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A duális szakképzést szolgálja  
a tudásközpont

A szeptember 30-án tartott önkormány-
zati ülésen részt vett dr. Tiborcz  János, 
a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság ve-
zetője, dr. Koncz Gabriella, a körmendi 
rendőrkapitányság vezetője, Végvári Já-
nos, a Szentgotthárdi Rendőrőrs vezetője, 
és Bana Tibor országgyűlési képviselő is. 

Kérdések és  
felvetések  

a menekültügyrôl

Szeptember 10-én az Opel szentgotthár-
di gyárában adták át a duális szakkép-
zést szolgáló tudásközpontot, fél évvel 
azután, hogy bejelentették a félmilliárd 
forintos beruházást.

A nap is besugározta a meghívottakkal 
és gyári dolgozókkal benépesített, az Opel 
Tudásközpont épülete közelében felállított 
rendezvénysátrat. Az avatóünnepség – me-
lyen részt vett Huszár Gábor, Szentgotthárd 
polgármestere is – első szónoka Solt Tamás 
gyárigazgató volt, aki ezúttal is méltatta az 
idén 25 éves gyár tevékenységét. Elmondta, 
hogy az új Opel Tudásközpont fél év alatt 
létesült, s a diákok, hallgatók szeptembertől 
már birtokba is vehették. A vállalat tudatosan 
épít a jövő generációjára, a műszaki pályát 
választókra. 

Az Opel tudásközpontja

Menekültek a szentgotthárdi vasútállomáson szeptember 17-én
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November 6. Tökparty

November 8. 17:00 óra 
a Foltvarró Klub kiál-
lítása

Szlovén nyelvû mise 
Szentírás vasárnapon

A szentgotthárdi Nagyboldog-
aszony templomban szeptember 
27-én, a Szentírás vasárnapon, 
szlovén nyelvű misét celebráltak.

A Katolikus Egyházban szept-
ember utolsó vasárnapja sajátos 
ünnep, a Szentírás vasárnapja. 
Ezen a napon a hívek közössége 
nagy  tisztelettel fordul a Biblia 
felé. Ünnepli azt a tényt, hogy a 
zsidóság nagyjai írásba foglalták 
történelmüket; az apostolok és az 

evangélisták pedig Jézus történe-
tét, valamint tanítását.

Msgr. Franc Režonja, a nemzeti 
közösségek püspöki vikáriusa 
homíliájában arra bíztatta a jelen-
lévőket, hogy nagy szeretettel és 
imádságos lelkülettel vegyék ke-
zükbe minden nap a Bibliát. Mert 
a Szentírás tanulmányozásával, 
olvasásával válhatunk jobb em-
berekké, jobb Krisztus-hívőkké.
  Fotó és szöveg: Horváth R. László

Az ország legkiterjedtebb tanácsadói és képviseleti hálózatá-
nak bővítésével Szentgotthárd lakói mostantól még könnyebben 
tájékozódhatnak a személyre szabott igényeket kielégítő biztosí-
tási és megtakarítási lehetőségekről, a Generali Biztosító ugyanis 
megnyitotta legújabb képviseletét a településen. A társaság célja, 
hogy az ország valamennyi járásában jelen legyen, hiszen a sze-
mélyes tanácsadást semmi sem pótolhatja a cég filozófiája szerint. 

A Generali Biztosító szerint a minőségi ügyfélkiszolgálás érdekében 
a személyes kapcsolattartás nem helyettesíthető, hiszen a termékek, 
szolgáltatások és az összetett, személyre szabható biztosítási meg-
oldások alapos megértéséhez szükség lehet a felkészült tanácsadók 
segítségére. Amit a Generali kutatása  szerint valóban igényelnek az 
ügyfelek: a relatív többség (~50%) bár a tájékozódáshoz igénybe venne 
online felületeket, szerződését mindenképpen személyesen kötné 
meg, míg ötödük mindent személyesen intézne.

A biztosítótársaság számára tehát kiemelten fontos, hogy közvetlen 
jelenlétének köszönhetően, piacait megismerve az ország minél több 
településén a helyi igényeknek megfelelő biztosítási szolgáltatásokat 
nyújtson, és ezzel az ott élő embereket és a helyi intézményeket fenye-
gető kockázatokat kezelje és csökkentse. A Generali több mint 3100 
településen biztosítja ügyfeleit; több mint 210 képviseleti pontból 
álló értékesítési hálózatának további bővítése és minőségi fejlesztése 
pedig egyértelmű prioritás a cég számára 2015-ben.

Generali Biztosító – Szentgotthárd
Bár a biztosító korábban is jelen volt a településen, az új képviseleti 

pont segítségével a Generali Biztosító még inkább jelen lehet a tele-
pülés életében. Megismerheti a helyi igényeket, élethelyzeteket, és 
ezekre személyre szabott megoldásokat tud ajánlani.
•	 Több	mint	1500	lakást	biztosít	a	városban	és	környékén,	és	az	el-

múlt időszakban több nagy kártérítést is fizetett. A legnagyobbak 
között szerepelt egy árvízből eredő kár, melyre több mint 3 millió 
forintot térített a biztosító. 

•	 Közel	200	gépjárművet	is	biztosít	a	Generali	a	térségben:	2014-ben	
kgfb és casco keretében közel 2 millió forintot térített a biztosító.

•	 A	Generali	közel	150	életbiztosítást	nyújt	a	környék	lakosainak.	E	
biztosítások körében tavaly közel 10 esetben összesen közel 3,5 
millió forintot térített. 

A képviseleti pontokon a Generali Biztosító lakossági biztosításai 
mellett	a	Generali	Nyugdíjpénztár,	 a	Generali	 Egészségpénztár,	 az	
Európai	Utazási	Biztosító	és	Europ	Assistance	biztosítási	megoldásai	
is elérhetőek.

A GENERALI CSOPORT
A Generali Biztosító Magyarország egyik vezető biztosítótársasága, a nemzetközi Generali Csoport 

tagja. A nemzetközi Generali Csoport az egyik legnagyobb világméretű biztosítási szolgáltató, a 
vállalatcsoport 2014-es teljes díjbevétele meghaladta a 70 milliárd eurót. A világszerte 78 ezer 
alkalmazottat foglalkoztató és több mint 60 országban 65 millió ügyféllel rendelkező Generali 
Csoport vezető szerepet tölt be a nyugat-európai piacokon, valamint egyre fontosabb szereplője a 
közép-kelet-európai és ázsiai piacoknak. A Generali Csoport Közép-Kelet-Európa 10 országában a 
Generali CEE Holdingon, a régió egyik vezető biztosítási szolgáltatóján keresztül végzi tevékenységét.

Generali: országszerte személyesen
Új képviseleti pont nyílt Szentgotthárdon
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A duális szakképzést szolgálja  
a tudásközpont

A Nyugat-magyarországi 
Egyetemmel együttműködve 
gépészmérnököket, valamint a 
duális képzés keretében auto-

matikai technikusokat, gépi for-
gácsolókat és villanyszerelőket 
képeznek a központban.

Joachim Koschnicke, az Opel 
Group kormányzati kapcso-
latokért felelős alelnöke kü-
lön köszönetet mondott Szij-
jártó Péter miniszternek a jó 
együttműködésért, segítségért, 
s hangsúlyozta, hogy nemcsak 
a gyárba, de a jövő szakembe-
reibe is be kell fektetni. Ehhez 
szorosan együtt kell működni az 
egyetemekkel, oktatási intézmé-
nyekkel. Magyarország továbbra 
is kiemelt szerepet játszik az 
Opel stratégiájában, amit mutat 
az is, hogy a legújabb motorok 
is Szentgotthárdon készülhet-
nek, s az is, hogy az új oktatási 
központba több mint félmilliárd 

forintot ruháztak be. A tudás-
központ száz diáknak kínál majd 
képzést, és az ösztöndíjrendszer 
keretében elhelyezkedést is az 
Opelnél. A gyárnak a jövőben 
is szüksége lesz a kiváló, elköte-
lezett szakemberekre. Szijjártó 
Péter külgazdasági és külügy-
miniszter a kormány köszönetét 
tolmácsolta azoknak, akik az 
elmúlt években munkájukkal 
hozzájárultak ahhoz, hogy az 
Opel újabb és újabb befekteté-
seket tett Magyarországon. A 
most átadott tudásközpont a 
magyar fiatalok tudásába, a jö-
vőbe és az országba vetett hitet 
támasztja alá. Az is örvendetes, 
hogy 500 új munkahelyet létesít 
a GM Magyarországon, s hogy 
az idei évig másfél milliárd euró 
értékű beruházást hajtottak 

végre hazánkban. A megfelelően 
képzett munkaerő biztosítására 
több kormányzati intézkedés is 
történt. Július elsejétől a Nem-

zetgazdasági Minisztérium 44 
szakképzési központjához 303 
köznevelési intézmény tartozik 
200 ezer tanulóval és 25 ezer 
pedagógussal. 2014-2020 kö-
zött pedig 50 milliárd forintból 
mintegy 2000 tanműhelyt hoz-

nak létre, illetve újítanak meg. 
Német mintára bevezették a 
duális szakképzést, s a hallgatók 
száma ebben a képzési formá-

ban már 7 százalékkal nőtt. A 
tervek szerint 2016 végén már 
1230-an dolgoznak a szentgott-
hárdi Opel gyárban, s a jövő 
szakembergondjain segít, hogy 
idén a szombathelyi egyetemen 
megindult a gépészmérnökkép-
zés, amelyet ez a tudásközpont 
is támogat. A beruházáshoz a 
kormány 150 millió forinttal 
járult hozzá. 

Az átadó ünnepség résztvevő-
inek nagy tapsa kíséretében Joa-
chim Koschnicke átvette Szijjár-
tó Pétertől a Magyar Érdemrend 
Tisztikeresztje kitüntetést. A ki-
tüntetett meleg szavakkal mon-
dott köszönetet, hangsúlyozva, 
hogy Magyarország mindig is 
igen közel állt a szívéhez, a ma-
gyar embereket, és a szaktudást 
is nagyra értékeli. A tudásköz-
pont egy részét beborító sárga 
lepel távvezérlésű lehúzásával 
avatták fel az épületet, majd a 
vendégek működés közben meg 
is nézhették a központot. 

