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Kormánytámogatást kapott az IDŐutazó Múzeum
A szentgotthárdi önkormányzat 2017-ben nyújtotta be az
Interaktív IDŐutazó Múzeum létrehozására a pályázatát a
„Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című TOP felhívásra, amely kizárólag turisztikai fejlesztések megvalósítását támogatta. Márciusban a
Magyar Közlönyben megjelent, hogy a Kormány 100 millió 110
ezer forint többlettámogatást nyújt a projekt befejezéséhez.
A projekt célja olyan országosan is egyedülálló élménymúzeum létrehozása, amely nem csupán a városba érkező
turisták tartalmas időtöltéséhez járul hozzá, de önmaga okán

is vendégeket csábít Szentgotthárdra, sőt, a helyi lakosoknak és
diákoknak is szórakoztató élményt nyújthat. A város történelmét rendhagyó módon bemutató produkció mellett egy kávézót
is kialakítanak az alsó szinten, amely kiállítási térként és városi
turisztikai információs központként is funkcionálhat majd, helyi
termék- és ajándéktárgy-vásárlási lehetőséggel. A fejlesztés a
történelmi városkép javításához is hozzásegíti a várost, hiszen
a kivitelezés egy olyan városközponti, műemlék környezetben
lévő, korábbi ciszter épület (az egykori udvarház) átalakítását
célozta meg, amely a projekt előtt már romos, életveszélyes
állapotban volt.
Folytatás a 8. oldalon
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Tájházzá alakítanák a német nemzetiségi
gyűjteménynek helyet adó épületet
Rábafüzesen a hianz ház ad
otthont Vas megye egyetlen német nemzetiségi kiállítóhelyének. Az egykori
parasztportát felújítják, és
a szükséges engedélyek beszerzése után szeretnék a
tájházzá minősítését is megszerezni.

szegyűjtötték a környéken élő
hianzok régi jellegzetes tárgyait, fényképeket, dokumentumokat is. Korhűen be tudták
rendezni a szobát, a konyhát
és a kamrát. A Szentgotthárdi
Német Nemzetiségi Önkormányzat tavaly megszűnt,
májustól a berendezett ház a
Móra Ferenc Városi Könyvtár

A szoba berendezése

A hianz ház kívülről

A szép, tornácos háznak
az utolsó gazdája 2016-ban a
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalra hagyományozta az épületet, amelynek
gondozását a Szentgotthárdi
Német Nemzetiségi Önkormányzat látta el. A német
nemzetiségű lakosok emléke
előtt tisztelegve, már évtizedekkel korábbról kezdve, ös�-

és Múzeum újabb telephelye
lett. Az épületet csak előzetes
bejelentkezés után lehetett
látogatni. A hianz házat kívül,
belül megviselte az eltelt idő.
Horváth Tiborné, a könyvtár
és múzeum igazgatója elmondta, előzetesen felmérették az épület állapotát, majd a
szentgotthárdi önkormányzat
megbízásából a SZET Szent-

gotthárdi Kft. márciusban
megkezdte a renoválást. A
legszükségesebb munkák
elvégzésével az állagmegóvás
mellett az is a célja a városnak,
hogy a gyűjteményt tájházzá
lehessen minősíteni.
Elvégzik az ajtók, ablakok,
spaletták javítását, festését,
a vizesblokk komplex felújítását, kijavítják a bejárat
lépcsőkorlátját, kicserélik az
elhasználódott ereszcsatornát
is. A helyreállításra 1,5 millió
forintot fordít az önkormányzat.
A tájházzá alakításhoz számos feltételnek kell megfelelni. A több évtizede gyűjtött
kiállítási tárgyakat és a berendezést múzeumi szakemberek
veszik majd górcső alá. A régi
tárgyakban megbújhatnak kü-

lönféle kártevők is, ezért előbb
megrendelték a gázmesteri
szolgáltatást, hogy szakszerűen meg tudják oldani ezt a
problémát. A gázosítás, fertőtlenítés és lajstromozás után
foghatnak hozzá a tárgyak
restaurálásához (amelyiknél
ez szükséges).
A tájházzá minősítéshez
szigorú előírásoknak kell
megfelelni. Amennyiben sikerül megszerezni ezt a címet,
akkor lehet pályázni esetleg
a főépület és a melléképület
felújítására, és a gyűjteményt
is szeretnék még bővíteni.
Szentgotthárd turizmusának
is érdekes színfoltja lehet a
rábafüzesi régi, tornácos parasztház.
(t. m.)
Fotó: (M. P.)
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Elfogadták a város idei költségvetését
A szentgotthárdi képviselő-testülettel egyeztetve fogadta
el a polgármester a város 2021. évi költségvetését. Az önkormányzatok költségvetésében működési forráshiány
nem tervezhető, így a bevételeknek fedezetet kell nyújtani a kiadásokra. A tervezés során a bevételek pontos
számbavétele nagy gondosságot és felelősséget jelentett,
hisz a kiadások ennek tükrében tervezhetők. Több adóbevételt érintő rendelkezés jelent meg tavaly, amelyek
hatással vannak az idei költségvetésre (pl.: a gépjárműadó
az állam bevétele, beszedése a NAV-hoz került, új helyi
adó nem vezethető be, a helyi iparűzési adó egy részét
a vállalkozóknak nem kell befizetniük az önkormányzat
adószámlájára stb.).
Szentgotthárd, a kormányrendelet értelmében, a 2021.
évi kieső iparűzési adóbevétel összegével megegyező
mértékű állami támogatásra
jogosult, így elmondható,
hogy az iparűzési adóhoz
kapcsolódó kedvezmények
miatt a városnak nem lesz
bevételkiesése, azonban a
bevételek időbeli teljesülésében lesz változás. Az,
hogy a 2020-as gazdasági
év milyen hatást gyakorolt
a szentgotthárdi vállalkozásokra, a májusban esedékes
bevallásokban lesz majd
látható. A 2021. évi költségvetésben a bevételek nagysága
3.423 millió Ft, melynek a
saját bevételek 5,4%-át, 183
millió Ft-ot, az adóbevételek
34,6%-át, 1 183 millió Ft-ot,
önkormányzat működési feladatainak finanszírozására
járó állami támogatás 27,2%
933 millió Ft-ot, felhalmozási
bevétel (ingatlanértékesítés,
pályázati támogatás) 12% 410
millió Ft-ot tesz ki. Az előző
évi pénzmaradvány 20,8%
714 millió Ft, az áthúzódó
pályázati támogatásokból és
működésből adódik.
A kiadásoknál feldolgozták az intézmények, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok igényeit,
illetve az önkormányzat
működésével kapcsolatos
kiadásokat, folyamatban
lévő beruházásokat, felújí-

szon 17 millió Ft, skate park
10 millió Ft, máriaújfalui
kultúrház 15 millió Ft, a
Hársas-tó szennyvízelvezetése 7 millió Ft, Ipari park
és Haris gyalogos átjáró 22
millió Ft, rábakethelyi ravatalozó és temetők 22 millió
Ft. További 167 millió Ft áll
rendelkezésre vízrendezésre, tervezésre, pályázati
önrészekre, intézményi beruházásra.
A SZET Szentgotthárdi Kft.
a városüzemeltetésre létrehozott gazdasági társaság
2021. évi működéséhez, a
vele kötött feladatellátások-

