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A magyar kultúra napját 
ünnepelték a moziban

Január 22-én ünnepelték a magyar kul-
túra napját Szentgotthárdon a Csákányi 
László Filmszínházban. A szokásokhoz 
híven itt adták át az önkormányzat nevé-
ben a Szentgotthárd Közművelődéséért 
Díjat, amit az idén dr. Gömbös Sándorné 
vehetett át.

Idén a magyar kultúra napját új helyszínen, 
a felújított moziban ünnepelte a város január 
22-én. A Himnusz születésének évfordulóján 
a háttérben, vetített képeken láthattuk nem-
zeti kultúránk nagyjait, Kölcsey Ferencet, 
Kodály Zoltánt, Bartók Bélát és másokat. 
Az ünnepséget a Himnusz eléneklése után 
a Szentgotthárdi Vonósok kezdték, majd 
Labritz Béla alpolgármester mondott ünnepi 
köszöntőt. 

A Szentgotthárdi Vörösmarty Gim-
názium ötvenkilenc érettségi előtt 
álló diákjának tűzték fel a szalagot 
január 24-én az iskolában. Az ün-
nepségen részt vett Császár Tamás, 
a Szentgotthárdi Járási Tankerület 
igazgatója, valamint Labritz Béla 
alpolgármester.

Szalagot 
avattak

Nyitott és ügyfélbarát 
hivatalt szeretnének
Magyarországon harminc év után újra 
életre keltették a járásokat, Szentgott-
hárd 2013 januárjában visszakapta já-
rási székhely státuszát. Tizenöt falu és a 
város, hozzávetőleg 15 ezer állampolgár 
ügyes-bajos dolgait intézik a járásban. 
Dr. Orbán Istvánt, a Szentgotthárdi 
Járási Hivatal vezetőjét kérdeztük a két 
év tapasztalatairól.

Dr. Gömbös Sándornénak Labritz Béla adta át a díjat

Az osztályfőnökök tűzték föl a szalagot
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A szokásokhoz híven az ün-
nepséget a gimnázium aulájában 
tartották a diákok, tanáraik és 
hozzátartozóik. Balogh Éva, a 
Szentgotthárd és Térsége Iskola 
igazgatója köszöntötte a diá-
kokat. Az idén két osztály vesz 
búcsút az érettségi után az alma 
matertől. A négyosztályos gim-
nazisták harmincöten, a nyolc-

osztályosok huszonöten voltak. 
Osztályfőnökeik, Krajczár Mária 
és Ernstné Molnár Valéria tűzték 
fel a szalagot.

Az ünnepélyes aktus után a 
tanulók vidám műsorral léptek 
színpadra, felidézték az elmúlt 
négy, illetve nyolc év mókás tör-
téneteit.  A Vörösmarty gimná-
zium hagyományához tartozik, 
hogy az esti bálon a korábbi 
végzősök is részt vettek. 

Szalagot avattak

Csakis szentgotthárdit!
Némi időn kívül ez tényleg 

nem kerül semmibe! Keresse 
meg azt a szentgotthárdi 
alapítványt vagy egyesületet, 
melynek projektjét, kezdemé-
nyezését 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 segítsé-
get jelent.

A rendelkező nyilatkoza-
ton az Ön adóazonosító jele 
mellett a kedvezményezett 
adószámát kell feltüntetnie. 

Az adó 1 százalékot gyűjtő 
szentgotthárdi szervezetek, 
amelyek szerepelnek a NAV 
regisztrált civil kedvezménye-
zettek listájában:

Az SZJA 1%-át gyűjtő, támogatható alapítványok és egyesületek:
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 18883570-1-18
A Tehetségekért Alapítvány 18880292-1-18
Szentgotthárd Óvodáskorú Gyermekeiért Alapítvány 18883910-1-18
Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület 11895564-1-18
Szentgotthárdi Sportbarátok Egyesülete 18889727-1-18
Szentgotthárdi VSE 19893589-1-18
Szentgotthárdi Kézilabda Klub 19247964-1-18
Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület  11894941-1-18
Szentgotthárd Fúvós Kultúrájáért Egyesület 18897229-1-18 
Szentgotthárd Közbiztonságáért Alapítvány 18884313-1-18 
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 Fitness Szentgotthárd SE 18271948-1-18
Szentgotthárd - Térvidéki Munkások és Lelkesek Egyesülete 

18204481-1-18
Alapítvány a 100 éves Szentgotthárdi Gimnáziumért 18880230-1-18
Református Templomért Alapítvány 18882469-1-18 
Brenner János Emlékhely Alapítvány 18880711-1-18 

Adni egyszerűen jó!

Tájékoztató 
Szentgotthárd Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt 

Lakosságot, hogy a képviselő-testületi üléseket ezentúl az 
Önkormányzati TV oldalán követhetik nyomon az érdeklő-
dők. A januári testületi ülés előtt felszerelt automata kamerák 
segítségével készült felvételt egy hét alatt már több mint 1100 
néző tekintette meg. Az Önkormányzati TV oldala elérhető a 
www.onkormanyzatitv.hu címen, illetve a www.szentgotthard.
hu oldalról az Önkormányzati TV bannerjére kattintva. Ter-
mészetesen az ülések vágatlan közvetítésére az önkormányzat 
minden szolgáltató számára lehetőséget biztosít, költségtérítés 
nélkül.

Az Önkormányzati TV oldalán lehetőség nyílik arra, hogy 
akár napirendi pontra, akár hozzászólóra rákeressenek a 
nézők, így nem szükséges a teljes ülést végignéznie annak, 
aki csupán egy napirendi pontra kíváncsi – a sajtó közvet-
len és pontos tájékozódását is elősegítve ezzel. Továbbá 
innen is tájékozódhatnak majd az ülések időpontjairól és 
napirendjeiről. 

A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal oldaláról 
(www.hivatal.szentgotthard.hu), az „Önkormányzat” menüpont 
alatt is elérhetőek a képviselő-testület üléseihez kapcsolódó 
dokumentumok, a meghívók, az előterjesztések, a határozatok, 
a közlönyök és a jegyzőkönyvek is.  

A honlapon megjelenő információkkal kapcsolatos észrevé-
teleiket, kérdéseiket a titkarsag@szentgotthard.hu e-mail címre 
küldhetik el. 

Balogh Éva igazgató és Krajczár Mária osztályfőnök
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A magyar kultúra napját 
ünnepelték a moziban

 „Mi is az a magyar kultúra? 
Elsősorban a Himnusz, amit 
valahányszor meghallok, min-
dig megmozdul a szívemben 
valami. Mi is az a magyar kul-
túra? Minden, ami népünket 
összetartja, a versek és irodalmi 
művek, a népművészet, a zene 
és filmművészet, a kultúrának 
minden ága, amire nemcsak mi, 
de a világ is rácsodálkozhat. A 
magyar kultúra olyan nagyjait 
tisztelhetik, mint Kodály Zoltán, 
Bartók Béla, Liszt Ferenc és még 
sorolhatnánk.”

Az alpolgármester beszéde 
következő részében Szentgott-
hárd önkormányzatának tavalyi 
erőfeszítéseit vette számba, 
amiket a kultúra érdekében tett. 
Felújították a 101 éves mozit, 
méltóképpen ünnepelték a szent-
gotthárdi csata 350. évfordulóját, 
szobrokat állítottak, könyveket 
adtak ki, és a Pannon Kapu 
Kulturális Egyesülettel karöltve 
számos emlékezetes rendez-
vényt tartottak a városban. A 
kisváros jó hírnevét öregbítették, 
határon innen és túl, osztrák 
barátai is elismeréssel szóltak a 
kulturális eseményekről, zene-

kari találkozókról. Szentgotthárd 
fejlődése elválaszthatatlan a kul-
túra fejlesztésétől, ezért biztatott 
mindenkit arra, hogy olvasson, 
hallgasson zenét, becsülje meg a 
magyar kultúrát, „amit belülről, 
a szívünkből kell éreznünk és 
érzékelnünk”. 

A műsort Kovács Miklós éne-
kes-gitáros Cseh Tamás-dalokkal 
folytatta, Szalai Szabolcs József 
Attila-verseket mondott, és 
újra játszottak a Szentgotthárdi 
Vonósok. 

Az ünnepségen adták át dr. 
Gömbös Sándornénak a Szent-
gotthárd Közművelődéséért 
Díjat. A város kulturális életében 
végzett közel két évtizedes mun-
káját ismerték el a kitüntetéssel, 
amit Labritz Béla alpolgármester 
nyújtott át (a kitüntetett mélta-
tását külön közöljük). 

A magyar kultúra napján tartott 
ünnepséget a Szentgotthárdról 
készített kisfilm vetítésével zárták. 

(t. m.)
Fotó: Bana Ferenc 

Dr. Gömbös Sándorné, Zsuzsa 
néni Pécsett született, ott nevel-
kedett bátyjával és húgával.

Tanulmányait is ott folytatta, 
a Leőwey Klára Gimnázium-
ban érettségizett, majd a Pécsi 
Tanárképző Főiskolán magyar-
történelem-rajz szakos tanári 
diplomát szerzett. Szentegáton, 
egy Szigetvár melletti kis faluban 
kezdett tanítani, majd dolgozott 
az ország különböző általános 
iskoláiban – Kecskemét, Szom-
bathely, Tihany – attól függően, 
hogy férjét éppen hová szólította 
munkája.

