra nyúlt az engedély
beszerzése, régészeti feltárást
is végeztek a területen, a 270
évvel ezelőtti barokk kert nyo-

mait kutatva. Aki tavasszal járt
erre, talán rá se ismer a kolostor mögötti parkra. Májusban
kezdődött, és október végén be
is fejeződött a munka a város
legnagyobb, héthektáros közparkjában.

ki. A tóban látványos forgatórendszer fogja cirkuláltatni a
vizet. Felújították az illemhelyeket, amelyek napközben
egész éven át nyitva lesznek.
Új padokat helyeznek ki
(az időjárás miatt még vé-

Huszár Gábor a tónál tartotta
a sajtótájékoztatót
Kényelmes sétányokká
alakították a Várkert útjait, a
beteg, veszélyes fákat kivágták, megújították a növényállományt és a szabadtéri
színpadot, amely mellett két
energiaoszlop gondoskodik
a rendezvények zavartalan áramellátásáról. A volt
városi strand helyén egy
különleges, tavat is magában
foglaló parkrészt alakítottak

dett helyen várják a tavaszt),
gyógynövénykertet, öntözőrendszert és komposztálót
alakítottak ki, a gyerekeket
új homokozó várja.
A polgármester ismertette
azt is, hogy a faállomány felmérése sajnos sok betegséget
tárt fel. Ezért több mint száz
fát ki kellett vágni, a helyükre
viszont még többet ültettek,
méghozzá nem véletlensze-

rűen, hanem a kertépítők
javaslata alapján kiválasztva.
A fákon kívül sok száz cserjét,
vízinövényt, fűfélét és gyógynövényt telepítettek a parkban. Bár a Várkert most még
kopárabbnak látszik, mint volt,
a buja élővilág helyét néhány
év múlva elfoglalják a felcseperedő új növények.
A felújításnak egyik fontos
hozadéka lesz az is, hogy a
parkon át, a gesztenyefasor
mellett vezethet majd a hamarosan megépülő, az Eurovelo
hálózatába csatlakozó kerékpárút, hiszen nem célja
az önkormányzatnak, hogy a
szlovén és osztrák kerékpáros
turistákat a zsúfolt belvárosi
utakra irányítsa.
Az önkormányzat hosszabb
távú tervei között szerepel a
kaszagyári kultúrház udvarán
egykor volt kerthelyiség vis�szaállítása, a park további kivilágítása is. Huszár Gábor azzal
zárta a sajtótájékoztatót, hogy
tavasszal, amikor már látványosabb lesz az „eredmény”,
újra tartanak bemutatót az
érdeklődőknek.
(t. m.)
Fotó: Horváth R. László
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Az 1 százalékról a civilek napján
Stílszerűen molinóikkal
együtt érkeztek február 1-jén
a szentgotthárdi civil szervezetek képviselői a civilek napja alkalmából meghirdetett
sajtótájékoztatóra a III. Béla
szobor környékére.
Az évszakhoz képest meglehetősen enyhe időben Kovács
Márta Mária, a Szentgotthárdi
Civil Fórum titkára köszöntötte
a megjelenteket, majd felolvasta a Bethlen Gábor Alapkezelő
Zrt.-nek a civil szervezetekhez
szóló levelét. A körlevelet dr.
Csizmadia László, a NEA tanács
elnöke, a Miniszterelnöki Iroda
részéről Nyitrai Zsolt kiemelt
társadalmi ügyekért felelős
miniszterelnöki megbízott,
valamint a Miniszterelnökség
részéről Szalay-Bobrovniczky
Vince, kiemelt társadalmi
ügyekért felelős helyettes államtitkár írta alá:
„A civilek napja alkalmából
köszöntjük a hazai közösségekért tevékenykedő civil szervezeteket! Ma 22. alkalommal
ünnepeljük a civilek napját.
Büszkék vagyunk arra, hogy
Magyarországon több mint 61
ezer civil szervezet munkálkodik. A kormányzat támogatja
és segíti a társadalmilag beágyazódott, hozzáadott értéket
képviselő civil szervezeteket,
hiszen az életnek számos olyan
területe van, ahol a civilek az
állami feladatellátás hatékony
segítői. Az elmúlt időszakban
nagyságrendekkel növekedett
a civil szervezetek támogatása:
míg 2010-ben 144 milliárd
forinttal, addig 2017-ben már
összesen 284 milliárd forinttal támogatta a kormányzat a
civil szervezetek munkáját. A
Nemzeti Együttműködési Alap
2012 óta évről évre támogatást
biztosít a hazánkban és a határon túl működő magyar egyesületeknek, alapítványoknak. A
támogatások célja a civil szféra
segítése, a civilek társadalom-

formáló és a nemzet közösségét szolgáló munkájának előmozdítása. A civil szervezetek
működését, szakmai munkáját,
adománygyűjtő tevékenységét
támogató pályázati kiírások
keretösszege a 2019. évben 4,7
milliárd forint. A civilek napján
köszönetet mondunk minden,
a közjóért tevékenykedő civil

számukra. A szentgotthárdi, 1
százalékot gyűjtő civil szervezetek listáját már megjelentették a Szentgotthárd újságban,
így lehet választani, melyik
szervezetnek adják adójuk 1
százalékát az adóalanyok. Az
óvodai és iskolai hasznosításon
át a templomfelújításig sokfelé,
sokféle nemes cél érdekében

lyeket, hogy keressék a civil
szervezeteket, tanulmányozzák át a fogadó szervezetek
listáját, és szentgotthárdi civil
szervezetnek ajánlják fel az
adó 1 százalékát, hiszen olyan
pénzről van szó, amely amúgy
sem maradhatna náluk.
A listán szereplő szentgotthárdi civil szervezetek ellen-

Kovács Márta Mária az 1 százalék
felajánlásának fontosságáról beszélt

szervezetnek és magánszemélynek, akik munkájukkal
tágabb közösségünk, a magyarság javát szolgálják. Áldozatos munkájukhoz ezúton
kívánunk további sikereket és
eredményeket!”
Kovács Márta Mária hangsúlyozta, hogy a civilek napja
emlékeztet a szentgotthárdi
civil szervezetekre is, akiknek
munkájáért nagy elismerés jár.
A városban 60 ilyen szervezetet tartanak nyilván a Civil
Fórumon belül, de a bírósági
nyilvántartásban ennél jóval
több van. További jó munkát
kívánt a szervezetek működéséhez, majd elmondta, hogy
az országos támogatás mellett a helyi önkormányzat
a Civil Alapból segíti a civil
szervezetek munkáját, de jut
nekik egyéb önkormányzati
alapokból is. Ezek a civil szervezetek az adó 1 százalékának
felajánlására is számítanak,
ami fontos pénzügyi forrás a

lehet felajánlani az adó kis részét. Sajnos amióta az adóhivatal készíti el a magánszemélyek
helyett az adóbevallást, csökkent az 1 százalékos felajánlás,
az adózók kevésbé figyelnek
oda erre a nagy lehetőségre.
Ezért kérik a magánszemé-

őrizhetők, biztosan működnek,
és valóban közcélokra tudják
fordítani a felajánlást. A lista
egyébként a városi önkormányzati honlapon is elérhető
lesz.
L. E.
Fotó: Bana Ferenc