Szolidaritási hozzájárulásként 338 millió Ft terheli a
költségvetést.
A Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal létszáma 2 fővel csökkent, a
gépjármű-adóigazgatási feladatok és egy költségvetési
ügyintéző álláshely átszervezése miatt.
A polgármester márciusban további döntéseket is
hozott. Elfogadta a Család- és
Gyermekjóléti Központ betásokat, pályázatokat. Az önszámolóját, az intézmény a
kormányzat költségvetése
járásszékhelyhez tartozó 15
tartalmazza a hozzá tartozó
településen látja el az alaphárom intézmény (Közös
szolgáltatást, családsegítést,
Ö n ko r m á ny z a t i H iv a t a l ,
gyermekjóléti alapellátást,
Rendelőintézet, Könyvtár)
és a hatóság közeli alapteteljes költségvetését, vavékenységet. A beszáA bevételek
lamint a társulásban
molóból kiderül, hogy
22%-a,
754
millió
forint
működő intézmények
a 2020. évi feladatel( Tá r s u l á s , S Z E O B ,
látást nagyban befojut beruházásra,
Családsegítő, Városi
lyásolta a járványhelyG o n d o z á s i Kö z p o n t )
zet, de az intézmény a
fejlesztésre
finanszírozási hozzájárumegváltozott helyzethez
lását. Az intézmények fennigazodva végezte a munkáját.
tartására városi és kistérségi hoz 168 millió Ft összegű A polgármester köszönetét
szinten a bevételek 70,9%-át, igényt nyújtott be az önkor- fejezi ki az intézmény min2 426 millió Ft-ot fordítják. mányzatnak, amelyet a költ- den dolgozójának. Beszámolt
Hitel visszafizetés, támoga- ségvetésbe be is terveztek.
tavalyi tevékenységéről a
tási kölcsön 6,1% 209 millió
A Pannon Kapu Kulturá- Pannon Kapu Kulturális EgyeFt, amely a Gotthárd-Therm lis Egyesület feladatainak sület is. A beszámoló részleteFürdő hiteléhez kapcsolódó ellátására 37 millió Ft-ot sen tartalmazza a 2020-ban
kezességvállalásból és a különítettek el, ezen felül az megvalósult programokat,
Covid-19 miatti tulajdonosi egyesület további 9,5 millió külön kiemelve az online
kötelezettségből adódik. A Ft rendezvénykerettel is térben megvalósult rendezfürdő értékesíthetőségének gazdálkodhat idén – a vírus- vényeket. Az év jelentős részét
továbbra is a fennálló hitel helyzet alakulásától függően. a járványhelyzet alakulása
nagysága a legnagyobb korA sportlétesítmények üze- szabta meg, így számos proglátja. Tartalékra 1% 34 millió meltetésére, sport és ver- ramról le kellett mondani.
Ft a tervezett összeg. A bevé- senysport támogatására 54 A pandémia miatt az egyesütelek 22%-a, 754 millió Ft áll millió Ft áll rendelkezésre. let munkaszervezete – egyezrendelkezésre beruházásra, A városrészek és civil szerve- tetve a hivatallal – a 2021. évi
felújításra, ezek közül a je- zetek kerete 7 millió Ft.
munkatervet még nem véglentősebbek: bölcsődei férőA Gotthárd Baba program legesítette. Ilyen okok miatt
helybővítés és állagmegóvás új elemként került a költ- értelemszerűen a hivatal sem
207 millió Ft, útfelújítások ségvetésbe, mely szerint tudta a városi rendezvényter110 millió Ft, kolostorépü- minden Szentgotthárdon vet még összeállítani.
let ablakfelújítás 40 millió lakcímkártyával rendelkező
Döntések születtek ingatFt, IDŐutazó Múzeum 88 szülő, gyermeke születése lankérdésekről és lakások
millió Ft, Művelődési ház évében 10 000 Ft értékű bérbeadásáról is.
kerthelyiség 25 millió Ft, ajándékot kap, ami éves szinInformáció:
Alpokalja kemping 24 millió ten 1 millió Ft körüli összeget
Szentgotthárdi Közös
Ft, mozi felújítás és vetítővá- jelent.
Önkormányzati Hivatal
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Az önkormányzat támogatja az iskolák
fenntartói jogának átadását
A 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének
feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, ennek
megfelelően Huszár Gábor polgármester a veszélyhelyzet
alatt minden hónapban két alkalommal dönt a várost érintő
előterjesztésekről. Minden hónap 15. és 30. napjáig elkészült
előterjesztésekkel kapcsolatban hoz döntéseket az azt követő
napokban, és a tavaly kialakított gyakorlatnak megfelelően
ezúttal is előzetesen egyeztet a képviselő-testület tagjaival.
Az önkormányzat a szilárdhulladék-gazdálkodási
közszolgáltatási feladatok
ellátására az STKH Sopron és
Térsége Környezetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kötött szerződést. Mivel ennek kapcsán a
közszolgáltatás tartalmában
is változások történtek, a polgármester döntött a szilárd
hulladék gyűjtéséről és elszállításáról szóló 41/2001. (XI.
29.) önkormányzati rendelet
módosításáról is.
A Szentgotthárd és Térsége Iskola, Gimnázium
és Kollégium szétválásának kérdése már tavaly is
napirenden volt. A Szombathelyi Egyházmegye a
Szombathelyi Tankerületi
Központ fenntartásában
álló intézményegységek
fenntartói jogának átadását kezdeményezte a Vörösmarty gimnázium, a
Széchenyi iskola, a Magyarlak-Csörötnek, valamint a rábagyarmati iskola
tekintetében. Egy másik
kérelemben a Vas Megyei
Szakképzési Centrum a Szombathelyi Tankerületi Központ
fenntartásában álló Dr. Vargha
Gábor Kollégium tekintetében
kezdeményezte ugyanezt. Az
oktatásért felelős miniszter
a döntése meghozatala előtt
beszerzi a vagyonkezelésben
levő ingatlan tulajdonos önkormányzatának véleményét
is: a polgármester támogatta a

szentgotthárdi intézményekre
vonatkozó kezdeményezéseket. Ehhez kapcsolódott az
iskolai alapdokumentumok
módosításának véleményezése is, hiszen az esetleges
fenntartóváltással együtt az
alapító okiratokat is aktualizálni kell majd.
A polgármester elfogadta a
Móra Ferenc Városi Könyvtár
és Múzeum 2021. évi munkatervét is. Az intézmény
az állomány gyarapítását az

tesznek közzé, a tartalmakat
folyamatosan frissítik. A honismereti–helytörténeti tevékenység továbbra is kiemelt
feladat, e területen tavaly
háromoldalú együttműködési megállapodást is aláírt az

Ingatlanügyekről
is döntöttek
önkormányzat, a Honismereti
Klub és az intézmény. Kapcsolódó önkormányzati pályázati
lehetőségnek köszönhetően
helyi értékeket népszerűsítő kiállítást is rendeznek. A
múzeum nyitva tartása és a
helytörténeti munka segítése
mellett új feladat a rábafüzesi
Hianz Tájház működtetése,
fejlesztése is.

A városi könyvtár épülete
olvasói igényeknek megfelelően alakítja, folytatódik az
új könyvek, szakirodalmak
beszerzése. A vírushelyzet
miatt előreláthatólag rendezvényeket, foglalkozásokat
idén is korlátozottan lehet
szervezni, emiatt nagyobb
hangsúlyt fektetnek a honlap
és Facebook felületek fejlesztésére is, könyvajánlókat

A Mó r a Fe r e n c Vá r o s i
Könyvtár és Múzeum megbízott igazgatójának a vezetői
megbízása 2021. június 30-án
lejár, így az igazgatói munkakörre pályázat kiírásáról
határozott a polgármester.
Ismét pályázható a Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések című,
TOP-2.1.3-16 kódszámú pályá-

zati felhívás, amelynek célja
egyebek közt a települések
belterületi csapadékvíz-elvezetési és -gazdálkodási rendszerének kialakítása is. Ehhez
kapcsolódóan a hivatalban
már hónapok óta zajlik az
előkészítő és tervező munka,
számos pályázati és műszaki
egyeztetés után állt össze a
„Szentgotthárdi csapadékvízelvezető rendszer fejlesztése”
című nagyprojekt, amelynek
benyújtását a polgármester
támogatta. (A projektről részletesebben is beszámolunk.)
A polgármester döntött arról, hogy helyi építési szabályzat módosítási eljárásában az
államigazgatási eljárás véleményezési szakaszában beérkezett észrevételeket elfogadja,
az egyeztetési szakaszt lezárja,
az eljárás során beérkezett valamennyi véleményt és a
véleményezési szakaszban keletkezett egyéb
dokumentumot pedig
végső szakmai véleményezésre az állami főépítésznek megküldik.
A Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Nonprofit
Kft. végelszámolásával
kapcsolatos előterjesztés jóváhagyása mellett
a polgármester egyetértett azzal is, hogy a Hársas-tó strandbüféjének
üzemeltetésére, bérletére és a tógondnoki
feladatok ellátására együttműködési és bérleti szerződést
kössön az önkormányzat.
Döntött ingatlanügyekről is,
illetve a termelői piac működtetéséhez szükséges megállapodás megkötéséről is.
Információ:
Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal
Fotó: Bana Ferenc
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Emléktáblát helyeztek el a vasútállomáson
IV. Károly utolsó magyar király, egyben Ausztria utolsó
császára 1921-ben megpróbált a magyar trónra vis�szatérni. Ez volt az egyetlen
alkalom, amikor egy osztrák
császár, egyben magyar király személyesen járt Szentgotthárd térségében. Az
esemény 100. évfordulóján
emléktáblát helyeztek el a
szentgotthárdi vasútállomáson.