Férje családja az Őrségből szár-
mazott. Bauer Károly, Szent-
gotthárd egykori polgármestere 
felkérte dr. Gömbös Sándort, hogy 
segítsen szállodát és fürdőt épí-

teni a városban, így 1997 nyarán 
„hazaköltöztek” Szentgotthárdra. 
Dr. Gömbös Sándorné közel két 
évtizede tevékenykedik önzetlenül 
Szentgotthárd kulturális életében. 

Megálmodta és megvalósította 
a városi televízió munkatársa-
ként a Mesepalota című műsort, 
melyben segítő felkészítő mun-
kájának köszönhetően kisisko-
lások, fiatalok adnak elő mesé-
ket – de az is előfordult, hogy 
gyakorló nagymamaként saját 
maga mesélte kedvenc meséit.

Havonta szerkeszti lelkes 
nyugdíjas kollégáival szintén 
a városi televízióban látható 
Idősek Magazinja című műsort, 
mely derűs félórát, kulturális fel-
töltődést ígér és nyújt nemcsak 
nyugdíjasoknak.

Hosszú évekig volt tagja a 
Nyugdíjas Pedagógusok és Ba-
rátaik Egyesületének is.

Folyamatosan aktív résztvevő-
je a város kulturális életének. A 

Szentgotthárdi Történelmi Na-
pokon láthattuk már színpadra 
állított történetét, képzőművé-
szeti kiállítások alkalmával hall-
hattuk ajánlásait, rendszeresen 
állít össze kollégáival az ifjúság 
számára irodalmi vetélkedőket, 
zsűriz mese- és versmondó ver-
senyeken a városban. 

Napjainkban a televíziós 
munka mellett a János vitéz 
színrevitelét készíti elő diákok 
bevonásával.

Munkáit, szabadidejét felál-
dozva mindig lelkiismeretesen, 
önzetlenül végezte és végzi, te-
vékenysége példaértékű mások 
számára is.

(Az ünnepségen elhangzott 
méltatás)

Fotó: Bana Ferenc

A kultúrát lopja be kicsik és nagyok életébe

A Szentgotthárdi Vonósok

Fiatalok az ünnepségen

Dr. Gömbös Sándorné
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Nyitott és ügyfélbarát hivatalt szeretnének
Interjú dr. Orbán Istvánnal, a járási hivatal vezetőjével

– Előnyt, vagy hátrányt jelent, 
hogy Vas megyében ez a legkisebb 
járás?

– Nagyobb járás vezetését 
még nem próbáltam, ilyen szem-
pontból ezt nem tudhatom. A 
törvényi előírások és a felada-
tok minden járásra egyformán 
érvényesek. A megyében mind 
a hét járásnak vannak olyan 
sajátosságai, amelyek csak ott 
érvényesülnek. A Szentgotthárdi 
Járási Hivatalnál kevesebben 
dolgoznak, mint egy nagyobb 
járási hivatalban, így a kollégák 
talán jobban ismerhetik egy-
mást, valamint az ügyfelek is 
hamarabb találkozhatnak ugyan-
azzal az ügyintézővel. A járási 
hivatalnál jelenleg harmincné-
gyen vagyunk, további egy fő-
vel bővülünk a közeljövőben, 
márciusig még egy hivatásos 
gondnokot szeretnénk alkal-
mazni. A szentgotthárdi járás 
„specialitása”, hogy a városban 
és környékén szlovén, német és 
roma nemzetiségek is laknak, itt 
található a Szlovén Köztársaság 
Konzulátusa és a pszichiátriai 
betegek otthona hozzávetőleg 

hétszáz bennlakóval. A nemze-
tiségek érdekében többnyelvű 
tájékoztató táblákon közöljük 
az ügyfélfogadási rendet, vannak 
olyan kollégáink, akik beszélik a 
nemzetiségek nyelvét. A pszichi-
átriai intézetben lakók ügyeinek 
intézése azért „speciális”, mert 
cselekvőképességükben teljesen, 

vagy részlegesen korlátozott 
állampolgárokról van szó, őket 
hivatásos gondnokok képviselik, 
és a járási gyámhivatal felügyeli 
a munkájukat.  

– A közigazgatás átszervezésé-
vel állampolgárbarát, gyorsabb, 
szakszerűbb ügyintézést ígértek. 
Sikerült valóra váltani az ígé-
retet?

– A rendszerváltás óta minden 
kormány zászlajára tűzte a köz-
igazgatás javítását, azonban 2010 
után megvolt az az erő, amely 
képes volt arra, hogy az állam-
igazgatásnak teljesen új irányt 
szabjon. Navracsics Tibor akkori 
közigazgatási és igazságügyi 
miniszter vezetésével dolgozták 
ki az államigazgatás reformját, 
amelynek része volt a történelmi 
járások visszaállítása. Az átala-
kításhoz szükséges törvényeket 
meghozta az Országgyűlés. Max 
Weber a szolgáltató államról 
alkotott nézeteit, amelyek kiáll-
ták az idő próbáját, kísérelték 
meg összeilleszteni a magán-
szférában hatékony működést 
biztosító elemekkel. A világon 
mindenütt tudományos mun-
kák sora kutatja, hogyan lehet a 
„jó államot” működtetni, nincs 

egyetlen üdvözítő megoldás. A 
szentgotthárdi járásban az első 
félév a szervezet kialakításával, 
a tapasztalatok feldolgozásával 
telt, volt min változtatni. A 
kollégák figyelemmel kísérték, 
hogy egy adott napon mely 
időpontokban érkezik a legtöbb 
állampolgár, hogyan érhetjük el, 

hogy minél kevesebbet kelljen 
várakozni. Például ennek az 
eredménye, hogy az igényekhez 
igazítjuk az ügyfélfogadási időt 
(a hét minden hétköznapján 
fogad ügyfelet az okmányiro-

dai osztály, hétfőn már reggel 
7 órától, csütörtökön pedig 18 
óráig állunk rendelkezésre) és öt 
ablakban fogadjuk az ügyfeleket. 
Számunkra az a legnagyobb 
siker, ha az állampolgárok elé-
gedetten távoznak a járástól. 
Ezt csapatmunkával érhetjük el, 
kollégáim még akkor is segíte-
nek, és felvilágosítást adnak, ha 
az adott szakkérdés megoldása 
nem a járási hivatal hatáskörébe 
tartozik. Törekvéseinket vissza-
igazolta a közelmúltban készített 
elégedettségi felmérés, amelyen 
az ügyfelek egytől ötig értékel-
hették a hivatal szolgáltatását, 
és szinte kivétel nélkül az ötöst 
húzták be…A járási hivatal dol-
gozói jogalkalmazók, azonban 
azt konstatáljuk, hogy a jogalko-
tók odafigyelnek a munkánkra, 
a javaslatainkra, ha szükségessé 
válik, jogszabály-módosítással 
javítanak a működésen.  

– A falvakban hetente ügy-
félfogadást tartó ügysegédeknek 
hányféle igazgatási területhez 
kell érteni?

– Ügysegéd kollégáink laptop-
pal és méretes táskával jelennek 
meg a falvakban. Meghatározott 
időben az önkormányzatok 
székhelyein tartják a fogadó-
órákat. Olyan emberek töltik be 
ezt a munkakört, akik bizalmat 

tudnak kelteni és értenek a 
közigazgatás több területéhez. 
Meghallgatják az embereket, ha 
kell, azonnal kézbe adják a for-
manyomtatványokat, és segéd-
keznek a kitöltésükben is, majd 
elhozzák a különféle kérelmeket. 
A kollégák a szakképesítésüket 
minden évben frissítik, vizsgáz-
niuk is kell. A tizenöt faluból idén 
márciustól már tizenháromban 
tart fogadóórákat ügysegéd, csak 
Orfalu és Nemesmedves marad 
ki, azonban e településekről is 
könnyen megközelíthetőek az 
ügysegédek. Az ügysegédek a 
leggyakrabban a szociális ellátást 
igénylőknek segítenek. 

– Várható-e, hogy a járások 
feladatkörét bővítik, esetleg a 
járási székhely városi önkor-
mányzatától vesznek át újabb 
szakterületet?

– Márciustól valóban változik 
a szociális ellátás rendszere. 
Minden olyan jövedelemkom-
penzáló ellátás, amit az állam 
központilag finanszíroz, és alanyi 
jogon jár, az önkormányzatoktól 
a járáshoz kerül át. Néhányat so-
rolnék: közgyógyellátás, ápolási 
díj, foglalkoztatást helyettesítő 
támogatás, egészségkárosodá-
si-ellátás stb. Viszont az ön-
kormányzatoknál maradnak a 
kiadás-kompenzáló ellátások, 
amelyek adhatók, de helyben 
döntik el, kik jogosultak rá. A 
változásokról időben értesítik a 
jegyzők az érintetteket, és ügy-
segédeink is közreműködnek az 
átállásban.

– Mikor nyílik a kormányablak 
Szentgotthárdon?

– Szentgotthárdon az idén két 
nagy változás lesz, megnyitjuk 
a kormányablakot a jelenlegi 
okmányiroda helyén, és a járási 
munkaügyi kirendeltséget a Kos-
suth Lajos utcába költöztetjük a 
Vajda János utcából. A koráb-
bi művelődési ház átalakítása 
az év közepére várható, akkor 
költözik a kirendeltség a város 
központjába. 

