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Szentgotthárdon
oktatóközpontot
épít az Opel
A közelmúltban fejeződött be egy jelentős Opel-beruházás a szentgotthárdi
motorgyárban, máris újabbat jelentettek
be, amely a duális szakképzést erősíti.

Fergeteges farsangi
mulatság
Vidám farsangi forgatag keltett feltűnést
február15-én Szentgotthárdon. A Rábavidéki Szlovén Nyugdíjas Egyesület és
a Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat
Szentgotthárd-Rábatótfalu szervezte a
maskarás felvonulást, együtt űzték el
a telet.
Fodor Lászlóné, a Rába-vidéki Szlovén
Nyugdíjas Egyesület elnöke elmondta, már
harmadszor rendezték meg a karnevált,
fontos céljuk, hogy a fiatalokat is bevonják a szlovének hagyományainak ápolásába. Az idén társszervezőként segített a
rábatótfalui nemzetiségi önkormányzat,
és meghívták a Rába-vidéki Fiatalok Egyesületét is. Az idősebb generáció még őrzi

a farsangi népszokásokat, szeretnék, ha
minél többen részt vennének a programokon, ezért gyermekeiket és unokáikat is
biztatták, öltsenek álruhát, többen jöttek
unokákkal együtt. A város főterén megállt a forgalom, sokan voltak kíváncsiak
a jelmezesek felvonulására. Énekszóval
és muzsikával, tánccal és bolondozással
derítették jókedvre magukat és a nézelődőket. A szlovén néphit alakjai, Farsang és
a Lenke, ördögök, boszorkányok, jósnők
mellett a mai kor figurái is életre keltek.
Majdnem hetvenen bújtak álruhába, voltak
olyanok, akiket föl se ismertek… amíg meg
nem szólaltak.
Folytatás a 2. oldalon

Az Opel Szentgotthárdon a motorgyár
területén 1.7 millió eurós beruházással új
oktatóközpontot hoz létre, a General Motors
üzleti szolgáltató cége pedig irodát nyit Budapesten. A hírt Joachim Koschnicke, az Opel
Group kormányzati kapcsolatokért felelős
európai alelnöke és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter sajtótájékoztatón
jelentett be. Az új oktatóközpont létrehozásával az Opel Szentgotthárd újabb lépést tesz
a munkaerő-utánpótlás biztosítása, valamint
a nyugat-magyarországi régió duális képzési
lehetőségének fejlesztése érdekében.
Folytatás a 3. oldalon

A nyolcas út
átépítésérôl tartottak
közmeghallgatást

Bognár Géza beszél
a közmeghallgatáson
Írásunk a 4. oldalon
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Csakis szentgotthárdit!

Fergeteges farsangi
mulatság
Folytatás az 1. oldalról
Minden évben szokás, hogy
Szlovéniából is hívnak vendégeket, ezúttal a Šalovci Nyugdíjas
Egyesület tagjai érkeztek jelmezben. A jó hangulatról a gorickói
zenészek is gondoskodtak, a
maskarások táncra perdültek, és
magukkal sodortak mindenkit,
akit csak elértek.
A felvonulás a Hotel Lipától
indult, majd a körforgalmi vi-

galom után oda is tért vissza.
A szlovén nyugdíjas asszonyok
az alkalomra sütött hétszáz
fánkkal kedveskedtek a közönségnek. A Lipában hagyományos szlovén farsangi ételeket
fogyasztottak (a vendégeknek
is jutott még a fánkból) és
táncoltak.
Jól kiseprűzték és elzavarták
a telet!
(t. m.)
Fotó: Bana Ferenc

Némi időn kívül ez tényleg
nem kerül semmibe! Keresse
meg azt a szentgotthárdi
alapítványt vagy egyesületet,
melynek projektjét, kezdeményezését szívesen támogatná,
és ajánlja fel Ön is adója 1
százalékát!
Ne gondolja azt , hog y
adója 1%-a kis összeg, amivel
nem érdemes foglalkozni.
Kis adomány nem létezik!