Lapunk márciusi számában
már beszámoltunk a száz év
előtti eseményről. Április 5-én,
húsvéthétfőn, pontosan 12
óra 45 perckor Huszár Gábor
polgármester és Woki Zoltán
lokálpatrióta megkoszorúzták
a vasútállomáson azt az emléktáblát, amit IV. Károly király
száz évvel ezelőtti Szentgotthárdra érkezésének emlékére
állított az önkormányzat.
IV. Károly utolsó magyar
király visszatérésének századik évHuszár Gábor és
fordulóján megemWoki Zoltán
lékezést terveztek
Szentgotthárdon
és Jennersdorfban.
A Covid-1 9-járvány
azonban átírta a terveket.
1921. április 5-én
a király szombathelyi vasútállomásról
induló különvonata
Körmend és Nagyc s á k á ny é r i n té s e
után 12 óra 45 perckor Szentgotthárdon állt meg. Népes
küldöttség élén dr.

Az emléktábla a peronon
Vargha Gábor udvari tanácsos
üdvözölte a száműzetésbe
távozó királyt, akit a közönség
lelkes ovációban részesített.
Gróf Sigray Antal kormánybiztos bemutatta a járási tisztikart, akikkel a király
elbeszélgetett. Negyedórával később a különvonat a
közönség viharos éljenzése
közben továbbrobogott. A királynak és kíséretének az akkori utolsó magyar állomáson,
Gyanafalván (ma Jennersdorf)
több mint két órán át kellett
várakoznia, amíg megérkezett
Bécsből a beutazási engedély

Ausztriába. Ezután a vonat Károlyt Svájcba, száműzetésének
helyszínére vitte.
Az esemény magyar, illetve
Vas vármegyei történéseit
Woki Zoltán könyv formájában is feldolgozta, melyet száz
korabeli fénykép színesít.
A könyvbemutatót – ha a
járványhelyzet engedi – július
31-én tartják majd meg, amikor már két százéves jubileumról is meg lehet emlékezni,
hiszen ekkor lépett hatályba
a trianoni szerződés, azaz
kialakult az osztrák–magyar
határvonal.

Sikeres pályázat után komfortosabb lett a múzeum
A Pável Ágoston Múzeum
klimatizálására tavaly pályázott a szentgotthárdi városi
önkormányzat. A Kubinyi
Ágoston Program keretében
3,5 millió forintot nyertek,
márciusban szerelték a hűtőfűtő klímarendszert.

zeum szlovén és magyar helytörténeti gyűjteményének, egy
több mint százéves épület ad
otthont a Hunyadi úton. A
kiállítóterek nyáron nehezen hűthetők, télen bizonyos
részeket nehéz jól átfűteni.
(Korábban tavasztól őszig volt
csak látogatható az intézmény,
A szentgotthárdi Móra Fe- 2013-tól egész évben nyitva
renc Városi Könyvtár és Mú- tartanak.) Közösségi rendezvényeknek, múzeumpedagógiai
programoknak
is gyakran helyet
a d n a k , i s ko l a i
csoportok, civil
szervezetek is felkeresik a turisták
Az új berendezések a falon
mellett.

A 3,5 milliós pályázati
összegből lehetővé vált
a berendezések megvásárlása.
Horváth Tiborné, a
könyvtár és múzeum
vezetője elmondta, minden szinten és a raktárban, valamint az egyik
irodában is beszerelték a
klíma egységeket márciusban. A látogatók komfortérzetét jól szolgálják a
berendezések, amelyeket
szükség szerint bővíthetnek is. Az állandó páratartalom pedig a kiállított
tárgyakat is óvja.
(t. m.)
Fotó: M. P.

Szerelik a
klimarendszert
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Újabb projektet állítottak össze: a városrészekre is
kiterjedve újulhat meg a csapadékvíz-elvezető rendszer
A Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések című, TOP-2.1.3-16 kódszámú pályázati felhívás egyik
célja a települések belterületi
csapadékvíz-elvezetési és
-gazdálkodási rendszerének
kialakítása is. A Szentgotthárdi
Közös Önkormányzati Hivatal
munkatársai több hónapos
előkészítő munka után pályázatot állítottak össze a szentgotthárdi csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztésére.
Sajnos egyre gyakoribbak a
hirtelen lezúduló, nagy intenzitású esőzések, a lehulló nagy
mennyiségű csapadék pedig
folyamatosan károkat okoz
az önkormányzati tulajdonú
utakban és csapadékvíz-elvezető rendszerekben, valamint
egyéb létesítményekben. Az
elmúlt öt évben az Önkormányzat közel 150 millió Ftot fordított vis maior jellegű
káresemények elhárítására.
Az aktuális pályázati felhívás kapcsán az önkormányzati hivatalban már hónapok

óta zajlott az előkészítő
és tervező munka, számos pályázati és műszaki egyeztetés után
állt össze a „Szentgotthár-

Huszár Gábor,
Doncsecz András

di csapadékvíz-elvezető
rendszer fejlesztése” című

nagyprojekt, amely öt
egymástól független területet érint az alábbiak
szerint:
- Rábatótfalu, Fagyöngy u. –Váci M. u. és
környezetének vízrendezése
- Zsida, Szépvölgyi u.Vadvirág u. és környezetének vízrendezése
- Május 1. u. környezetének vízrendezése
- Rábakethely, Mikes
Kelemen utca vízrendezése
- Máriaújfalui út környezetének vízrendezése
A cél a jövőbeni esetleges
vízkárok enyhítése a csapadékvíz-elvezetési rendszer
fejlesztésével, emellett a vízvisszatartás, beszivárogtatás
elősegítése, valamint a lefo-

lyás szabályozása, a csapadékvízzel történő gazdálkodás feltételrendszerének kialakítása.
A projekt kidolgozottságát
jól mutatja, hogy már most
komplett vízjogi létesítési
engedélyezési tervdokumentációval, projekt előkészítőtanulmánnyal és a Területi

Vízgazdálkodási Tanács támogató szakvéleményével rendelkezik.
A fejlesztés a tervek
szerint mindösszesen
(bruttó) 299.556.415
Ft-os projekt költségvetéssel valósulhat
meg, 100%-os támogatási intenzitás mellett.
Bár a projektbe csak
részlegesen kerülhetett be a Máriaújfalu
városrész járdafelújítása, kedvező elbírálás esetén, a városrészen megvalósuló
zártcsapadékcsatorna
építéssel érintett, a
projektben nem szereplő teljes szakaszon a teljes
körű járdafelújításhoz szükséges saját forrást – összesen
legfeljebb 33 millió Ft ös�szegben – az önkormányzat
biztosítja majd.
Információ:
Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal

Pályázatot hirdetnek a Móra Ferenc Városi Könyvtár és
Múzeum igazgatói állására
Szentgotthárd város polgármestere a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és
foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának
rendjéről, valamint egyes
kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló
39/2020. (X.30.) EMMI rendeletben foglaltak alapján
pályázatot hirdet a Móra
Ferenc Városi Könyvtár és
Múzeum igazgatói munkakörének betöltésére.
A munkaviszony időtartama: Határozatlan időre szóló,

munkaszerződésen alapuló munkaviszony, 3 hónap
próbaidő kikötésével. A vezetői munkakör időtartama
határozott időre, 2021.07.01.
napjától 2026.06.30. napjáig
szól, ennek lejártát követően
könyvtáros munkakörben
határozatlan időre történő
továbbfoglalkoztatás lehetőségét a fenntartó biztosítja.
Foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidő
A munkavégzés helye: Vas
megye, 9970 Szentgotthárd,
Széll K. tér 2., valamint az
intézmény feladatellátáshoz
kötődő telephelyei.