(t. m.)
Fotó: Bana Ferenc 

Ügyfélfogadás az okmányirodában

Dr. Orbán István
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FELHÍVÁS
Tájékoztatjuk a T. Lakosságot, 

hogy Szentgotthárd város terüle-
tén lévő közvilágítási berendezé-
sek aktív elemeinek (lámpatestek) 
teljes körű karbantartását és üze-
meltetését a VILLKÁSZ Kft. (9700 
Szombathely, Mérleg út 1/A.) 
végzi. Hibabejelentési elérhetősé-
gek: Munkaidőben 07.30 – 16.00 
óra között: Központi telefonszám: 
94/505-100, 0-24 órában: E-mail: 
villkasz@villkasz.hu. 

Továbbá a hibabejelentéseket 
a Szentgotthárdi Közös Önkor-
mányzati Hivatal városüzemel-
tetési irodájához is megtehetik: 
Tel.: 94/553-014, 553-030, illetve 
e-mail: andras@szentgotthard.
hu, feketetamas@szentgotthard.
hu.

Együttműködésüket előre is 
köszönjük!

Szentgotthárdi Közös Ön-
kormányzati Hivatal

Az Allison Transmission 
Holdings Inc. (NYSE: ALSN) 
bejelentette, hogy 2015-ben 
különleges események és 
tevékenységek sorozatával 
ünnepli centenáriumát.

– Cégünk és alapítónk törté-
nete is hihetetlenül gazdag. Örü-
lünk, hogy az idén világszerte 
megoszthatjuk ezt az örökséget 
munkatársainkkal, üzleti part-
nereinkkel, és mindazokkal a 
közösségekkel is, ahol márkánk 
megjelenik. Vállalatunkat az 
innováció, a minőség és megbíz-
hatóság alapjaira építették. Noha 
azóta 100 év telt el, büszkén állít-
hatom, hogy ezek az értékek ma-
radtak vezérlő elveink - mondta 
egyebek mellett a jubileum al-
kalmából Lawrence E. Dewey, 
az Allison Transmission elnöke.

 Az Allison egészen 1915. 
szeptember 14-ig, az Indianapo-
lis Speedway Team megalakulá-
sáig vezeti vissza történetét. Mint 
az Indianapolis Motor Speedway 
társalapítója és több versenyistál-
ló részbeni tulajdonosa, James A. 
Allison, a neves feltaláló, újító 
és üzletember megalapította 
precíziós gép üzletét, és kísérleti 
üzemét a Speedway Fő utcáján, 
melyet Allison Experimental 
Vállalatnak nevezett el, s amelyet 
autós versenyei támogatására 
hozott létre.

Mára az Allison Transmission 
a haszongépjárművekben alkal-
mazott automata sebességváltók 
legnagyobb gyártója, valamint 
vezető szerepet tölt be a hibrid-
meghajtások gyártásában is. A 

vállalatnak hozzávetőleg 2700 
dolgozója van világszerte, és több 
mint 80 ország piacán van jelen, 
beleértve gyártó helyszíneket az 
USA-ban, Magyarországon és 
Indiában, nyeresége pedig évi 2 
milliárd USA dollár.

 Az Allison Transmission 2000 
szeptemberétől van jelen Szent-
gotthárdon. 2010-ig az Opel 
gyártelepén belül kapott helyet a 
gyártás, 2010-ben azonban a cég 
bejelentette, hogy új gyárat épít. 
Ezt 2011-ben adták át, melyben 
széria 3000, 4000, és Torqmatic 
automata sebességváltók gyártá-
sát kezdték meg. A termelés mel-
lett létrehoztak egy úgynevezett 
”készre szerelő központot is”.  Egy 
évvel később, 2012-ben mintegy 
15 hektárnyi területen Allison 
Élmény Központ és Próbapálya 
is létesült. A szentgotthárdi 
helyszínt úgy alakították ki, hogy 
közúti és terepes járművek pró-
ba-vezetésére és bemutatására 
is alkalmas legyen, ezáltal a világ 
minden részéről érkező vásárlók 
a legkülönfélébb körülmények 
között, akár a sofőrülésből is 
megismerhetik és értékelhetik az 
Allison-váltók előnyeit.

(L. E.)

Idén 100 éves  
az Allison Transmission

Szentgotthárd hulladék- 
szállítási naptára – 2015. év

PÁROS HÉTEN: 
-  HÉTFŐ: vegyeshulladék-gyűjtés a Tompa M. utcától keletre 

(Rábakethely felé) eső utcákban és Rábakethely városrészen 
-  KEDD: vegyeshulladék-gyűjtés a tömbházaknál, (páros, il-

letve páratlan héten is ) szelektív gyűjtőszigetekről pet hulladék, 
illetve tömbházaknál szelektív sárgatetejű edények gyűjtése 

-  SZERDA: szerves (bio) hulladékgyűjtés a város teljes terü-
letén (páros, illetve páratlan héten is)

-  CSÜTÖRTÖK: vegyeshulladék-gyűjtés Máriaújfalu, Zsida, 
Zsidahegy, Farkasfa városrészeken 

-  PÉNTEK: papírhulladék-gyűjtés a város teljes területén, 
szigetek, tömbházak üzemek

PÁRATLAN HÉTEN:
-  HÉTFŐ: vegyeshulladék-gyűjtés a Tompa M. utca és attól 

nyugatra eső utcákban 
-  KEDD: vegyeshulladék-gyűjtés a tömbházaknál (páros, il-

letve páratlan héten is) sárgazsákos szelektív hulladékgyűjtés a 
város egész területén, illetve tömbházaknál szelektív sárgatetejű 
edények gyűjtése 

-  SZERDA: szerves (bio) hulladékgyűjtés a város teljes terü-
letén (páros, illetve páratlan héten is)

-  CSÜTÖRTÖK: vegyeshulladék-gyűjtés Rábatótfalu, Rába-
füzes, Jakabháza, Farkasfa városrészeken 

-  PÉNTEK: papírhulladék-gyűjtés a város teljes területén, 
szigetek, tömbházak üzemek

 
A szelektíven gyűjtött üveg hulladék gyűjtése négyhetente 

pénteken történik.
 A használt sütőolaj gyűjtését minden második hónap utolsó 

péntekén végzik: JANUÁR 30., MÁRCIUS 27., MÁJUS 29., 
JÚLIUS 31., SZEPTEMBER 25., NOVEMBER 27. 

A nagy kukás autóval meg nem közelíthető utcákban a „kis-
autós” gyűjtés heti rendszerességgel, a Müllex Kft által gyűjtött 
utcákban csütörtökön, a SZET Kft. által gyűjtött utcákban 
pedig szerdán.

Dr. Orbán István
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Auschwitz Album –Rólunk, 
Nekünk, Nélkülünk címmel 
nyitottak kiállítást Szent-
gotthárdon a Színház aulá-
jában január 19-én.

A beregszsászi Bilkéről el-
hurcolt Jákob Mordecháj család 
egyik tagja, a tizenhét évesen az 
Auschwitz-Birkenau-i koncent-
rációs táborba szállított Jákob 
Lili találta meg 1945 tavaszán 
a pizsamába rejtett fotókat, 

amelyek egy részét Szentgotthár-
don is kiállították. Családtagjait 
kivégezték, ő és édesapja meg-
menekült, 1948-ban az USA-ba 
emigrált, 1995-ben hunyt el. A 
lágerekben tilos volt fényképez-
ni, a képeket a zsidóellenes pro-
paganda céljából készíthették. 
Az egykori fogoly a Prágai Zsidó 
Múzeumnak küldte el a drámai, 
dokumentumértékű felvételeket, 
az Auschwitz Albumot, amelyről 
1946-ban készítették a máso-
latokat. Az eredeti Auschwitz 
Albumot 1980-ban ajándékozta 
a jeruzsálemi Yad Vashem In-
tézetnek (a holokauszt doku-
mentációs gyűjteményének vi-
lágközpontja). A fotókat először 
2004-ben, a magyar zsidóság 
gettóba zárásának hatvanadik 
évfordulóján mutatták be Buda-
pesten, azóta az országban több 
helyen is megfordult a kiállítás. 

A szentgotthárdi kiállítás a 
„Sindler listája” című Oscar-díjas 
film zenéjével kezdődött, Csukly 
Gergely és Gaál Nikolett adta 
elő. Huszár Gábor polgármester 

nyitotta meg a tárlatot. „Amikor 
meghalljuk Auschwitz nevét, 
ugyanarra gondolunk. Elborzad-
va, értetlenkedve, de szívünkben 
mély együttérzéssel gondolunk 
azokra az ártatlan emberekre és 
sorsukra, akik egy gonosz eszme 
terjedésének estek áldozatul. 
Millió ártatlan emberi élet vált itt 
semmivé. Nincs mentség, nincs 
magyarázat arra a mérhetetlen 
kegyetlenségre, amellyel szembe 
kellett nézniük az auschwitzi 

foglyoknak. Bezárva, megaláz-
va, elszakítva mindattól, ami 
egykor az otthont és a biztonsá-
got jelentette. A lét olyan fokú 
bizonytalanságát élhették át, 
amelyet el sem tudunk képzelni. 
Ne is kelljen soha senkinek! Ezért 
azonban mi magunk tehetünk a 
legtöbbet”. 

A polgármester a továbbiak-
ban arról szólt, hogy a szegény-
ség, a kilátástalanság, a folya-
matos gazdasági problémák ma 
is teret engednek a szélsőséges 
eszméknek. Meg kell tanulnunk, 
és meg kell tanítani a felnövekvő 
generációknak, hogy egymás 
gyűlölete, kirekesztése nem je-
lent megoldást a problémákra. 
Sajnos napjainkban is egyre 
többször fordul elő, hogy kü-
lönböző vallású, kultúrájú, etni-
kumú csoportok a saját eszméik 
nevében üldöznek, fosztanak 
meg embereket az életüktől. 