A civil szervezetek számára
minden forint óriási segítséget jelent.
A rendelkező nyilatkozaton az Ön adóazonosító jele
mellett a kedvezményezett
adószámát kell feltüntetnie.
Az adó 1 százalékot gyűjtő
szentgotthárdi szervezetek,
amelyek szerepelnek a NAV
regisztrált civil kedvezményezettek 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 18895564-1-18 *
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
Skorpió Kick-Boksz Sportegyesület 18892808-1-18
Adni egyszerűen jó!

I mpre s sz um
A Szentgotthárdi Önkormányzat lapja
Felelős szerkesztő: Treiber Mária
Felelős kiadó: Szentgotthárdi Önkormányzat
Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.
Nyomdai előkészítés, nyomtatás: 2A Reklámstúdió Kft.,
Szombathely
Terjesztés: Savaria Post
ujsag@szentgotthard.hu
ISSN 0238-9312
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Szentgotthárdon oktatóközpontot
épít az Opel
Folytatás az 1. oldalról
A beruházási összegből 700
ezer eurót az oktatóközpont
épületének kialakítására, 1 millió
eurót pedig eszközbeszerzésre
fordítanak. Az Opel Szentgotthárd Kft. számára rendkívül
fontos beruházás már az idén
őszre, a tanév kezdetére elkészül.
A General Motors üzleti
szolgáltató cége, a GBS (Global Business Ser vices) már
tavasszal, májusban irodát nyit
Budapesten. A GBS Hungary
kezdetben mintegy negyven főt
foglalkoztat, de ezt a létszámot
rövidesen megduplázzák, további ötven fő felvételét tervezik.
Az amerikai cég a pénzügyek
és könyvelés szakterületen felsőfokú végzettséget szerzett tehetséges fiataloknak kínál majd
munkalehetőséget. Joachim
Koschnicke, az Opel Group kormányzati kapcsolatokért felelős
európai alelnöke hangsúlyozta,
hogy az „Opel tudatosan invesztál a jövő tehetségeinek támoga-

tásába, a fiatalok képzésének és
munkahelyi elhelyezkedésének
segítésébe.” Az új oktatóközpont
szervesen hozzájárul majd a
jövő szakmunkásainak és mér-

úgynevezett kompetencia központtá válik.
Az Opel oktatóközpontja
összesen csaknem 100 diák egyidejű szakmai felkészítését biz-

Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter (jobbról),
Colleen Bell, az USA budapesti nagykövete és
Joachim Koschnicke, az Opel Group kormányzati
kapcsolatokért felelős európai alelnöke
nökeinek felkészítéséhez, illetve
a cég számára fontos szakember-utánpótláshoz is. Az Opel
emellett arra számít, hogy az
oktatási központ közreműködésével a szentgotthárdi üzem
motorgyártás szempontjából

tosítja. Ezen felül évente további
100 – a duális képzésben részt
vevő – diák a szentgotthárdi
központban fog részképzéseken
részt venni. Az idén szeptemberben elinduló kurzusok színvonalát az oktatásban részt vevő

elismert szakemberek, valamint
külföldön is tapasztalatot szerzett mérnökök kimagasló tudása
garantálja. A tanműhelyeket automatikai technikus, gépi forgácsoló és villanyszerelő szakmák
oktatásához alakítják ki. Ugyanitt hozzák létre a következő
tanévben induló szombathelyi
duális gépészmérnök-képzés
gyakorlati oktatóbázisát is, ahol
a hallgatók elsajátíthatják a mérnöki ismereteket. A helyiségeket
a legmodernebb gépekkel és
eszközökkel szerelik fel, hogy a
legjobb feltételeket nyújthassák
a gyakorlati oktatáshoz, és a
tanulókkal megismertessék az
Opel Szentgotthárd gyárában
is alkalmazott világszínvonalú
technológiákat. Az új motorgyár termelésének felfutásával
párhuzamosan a foglalkoztatottság is tovább nő. A teljes
létszám tavaly decemberben
elérte Szentgotthárdon az 1400
főt, az idén pedig további 500 fő
felvételét tervezik.

l. e.