Fánksütőversenyre hívnak
A szentgotthárdi Pannon Kapu Kulturális Egyesület hagyományteremtő szándékkal 2019-ben először, farsangi
fánksütőversenyt hirdet.
Jelentkezni február 20-ig lehet személyesen a Pannon
Kapu Kulturális Egyesület irodájában, illetve telefonon a
94/554-106-os számon.
Várjuk civil szervezetek, baráti társaságok, magány személyek jelentkezését kortól, nemtől függetlenül. Szeretnénk, ha a jelentkezők minél többféle fánkot készítenének.
Kérjük, az otthon elkészített, zsűrizésre szánt fánkokat
a Színházba szíveskedjenek behozni március 2-án 15:00
órára.
Az első öt helyezett értékes ajándékban részesül!
A rendezvény fővédnöke Huszár Gábor, Szentgotthárd
város polgármestere.
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Nyolcéves a Szivárvány kórus
Két civil szervezet, a Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik
Egyesület és a Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület tagjaiból
alakult a Szivárvány kórus 2010-ben. A könnyűműfaj kategóriában Kiemelt Arany minősítéssel kitüntetett kórus no
vember 10-én évadzáró gálaműsort adott a Refektóriumban.
A rendezvényre a kórus meghívta a Zala megyei Lovászi 15
éve alakult Mixolíd kórusát, és azokat az énekkari tagokat,
akik nyolc év alatt énekeltek vagy zenéltek a fellépéseken.
A gálaműsor első részében
a Szivárvány kórus hazafias
dalokat énekelt, a magyar
könnyűzene gyöngyszemeiből válogatott. Kormorán
együttes, Koltai Gergely, Lévay
Szilveszter zeneszerzők dalai,
a gyönyörű melódia, a szöveg
mondanivalója és a kórus előadása könnycseppeket csaltak
a szemekbe.
Ezután a szentgotthárdi közönség előtt bemutatkozott a
lovászi Mixolíd kórus. Először
léptek fel városunkban, pedig
már szerepeltek a budapesti
Gellért Szállóban, a veleméri
római kori templomban, Zalai Művészeti Fesztiválon,
Keszthelyi Dalünnepen. Nagy
élmény volt számukra, hogy
Székely Miklós orgonaművésszel templomi hangversenyen vettek részt.
Ízelítőt adtak komoly-, kön�nyűzenei feldolgozásokból.
Először népdalokat énekeltek,

Bacsa Józsefné és Jánosi Zsuzsanna szólóéneke is méltán
érdemel dicséretet.
A Szivárvány kórus folytatta
a műsort, film-betétdalokkal,
musicalrészletekkel, a világ
könnyűzenéjének gyöngyszemeivel, és Dzsida Péternek, a
kórus zongorakísérőjének és

A Szivárvány kórus
az évadzáró gálaműsoron

de nem a megszokott módon,
hanem a Misztrál vagy a Holdviola együttesek könnyűzenei megformálását követve.
Műsorukat jazz-kánonokkal
zárták. Előadásuk játékos,
lendületes és izgalmas volt.
A közönség hatalmas tapssal
fejezte ki tetszését.
A kórust Boa Szilvia vezeti,
aki szólóénekével is elbűvölte
a jelenlévőket. Két kórustag,

házi szerzőjének Óda a jövőhöz
című kórusművével, amelyet a
szerző a kórusnak ajánlott.
A befejező műsorszámot a
két kórus tagjai együtt énekelték, a Kis gyopár betétdalt
a Muzsika hangja musicalből,
példával szolgálva, hogy a zord
szél sem tudja megtörni az
emberi akaratot.
A Szivárvány kórust Szabóné Csíder Bernadette ala-

pította és szakmai vezetője,
karnagya 2010 óta. Korábbi,
és nyugdíjazása óta végzett
szakmai munkája elismeréseként, a Szentgotthárd
Város Díszpolgára cím tulajdonosa.
A kórus szólóénekese Dömötörné Biczók Judit, aki
kellemes énekhangjával szereplések, minősítő fellépések
alkalmával a bírálóbizottság
elismerését érdemelte ki.
Dzsida Péternek, a kórus
zongorakísérőjének és szólóénekesének nagy szerepe van
a Szivárvány kórus sikereiben.
Örömmel vállalja a kórus műveinek előadását.
Több alkalommal is közreműködött trombitán Szűcs Bálint, aki a kórus Louis Armstrong Szép világ című dalának
előadását színesítette.
A műértő közönség nagy
tapssal, majd a műsor végeztével gratulációkkal ismerte
el a két kórus vezetőjének,
szólóénekeseinek, zongorakísérőjének, trombitán közreműködőjének, valamint
a kórusok tagjainak azt az
élményt, amit a gálaműsoron
nyújtottak.
Schreiner Vilmosné
Fotó: Horváth R. László

Országos elismerésben részesítették
a szentgotthárdi egyesület elnökét
Harminc éve alapították a Nyugdíjasok Országos Szövetségét. Az
évfordulón elismeréseket is átadtak.
Vas megyéből Schreiner Vilmosné,
szentgotthárdi nyugalmazott iskolaigazgató, a Nyugdíjas Pedagógusok
és Barátaik Egyesület vezetője kapott
díszoklevelet.

Schreiner Vilmosné a kitüntetéssel

December 12-én volt harmincéves a
Nyugdíjasok Országos Szövetsége. Az
évfordulót Budapesten ünnepelte a
civil szervezet. A Vas Megye és Szombathely Megyei Jogú Város Nyugdíjas

Szövetsége a megyéből Schreiner
Vilmosnét javasolta jutalmazásra. Az
ünnepségen az országos szervezet
díszoklevelét adták át neki a civil szervezetben végzett kitartó munkájáért. A
díszoklevél szövege: „Mint a korosztályi
érdekvédelem sokoldalú aktivistáját és
értő gondozóját ismerjük el e díszoklevéllel, és köszönjük!”
A kitüntetést Némethné Jankovits
Györgyi, a Nyugdíjasok Országos Szövetségének elnöke adta át.
(t. m.)
Fotó:Bana Ferenc
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A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
45. §(1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

adminisztrátor
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Vas megye, 9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló
29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. melléklet I.27. Titkársági feladatok
Ellátandó feladatok:
adminisztrációs feladatok
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
• a képviselő-testületi és bizottsági ülést előkészítő, valamint az ülés utómunkálataival kapcsolatos ügyviteli feladatok ellátása, jegyzőkönyvezési feladatok,
• segítséget nyújt az iktatásban, a postázásban, a postakönyv
írásában, az irattár rendezésében, az iratselejtezésben, az
iratok levéltárba adásában.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság,
• cselekvőképesség,
• büntetlen előélet,
• középiskolai végzettség,
• felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
• a 6 hónapos próbaidő vállalása.
Elvárt kompetenciák:
• precíz, igényes, önálló munkavégzés,
• jó kommunikációs képesség írásban és szóban,
• több feladat párhuzamos kezelésének képessége.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• gyors- és gépírói szakképesítés,