Végül személyes élményével, a 
negyven évvel ezelőtti auschwitzi 
látogatásáról mondta el gondola-
tait a polgármester. Gimnazista 

volt, amikor édesapja elvitte 
Auschwitzba, a látogatás élete 
egyik legsokkolóbb élménye volt 
és maradt. 

Márkus Sándor, a Szombat-
helyi Zsidó Hitközség elnöke 
elmondta, zsidó emberek lát-
hatók a képeken, olyan zsidó 
emberek, akik már nem tudnak 
szólni, helyettük kell elmon-
dani, mi történt a zsidósággal. 
„Miért vagyunk mi mások? 
Mihez képest? Kihez képest? 
Miért szenvedtünk állandó ül-
döztetést a történelem során? 
Álmaink és vágyaink voltak, 
úgy, mint bárki másnak, se 
jobbak, se rosszabbak nem vol-
tunk, mert zsidónak születtünk, 
mert ragaszkodunk hitünkhöz, 
kultúránkhoz”. A II. világhá-
borúban állami segédlettel 
hurcolták el a zsidóságot, hogy 
ipari módszerekkel elpusztít-
hassák. Tűrték, hogy jogaikat 
elvegyék. Az átlagember nem 
tanult a múltból! A holokausz-
tot túlélő emberek közül már 
egyre kevesebben élnek, s akik 
megmaradtak, azok közül so-
kan a hallgatást választották, 
nem akartak, vagy nem tudtak 
beszélni róla. Negyven évig jó-
formán tabutémának számított 
a zsidóságot ért megaláztatás és 
szenvedés, holott a valóság fel-
tárása megmutathatja, hová ve-
zet az esztelen gyűlölet. Márkus 
Sándor nagyszüleit, rokonságát 

vesztette el, mégis bízik abban, 
hogy a fiatalok új generációja 
elhiszi, hogy egymás mellett 
élők többféle kultúrája színesíti 
az életet, egymás megismerése 
áttörheti a lopakodó gyűlölet 
falát. A holokauszt hetvenedik 

évfordulóján a viták, konferen-
ciák, előadások is a párbeszédet 
szolgálták. Az elnök azzal zárta 
beszédét, reméli, az emlékév 
után is folytatódik a párbeszéd. 
„Emlékezzünk, emlékeztessünk!

Radnóti Miklós: Sem emlék, 
sem varázslat című versét Ropos 
Annamária adta elő. 

Tompa László, a Hit Gyüleke-
zet koordinátora emlékeztetett 
rá, hogy a zsidóüldözés nem a 
huszadik század „találmánya”. 
A szentgotthárdi kiállításnak is 
az a célja, hogy az emberek, és 
különösen a fiatalok megismer-
jék, hová vezet a közösségeket 
kitaszító, megbélyegző gyűlölet. 
Az Auswitz-Birkenau haláltá-
borban a képeket a zsidók elleni 
propaganda céljából készítették, 
azokról az emberekről, akiknek a 
sorsuk megpecsételődött. Szent-
gotthárdon 1944 tavaszán160, a 
környékbeli falvakból 30 zsidót 
kényszerítettek a kaszagyári 
barakkokba, ahonnan a szom-
bathelyi gettóba, majd júliusban 
Auschwitzba vitték őket. Honfi-
társaink közül 141-en a haláltá-
borban fejezték be életüket.

A dokumentum erejű, fehér-
fekete fotókról a Vörösmarty Mi-
hály Gimnázium diákjai vállalták 
a tárlatvezetést, egy oktatási 
program segítségével készültek 
fel a feladatra. A tömegképek 
és a közeli emberi arcok (gyere-
kek, öregek, betegek, fegyőrök) 
mindent elárulnak a vészkorszak 
embertelenségéről, noha halottat 
nem mutatnak. 

(t.m.)
Fotó: Bana Ferenc 

Vádló fekete-fehér fotók: Auschwitz Album

Gimnazisták vállalták a tárlatvezetést

Huszár Gábor polgármester

Márkus Sándor a zsidó  
hitközség elnöke
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Január 28-án tartotta ülését a 
szentgotthárdi képviselő-tes-
tület. Másodszor tárgyalták 
az idei költségvetési terveze-
tet, elfogadták a város követ-
kező évekre szóló turisztikai 
cselekvési tervét, terület- és 
ingatlanügyekkel is foglal-
koztak. Az önkormányzati 
ülést, most először, az ön-
kormányzati tv három auto-
mata kamerája rögzítette, és 
interneten azonnal nyomon 
lehetett követni. 

A két ülés között történtekről 
Huszár Gábor polgármester szá-
molt be. Elmondta, újra tárgyalt 
Budapesten a szentgotthárdi 
hotel megnyitásáról a felszámoló 
biztossal. Januárban a Pannon 
Klaszter felügyelőbizottságának 
elnökévé választották a polgár-
mestert. Solt Tamással, a Szent-
gotthárdi Opel Kft. vezetőjével 
is megbeszélést folytatott arról, 
miként lehetne a távolabb lakó 
és a gyáregységbe érkező foglal-
koztatottak lakhatását megoldani. 

Bejelentette, hogy az önkor-
mányzati tv közvetítéséhez a 
Gotthard TV és bármelyik tv 
térítésmentesen csatlakozhat. El-
mondta, hogy ennek technikailag 
nincsen semmilyen akadálya, és 
semmilyen külön eszközigénye 
sem – egy csatlakozó kábelen 
kívül. Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
kiegészítette azzal, hogy a városi 
tv-t előzetesen e-mailben értesí-
tette arról az időpontról, amikor 
a csatlakozás technikai részleteit 
tisztázni lehetett volna, azonban 
ezzel a tv munkatársai nem éltek. 
(A Gotthard TV munkatársai az 
ülés közepéig saját kamerákkal 
követték az eseményeket a hely-
színen).

A két ülés közötti beszámolót 
közel másfél órás képviselői kér-
dések és hozzászólások követ-
ték. Labritz Béla alpolgármester 
elmondta, hogy tárgyalt két civil 
szervezet képviselőivel a közte-
rületek karbantartásáról (Hor-
gászegyesület, PRONAS). Több 
képviselővel együtt részt vettek 
iskolai tantestületi értekezleten, 
sok panaszt hallottak a körülmé-
nyekről (vizesblokkok, rosszul 
záródó ajtók, fűtésprobléma, 
elektromos vezetékek, a szak-

képző tornaterme stb.). Huszár 
Gábor szerint évekre visszamenő 
problémákat nem lehet egyszerre 
megoldani, az Arany János iskola 
elektromos vezetékét nemrégen 
újították fel, a számítógépeket 
pedig nem lehet tetszés szerint 
áthelyezni, ezért csapja le a bizto-
sítékot. A rosszul záródó ajtókkal, 
a mellékhelyiségek tisztaságával 
helyben kell foglalkozni. Virányi 
Balázs elmondta, a szentgotthárdi 
szakképző iskola vagyonkezelése 
elkerült az önkormányzattól, 
nem költhetik a város pénzét az 
intézmény tornatermére, mert 
akkor azt az Állami Számvevő-
szék számon fogja kérni.  

Szalainé Kiss Edina a szálloda 
nyitás idejét tudakolta, és kifo-
gásolta, hogy az önkormányzat 
nem tájékoztatta időben a város 
lakóit az ülés napirendi pontjairól 
és idejéről, illetve arról, hogy hol 
érik el az önkormányzati ülésről 
a közvetítést. Huszár Gábor pol-
gármester azt válaszolta, reálisan 
nézve az ügyeket a szálloda akár 
április végén, május elején ki-
nyithat, a testületi ülés napirendi 
pontjait pedig a hivatal webol-
dalán lehet elérni. Lábodi Gábor 
szerint az internet elérést illetően 
a megye városai közül egyedül 
Répcelakot előzi meg Szentgott-
hárd, nem az önkormányzati 
tv-re, hanem az iskolákra kellett 
volna inkább ezt a pénzt költeni, a 
városi tévé szakmai büszkeségből 
nem veszi át a közvetítést. 

Virányi Balázs, az Eszközkezelő 
Önkormányzati Bizottság elnöke 
szerint fölösleges pártpolitikai 
kérdést gyártani a tévéközvetítés-
ből, miközben egyszerű műszaki 
kérdésről van szó, arról, hogy szé-
lesebb körben elérhetővé válnak a 
közvetítések. 