Minősítő koncerten mutatko-
zik be újra a „hazai” közönség 
előtt Szentgotthárd Város Fú-
vószenekara október 30-án 18.00 
órakor a Színházban. 

Az együttes „B” kategóriában 
arany és kiemelt arany minő-
sítéssel rendelkezik. Emellett 
2008-ban érte el a zenekar egyik 

legnagyobb sikerét, amikor az I. 
Országos Fúvószenekari Verse-
nyen 1. helyezést ért el Sárváron. 
A Rápli Róbert karnagy által 
18 éve dirigált fúvósok ezúttal 
„C” (felső) szinten és „koncert” 
kategóriában mérettetnek meg. 
Ennek megfelelően fúvószenei 
koncertdarabok, jobbára ma-

gyar-zenei művek szólalnak 
meg a hangversenyen, amelyről 
hangfelvétel is készül. 

A minősítő koncerten tisztele-
tét teszi több prominens vendég 
is, így mások mellett Balázs 
Árpád Erkel-díjas zeneszerző, a 
Magyar Fúvószenei és Mazsorett 
Szövetség alapítója és örökös 

tiszteletbeli elnöke, az Európai 
Tudományos és Művészeti Aka-
démia rendes tagja és Dohos 
László Liszt-díjas karmester, a 
Magyar Honvédség nyugalma-
zott főkarmestere, a fúvósszövet-
ség tiszteletbeli elnöke is.

A koncertre a belépés ingye-
nes. 

Minôsítô koncerten a fúvósok

Szíjjártó Péter

Szíjjártó Péter és Joachim Kosnicke

Az ünnepség résztvevői
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Kérdések és felvetések a menekültügyrôl

Huszár Gábor polgármester 
beszámolója után átadta a szót 
dr. Tiborcz János megyei rendőr-
főkapitánynak. 

A főkapitány elmondta, a sta-
tisztikai adatok szerint 2011-ig a 
térséget alig érintette a migráció, 
2012-ben emelkedett 500 fölé a 
Vas megyében és Burgenland-
ban elfogott menekültek száma. 
Bűnügyi szempontból a szerb 
határ menti megyék voltak érin-
tettek, vasi embercsempészt nem 
lepleztek le (szeptember 30-ig) 
a rendőrök. A magyar-osztrák 
határon kb. száz átjáró található, 
ebből 56 szilárd burkolatú. 2015. 
szeptember 10. után változott 
a helyzet, Szombathelyről Bécs 
felé, Szentgotthárdról Graz felé 
keresték az utat a menekültek. A 
Belügyminisztérium utasítására 
szeptember 11-én Körmenden, 
szeptember 12-én Szentgott-
hárdon az ipari parkban létesí-
tettek gyűjtőpontot, állítottak fel 
sátrakat. A két helyen összesen 
108 sátrat húztak fel, 1400 fek-
vőhellyel, mobil WC-kel.  Az 
autóbusszal és vonattal érkező 
migránsok rövid idő után el-
hagyták az országot, Ausztriába 
mentek. Szentgotthárdra szep-

tember 13-án érkeztek az első 
csoportok. Az első napokban 
8-9 autóbusz jött, és három vo-
nat is befutott a vasútállomásra, 
rendőri felvezetés mellett 3 ezren 
hagyták el gyalog az állomást, 
a sátraknál ételt, italt vettek 
magukhoz (a Karitász, a Vörös-
kereszt, a Máltai Segélyszolgálat 

munkatársai nyújtottak segítsé-
get az embereknek) és átmentek 
Ausztriába. Egyetlen olyan nap 
volt, amikor az osztrákok kérték, 
hogy magyar oldalon próbálják 
visszatartani a tömeget, mert 
egyszerre túl sokan érkeztek. 
A rendőrök feladata volt a rend 
fenntartása. Látszik, hogy egyre 
jobban csökken a Szentgott-
hárdra továbbított migránsok 
száma. A rendőrök járőröznek, a 
parlament szeptemberi döntése 
óta folyamatosan 24 órában négy 
katona is segíti a munkájukat. 
„Nincs válsághelyzet, Vas me-
gye és Szentgotthárd biztonsági 
szempontból nem szenvedett 
deficitet” – fejezte be helyzetér-
tékelését dr. Tiborcz János. 

Huszár Gábor polgármester 
elmondta, szeptember 11-én 
érkezett a parancs a Belügymi-
nisztériumból, Szentgotthár-
don létesítsenek regisztrációs 
gyűjtőpontot, erről telefonon 
tájékoztatta a képviselő-tes-
tület tagjait, folyamatos tele-
fonkapcsolatban volt a város 
jegyzőjével is. V. Németh Zsolt 
országgyűlési képviselő köz-
benjárásra sikerült elérni, hogy 
megváltoztassák az eredetileg 
kijelölt helyszínt, a város nyu-
galma érdekében javasolták az 
ipari parkban lévő, határhoz 
közeli területet.

A főkapitány megköszönte a 
polgármester és az önkormány-
zat hozzáállását.

Labritz Béla alpolgármester 
a SZET Kft. és a Müllex Kft. 
munkáját köszönte meg, akik fo-
lyamatosan takarítják a területet. 

Szalainé Kiss Edina megnyug-
tatónak tartotta a hivatásos 
szervezetek munkatársainak 
hozzáállását, türelmét a 30 fok-
ban, és esőben, szélben is. 

Lábodi Gábor kevesellte a tá-
jékoztatást, szerinte nem időben 
értesítették őket. Volt olyan nap, 
amikor a város lakosságszámá-
nak közel fele vonult az utcán 
(a legtöbben szeptember 17-én 
vonattal érkeztek. a szerk.), nem 
örültek a szemétnek. Cáfolta, 
hogy a város lakosságát nem 
érinti a migráció, szolgáltatáso-
kat mondanak le, visszaesett a 
forgalom a vállalkozóknál, és ha 
kitoloncolják Németországból 
a menekülteket, ne adj isten, 
Szentgotthárd is csatatér lesz. 

Huszár Gábor válasza szerint 
ez nem életszerű fejtegetés, 
hiszen nincs esélye annak, hogy 
Ausztrián keresztül Szentgott-
hárdra (a nyugati térségbe!) 
érkeztessék vissza a migránsokat. 
Ha a visszatoloncolás megtör-
ténne, az a keleti, schengeni 
határra összpontosulna. Ezen 
kívül még a sátrak területe sem 
alkalmas folyamatos őrzésre, 
erre volt katonai épületek a 
megfelelők. 

Dr. Tiborcz János elmondta, a 
menekültek 75 százaléka Győr-
Moson-Sopron megyén át hagy-

ta el az országot. Feltehetően 
vagy légi úton, vagy autópályán 
lenne célszerű a kiutasítása 
azoknak, akik nem jogosultak az 
uniós tartózkodásra. Nem látunk 
a jövőbe, ezzel majd akkor kell 
foglalkozni, ha időszerű lesz. 

Bana Tibor országgyűlési kép-
viselő ismertette, hogy hétfőn 
(szept. 28.) a parlamenti ülésen 
szóbeli kérést intézett a belügy-
miniszterhez, meddig maradnak 
a migráns táborok Szentgotthár-
don és Körmenden, a kérdésére 
szerinte nem kapott kielégítő 
választ Kontrát Károly állam-
titkártól. A Jobbik azért szervez 
megmozdulásokat a térségben, 
mert az emberek nem kapnak 
megfelelő tájékoztatást a hely-
zetről. A város érdekében szor-
galmazzák a tábor lebontását, 
támogatják, hogy a rendőröktől, 
katonáktól a lakosság megkapja 
a védelmet, szorgalmazzák a 
határőrség visszaállítását. 

Huszár Gábor polgármester 
válaszolt a képviselőnek: Isten, 
haza, család, Szentgotthárd ezek 
szellemében cselekedett. Segített 
a megfáradt menekülőknek, hogy 
emberiességből, minél jobb körül-
mények között folytathassák útju-
kat, a haza érdeke, hogy kivegyük 
a részünket az országos probléma 
megoldásából, a családok érdekét 
nézve kérte azt a város, hogy a ha-
tárhoz legközelebb legyen a tábor. 

 (t. m.)
Fotó: Bana Ferenc

Sátrak a Füzesi út mentén

Az osztrák határ közelében
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Október 6-án Szombathelyen 
a Megyeházán Majthényi 
László, a megyei közgyűlés 
elnöke is tájékoztatót tartott 
a Vas megyei migránshely-
zetről. 

Több millió ember készül 
még bejárni azt az utat, amit 
százezrek már megtettek , 
kezdte mondandóját Majthényi 
László. Hangsúlyozta, hogy 
Magyarországnak nemcsak a 
saját határait kell megvédenie, 
de Európa határait is a déli 
határszakaszon. A kormány 
ennek érdekében egyértelmű, 
hathatós lépéseket tett. Ami a 
vasi helyzetet illeti, a közgyűlé-
si elnök arról számolt be, hogy 
az első nyílt regisztrációs pont 
a körmendi rendészeti szak-

középiskola udvarán létesült 
szeptember 10-én. Csaknem 
20 busszal több mint 1 000 
migráns érkezett ide. Szeptem-
ber 13-án újabb regisztrációs 
pont nyílt Szentgotthárdnál. 
Ide több mint 180 busszal több 
mint 10 000-ren, és 3 vonattal 
több mint 3 000-ren érkeztek. 
A migránsok mindkét telepü-
lésen minimális időt tartóz-
kodtak. A két helyen jelenleg 
összesen 108 sátorban 1 420 
férőhely van kialakítva. Az 
elmúlt napokban a gotthárdi 
forgalom is csökkent, inkább 
Hegyeshalmon át hagyják el 
a menekültek az országot. 
Amennyiben Ausztria és Né-
metország lezárná a határait, 
vagy visszaadná a migránsokat, 
ez Vas megyét már nemigen 

érintené. Körmend és Szent-
gotthárd környékének lakos-
sága igyekezett alkalmazkodni 
az új helyzethez, sőt voltak, 

akik civil kezdeményezésre 
ételt, italt, ruházatot adtak a 
menekülteknek. 

