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Február 5-én Szentgotthárdra látoga-
tott Navracsics Tibor, az Észak-Nyugat-
Magyarországi Gazdaságfejlesztési 
Zóna kormánybiztosa. A város és a 
kisrégió helyzetéről, a 2021-től induló 
gazdasági újjáépítési tervről, az eu-
rópai uniós források felhasználásáról 
tartottak egyeztetést a szentgotthárdi 
önkormányzati hivatalban.

Navracsics Tibor kormánybiztos 
bükfürdői látogatása után érkezett a 
városba. Huszár Gábor polgármester 
a tárgyalás előtt bemutatta a kolos-
torépületet. Az egyeztetésen részt 
vett Markovics Alíz, az Észak-Nyugat-
Magyarországi Gazdaságfejlesztési 
Zóna turizmushoz kapcsolódó fejlesz-
tések felelőse, V. Németh Zsolt, a térség 

országgyűlési képviselője, dr. Kondora 
Bálint, a Vas Megyei Önkormányzat 
alelnöke és Kissné Köles Erika, a szlo-
vén nemzetiség parlamenti szószólója.  
A polgármester mellett a várost dr. Gá-
bor László, az Önkormányzati és Térségi 
Erőforrások vezetője és Koós Melinda, a 
fürdő új igazgatója képviselte. 

Folytatás a 3. oldalon 

Az Állami Számvevőszék a magyarországi önkormányzatok 
és önkormányzati hivatalok integritását, vagyis korrupció el-
leni védettségét vizsgálta. Ennek eredménye a szentgotthárdi 
önkormányzat és a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 
Hivatal esetében ötös osztályzat lett, vagyis az integritás 
szempontjából a legeredményesebb, alacsony kockázatú 
önkormányzatok közé tartozik.

Az ellenőrzéshez Szentgott-
hárd Város Önkormányzata 

és a Szentgotthárdi Közös 
Önkormányzati Hivatal mű-

ködéséhez kapcsolódó sza-
bályzatokat kellett a hivatal 
munkatársainak beküldeni 
az Állami Számvevőszék ré-
szére, így például a Szervezeti 
és Működési Szabályzatot, 
Pénzkezelési szabályzatot, 
Leltárkészítési és leltározási 
szabályzatot, Számviteli po-
litikát.

Az Állami Számvevőszék el-
lenőrzéseivel a közpénzügyek 
átláthatóságát, rendezettségét 
célozza meg, és fontosnak 
tartja, hogy Magyarországon 
integritástudatos és szabályo-
san gazdálkodó önkormány-
zatok működjenek.

Információ: Szentgotthárdi 
Közös Önkormányzati Hivatal

Jelesre vizsgázott az önkormányzat az Állami Számvevőszék vizsgálatán
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In memoriam
Fébert Miklós
 (1939-2021)

Fébert Miklós szárnykürtös, 
Szentgotthárd Város Fúvószene-
karának tagja 82 éves korában 
idén januárban hunyt el. 

Az elhivatott, csupaszív zenész 
(eredeti szakmáját tekintve villanyszerelő) 1957. május el-
sején „vonult ki” először a fúvószenekarral. Attól kezdve 62 
éven át muzsikált, amíg csak egészsége engedte. Próbáról, 
fellépésről szinte sosem hiányzott, még akkoriban sem, 
amikor korán megözvegyülve két gyermekük nevelése a 
nyakába szakadt. Az együttes és a zene iránti alázata, el-
hivatottsága, szeretete fúvósgenerációk számára mutatott 
követendő példát.

Fébert Miklós fiatalabb korában a fúvószenekar mellett 
a népszerű Kék Ritmus formáció tagjaként szórakoztató 
zenét is játszott, később szívesen emlékezett ezekre az 
időkre. Idősebbként pedig örömmel vett részt a város 
nyugdíjas életében, szavalt, anekdotázott, vagy kabaré- 
jeleneteket adott elő különféle rendezvényeken. Aktív 
közösségi tevékenysége mellett végtelen jó természete 
miatt is tiszteletnek örvendett városszerte.

A szentgotthárdi fúvószenekar 2017-ben, amatőr zenész 
pályafutása 60. évfordulóján Örökös Zenekari Tag címet 
adományozott számára. Ugyanebben az évben Szent-
gotthárd Város Önkormányzata Elismerő Oklevélben 
részesítette. És ezzel a kitüntetéseknek még nem volt 
vége; Fébert Miklóst halála után a Magyar Fúvószenei és 
Mazsorett Szövetség Posztumusz Elismerő Díszoklevél-
ben részesítette, melyet a zenekar vezetői nyújtottak át 
a családnak zenésztársuk temetésén. Ez az első alkalom, 
hogy a Fúvósszövetség ilyen kitüntetést adományozott 
fúvószenésznek. 

Miki bácsi távozásával egy tisztességes, jó lelkű és tevé-
keny emberrel lett szegényebb városunk. 

Nyugodjon békében, emlékét megőrizzük.

Szentgotthárd 2030
Kedves Szentgotthárdiak! Városunk hosszabb távon 

való fejlesztése kapcsán közös gondolkodásra invitáljuk 
Önöket. Milyen legyen Szentgotthárd 2030-ban? Az élet 
mely területein szeretnénk előbbre lépni? Az előttünk álló 
évek nagyobb  léptékű, reálisan megvalósítható fejlesztési 
elképzeléseinek összegyűjtésében kérjük az együttműkö-
désüket.

Mit gondolnak, melyek azok a konkrét fejlesztések, 
amelyek által Szentgotthárd élhetőbb településsé válhat 
a következő pályázati programozási időszak végére? Kü-
lönösen az alábbi területek figyelembevételével várjuk a 
konstruktív és projektszerű javaslataikat:

- gazdaságfejlesztés - innováció
- fenntartható, élhető város (településkép - infrastruk-

túra)
- közszolgáltatások
- sport/kultúra
Kérjük, hogy javaslataikat a palyazat@szentgotthard.hu 

email címre küldjék meg.
Gondolataikat előre is köszönjük!

Fotó: Nemes Máté 
Információ: Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
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Folytatás az 1. oldalról

Az önkormányzat jelen-
tős munkaanyagot készített 
az ülésre, a polgármester ez 
alapján foglalta össze az el-
múlt időszak eredményeit és 
a jövőre vonatkozó fejlesztési 
elképzeléseket. Beszéde elején 
hivatkozott Orbán Viktor feb-
ruár 4-i iparkamarai beszédé-
re, amelyben szintén a képzett 
munkaerőt, a munkahelyte-
remtést és annak megtartását, 
valamint az emberek hitét, 
önbecsülését erősítő intézke-
déseket emelte ki. 

A szentgotthárdi önkor-
mányzat a jövőt illetően is 
ezeket tartja a legfontosabb-
nak. A város igényeit öt na-
gyobb témakörre osztották fel 
a munkaanyagban, a gazda-
ságfejlesztéstől az infrastruk-
turális beruházásokon át a 

helyi közszolgáltatások meg-
újításáig bezárólag számos 
elképzelést, igényt vázoltak 
fel. A Szentgotthárdi Tudo-
mányos és Technológiai Park 
bővítése mellett az ipari park 
nagyfeszültségű áramvételi 
lehetőségének kialakítása is 
szóba került: a nagyobb cé-
gek is jelentős megtakarítást 
érhetnek el ezzel. A kasza-
gyári terület rehabilitációja, a 
városüzemeltetési telephely 
költöztetése is szóba került, 
majd a polgármester röviden 
ismertette a fürdő és a szálloda 
létrejöttének és működteté-
sének történetét is. A város 

kasszáját ma is terheli a für-
dő-kötvény fizetése, szükség 
lenne az adósság mielőbbi 
konszolidációjára. A járvány 

kitörése előtt a fürdő már 
jól teljesített, a szálláshelyek 
bővítésével lehetne még a for-
galmat növelni. Ezen a szakte-
rületen tervben van a sport- és 
egészségturizmus fellendítése. 

Fenntartható, élhető várost 
szeretnének, Szentgotthárd 

központjának szellemi és lel-
ki kisugárzását meg akarják 
őrizni, a templom, a kolostor, 
a Színház erősíti ezt, kifejezve 
a város gazdag történelmi 
múltját is. A kolostorépület 
földszintjén kapott helyet 
a járási hivatal is, régi falak 
között is lehet korszerű a 
közigazgatás. A kolostorépület 
korszerűsítése meghaladja 
az önkormányzat erejét, jó 
lenne, ha ehhez segítséget 
kaphatnának, akárcsak a tör-
ténelmi templomtér és város-
központ felújítására. A belte-
rületi csapadékvíz-elvezető 
rendszer kiépítése, a városi 

út- és járdahálózat felújítási 
programjának továbbvitele és 
a keleti elkerülő út megépítése 
is fontos szándéka a városnak.  

A helyi nevelés-oktatás terüle-
tén több fejlesztési elképzelés 
is körvonalazódott, az egyik 
legjelentősebb cél az Arany Já-
nos iskola tornacsarnokának 
megépítése. A nemzetiségek-
kel és az egyházzal való kap-
csolat mellett a közművelődés 

és az intézményhálózat fej-
lesztése is napirendre került 
a megbeszélésen, akárcsak a 
fiatal házasok otthona és az 
idősek bentlakásos otthona 
kialakításának igénye.

A városban és a szlovén 
községekben lévő iskolákról 
Kissné Köles Erika beszélt, 
elmondta, előzetes adatok 
szerint várható, hogy a Szé-
chenyi iskola és a gimnázium 
egyházi kézbe kerül. A Nagy-
boldogasszony templom fel-
újítása jelentős kormányzati 
támogatással valósulhat meg. 
A polgármester kitért arra is, 
hogy a vallási turizmus erő-

södik, mióta Brenner Jánost 
boldoggá avatták. 