• jegyzőkönyvvezetői szakképesítés vagy jegyzőkönyvvezetéssel kapcsolatos munkatapasztalat,
• ASP rendszerismeret,
• ügykezelői alapvizsga.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató fényképes önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Kormányrendelet 1. sz.
melléklete szerint,
• végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata,
• erkölcsi bizonyítvány (a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény alapján) vagy igazolás az erkölcsi
bizonyítvány megkéréséről,
• hozzájárulás a személyes adatoknak a pályázati eljárással
összefüggésben történő kezeléséhez,
• nyilatkozat a 6 hónapos próbaidő vállalásáról.
A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban
2019. március 18.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
dr. Krajczár Róbert hatósági és koordinációs vezető nyújt a
94/553-017-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (9971 Szentgotthárd, Pf: 23.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot:Szt/ 697-1./2019. ,
valamint a munkakör megnevezését: adminisztrátor
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja,
rendje:
A pályázatokról az előkészítő bizottság által felállított
rangsor figyelembevételével, gyakorlati vizsgát követően a
kinevezési jogkör gyakorlója (jegyző) dönt. A pályázat kiírója
fenntartja a jogát, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek
nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 1.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.szentgotthard.hu – 2019. január 28.
www.hivatal.szentgotthard.hu – 2019. január 28.
www.kozigallas.gov.hu – 2019. február 1.
Szentgotthárd újság – 2019. február 15.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A jegyző fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
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A „DÉL-VAS MEGYEI GAZDASÁG- ÉS FOGLALKOZTATÁSFEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉS A HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS
SZOLGÁLATÁBAN” CÍMŰ PROJEKT

Veszélyes dolgozni? – munkahelyi stressz, a lassú méreg
Az eddigi paktumos cikkek
hivatalos hangvétele után,
jöjjön egy lazább és személyesebb írás egy nagyon
fontos, és sok embert érintő
problémáról. Több emberrel
vagyok kapcsolatban, akiknél a 2019-es év bizony a
váltásról szól. Az előző évben felismerték, hogy sajnos
nincsenek jó helyen, nem
érzik magukat jól a bőrükben.
Gratulálok nekik, hogy meghozták ezt a döntést!
A z t ke l l e l fo g a d n u n k ,
hogy a munkahelyünk nem
kell, hogy arról szóljon: „jaj
már megint hétfő van”. Az
életünk nagy részét – ha
tetszik, ha nem – normális esetben a munkahelyünkön töltjük. Átlagban

heti 40 órát. Erre jönnek
még a szorgalmi feladatok
vagy a túlóra. Ha ezt az időt
stresszben töltjük, akkor
csak idő kérdése, hogy néhány éven belül becsenget
az ajtón egy komolyabb
egészségügyi baj. Akarjuk
ezt? Persze hogy nem. Ilyenkor szokták sorolni nekem
azokat a magyarázatokat,
amik miatt nem állnak fel
a székükből és néznek más
állás után. Ezek a következők: „de hova mehetnék,
nincs munkahely”; már csak
5 évem van a nyugdíjig, nem
kockáztatok”; „jó a fizetés,
máshol kevesebbet kapok”;
„amíg picik a gyerekek vállalom, mert így könnyebben
meg tudom oldani”.

Van több is, biztosan az
olvasó is tudna vagy 10-et
felsorolni. Mindegyik igaz
és mindegyiket megértem.
Annyit azonban mindenki
tegyen meg, aki ebben a
cipőben jár, hogy nézzen
körül! Álljon meg egy percre,
nyissa ki a napilapokat, keressen interneten, kormányhivatalok hirdetőtábláin,
Paktum irodákban és nézze
meg, hogy felkeltette-e a
figyelmét valami? Képzelje
el magában, hogy jelentkezik
és vált. Sok esetben már a
változás is segít. Hogy más a
környezet…. a kollégák vagy
a főnök.
Ajánlom mindenki figyelmébe a http://www.
munkahelyistresszinfo.hu/

oldalt. Itt egy 20 perces
kérdőív segítségével reális
képet kaphatunk jelenlegi
munkahelyünkről, és annak
ránk gyakorolt hatásáról.
Az oldalon stresszkezelési
tippeket, technikákat és
segítségnyújtási lehetőségeket is találunk. Vannak letölthető kiadványok
és sok olvasnivaló. Hajrá!
Aki pedig szeretne személyesen is beszélni a témáról,
vagy esetleg segítségre,
tanácsra lenne szüksége a
munkahelyváltáshoz, munkahelykereséshez, az látogassa meg a térség munkaerő-piaci mentorait. Bizalommal segítenek ebben is!
Papp-Felber Anita

TOP Paktum Sarok
A Dél-Vasi Foglalkoztatási Paktum Iroda állandó rovatot indított, melynek elsődleges célja, hogy segítsük a
Szentgotthárdi Járásban élő állást kereső munkavállalók és munkáltatók egymásra találását.
Állást keres, munkahelyet váltana vagy megvalósítaná álmai vállalkozását?
Személyre szabott tanácsadásra van szüksége?
Munkáltatói igényeken alapuló, piacképes szakmát nyújtó képzésen venne részt?
Nem talál szakképzett, dolgozni akaró munkaerőt? Szeretne támogatott foglalkoztatásban munkaerőt alkalmazni?
Forduljon hozzánk bizalommal, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken:
VASVÁRI JÁRÁS: Papp-Felber Anita: e-mail: anita.felber@westpannon.hu; Tel: +36-30-543-5313
KÖRMENDI JÁRÁS: Vass Gyöngyi: e-mail: gyongyi.vass@westpannon.hu; Tel: +36-30-438-3872
SZENTGOTTHÁRDI JÁRÁS: Kántor Ildikó: e-mail: ildiko.kantor@westpannon.hu; Tel: +36-30-211-2009
Aktuális állásajánlataink: anyagmozgató raktáros, értékesítési, ügyviteli asszisztens, betanított varrómunkás,
eladó, rakodómunkás, péksegéd, műszaki rajzoló/gyártás előkészítő, thai masszőr,
operátor, értékesítési eladó/promóciós munkatárs,
műszaki karbantartó, úszómester, gépkezelő.
A program a TOP-5.1.2-VS1-2016-00001 a „Dél-Vas megyei gazdaság- és
foglalkoztatásfejlesztési együttműködés a helyi gazdaságfejlesztés szolgálatában”
konstrukció keretén belül valósul meg.

Szentgotthárd

10

Programajánló
Február 15. 17:00 Nyílt fúvós próba
Helyszín: Színház
Február 16. 16:00 Irodalmi est
Aporfi László nyugalmazott középiskolai tanár, a város
díszpolgára előadásában: Petőfi Sándor családi- és tájverseit hallgathatják meg az érdeklődők.
Helyszín: Színház, aula
Február 18. 18:00 Hangversenybérlet
Gordonka – Zongora kamaraest Németh Andrea és Németh Viola előadásában.
Bérlet ára: felnőtt: 4.000 Ft, nyugdíjas: 3.000 Ft, diák: 2.000 Ft.
Az egyes hangversenyekre külön-külön is vásárolható
belépőjegy!
Jegyár: felnőtt: 1.300 Ft, nyugdíjas: 1.000 Ft, diák: 700 Ft.
Helyszín: Refektórium
Február 20.
17:00 Gyülekező a Nagyboldogasszony templomnál. Interaktív előadás a templomban és a Refektóriumban. Téma:
Helyi szerzetesség, ciszterek.
18:00 Előadás a Színház aulájában. Téma: Volt egyszer egy
kert – Szerzetesség, kertkultúra, ispotályos tevékenység.
A belépés ingyenes!
Március 2. 14:00 Télűző farsangi mulatság
Lesz jelmezverseny 2 kategóriában: egyéni és családi,
jelmezes felvonulás, farsangi játszókapu, fánkparty és
fánksütőverseny.