(l. e.)

2015. szeptember 18-án a 
Kulturális Örökség Napjai 
országos programsoroza-
ta ünnepélyes megnyitó 
rendezvényén a Gödöllői 
Királyi Kastély dísztermé-
ben a rendezvény szervezői 
felolvastatták Áder János 
köztársasági elnöknek az 
ünnepség résztvevőihez szó-
ló levelét, majd dr. Hoppál 
Péter nyilvánosságra hozta 
a szellemi kulturális örökség 
nemzeti jegyzékére 2015-
ben felkerült értékeket. A 
Szellemi Kulturális Örökség 
Nemzeti Jegyzéke két új 
örökséggel, a jó gyakorla-
tok regisztere pedig egy új 
elemmel bővült. 

A környezetünkben élő szlo-
vén nemzetiséghez tartozók 
mellett Szentgotthárd lakossá-
gát is büszkeséggel töltheti el, 
hogy a Rába-vidéki szlovének 
rönkhúzása a magyarországi 
kékfestés hagyománya című 
felterjesztésekkel a nemzeti 
jegyzék elemeinek sorát bővíti, a 
debreceni betlehemes találkozók 

hagyományátörökítési gyakorla-
ta címmel pedig a jó gyakorlatok 
egészültek ki. Az ünnepséget L. 
Simon László miniszterhelyettes, 
a Miniszterelnökség parlamenti 
államtitkára nyitotta meg, a 
Nemzeti Jegyzékre kerülést 
igazoló dokumentumokat pe-
dig dr. Hoppál Péter, az EMMI 
kultúráért felelős államtitkára 
adta át. Az ünnepi programot 
megtisztelte jelenlétével Ksenia 
Škrilec, a Szlovén Köztársaság 
budapesti nagykövete is

Az ünnepségen a szlovén nem-
zetiséget Kissné Köles Erika 
szlovén nemzetiségi szószóló, 
Ropos Márton az Országos 
Szlovén Önkormányzat elnöke, 
Hirnök József a Magyarországi 
Szlovének Szövetsége elnöke, 
Lázár Éva, az OSZÖ Oktatási 
Bizottságának elnöke, Neubauer 
Zoltánné, az OSZÖ által fenntar-
tott Kühár Emlékház / Szlovén 
Tájház vezetője képviselték.

Példa értékűnek mondható, 
hogy a Magyarországon élő, ál-
lamalkotó tényezőként elismert 
13 nemzetiség közül a legkisebb, 
szlovén nemzetiség dramatikus 

népszokása felkerült e nemzeti 
jegyzékre, ezáltal is gazdagít-
va hazánk szellemi-kulturális 
értéktárát. Különlegessége az 
eseménynek az is, hogy a kon-
centráltan Vas megyében élő 
Rába-vidéki szlovének népszo-
kásával immáron három vasi 
örökségelem, mint megőrzendő 
érték szerepel a nemzeti jegy-
zéken: a kőszegi szőlőjövések 
ünnepe és a magyarszombatfai 
fazekasság mellett most már a 
Rába-vidéki szlovének rönkhú-
zása is.

A rönkhúzás elterjedése törté-
netileg a teljes magyar-osztrák-
szlovén határtérségre jellemző. 
Olyan dramatikus népszokás, 
amelyet akkor gyakorolnak, ha a 
faluban farsang idején senki sem 
házasodik. A hagyomány szerint 
ilyenkor a nőtlen fiataloknak 
farsang vasárnapján büntetésből 
egy szekérre tett farönköt kell 
elhúznia. A szekér tetejére egy 
menyasszonynak és vőlegény-
nek öltöztetett párt ültetnek, 
akiket farsangi maskarásokból 
álló nászmenet kísér hangos 
énekszóval. A népszokásnak az 

is része, hogy ilyenkor bolond-
lakodalmat tartanak, melynek 
keretében eljátsszák, hogy a 
fiatalok erre az egy napra örök 
hűséget ígérnek egymásnak. 

A Rába-vidéki szlovének rönk-
húzása a magyar és az osztrák 
rönkhúzástól abban tér el, hogy 
szlovén és magyar nyelven egy-
aránt elhangzik a ceremónia 
minden eleme. A szlovének ma 
is csak akkor rendeznek rönk-
húzást, ha az adott településen 
tényleg nem házasodik senki 
farsang idején. A népszokás el-
sődleges célja, hogy házasodásra, 
családalapításra ösztönözze a 
fiatalokat, másodsorban pedig 
segíti a szlovén nyelv megtar-
tását és a szlovén identitástudat 
erősödését.

A Rába-vidéki szlovén rönk-
húzás nemzeti jegyzékre való 
felkerülése biztosítja az utókor 
számára a magyarországi szlovén 
nemzetiségi közösség szellemi-
kulturális örökségének fennma-
radását és megőrzését.

Készítette: dr. Sütő Ferenc 
szószólói asszisztens és jogi 

tanácsadó

Felkerült az UNESCO Szellemi Kulturális Örökség 
Nemzeti Jegyzékére a rába-vidéki szlovének rönkhúzása

A megyei közgyûlés elnöke a migrációról

 Úton a vasútállomásról Ausztriába
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Az Új Széchenyi Terv Államre-
form Operatív Program keretén 
belül „A hátrányos helyzetűek 
társadalmi integrációjának új 
esélyei a Szentgotthárdi Járás-
ban” című pályázatával Szent-
gotthárd Város Önkormányzata 
sikerrel szerepelt és 22.000.000,- 
forint vissza nem térítendő tá-
mogatásban részesült.

A projekt alapvető célja olyan 
modell jellegű együttműködési 
program kialakítása, melynek 
célja a járáshoz tartozó települé-
sek, helyi szereplők közötti terü-
leti együttműködések kialakítása 
és megerősítése, a társadalmi 
felzárkózást elősegítő és a helyi 
esélyegyenlőségi programok 
végrehajtásához kapcsolódó – a 
járásszékhely települése által 
ellátott – koordinációs tevékeny-
ség megvalósításával. 

A pályázat keretén belül – töb-
bek között – kerekasztal-ülések-
re, partnerségi és disszeminációs 
fórumokra kerül sor, mely főbb 

témakörei közé sorolható a tár-
sadalmilag leszakadó rétegek 
segítése, a generációk közti 
kapcsolatok erősítése, foglalkoz-
tatási lehetőségek stb.

A soron következő rendez-
vények az alábbiak, amelyekre 
a lakosság köréből is várjuk az 
érdeklődőket:

2015. 10. 15-én 14:30-tól az 
Önkormányzati Hivatal refektó-
riumában Mini állásbörze meg-
változott munkaképességűek 
számára helyi vállalatokkal.

15:00-tól kerekasztal-ülés az 
Önkormányzati Hivatal Ro-
bert Leeb termében, téma: A 
járás munkaerő-piaci helyzete. 
Esélyteremtés a munkaerő-pi-
acról kiszorultak, megváltozott 
munkaképességűek számára. 
Pályázati, képzési lehetőségek.

Előadók: 
• Bartakovics Attila koordi-

nátor – VMK Körmendi Járási 
Hivatal, Szentgotthárdi Munka-
erő-piaci Pont 

• Zsigovits Katalin foglalkoz-
tatási rehabilitációs ügyintéző 
– VMK Foglalkoztatási Főosztály 
Szombathely

• Bújdosó Balázs pszichológus 
– Pszichiátriai Betegek Otthona 
Szentgotthárd

• Tuczainé Régvári Marietta 
igazgató – Szombathelyi Egyház-
megyei Karitász

2015. 11. 03-án 16:00 órától 
a  Refektóriumban energiatuda-
tos lakásüzemeltetést ösztönző 
fórumot tartunk. Az energiata-
karékos üzemeltetésről, megta-
karítási lehetőségekről tart elő-
adást Németh István, a Régióhő 
Kft. ügyvezető igazgatója. Ezt 
követően Bozzay Balázs fenn-
tarthatósági tanácsadó – környe-
zetgazdálkodási agrármérnök 
ismerteti az érdeklődőkkel a 
lakossági pályázati lehetősége-
ket, melyben hangsúlyt kapnak 
a családi és társasházak várható 
pályázati kiírásai, támogatásai, 
illetve a gépcsere programok is.

Háziorvosok 
rendelési idôk

(Felnőtt háziorvosi  
körzetek)

I.sz. körzet
Dr. Varga Ferenc
Hétfő: 08.00–12.00
Kedd: 12.00–13.00 
 14.00–15.00
13.00–14.00   Körnap
Szerda:  12.30–16.00
Csütörtök: 08.00–12.00
Péntek: 07.30–09.30
Tel.: 380–221
II. sz. körzet
Dr. Faragó Beáta
Hétfő:  12.30–15.00
Kedd: 08.00–12.00
Szerda: 08.00–09.00
 09.00–11.00  Körnap
Csütörtök: 12.30–15.00
Péntek: 08.00–11.00
Tel.: 380–834
III. sz.körzet
Dr. Aknay Imre
Hétfő:   07.30–10.30
Kedd: 07.30–08.30   
 utána körnap
Szerda: 07.30–10.30
Csütörtök: 07.30–08.30  
 utána körnap
Péntek: 07.30–10.30
Tel.: 383–374
IV. sz. körzet
Dr. Kovács Éva
Hétfő:   08.00–12.00
Kedd:   08.00–10.00  
 Körnap
 10.00–12.00
Szerda:   08.00– 12.00
Csütörtök: 12.00–15.00
Péntek: 08.00–11.00
Tel.: 554-262

(Gyermek háziorvosi 
körzetek)

I. sz. körzet helyettesí-
téssel 
Dr. Tőkés Emma látja el
II.sz. körzet 
Dr. Tőkés Emma
Hétfő:  08.00–12.00
Kedd :  08.00–12.00 
 15.00–16.00
Szerda: 08.00–12.00
Csütörtök:  08.00–12.00  
 15.00–16.00
Péntek: 08.00–12.00
Tanácsadás:
Kedd:   14.00–15.00
Csütörtök:  14.00–15.00

Hétközi és hétvégi ügyelet 
telefon elérhetősége: 311-
100

Szentgotthárd Város Ön-
kormányzatának Képviselő-
testülete a 222/2015. számú 
határozata alapján az alábbi 
hirdetményt teszi közzé: 

Szentgotthárd Város Ön-
kormányzatának Képviselő-
testülete a Szentgotthárd, 
Széll K. tér 15. fszt. 1 sz. 
alatti, 29/A/2 hrsz-ú, 83 m2 

alapterületű, önkormány-
zati tulajdonban lévő üz-
lethelyiséget bérbeadásra 
meghirdeti.