A pályázat benyújtásának
határideje: 2021. április 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ:
A pályázat iránt érdeklődők a pályázat elkészítéséhez
szükséges tájékoztatást, valamint az intézmény megismerésére vonatkozó igényüket
dr. Gábor László önkormányzati és térségi erőforrások
vezetőtől kérhetik.
Telefonszám: 94/553-021;
e-mail: kisterseg@szentgotthard.hu.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a
pályázatnak a Szentgotthárd

Város Önkormányzata címére
történő megküldésével (9970
Szentgotthárd, Széll K. tér 11. ).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot:
Szt /2657-1/2021., valamint
a munkakör megnevezését:
Móra Ferenc Városi Könyvtár
és Múzeum – igazgató.
A pályázat elbírálásának
határideje: 2021. május 31.
A pályázati kiírás további részleteiről a http://
szentgotthard.hu oldalon adnak bővebb tájékoztatást.
Információ: Szentgotthárdi
Közös Önkormányzati Hivatal
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A veszélyhelyzetben is működik az összefogás: 706
millió forintból gazdálkodik az önkormányzati társulás
A térség tizenhat települését tömörítő Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás működése másfél évtizedes
múltra tekint vissza. A tagönkormányzatok nem csupán
egyes közszolgáltatások ellátására szövetkeztek, de intézményeket is közösen tartanak fenn: óvodákat, bölcsődét, a
szentgotthárdi Városi Gondozási Központot és a Család- és
Gyermekjóléti Központot is.
A 2020. évi munkáról szóló
beszámolót – a törvény rendelkezéseinek megfelelően – a
szentgotthárdi polgármester
is jóváhagyta. A társulási munkát is befolyásolta a koronavírus-járvány, a veszélyhelyzet
időtartama alatt a döntéseket – a tagönkormányzatok
véleményének kikérése után
– az elnök hozta meg. Tavaly
a térségi szintű szolgáltatások működtetése és az ahhoz
tartozó feladatellátás tette ki
a munka legnagyobb részét, a
határozatok többsége is ehhez
kapcsolódott. A beszámoló

kiemelte: a szentgotthárdi
kistérség területén jelentős
értéket képvisel a ma rendelkezésre álló kötelező és nem

kötelező jelleggel működtetett
szolgáltatásokból álló szociális ellátórendszer. Jelenleg a
vidéki Magyarországon elérhető szociális ellátások szinte
minden eleme hozzáférhető
helyben, a térség legkisebb falujában is megvan mindazon
szociális szolgáltatás, ami a
térség központjában. Mindez
nem lehetne így, ha nem lenne
a térségi összefogás.

A Társulás idei költségvetését is jóváhagyták már a
polgármesterek: a szervezet
2021-ben több mint 706 millió Ft-ból gazdálkodik, benne
közel 21 millió Ft állami támogatás a társulási formában
történő feladatellátás okán.
Információ:
Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal

A fotó illusztráció, a járványhelyzet előtt készült

Kitüntetések március 15-e alkalmából
Vas megye érdekében végzett kimagasló szakmai, hivatásbeli
érdemek, eredmények és teljesítmények, a megye gazdasági,
kulturális és társadalmi fejlődéséért végzett tevékenység
elismeréséül – március 15-e alkalmából – a Vas Megyei
Közgyűlés 11/2021. (III.04.) számú elnöki határozata alapján
kitüntetéseket adtak át.
„Vas Megye Turizmusáért
Díj”-ban részesült:
Dr. Simon Margit, a St.
Gotthard Spa&Wellness fürdő
nyugalmazott igazgatója.
Érdeme és nevéhez köthető a körmendi MJUS Fürdő
beindítása és a St. Gotthard
Spa&Wellness fürdő működtetésének új, stabil alapokra
helyezése. Nemcsak a város,
hanem a járás, a térség és
a megye felé is elindult egy
nyitási folyamat a részéről.
Ehhez kiváló partner volt
a 2012-ben megalapított, a
térség turisztikai szolgáltatói által létrehozott TDM

szervezet, melynek vezetője
lett. Vas megye turisztikai
tevékenységében a Nyugatmagyarországi régió fürdőit
tömörítő szervezet, a Pannon
Termál Klaszter elnökségi
tagjaként vállalt szerepet.
Ezek a kapcsolati pontok
mind-mind hozzájárultak
ahhoz, hogy Szentgotthárd
városa és térsége felkerült a
turisztikai térképre, ezáltal
bővítve Vas megye turisztikai
vonzerejét és kínálatát is.
„Kuntár Lajos Sajtó-Díj”ban részesült:
Szendi Péter fotóriporter.

Szendi Péter közel három évtizede dolgozik a Vas Népe fotórovatánál, kétszer lett nívódíjas
a lap kollektívájának szavazatai
alapján. Számlálhatatlan fotóval
bizonyította be, hogy kitűnő
művelője a sajtófotó műfajának,
kiállításokon pedig azt tárhatta
közönsége elé, hogy más körülmények között is érvényesül
világlátása. 2019-ben a 9. Szombathelyi Sajtófotó Kiállításon ő
kapta az Angyal László emlékdíjat, Hír – Közélet kategóriában
a zsűri a „Vásározók – Vásározni
jó!” című képét díjazta. 2020
őszén „Szelíd vad – vad vírus
idején” címmel nyílt tárlata
természetfotóiból Őriszentpéteren a Covid idején – március
közepétől szeptember közepéig
– az erdőben töltött szabadideje
terméseként. (Szentgotthárd
eseményeinek is állandó krónikása, évtizedek óta.)

„Pável Ágoston Emlékérem”
kitüntetésben részesült:
Doncsecz Józsefné.
A szlovén kultúra szeretetét
és ápolásának igényét a szülői
házból hozta magával, és a
mai napig jelentős szerepet
vállal a népi mesterségek
fennmaradásában. Több évtizede számos rendezvény,
kiállítás és vásár díszítőelemei az általa készített kukoricacsuhé figurák, amelyek
őrzik a Rábavidék jellegzetes
motívumait. Tudását műhelymunka keretén belül adja át
gyerekeknek és felnőtteknek
egyaránt. Négy éve oszlopos
tagja az apátistvánfalvi szlovén színjátszó csoportnak,
illetve aktív tagja a Rába-vidéki Szlovén Nyugdíjas Egyesületnek. Lelkesedése, kitartó és
igényes munkája példaértékű
a fiatal generáció számára is.
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Kormánytámogatást kapott
az IDŐutazó Múzeum
Folytatás az 1. oldalról
A tervek 2018 végén
199.991.746 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesültek. Bár a pályázat benyújtása
széles körű szakmai egyeztetések után, az akkor érvényes
piaci árak szerint történt meg,
a kivitelezési tervek elkészítése és az engedélyeztetések
után jelentős költségnövekmény állt elő. Más pályázatoknál is tapasztalható módon a
benyújtástól a megvalósításig
eltelt évek alatt az építőipari
árak, anyagköltségek jelentős mértékben emelkedtek.
A városi képviselőkből álló
Közbeszerzési Bizottság által
2019-ben megindított nyílt
közbeszerzési eljárás kere-