V. Németh Zsolt kifejtette, 
egy zarándokház keresztény 
ifjúsági táborok helyszíne is 
lehetne.  A térségi vallási turiz-
mus Körmenden Batthyány-
Strattmann Lászlóhoz, a bol-
doggá avatott hercegorvos-
hoz, Csehimindszenten és 
Zalaegerszegen Mindszenty 
bíboroshoz kapcsolódhat-
na. A térség közlekedését 
meghatározó 8-as út fejlesz-
tése fontos a jövőre nézve.  
„A következő évek prioritása: 
az ipari park fejlesztése, a tu-
rizmus növelése, a kulturális 
örökség és a szellemi értékek 
megőrzése” – foglalta össze a 
polgármester. 

Navracsics Tibor kormány-
biztos elmondta, a Magyar 
Kormány ebben az uniós cik-

lusban fokozottan koncentrál 
a regionális gazdaságfejlesz-
tésre, a járási székhelyek 
szolgáltatásainak növelésére. 
Leginkább a fenntartható-
ság és a digitalizációs célok 
kiterjesztésével érhetők el 
uniós források a következő 
programozási időszakban. A 
felvázolt szentgotthárdi el-
képzelések jó része beilleszt-
hető ezek alá. A fejlesztési 
elképzelések megvalósítását 
gyorsíthatja az egyes projek-
tek előkészítettsége is. Java-
solta, hogy az uniós célokhoz 
igazodva alakítsák fejlesztési 
elképzeléseiket. (t. m.) 

Komoly fejlesztések valósulhatnak meg – 
Navracsics Tibor Szentgotthárdon járt



4 Szentgotthárd

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Széll Kálmán Bi-
zottsága 2020-ban összesen 8 pályamunkát támogatott a 
beérkezett 15 témavázlatból. A megadott határidőig mind az 
öt középiskolás, illetve a három felsőoktatásban tanuló diák 
elkészítette a kidolgozott pályamunkáját. 

A veszélyhelyzet miatt a 
bizottság nem ülésezhetett 
megszokott formában, ezért 
csak előzetesen, írásban vé-
leményezte a dolgozatokat, 
amelyekről városunk polgár-
mestere döntött. A bizottság-
hoz hasonlóan a polgármester 
az összes pályázatot megfele-
lőnek ítélte, így az ösztöndíja-
sok hamarosan megkapják az 
ösztöndíj második részletét is. 

A dolgozatok ismét számos 
témakört érintettek. Sárvári 
Nelli „SzentgotthárdKalauz” 
címmel fogalmazta meg elkép-
zeléseit egy, a látványosságo-

kon végigvezető applikációról. 
Szunyog Borbála „Mentális 
egészségünk fejlesztése az is-
kolában” című dolgozatában 
egy fontos témára irányította 
a figyelmet, Gömbös Márton 
pedig a „Sport és egészsé-
günk” kapcsolatát vette górcső 
alá. Závecz Roland Zoltán a 
„PresiDance TSE versenytán-
cosainak teljesítménymotivá-
ciójá”-ról írt, míg Bauer Rebe-
ka egy aktuális problémával 
foglalkozott „A koronavírus 
hatása a diákok mindennap-
jaira” című dolgozatában. Lang 
Márk szintén egy napjainkban 

előtérbe kerülő kérdést vet fel 
az „Egyházi iskola Szentgott-
hárdon” címmel benyújtott 
téma kifejtésében. Dancsecs 
Domonkos a „Kötöttségoldó 
gondoskodás” című munká-
jában a háztáji gazdálkodás 
ösztönzésének lehetséges 
megoldásait tárta fel. Gömbös 

Dorottya a „Közösségfejlesztés, 
elsősorban ifjúságnak szóló 
programok Szentgotthárdon” 
témakörét és ehhez kapcso-
lódó elképzeléseit fejtette ki 
dolgozatában. 

 A kidolgozott pályamunkák 
megtalálhatók a http://hivatal.
szentgotthard.hu/ weboldalon. 

Igényes pályamunkák készültek a Széll Kálmán Ösztöndíj 2020. évi fordulójára

A szentgotthárdi önkor-
mányzat még 2020 nyarán 
nyújtott be pályázatot az 
önkormányzati feladatel-
látást szolgáló fejlesztések 
támogatására meghirdetett 

konstrukcióra. Egy korábbi 
pályázati támogatásból ekkor 
már folyamatban volt, azóta 
be is fejeződött az épület ke-
leti homlokzatán, illetve dél-
keleti sarokrészén található 
ablakok cseréje.  Az újabb 

pályázat a kolostorépület déli 
és a nyugati oldalán, valamint 
a belső udvarban található, 
önkormányzati feladatellátást 
szolgáló ablakok felújítását 
szolgálja.

Az újabb támogatási kére-
lem is pozitív elbírálásban 
részesült. Az elkészült tervek 
és az örökségvédelmi enge-
dély alapján 24 irodaablakot 
és 30 folyosóablakot, továbbá 
8 toronyablakot cserélnek 

a következő időszakban. A 
projekt teljes költségvetése 
39.610.748 Ft, ebből 17.059.396 
Ft a támogatás, a fennmaradó 
költségeket pedig az önkor-
mányzat saját forrásaiból 
fedezi. 

A kivitelezési vállalkozói 
szerződést január 26-án írta 
alá Huszár Gábor polgár-
mester László Tibor asztalos- 
mester műhelyével. Az új 
ablakok várhatóan 2021. év 
végéig készülnek el két ütem-

ben: először a nyugati és déli 
emeleti irodaablakok, majd a 
belső udvari, önkormányzati 
hivatalhoz tartozó folyosó- 
ablakok és toronyablakok 
újulnak meg.  

Információ: Szentgotthárdi 
Közös Önkormányzati Hivatal

Folytatják a kolostorablakok cseréjét

A régi ablakok

Huszár Gábor, László Tibor
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A 478/2020. (XI. 3.) Kormány-
rendelettel kihirdetett ve-
szélyhelyzetben a települési 
önkormányzat képviselő-tes-
tületének feladat- és hatáskö-
rét a polgármester gyakorolja, 
ennek megfelelően Huszár 
Gábor polgármester a veszély-
helyzet alatt minden hónap-
ban két alkalommal dönt a vá-
rost érintő előterjesztésekről. 
Minden hónap 15. és 30. napjá-
ig elkészült előterjesztésekkel 
kapcsolatban hoz döntéseket 
az azt követő napokban, és a 
tavasszal kialakított gyakor-

latnak megfelelően ezúttal is 
előzetesen egyeztet az önkor-
mányzati képviselő-testület 
tagjaival.

A január 15-ig elkészült elő-
terjesztések alapján több dön-
tés is született. Az önkormány-
zat sikeresen pályázott az 
önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támoga-
tására meghirdetett pályázati 
konstrukcióra, melynek ke-
retében 50%-os támogatási 
intenzitással 17.059.396 Ft 
összeget nyert a kolostorépü-
let keleti homlokzata, illetve 

délkeleti sarokrésze ablaka-
inak felújítására, cseréjére.  
A pályázat benyújtásához 
képest magasabb árajánlat 
érkezett a tervezett felújítás 
megvalósítására, így a polgár-
mester a korábban megsza-
vazott önerő mellett további 
(bruttó) 6.321.955 Ft-ot biztosít 
a kivitelezésre.

Az ÉPBEST Hungary Kft., a 
Szentgotthárd, József A. u. 30. 
alatti ingatlanon épülő társas-
ház kivitelezőjének kérésére 
a munkálatok befejezésének 
határidejét a polgármester 

2021. december 31-ig meg-
hosszabbította.  

A polgármester ingatlanér-
tékesítésről is döntött, illetve 
egyetértett azzal, hogy az ön-
kormányzat 100%-os tulajdonú 
gazdasági társasága, a Szent-
gotthárd Ipari Park Kft., a tu-
lajdonát képező szentgotthárdi 
1614/4 hrsz-ú ingatlanából 
annak megosztását követően 
12000 m2 területet értékesítsen 
a RIWI buildit Kft. részére.

Információ: 
Szentgotthárdi Közös  

Önkormányzati Hivatal

A Rendelőintézet Szent-
gotthárd munkatársai a Vas 
Megyei Védelmi Bizottság 
felkéréseinek megfelelően 
3-3 fős csoportokban, 2021. 
január 29. és 30-án a szociális 
ágazat oltási rendjében vet-
tek részt Szentgotthárdon és 
Csákánydoroszlóban. Február 

4-én pedig a 81. év felettiek 
Covid-19 védőoltásába kap-
csolódtak be a Markusovszky 
E g ye t e m i  Ok t a t ó kó r h á z 
szentgotthárdi telephelyén. 
Munkájukat és vállalásukat 
ezúton is köszönjük.
(Információ: Rendelőintézet)

Fotó: Ginder Bernadett

Balról jobbra: dr. Vág Marianne, Barabás Sándorné, 
Ódor Lászlóné, Takács Katalin, Szűcsné Herczeg Brigitta, 

dr. Hanna Erika 

A Rendelőintézet munkatársai 
is segítették az oltást 

Napirenden: ingatlanértékesítés, 
határidő-változtatás

A Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesület tag-
gyűlése 2021. január 1-jével új elnököt választott dr. 
Simon Margit leköszönő elnök helyére. Az elnöki tiszt-
séget mostantól Vajda Anita, a Porabje Kft. - Hotel Lipa 
és Étterem ügyvezető igazgatója tölti be. 

Az új elnök az egyesü-
let 2012-es megalakulása 
óta elnökségi tagként aktí-
van közreműködött a civil 
szervezet működésében és 
tevékenységében. Munká-
jából adódóan is többéves 
tapasztalattal rendelkezik a 
város és a térség turisztiká-
jának fejlődéséről. Legfőbb 
céljának az egyesület to-
vábbi eredményes műkö-
dését tekinti, a kölcsönös 
és szoros együttműködést 
az önkormányzatok, a civil 
szervezetek és a vállalko-
zások között. Az egyesü-
let a meglévő partnerségi 
kapcsolatok élénkítésén 
és új, együttműködési le-

hetőségek felkutatásán 
dolgozik jelenleg is. El-
sődleges célja továbbá a 
turisztika újraélesztése a 
pandémiás helyzet után, a 
vendégéjszakák számának 
és a térség vonzerejének 
a növelése a szolgálta-
tókkal együttműködve. A 
Szentgotthárd és Térsége 
Turisztikai Egyesület két 
folyamatban lévő Interreg 
pályázatát is szeretné ezen 
célok megvalósításának 
szolgálatába állítani, külön-
féle rendezvények, progra-
mok, turisztikai csomagok 
kialakítása révén.