Az érdeklődők láthatják Mutyi bohóc farsangi műsorát is.
A fánksütőversenyre várjuk az otthon elkészített fánkokat,
melyeket kérünk 15:00 órára behozni a Színházba.
Az első öt helyezett értékes ajándékban részesül!
Helyszín: Színház, aula
Március 5. 15:00 Nyugdíjasok farsangja
Helyszín: Színház
Március 7. 18:00 Nőnapi Beauty Party
Megrendezésre kerül az első Beauty Party Szentgotthárdon. Az újév formai felkészítése, laza, kellemes Beauty
Party, ahol kipróbálhatsz mindent, amit csak szeretnél!
Gyere és próbáld ki a kedvenc arcfiatalító kezeléseinket,
maszkjainkat, smink csodáinkat, sőt, azt is elmondjuk,
hogyan készülj a hűvösebb évszakokra.
Jó hangulat lesz, ha velünk leszel! Amit garantálunk: pezsgő, rágcsálni való és sok-sok új információ!
A hely befogadóképessége véges, ezért előzetes regisztráció szükséges a 94/554-106-os telefonszámon, vagy
az info@pannonkapu.hu e-mail címen!
Helyszín: Színház, aula
Március 11. 17:30 Hangversenybérlet
„Hazám, hazám te mindenem” címmel Czikora István
László, Clementis Tamás és Tóth Viktor előadásában.
Bérlet ára: Felnőtt: 4.000 Ft / Nyugdíjas: 3.000 Ft / Diák:
2.000 Ft
Jegyár: Felnőtt: 1.300 Ft / Nyugdíjas: 1.000 Ft / Diák: 700 Ft
Helyszín: Refektórium

Egészségünkért, ismeretterjesztő sorozat (23.)
Már megint mennyi csillag van a laborleletemen!...
Ugye ismerős a mondat?!
Mi, laboratóriumi szakemberek sokszor találkozunk
ezzel a felkiáltással. Ezért
szeretném egyrészt elmagyarázni, mi is olvasható ki egy
laborleletből, másrészt próbálni azt is megértetni, hogy
elsősorban nem a páciensnek
szólnak a leletek, hanem a
vizsgálatokat kérő orvosnak,
ezért nagyon fontos, hogy
nem egyedül, hanem háziorvosukkal, belgyógyász és/vagy
más szakorvosukkal beszéljék
meg a kapott eredményeket,
esetleges teendőket.
Tehát először: A legtöbb
laboratóriumi eredmény referencia tartományon belüli,
de normális állapotban is
vannak olyanok, akik akár negatív, akár pozitív irányban, de
kiesnek ebből a tartományból.
Ezeket, a referencia tarto-

mányból kieső eredményeket
jelzi a számítógépes program
egy csillaggal. Tehát önmagában az, hogy egy érték mellett
csillag szerepel, nem jelent
betegséget!

Egy másik nagyon fontos
szempont, hogy minden csak
folyamatában értékelhető.
Egy vizsgálati eredményt
mindenekelőtt össze kell
hasonlítani a korábbi eredményekkel. A változásokat
a korábbiakhoz viszonyítva kell értékelni!

És a második szempont: A
biológia nem matematika!
Bármikor előfordulhat nem
várt eredmény. Egy olyan
lelet, ami az első pillanatban
nem illeszthető a kórtörténetbe. Ezek megfelelő értékeléséhez
hosszú, rendkívül
komplex orvosi képzés szükséges.
Ma már elképesztően nagy információmennyiség található a világhálón, az
interneten. Bárki, bármilyen
leletről, betegségről olvashat, tájékozódhat. De ezt az
információt egy laikus nem
biztos, hogy olyan módon
tudja értékelni, a sok más,
adott állapotot befolyásoló

tényezővel együtt, ahogy azt
egy szakember teszi. Ezért
– bár nagyon hasznosnak
és használandónak tartom
az internetet – azzal a mondattal búcsúzom, amelyet a
laboratóriumi leleteink alján
is megtalálnak:
„A laboratóriumi vizsgálatokról a www. laborlelet.hu
lakossági honlapon bővebb
információkhoz juthat. A honlap információi tájékoztató
jellegűek, nem helyettesítik
a személyes orvosi konzultációt. Laboreredményeivel
mindig forduljon orvosához!”
Dr. Hadarits Ferenc PhD
osztályvezető főorvos
Markusovszky Egyetemi
Oktatókórház,
Központi Laboratórium
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

Szentgotthárd

11

Mi történik a laboratóriumi vizsgálatok során?
A szentgotthárdi Harmónia Egészségvédő Kör és az Egészségfejlesztő Iroda szervezésében nagyon érdekes, sokak számára
újdonságot adó előadás hangzott el a Refektóriumban. Dr.
Hadarits Ferenc, a szombathelyi Markusovszky oktatókórház laboratóriumi osztályának vezetője: A laboratóriumról
általánosságban. Mi történik a laboratóriumban és utána?
címmel tartott ismeretterjesztő előadást.
Beszélt a laborvizsgálatok
fontosságáról, milyen vizsgálati anyagok vannak, és
azokból mi mindent tudnak
megállapítani. A vér- és vizeletlelet értékelésekor az orvos
javasolja a primer prevenciót.
Életmódváltással az elváltozások sok esetben még helyrehozhatók, pl. cukorbetegeknél
diétával.
A másodlagos prevenciók
a korai diagnózis megállapítását segítik. Az orvosi
döntések 70%-a laborvizsgálatokon alapszik. amelyek a
gyógyítási költségek 1-3%-át

teszik ki. Megismertette velünk az ágy melletti vizsgálati
készülékeket, melyekkel a
Dr. Hadarits Ferenc
előadás közben

páciensek otthon is elvégezhetik a vizsgálatokat. Pl.
vércukor-mérők, vizelettesztcsík.
A laborvizsgálatok is korszerűsödtek. Ma már automata gépek, robotok végzik a
méréseket. Biológiai minták
is segítenek a diagnózis felállításában (vér, plazma, szérum,
széklet, vizelet, liquor)

Dr. Hadarits Ferenc főorvos a
4P medicináról beszélt, amely
a megelőzésből, előrejelző fejezetekből áll, személyre szabott
terápiával és a páciens aktív
részvételével zajlik az ellátásban, a gyógyításban. Az esetek
nagy többségében meg lehet
gyógyulni, de olyan ember, aki
nem akar meggyógyulni, az
nem is gyógyul meg.
Az előadás „A béna meggyógyítása a Bethesdal tavánál” cimű kép bemutatásával zárult. Főorvos úrnak
köszönjük az előadást, az EFI
és a szentgotthárdi önkormányzat támogatását, és a
Harmónia-tagok és egyéb civil szervezetek részvevőinek
érdeklődését is.
Csuk Mihályné
a Harmónia Egészségvédő
Kör elnöke
Fotó: Horváth R. László