tében a legkedvezőbb ellenszolgáltatású ajánlat is bruttó
80 millió Ft-tal volt magasabb,
mint az évekkel korábbi tervezői költségbecslés összege.
A megvalósítás során a több
mint kétszáz éves, régi, háromszintes épület felújítása
során több, előre nem látható
építészeti munkára is szükség volt, közel bruttó 21 M Ft
összeggel. Ezzel az építészeti
kialakításra a projektben tervezett költségsorokon ös�szesen már közel (bruttó) 101
millió forintra emelkedtek a
támogatás által le nem fedett
költségek. A képviselő-testület
– figyelembe véve a műszaki
ellenőri és főépítészi/tervezői
alátámasztó véleményeket

is – az emelkedett költségek
elfogadása mellett döntött.
Mint más korábbi önkormányzati projektek esetében
(óvodabővítés, Arany iskola
energetikai felújítás, Kossuth
úti útfelújítás), az Önkormányzat itt is élt a növekvő költségek igénylésének lehetőségével. A kirendelt igazságügyi
műszaki szakértő ellenőrzését,
majd jóváhagyását követően a
1140/2021. (III. 27.) Korm. határozat alapján a költségnövekmény igénylést Magyarország
Kormánya támogatta, ezzel is
hozzásegítve a várost a beruházás megvalósításához.
Információ:
Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal

Online emlékeztek
meg 1848. március
15-éről
A szentgotthárdi Pannon
Kapu Kulturális Egyesület
az idei évben a járványügyi helyzet miatt online
megemlékezést tartott az
1848-as eseményekről. A
programot az egyesület
honlapján, youtube csatornáján és facebook oldalán
is meg lehet tekinteni. A
műsorban a helyi színjátszó kör tagjai szerepeltek,
Huszár Gábor, Szentgotthárd város polgármestere
mondott ünnepi beszédet.
Kiemelte, hogy sajnálatos
módon idén sem lehet személyesen részt venni az
ünnepségen, a szívünkben
mégis együtt lehetünk ezen
a fontos napon.
K. K. V.

Fűtéskorszerűsítéssel folytatódhat
az óvoda fejlesztése
A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot állított össze „A szentgotthárdi Játékvár Óvoda infrastruktúra-fejlesztése” címmel
az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez
kapcsolódó felhívásra. A projekt keretében az intézmény
fűtését korszerűsíthetik, és

egy gyermekmosdót, öltözőt
is felújítanak.
Az elmúlt években – több
sikeres projektnek köszönhetően – a szentgotthárdi óvodában és bölcsődében több
fejlesztés is megvalósulhatott.
A régi óvodai épületrészek
fűtéskorszerűsítésére eddig
nem nyílt lehetőség, ezért ezt

a most benyújtott pályázat
célozza meg. Emellett az emeleti „lila” csoport gyermekmosdójának és öltözőjének
korszerűsítését is tartalmazza
a projekt: két korábbi nyertes
pályázatból az épület nyolc
gyermekmosdóját már teljesen felújították, már csak ez
az egy van hátra.

A projekt összköltsége
(bruttó) 22,7 millió forint,
amelyhez 50%-os támogatás,
11,35 millió forint nyerhető
el, és ugyanennyi önerőt az
önkormányzat adna a fejlesztéshez.
Információ:
Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal
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Újabb összefogás a gencsapáti gyermekotthon segítésére
„Nagy örömünkre szolgált,
hogy városunkban tavaly
decemberben sikeresen zajlott a gencsapáti Ernuszt Kelemen Gyermekotthon számára
hirdetett gyűjtés. Élelmiszert,
édességet, játékokat és egyszerűbb technikai eszközöket vittünk a gyerekeknek”
– mondta Melus Marcell.

A vírus miatt idén is nehéz a
helyzet, hiszen teljes kijárási
tilalom van az intézményben.
Szeretnének újabb összefogást
szervezni a közel 50 gyermek
életkörülményeinek javítására. Tartós élelmiszerek és tisztálkodási szerek mellett most
fehér falfestékre és a festéshez
szükséges eszközökre (ecset,

henger stb.) is szükségük lenne a 680 négyzetméter alapterületű, négy lakásotthonból
álló intézményben. Ezért
úgy gondolták a „segítsteis”
szentgotthárdi csapatának
tagjai, hogy megpróbálnak
újra gyűjtést szervezni, hogy
a hálószobák, közösségi helyek, fürdőszobák kifesté-

sére alapanyagot kérnének.
A vírushelyzet miatt ruhákat
és játékokat sajnos nem tudnak fogadni, ezeket később
fogják gyűjteni.
Ha úgy érzi, tud segíteni, telefonon a 06/20/613-4395 számon, vagy a melusmarcell@
gmail.com internetes címen
jelentkezhet.

Nevezetes szentgotthárdi évfordulók áprilisban
115 éve, 1906. április 22-én
Kohn Fülöp bécsi óragyáros
Szentgotthárdon járt. A vállalkozó 1.600.000 korona tőkebefektetéssel újraindította
az 1904 nyarán leégett üzemben a termelést. A korábbi
tanulók dr. Vargha Gábornál
jelentkezhettek munkára,
kérve felvételüket.
105 éve, 1916. április 2-án
szentelték fel az új temetőt.
Tóth József és felesége, Boros
Mária egy szép fakeresztet
állíttatott saját költségén.
100 éve, 1921. április 5-én,
délután 16 óra után lépte át
Ausztria felé a magyar határt
IV. Károly király, s visszatért
családjához Svájcba, ahol önkéntes száműzetését töltötte.
A szentgotthárdi állomáson
is nagy tömeg jelent meg
fogadására. A király és kis
létszámú kísérője abban a
kocsiban utazott, amely előtte évben a párizsi tárgyalásokra vitte az Apponyi Albert
vezette magyar küldöttséget.
95 éve, 1926. április 19-én
szentelték fel a Kerékpáros
Egylet zászlaját.
90 éve, 1931. április 15én, Szentgotthárdon született Szabó Miklós neves
karnagy, az egyetlen, aki
városunkból indulva Kossuth-díjat kapott. Nagyapja
Pum Károly, édesapja Szabó
Ferenc zenetanár volt. A
helyi gimnáziumból került a

Liszt Ferenc Zeneművészeti
Főiskolára. 1952-től 10 éven
át az MTA népzenekutató
csoport megbízásából népdalokat gyűjtött. Számos
országban megfordult mint
karnagy, és három kontinens
számos egyetemén tanított.
Szülővárosával sem szakadt
meg a kapcsolata. Vezényelte
kórusát templomunkban,
melyet adományokkal támogatott, érettségi találkozói
alkalmából a városrészeket
is felkereste, ha tehette, jött
halottak napjakor is. Gazdag
életpályája Budapesten ért
véget 2020. június 11-én.
90 éve, 1931. április 26án engedélyezte a képviselő-testület Karácsony
Zoltán cukrászmester
kérését, hogy a Kossuth
Lajos utca 4. szám alatti
üzlethelyisége előtt a
nyári időszakban kerthelyiséget alakíthasson
ki vendégei számára.
85 éve, 1936. április 8-án hősi emlékmű
felállítását határozták
el Szentgotthárdon. A
településnek nem volt
világháborús hősi emlékműve. Öt felkért
művész közül Horváth
Géza (1879-1948) marosvásárhelyi születésű
magyar szobrász nyerte
a pályázatot. December
21-én kötötték meg vele

a szerződést az emlékmű
elkészítésére. Közben dr.
Vargha Gábor Schuch Antal képviselőtársával házról
házra járva, élőszóban kérte
a lakosság támogatását. Nem
csalatkoztak a helyiek hazafias érzésében, az adakozás
várakozáson felül sikerült. Az
elkészült impozáns emlékmű
a gimnáziummal szemben
ma is áll.
40 éve, 1981 áprilisában a
szakrendelő a Kossuth Lajos
utcából a felújított Hunyadi utcai volt szülőotthonba
költözött.
35 éve, 1986 áprilisában
halt meg Filó Sándor pék,
akinek kenyerét mindenki
Hősi emlékmű

ismerte és szerette. 1915.
január 22-én született a
mai szlovéniai Büdfalván.
16 évesen már tanuló volt
Ebenspanger Béla pékmesternél. 1958-ban tudta megvásárolni a Hunyadi u. 3. sz.
alatti helyet, ahol a gyárakba
menő dolgozók naponta
megvásárolhatták a friss,
illatos pékáruit. Ötvenkét
éven át dolgozott, tisztelték,
szerették. Az utolsó munkanapján igyekezett minden
vásárlója elköszönni tőle.
Csak három év pihenőidőt
kapott a gondviseléstől.
Összeállította
Talabér Lászlóné

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.