Poszavecz-Hegedüs 
Katalin

Új elnök 
a Szentgotthárdi 

TDM élén
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2012-ben, amikor a városvezetés elhatározta, hogy egy nemes, 
sokak által támogatott ügy mellé áll és hozzáfog a mozi külső 
és belső felújításához, még nem tudhatták, mekkora szeretet-
tel fogadják a szentgotthárdiak évszázados múltú kulturális 
színterük újjászületését. Abban azonban biztosak voltak, hogy 
a megújult létesítmény névadójának a gimnázium egykori 
tanulóját, a Jászai Mari-díjas magyar színművészt, érdemes 
és kiváló művészt kell választani.

 Csákányi László 1921. január 
13-án, Németújváron született. 
Horvát családból szárma-
zott, utóbb nevét Zsigovitsról 
Csákányira magyarosította. 
Középiskolai tanulmányait a 
szentgotthárdi Vörösmarty 
Mihály Gimnáziumban vé-
gezte. Később, az osztálytalál-
kozók alkalmával visszajárt a 
városba, meglátogatta az itt 
élő rokonait, barátait. Sokak-
nak van róla egy-egy emléke, 
sztorija a városlakók közül. 
A gimnáziumot követően 
a Budapesti Színművészeti 
Akadémiára felvételizett. Szí-
ninövendékként már a Nem-
zeti Színházban statisztált. A 
színház igazgatója, Németh 
Antal megígérte neki, hogy 
diplomájának megszerzése 
után szerződteti. Az oklevél-
lel együtt azonban katonai 
behívóját is kézhez kapta. A 
frontról és a szovjet hadifog-
ságból csak négy év után tért 
haza. A Nemzeti már nem 
tartott igényt rá. Nehéz idő-
szak következett: hónapokig 
szülei tartották el, mígnem 
a háromtagú Görbe Tükör 
együttes befogadta: paródiák-
kal, zenés burleszkekkel járták 
a vidéket. 1948-ban Egri István 
szerződtette a Pesti Színházba, 
útja innen az Úttörő, majd 
az Ifjúsági Színházhoz veze-
tett. 1953-tól a Fővárosi Ope-
rettszínház, 1956-tól a Petőfi 
Színház, 1963-tól a Vígszínház, 
1971-től a József Attila Színház, 
1974-től élete végéig a Vidám 
Színpad tagja volt. Élete során 
több mint száz színházi szere-
pet játszott el. Csákányi László 
kiváló karakterszínész, sokol-

dalú jellemábrázoló művész, 
drámákban és vígjátékokban 
egyaránt otthonosan mozgott. 
Igazi népszerűségét mégis egy 
dalnak köszönhette. Az Ope-
rettszínház 1955-ben mutatta 
be Huszka Jenő „Szabadság, 
szerelem” című operettjét, 
ebben énekelte el Melchi-
or doktorként a „Doktor úr, 
doktor úr, a maga szíve sose 
fáj” című dalt. A fülbemászó 
dal olyan sikernek bizonyult, 
hogy még jóval később sem 

tudott úgy színpadra lépni, 
hogy a közönség ezt ne kö-
vetelte volna tőle. Ugyancsak 
az ő nevéhez fűződik „A vén 
budai hársfák békésen suttog-
nak” című dal népszerűsítése 
Eisemann Mihály Bástyasé-
tány 77 című operettjéből, 
valamint Breitner János szer-
zeménye, „Az öreg fiú dala”. 
Pedig nem ismerte a kottát, és 
állítása szerint mit sem értett 
a zenéhez. Népszerű szink-
ronszínész is volt, szeretett 
és kiválóan tudott szinkroni-
zálni. Az 1951-ben megalakult 
Magyar Szinkronfilmgyártó 
Vállalat az elsők között hívta 
szinkronmunkára. Ezen a vo-
nalon az igazi népszerűséget 

a „Foxi Maxi” című rajzfilmso-
rozat szinkronalakítása hozta, 
és persze Frédié, a kőkorszaki 
szakié. Tőle kapta hangját 
Karak, a róka, a „Vuk” című 
rajzfilmsorozat egyik hőse is, 
de bizonyára mindannyian 
emlékszünk Gombóc Artúr-
ra is. Sokat és nagy sikerrel 
foglalkoztatta a televízió és 
a rádió. A rádiókabaréban 
Agárdi Gáborral együtt éve-
kig ők voltak a két krahácsi 
atyafi, a fiatalabb korosztály 
körében népszerű „Mikrobi” 
című rádiójáték-sorozatban 
ő volt a címszereplő robot 
hangja. A televízióban vidám 
jelenetek biztos sikerre szá-
mító, állandó szereplője volt. 
Egyik főszereplője volt az 
1979-ben bemutatott „Indul a 
bakterház”-nak, amely azóta 

a magyar filmtörténet egyik 
klasszikusa lett. Játszott az 
1987-ben készült „Rab ember 
fiai”-ban. Utolsó filmszerepe 
a tánctanár Deutsch bácsi volt 
Koltai Róbert „Sose halunk 
meg” című vígjátékában, ame-
lyet 1993-ban mutattak be. 

Művészi munkáját 1959-ben 
Jászai Mari-díjjal ismerték el, 
1979-ben Érdemes művész, 
1984-ben Kiváló művész lett. 
Lánya, Csákányi Eszter Jászai- 
és Kossuth-díjas színésznő, 
Érdemes művész, a magyar 
színházművészet jeles alakja. 
Csákányi László negyven évet 
töltött el a pályán, Budapesten 
halt meg 1992. november 
3-án, a Farkasréti temetőben 

helyezték örök nyugalomra.
A szentgotthárdi mozi 2013. 

december 8-án, fennállásának 
100. évfordulóján felvette a 
Csákányi László Filmszínház 
nevet. Ezzel egy új korszak vet-
te kezdetét a minden tekintet-
ben megújult mozi életében, az 
évek és a városlakók szeretete, 
érdeklődése pedig igazolta azt, 
hogy érdemes volt időt, ener-
giát és pénzt fordítani arra a 
kezdeményezésre, amelyet egy 
lelkes lokálpatrióta és filmked-
velő csoport indított útjára. 

A mozi azóta nem csupán 
hagyományos funkcióját látja 
el, helyet ad közönségtalál-
kozóknak, kulturális progra-
moknak, és a filmklub is egyre 
nagyobb népszerűségnek 
örvend. Talán elmondhatják, 
hogy az intézmény tevékeny-
sége méltó a névadójához. 

Csákányi László 100. szüle-
tésnapja alkalmából a mozi 
galériáján egy kis kiállítást 
rendeztek be, amelyet egy-
előre sajnos csak fotókon 
láthatnak, de bíznak benne, 
hogy a vírushelyzet elmúltával 
mihamarabb személyesen 
is megtekinthetik a művész 
néhány használati tárgyát, 
amelyeket lánya, Csákányi 
Eszter  Kossuth- és Jászai Mari-
díjas színművésznő bocsátott 
a város rendelkezésére. 

Információ: 
Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal

Száz éve született Csákányi László

Csákányi László 
a gimnázium előtt

Kiállítás a mozi galériáján
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Ebben a tanévben a járványügyi helyzet miatt a szent-
gotthárdi Arany János Általános Iskolában elmarad a jól 
ismert Kukucskáló program, amely alkalmat teremthetne 
arra, hogy a leendő elsősök és szüleik személyesen talál-
kozzanak az ott tanító pedagógusokkal, megismerkedjenek 
az iskola épületével, felszereltségével, és megtapasztalják 
az iskola gyermekbarát légkörét. A tanítók mindig meg-
különböztetett figyelemmel és szeretettel készülnek a kis 
elsősök fogadására. 

A személyes találkozás 
helyett idén más kommuni-
kációs csatornákon keresztül 
tájékoztatják a beiratkozás 
előtt álló gyermekek szüleit. 
Az iskola weboldala folyama-
tosan frissül, ahol nyomon 
követhetik a legfrissebb in-
formációkat, megtalálhatják 
a beiratkozáshoz szükséges 
valamennyi nyomtatványt, 
videós segítséget kaphat-
nak az elektronikus rend-
szer kezeléséhez. Az iskola 
Facebook oldala pedig az 
azonnali, naprakész kommu-
nikációt segíti, ezért érdemes 
azt is követni.

2021 szeptemberében a 
beiratkozó gyermekek lét-
számától függően egy hagyo-
mányos és egy nemzetiségi 
osztály indítását tervezik. 
Az újság mostani számában 
a két leendő osztályfőnök, 
Horváthné Kovács Adrienn 
és Ligetvári-Németh Katalin 
bemutatkozását olvashatják, 
akik szakmai tapasztalatuk-
ról, tanítói hitvallásukról és 
terveikről beszélnek.

Horváthné Kovács Adrienn 
– a hagyományos osztály 
osztályfőnöke 2021 szept-
emberétől:

Az Arany János Általá-
nos Iskola számomra nem-
csak munkahely, hanem 
gyermekkorom iskolája. Ta-
nítványaimnak azokat az 
értékeket, tudást és hagyo-
mányokat adom át, melye-
ket itt szereztem hajdanán. 
Alapvető számomra ezáltal 
az emberség, a tolerancia, 
a gyermekekhez pedig sze-

retettel és türelemmel for-
dulok. 

Az általam használt vál-
tozatos tanítási  módsze-
rek és eszközök elősegítik a 
könnyebb és élvezetesebb 
tanulást. Állandó motivációt 
jelent számomra a tehet-
séges diákok fejlesztése, a 
gyengébbek felzárkóztatása. 
Munkám során fontosnak 

tartom a lassabb, de bizto-
sabb haladást. 