A pályázatra a kiinduló 
minimum bérleti díj: 180 000 
Ft/hó. 

A bérlet időtartama hatá-
rozatlan, 3 hónap felmondási 
idővel. 

A pályázat beérkezésének 
határideje 2015. október 15.

A pályázatok elbírálásának 
határideje: 2015. októberi 
testületi ülés.

A pályázatnak tartalmaznia 

kell a helyiségben folytatandó 
tevékenységet.

A Képviselő-testület a leg-
jobb ajánlattevő javára dönt, 
és különösen súlyozott a 
döntés során a bérlemény-
ben folytatni kívánt tevé-
kenységi kör. Amennyiben 
a legjobb ajánlattevővel a 
szerződéskötés nem valósul 
meg, úgy a soron következő 
ajánlattevővel történik meg a 
szerződéskötés, amennyiben 
ajánlata eléri a meghirdetett 
minimum közölt bérleti díjat, 
a megjelölt tevékenységi kör 
pedig megfelel a döntéshozó 
által megjelölt kritériumok-
nak. A bérleti ajánlatot fo-
rintra megnevesítve kérjük 
benyújtani. 

A bérleti díj az előző évi 
infláció mértékével automa-
tikusan emelkedik.

A pályázónak vállalnia kell a 
3 havi bérleti díjnak megfelelő 
óvadék megfizetését is a bér-

leti szerződés megkötésével 
egyidejűleg.

A képviselő-testület ered-
ménytelen, ill. számára nem 
megfelelő tevékenységi kört 
tartalmazó pályázat  esetén 
új pályázatot írhat ki.

Amennyiben a bérlő hasz-
nos és értéknövelő beruhá-
zásokat végez az általa bérbe 
vett üzlethelyiségben és azt 
az Önkormányzat részére 
előzetesen bejelenti, akkor 
annak értéke egészben vagy 
részben a bérleti díjba beszá-
mításra kerül.

Amennyiben 2015. október 
15-ig nem érkezik pályázat, 
úgy a beérkezési határidő 
2015. november 13-ra mó-
dosul.

Bővebb felvilágosítás a 
Szentgotthárdi Közös Ön-
kormányzati Hivatal Vá-
rosüzemeltetésén, illetve a 
94/553-032-es telefonszámon 
kérhető.

A hátrányos helyzetûek társadalmi integrációjának 
új esélyei a Szentgotthárdi Járásban

BÉRBE ADÓ ÜZLETHELYISÉG!
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A Zöld Szentgotthárd prog-
ram keretében a II. Vadász-
napon és az I. Vasi Szüreti 
Bárányfesztiválon szórakoz-
hattak az érdeklődők Szent-
gotthárdon a Várkertben. A 
programot Szentgotthárd 
Város Önkormányzata, a 
Pannon Kapu Kulturális 
Egyesület, az Őrség Ha-
tárok Nélkül Egyesület és 
az Őri Alapítvány közösen 
szervezte.

Hamisítatlan vénasszonyok 
nyarán népesült be szeptember 
12-én a szentgotthárdi Várkert. 
A vadászpuskák és tartozékaik 
arzenálja, a sokféle trófea, a 
vadászkutyák, a vadászruhába 
öltözöttek jelezték a programot. 
A bográcsok, üstök körül már 
kora reggeltől szorgoskodtak az 
alkalmi szakácsok, de a főzőver-
senyen nem csak a vadásztársa-
ságok tagjai vehettek részt. 

Vizitált a rendezvényen és 
elbeszélgetett a „tábori konyhá-

kon” sürgölődőkkel és a termelői 
borokat, pálinkákat kínálókkal 
V. Németh Zsolt, az agrártárca 
államtitkára is. A Rábavölgye 
Vadásztársaság kondérja körül 
kötényben találtuk dr. Orbán 
Péter korábbi országos és vasi 
rendőrfőkapitányt is, aki el-
mondta, hogy szarvas ételt ké-
szítenek. A többi vadásztársaság 
táborhelyénél is bebizonyoso-
dott, hogy a vadászok nemcsak 
a puskával, de a fakanállal is 
jól tudnak bánni. A fesztivál 
résztvevőinek a „közkonyhán” 
négy kondérban mintegy ötszáz 
adag sertés- és szarvaspörköltet 
főztek profi szakács irányítá-
sával. Beszálltak a versenybe a 
szentgotthárdi fotóklub tagjai 
is, tárkonyos krumplilevesük 
hamar el is fogyott. Félig fe-
dett „konyhát” üzemeltetett a 
karcagi Kunszövetség már sok 
hasonló rendezvényen edződött 
csapata. Ők a birkának, juhnak 
igazi szakértői, hiszen az Alföl-
dön van hagyománya, a karcagi 
birka hungarikum.

Dr. Nagy Molnár Miklós mu-
zeológus , múzeumigazgató 
elmondta,  a kunok sok bárányt, 
juhot tartottak, főként rackát. 
Aztán egyre inkább elszaporo-
dott a merinó fajta. Mindkettő-
nek finom a húsa, mégis kevés 
vendéglő étlapján fordul elő. 
Karcagon azonban van olyan 
étterem, amelyik kifejezetten 
ilyen ételeket kínál. A karcagi 
civil „főszakács”, miközben 
sűrűn kevergette a bárányhúst, 
elárulta, jól leszedték a hártyát, 

bizony a birkapörköltnek jó 
pár órát kell főnie. Ez az étel 
öntöttvas lábasban az igazi. 
Só, jó magyar fűszerpaprika, 
hagyma a fő adalék, és legalább 
tizenkétféle fűszerrel ízesítenek. 
A karcagiak egyedi juhmájast is 
kínáltak, és bárányhúsból sült a 
nyárson a gyros.

A sok férfi szakács mellett egy 
hölgy dödöllével rukkolt ki, díjat 
is nyert. Az eredményhirdetésen 
a zsűri három kategóriában 
osztott ki díjakat, okleveleket. 
Az igazi minősítést azonban 
az ételfogyasztó közönség adta 
azzal, hogy gyorsan kiürültek a 
bográcsok, kondérok.

A vadásznapon vadászkutya 
bemutatót láthatott, szarvasbő-
gést és vadászkürtöket is hallha-
tott a közönség.  

A Refektóriumban tudomá-
nyos előadásokat tartottak a 
természetről, a környezetvé-
delemről, az állatokról. Huszár 
Gábor polgármester köszöntő-
jében azt hangsúlyozta, hogy a 
Zöld Szentgotthárd programot 

az értékek megőrzésére  indította 
el az önkormányzat. Cél volt 
az is, hogy bemutassák, a Rába 
völgyében élő emberek hogyan 
tudnak békében, harmóniában 
élni egymással és a természettel. 
Gyökös Gergely Szentgotthárd 
zöldterületeinek fenntartásáról 
és szerepéről beszélt. Prof. Seregi 
János állatorvosi egyetemi tanár 
előadásából kiderült, hogy Vas 
megyében az évi birkahúsfo-
gyasztás személyenként nem 
éri el a 20 dekát, ami nagyon 
kevés. A vegetáriánus életmód 
ugyan igen egészséges, de 15 
éves korig veszélyes is, hiszen a 
gyerekeknek állati eredetű fehér-
jékre okvetlenül szükségük van. 
A marha, juh és bárány húsok-
ban található a legtöbb Omega3 
telítetlen zsírsav. Tudományos 
igényű volt, mégis közérdeklő-
désre is számot tarthatott prof. 
Vida Gábor akadémikus előadása 
a fenntarthatóság buktatóiról. A 
hagyományos energiaforrások 
fogyóban, az élővilág változatos-
sága felére csökkent, az édesvíz-
készlet, a termőtalaj veszélyben 
van, a tengereket lehalászták, 
az emberiség túlszaporodott. 
Egyesek dőzsölnek, mások éhez-
nek, a javak elosztása rendkívül 
szélsőséges. Külön kiemelte az 
ózonlyuk, a túlmelegedés veszé-
lyeit, ami a tengerszint jelentős 
emelkedésével járhat, és tovább 
szűkítheti a szárazföldet. Bár 
évtizedek óta vannak fenntartha-
tósági javaslatok és törekvések, 
ezek sorra elbuknak. 

Lendvai Emil 

Zöld Szentgotthárd:  
vadásznap és bárányfesztivál

Dr. Vida Gábor a fenntarthatóság buktatóiról beszél

Ahogy egy szakácshoz illik

Kiállítás vadásztrófeákból

V. Németh Zsolt  
a rendezvényen 
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Erdei kirándulóhelyet ad-
tak át október 2-án a Hár-
sas-tónál. A megvalósítás 
a Szentgotthárdi Erdészeti 
Igazgatóság dolgozóinak 
munkáját dicséri. 

A kellemes őszi nap sugarai 
utat találtak maguknak az égig 
érő fák között a Szentgotthárd-
Máriaújfaluban, a Hársas-tó 
mentén kialakított erdei ki-
rándulóhelyhez. Az átadóün-
nepségen Bíró Ferenc, a Vas 
megyei erdők kezelését végző 
Szombathelyi Erdészeti Zrt. 
gazdasági igazgatója elmondta, 
hogy ez az esemény az Erdők 
Hete rendezvénysorozatnak 
része a megyében. A társaság 
mintegy 900 millió forintot for-
dított közjóléti objektumok léte-
sítésére és felújítására, ebből 750 
millió a saját erő, a többi uniós és 
kormányzati pályázati pénz. Az 
erdészek hisznek abban, hogy a 

közjóléti tevékenységük a társa-
dalom életét javítja. 