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

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

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

Szentgotthárdi Civil Fórum 18897023-1-18

Szentgotthárd Közbiztonságáért Alapítvány 18884313-1-18

A Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány 18892901-1-18

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

Szentgotthárd Énekegyesület 18893311-1-18

Rendelőintézet Szentgotthárd Szakellátásáért Alapítvány 18898787-1-18

Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesülete 18894219-1-18

Alapítvány Szentgotthárd Szakképzéséért 18880890-1-18

Szentgotthárdért Közalapítvány 19246200-1-18

Hármashatár Baráti Kör 18887268-1-18

Szentgotthárdi Barokk Templomért Alapítvány 18888324-1-18

Iskolánk Tanulóiért Alapítvány 18881808-1-18

Horgász Egyesület Szentgotthárd 19895794-1-18

Synergy Fittness Szentgotthárd SE 18271948-1-18

Rábafüzesért Egyesület 18896493-1-18

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

Farkasfa Jövőjéért Egyesület 18898677-1-18

Alapítvány a 100 éves Szentgotthárdi Gimnáziumért 18880230-1-18

Egészségesebb Jövőért Alapítvány 18894611-1-18

ÖRNYÉK Hagyományőrző és Harcművészeti Alapítvány 18284476-1-18

Szentgotthárdi Kerékpáros Egylet 18898543-1-18

Máriaújfaluért Egyesület 18896929-1-18

Szociális Otthon Lakóiért Alapítvány 18883570-1-18

Máriaújfalui SE 19893424-1-18

A Tehetségekért Alapítvány 18880292-1-18

Rábatótfalusi Sportegyesület 19893503-1-18

Alapítvány Szentgotthárd Óvodáskorú Gyermekeiért 18883910-1-18

Skorpió Kich-Box Sportegyesület 18892808-1-18

Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület 18895564-1-18

Brenner János Emlékhely Alapítvány 18880711-1-18

Szentgotthárdi Sportbarátok Egyesülete 18889727-1-18

Önkéntes Tűzoltó Egyesület Magyarlak 19247737-1-18

Szentgotthárdi VSE 19893589-1-18

Református Templomért Alapítvány 18882469-1-18

Szentgotthárdi Kézilabda Klub 19247964-2-18

Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 15574321-1-18

Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület 18894941-1-18

Rába-Vidéki Szlovén Nyugdíjas Egyesület 18891508-1-18

Szentgotthárd Fúvóskultúrájáért Egyesület 18897229-1-18

PresiDance Táncsport Egyesület 18757367-1-18

Nevezetes szentgotthárdi évfordulók februárban
165 éve, 1854. február 24én Győrött született dr. Csáfordi Tóth Sándor, író, irodalomtörténész, a gimnázium
legelső igazgatója. 1893-ban
került Szent-Gotthárdra,
ahol megszervezte az induló
gimnáziumot. Két tanévet
töltött városunkban. Ő volt a
szerzője a középiskolásoknak
készült „Magyar irodalom
története” című 2 kötetes
könyvnek. Az utolsó kuruc
című regényét Wellisch Béla
nyomdájában nyomtatták.

1937. május 5-én hunyt el
Budapesten.
115 éve, 1904. február 22-én
jelent meg Cseley József tanár:
Emlékirat a gimnázium állami
kezelésbe vételéhez. Cseley
József 1868. május 11-én született Cselejen. 1893-tól, tehát az
első 15 évben volt rajztanár a
gimnáziumunkban. Ezen idő
alatt tornatanári képesítést is
szerzett, mert szüksége volt
az intézménynek rá. 1908-tól
elhelyezték. A szentgotthárdi
csatát ábrázoló alkotása a Mű-

csarnokban volt látható. Festett
oltárképeket is többek között
Piliscsabán, Hévízen és Keszthelyen. Sokoldalúságát mutatja, hogy Az utolsó Zrínyi című
színdarabját Szentgotthárdon
elő is adták. 1930. augusztus
4-én halt meg Budapesten.
20 éve, 1999 februárjában
művésztelep létrehozásáról
döntöttek Szentgotthárdon. A
Phare-támogatással létrejövő
alkotóhely a város köztereinek díszítését tűzte ki célul.
A művésztelepnek az 1998

novemberében átadott Szlovének Háza ad helyet azóta
is. Vezetője a szlovén Gerics
Ferenc lett. Gerics Ferenc
képzőművész és rajztanár
két évtizedig volt a Lendvai
Várgaléria és Múzeum igazgatója, 2017-ben pedig Lendva
város legnagyobb kitüntetését,
a díszpolgári címet vehette
át. Idén már 17. alkalommal
rendezték meg a Lipában az
alkotótábort.
Összeállította:
Talabér Lászlóné

Szentgotthárd

MOZIMŰSOR

február 16. 17:00, február
17. 16:00

február 15. 19:00 – Jegy:
700 Ft

Csillag születik (szinkronizált amerikai romantikus
film – 2D)
február 16. 15:00

Szerelmünk napjai (szinkronizált amerikai romantikus
vígjáték – 2D)
február 16. 19:00, február
17. 18:00, február 18. 19:00
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Instant család (szinkronizált amerikai vígjáték – 2D)
február 19. 19:00 – Jegy:
700 Ft
BÚÉK (magyar vígjáték –
2D)
február 22. 19:00, február
23. 19:00, február 24. 18:00,
február 26. 19:00
Alita – A harc ang yala (szinkronizált amerikaikanadai-argentin sci-fi akciókalandfilm – 3D)
február 23. 17:00, február
24. 16:00
A LEGO kaland 2 (szinkronizált amerikai-ausztráldán-kanadai-norvég családi
animációs kalandfilm – 3D)
február 25. 19:00 (Filmklub)
Egy nap (magyar játékfilm
– 2D)
VALENTIN-NAPOK A MOZIBAN!
2019. február 15-től 19-ig,
azaz péntektől keddig a szerelem, a szeretet és a vidámság
veszi át a főszerepet a szentgotthárdi Csákányi László
Filmszínházban. A nagy érdeklődésre való tekintettel
például még egyszer bemutatásra kerül a Csillag születik
és a BÚÉK.

Egy kutya hazatér (szinkronizált amerikai családi kalandfilm – 2D)

Az amerikai zenés és romantikus alkotás az idei Golden Globe gálán megkapta
a legjobb betétdalnak járó
elismerést, és több kategóriában már Oscar-díjra is
jelölték: legjobb film, férfi
főszereplő, férfi mellékszereplő, női főszereplő, adaptált forgatókönyv, operatőri
munka, eredeti betétdal
és hangkeverés. A magyar
vígjáték pedig a megjelenése óta – azaz több mint két
hónapja – folyamatosan ott
van a hazai TOP 10-es mozis
listán, és eddig már közel
negyedmillióan látták.
Az állatbarátoknak ugyancsak kedvez a program-ös�szeállítás, mert közkívánatra
az Egy kutya hazatér szombaton délután plusz előadásként megint műsoron lesz.
A kínálatban az újdonságot
a Szerelmünk napjai és az
Instant család jelentik majd
az említett különleges hétvégén. A vendégek kivételes
kedvezményekre szintén
számíthatnak, mert a kampány első és utolsó napján csak 700 Ft lesz a jegy
ára! További információk és
online helyfoglalás: www.
csakanyimozi.hu