A zene számomra lételem. 
A muzsika megszerettetése 
a gyermekekkel öröm és 
kihívás is egyben, amely fo-
lyamatos megújulásra ösztö-
nöz. Az énekkar vezetőjeként 
saját osztályaimban mindig 

különös hangsúlyt fektetek 
ennek a területnek az ok-
tatására. Osztályfőnökként 
ezenkívül örömmel szer-
vezek túrákat, kiránduláso-
kat és színházlátogatást is 
a gyermekeknek a kötelező 
teendők mellett.

A következő tanévben a 
hagyományos első osztály 
osztályfőnöke leszek. Nagyon 

fontos számomra a bizalom 
kiépítése a kis elsősökkel és 
szüleikkel, valamint termé-
szetesen az is, hogy a tanulók 
biztos tudással lépjenek négy 
év után a felső tagozatba. 

Ligetvári-Németh Katalin  a 
nemzetiségi osztály osztály-
főnöke 2021 szeptemberétől.

Nyelvszakos tanárként 
szem előtt tartom, hogy tisz-
telni, tanulni kell más népek 
nyelvét, tanítóként pedig azt 
vallom, hogy anyanyelvünk 
ápolása kötelesség. Kisdiák-
jaimnak ezen elvek mentén 
kívánok irányt mutatni.

Osztálytanítóként szeretet-
teljes, biztonságos és moti-
váló környezetet biztosítok a 
tanulók számára, amely során 
a számolás és írás elsajátítása 
is könnyebb számukra. Fon-
tosnak tartom, hogy szívesen 
járjanak iskolába, így mindig 
őszinteséggel, elfogadással és 
türelemmel fordulok feléjük.

A tanórákon gyakran vá-
lasztok olyan tanulási mód-
szereket, melyek hozzájárul-
nak a gyerekek fejlődéséhez, 
a társaikkal való együttmű-
ködéshez, a reális önértéke-
léshez. Tanítványaimat sok 
dicsérettel, pozitív megerő-
sítéssel ösztönzöm a tanulás 
során. Tanóráimat igyekszem 
minél játékosabb módon 
megtervezni, melyhez rend-
szeresen igénybe veszem a 
rendelkezésre álló digitális 
eszközöket. 

Szeretettel várom a gyer-
mekeket ősztől a nemzetiségi 
osztályomba! Osztályfőnök-
ként megígérhetem, minden 
esetben segítségükre leszek.

A beiratkozással kapcsolat-
ban a honlapon található elér-
hetőségeken Schleipfnerné 
Gáspár Andreától, az intéz-
mény vezetőjétől bővebb tá-
jékoztatás is kérhető, szívesen 
nyújt segítséget az érdeklődő 
szülőknek. 

(Információ: Arany iskola)

Beiratkozás előtti tájékoztató az első osztályosok szüleinek

Horváthné 
Kovács Adrienn

Ligetvári-Németh 
Katalin
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A szentgotthárdi Nagybol-
dogasszony Plébániatemp-
lom kórusa 2006 februárjá-
ban alakult újjá és immáron 
15. éve működik ilyen for-
mában Soós János kántor-
karnagy, orgonaművész ve-
zetésével. 

A 2006. február 13-i megúju-
lása óta a kórus rendíthetetlenül 
törekszik a hagyományos egy-
házzenei kórusmuzsika érté-
keinek megőrzésére, ápolására 
és bemutatására. Az egyházi év 
jelentős ünnepein az ünnepkör-
höz illő egyházi kórusművek, 
motetták, misék előadásával 
igyekeznek szebbé, bensősége-
sebbé tenni a liturgiát.

Az énekkar repertoárjában 
reneszánsz, klasszikus és ro-
mantikus mesterek: Josquin, 
Lassus, Palestrina, Händel, 
Haydn, Mozart, Beethoven, 
Schubert, Bruckner, Franck 
munkái mellett kiemelt sze-
repet kapnak magyar szerzők 
is: Liszt Ferenc, Kodály Zoltán, 
Harmat Artúr, Bárdos Lajos, 
Halmos László, Farkas Ferenc, 
Werner Alajos, kiknek művei 
rendszeresen felhangzanak a 
templomban.

Az énekkar létszáma: 20-22 
fő, akik egyházi zenét szerető 
és művelő amatőrök. Hittel, 
szorgalommal, kitartással és 
lelkesedéssel járnak próbák-
ra. A kórustagok jól össze-
szoktak az elmúlt évek során, 
fegyelmezett munka folyik 
a próbákon, és szerepléseik 
is egyre szebben sikerülnek. 
Kijelenthető, hogy mostanra 
igazi közösséggé vált az ének-
kar. A tagok az egyházzenei 
szolgálatuk révén is vallják, 
hogy „aki énekel, az kétszere-
sen imádkozik”.

A kórus az eltelt 15 év alatt 
számos vendégszereplést tud-
hat maga mögött, felléptek re-
pertoárjukkal a Szombathelyi 
Egyházmegye több települé-
sén is (Kőszeg, Szombathely-
Szőlős, Csákánydoroszló, Kör-
mend, Kemestaródfa, Rátót, 
Apátistvánfalva, Szakonyfalu, 
Zalalövő, Zalaegerszeg, Sa-
lomvár, Celldömölk), illetve 
Ausztriában is volt koncertjük 
(Sankt Martin an der Raab, 
Maria Bild). Állandó résztvevői 
és szolgálattevői a Keresztény 
Megmozdulásokért Egyesület 
által szervezett zarándoklatok 
szentmiséinek is. 

Szentgotthárd zenei életé-
nek és kultúrájának igaz, csak 
egy kis szegmensét képviseli 
ez a lelkes kórus, mégis, a tagok 
elköteleződése a hagyományos 
egyházi énekek, egyházi kó-
rusmuzsika értékei és tovább-
örökítése iránt vitathatatlan. 
A kórus szívesen fogad a tagjai 
sorába további lelkes, fiatal, 
egyházi zenét szerető, énekelni 
akaró és tudó szentgotthárdit!

A kórus az idei esztendő-
ben szeretné felvenni Szent 
Bernát nevét, egyrészt a cisz-
terci rend alapítója iránti 
tiszteletük jeléül, másrészt 
kifejezésre juttatva a Nagy-

boldogasszony Plébánián a 
20. század első felében műkö-
dő elődkórus öröksége iránti 
elköteleződésüket, folytatva 
a városban már meglévő 
egyházi kórusmuzsika hagyo-
mányait.

Az elmúlt 15 év erőfeszíté-
seiért, sikereiért és örömeiért 
hálaadó szentmise keretében 
mondtak köszönetet a kó-
rus tagjai, akiket plébánosuk, 
Bodorkós Imre atya mellett 
dr. Székely János püspök és 
Bérczi Bernát ciszterci apát úr 
is köszöntött.

Dr. Sütő Ferenc 
kórustag

Jubiláló templomi kórus

Az olasz–amerikai Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCA) és 
a francia Groupe PSA autóipari konszern egyesülésével a 
világ negyedik legnagyobb járműipari vállalata jött létre 
– jelentették be január 19-én Amsterdamban. A további-
akban Stellantis N.V. néven működő céghez tartozik a PSA 
szentgotthárdi gyára, az Opel Szentgotthárd Kft. is. 

A két igazán erős értékesí-
tési adatokat és biztos pénz-
ügyi hátteret magáénak tudó 
vállalatcsoport egyesüléséből 
megszületett Stellantis N. V. 
mint igazán globális vállalat, 
amelynek 400 ezer alkal-
mazottja van, 14 autómárkát 

gyárt, köztük a Fiat, Chrysler, 
Opel, Peugeot, Citroën, Jeep, 
Maserati és Alfa Romeo már-
kákat. A konszernt a PSA ko-
rábbi vezérigazgatója, Carlos 
Tavares irányítja.

A Stellantis már erős pi-
accal rendelkezik három 

fontos régióban: Európá-
ban, Észak-Amerikában és 
Latin-Amerikában – továb-
bá kiaknázatlan potenciál-
ját szeretné kihasználni az 
olyan piacokon, mint Kína, 
Afrika, a Közel-Kelet, Óceá-
nia és India. A vállalat több 
mint 30 országban, több 
mint 130 piacon van jelen. A 
márkák lefedik a teljes piaci 
spektrumot a hagyományos, 
a prémium és a luxuskate-
góriát, illetve a pickup, SUV 
és haszongépjármű szeg-

menseket beleértve, továbbá 
elkötelezett mobilitási, pénz-
ügyi, alkatrész-beszállítói 
és szolgáltatási feladatokat 
látnak el. A szinergiák ered-
ményeként nem várható 
gyárbezárás. A vállalat el-
kötelezett abban, hogy aktív 
társadalmi szerepet játsszon, 
így például hosszú távon 
törekszik arra, hogy min-
den gyáregységében elérje a 
karbonsemlegességet.

(Információ: 
Stellantis N. V. közleménye)

Stellantis: 
egy világelső fenntartható mobilitási vállalatot építenek
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának Facebook oldalán 
január 22-én délután emlékeztek meg a magyar kultúra 
napjáról. Bár hagyományos ünneplésre most nem volt le-
hetőség, bíztak benne, hogy a színvonalas műsorelemekkel 
– ha rendhagyó keretek között is – de méltóképpen tudtak 
megemlékezni e jeles napról.

 Az online program első 
elemeként Huszár Gábornak, 
Szentgotthárd polgármeste-
rének köszöntőjét hallhatták 
az érdeklődők, majd pedig 
a Takács Jenő Alapfokú Mű-
vészeti Iskola tanulóinak és 
tanárainak közreműködésével 
kaptak ízelítőt a ma-
gyar kultúrából.

Joó Levente ének-
produkciójával in-
dították a műsort, 
akit felkészítő tanára, 
Berkes Dániel kísért 
zongorán.