A Hársas-tavi kirándulóhelyet 
kialakító Szentgotthárdi Erdészeti 
Igazgatóság vezetője, Kutas Lajos 
arra utalt, hogy a „Fedezd fel az 
erdőt!” jelmondat szellemében 
adják most át az erdős részen 4 
millió forintért létrehozott kirán-
duló és pihenőhelyet. Az igazga-
tóság 12 400 hektár állami erdőt 
kezel, négy parkerdő is hozzájuk 
tartozik. Nagy figyelmet fordíta-
nak a közjóléti kötelezettségükre 
is. A Hársas-tó csodálatos erdős 
környezetben található, nem 
messze innen húzódik a Má-
ria zarándokút is. Labritz Béla, 
Szentgotthárd alpolgármestere 
kiemelte: a város vezetése és la-
kossága szívén viseli a környezet, 
a természet, az állatok védelmét. 
A városban 43 civil szervezet 
van, ezek közül a Hársas-tó gon-
dozását, megóvását a horgász 
egyesület vállalta. A Hársas-tó 

turisztikai szempontból is fontos 
a város számára. Itt van a Brenner 
kápolna is, amelynél kegyeleti 
pihenőhelyet tervez kialakítani 
az önkormányzat. Ezt a szépséget, 
nyugalmat óvni kell, és meg kell 
őrizni. V. Németh Zsolt, a környe-
zetügyért is felelős államtitkár azt 
hangsúlyozta, hogy az erdőknél 
nem lehet elsődlegesen a fák 
nemzetgazdasági értékét, hasznát 
figyelembe venni. Először az erdő 
szépségét, a fák környezetvédelmi 
szerepét kell értékelni. A szem-
léletváltozás már érzékelhető, s 
ehhez idomulva változott meg az 
erdészet feladatköre. Egyre több, 
a mostanihoz hasonló közjóléti 
beruházást kell megvalósítania 
az erdészetnek. Magyarország 
területének 21 százaléka erdő, s 
ezt az arányt jó volna 27 száza-
lékra növelni, amihez többféle 
uniós pályázati forrás is felhasz-
nálható lesz. Elmondta, hogy a 
különböző tárcáktól begyűjtötte, 

hogy az ország mennyi pénzt for-
dított környezetvédelemre, s 2270 
milliárd forint jött ki, amelynek 
részei az erdészeti beruházások 
is. A Hársas-tó és környezete 
nagy szerepet játszik a biológiai 
sokszínűség megőrzésében és az 
árvízvédelemben. Az államtit-
kár szóba hozta a klímaváltozás 
kapcsán a politikát is, mondván, 
hogy a menekülthullámot a klí-
maváltozás is gerjeszti, hiszen 
Szíriában az elmúlt években az 
állatállomány 80 százaléka pusz-
tult el, és rengetegen vesztették el 
megélhetési forrásukat.

Az ünnepségen diákok adtak 
hangulatos műsort, majd a két 
tölgyfa közé kifeszített nemzeti 
színű szalag átvágásával nyitot-
ták meg a pihenőt. A résztvevők 
megtekinthették az étkezőaszta-
lokkal, padokkal, szalonnasütő 
helyekkel ellátott erdei pihenő-
helyet.

(l. e.)

Diákok vették birtokba a területet

Egy nagyobb méretű szalonnasütő hely

Szalagátvágással átadták az erdei pihenőt

Erdészek az átadó ünnepségen

Erdei pihenôhelyet alakítottak ki  
a Hársas-tónál
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MOZIMÛSOR

október 16. 19:00, október 17. 
17:00, október 18. 16:00

A kezdő (szinkronizált ameri-
kai vígjáték – 2D)

október 17. 19:00, október 18. 
18:00, október 19. 19:00

Legenda (szinkronizált angol 
thriller – 2D)

október 20. 19:00 (Társmű-
vészet)

Nagy zeneszerzők nyomában 
– Haydn (koncert-dokumen-
tumfilm – 2D)

október 23. 19:00, október 24. 
19:00, október 25. 18:00, október 
26. 19:00

Mentőexpedíció (szinkroni-
zált amerikai sci-fi – 3D)

október 24. 17:00, október 
25. 16:00

Vissza a jövőbe (szinkronizált 
amerikai kalandfilm – 2D)

október 26. 16:00 (Szünidei 
matiné akcióval!)

Minyonok (szinkronizált 
amerikai családi animációs film 
– 3D)

október 27. 16:00 (Szünidei 
matiné akcióval!)

Kardfog kapitány és a Lama 
Rama kincse (szinkronizált 
norvég családi kalandfilm – 2D)

október 27. 19:00 (Filmklub)
Távol a világ zajától (feliratos 

amerikai-angol filmdráma – 2D)
október 30. 19:00, november 

1. 18:00
Kötéltánc (szinkronizált ame-

rikai film – 3D)
október 31. 17:00, november 

1. 16:00
Hotel Transylvania 2. – Ahol 

még mindig szörnyen jó (szink-
ronizált amerikai családi animá-
ciós film – 3D)

október 31. 19:00, november 
2. 19:00

Fák jú Tanár úr! 2. (szinkroni-
zált német vígjáték – 2D)

november 3. 18:00 
Royal Shakespeare Com-

pany: Sok hűhó semmiért 
(színházi előadás – 2D)

Szeptember 23-án 18 óra-
kor a szentgotthárdi Csákányi 
László Filmszínházban elstar-
tolt a 2015-ös kampány. A 
nyitórendezvény közönsége 
megtudhatta, hogy a kedvez-
mények és a meglepetések 
idén a 120 éves mozizás je-
gyében érkeznek, és a jelen-
lévők először értesülhettek a 
részletekről: gyakorlatilag 100 
napon át a jobbnál jobb fil-
mek mellett ismét különleges 
programok és akciók várják a 
vendégeket!

Díszelőadásként minden 
idők legjobb westernfilmje, 
a Volt egyszer egy Vadnyu-
gat vágatlanul és digitálisan 
felújított változatban került 

a vászonra a hivatalos ma-
gyarországi bemutató előtt 
egy nappal a Pannónia Szó-
rakoztató Kft. segítségével. A 
FEZO Kft. jóvoltából pedig az 
első 40 vendég ingyen vehe-
tett részt az eseményen.

Az  évfordulóval össze-
függésben két kategóriában 
is megjelent pályázati fel-
hívás alkotásra (VÁSZON-
RA FEL!).  Bemutatták a 
Filmklub programját, de 
kiderült az is, hogy mely 
társművészetek gazdagítják 
a kínálatot. A minden eddi-
ginél nagyobb nyereményjá-
ték (AHÁNY JEGY, ANNYI 
ESÉLY!) elindítása szintén 
megtörtént.

A Lumiére fivérek 1895-
ben készítették első film-
jeiket, 2015-ben vajon mit 
rögzítettek volna? Elő hát 
a fényképezőgéppel és a 
kamerával, készüljenek a 
felvételek!

Küldetés: 
saját alkotások elkészítése 

valamelyik kategóriában és bár-
milyen témában.

Kategóriák: 
fotósorozat és film. 
Speciális feltételek: 
fotósorozat (formátum: JPEG, 

felbontás: minimum HD, képek 
száma: minimum 5 db maximum 
25 db), film (formátum: MP4, 
felbontás: minimum HD, időtar-
tam: minimum 50 másodperc, 
maximum 5 perc)

Általános feltételek: 
A munkákat lezárt borítékba 

helyezett CD vagy DVD lemezen 
kell eljuttatni 2015. november 
30-ig postai úton a 9970 Szent-
gotthárd, Hunyadi J. u. 1. címre, 
vagy személyesen nyitvatartási 
időben a mozi pénztárába.

A pályázónak a borítékban 
egy A/5 méretű lapon a kö-
vetkező adatokat kell feltün-
tetnie: név, cím, telefonszám, 
kategória megnevezése, mű 
címe.

Az adathordozó átadásával a 
pályázó hozzájárul ahhoz, hogy 
az alkotást a szentgotthárdi mozi 
bemutathassa, honlapjára felte-
hesse, és ezért az alkotó(k)nak 
anyagi ellenszolgáltatás nem jár. 
Amennyiben bármilyen okból 
nem hozható nyilvánosságra 
az anyag, vagy nem felel meg a 
kiírásnak, akkor visszakapja a 
beküldője.

Egyszerre mindkét kategóri-
ában is lehet nevezni, de ma-
ximum 5-5 művel és egyesével 
csomagolva! Az első 5 nevezőnek 
mindkét kategóriában Alkalom-
jegy lesz a jutalma!

Díjak kategóriánként:
 I. 3 x 120 nap 
II. 2 x 120 nap
III. 1 x 120 nap 
mozizás a legkedvezőbb árú 

Alkalomjegy (100 Ft/film) fel-
használásával.

ÚJRA 
100 NAP – 100 ÉLMÉNY  

A MOZIBAN!

Vászonra fel!



Szentgotthárdon ötödször 
rendeztek vasútmodell-kiál-
lítást, ebből három nemzet-
közi volt. Szeptember 25-27. 
között a hazai kiállítókon kí-
vül szlovének és osztrákok is 
felvonultatták a modelleket. 

A kiállítás első napján zuho-
gott az eső, a szabadtéri program 
ugyan elmaradt, de a Lipa Ho-
telben a látogatók megcsodál-
hatták a mozgó szerelvényeket. 
Pénteken főleg iskolások és óvo-
dások jöttek a helyszínre. A III. 
Nemzetközi Vasútmodell Kiállí-
táson a szentgotthárdi G+ATT, a 
TMG Graz, a VMC Budapest, az 
S621/10 Kisrákos, a CLUB U44/
FTB Graz, a SINI modell Lendva 
és a Repülőmodell Répcelak vett 
részt. (Most először repülőmo-
dellek is voltak.) 