Megyei Úszó Diákolimpia
Január 21-én egész nap a
megyei iskolásoké volt a főszerep a szombathelyi Fedett
Uszodában, ugyanis a hagyományoknak megfelelően itt
rendezték a Megyei Úszó
Diákolimpiát.
Huszár Vanda és CsászárBartakovics Csaba versenyzői
ezúttal is sikeresen szerepeltek a különféle futamokban, ennek köszönhetően
ismételten lesz szentgotthárdi
diák az országos döntőben. A
versenyszámokból kizárólag
az első helyezettek juthattak

a márciusi, győri országos
döntőbe.
Szentgotthárdi helyezések:
Gyorsúszás: I. kcs: 20. hely
Zsoldos Tamara, 6. Sipos Vince,
10. Varga Levente Barna, II. kcs:
21. Jenei Zora, III. kcs 1. Moldován Eszter, 2. Viserálek Fanni,
11. Sömenek Antónia, IV. kcs 3.
Viserálek Dorka
Mellúszás: I. kcs: 5. Kozma
Nóra, 11. Zsoldos Tamara, II.
kcs: 22. Vörös Levente, 11.
Tóth Kinga, 12. Sipos Adél,
15. Jenei Zora, III. kcs: 8. Horváth Rebeka, IV. kcs: 5. Páli
Borka, 7. Szabó Zsófia, 8. hely

Úszóverseny, megyei döntő
Németh Mirtill, V-VI. kcs: 12.
Páli Hunor
Hátúszás: I. kcs: 5. Sipos Vince,
12. Varga Levente Barna, II. kcs: 6.
Sipos Adél, Tóth Kinga 17., 21. Koz
ma Nóra, 5. Soós Nátán, III. kcs: 1.
Moldován Eszter, 2. hely Viserálek
Fanni, IV. kcs: 1. Viserálek Dorka,
V-VI. kcs: 6. Páli Hunor

Gyorsváltók: II. kcs 3. Kozó
Jázmin, Mészáros Izabella, Sipos Adél, Tóth Kinga,
III. kcs. 2. Horváth Rebeka,
Moldován Eszter, Sömenek
Antónia, Viserálek Fanni,
IV. kcs 1. Németh Mirtill,
Páli Borka, Viserálek Dorka,
Szabó Zsófia.
g. á.
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Évet értékeltek a kick-boxosok
Eredményes évet zártak a
szentgotthárdi Skorpió kickboxosai. Az elsősorban utánpótlás-neveléssel foglalkozó
egyesület ifjú versenyzői
2018-ban 10 versenyen vettek
részt, és 27 érmet gyűjtöttek.
Kulcsár Ferenc, az egyesület
elnöke elmondta, hogy jelentős sikerhez ért el a sportág,
ugyanis a IOC, (NOB) novemberi ülésén az elismert olimpiai sportágak közé sorolta
a kick-boxot. Ez nem jelenti
azonnal az olimpiai versenyszámokban való megjelenést,
de mindenképpen nagy lépés
a részvétel felé. Véleményem
szerint az is fontos hatása az
elismerésnek, hogy sportolóink világversenyen elért
dobogó után 20, országos bajnokságon, illetve diákolimpián
elért dobogós helyezésekért 15,
illetve 10 extra ponthoz jutnak
a felvételi eljárás során, ami
sokszor nélkülözhetetlen segítség lehet egy jó egyetemre
való bekerüléshez.
Egyesületünknél a generációváltás után versenyzői csapatunk a 6-16 éves fiatalokból
tevődik össze, akiknek a 2018.

év elsősorban a tapasztalatszerzésről szólt, ennek ellenére sikerült egy-két igazán
szép eredményt elérnünk, ami
biztató a jövőre nézve.
A 2018-ban magyar bajnoki
címet szerzett Tóth Bence
Szombathelyre ment tanulni, és sajnos nehezen tudja

kategóriában, majd évközben
kiélezett versenyt futott a válogatottságért, de sajnálatosan
az OB-n alulmaradt békéscsabai ellenfelével szemben.
Örvendetes azonban a fiatal
Menkó Zalán (Rudersdorf) U10
kategóriában elért magyar
bajnoki II. helyezése.

összeegyeztetni az iskolát és
a szentgotthárdi edzést. Dolgozunk a megoldáson, hogy
egy ilyen tehetséges gyermeket (korábban utánpótlás EB
III. helyezett) ne veszítsünk
el, de esetében észszerűbb a
szombathelyi edzéslehetőség
választása.
Kiemelkedő teljesítményt
nyújtott a szezonban Bedi
Miklós (VMG), aki egy Világkupa II. hellyel már májusban
letette névjegyét a kadett 1

Hegedüs Zoltán és Takács
Tibor edző kollégákkal bizakodók vagyunk a jövőre nézve,
mivel a feltörekvő fiatalok között Vörös Márton, Zsitek Zoé,
Székely Ábel és Székely Anna
(mind SZTI) már érettek arra,
hogy megkezdjék a versenyzést. Szerencsére 2018-ban
sok fiatal csatlakozott hozzánk,
akik napról napra fejlődnek,
remélem, hogy lesz kitartásuk
a sporthoz, és mielőbb megcsillogtathatják tehetségüket

a hazai és nemzetközi versenyeken.
Decemberben tartottuk
övvizsgánkat, ahol 22 fiatal
vizsgázott sikeresen Szücs
Zoltán V. danos mester előtt,
és köthette fel a megérdemelt
színű övet a derekára.
Hogy mire készülünk 2019ben?
2019 augusztusában az utánpótlás kick-box Európa-bajnokságot Győrben rendezik,
nagyon remélem, hogy lesz
szentgotthárdi versenyző a
kontinensviadalon, erre most
Bedi Miklós a legesélyesebb,
aki hazai szurkolótábor előtt
küzdhet majd az éremért.
Szintén augusztusban
tartják az Európai Egyetemi Küzdősport Bajnokságot
Zágrábban, ott is számítunk
szentgotthárdi indulóra, Kulcsár Márió (ELTE-SEK) személyében.
Az utánpótlás magyar bajnokságról 2-4 érmet várok,
és hasonló sikereket remélek
mind a 10 tervezett versenyükön, itthon és külföldön
egyaránt.
(Információ:
Skorpió Kick-box SE)

Perfect Change XXXIII. Alpokalja Kupa
Február első szombatján véget
ért az idei 21 csapatos XXXIII.
Perfect Change Alpokalja Kupa.
A tavalyi évhez hasonlóan idén
is a Looney Tunes csapata lett
a végső győztes, a focisták magabiztosan, 4-1 arányban múlták felül a K.M.N. Gornji SenikAndante csapatát. A bronzcsatából az AS Kóma csapata
került ki győztesen (5-1) a Tabak1
Pado-Sokk együttesével szemben. A Sport36 Kupa 1. helyét a
Jopyfenster Csatorna Patkányok
gárdája gyűjtötte be, megelőzve
a körmendi Drink Team együttesét, míg a 3. a Domino Kijev lett.
A Librecz Károly Emléktorna

új bajnoka Sporting Libacomb
Rodeo lett, 2. FC Spagetti 2017., 3.
pedig a Tipp Topp.
A torna különdíjasai: Meskó
Norbert díj: Pukhely Zoltán
(FC Spagetti 2017), László Lajos
díj: Szivós Martin (Gotham
City Sportbüfé), KiswireSzentgotthárd ’Tehetség’ Díj
2018/2019: Majczán Kevin,
Gólkirályok: Alpokalja Kupa
Réczeg Martin (AS Kóma), Librecz
Károly Emléktorna Horváth Attila (Tipp Topp), Sport 36 Sztg.
Kupa Latyák Bence (Jopyfenster
Csatorna Patkányok),
Legjobb kapusok Alpokalja
K. Lang Dávid (Looney Tunes),

Librecz K. E. Falb Zoltán (FC
Spagetti 2017), Sport 36 Sz. K.
Balogh Ádám (Drink Team)
Legjobb játékosok: Alpokalja
K. Korpič Martin (K.M.N. Gornji
Senik-Andante), Librecz K. E.