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

Szentgotthárdi Civil Fórum 18897023-1-18

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

A Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány 18892901-1-18

Rendelőintézet Szentgotthárd Szakellátásáért Alapítvány 18898787-1-18

Szentgotthárd Énekegyesület 18893311-1-18

Alapítvány Szentgotthárd Szakképzéséért 18880890-1-18

Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesülete 18894219-1-18

Hármashatár Baráti Kör 18887268-1-18

Szentgotthárdért Közalapítvány 19246200-1-18

Iskolánk Tanulóiért Alapítvány 18881808-1-18

Szentgotthárdi Barokk Templomért Alapítvány 18888324-1-18

Synergy Fittness Szentgotthárd SE 18271948-1-18

Horgász Egyesület Szentgotthárd 19895794-1-18

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

Rábafüzesért Egyesület 18896493-1-18

Alapítvány a 100 éves Szentgotthárdi Gimnáziumért 18880230-1-18

Farkasfa Jövőjéért Egyesület 18898677-1-18

ÖRNYÉK Hagyományőrző és Harcművészeti Alapítvány 18284476-1-18

Egészségesebb Jövőért Alapítvány 18894611-1-18

Máriaújfaluért Egyesület 18896929-1-18

Szentgotthárdi Kerékpáros Egylet 18898543-1-18

Máriaújfalui SE 19893424-1-18

Szociális Otthon Lakóiért Alapítvány 18883570-1-18

Rábatótfalusi Sportegyesület 19893503-1-18

A Tehetségekért Alapítvány 18880292-1-18

Skorpió Kich-Box Sportegyesület 18892808-1-18

Alapítvány Szentgotthárd Óvodáskorú Gyermekeiért 18883910-1-18

Brenner János Emlékhely Alapítvány 18880711-1-18

Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület 18895564-1-18

Önkéntes Tűzoltó Egyesület Magyarlak 19247737-1-18

Szentgotthárdi Sportbarátok Egyesülete 18889727-1-18

Református Templomért Alapítvány 18882469-1-18

Szentgotthárdi VSE 19893589-1-18

Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 15574321-1-18

Szentgotthárdi Kézilabda Klub 19247964-2-18

Rába-vidéki Szlovén Nyugdíjas Egyesület 18891508-1-18

Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület 18894941-1-18

Rábavidéki Ifjúsági Egyesület 18622832-1-18

Szentgotthárd Fúvóskultúrájáért Egyesület 18897229-1-18

Kutyabarátok Egyesülete 18888111-1-18

Szentgotthárd Közbiztonságáért Alapítvány 18884313-1-18

PresiDance Táncsport Egyesület 18757367-1-18

SZET Szentgotthárdi Kft.
Telephelyünkön garázsok, irodák, raktárak bérbe adók!
Halottbeszállítás
24 órás ügyelet:
06-30/2827-684
06-30/819-0856
Szentgotthárd, Hunyadi út 42.
Ügyfélszolgálati iroda:
06-94/380-052
Ügyfélszolgálati idő:
munkanapokon 8.30-15.00
Lakásfelújítás, épületkarbantartás.
Nyílászárócsere, festés.
Villanyszerelés, külső-belső burkolás.
Kapubejárók készítése, kertépítés.
Takarítás.

Park és közterületek gondozása,
szállítási munkák elvégzése. Tel.: 06-94/553-023

Szentgotthárd, Széll K. tér 11.
Tel.: 00-36-94-553-023
E-mail: info@szetszentgotthard.hu
www.szet-kft.hu
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A Föld órája
Szentgotthárd városa ismét csatlakozott a „Föld
órája” programhoz, így
március 27-én, szombaton
20:30-kor lekapcsolták a
Széll Kálmán tér központi
épületegyüttesének – a

Nagyboldogasszony templom és a kolostorépület –
díszkivilágítását.
A város kiemelt figyelmet
fordít a környezet védelmére, így előzetesen kérték a
lakókat, hogy a megadott

időpontban kapcsolják le/
ki a nem létfontosságú lámpákat, illetve elektromos
berendezéseket egy órára.
Tegyünk a környezetünkért, és ne feledjük, hogy „a
földet nem apáinktól örö-

költük, hanem unokáinktól
kaptuk kölcsön” – kérték a
felhívásban.
Információ:
Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal

Egészségünkért, ismeretterjesztő sorozat (41.)
Amit a Covid-19 elleni védőoltásokról tudni érdemes
A Covid-19 infekció több
mint egy éve teljesen átformálta életünket, nemcsak
az egyén, de az egész társadalomra jelentős negatív
hatással van.
Mindenki ismeretségi
körében és rokonai között
már van olyan, aki átesett
a fertőzésen, sajnos sokak
környezetében van olyan is,
aki belehalt a vírus okozta
betegség szövődményeibe.
December vége óta hazánkban is elérhetők már a
védőoltások, amelyek magas
százalékban védenek a vírus
okozta megbetegedés ellen,
vagy ha a vírussal mégis
megfertőződünk, a betegségnek csak enyhe tünetei
lépnek fel.
Ahhoz, hogy valaki védőoltást kaphasson, az első
lépés, hogy regisztrálnia kell
a megfelelő internetes felületen, vagy postai levélben.
Regisztráció nélkül nem
kerül fel arra a listára, ami
alapján a háziorvosa eldönti,
hogy számára melyik oltás
az, amit a betegségei és az
állapota miatt elfogadhat.
Sajnos, a média szenzációhajhász képviselői oltásszakértővé nevezték ki magukat,
és több alkalommal téves
információkkal bombázzák
az állampolgárokat, akik
között vannak olyanok, akik

úgy érzik, ezen információk
birtokában már ők is „szakértőkké” váltak.
Magyarországon jelenleg 5
vakcina elérhető: a PfeizerBioNTech, a Moderna, az
AstraZeneca, a Sputnik, a
Synopharm áll rendelkezésre. Folyamatos tárgyalások vannak jelenleg is
más vakcinagyártókkal új
oltóanyagok beszerzéséről. Egy indiai és egy kínai
vakcinagyártóval vannak
előrehaladott tárgyalások,
ezek technológiája a már
említett vakcinák valamelyikével teljesen megegyező
metodikát követ, és hatásosságuk is ezekkel egyező,
az eddigi kísérletek alapján.
Mindegyik eddig használt
vakcina két oltás beadásával
nyeri el a kísérletekben meghatározott hatékonyságot, a
két oltás között 4 illetve 12
hetes időintervallumokat
(várakozási időt) határoztak
meg a gyártók.
A háziorvosi rendelőkben jelenleg Synopharm,
AstraZeneca és korlátozott
számban Moderna oltások
érhetők el, a regisztrációs
listán szereplőknek.
A Pfeizer-BioNTech és
Sputnik vakcinák oltóponto ko n é rh e tő k
csak el, ezek az
oltópontok vagy a