A 2015-ös költségvetési terve-
zetről elsőként dr. Haragh László, 
az Önkormányzati Erőforrások és 
Külkapcsolatok Bizottság elnöke 
mondta el a bizottság javaslatait. 
Az iparűzési adó 5%-át ők nem 
különítenék el, a máriaújfalui 
szennyvízberuházáshoz a járda-
építésre szánt 60 millió forintot a 
2016-os költségvetésre terveznék, 
az ipari parki területek eladá-
sát 80-100 milliósra terveznék. 
Kardosné Kovács Márta, a Pénz-
ügyi, Városüzemeltetési és Jogi 

Bizottság elnöke megerősítette, 
hogy nem tervezhetnek hiányt, az 
intézmények költségvetési terve-
zeteit változatlanul elfogadják, a 
bevételeket szeretnék növelni. Az 
iparűzési adó összegét javasolja 
50 millióval megemelni, reális 
esély van a pályázatokhoz az 56 
milliós önrész megtérülésére, erre 
lehet pályázni. Ingatlaneladásból 
10 millióra és üzletrész-eladásból 
200 millió forintra számíthatnak. 
Ez 306 millió bevételnövekedést 
jelent. A fürdő működésére egy-
előre 50 milliót terveznek, bíznak 
abban, hogy a szálloda megnyi-
tása után javul a kondíciója. Így 
a kiadások 50 millióval csökken-
hetnek, a tervezett felújítások 
pontosításával akár további 69 
millióval. Így már egyensúlyba 
került a költségvetés tervezete. 
Javasolta, hogy a rábakethelyi volt 
határőr laktanya felújításához, 
lakhatóvá tételéhez beruházási 
hitel felvételének lehetőségét 
vizsgálják meg, továbbá megfon-
tolandónak tartotta az Eszköz-
kezelő Önkormányzati Bizottság 
ötletét, miszerint hasznos lenne 
a városban lévő üres lakások 
önkormányzat általi bérbevétele 
munkások elszállásolása érdeké-
ben. Dr. Sütő Ferenc kijelentette, 
nem támogatja a laktanyában 
munkásszálló kialakítását. Huszár 
Gábor elmondta, nem kifejezet-
ten munkásszállót szeretnének, 
hanem inkább kisebb lakásokat. 
Az Opel 2016 tavaszáig 500 
dolgozót vesz fel, szükség van a 
letelepítésükre, ez társadalmi és 
gazdasági érdek. A laktanyából 
később lehet fiatal házasok ottho-
na, vagy nyugdíjasház is. 

A képviselők megszavazták a 
költségvetés tervezetét, Lábodi 
Gábor képviselő legtöbbször 
tartózkodott a szavazáskor. A 
képviselő Huszár Gábor kérdé-
sére azt válaszolta, joga van úgy 
szavazni, ahogy akar, azért tartóz-
kodik, mert elutasítja a központi 
kormányzat 230 milliós elvonását 
Szentgotthárdtól, és a pénz Ke-
let-Magyarországra irányítását. 
Huszár Gábor megjegyezte, az 
elvonás a város adóerőssége miatt 
van, és 2000 óta azon települések 
működését biztosítja, amelyek 
nem rendelkeznek bevétellel. 

A képviselők elfogadták a város 

turisztikai cselekvési tervét is, 
amely a következő két év teendőit 
foglalja rendszerbe.

Lábodi Gábor előterjeszté-
sében a sportcsarnok körüli 
visszásságok felderítésére, kérdé-
seire várt választ. Huszár Gábor 
polgármester minden kérdésre 
válaszolt. Az önkormányzat ré-
széről a sportcsarnok építése 
során megbízott projektvezető 
nem volt és nem is lehetett, 
mivel a beruházás nem az önkor-
mányzaté volt, mindezt törvény 
szabályozta így. A sporttelepet, 
ami az előírások szerint a pro-
jekt önrészének biztosításához 
volt szükséges, nem tudta az 
önkormányzat másnak adni, 
mint a Kézilabda Klubnak. Ez a 
szervezet volt a projekt gazdája, 
ez kapta a támogatást, és ennek 
kellett az önrészt is felmutatnia 
– a törvényi rendelkezéseknek 
megfelelően. A beruházásban az 
önkormányzatnak szerepe nem 
is lehetett, mivel a TAO törvény 
szerint a TAO-ra jogosult szer-
vezetnek kellett bonyolítania 
mindent, így – többek között – a 
kivitelező vagy a műszaki ellenőr 
kiválasztását is. Sem azok támo-
gatására, sem azokkal kapcsolatos 
véleménynyilvánításra nem volt 
az önkormányzatnak lehetősége. 
Felvetették, hogy a Kézilabda 
Klub miért nem indított jogi 
eljárást az ügyben, amikor már 
érzékelhető volt, hogy nem fejezik 
be az épületet. A polgármester 
azt válaszolta, erre már korábban 
felszólította az önkormányzat 
az építtető Kézilabda Klubot, 
tudtával már meg is történt a 
rendőrségi feljelentés. Egyelőre az 
önkormányzatnak nincs módja a 
közbeavatkozásra, meg kell várni, 
amíg az újabb meghosszabbított 
határidő lejár. A kérdéseket elő-
terjesztő Lábodi Gábor elfogadta 
a válaszokat, majd a képviselők is 
jóváhagyták azt.  

Huszár Gábor budapesti elfog-
laltsága (máriaújfalui szennyvíz-
hálózat szerződése) miatt az ülést 
a továbbiakban Labritz Béla al-
polgármester vezette, ingatlanrész 
értékesítésről, belső ellenőrzési 
jelentések elfogadásáról és a rába-
füzesi laktanya hasznosítási lehe-
tőségeiről döntöttek a képviselők.

(t. m.)

Költségvetés-tervezet, rábakethelyi laktanya és  
a sportcsarnok-ügy

Huszár Gábor polgármester
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete   
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 
igazgató (magasabb vezetô) beosztás betöltésére

A bevándorlás egyre na-
gyobb problémát jelent mind 
Európának, mind pedig Ma-
gyarországnak! címmel tar-
tott sajtótájékoztatót Lábodi 
Gábor  megyei közgyűlési 
képviselő és szentgotthárdi 
önkormányzati képviselő ja-
nuár 14-én Szentgotthárdon, 
a Jobbik irodájában. 

„Egyre megalapozottabb, az 
az álláspont, amit a Jobbik hang-
súlyoz, hogy Európára ki kell 
tenni a „megtelt táblát” - kezd-
te sajtótájékoztatóját Lábodi 
Gábor, a Jobbik szentgotthárdi 
képviselője. Aggódását fejezte 
ki, amiért földrészünk kulturális 
összetűzések helyszínévé vált, a 
népességpolitikai kérdéseket nem 
lehet bevándorlással megoldani.

A Jobbik határozott állás-

pontja szerint Magyarországon 
fel sem merülhet a bevándorlás 
fokozása. Az utóbbi egy-két 
évben megnyolcszorozódott a 
menekültek száma, ez időzített 
bombára emlékeztető helyzet. A 
hazánkba érkező menekültekről 
azt mondta, hogy jelentős részük 
iratok nélkül jön, vagy már a 
határon összetépi okmányait. 
Közöttük lehetnek olyanok, akik 
potenciálisan kárt okozhatnának 
a befogadó társadalomnak, adott 
esetben terrorcselekményekre 
ragadtathatják magukat. 

Orbán Viktor kormányfő be-
vándorlással kapcsolatos januári 
tévényilatkozatát idézte, kiemel-
ve, hogy a miniszterelnök is 
elismerte, hogy a bevándorlásról 
sokkal nyíltabban és őszintébben 
kell beszélni, és a gazdasági be-
vándorlás rossz dolog Európában.

Az európai és országos prob-
lémák felvázolása után Lábodi 
Gábor rátért a szentgotthárdi 
ügyekre. Legtöbbször az Európai 
Unión kívülről érkezőkkel van 
probléma, de az unión belülről 
érkezők is komoly nehézséget 
okoznak, mert nem tartják be a 
közösségi együttélés legalapve-
tőbb szabályait, ezzel megkese-
rítik a településen lakók életét. 
A szentgotthárdiak nem örülnek 
a várost ellepő románoknak, sok 
a panasz rájuk.

Lábodi Gábor bírálta a város-
vezetést, mert szerinte „itt az idő 
kimozdulni az íróasztal mögül 
és szembesülni a problémákkal”. 

Arra a kérdésre, hogy miért 
gondolja azt, hogy a városban 
élő uniós (román) állampolgárok 
veszélyt jelentenek Szentgotthár-
don, azt válaszolta, talán nincs is 

olyan közöttük, aki nem jelent 
különösebb gondot, elenyésző 
azok száma, akik munkavál-
lalás céljából érkeztek, inkább 
csencselnek és Ausztriába jár-
nak koldulni. A városban lakók 
véleményét kell meghallani a 
romló közbiztonságról, szerinte 
az önkormányzat struccpolitikát 
folytat a román bevándorlók 
ügyében. 

Lapunk munkatársának meg-
jegyzésére, hogy februárban 
napirendre tűzi a szentgotthárdi 
önkormányzat a szerteágazó té-
mát, az önkormányzati képviselő, 
az önkormányzat Szentgotthárd 
Közbiztonsági és Bűnmegelőzési 
Bizottságának tagja, azt vála-
szolta, ő már három éve csak azt 
akarja, hogy nyugalom, biztonság 
és rend legyen a városban. 

(t. m.)

 A bevándorlásról tartott sajtótájékoztatót

A közalkalmazotti jogviszony időtarta-
ma: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
A vezetői megbízás időtartama: a 

vezetői megbízás határozott időre, 2015.07.01. 
napjától 2020.06.30. napjáig szól.