Gallai Árpád (Sporting Libacomb Rodeo). Sport 36 Sz. K.
Bartakovics Gábor (Jopyfenster
Csatorna Patkányok)
Legsportszerűbb csapat:
Limted Edition.
g. á.

A Looney Tunes az Alpokalja Kupa győztese

Fotó: Tóth Csaba
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
Háziorvosi rendelők felújítása
SAJTÓKÖZLEMÉNY és Szakonyfaluban
Alsószölnökön
Háziorvosi rendelők felújítása
Alsószölnökön
és Szakonyfaluban
Támogatási
szerződés
száma:
Támogatási szerződés száma: TOP-4.1.1-15-VS1-2016-00002
TOP-4.1.1-15-VS1-2016-00002
Kedvezményezett: Alsószölnök Község Önkormányzata, Szakonyfalu Község Önkormányzata
Kedvezményezett: Alsószölnök Község Önkormányzata,
Megújultak AlsószölnökKözség
és SzakonyfaluÖnkormányzata
orvosi rendelői
Szakonyfalu
A projekt magvalósítása konzorciumban történt Alsószölnök és Szakonyfalu községek
önkormányzataival. A fejlesztés egy háziorvosi körzetet érintett, melynek keretében a két rendelő
épületének, valamint az alsószölnöki rendelőhöz tartozó orvosi lakás felújítása valósult meg. A projekt
a Széchenyi 2020 program keretében, az 53,51 millió forint európai uniós támogatás segítségével
realizálódott.

Megújultak Alsószölnök és Szakonyfalu orvosi rendelői
A projekt elérte célját, mely a következő volt: az egészségügyi rendszer fejlesztése az infrastrukturális
feltételek korszerűsítésével. Mindez elősegíti a lakosság egészségben eltöltött évei számának növekedését,
a megelőzést, a korai felismerést, az életminőség javítását és a munkaképesség mielőbbi visszaállítását.
Ezenkívül a közszolgáltatásokkal való hatékonyabb együttműködést, a szolgáltatások költséghatékonyságának és minőségének javításához járul hozzá.

A projekt megvalósítása konzorciumban történt Alsószölnök és Szakonyfalu községek önkormányzataival. A
A projekt során megvalósult eredmények:
fejlesztés
egy háziorvosi körzetet érintett, melynek kereAlsószölnök orvosi rendelő tekintetében:
tében
a
két
rendelő épületének, valamint az alsószölnöki
- az orvosi rendelő akadálymentesítése, mozgáskorlátozott parkoló építése, homlokzati és mennyezeti
hőszigetelés, nyílászáró csere, fűtéskorszerűsítés, tetőhéjalás cseréje, 3kW-os napelemes rendszer
rendelőhöz
tartozó orvosi lakásnak a felújítása valósult
felszerelése
Szakonyfalu
orvosi rendelő tekintetében:
meg.
A projekt
a Széchenyi 2020 program keretében, az
- az orvosi rendelő akadálymentesítése, mozgáskorlátozott parkoló építése, homlokzati és mennyezeti
53,51
millió
forint
európai uniós támogatás segítségével
hőszigetelés, nyílászáró csere, fűtéskorszerűsítés
A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően Alsószölnökön a BRIAN-BAU 2007 Építőipari és Szolgáltató
realizálódott.
Kft. végezte az orvosi rendelő felújításának munkálatait, Szakonyfaluban pedig a Varga Bau Csörötnek Kft.

Ezentúl az orvosi rendelők épületében működő háziorvosi szolgálat korszerű, az európai uniós elvárásoknak
megfelelő környezetben végezheti az alapellátási feladatokat.

A projekt elérte célját, mely a következő volt: az egészTovábbi információ kérhető:
ségügyi
rendszer fejlesztése az infrastrukturális feltételek
Monek Zsolt polgármester
Alsószölnök Község Önkormányzata
Cím: 9983 Alsószölnök, Fő út 19. Mindez elősegíti a lakosság egészségben
korszerűsítésével.
Tel: 94/534-006
E-mail: info@alsoszolnok.hu
eltöltött
évei számának növekedését, a megelőzést, a korai
felismerést, az életminőség javítását és a munkaképesség
mielőbbi visszaállítását. Ezenkívül a közszolgáltatásokkal
való hatékonyabb együttműködéshez, a szolgáltatások
költséghatékonyságának és minőségének javításához
járul hozzá.
A projekt során megvalósult eredmények:
Alsószölnök orvosi rendelő tekintetében:
- az orvosi rendelő akadálymentesítése, mozgáskorlátozott parkoló építése, homlokzati és mennyezeti hőszigetelés, nyílászárócsere, fűtéskorszerűsítés, tetőhéjalás cseréje,
3kW-os napelemes rendszer felszerelése
Szakonyfalu orvosi rendelő tekintetében:
- az orvosi rendelő akadálymentesítése, mozgáskorlátozott parkoló építése, homlokzati és mennyezeti hőszigetelés, nyílászárócsere, fűtéskorszerűsítés
A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően Alsószölnökön a BRIAN-BAU 2007 Építőipari és Szolgáltató
Kft. végezte az orvosi rendelő felújításának munkálatait,
Szakonyfaluban pedig a Varga Bau Csörötnek Kft.
Ezentúl az orvosi rendelők épületében működő háziorvosi szolgálat korszerű, az európai uniós elvárásoknak
megfelelő környezetben végezheti az alapellátási feladatokat.
További információ kérhető:
Monek Zsolt polgármester
Alsószölnök Község Önkormányzata
Cím: 9983 Alsószölnök, Fő út 19.
Tel: 94/534-006
E-mail: info@alsoszolnok.hu
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Ez lesz a menetrend
a tavaszi szezonban
A labdarúgó megyei I. osztályban szereplő KiswireSzentgotthárd VSE, és a megyei II. osztály „Déli csoportjában”
játszó Rábatótfalui SE mérkőzései a tavaszi szezonban:
Márc. 03.
09.
16.
23.
30.
Ápr. 06.
13.
20.
27.
Máj. 01.
04.
12.
18.
26.
Jún. 02.

Vasvár – Szentgotthárd
Szentgotthárd – Rábapaty
Lukácsháza – Szentgotthárd
Szentgotthárd – Jánosháza
Király SZE – Szentgotthárd
Szentgotthárd – Egyházasrádóc
Celldömölk – Szentgotthárd
Szentgotthárd – Vép
Körmendi FC – Szentgotthárd
Szentgotthárd – Ikervár
Kőszeg – Szentgotthárd
Rum – Szentgotthárd
Szentgotthárd – Répcelak
Vasszécseny – Szentgotthárd
Szentgotthárd – Csepreg

Márc. 03.
09.
17.
24.
31.
Ápr. 07.
14.
19.
21.
28.
Máj. 05.
12.
19.
26.
Jún. 02.
09.