Szentgotthárdi Szakrendelőben vagy a Rehabilitációs
Kórházban és a Körmendi
Kórházban vannak. Az oltásra mindenki pontos időpontot kap. Megkérnénk az
oltópontra és a háziorvosi
rendelőbe oltásra érkezőket,
hogy az előre megkapott
időpontokat pontosan tartsák be, a tumultus elkerülése
érdekében, mert sajnos azt
látom, hogy az oltóponton
a tumultus miatt többen
megfertőződhettek.
Ezért kérjük minden esetben a maszkok viselését és a
megfelelő távolság szigorú
betartását. Azt is kérjük, hogy
akiknek lehetőségük van rá,
az oltáshoz a hozzájárulási
nyilatkozatot előre töltsék
ki, vagy ha nem rendelkeznek ilyennel, akkor azt a
háziorvosnál előre kérjék el
és ezzel menjenek az oltópontra, hogy ott a torládás
elkerülhető legyen.
Az tény, hogy az egyes
oltások hatékonyságában
vannak eltérések, de azt
biztosan állíthatom, hogy a
be nem adott, illetve visszautasított oltás a legrosszabb
választás.
Az oltások sem védenek
a Covid-fertőzés ellen száz

százalékban, de ha megfelelő
védettséggel rendelkezünk,
a betegség lefolyása sokkal
enyhébb lesz majd. A gyártók
által garantált védettséget
csak a második oltást követő
2. hét után érhetjük el, és
ez sem ad százszázalékos
biztonságot, ezért az oltások
után is fontos a maszkviselés, a távolságtartás és a
megfelelő személyi higiéné
betartása ahhoz, hogy a betegség elkerülhető legyen.
Sajnos az a tapasztalatom,
hogy akik megbetegednek,
és ezért karanténban kellene maradniuk, azok sem
veszik ezt komolyan, és több
alkalommal megsértik a karantén szabályokat, sajnos az
újabb mutánsok megjelenésével egy sokkal fertőzőbb és
gyorsabban terjedő vírussal
állunk szemben. A jelenleg
alkalmazott oltások a Magyarországon előforduló
mutánsok ellen hatékonyak.
Ismételve is csak hangsúlyozni tudom: egy rossz oltás
van, az, amit nem adtak be,
mert minden oltás ad védettséget a kiszámíthatatlan,
és sajnos gyakran halálos
betegség ellen.
Dr. Varga Ferenc
háziorvos
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
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SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FELHÍVÁSA
A kitüntető címek alapításáról és adományozásáról szóló
18/2000. (IV. 27.) ÖKT rendelet alapján
– a képviselő-testület tagjai,
– 50 szentgotthárdi polgár (nevével, lakcímével, aláírásával)
– valamint bármely szentgotthárdi civil szervezet
a
„Szentgotthárd Város Díszpolgára Cím”
„Szentgotthárd Városért Cím”
„Szentgotthárd Közszolgálatáért Díj”
„Szentgotthárd Közoktatásáért Díj”
„Szentgotthárd Közművelődéséért Díj”
„Szentgotthárd Egészségügyéért és Szociális Ellátásáért
Díj”
„Szentgotthárd Testnevelési és Sportdíja”
„Szentgotthárdi Nemzetiségekért Díj”
„Idősek az Idősekért Cím”
odaítélésére javaslatot tehetnek.
Továbbá:
• a „Szentgotthárd Közművelődéséért Díj”, a „Szentgotthárd
Közoktatásáért Díj” és a „Szentgotthárd Egészségügyéért és
Szociális Ellátásáért Díj” vonatkozásában az érintett területen
feladatokat ellátó, szentgotthárdi intézmények vezetői,
• a „Szentgotthárd Testnevelési és Sportdíja” vonatkozásában
a szentgotthárdi oktatási intézmények vezetői, valamint az
önkormányzat területén működő sportegyesületek vezetői,

• a „Szentgotthárdi Nemzetiségekért Díj” esetén a Szentgotthárdon működő nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületei és elnökei,
• az „Idősek az Idősekért Cím” esetén a Szentgotthárdon működő szociális intézmények és az Idősügyi Tanács is adhatnak
ajánlást.
Kérem, hogy a kitüntetésre jelölt személy életútjának, munkásságának és az adományozás alapjául szolgáló érdemeinek,
tevékenységének részletes indoklásával ellátott ajánlásaikat
2021. április 30-ig,
a „Szentgotthárd Közművelődéséért Díj” és a „Szentgotthárdi
Nemzetiségekért díj” esetében
2021. október 31-ig
Gaál Ákos (+94 553 044) sport és ifjúsági ügyintéző részére
szíveskedjenek eljuttatni.
Elérhetőségek:
• Személyesen: Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal,
I. emelet, 22-23. sz. iroda
• Levélben: Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal,
9971 Szentgotthárd, Pf.:23.
• E-mailben: sport@szentgotthard.hu
Szentgotthárd, 2021. március 31.
Huszár Gábor
polgármester

FELHÍVÁS • SZÉLL KÁLMÁN ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATRA 2021
Szentgotthárd Város Önkormányzata helyi tanulmányi
ösztöndíjat alapított a szentgotthárdi diákok támogatására.
Az ösztöndíj célja, hogy
azon 11. és 12. évfolyamos középiskolai tanulók tanulmányait elismerje, akik kimagasló eredménnyel (minimum
4,5-es átlag) rendelkeznek a
szentgotthárdi Vörösmarty
Mihály Gimnáziumban, illetve a Vas Megyei Szakképzési
Centrum III. Béla Technikumában, továbbá, akik a szentgotthárdi középiskolákban
tanulmányi eredménytől
függetlenül rendkívüli kimagasló eredményt értek el
valamely tanulmányi, művészeti, vagy sport területen.

Az ösztöndíj lehetőséget
nyújt továbbá azon államilag
finanszírozott, első képzésben
(alap-mester és osztatlan képzés) részt vevő, első diplomáját szerző, 26. életévét be nem
töltött, nappali tagozatos,
szentgotthárdi állandó lakcímmel rendelkező, magyarországi hallgatói jogviszonyban álló főiskolai/egyetemi
hallgatók elismerésére is,
akik számára Szentgotthárdhoz való kötődés a jövőben
is fontos, és tanulmányaik
során szakmai, tudományos
tevékenységükkel segíthetik
a város fejlődését.
Támogatott pályázók: középiskolás korosztályból
4+1 fő, a felsőoktatásban
tanulmányokat folytatók
közül 3 fő.

Az ösztöndíj ideje: 10 hónap
Az ösztöndíj mértéke: a középiskolás pályázók számára
5.000,- Ft/hó, a felsőoktatásban tanulmányokat folytatók
számára 10.000 Ft/hó.
A Széll Kálmán ösztöndíjra pályázni kell, a pályázat
benyújtásának határideje:
2021. augusztus 31. (témavázlat, pályázati adatlap
mellékletekkel)
Az ösztöndíjra érdemesnek ítélt középiskolás tanulóknak a pályázatukban
ismertetett vázlat alapján témadolgozatot kell készíteni,
amelyet a pályázat évében
december 31. időpontig kell
leadni legalább 8, legfeljebb
25 oldalban.
Az érintett középiskolákban – az ott tanító tanárok kö-

zül – mentor segíti a pályázni
kívánó tanulókat.
A felsőoktatásban tanulmányokat folytató ösztöndíjasoknak a pályázatukban bemutatott témavázlat alapján
szintén dolgozatot kell készíteni legalább 12, legfeljebb 30
oldal terjedelemben, melynek
beadási határideje szintén az
adott év december 31. napja.
A rendeletet teljes terjedelmében a középiskolákban,
illetve Szentgotthárd város
honlapján, a Szentgotthárdi
Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján olvashatják az érdeklődők.
Felvilágosítás: 553-021 v.
553-044-es telefonszámon
vagy e-mailben a kisterseg@
szentgotthard.hu vagy a
sport@szentgotthard.hu

Szentgotthárd

15

Sportegyesületek részesültek önkormányzati támogatásban
Szentgotthárd Város Önkormányzata az idei esztendőben 8.000.000 Ft-os
keretet biztosított költségvetésében verseny-sporttámogatásra. A veszélyhelyzet miatt az önkormányzat
képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, így az
Önkormányzati Erőforrások
és Külkapcsolatok Bizottsága
helyett a 2021. évi versenysport-támogatás elosztásáról
most a polgármester hozott
döntést, aki ebben a témában
is egyezetetett a bizottsági tagokkal az elosztás mértékéről.