A munkavégzés helye: Vas megye, 9970 
Szentgotthárd, Széll K. tér 2. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői 
megbízással járó lényeges feladatok:

• felelős az intézmény működéséért, 
eredményes gazdálkodásáért, az intézmény 
tevékenységi körébe tartozó feladatok vég-
rehajtásáért ,

• koordinálja, felügyeli és ellenőrzi az intéz-
ményben folyó szakmai, személyi és ellenőrzési 
feladatok összességét,

• elkészíti az intézmény szabályzatait, 
terveit, ellátja az intézményi dolgozók feletti 
munkáltatói jogokat, 

• pályázatok elkészítése, benyújtása,
• könyvtárosi feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: az illetmény 

megállapítására és a juttatásokra a közalkal-
mazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény , valamint az 1992. évi XXXIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI.20.) 
Kormányrendelet rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:
• szakirányú egyetemi végzettség és szak-

képzettség, vagy nem szakirányú egyetemi 
végzettséggel és felsőfokú szakirányú mun-
kaköri szakvizsga, vagy főiskolai könyvtárosi 
képzettség,

• az intézmény alaptevékenységének meg-
felelő jogviszonyban legalább ötéves szakmai 
gyakorlat , 

• 2009 után szerzett főiskolai könyvtárosi 
képzettség esetén legalább tízéves szakmai 
gyakorlat,

• felhasználói szintű MS Office (irodai 
alkalmazások),

• felhasználói szintű internetes alkalma-
zások, 

• sikeres pályázat esetén vagyonnyilatkozat-
tételi eljárás lefolytatása,

• magyar állampolgárság, 
• büntetlen előélet, cselekvőképesség, 
• a munkáltatóval fennálló közalkalmazotti 

jogviszony, vagy a megbízással egyidejűleg 
közalkalmazotti munkakörbe történő kine-
vezés. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• vezetői gyakorlat
 Előnyt jelentő kompetenciák: 
• Kiváló szintű elhivatottság, határozottság, 

magabiztosság, kapcsolatteremtő képesség.      
A pályázat részeként benyújtandó iratok, 

igazolások:
• az intézmény vezetésére vonatkozó 

program, amely tartalmazza a szakmai helyzet-
elemzésre épülő és a fenntartói stratégiai célok 
megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket,

• szakmai önéletrajz, 
• a pályázati feltételeként előírt végzettsé-

get,  képesítés tanúsító okirat(ok) másolata,
• hatósági erkölcsi bizonyítvány (teljes 

körű ),
• szakmai gyakorlat igazolása,
• hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyag-

ban foglalt személyes adatoknak a pályázati 
eljárással összefüggő kezeléséhez ,

• a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, 
hogy vele szemben az 1992. évi XXXIII. tv. (Kjt.) 
41.§ (2) bekezdése szerinti összeférhetetlenség 
nem áll fenn,

• a pályázó nyilatkozata a pályázat nyílt vagy 
zárt ülésen történő tárgyalásáról,

• az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötele-
zettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alap-
ján a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség 
vállalására vonatkozó nyilatkozat. 

A munkakör betölthetőségének idő-
pontja: 2015. július 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2015. március 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további 
információt Dr. Gábor László önkormányzati és 
térségi erőforrások vezető nyújt a 94/553-021-
es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
postai úton, a pályázatnak a Szentgotthárd 
Város Önkormányzata címére történő meg-
küldésével (9970 Szentgotthárd, Széll K.  tér 
11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályá-
zati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
774/2015 , valamint a munkakör/ beosztás  
megnevezését: Móra Ferenc Városi Könyvtár 
és Múzeum - igazgató.

A pályázat elbírálásának módja, 
rendje: a pályázatokról a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.  mű-
vészeti,  közművelődési és  közgyűjteményi 
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 
150/1992. (XI.20.) Kormányrendeletben meg-
határozott bizottság véleményének kikérését 
követően Szentgotthárd Város Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete dönt. A pályázat kiírója 
a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor 3 
hónap próbaidőt köt ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 
2015. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételé-
nek helye, ideje: 

• www.szentgotthard.hu – 2015. február 12.
• www.kozigallas.gov.hu – 2015. február 12.
• Szentgotthárd Városi Televízió és Kábel-

üzemeltető Nonprofit Kft.- 2015. február 12.
• Szentgotthárd c. újság 2015. februári 

száma
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 Február 14-én (szombaton) 
megint extra kedvezmények 
várják a szentgotthárdi film-
színház vendégeit! Az esemény 
a július elején megrendezendő 
és több napon át tartó szent-
gotthárdi  SZ EREL MESEK 
FESZTIVÁLjával kapcsolatos 
meglepetéseket is tartogat. 

 
NÉVKERESŐ
1 7  ó r á t ó l  a  l e g ú j a b b 

közönségkedvenc, a SWING 
című vígjáték kerül a vászonra 
szó szerint személyre szabha-
tó kedvezménnyel. A délutáni 
filmre a BÁLINT és a VALEN-
TIN nevű vendégek 500 Ft-ért 
vehetnek belépőt, és azok is, 
akik az említett két névben és a 
SZERELMESEK FESZTIVÁLJA 
szavakban található betűk egy-
szeri felhasználásával alkotott 
keresztnévvel vagy annak becé-
zett változatával rendelkeznek. 
A pénztárnál a név igazolásához 
fényképes okmány szükséges (pl. 
diák- vagy személyi igazolvány)!

 
PÁRKERESŐ
19 órától az elmúlt időszak 

legsikeresebb romantikus víg-
játéka, a HOGYAN ÍRJUNK 
SZERELMET vetítése kezdő-

dik. Az esti előadásra jegyet 
vásárlók közül a vetítés után 
egy ősi szokás felelevenítésével 
kiválasztásra kerül legalább 
egy pár, akik a SZERELMESEK 
FE SZ TI VÁ LJA me g hívott 
V.I.P. vendégei lesznek, ami 
többek között azt jelenti, hogy 
minden programon ingyen 
vehetnek részt.

 
MOTTÓKERESŐ
Várjuk egyetlen saját ihletésű 

mondatban megfogalmazva a 
szerelem, mint érzés szavakba 
öntött kifejezését , amelyet 
hagyományos módon papírra 
kell vetni, majd egy borítékba 
helyezve beledobni a moziban 
elhelyezett gyűjtőládába febru-
ár 14-én (szombaton) 15 órától 
19 óráig. Kérjük feltüntetni a 
SZERELMESEK FESZTIVÁL-
JA szavakat, valamint a beküldő 
nevét, címét és telefonszámát. 
Egy személy csak egy mondattal 
nevezhet. A legjobb díjazásban 
részesül.

 
NYEREMÉNYPÁROK
A filmszínház vendégei szá-

míthatnak az eseményhez és a 
hagyományokhoz kapcsolódó 
meglepetésekre is.

Pannon Kapu: városi programajánló
Február 13-án 17 órakor nyílik Gasztonyi Norbert festmény és 

grafika kiállítása.
Február 13. 18,30 Rapid Randi. Helyszín: Színház, aula
ISMERKEDÉS! PÁRKERESÉS! KALAND! SZÓRAKOZÁS! HÉT-

SZER 7 PERC RANDI! Legyél 20, 30 vagy akár 50 éves, várunk, jelent-
kezz az alábbi e-mail címen: rapidrandi7@gmail.com. A jelentkezők 
adatait teljes diszkrécióval kezeljük!

Február 15-én 15 órától mindenkit szeretettel várunk a szentgott-
hárdi Pöttyös Farsang rendezvényünkre. Öltözz pöttyösbe! Jelmez-
verseny, más jelmezben is eljöhetsz! Helyszín: Színház aula, belépőjegy 
500 Ft/fő, amely egyben tombolajegy is.

Február 17-én 18.00 Dumaszínház. Kőhalmai Zoltán és a 
Szomszédnéni Produkciós Iroda műsora. Helyszín: Színház, belépő-
jegy 2. 600 Ft/fő

Február 21-én a HoneyBeast koncert Szentgotthárdon a Színház 
aulájában. Jegyek korlátozott számban, elővételben 1. 200 Ft-ért vált-
hatók a PKKE irodában. (A helyszínen: 1. 500 Ft)

Február 28-án 19 órakor a lendvai Egy & Más Vándorszínház Ör-
kény István: Tóték c. darabját mutatja be a Színházban. Jegyek már 
vásárolhatók a PKKE irodában.

Március 01. Megacsillag, helyszín: Színház. A rendezvény ingyenes!
Március 06. Szabó Balázs Bandája. Koncert a Színházban
Március 08. 14.00 Nőnek lenni…Helyszín: Színház aula Belépőjegy: 

500 Ft/fő
Március 10. 17.00 Az Ezerarcú Világ Utazási élmények Szenegál. 

Helyszín: Színház. A rendezvény ingyenes!

Kissné Köles Erika szlovén 
nemzetiségi szószóló 2015. 
január 19-én hivatalos láto-
gatást tett Majthényi László-
nál, a Vas Megyei Közgyűlés 
elnökénél. 

A baráti hangvételű találkozón 
szó esett az Országos Szlovén 
Önkormányzat és a Vas Megyei 
Önkormányzat közötti meg-
állapodás felülvizsgálatáról, a 
megyei közútfejlesztési program 
keretében a Rába-vidéken meg-
valósítandó útfejlesztésekről, a 
nemzetiségi civil szervezetek szá-
mára nyújtandó megyei pályázati 
lehetőségekről, a kétnyelvű szak-
középiskolai vendéglátó szakirány 
indításának lehetőségeiről és 
támogatásáról a Szentgotthárdi 
III. Béla Szakképző Iskolában. 
A beszélgetés során a szlovén 
nemzetiségi szószóló felvetette 
azt az igényét, hogy ha a Civil és 
Nemzetiségi Kapcsolatok Bizott-
sága, mint a közgyűlés állandó 
bizottsága, nemzetiségi kérdést 
tárgyal napirendjén, akkor arra 
a jövőben az érintett nemzetiség 
képviselőjét is hívják meg tanács-
kozási joggal. A közgyűlés elnöke 
is indokoltnak tartotta a kérést.