Bódis Panna Júlia 
fuvolajátékával foly-
tatódott a program, zongorán 
Páliné Herczeg Anita kísérte, 
felkészítő tanára Sipos Éva.

Ezt követően ismét énekszót 
hallhattak, Varga Nórát fel-

készítő tanára, Berkes Dániel 
kísérte zongorán.

A zenei darabok egy citerás 
előadással záródtak Cservék 
László (felkészítő tanár), Bakó 
Dominik, Bakó Benedek, Bakó 
Levente és Mihály Márton 
közreműködésével.

Végül, de nem utolsósorban 
egy különleges összeállítást 
láthattak a Takács Jenő Alapfo-
kú Művészeti Iskola képzőmű-
vész tanulóinak alkotásaiból. 

A fázisfotókból kibontakozó 
remekműveket Takács Gergő, 
Stéger Emese, Gortva Rebeka, 
Németh Marcell, Achammer 

Luca, Kozó Jázmin, Csilinkó 
Zsóka, Domiter Dorka, Pál Lei-
la, Sipos Adél és Apáti Csenge 
készítették. Felkészítő tanáruk 
Csomósné Boros Erika.

Nagyon köszönjük a Ta-
kács Jenő Alapfokú Művészeti 
Iskola intézményvezetője, 
Sebestyénné Németh Eszter 

munkáját, akinek segítsége 
nélkül nem sikerült volna 
összeállítani a magyar kultúra 
napjának műsorát.

Köszönjük a Gotthárd TV 
munkatársának, Ágoston Gá-
bornak, hogy a zenei előadá-
sok felvételével hozzájárult a 
város online ünnepségének 
megvalósításához.

Információ: 
Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal

A magyar kultúra napját rendhagyón ünnepelték

Szentgotthárdon a rábakethelyi templom mellett egy kis 
emlékhelyet alakítottak ki Kovács Imre esperes úr és Rimfel 
Ferenc plébános emlékére. A hívek itt is emlékezhetnek rájuk, 
gyertyát gyújthatnak és imádkozhatnak lelki üdvükért.

Bodorkós Imre atya el-
mondta, Rábakethelyen a 
templom külső falán több év-
századra visszamenőleg meg-
találhatók azoknak a lelki-
pásztoroknak a nevei, akik itt 
szolgáltak: „halott pásztorok a 
halott nyáj között” – hirdeti a 
tábla. Az emlékfalra újabb két 
nevet írtak, a Máriaújfaluból 
származó Takács András 
zalaegerszegi lelkészét és 
Dallos Imre ny. plébánosét. 
Akiket itt temettek el, azok-
nak a sírját szépen gondoz-
zák a hívek. Ez is inspirál-
ta a rábakethelyieket, hogy 
azoknak a plébánosoknak 

is emlékművet emeljenek, 
akiknek a nyughelye más-
hol van. Kovács Imre plébá-
nos 1972-től 1993-ig szolgált 
rábakethelyi plébánosként, a 
közelmúltban elhunyt Rimfel 
Ferenc plébános 1993-tól 
2007-ig rábakethelyi, 2007-től 
2019-ig pedig Szentgotthárd 
városának plébánosa volt. 
A templom mellett fém dísz-
kerítéssel választottak le egy 
kis emlékhelyet, ott egy Kol-
lár Csaba által faragott grá-
nitkövön örökítették meg a 
nevüket. Egy régi öntöttvas 
keresztet is renováltak, ezt 
Fazekas István, Rábakethelyen 

élő vállalkozó újította fel. 
Az emlékhelyet decemberben, 
advent második vasárnap-
ján, szentmise után, Kissné 
Köles Erika, a magyarországi 
szlovén nemzetiség parla-
menti szószóló asszonya, Hu-
szár Gábor polgármester, dr. 
Haragh László, a rábakethelyi 
városrészi önkormányzat 

elnöke, valamint dr. Sütő Fe-
renc, máriaújfalui település-
részi önkormányzati képvi-
selő, egyházügyi tanácsnok 
és a szép számú emlékező 
hívő jelenlétében megáldotta 
Bodorkós Imre érdemesült 
esperes, plébános. 

(t. m.)
Fotó: Bana Ferenc

Őrzik lelkipásztoraik emlékét
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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 

A Központi Statisztikai Hiva-
tal az idei évre tervezett nép-
számlálással kapcsolatban 
az alábbiakról tájékoztatta 
Hivatalunkat: 

A 2021. évi 
népszámlálás-
ról szóló 2018. 
évi CI. törvény 
rendelkezései szerint Ma-
gyarország területén 2021. 
május 1-jén 0 órakor fenn-
álló állapot alapulvételével 
a természetes személyekről 
és a lakásokról nép- és la-
kásszámlálást kell tartani. 
Az adatgyűjtés interneten, a 
kérdőívek önálló kitöltésével, 
valamint elektronikus eszközt 
használó számlálóbiztosok 
közreműködésével valósul 
meg. A jelenlegi járványhely-

zetben az adatszolgáltatók és 
a számlálóbiztosok egészsé-
gének védelme érdekében a 
kormány olyan döntést hozott, 

hogy a népszámlálást későb-
bi időpontra kell halasztani.  
A 45/2021. (II. 5.) Korm. ren-
delet szerint a népszámlálást 
2022. október 1-jén 0 órakor 
fennálló állapot szerint kell 
végrehajtani.  

A kormányrendelet értel-
mében tehát 2021-ben a nép-
számlálás elmarad.  

Információ: 
Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal

Jövőre halasztják 
a népszámlálást

Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy a parkolóbérletek 
kiadása a koronavírus-veszélyhelyzetre tekintettel beve-
zetett díjmentes időszak alatt szünetel. A 2020. évi bérletek 
érvényességi ideje automatikusan meghosszabbodik 1 
hónappal a fizető parkolás újra indulásakor.

Fontos változás lép viszont életbe az új bérletek áru-
sításakor, az új parkolóbérletek kiállításához nem kell a 
gépjármű-súlyadó befizetéséről szóló igazolás.

Az új kedvezményes éves parkolóbérletét magánsze-
mély a lakcímet igazoló hatósági igazolványának és a 
gépjármű érvényes forgalmi engedélyének bemutatásával 
vásárolhatja meg.

Az új közületi kedvezményes éves parkolóbérletet társas 
vállalkozás, illetve egyéb jogi személy a szentgotthárdi 
székhelyét vagy telephelyét igazoló okirattal és a gépjármű 
forgalmi engedélyével veheti meg.

Az új, munkáltatói kedvezményes éves parkolóbérletet 
a Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft. 
(SZET Kft.) által kiadott munkáltatói igazolás formanyom-
tatvány használatával lehet megvásárolni.

A bérletek értékesítését a SZET Kft. végzi a Szentgotthár-
di Közös Önkormányzati Hivatal épületének földszintjén. 

További információ: www.szet-kft.hu
Információ: 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal

Parkolóbérlettel kapcsolatos 
tájékoztatás
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Egészségünkért, ismeretterjesztő sorozat (40.)
A zajártalomról

Becslések szerint lakos-
ságunk 2-3 %-a szenved va-
lamilyen típusú és mértékű 
halláskárosodásban. Ebben 
a statisztikai halmazban sze-
repelnek a csecsemőkortól 
aggastyánkorig fellelhető 
hallássérüléssel járó megbe-
tegedések. 

A hangforrás a rugalmas 
test rezgése, mely mint nyo-
máshullám átterjed a kör-
nyező rugalmas közegre, a 
hangtérre. A 15 Celsius-fokos, 
száraz levegőben a hang 
sebessége 340 m/s. A hang 
intenzitása (erőssége) a hang-
hullám terjedési irányára 
merőleges egységnyi terü-
leten áthaladó hangenergia 
teljesítményének közepes 
értéke: W/m². A legkisebb 
hangintenzitás, amit már 
meghallunk 10-12-en W/
m². A kellemetlen erősségű 
hang 1W/m². A mindennapi 
életben a könnyebb kezel-
hetőség miatt, bevezették a 
dB (decibel-skálát), amely a 
két intenzitás közötti viszony 
10-es alapú logaritmusát je-
lenti. A rutin diagnosztikában 
használatos audiométerek 
dB-skálára lettek kalibrálva. 
A hallásmérés során a tiszta, 
szinuszos, generátor-gerjesz-
tett hangokat hasonítjuk a 
páciens hallásához. 

A hallás során a hang-
hullámok bejutnak a hal-

lójáratba, megrezegtetik a 
dobhártyát, a hallócsontok a 
rezgést fölerősítik, és a belső 
fül folyadékrendszeréhez 
jutnak, a csiga ovális ablakán 
keresztül. A folyadéktérben 
hullámok keletkeznek, me-
lyek a szőrsejteket meghaj-
lítva elektromos potenciállá 
alakulnak át. A receptor szőr-
sejtektől induló elektromos 
jel bonyolult úton jut el az 
agykéreg azon területére, 
ahol a hang érzékelése, a 
percepció történik. A hal-
lás folyamata vezetéses és 
idegi komponensekből áll. 
A vezetéses típusú halláská-
rosodások gyógyíthatók, az 
idegi folyamatok alig, inkább 
a káros folyamatok lassítása, 
a megelőzés a cél. 

A zaj fizikai értelemben 
a különböző magasságú 
és erősségű hangoknak a 
rendszertelen keveréke. Az 
ártalmas zaj kellemetlen és 
zavaró is. Csökkenti a kom-
munikációs lehetőséget és 
a figyelmet, fáraszt, elősegíti 
a balesetek kialakulását, és 
egészségkárosodást okozhat. 
A hallószerv hang behatá-
sára létrejövő elváltozásai 
lehetnek átmenetiek és ma-
radandóak.

Az átmeneti el-
változások közül 
a legjelentősebb a 
hallásküszöb emel-

kedése, mely egyszeri, tartós 
és intenzív hangbehatásra 
alakul ki. Mértéke elérheti a 
40-50 dB-t is. A 85 decibelnél 
nagyobb, tartós hangterhelés 
(pl. 8 órás műszak) megszűné-
se után, a hallás fokozatosan 
visszatér, de teljesen csak 16 
óra elteltével állhat helyre. Az 
átmeneti időszak szubjektív 
tünete lehet a fülcsengés és 
teltségérzet.  