Kovács Gábor, a szentgotthár-
di klub vezetője a Pannon Kapu 
Kulturális Egyesülettel közösen 
szervezte a rendezvényt. A há-

rom nap alatt számos látogatójuk 
akadt, különösen a gyerekek 
nézték nagy örömmel a kicsi-
nyített vasútmodelleket, a nagy 
pályákhoz kísértetiesen hason-
lóan mozgó vasúti mozdonyok 
és kocsik futását és irányítását. 

A kiállítók beavatták a közönsé-
get a műhelytitkokba, de azért 
mindent akkor se árultak el… 
hiszen sokszor hosszú hónapo-

kig, akár évekig gondolkodnak a 
megoldásokon. 

Kovács Gábor havas téli pályán 
futtatta a kocsikat, még mozgó, 
korcsolyázó figurákat is láthat-
tunk. A terepasztalhoz sokan 
odatapadtak, és kíváncsiságukat 

fokozta, hogy smirglipapírból 
hogyan lesz háztető, szárított 
spagetti tésztából és finomme-
téltből egy házikónak az ablaka, 

ajtaja… A terepasztalok előtt 
az alkotók ismertették a tudni-
valókat.

A graziak terepasztalán a város 
kedvelt villamosa is áthúzott, 
nemcsak az ÖBB (az osztrák 
vasúti társaság) zöld mozdonya 
és vasúti kocsija.  

Szombaton és vasárnap még 
többen jöttek a szentgotthárdi 
kiállításra, amit a támogatók 
nélkül az idén se lehetett volna 
megszervezni. Szombattól már 
az udvaron felállított kisvasutat 
is működésbe tudták hozni, ak-
kumulátoros és igazi benzines 
kismozdony is húzta a szerel-
vényt, a fölkapaszkodó gyerekek 
legnagyobb örömére.

Kovács Gábor elmondta, ha 
jövőre is sikerül megrendezni 
a vasútmodell-kiállítást, akkor 
hosszabb nyitva tartásban fog-
nak gondolkodni, nem zárnak be 
négykor, várnak este hatig. 

(t.m.)
Fotó: Bana Ferenc

Nemzetközi vasútmodell-kiállítás
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Szeptember 30-án ülése-
zett a szentgotthárdi ön-
kormányzat képviselő-tes-
tülete, napirend előtt ki-
tüntetést adtak át, majd a 
megyei rendőrfőkapitány 
és Bana Tibor országgyűlési 
képviselő beszélt a Szent-
gotthárdot is érintő mene-
külthullámról. Beszámolót 
hallgattak meg a vállalkozó 
háziorvosok, fogorvosok 
munkájáról, a környezetvé-
delmi rendeletről. Döntöt-
tek arról, hogy idén is csat-
lakoznak a Bursa Hungarica 
ösztöndíjpályázathoz, har-
mincmilliós tagi kölcsönt 
szavaztak meg a Gotthard 
Therm Kft.-nek.  

Az önkormányzati ülésen 
Huszár Gábor polgármester 
beszámolt a két ülés közötti 
időben történtekről, röviden 
összefoglalta, szeptember kö-

zepétől mi történt a városban 
a menekültek ügyében, a déli 
határokról érkező migránsok a 
város határában felállított sátras 
ellenőrzési pont után hagyták 
el az országot. Megköszön-
te mindazok segítségét, akik 
közreműködtek abban, hogy 
Szentgotthárd lakosságának 
nyugalmát a legkevésbé sem za-
varja a menekültek érkezése (a 
témáról külön cikket közlünk). 

Az önkormányzati ülésen 
adták át László Lajosnak a város 
sportéletében betöltött kiemel-
kedő munkája elismeréseként 
a Szentgotthárd Testnevelési és 
Sportdíjat (az augusztus husza-
dikai ünnepségen nem tudott 
részt venni). 

A testület megszavazta, hogy a 
termelői piac mellett létrehozott 
új épület, hat üzlethelyiségéből 
kettőt a város hasznosíthat.

Az önkormányzat megvizs-
gálja annak lehetőségét, hogy a 

jövő évi költségvetés tervezése-
kor a vállalkozó háziorvosok és 
fogorvosok iparűzési adójától 
eltekinthet-e. 

A környezetvédelmi rendelet 
végrehajtásáról is tárgyaltak. 
Elkészült a hulladékudvar, de 
egyelőre nem működik (a hi-
ányzó jogszabályi háttér miatt 
sehol az országban). Az ülésen 
elhangzott, talán év végére válto-
zik a helyzet. Az Idősügyi Tanács 
javaslatot tett lomtalanításkor 
kitett elektronikus hulladék 
elszállítására, melyről némi vita 
kerekedett. Külön napot kellene 
kijelölni, amikor begyűjti a kft., 
vagy előre meghatározott időben 
házhoz mennek érte. 

A II. számú fogorvosi körzet 
kérelmére 266 ezer forintos fogá-
szati egységet, és 170 ezer forin-
tért műszerszekrény beszerzését 
javasolta az önkormányzat, a 
rendelőintézet költségvetéséből. 

A Bursa Hungarica célja az 

esélyteremtés érdekében a hát-
rányos helyzetű, szociálisan rá-
szoruló fiatalok felsőoktatásban 
való részvételének támogatása, 
az ösztöndíjprogramhoz ebben 
a tanévben is csatlakozik az 
önkormányzat, ennek az önkor-
mányzat által biztosított saját 
keretét 500 ezer forintra emelték 
meg a képviselők. A műfüves lab-
darúgópálya és a hozzá vezető út 
járdaépítésére bruttó 1 millió 474 
forintot szavazott meg a testület. 
A Civil Alapból 1,6 millió Ft-ot 
osztottak fel városrészi és civil 
programokra. 

A Gotthárd-Therm Kft. ké-
relmére 30 millió forintos tagi 
kölcsönt szavaztak meg a szent-
gotthárdi fürdőnek. Várhatóan 
október végén megnyit a bezárt 
szálloda, ami a későbbiekben a 
vendégforgalom növekedését, 
a fürdő jövedelmezőségét is 
javíthatja. 

  (t. m.)

A menekültekrôl, üzlethelységekrôl,  
tagi kölcsönrôl is tárgyaltak

Kovács Gábor a legifjabb látogatóval
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A Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat Szentgotthárd-
Rábafüzes szeptember 12-
én nemzetiségi napot és 
falunapot rendezett, a tíz éve 
megszűnt általános iskolá-
ban pedig diákok és tanárok 
idézték föl a közös múltat. 

A hagyományokhoz híven a 
nemzetiségi napon és a falunapon 
főzőversenyre és süteményver-
senyre várták a nevezőket. Étlen- 
szomjan nem maradt senki, és 
a kulturális programok is színe-
sítették a rendezvényt, amelyre 
meghívták az ágfalvi (Győr-Mo-
son-Sopron megye) szintén az 
ősi hianc kultúra értékeit őrző 
Ágfalvi Patakugró Táncegyüttes 
felnőtt és ifjúsági csoportjait, és 
a Hajnalpír Énekegyesületet, vala-
mint a szomszédos Rábakeresztúr 
(Heiligenkreuz) Stájerharmonika 
Zenekarát és a néptánccsoportját. 
Ágfalváról több mint ötvenen ér-
keztek, megnézték Szentgotthárd 
nevezetességeit is. 

Bemutatót tartott az Őr-Nyék 
hagyományőrző és harcművé-
szeti alapítvány.

A nemzetiségi önkormányzat 
nevében Bedi Beatrix köszön-
tötte a közönséget, a délutáni 
programot Huszár Gábor pol-
gármester nyitotta meg.  

V. Németh Zsolt országgyűlési 
képviselő és államtitkár ünnepi 
beszédében hangsúlyozta: a tér-
ség nemzetiségei több évszázada 
békésen élnek egymás mellett, 
és kiveszik részüket a nemzet 
építéséből. Itt adta hírül, hogy a 
Rábafüzesi Asszonykórus 2015. 
szeptember 06-án, Sárváron 
kapta meg a Vas Megyei Érték-
díjat. Gratulált a kórus tagjainak, 
vezetőjének, és elmondta, több 
évtizedes kitartó munkájukkal 
mentik és őrzik a hianc kultúra 
hagyományát, ezt ismerték el a 
megyei díjjal. 

A kulturális műsort a Rába-
füzesi Asszonykórus nyitotta, 
majd az ágfalvi és rábakeresztúri 
táncosok, énekesek, harmoniká-

sok következtek, rögtönöztek is, 
német népdalokat együtt adtak 
elő a csoportok.

Az estet színesítette Kiss Ár-
pád, Enjoy TSE, és a Jakabházi 
Faluszépítő és Hagyományőrző 
Egyesület Parasztzenekara. 

Fergeteges volt a hangulat, jót 
mulattak a sátorban Rábafüze-
sen, közel ötszázan voltak. 

A nemzetiségi nappal pár-
huzamosan iskolai találkozót is 
tartottak. Délután az iskolában 

találkoztak, beszélgettek és em-
lékeztek a tíz éve bezárt intéz-
mény egykori tanulói és tanárai. 
Kiállítást is nyitottak, amely az év 
végéig látogatható Cseri László-
né vezetésével.  