Mind a megyei vezetés, mind 
a szlovén nemzetiségi szószó-
ló elkötelezett abban, hogy a          
szlovén Rába-vidék mint táj-
egység gazdasági potenciálját a 
jövőben jobban ki kell aknázni. 
Az idegenforgalom fejlesztése 
mellett hangsúlyt kell fektetni 
a mezőgazdaságban rejlő le-
hetőségek feltérképezésére és 
hasznosítására, továbbá elő kell 
segíteni támogatások és pályázati 
lehetőségek formájában a kis- és 
középvállalkozások megtelepedé-
sét a térségben, a már meglévőket 
pedig fejleszteni kell. Az újonnan 
megválasztott közgyűlési elnök 
- a szószóló asszony céljaihoz ha-
sonlóan - törekszik a Szlovéniával, 
a prekmurjei magyar közösséggel 
kiépített jó kapcsolatok fenntar-
tására, a szomszédos térségek 
gazdasági és kulturális együttmű-
ködésének hatékony fejlesztésére.

A találkozó egyértelmű üze-
nete: mindkét fél a hatékony és 
eredményes együttműködés le-
hetőségét keresi, amely egyszerre 
szolgálja a szlovén nemzetiség 
érdekeit és Vas megye jövőbeni 
fejlődését.

(Dr. Sütő Ferenc szószólói 
asszisztens és jogi tanácsadó)

VALENTIN-NAP A MOZIBAN!

MOZIMŰSOR
 február 13. 19:00, február 15. 18:00, február 16. 19:00
Blackhat (szinkronizált amerikai akcióthriller – 2D)
február 14. 17:00
Swing (magyar romantikus vígjáték – 2D)
február 14. 19:00, február 15. 16:00
Hogyan írjunk szerelmet (szinkronizált amerikai romantikus 

vígjáték – 2D)
február 17. 19:00 (Filmklub)
Fehér Isten (magyar thriller – 2D)
 február 20-21. 19:00, február 22. 18:00, február 23-24. és 27. 19:00
A szürke ötven árnyalata (szinkronizált amerikai romantikus 

dráma – 2D)
február 21. 17:00, február 22. 16:00
Mancs (magyar családi kalandfilm – 2D)
február 28. 17:00, március 1. 16:00
Csingiling és a Soharém legendája (szinkronizált amerikai családi 

animációs film – 3D)
február 28. 19:00, március 1. 18:00, március 2. 19:00
Mortdecai (szinkronizált amerikai vígjáték – 2D)
március 3. 19:00 (Filmklub)
Szerelmes nővérek (szinkronizált német-osztrák-svájci történelmi 

dráma – 2D)

A Megyeházán tárgyalt a 
szlovén nemzetiségi szószóló
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A tavaszi 
foci- 

menetrend
 A labdarúgó megyei 
I. osztályban szerep-
lő Tabak1 Szentgott-
hárd VSE, és a megyei 
II. osztály Körmendi 
csoportjában szereplő 
Rábatótfalui SE tavaszi 
sorsolása:

Február 28. :  Szent-
gotthárd–Celldömölk , 
Március 8.: Vasvár–Szent-
gotthárd, Március 14.: 
Szentgotthárd–Jánoshá-
za, Március 21.: Répcelak–
Szentgotthárd, Március 
28.: Szentgotthárd–Csep-
reg, Április 5.: Rábapaty–
Szentgotthárd, Április 11.: 
Szentgotthárd–Körmendi 
FC, Április 19.: Tápláni 
KSK–Szentgotthárd, Áp-
rilis 25.: Szentgotthárd–
Kőszeg, Május 2.: Király 
SZE–Szentgotthárd, Má-
jus 9.: Szentgotthárd–Vép, 
Május 16.: Bük–Szentgott-
hárd, Május 23.: Szent-
gotthárd–Uraiújfalu, Má-
jus 31.: Kemenesmagasi–
Szentgotthárd, Június 6.: 
Szentgotthárd–Keme-
nesalja

 Március 1.: Egyházas-
rádóc–Rábatótfalu, Már-
cius 8.: Csákánydorosz-
ló–Rábatótfalu, Március 
14.:  Rábatótfalu–Ma-
gyarszecsőd,  Március 
22.: Rábatótfalu–Szar-
vaskend, Március 29.: 
Rábatótfalu–Vasalja, Ápri-
lis 5.: Rábatótfalu–Viszák, 
Április 12.: Rábatótfalu–
Csörötnek, Április 19.: 
Rábatótfalu–Körmend 
Téglagyár, Április 26.: Őri-
szentpéter–Rábatótfalu, 
Május 3.: Rábatótfalu–
Ivánc, Május 10.: Szakony-
falu–Rábatótfalu, Május 
17.: Rábatótfalu–Rába-
gyarmat, Május 23.: Textil 
Körmend–Rábatótfalu, 
Május 31.: Rábatótfalu–
Bajánsenye, Június 7.: Ná-
dasd–Rábatótfalu

Sikeresen szerepeltek a szent-
gotthárdi utánpótlás csapatok a 
január 24-25-én Táplánszentke-
reszten megrendezett szombat-
helyi Lurkó UFC által szervezett 
utánpótlástornán. A labdarúgó 
seregszemlén a szentgotthárdi 
2006 (edző Fábián Zsolt), 2005 
(edzők: Kovács Csaba és László 

Gábor), 2004 (edzők: Kovács 
Csaba és László Gábor), vala-
mint a 2002-2003 (edző Vinkó 
Tamás) korcsoportú csapatok 1. 
helyezést értek el, megelőzve az 
Illés Akadémia, Lurkó UFC, Sop-
ron, Kőszeg, VAFA, Körmend, 
Táplánszentkereszt, Körmend 
és Ják csapatát. 

Szentgotthárdi 
sportprogramok

 Thermalpark-Szentgotthárd 
VSE–Vasasszonyfa SE (NB I-es 
tekebajnokság)

Időpont: 2015. február 22. 
10. 00

Helyszín: Szentgotthárd Vá-
rosi Sporttelep, Tekepálya

Terematlétika – általános 
iskoláknak

Időpont: 2015. február 26. 
10. 00

Helyszín: Szentgotthárd és 
Térsége Iskola Széchenyi István 
5-8. évfolyamos Általános Isko-
lája – Tornacsarnok

TABAK1 Szentgotthárd 
VSE–Celldömölki VSE (Me-
gyei I. labdarúgó-mérkőzés)

Időpont: 2015. február 28. 
14.30

Helyszín: Szentgotthárd Vá-
rosi Sporttelep

Ifjúsági mérkőzés 12.30-as 
kezdettel.

Thermalpark-Szentgotthárd 
VSE–Ajka Kristály SE (NB I-es 
tekebajnokság)

Időpont: 2015. március 08. 
10.00

Helyszín: Szentgotthárd Vá-
rosi Sporttelep, Tekepálya

Futball Klub Szakonyfalu–
Őriszentpéter SE (Megyei II. 
labdarúgó-mérkőzés)

Időpont: 2015. március 08. 
14. 30

Helyszín: Szakonyfalu Sport-
pálya

Ifjúsági mérkőzés 12.30-as 
kezdettel.

 TABAK1 Szentgotthárd 
VSE–Jánosháza VSE (Megyei 
I. labdarúgó-mérkőzés)

Időpont: 2015. március 14. 
14.30

Helyszín: Szentgotthárd Vá-
rosi Sporttelep

Ifjúsági mérkőzés 12.30-as 
kezdettel

 Rábatótfalui SE–Magyar-
szecsőd SE (Megyei II. labda-
rúgó-mérkőzés)

Időpont: 2015. március 14. 
14.30

Helyszín: 9970 Szentgotthárd 
Tótfalusi U. 23.

Ifjúsági mérkőzés 12.30-as 
kezdettel.

Gaál Ákos, sportreferens

Szombathelyen rendezték meg 
a Vas megyei Úszás Diákolimpia 
döntőjét, amelyen az I-IV. korcso-
portban indultak a szentgotthárdi 
tanulók. A diákokat Császár-
Bartakovics Csaba készítette fel.

Eredmények
I. korcsoport: 
Viserálek Fanni 50 m hátúszás 

6. hely, 50 m gyorsúszás 5. hely.
II. korcsoport: 
Páli Borka, Sömenek Ivett, 

Viserálek Dorka, Davanzo Nicol 
4x50 m gyorsváltó 2. hely

Viserálek Dorka 50 m hát- és 
50 m gyorsúszás 3. hely

Davanzo Nicol 50 m gyors-
úszás 6. hely, 50 m mellúszás 
4. hely

Páli Borka 50 m mellúszás 
5. hely

Sömenek Ivett 50 m mellúszás 
19. hely.

III. korcsoport: 
Csörnyi Kara 50 m mellúszás 

6. hely, 100 m gyorsúszás 8. hely, 
Kovács Eszter 100 m hátúszás 
2. hely, 50 m mellúszás: 8. hely, 

Páli Hunor 100 m hátúszás 1. 
hely, 50 m mellúszás 4. hely

IV. korcsoport:
Agg Viktória 100 m hátúszás 

3. hely, 100 m mellúszás 4. hely
Lang Márk 100 m gyorsúszás 

2. hely
Mészáros Bence 100 m mell-

úszás 5. hely, 100 m gyorsúszás 
8. hely.

Dobogós helyeken is 
végeztek az úszók

Gyôztes gotthárdi focisták

A gyermekpszichológus alkalmazására a TÁMOP-6.1.2-11/3- 
2012-0011 azonosítószámú pályázat keretein belül nyílt lehe-
tőség, melyben a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati 
Társulás a Rendelőintézet Szentgotthárd konzorciumpartne-
reként vett részt. 