A heveny hallószervi ká-
rosodás, mint az akusztikus 
trauma (robbanás, lövések 
leadása stb.) 125 dB-t meg-
haladó hangintenzitás esetén 
alakulhat ki. Ilyenkor az ana-
tómiai struktúrák sérülhet-
nek. A hallásromlás féloldali, 
azonnal kialakul. Azonnali 
kórházi szakellátást igényel.

A krónikus akusztikus ká-
rosodás ismétlődő, a 85 dB-t 
meghaladó zajexpozíciót (zaj-
nak való kitettség) követően 
alakul ki. Az expozícióban 
eltöltött idő növekedésével a 
folyamat progrediál (súlyos-
bodik). A fülzúgás is állandó-
sulhat, és percepciós típusú 
halláscsökkenés alakul ki. A 
halláscsökkenés kétoldalú. 

A zajexpozíciónak kitett 
dolgozók hallásának védel-
mére törvények, szabályok, 

rendeletek vannak érvény-
ben: alkalmassági vizsgálatot 
kötelező jelleggel, a mun-
katérben egyéni hallásvé-
dő eszközök (vatta, füldugó, 
fültok, sisak) használata és 
a munkatérben zajcsökken-
tő műszaki intézkedések 
bevezetése. Érzékelhető a 
munkavédelmi felelős és a 
foglalkozás-egészségügyi 
orvos kiemelt szerepe.

A szórakoztató eszközök 
halláskárosításáról is essék 
pár szó. A hangversenyter-
mek túlzott hangerősítése, a 
hordozható eszközök (Walk-
man, MPS-3-4, AirPods) gya-
kori folyamatos használata is 
okozhat hallószervi elválto-
zásokat! A zajforrás a hallójá-
ratba helyezett hangszóróból 
közvetlenül a dobhártyára 
jut, ezért alakulhat ki a káro-
sodás, azaz halláscsökkenés.

Az elmondottak értelmé-
ben figyeljünk magunkra, 
tartsuk be a munkavédelmi 
szabályokat.

Mindenekelőtt legfonto-
sabb cél a károsodások meg-
előzése!

Dr. Beke Árpád
audiológus,

foglalkozás-egészségügyi 
szakorvos

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

Nyugdíjas Egyetemet szerveztek helyi előadók közremű-
ködésével Szentgotthárdon. A Járvány miatt a Gotthard Tv 
rögzítette az előadásokat, amiket a Tv sugárzott, és interneten 
is elérhetők voltak. Az előadásokhoz kapcsolódva kérdéseket 
tettek fel, jutalmat ajánlottak azoknak, akik minden előadás 
kapcsán helyesen válaszolnak az adott kérdésre. 

Az előadások főként tör-
ténelmi témákat öleltek fel, 
Szentgotthárd múltjáról, az ad-
venti időszakról, a rábavidéki 
szlovének történelméről szól-

tak, de a mai kor unokázós csa-
lásait is elemezték. Az előadók: 
Horváth Zsuzsanna nyugdíjas 
történelemtanár, Bodorkós 
Imre plébános, Kollerné Loós 

Zsuzsanna lelkész, Sisakné 
Páll Klára lelkész, Kissné Köles 
Erika, a szlovén nemzetiség 
parlamenti szószólója, Varga 
Sándor rendőr alezredes.

Február 2-án Papp Bálint, 
a Muraba Európai Területi 
Társulás igazgatója adta át a 
jutalmat a Nyugdíjas Egyetem 
„senior hallgatójának”, dr. 
Frank Rózának. Sikeres vizsgát 
tett, minden kérdésre vála-

szolt. Értékes könyvcsomagot, 
Murabas ajándéktárgyakat és 
egy elismerő oklevelet kapott. 

Frank Róza elmondta, min-
den előadás tetszett neki, 
nagyon érdekfeszítők és hasz-
nosak voltak a prezentációk. 

Papp Bálint elmondta, az 
idén is szeretnék folytatni a 
Nyugdíjas Egyetemet, az első-
höz hasonló magas színvonalú 
előadásokkal. (t. m.)

Folytatni szeretnék a Nyugdíjas Egyetemet
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Régi hagyomány, hogy iskolánk, a Takács Jenő Alapfokú 
Művészeti Iskola zenetörténeti-képzőművészeti versenyt 
rendez. A 2020-2021-es tanévben a járványhelyzetre való 
tekintettel online versenyt hirdettünk. A zenetörténeti ver-
seny Ludwig van Beethoven születésének 250. évfordulója 
alkalmából, az ő munkásságára, műveire épült.

A képzőművészeti bemu-
tató célja, hogy kapcsolatot 
képezzen Beethoven zenei 
munkásságára jellemző vo-

nások és az érintett korszak 
képzőművészeti stílusjegyei 
között, a képzőművészet sajá-

tos műfajában. A zenetörténeti 
versenyre négy csapat jelent-
kezett. Mindnyájan ügyesen, 
kreatívan oldották meg a fel-

adatokat. Munkájukat nehezí-
tette, hogy a felkészülés ideje 
alatt több csapattag és peda-

gógus is karanténba került. A 
zsűri minden csapatot arany, 
ezüst vagy bronz oklevéllel 
jutalmazott. A szentgotthárdi 
Muzsikáért Alapítvány jóvol-

tából pedig ajándékutalványt 
kaptak a versenyzők.

A képzőművészeti verseny-
re tizenegy alkotás érkezett. 
A szentgotthárdi Takács Jenő 
Alapfokú Művészeti Iskola 
mellett, a sárvári Koncz János 
AMI Répcelaki Tagozatának 
tanulói is küldtek be pálya-
munkákat. A képzőművészeti 
alkotásokat arany, ezüst és 

bronz minősítéssel értékelte 
a zsűri. 

Gratulálunk minden ver-
senyzőnek és felkészítő ta-
nárnak.

A képzőművészeti alko-
tások közül Pál Leila és Ko-
leszár Gréta munkája látha- 
tó, illetve a zenei versenyre 
a Beethovenisták csapata 
Beethovenről egy verset írt, 
ami a következő oldalon 
olvasható.

Nagy-Herczeg Réka
(Takács Jenő Alapfokú 

Művészeti iskola)

Zenetörténeti versenyt hirdettek Beethoven 
születésének 250. évfordulójára

A 478/2020. (XI. 3.) Kor-
mányrendelettel kihirde-
tett veszélyhelyzetben a tele-
pülési önkormányzat képvi-
selő-testületének feladat- és 
hatáskörét a polgármester 
gyakorolja, ennek megfele-
lően Huszár Gábor polgár-
mester a veszélyhelyzet alatt 
minden hónapban két alka-
lommal dönt a várost érintő 
előterjesztésekről. Minden 
hónap 15. és 30. napjáig el-
készült előterjesztésekkel 
kapcsolatban hoz döntéseket 
az azt követő napokban, és a 
tavasszal kialakított gyakor-

latnak megfelelően ezúttal is 
előzetesen egyeztet a képvi-
selő-testület tagjaival.

A polgármester jóváhagyta 
a Szentgotthárd és Térsé-
ge Önkormányzati Társulás 
2020. évi munkájáról szóló 
beszámolót. A Társulás mun-
káját is befolyásolta a tavalyi 
évben a koronavírus-jár-
vány, a döntések egy részét 
az elnök hozta meg a veszély-
helyzet fennállása alatt. Több 
intézmény fenntartójaként 
elsősorban azok működte-
tése és az ahhoz tartozó fel-
adatellátás tette ki a munka 

legnagyobb részét. 2020-ban 
több mint 650 millió Ft-tal 
tervezték meg a Társulás költ-
ségvetését, amelyhez közel 
21 millió Ft-tal több normatív 
állami támogatás érkezett a 
társulási formában történő 
feladatellátás okán.

Jogszabályi rendelkezés 
értelmében lehetőség nyílt 
az elfogadott 2019. évi költ-
ségvetési maradvány kor-
rekciójára, az erről készült 
jegyzőkönyvet elfogadta a 
polgármester. 

Telektulajdonosi kére-
lem alapján a polgármester 

zsidahegyi ingatlanok bel-
területbe vonásának kezde-
ményezéséről határozott, 
illetve döntött ingatlanok 
el- és bérbeadásáról, azok 
meghirdetéséről is. 

Hozzájárult az Önkor-
mányzat 100%-os tulajdo-
nában álló Gotthárd-Therm 
Kft. hitelfelvételéhez is, és az 
éven belüli lejáratú munka-
bér és működési célú hitel 
felvételéhez készfizető ke-
zességet is vállalt. 

Információ: 
Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal 

Zsidahegyi ingatlanok belterületbe vonását kezdeményezte
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Vers Beethovenről
Beethoven. E nevet hallva sok minden jut eszünkbe,

Zeneszerző, bernáthegyi ötlik fel a fejünkbe.
Itt és most a Ludwig van és lesz a széles központban,

Remélem, hogy eme sorral az Önök kedvét feldobtam.

Legyünk kicsit komolyabbak, nem kell itt süketelni,
Ennek is lesz apropója, fogunk mi még leülni!

Lássuk, s halljuk zenevilág eme nagyja hova jut,
Jó apropó lesz e verseny, nézzük meg, hogy ki mit tud!?

Mikor is volt? Két és fél száz éve, hogy megszületett,
Észak-Rajna-Vesztfália nem tudta még ki lehet.
Mint ahogy a Bonngasse 20. lakói is kedvelték,

Miből lesz a cserebogár? Még csak nem is sejtették!

Iparosok, földművesek voltak az Ő ősei,
Hangszerük a kasza, s kapa, mezők, földek hősei.

Ahogy szálltak nemzedékek, jöttek már a zenészek,
Nagypapa és édesapa igen tisztelt személyek.

Egyik basszus, másik tenor, jó udvari muzsikus,
Zeneszerzés és dalolás, egyik sem volt laikus.