Rábatótfalu – Bajánsenye
Gyöngyh.-Szentk. – Rábatótfalu
Rábatótfalu – Szarvaskend
Nádasd – Rábatótfalu
Rábatótfalu – Tutitextil-Körmend
Nárai – Rábatótfalu
Rábatótfalu – Tanakajd
Viszák – Rábatótfalu
Rábatótfalu – Balogunyom
Csákánydoroszló – Rábatótfalu
Rábatótfalu – Ják
Körmendi Tégla – Rábatótfalu
Rábatótfalu – Felsőcsatár
Szentpéterfa – Rábatótfalu
Rábatótfalu – Táplán
Őriszentpéter – Rábatótfalu

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

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

Tízéves jubileum
Szentgotthárdon, november
17-én gálaműsorral ünnepelte
tízéves fennállását a Rozmaring Tánckör. A Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület
keretében működő táncosok
produkciójára sokan voltak
kíváncsiak.
A Rozmaring Tánckört 2008
februárjában Böő Mónika
szervezte és alapította, s hét
évig ő maga is aktívan táncolt.
Szakmai vezetőjük Kovács
Jánosné Erzsi néni lett, asszisztense: Kellerné Gécsek Ágota.
Tíz év alatt sok helyen szerepeltek: Budapesten, Hévízen,
Sopronban, Szombathelyen,

Hajdúszoboszlón, és természetesen az itthoni kulturális
rendezvényeken és a környező
falvakban. Többször voltak
Ausztriában és Szlovéniában is.
A gálaműsoron sokszínű repertoárjukkal – néptánc, eser
nyős és matróztánc, osztrák
polka, country és cowboytánc
– kápráztatták el a közönséget.
A nyugdíjas hölgyek nagy
örömmel készültek a bemutatóra, szebbnél szebb ruhákban
léptek a pódiumra. A kétórás
műsor végén vastapssal ünnepelte őket a közönség.
Böő Mónika
Fotó: Tóth Csaba

ÁLLÁS BÖRZE
KÖRMENDEN 2019. február 26. – kedd
Színház aula

8.30 - 12.00

SZENTGOTTHÁRDON 2019. február 27. – szerda
Színház aula

8.30 - 12.00

VASVÁRON 2019. február 28. – csütörtök
Nagy Gáspár Kulturális Központ

8.30 - 12.00

Helybe jönnek a munkáltatók
és több száz betölthető állást kínálnak!
Szolgáltatások a börze ideje alatt:
- tájékoztatás tanfolyamokról, támogatásokról;

- önéletrajz írás segítése és rögzítése interneten;
- munkavállalási tanácsadás.

Jöjjön el személyesen, kérdezzen és válogasson!
Egy helyen érdeklődhet az érintett térségekben
működő, valamint sok más Vas és Zala megyei
munkáltató álláskínálatáról!
www.valtozovilagert.hu

szervező:

Csodás környezet: bemutatjuk a Rába-liget lakóparkot
Szentgotthárdon, nagyon szép természeti környezetben új lakópark
formálódik. A Rába-liget lakóparkot
a fürdő szomszédságában építi a
Gencont Építő Kft. A generálkivitelező felelős műszaki vezetője, Polányi
Balázs mutatta be a projektet.
A gazdasági társaság már több mint
tíz éve megvásárolta a 7500 négyzetméteres területet a folyó partján.
Korábban ez a Vas Megyei Víz- és
Csatornamű szolgáltató egyik telephelye
volt, épületeivel egyetemben, azonban
régóta nem használták. A kivitelezőknek – akik Szentgotthárdon a DM új
üzletét és a Pepkot is építették, illetve
építik a Füzesi út mentén – a Magyar
Kormány által, a családok támogatását
segítő CS.O.K. (Családi Otthonteremtési
Kedvezmény, három gyermek esetén
10 milliós vissza nem térítendő állami
segítség, kedvezményes hitel)) adott új
inspirációt ahhoz, hogy társasházépítésbe fogjanak.
2017-ben láttak neki a tereprendezésnek, ősszel elbontották a régi
épületeket, kiszedték a földből az elhasznált építőelemeket. A Rába-liget
lakópark első ütemében főleg a CS.O.K.
igénybevételéhez ajánlott 50-70 négyzetméteres lakásnagysággal számoltak,
ehhez készültek az eredeti tervek.
Jelentkeztek fiatal házasok, azonban az

értékesítés során, az eredeti tervektől
eltérő igényeknek is próbálva helyt adni,
kisebb lakások lettek kialakítva. A cég
képviselői úgy vélték, igazodva a vevők
igényeihez, átterveztetik a 24 lakásos

többek között, hogy árterületre építenék
a házat, ez nem igaz. Az építkezéshez
a törvényi előírásoknak megfelelően,
minden hatósági előírást megszereztek,
többek között a Nyugat-dunántúli Vízügyi

A Rába-liget lakópark látványterve

épületet, megbontják a nagyobb tereket, és így 30 lakással számolhatnak.
Az élethez, a gazdasági változásokhoz
igazodva készül a lakópark első üteme.
Vevőik között vannak olyanok, akiknek
kimondottan az a céljuk, hogy befektetésként használják majd a tulajdonukat,
fiatalok és idősebbek is jelentkeztek, és
nemcsak helybeliek. A lakások zöme már
elkelt, 7-8 olyan akad még, aminek nincs
gazdája. A földszinti lakások kertkapcsolatosak lesznek.
Polányi Balázs elmondta, Szentgotthárdon számos, jóindulatúnak nehezen
mondható híresztelés kapott szárnyra,

Igazgatóságtól is. A lakópark tájolása
szerint az autóparkolók az árhullám
vonalától távolabb, a meder szélén
helyezkednek el. Az épületet hét méter
mélyen, kútalapozású vasbetoncölöpökre
alapozták. A kétemeletes házban lévő
lakásokat a legkorszerűbb technikai
igények szerint készítik el. Liftet szerelnek be, amit mozgáskorlátozottak
is igénybe vehetnek. Napkollektorok,
háromrétegű műanyagablakok segítik a
gazdaságos energiahasználatot. Egyedi
gázkazánok szolgálják a fűtést, a klíma-előkészítéshez kiépítik a vezetéket
(igény szerint használható), hőszigetelt

rejtett redőnytokok lesznek. A lakások
valamennyi mérőórája a folyosón kap
helyet. A nyílászárók kívülről színesek,
a teraszokon tolóajtók lesznek. A válaszfalak 8 centiméteres gipszlapok,
melyek gátolják a hangok terjedését, a
páralecsapódást és esetegesen a tűz tovaterjedését. Már a 2019-ben érvénybe
lépő szabvány szerint végzik a homlokzati
hőszigetelést, 15 centiméteres réteget
visznek föl a falakra.
Kérdésünkre, hogy mennyiben érintette az építkezést a munkaerőhiány,
illetve okozott-e gondot az építőipari
anyagok árának drágulása, Polányi Balázs elmondta, nehéz jó szakembereket
szerezni a piacon, ezért a tervezettnél
valamivel lassabban haladt az építkezés,
de folyamatosan dolgoznak, és már a
gépészeti munkákat végzik. Az anyagok
drágulását az újonnan kötött szerződéseknél érvényesíteniük kellett.
Mikor tudják átadni a Rába-liget lakópark első épületét? Számításaik szerint
2019 derekán elkészülhet a 30 lakásos,
kétszintes épület. A parkosítás után nagyon szép környezetben lakhatnak majd
a vevők. Vonzerőt jelenthet a Rába és a
fürdő közelsége is.
Várható-e a folytatás? Érdeklődés
mutatkozik, a tulajdonosok és az építők
majd eldöntik, hogy 2020 végétől nekifognak-e a lakópark II. ütemének.
(Fizetett hirdetés)