(Bedi Beatrix)

A labdarúgó megyei I. osztályban szereplő Kiswire Szentgott-
hárd VSE és a megyei II. osztály Körmendi csoportjában játszó 
Rábatótfalui SE eredményei: 

Szentgotthárd–Jánosháza 1-0, Kemenesalja–Szentgotthárd 

2-0, Rábapaty–Szentgotthárd 1-2, Szentgotthárd–Lukácsháza 
5-2, Király SZE–Szentgotthárd 3-2

Rábatótfalu–Ivánc 3-1, Szarvaskend–Rábatótfalu, 4-2, 
Rábatótfalu–Bajánsenye 4-0, Csörötnek–Rábatótfalu 2-3, 
Rábatótfalu–Szakonyfalu 2-1

Jól menetelnek csapataink

Hangulatos nemzetiségi  
falunapot tartottak

Vendég harmonikások is muzsikáltak

Unger Magdolna és az asszonykórus
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SPORTPROGRAMAJÁNLÓ
– Szentgotthárd és térsége – 

Kiswire Szentgotthárd–Vép 
VSE (Megyei I. labdarúgó-mér-
kőzés)

Időpont: 2015.10.10–16:00
Ifjúsági mérkőzés: 14:00
Helyszín: Szentgotthárd Városi 

Sporttelep
Futball Klub Szakonyfalu–

Rábagyarmat KSK (Megyei II. 
labdarúgó-mérkőzés)

Időpont: 2015.10.11–16:00 
Ifjúsági mérkőzés: 14:00
Helyszín: Szakonyfalu Sport-

pálya
Alsószölnöki STE–Gasztony 

KSE. (Megyei III. labdarúgó-
mérkőzés)

Időpont: 2015.10.11–16:00 
Helyszín: Alsószölnök Sport-

pálya
Szentgotthárdi KK–Szom-

bathelyi ESE (Kézilabda–NB II 
Északnyugat)

Időpont: 2015.10.17–16:00
Ifjúsági mérkőzés: 18:00
Helyszín: Szentgotthárd és 

Térsége Iskola Széchenyi István 
5-8 é.f. Á.I., Tornacsarnok

Cs ák ánydoro sz lói  TK–
Thermalpark Szentgotthárdi 
VSE (Teke–NB–I Nyugati cso-
port)

Időpont: 2015.10.17–14:00
Helyszín: Szentgotthárd Városi 

Sporttelep, Tekepálya
Rábatótfalui SE.–Csákány-

doroszlói KSE (Megyei II. lab-
darúgó-mérkőzés)

Időpont: 2015.10.18- 15:00
Ifjúsági mérkőzés: 13:00
Helyszín: Rábatótfalu Sport-

pálya
Máriaújfalu SE–Oszkó-

Győrvár Térsége SE  (Megyei 
III. labdarúgó-mérkőzés)

Időpont: 2015.10.18–15:00 
Helyszín: Máriaújfalu Sport-

pálya
Kiswire Szentgotthárd–Kör-

mendi FC (Megyei I. labdarúgó-
mérkőzés)

Időpont: 2015.10.24–15:00
Ifjúsági mérkőzés: 13:00
Helyszín: Szentgotthárd Városi 

Sporttelep
Thermalpark Szentgotthárdi 

VSE–Lauf–B TK (Teke–NB–I 
Nyugati csoport)

Időpont: 2015.10.25–10:00
Helyszín: Szentgotthárd Városi 

Sporttelep, Tekepálya
Futball Klub Szakonyfalu–

Magyarszecsőd SE.  (Megyei II. 
labdarúgó-mérkőzés)

Időpont: 2015.10.25–15:00 
Ifjúsági mérkőzés: 13:00
Helyszín: Szakonyfalu Sport-

pálya
Alsószölnöki STE–Gerseka-

rát SE.  (Megyei III. labdarúgó-
mérkőzés)

Időpont: 2015.10.25–15:00 
Helyszín: Alsószölnök Sport-

pálya
Szentgotthárdi KK–Ácsi 

Kinizsi (Kézilabda–NB II Észak-
nyugat)

Időpont: 2015.10.31–16:00
Ifjúsági mérkőzés: 18:00
Helysz ín :  Szentgotthárd 

és Térsége Iskola Széchenyi 
István 5-8 é.f.  Á .I.,  Torna-
csarnok

Rábatótfalui SE.–NÁDASD 
KSE (Megyei II. labdarúgó-
mérkőzés)

Időpont: 2015.11.01–15:00
Ifjúsági mérkőzés: 13:00
Helyszín: Rábatótfalu Sport-

pálya
Alsószölnöki STE–Telekes 

Medosz SE (Megyei III. labda-
rúgó-mérkőzés)

Időpont: 2015.11.01–15:00 
Helyszín: Alsószölnök Sport-

pálya
Kiswire Szentgotthárd – 

Vasvár VSE (Megyei I. labdarú-
gó-mérkőzés)

Időpont: 2015.11.07–14:00
Ifjúsági mérkőzés: 12:00
Helyszín: Szentgotthárd Városi 

Sporttelep
Futball Klub Szakonyfalu 

– Szarvaskend SE. (Megyei II. 
labdarúgó-mérkőzés)

Időpont: 2015.11.08–14:00 
Ifjúsági mérkőzés: 12:00
Helyszín: Szakonyfalu Sport-

pálya
Máriaújfalu SE.–Rönökért 

Közhasznú Egyesület (Megyei 
III. labdarúgó-mérkőzés)

Időpont: 2015.11.08–14:00 
Helyszín: Máriaújfalu Sport-

pálya
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Loipersdorfban  
futottak

Az ausztriai Loipersdorfban 
több mint  300 futó rész-
vételével rendezték meg a 
„Buschenschanklauf” utcai fu-
tóversenyt különböző távokon, 
köztük a VOSSEN-Szentgotthárd 
versenyzőivel.

A futóknak nemcsak a kilo-
méterekkel, de az emelkedőkkel 
és lejtőkkel, helyenként az erős 
széllel is meg kellett küzdeni.

A 10 800 m-es táv női abszolút 
versenyében Woki Edina jó fu-
tással a 2. helyen ért célba, a 20-
29 éves korcsoportot megnyerte.

Jobb gotthárdi helyezések:
Gyerekfutamok
10-11 év fiú: 2. Puskás Máté 
12-13 év fiú: 2. Komóczi Donát
14-15 év fiú: 1. Borbély Attila 
Felnőttek
20-29 év női: 1. Woki Edina 

Strandlabdarúgás  
– válogatott kiválasztó 

edzésen a szentgotthárdi 
diákok

A Szombathelyi Műszaki Szak-
képzési Centrum III. Béla Szak-
képző Iskolájának strandlabda-
rúgó csapata 2015 júniusában 
országos diákolimpiai döntőn 
szerepelt Siófokon. Itt nagyszerű 
játékkal a 4. helyet elérve lehető-
séget kapott arra, hogy Telkiben 

az U-20-as strandlabdarúgó 
válogatott keretbővítő válogató 
edzésein részt vegyenek a szent-
gotthárdi diákok.

Ennek első állomása a 2015. 
09. 22-i fizikai és technikai 
állapotfelmérés volt, amit az 
MLSZ Telki Edzőközpontjában 
tartottak. A napot a válogatott 
erőnléti edzőjének irányítá-
sával labda nélküli és labdás 
feladatokkal kezdték, ezt köve-
tően a strandlabdarúgó pályán 
különböző labdás ügyességi 
gyakorlatokat hajtottak vég-
re. A napot edzőmérkőzéssel 
zárták a f iúk . A válogatón 
részt vevő játékosok: Andrejek 
Szabolcs, Nyári Olivér, Soós 
Attila, Burka Balázs, Szukics 
Máté, Szukics Marcell.

A csapatból két játékos, And-
rejek Szabolcs és Soós Attila 

meghívót kaptak a 2015. 09. 29-i 
U-20-as válogatott edzésére, 
ahol egy egész napot eltöltve 
Telkiben a válogatott játékosaival 
együtt készülhettek, így a jövő-
ben lehetőségük van arra, hogy 
beverekedjék magukat a szűk 
válogatott keretbe is.

Díjazták a szentgotthárdi 
kézilabdázókat

A Szentgotthárdi KK - Geor-
gikon DSE NB II-es kézilab-
da-mérkőzést megelőzően a 
2014/2015-ös szezon legjobb 
Vas megyei kézilabdázója díjak 
átadására is sor került, felnőtt és 
junior kategóriában.

A Szentgotthárdi KK két spor-
tolója volt a tavalyi szezon dí-
jazottja a megyei kézilabdázók 
körében.

Hegyi Gergely a felnőttek 
között Vas megye legjobb férfi 
kézilabdázója lett a 2014/2015-
ös teljesítménye alapján, míg a 
juniorok között Mákos Márk 
lett a legjobb. A díjakat városunk 
polgármesterétől, Huszár Gá-
bortól vehették át a játékosok. A 
díjátadót követő bajnoki mérkő-
zéseket a felnőtt és junior gárda 
magabiztos játékkal megnyerte, 
felnőtt mérkőzés végeredménye: 
31-23, junior: 49-22.

Az NB II-es kézilabdázóink 
eddig kiválóan szerepelnek, 
eddigi három mérkőzésükből 
mind a hármat megnyerték és 

vezetik a bajnokságot: Móri 
KSC–Szentgotthárdi KK 26 – 
32, Szentgotthárdi KK - Elmax 
VSE Pápa 32-17. A junior gárda 
is szintén ragyogóan teljesít, ők 
is 100 %-osak a bajnokságban.

Újraindult az  
asztalitenisz bajnokság

 A 2015-2016-os bajnoki évben 
a SZVSE Asztalitenisz Szakosz-
tálya két csapattal nevezett a 
Vas Megyei Asztalitenisz Szö-
vetségnél:

Megyei I. osztályú bajnokság-
ban a Varró István, Benkő János, 
Lőrinczy György és Kanics 
Máté felállításban. A megyei II. 
osztályú bajnokságban a Marx 
Rita, Méhész Zoltán, Háklár 
Zoltán, Zsálek László, Tóth 
Patrik és Pap Károly Tibor ösz-
szeállításban.

A Megye I- es bajnokság küz-
delmei már szeptember utolsó 
előtti hétvégéjén elkezdődtek, 
a szentgotthárdi együttes Egy-
házashetye csapatát fogadta. A 
végig kiegyensúlyozott teljesít-
ményt nyújtó hazai 12-6–os fölé-
nyesnek tekinthető győzelemmel 
zárták a mérkőzést.

Következő találkozóján a Me-
gye I- es csapat Egervár otthoná-
ban bizonyíthat.

A Megye II-ben szereplő ver-
senyzők első találkozójukon a 
Kőszeg csapatával játszanak, 
majd hazai környezetben Hor-
vátzsidány csapatát fogadják.