Látható, hogy felmenőknek hangja nem volt piskóta,
Nem is kellett pénzt keresni, holmi olcsó bisztróba.

Nemes udvar zenészei nem éreztek kétséget,
Kis Beethoven lábról levett mindennemű népséget.

Tudásával, nyilvánosan pénzt keresve zenélget,
Lett Ő család eltartója, efféléket beszéltek.

Kamasz srácként zeneművek pattantak a fejéből,
Látni már, a tehetsége megél majd a nevéből.

Bécsi évek, Mozart és Haydn vitán felül legjobbak,
Kottajelek varázstollból többé már ki nem fogytak.

Első bécsi koncertjén a közönsége láthatta,
Mily őserő zenél benne, nincs mi útba állhatna.
Nem keresett mintákat a közeli, s a régmúltban,

Zeneműve zongorára megíródott B-dúrban.

Európa városai fogadták Őt lelkesen,
Egy volt a szó, zene szava, nem beszéltek nyelveken.

Prága, Berlin, Drezda, Buda számtalanul szép helyen,
Koncert végén, annál tovább vastapsuk volt végtelen.

S ha már Buda került szóba, vannak egyéb esetek,
Amikor is történettel Magyarhonba evezek.

A Budai Teátrumban kerek 1800-ban,
Adott koncert volt a csoda, egyetlen ez országban.

Kötődése magyarokkal nem volt éppen sekélyes,
Martonvásár, Brunszvik család, barátságuk kedélyes.

Befejezvén szonátáját „Szenvedéllyel” alcímmel,
Ajánlotta Ferenc részére 23-as hangszínnel.

Állítólag Martonvásár Beethoven múzeumban
Van egy hajtincs, ami Tőle nagy titkokban lenyisszant.

Akár így van, akár mese, nem is számít igazán,
Örök marad ez a lényeg, komolyzene színpadán.

Megkomponált műveinek hossza szinte végtelen,
Van egy-kettő, ami bizony nagyon fontos énnekem.
Egmont-nyitány, szimfóniák, szonáták zongorára,

Vonósnégyes, Für Elise, Fidelió operája.

Mitől lett oly különleges eme élet termése?
Füle tette, maradt neki kottahangok emléke.

Ötven évet hallott, aztán következett síri csend,
Mégis nagyok közt a neve, így marad ez most már szent.

Megélt sokat, s ennél többet, lélekben, ott legbelül.
Fent a csúcson, lent a mélyben, s majd a magány rejtekül.

Életműve elképesztő! Hatással volt sok másra,
Klasszicista? Romantikus? Egyik másiknak társa.

Mikor elment, tízezrekkel ment utolsó útjára,
Nyughelyének szomszédai méltán büszkék múltjára.

Schubert, Mozart, Brahms és Strauss most már együtt zenélnek.
Műveik még sok-sok évig nekünk mindig mesélnek.



14 Szentgotthárd

120 éve, 1901 februárjától 
kezdődött el fokozatosan a 
termelés a Bécsben élő, de 
olasz származású Bujatti fivé-
rek: Herman, Tódor és Ferenc 
György alapította Selyem-
gyárban. A céget közkereseti 
társaságként jegyezték be a 
szombathelyi törvényszé-
ken 1899. október 28-án. A 
kezdetekkor a 121 szövőgépet 
Svájcból, a hernyóselymet 
Olaszországból vásárolták. 
Hamarosan az utcáinkra is 
ültetett szederfák leveleinek 
segítségével helyben is meg-
tanulták a selyemhernyók 
nevelését, mely tevékenység 
jövedelmet jelentett az azzal 
foglalkozóknak.

75 éve, 1946. február 1-10. 
közt 45 főt vittek el Rábafü-

zesről közmunkára. A kitele-
pítési rendelet hatására 
a németeket rendsze-
resen elvitték dolgozni, 
12 fő iparost még a fog-
lalkozása gyakorlásától 
is eltiltottak. Így érte el 
környékünket a kite-
lepítés hulláma május 
26-ára, amikor a zömé-
ben német anyanyel-
vű település több mint 
80%-át deportálták. Pár 
óra alatt közel ezer főt, 
családokat űztek el a 
kollektív büntetés elve 
alapján örökre a lakó-
helyükről.

75 éve, 1946. február vé-
gén először volt lehetőség 
felvételi vizsgát tenni a dol-
gozók gimnáziumába felnőt-
tek számára. Március 4-én 

kezdődött a tanítás. 30 fő 
nyert felvételt, 5 földműves, 
5 kereskedősegéd, 3 MÁV-
segédtiszt, 3 katona, 3 községi 
írnok, 3 gyári irodai beosz-
tott, 2 rendőr, 2 pénzügyőr, 2 
géplakatos és 2 üzemi alkal-
mazott. Külön önképzőkört 
alapítottak, mely Széchenyi 
István nevét vette föl.

30 éve, 1991. február 14-én 
vehették kezükbe Szentgott-
hárdon és a vonzáskörzetben 
élő szlovén anyanyelvű lako-

sok a Porabje („Rábavidék”) 
újság első számát. A helyben 
szerkesztett önálló lap in-
dítását Mukics Ferenc ja-
vasolta, Szukics Marianna 

a főszerkesztője. Kezdetben 
700 példányt nyomtattak a 
határ túlsó oldalán, Mura-
szombatban. A lap már egy fél 
emberöltő óta folyamatosan 
megjelenik irodalmi szlovén 
és tájnyelven. 

25 éve, 1996. február 11-én 
jött létre 13 fővel a Vörös-
kereszt Egészségvédő Kör, 
a következő év január 8-án 
változott a név Vöröskereszt 
Harmónia Egészségvédő 
Körre. A klub azóta folyama-

tosan, így jelenleg is több 
mint 40 fővel aktívan 
működik. Fő célkitűzése 
továbbra is az egészség-
kultúra fejlesztése és 
az egészséges életmód 
minél szélesebb kiter-
jesztése. Számtalan ke-
rékpár- és gyalogtúrán, 
közös tornán, kirándu-
láson, előadáson vesz-
nek részt, emellett szép 
számmal ott vannak a 
Szív és a Diabetes Klub, 
a Nyugdíjas Egyesület, a 
Pannon Kapu és a város 
szervezte rendezvénye-

ken: a Szedd Te akcióban, az 
adventi gyertya díszítésén 
vagy a főzőversenyen.

Összeállította: 
Talabér Lászlóné

Nevezetes szentgotthárdi évfordulók februárban

A XIII. Vass Lajos Népzenei 
Verseny középdöntőjén 
Arany minősítést szerzett a 
szentgotthárdi Békefi Antal 
Népdalkör. 

Rezső Rita, a népdalkör 
vezetője elmondta, a közép-
döntőre a járványhelyzet 
miatt felvétellel is lehetett 
jelentkezni, a kórus tagjai 
azonban a személyes meg-
mérettetés mellé tették le a 
voksukat. A verseny október 

3-án volt Sümegen a mű-
velődési központban. Arra 
számítottak, hogy többen 
lesznek, azonban rajtuk kívül 
csak néhány kórus vállalta a 

személyes fellépést. A szent-
gotthárdiak névadójuk em-
léke előtt is tisztelegve Békefi 
Antal gyűjtéséből állították 
össze népdalcsokrukat. 

A zsűri Arany minősítésre 
értékelte produkciójukat.

(t. m.)

Jól szerepeltek az országos népzenei versenyen
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RaabSTAT online projektzáró rendezvény • 2021. január 27. 
Az INTERREG V-A Ausztria Magyarország Együttműködési 

Program keretein belül, a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 
vezetésével megvalósított ATHU110 RaabSTAT - A Rába vízminő-
ségi és ökológiai állapota elnevezésű projekt záró rendezvénye, a 
Burgenlandi Tartományi Kormányhivatal szervezésében, tekintettel 
a COVID-19 járványügyi helyzetre, 2021.01.27-én online formában 
zajlott le.

A projektben zajló munkák befejezésével a hangsúly ezúttal 
a projekteredmények átadásán volt. A projektben elérni kívánt 
célcsoportok mindegyike meghívást kapott az említett online záró 
konferenciára, ahol a projektpartnerek, megbízott, külső szakértők, 
valamint a Magyar-Osztrák Vízügyi Bizottság képviseletében szá-
moltak be az előadók a projekt céljairól, eredményeiről. 

A rendezvényt magyar oldalról V. Németh Zsolt országgyűlési 
képviselő nyitotta egy köszöntővel, s a térségért felelősséget vállaló 
képviselőként, volt környezetügyért felelős államtitkárként, s egysze-
rű természetjáró polgárként méltatta a projektben dolgozó szakem-
berek munkáját, az aktív együttműködést, magyar-osztrák oldalról 
egyaránt, mely hozzájárul e rendkívül szép és olykor szeszélyes folyó 
állapotát veszélyeztető tényezők hatékony visszaszorításához.

„A folyó természetének további kiismerése, megfigyelése kellő 
alapot biztosít annak megóvására, használatára. Mindezek együtt 
az itt élőket és idelátogatókat, valamint a szakmai elhivatottságból 
érte dolgozókat egyaránt együttműködésre, kölcsönös áldozatvál-
lalásra kell hogy sarkalljon, határon innen- és túl” – hangsúlyozta 
beszédében. 

A rendezvényen mintegy 50 fő vett részt, akik számos előadást 
hallhattak, valamint az esemény végén lehetőség nyílt kérdések 
feltételére is. 

A projekt célja egyrészt közös monitoring végrehajtása volt, 
amely kiértékelése során kiderült, milyen hatással vannak a meg-
valósult beavatkozások a Rába állapotára a forrástól a torkolatig, 
így a projekt átfogó képet ad a folyót érő jelenlegi terhelésekről. 
Másrészt a felszíni víztestek Ausztriában és Magyarországon jó-
váhagyott vízgyűjtő-gazdálkodási tervekben meghatározott jó 
állapotnak való megfelelését is vizsgálta és javaslatokat tett további 
lehetséges intézkedésekre vonatkozóan a jó állapot eléréséhez, 
illetve megtartásához. 