Az egészségügyi  szolgáltatás ez év június 15-ig ingyenes 
diákoknak és szülőknek egyaránt.  A gyerekek egyedül, esetleg 
barátaikkal együtt is felkereshetik a pszichológust (attól függő-
en, kinek mi, ki segít jobban a megnyílásban). A gyermekeket 
elkísérhetik szüleik is a foglalkozásra. Az érintett korosztály 
az óvodásoktól a középiskolás végzős diákokig terjed. Igény 
szerint a  doktornő előzetes bejelentkezés alapján a kistérség 
településeire is elutazik, s a nyári szünetet követően, a következő 
tanévben is készséggel áll majd a gyermekek rendelkezésére, 
tehát a gyermekpszichológus igénybevételének lehetősége 
hosszú távon adott minden érintett számára.

Dr. Szabó Ágnes a szentgotthárdi fürdő (Füzesi út 3/a) alsó 
szintjén rendel hetente kedden 8. 30 – 13. 30-ig és csütörtökön 
12. 00 – 15. 15-ig. Egy foglalkozás időtartama 45 perc. Bejelent-
kezni a 06/30/9393-185-ös mobilszámon lehet.

Gyermekpszichológiai 
rendelés indult
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Vukan Renato, Miličevič Dragan, Mešič Daniel, Šnepf Goran, Prelec Simon, Škerlak 
Dejan, Vöröš Aljoša, Kutoš Valter, Kuhar Štefan, Novak Nino, Novak Samo, Škerlak Sebas-
tian, Andrejek Szabolcs

Szentgotthárdon február 
7-én befejeződött az Alpok-
alja Kupa kispályás labdarú-
gó torna, amely két hónapon 
át nyújtott jó szórakozást a 
játékosok és a labdarúgást 
kedvelők számára.

Az utolsó játéknap a Librecz 
Károly Emléktorna helyosz-
tó mérkőzéseivel kezdődött, 
s mindjárt az első mérőzésen 
büntetőrúgásokkal kellett eldön-
teni az utolsó előtti hely sorsát, 
melyen az EMERIK FC bizonyult 
jobbnak a Zöldfa csapatával 
szemben. Még egy mérkőzésen 
fordult elő hasonló szituáció, a 
15-16. helyért vívott helyosztón, 
ott pedig a Black Gold nyert a 
Reflector SC. csapata ellen.

A  L i b r e c z  K á r o l y  e m -
léktorna bronzmérkőzésén a 
Szeszpanyol, a korábbi bajnok, 
Alcoholic Bilbaoval mérkőzött, 
a Szeszpanyol magabiztos já-
tékkal, 6:1 arányú győzelemmel 
megérdemelten szerezte meg a 3. 
helyezést. A döntő mérkőzésen a 
Sportig Libacomb hasonlóan jó, 
fegyelmezett játékkal 3:1 arányban 
múlta felül a Dr. Szittyó csapatát, 
s így történetükben először elhó-
dították a Librecz Károly Kupát.

Ezután 18:00 és 19:00 órai 
kezdettel következtek a Perfect 
Change Alpokalja Kupa 3. és 1. 
helyét eldöntő mérkőzései. A 3. 
helyért, a tavalyi bronzérmes 
Csatorna Patkányok a Tabak1 
Pado Sokk csapatával mérkőzött, 
melyen a Csatorna Patkányok 
Bartakovics Gábor és Ráncsik 
János góljaival 2:1 arányú győ-
zelmet aratva szerezte meg idén 
is a bronzérmet - bár ők idén a 
tavalyinál „fényesebb” álmokat 
dédelgettek.

A Döntőben – mely idén 
több év óta ismét nemzetközivé 
vált - a tavalyi bajnok Vadkörte 
Teke–Fitt Klub az idei újonc, 
Beli Modeli-Fehér Modellek 
(szlovén) csapatával találkozott. 
Mindkét csapat biztonságra 
alapozva vágott neki a mérkő-
zésnek, de ennek ellenére szép, 
látványos akciókat s kapusbravú-
rokat láthatott a publikum már 
az első félidőben is, mely 0:0-val 
ért véget. A második félidőben 
gyorsabb tempóra kapcsolt a 
Beli Modeli. Helyzetek adódtak 
mindkét oldalon, azonban a fél-
idő első harmadában, egy szöglet 
után a Beli Modeli megtörte a 
gólnélküliséget, s Andrejek Sza-
bolcs megszerezte csapatának a 

vezetést. Ezután a Vadkörtének 
kockáztatnia kellett, támadólag 
lépett fel, melyre a Beli Modeli 
kontrákkal válaszolt, s egy szép 
akció és egyéni teljesítmény 
végén Andrejek Szabolcs meg-
szerezte második találatát. A 
Vadkörte ezután sem tudott 
fogást találni ellenfelén, majd 
érkezett Škerlak Dejan, akinek 
góljával a Beli Modeli bebizto-
sította győzelmét, kialakítva a 
3:0-s végeredményt.  

A döntő napján a szervezők a 
hagyományoknak megfelelően a 
legfiatalabbakra is gondoltak, s a 
délután LURKÓ mérkőzésére is 
sor került, ahol számos anyuka 
és apuka izgulta végig a mérkő-
zést. A Kölyök FC Szentgotthárd 
a Kék Sünik Körmend csapata 
ellen 3:0 arányú győzelmet ért el 
izgalmas, szép megoldásokat is 
bemutató mérkőzésen. Itt mind-
járt gratulálni is szeretnénk min-
den utánpótlás korosztályban 
szereplő játékosnak, felkészí-
tőknek, edzőknek, vezetőknek, 
s nem utolsósorban szülőknek, 
hogy időt és energiát nem kímél-
ve ilyen tehetséges gyermekeket 
nevelnek, és biztosítják a jövő 
futballgenerációját.

Fotó: Tóth Csaba

Beli Modeli-Fehér Modellek sikerével 
zárult a XXIX. Perfect Change Alpokalja 

Teremlabdarúgó Torna

XXIX. PERFECT 
CHANGE ALPOKALJA 

KUPA

 1. BELI-MODELI - 
  FEHÉR MODELLEK
 2. VADKÖRTE TEKE 
  FITT -KLUB
 3. CSATORNA 
  PATKÁNYOK
 4. TABAK1 PADO-SOKK
 5. LOONEY TUNES
 6. DOMINO KIJEV
 7. AUTÓ EGYED BT.
 8. DRINK TEAM
 9. HÉTHÁZ RSE
10. TABAK1 
  SZUNDERLAND
11. HODOS
  BAR-MARJANCA
12. MONCHICKEN Grill-
  Catering
13.  GOTHAM CITY
14.  MÁMOR CLUB3
15.  BLACK GOLD
16.  REFLECTOR SC

Gólkirály: DÖMÖTÖR TA-
MÁS (Tabak1 Pado-Sokk)

Legjobb kapus: FÁBIÁN 
DÁVID (Vadkörte Teke 
Fitt-Klub)

Legjobb játékos: ANDREJEK 
SZABOLCS (Beli Modeli 
- Fehér Modellek)

LIBRECZ KÁROLY  
EMLÉKTORNA

1.  SPORTING LIBACOMB
2. DR. SZITTYÓ
3.  SZESZPANYOL
4.  ALCOHOLIC BILBAO
5.  TÜZESVÍZ-VÉ-KO FC.
6.  SPURI FC
7.  EMERIK FC
8.  ZÖLDFA

Gólkirály: MIHÁLY MÁRK 
(Szeszpanyol)

Legjobb kapus: BARBÉR 
STEFAN (Sporting Liba-
comb)

Legjobb játékos: GÁSPÁR 
JÓZSEF (DR. Szittyó)

Legsportszerűbb csapat : 
MONCHICKEN Grill-
Catering

Meskó Norbert díj: HEITER 
LÁSZLÓ (Vadkörte Teke 
Fitt-Klub)
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2015. FEBRUÁR 19.

Előzetes asztalfoglalás szükséges!
Bővebb információ: +36 94/553-553

recepcio@thermalpark.hu, www.thermalpark.hu

Aki ezen a napon nálunk fogyaszt, a hónap végéig 50% kedvezménnyel
válthat jegyet fitnesz termünkbe (1000 Ft helyett 500 Ft áron).

A kedvezmény 1 éttermi nyugta felmutatásával max. 4 személy részére biztosít kedvezményt.

Vállalkozást indítana?

Cégalapítás előtt áll?

Gondot okoz Önnek  
az adótörvények  
értelmezése?’

Sokkolják  
az adóterhek?

Minőségi könyvelőt  
keres?

-  Adótanácsadás

-  Adóbevallások  
 elkészítése

-  Adóbevallás  
 felülvizsgálat

-  Adómegtakarítás

-  Adóoptimalizálás

Forduljon hozzánk bizalommal és  
hozza ki a maximumot vállalkozásából!!!

Elérhetőségeink: 
9970 Szentgotthárd 

Széchenyi u. 1/B.
Tel.: 94/554-228

km2@kmcontrol.t-online.hu

Minőségi Könyvelők Klubja

Szentgotthárd újSág  

hirdetéSFeladáS:

Kardos Melinda

tel.: 06-30-397-86-09

csenge0624@gmail.com

Egyéni és társas  
vállalkozások  
könyvvezetése,  
bérszámfejtés,  
tb-ügyintézés.

ADÓBEVALLÁS  
MAGÁN- 

SZEMÉLYEKNEK!