A felkészülés keretében egy 
négy versenyzőből álló csapat 
Szombathelyen lépett pályára 
a Szelestey Elemér emlékverse-
nyen. A felnőtt korosztályban 
a legjobb nyolc közé jutás volt 
a legjobb eredmény Pap Károly 
révén, de az ifiben induló Tóth 
Patrik remek játékkal bejutott 
a népes mezőny ellenére a leg-
jobb négy közé, és bronzérmet 
szerzett.

Gaál Ákos
sportreferens

Beszámolunk a szeptemberi 
sporteseményekrôl
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PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Szentgotthárd Város Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisz-

tériummal együttműködve ezennel kiírja 2016. évi fordulójára a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

 
„A” típusú pályázat

A pályázók köre:
Az „A” típusú pályázatra a települési önkormányzat területén állan-

dó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási 
hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőok-
tatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos),  
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, 
mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, 
osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzés-
ben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíj időtartama:
10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a 2015/2016. 

tanév második féléve és a 2016/2017. tanév első féléve)
 A pályázat benyújtási helye:
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázat-

kezelési és Együttműködési Rendszerében (EPER-Bursa rendszer) 
pályázói regisztráció szükséges. A regisztrációt követően a szemé-
lyes és pályázati adatok feltöltését követően  a pályázati űrlapot 
kinyomtatva és aláírva a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 
Hivatalnál (Szentgotthárd, Széll K. tér 11. I. em. 22. sz. iroda)  kell 
benyújtani.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtá-
sának határideje:  2015. november 9.

A pályázat kötelező mellékletei:
- A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti jogviszony-iga-

zolás a 2015/2016. tanév első félévéről.
- Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre 

jutó havi nettó jövedelméről. (A pályázóknak büntetőjogi felelősségük 
tudatában nyilatkozni kell, hogy az igazoltakon kívül nincs egyéb 
bevételi forrásuk, jövedelmük.)

- A szociális rászorultság igazolására a pályázathoz csatolni kell 
rövid leírást a rászorultság igazolására fontosnak tartott körülmé-
nyekről. Csatolni kell a pályázó családjának az ingatlanjairól és a 
tulajdonában lévő gépjárművekről kitöltött mellékletet.(A melléklet 
a hivatal  portáján beszerezhető. )

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a 
pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik!

Szentgotthárd, 2015. október 02.
  Huszár Gábor
           polgármester 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Szentgotthárd Város Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisz-

tériummal együttműködve ezennel kiírja 2015. évi fordulójára a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

 
„B” típusú pályázat

A pályázók köre:
A pályázatra azok a települési önkormányzat területén állandó lakó-

hellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, 
akik a 2015/2016. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolá-
sok; felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe 
még felvételt nem nyert érettségizettek; és a 2016/2017. tanévtől kezdő-
dően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) 
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan 
képzésben  vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A pályázók közül  csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 
2016/2017. tanévben  először nyernek felvételt felsőoktatási intézmény-
be, és tanulmányaikat a 2016/2017. tanévben ténylegesen megkezdik.

Az ösztöndíj időtartama:
Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő 

tanulmányi félév.
 A pályázat benyújtási helye:
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázat-

kezelési és Együttműködési Rendszerében (EPER-Bursa rendszer) 
pályázói regisztráció szükséges. A regisztrációt követően a személyes 
és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyom-
tatva és aláírva a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalnál 
(Szentgotthárd, Széll K. tér 11. I. em. 22. sz. iroda) kell benyújtani.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtá-
sának határideje: 2015. november 9.

A pályázat kötelező mellékletei:
- Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre 

jutó havi nettó jövedelméről. ( A pályázóknak büntetőjogi felelős-
ségük tudatában  nyilatkozni kell, hogy az igazoltakon kívül nincs 
egyéb bevételi forrásuk, jövedelmük.)

- A szociális rászorultság igazolására a pályázathoz csatolni kell 
rövid leírást a rászorultság igazolására fontosnak tartott körülmé-
nyekről. Csatolni kell a pályázó családjának az ingatlanjairól és a 
tulajdonában lévő gépjárművekről kitöltött mellékletet. (A melléklet 
a hivatal portáján beszerezhető.)

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a 
pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik!

Szentgotthárd, 2015. október 02.
  Huszár Gábor
           polgármester 

Szentgotthárd Város Önkor-
mányzata a Képviselő-testület 
223/2015. számú határozata alapján 
az alábbi hirdetményt teszi közzé: 

Szentgotthárd Város Önkor-
mányzatának Képviselő-testü-
lete a Szentgotthárd, Deák F. 
u. 12. szám alatti, 1334/A/9 
hrsz-ú, 22 m2 alapterületű ga-

rázst bérbeadásra meghirdeti. 
Bérleti díj: havi 8.970.-Ft/

hó+ÁFA, összesen 11.392.-Ft.
A bérleti díj a KSH által közölt 

előző évi infláció mértékével au-
tomatikusan emelkedik.

A bérleti szerződés időtartama 
határozatlan, 3 hónap felmondá-
si határidővel. 

Pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2015. október 15.

Az ajánlatot konkrét összeg 
(forint) megjelölésével kell meg-
adni.

A pályázatok elbírálásának 
határideje: 2015. októberi tes-
tületi ülés.

Amennyiben a fent megjelölt 

határidőig pályázat nem érke-
zik, úgy a garázs folyamatosan, 
változatlan feltételekkel kerül 
meghirdetésre.

Bővebb felvilágosítás: Szent-
gotthárdi Közös Önkormányzati 
Hivatal Városüzemeltetésénél, 
illetve a 94/553-032-es telefon-
számon kérhető.

HIRDETMÉNY
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TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN

WWW.SZEMELYIKOLCSON.TAKAREK.HU

Akár* 9,9 %
akciós induló 

kamat  
THM: 11,17-12,13%.

SZABAD FELHASZNÁLÁSRA, EGYSZERŰEN!

*A referencia kamatlábhoz kötött kamat mértéke kamatperióduson (naptári negyedéven) 
belül nem változik, kamatperiódusonként a referencia kamatláb változásából eredően, 
azzal azonos mértékben módosulhat. 
Az akciós induló kamatfelárra vonatkozó ajánlat 2015. december 31-ig befogadott, 
600 000 forint hitelösszeg feletti igénylésekre érvényes, legalább 200 000 forint havi 
nettó igazolt jövedelem a Hitelintézetnél vezetett számlára történő érkezése esetén. 
A nem akciós Személyi Kölcsön esetén a THM: 14,67-18,09% 
A  kamatok  meghatározása  2015. július 1-jétől alkalmazott 3 havi BUBOR érték figyelem-
bevételével, a THM-ek meghatározása  az  aktuális  feltételek, valamint az akciós Kölcsön 
esetében 600 000 forint, míg a nem akciós Kölcsön esetében 500 000 forint hitelösszeg 
figyelembevételével történt.
A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A Szövetkezeti Hitelin-
tézetek a hitelbírálat jogát fenntartják. A kölcsön részletes feltételei megtalálhatók az 
adott Szövetkezeti Hitelintézet vonatkozó Üzletszabályzatában, az Általános Szerződési 
Szabályaiban illetve a Hirdetményében, amelyeket a Szövetkezeti Hitelintézeti ügyfelek 
számára nyitva álló helyiségeiben, és honlapján érhet el. 
2015. szeptember

REPREZENTATÍV PÉLDA:
Kölcsönösszeg: 1 millió forint
Futamidő: 36 hónap
Éves kamat (változó): 9,9%
THM: 11,81%
Havi törlesztőrészlet: 32 130 forint
A teljes fizetendő összeg: 1 173 883 forint
A hitel díja: 173 883 forint

Az akciós induló kamatra vonatkozó ajánlat ki zá rólag az ak-
cióban résztvevő Szövetkezeti Hitelintézeteknél érhető el, 
amelyek listáját megtalálja a www.szemelyikolcson.takarek.
hu címen. 
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TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN

WWW.SZEMELYIKOLCSON.TAKAREK.HU

Akár* 9,9 %
akciós induló 

kamat  
THM: 11,17-12,13%.

SZABAD FELHASZNÁLÁSRA, EGYSZERŰEN!

*A referencia kamatlábhoz kötött kamat mértéke kamatperióduson (naptári negyedéven) 
belül nem változik, kamatperiódusonként a referencia kamatláb változásából eredően, 
azzal azonos mértékben módosulhat. 
Az akciós induló kamatfelárra vonatkozó ajánlat 2015. december 31-ig befogadott, 
600 000 forint hitelösszeg feletti igénylésekre érvényes, legalább 200 000 forint havi 
nettó igazolt jövedelem a Hitelintézetnél vezetett számlára történő érkezése esetén. 
A nem akciós Személyi Kölcsön esetén a THM: 14,67-18,09% 
A  kamatok  meghatározása  2015. július 1-jétől alkalmazott 3 havi BUBOR érték figyelem-
bevételével, a THM-ek meghatározása  az  aktuális  feltételek, valamint az akciós Kölcsön 
esetében 600 000 forint, míg a nem akciós Kölcsön esetében 500 000 forint hitelösszeg 
figyelembevételével történt.
A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A Szövetkezeti Hitelin-
tézetek a hitelbírálat jogát fenntartják. A kölcsön részletes feltételei megtalálhatók az 
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Szentgotthárd, Hunyadi u. 5. Tel.: (94) 554-280

Elérhetőségeink: 
9970 Szentgotthárd, 

Széchenyi u. 1/B.
Tel.: 94/554-228, 

melinda@kmcontrol.hu

SZENTGOTTHÁRD ÚJSÁG 

HIRDETÉSFELADÁS:

Kardos Melinda

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

csenge0624@gmail.com

MINŐSÉGI KÖNYVELŐK KLUBJA

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

DÖMÖTÖR 
NORBERT

Döme
Szentgotthárd 

Tótfalusi út 26/c 
alatt várja régi és 

új ügyfeleit!
♦  általános gépjármű karbantartás
♦  kis- és nagy szerviz 
♦  futómű, fék, motorok 
   karbantartása javítása
♦  gumiszerelés és centírozás

AKCIÓ! 
- 4 DB gumiszerelés 

centírozással: 4.000 Ft

Elérhet a következő 
telefonszámon:

06-30-5761569