A partnerek a fizikai-kémiai paraméterek és különböző élőlény-
csoportok vizsgálatát összesen 51 mintavételi ponton, egyidejűleg 
valósították meg. A vizsgálati eredményeket a projekt végén közös, 
kétnyelvű összegző dokumentumban rögzítették, amelyek a korábbi 
vizsgálatok eredményeivel is összevethetők. Így a projekt keretében 
végrehajtott vizsgálati tevékenység méltó befejezése az elmúlt 
közel két évtizedben a folyó ökológiai állapotának javítása céljából 
az osztrák és a magyar területeken végrehajtott intézkedéseknek, 
fejlesztéseknek. 

Mivel a Rába a hazai vízfolyásaink közül kiemelkedő természeti 
értéket képvisel, számunkra különösen fontos, hogy ezt a termé-
szeti értékét megőrizzük, a folyó jó ökológiai állapotát hosszú távon 
fenntartsuk. Ez azonban csak akkor biztosítható, ha a két állam, a 
magyar és az osztrák szakemberek között az elmúlt évtizedekben 
kialakult kiváló együttműködés a jövőben is fennmarad. 

A projektről további információk a www.interreg-athu.eu/hu/
raabstat oldalon találhatók.
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Tisztelt Ügyfeleink! 

 
Cégünk, az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft. végzi Szentgotthárd településen a hulladékszállítást.  

Az OHKT előírásaival összhangban, Társaságunk működési területén az egységes 
szolgáltatásnyújtás érdekében 2021. január 1 -től változásokat léptettünk életbe.  

Szentgotthárd településen ezek az alábbi 3 területet érintették: 
 

Kommunális hulladékgyűjtés: 
A családi házas övezetekben 2 hetente történő gyűjtés helyett heti gyűjtést vezettünk 
be. 

 

OHKT 3.4.1 a) 

„Időszakos szolgáltatási területen, az önkormányzat rendeletében meghatározott 
időszakban a biológiailag lebomló hulladékot tartalmazó vegyes hulladékgyűjtés 
gyakorisága minimum heti egyszeri.” 

 

Szelektív (műanyag, fém és papír) házhoz menő gyűjtés: 
A családi házas övezetekben 2 hetente történő gyűjtés helyett havi gyűjtést vezettünk 
be. A közszolgáltatás díj megfizetésével minden ügyfelünk havi 2 db sárga 
(műanyag/fém) és 1 db kék (papír) zsákra jogosult. Az ezen felüli mennyiség, lakossági 
ügyfeleinknek bármilyen átlátszó zsákban kihelyezhető a gyűjtés napján, vagy a 
meghatározott kvótán belül díjmentesen lerakható hulladékudvarunkban. 

 

OHKT 3.4.1 c)i) 

„A gyűjtés elvégzése során a gyűjtési gyakoriságnak legalább havi egyszerinek kell 
lennie a közszolgáltató által alkalmazott frakciónkénti, vagy együttes gyűjtési 
megoldást figyelembe véve.” 

 

A szelektíven gyűjtött hulladék válogatási folyamatáról kérjük tekintsék meg 
szombathelyi válogatócsarnokunk bemutató filmjét:  

https://stkh.hu/media/szemleletformalo-anyagok-letoltese/ 
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ügyfeleinknek bármilyen átlátszó zsákban kihelyezhető a gyűjtés napján, vagy a 
meghatározott kvótán belül díjmentesen lerakható hulladékudvarunkban. 

 

OHKT 3.4.1 c)i) 

„A gyűjtés elvégzése során a gyűjtési gyakoriságnak legalább havi egyszerinek kell 
lennie a közszolgáltató által alkalmazott frakciónkénti, vagy együttes gyűjtési 
megoldást figyelembe véve.” 

 

A szelektíven gyűjtött hulladék válogatási folyamatáról kérjük tekintsék meg 
szombathelyi válogatócsarnokunk bemutató filmjét:  

https://stkh.hu/media/szemleletformalo-anyagok-letoltese/ 

 
 

 



Támogasson szentgotthárdi civil szervezetet!
Keresse meg azt a szentgotthárdi alapítványt vagy egyesületet, melynek projekt-

jét, 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 se-
gítséget jelent.

A rendelkező nyilatkozaton az Ön adóazonosító jele mellett a kedvezményezett 
adószámát kell feltüntetnie. 

Szentgotthárdi Civil Fórum 18897023-1-18

A Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány 18892901-1-18

Szentgotthárd Énekegyesület 18893311-1-18

Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesülete 18894219-1-18

Szentgotthárdért Közalapítvány 19246200-1-18

Szentgotthárdi Barokk Templomért Alapítvány 18888324-1-18

Horgász Egyesület Szentgotthárd 19895794-1-18

Rábafüzesért Egyesület 18896493-1-18

Farkasfa Jövőjéért Egyesület 18898677-1-18

Egészségesebb Jövőért Alapítvány 18894611-1-18

Szentgotthárdi Kerékpáros Egylet 18898543-1-18

Szociális Otthon Lakóiért Alapítvány 18883570-1-18

A Tehetségekért Alapítvány 18880292-1-18

Alapítvány Szentgotthárd Óvodáskorú Gyermekeiért 18883910-1-18

Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület 18895564-1-18

Szentgotthárdi Sportbarátok Egyesülete 18889727-1-18

Szentgotthárdi VSE 19893589-1-18

Szentgotthárdi Kézilabda Klub 19247964-2-18

Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület  18894941-1-18

Szentgotthárd Fúvóskultúrájáért Egyesület 18897229-1-18 

Szentgotthárd Közbiztonságáért Alapítvány 18884313-1-18 

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

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

Rendelőintézet Szentgotthárd Szakellátásáért Alapítvány 18898787-1-18

Alapítvány Szentgotthárd Szakképzéséért 18880890-1-18

Hármashatár Baráti Kör 18887268-1-18

Iskolánk Tanulóiért Alapítvány 18881808-1-18

Synergy Fittness Szentgotthárd SE 18271948-1-18

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

Alapítvány a 100 éves Szentgotthárdi Gimnáziumért 18880230-1-18

ÖRNYÉK Hagyományőrző és Harcművészeti Alapítvány 18284476-1-18

Máriaújfaluért Egyesület 18896929-1-18

Máriaújfalui SE 19893424-1-18

Rábatótfalusi Sportegyesület 19893503-1-18

Skorpió Kich-Box Sportegyesület  18892808-1-18

Brenner János Emlékhely Alapítvány 18880711-1-18

Önkéntes Tűzoltó Egyesület Magyarlak 19247737-1-18

Református Templomért Alapítvány 18882469-1-18

Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 15574321-1-18

Rába-vidéki Szlovén Nyugdíjas Egyesület 18891508-1-18

Rábavidéki Ifjúsági Egyesület 18622832-1-18

Kutyabarátok Egyesülete 18888111-1-18

PresiDance Táncsport Egyesület 18757367-1-18

1%

3. lépés
A matricát a bal alsó sarkánál válassza le a lapról.

Ragassza ki a kukára az azonosítómatricát! Az
NHKV Zrt. január végén, február elején - a
negyedéves számlával együtt - újra kiküldi
ügyfelei részére az edényazonosító matricákat. A
tavalyihoz hasonlóan, a matricát a kukaedényre
kell kiragasztani. A közszolgáltató ellenőrzi a
matricákat és így a jogosultság meglétét.

1. lépés
Tisztítsa meg a kiválasztott felületet.
2. lépés
Törölje szárazra a felületet.

4. lépés
Ragassza fel a matricát jól látható helyre.

RAGASSZA, NE HALASSZA!

Részletek: www.stkh.hu

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: 2021. 02. 15–02. 28-ig.
Az árváltozás jogát fenntartjuk! 

Az árak Forintban értendők, az ÁFA-t tartalmazzák!

Csirke szárny    699 Ft/kg
Csirke egészben     699 Ft/kg
Csirke comb          699 Ft/kg
Csirke mellfi lé  1499 Ft/kg
Csirke mell csontos  1159 Ft/kg

EXTRA TOP ÁR
Körmendi Kocsonya  699 Ft/db   
   500 g  1399 Ft/kg  
Tepertőkrém 250 g/dob.  399 Ft/db   

1296 Ft/kg  
Lecsókolbász                       849 Ft/kg
Zsír 1 kg 899 Ft/kg
Disznósajt vcs.                     999 Ft/kg
Véres - Májas hurka 999 Ft/kg
Nyári turista 1499 Ft/kg
Füstölt kolozsvári szalonna
  2399 Ft/kg

RETRO Párizsi 1399 Ft/kg
Marha Párizsi 1499 Ft/kg
Frankfurti virsli 1599 Ft/kg
Szafaládé 1299 Ft/kg
Cserkészkolbász 1319 Ft/kg
Vasi grill vcs. 1799 Ft/kg
Kenőmájas-Szelőmájas 1099 Ft/kg
Soproni-Olasz-Löncs 1399 Ft/kg

Füstölt csülök 1599 Ft/kg
Füstölt tokaszalonna 1899 Ft/kg
Körmendi Borókás 2299 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 2329 Ft/kg
Sült csülök csontos 1999 Ft/kg 

Sertés fehércsont 20 Ft/kg  TOP ÁR!

Sertés máj 299 Ft/kg TOP ÁR!

Apróhús 70/30 999 Ft/kg TOP ÁR!

Lapocka 1299 Ft/kg  TOP ÁR!

Tarja csontos 1299 Ft/kg  TOP ÁR!

Tarja 

   csont nélkül 1449 Ft/kg  TOP ÁR!

Szűzpecsenye 1599 Ft/kg  TOP ÁR!

Kolbásszal Töltött  karaj 

 1739 Ft/kg ÚJDONSÁG!

Kolbásszal Töltött szűzpecsenye  

 1899 Ft/kg ÚJDONSÁG!

AKCIÓS 
KÍNÁLATUNK!        