Az idei keretet két részletben
kívánja felosztani a testület,
első körben 4.300.000 Ft ös�szeget ítélt a helyi sportegyleteknek. A második keretosztás augusztus végén várható.
A versenysport-támogatás
mellett a „látványcsapatsport”
csapatok a következő időszakban még számíthatnak
TAO pályázatuk önrészének
támogatására is, amiből számos infrastrukturális fejlesztést és versenyeztetési
feladatot tudnak majd ellátni.
Az első féléves verseny
sport-támogatás az alábbiak
szerint oszlik meg:

Eredmények
Labdarúgás
Megyei I. o.
Jánosháza VSE - Szentgotthárdi VSE 0-0 • Ifi: 3-0
Szentgotthárdi VSE - Rum KSC 3-1 • Ifi: 2-3
Lorry GM Kft Szarvaskend - Szentgotthárdi VSE 0-4 • Ifi: 3-3
Szentgotthárdi VSE - Sárvár FC 1-0 • Ifi: A Sárvár FC-nek az
országos kiírásban játszik az utánpótlás csapata
Répcelaki SE - Szentgotthárdi VSE 1-0 • Ifi: 2-1
Szentgotthárdi VSE - Schott Lukácsháza SE 4-1 • Ifi: 6-0
Megyei II. o. Déli csoport
Rábatótfalui SE - Csákánydoroszló KSE 3-2 • Ifi: 2-1
Tutitextil-Körmend VSE - Rábatótfalui SE 2-1 • Ifi: 1-3
Rábatótfalui SE - Club Walnut Nádasd 2-4 • Ifi: 3-3
Gyöngyöshermán-SZSE - Rábatótfalui SE 2-3 • Ifi: 2-0
Megyei III. o. Körmendi csoport
RSE-Szalafő FC - Máriaújfalui SE 4-0

VSE labdarúgó szakosztálya

1.400.000 Ft

Rábatótfalui SE

400.000 Ft

Máriaújfalu SE (labdarúgás)

150.000 Ft

VSE kézilabda szakosztálya

500.000 Ft

Máriaújfalu SE (kézilabda)

200.000 Ft

Thermalpark Szentgotthárd VSE
teke szakosztály

1.100.000 Ft

Synergy Fittness Szentgotthárd SE

150.000 Ft

VSE Szent Sebestyén íjászkör
szakosztálya

150.000 Ft

VSE asztalitenisz szakosztály

150.000 Ft

Skorpió Kick-Box SE

100.000 Ft

Máriaújfalui SE - Magyarszecsőd SE 1-5
Magyarlaki SK - Máriaújfalui SE 4-1
Máriaújfalui SE - PANKASZ KSK 4-1
Nagyrákos SE- Máriaújfalui SE 1-1
Teke Szuperliga
Zalaegerszegi TK - Thermalpark-Szentgotthárdi VSE 5-3
Ifi: 3-1
Nyíregyházi Teke Klub - Thermalpark-Szentgotthárdi VSE 2-6
Ifi: 0-4
Zengö Alföld Szegedi TE - Thermalpark-Szentgotthárdi VSE 8-0
Ifi: 4-0
Thermalpark-Szentgotthárdi VSE - Répcelaki SE 5-3 • Ifi: 0-4
Kézilabda NB II férfi Észak-nyugat
Kisbér KC – Szentgotthárdi VSE 35-29
Szentgotthárdi VSE – Ácsi Kinizsi 38-18
Szentgotthárdi VSE – Veszprémi KKFT U23 29-31
Győrújbaráti TK – Szentgotthárdi VSE 32-35
Az MKSZ az utánpótlás bajnokságokat felfüggesztette, ezért az
ifjúsági mérkőzések elmaradtak.

TAVASZVÁRÓ
AKCIÓ!!

BABATI HÚSBOLT
SZENTGOTTHÁRD

Videóra vették a versrészleteket

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

Április 11-én a Magyar Költészet napján online versmondást és megfejtéses játékot
indított a Szentgotthárdi
Pannon Kapu Kulturális
Egyesület.

EXTRA TOP ÁR

Tepertőkrém 250 g/dob. 399 Ft/db
1296 Ft/kg
Lecsókolbász
849 Ft/kg
Zsír 1 kg
699 Ft/kg
Véres - Májas hurka
999 Ft/kg

Sertés fehércsont 1 Ft/kg TOP ÁR!
Sertés máj
299 Ft/kg TOP ÁR!
Láb hátsó
399 Ft/kg TOP ÁR!
Apróhús 70/30 1369 Ft/kg TOP ÁR!
Lapocka
1499 Ft/kg TOP ÁR!
Karaj Hosszú 1579 Ft/kg TOP ÁR!

1399
RETRO Párizsi
Marha Párizsi
1499
Cserkészkolbász
1319
Disznósajt vcs.
1599
Főtt tokaszalonna csécsi 1599
Vasi grill vcs.
1999
Kenőmájas-Szelőmájas 1099
Soproni-Olasz-Löncs 1399
Körmendi Borókás
2299
Körmendi Extra Sonka 2899

Kolbásszal Töltött karaj
2099 Ft/kg ÚJDONSÁG!
Kolbásszal Töltött szűzpecsenye
2099 Ft/kg ÚJDONSÁG!

Füstölt tokaszalonna
Füstölt csülök
Füstölt csülök csont nélkül

Csirke szárny
719 Ft/kg
Csirke egészben 699 Ft/kg
Csirke comb
709 Ft/kg
Csirke mellfilé
1599 Ft/kg
Csirke mell csontos 1199 Ft/kg
Érvényes: 2021. április 12–április 25-ig
Az árváltozás jogát fenntartjuk!
Az árak Forintban értendők, az ÁFA-t tartalmazzák!

Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
1599 Ft/kg
1599 Ft/kg
1929 Ft/kg

Füstölt kolozsvári szalonna
Füstölt comb
Füstölt tarja
Füstölt angolszalonna

2699 Ft/kg
2899 Ft/kg
2899 Ft/kg
2899 Ft/kg

KEMENCÉBEN SÜLTEK!!
Sült hasalja szalonna
Sült tarja
Sült oldalas
Sült csülök csont nélkül
Sült csülök csontos

2599 Ft/kg
3299 Ft/kg
2999 Ft/kg
2329 Ft/kg
1999 Ft/kg

1964 óta ünneplik hazánkban a Magyar Költészet Napját
József Attila születésnapján. A
pandémia miatt idén is elmaradt a személyes részvétellel
tartható városi ünnepség.
A Pannon Kapu Kulturális
Egyesület Facebook oldalán
hirdetett versmondást. Előzetesen felkértek tíz ismertebb
szentgotthárdi személyiséget,
hogy mondjanak versrészleteket, ezeket videóra vették, az
Egyesület pedig közzétette a
Facebook oldalán, így ismerhette meg azokat a közönség.
Játékos szavazást is indítottak,
akik legelőször fölismerték a
versrészletek szerzőit, a vers
címét és kommentben meg-

írták a videó elhangzása után,
azoknak ajándékot osztottak.
A videókat április 11-én délelőtt 9:00 órától, délután 18
óráig, óránként töltötték fel.
A versmondók és a versek
elhangzásuk sorrendjében.
Horváth Tiborné, Ady Endre:
Láttalak, Bartakovics Andrea,
Tóth Árpád: Április, Gueth
László, Petőfi Sándor: Szülőföldemen, Hrabovszky-Orth
Katinka, Vörösmarty Mihály:
Ábránd, Kovács Márta, József Attila: Óda, Varga Bence,
Arany János: Mátyás Anyja,
dr. Sütő Ferenc, Kosztolányi
Dezső: Szellők zenéje, Pécsi József, Karinthy Frigyes: Előszó,
Szép Renáta, Radnóti Miklós:
Tétova óda, Huszár Gábor,
Juhász Gyula: Anna örök,
Nagyon sok üzenet érkezett
a videók megtekintése után,
értékelésük lapzártánk idején
még tartott.
(t. m.)