Pannon Kapu: városi programajánló
Szentgotthárdi Tavaszköszöntő Fesztivál március 14
- április 14.
Március 14. 17.00 Kázárné
Gabi „Életfák és mozaikok”
című kiállításának megnyitója. Helyszín: Színház aula
Március 19. 17.00 Író-olvasó találkozó, vendégünk:
Grecsó Krisztián. Helyszín:
Színház aula
Március 21. 9.00 - 13.00
Tesz-Vesz Zsibi. Ami neked lom, az másnak álom.
Helyszín: Széchenyi István
Általános Iskola aula. Asztalfoglalás: muvhaz@sztgnet.hu,
tel: 94/554-106
Március 21. 17.00 Hangversenybérlet Ataru Taiko

ütőegyüttes hangversenye.
Helyszín: Színház. Belépőjegy:
Felnőtt:1.500 Ft/fő, diák/nyugdíjas: 1.000 Ft/fő

Március 24. 9.00, 10.30,
14.00 Mesekapu gyermekszínház, fellép: Búgócsiga
zenekar. Helyszín: Színház.
Belépőjegy: 750 Ft/fő
Március 27. 18.00 A civilizáció visszavág, Puzsér Róbert
műsora. Helyszín: Színház.
Belépő: 2.000 Ft/fő

Március 29. 15.00 Mesemondó verseny, Andersen
születésének 210. évfordulója alkalmából. Helyszín:
Színház
Április 02. 17.00 Az Ezerarcú Világ Utazási Élmények - Róma-Vatikán, előadó:
AndreideAndreides Gábor.
Helyszín: Színház aula
Április 03. 8.00 - 16.00 Tavaszi szüneti játszóház. Részvételi díj: Délelőtt vagy délután:
500 Ft/fő (testvéreknek: 350 Ft/
fő), Egész nap: 700 Ft/fő (testvéreknek 500 Ft/fő). Helyszín:
Színház aula.
Április 04. 15.00 Húsvéti játszóház. Helyszín: Színház aula.
Április 09. 16.30 Süsü, a

sárkány rajzpályázat kiállításának megnyitója. Helyszín:
Színház aula
Április 09. 17.30
Színházfotográfia - kiállítás-megnyitó, költészetnapi
műsor. Helyszín: Színház
aula
Április 11. 17.30 Süsü, a
sárkány kalandjai, zenés
mesejáték 2 felvonásban.
Helyszín: Színház. Belépőjegy
egységesen: 2.000 Ft/fő
Április 13. 18.00 Hangversenybérlet . A Takács
Jenő Zeneiskola tanárainak
koncertje. Helyszín: Refektórium. Belépőjegy: felnőtt:
800 Ft/fő, diák/nyugdíjas:
500 Ft/fő
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A nyolcas út átépítésérôl tartottak
közmeghallgatást
Folytatás az 1. oldalról
Az M8 gyorsforgalmi út
Körmend-kelet (86. sz. főút)
– Rábafüzes (osztrák államhatár) közötti szakaszának
megvalósításáról Szentgotthárdon a Refektóriumban
február 26-án közmeghallgatást tartottak.
B ognár G éza , a Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
(NIF) útügyi referense röviden
ismertette az út építéséhez
kapcsolódó eljárást, jogszabályokat, hatósági egyeztetéseket.
Elmondta, a szentgotthárdiakon

határozott szempontok alapján
kialakították a nyomvonalterveket. Ezt környezetvédelmi engedélyezési eljárás követte, aminek alapján 2013 februárjában
meghatározták a legcélszerűbb
nyomvonalat. Közbeszerzési eljárással kiválasztották a tervező
konzorciumot, és meg kellett
határozni azt a költséghatékony
keresztmetszetet is, amely európai uniós támogatást kaphat. A
tervezett és elfogadott keresztmetszetű nyomvonalra kell majd
megszerezni a jogerős építési
engedélyt. Még nincs végleges
döntés, lehetnek módosítások a
közmeghallgatások után. Olyan

A lakosság is érdeklődött
kívül gasztonyi lakosok is részt
vesznek ezen a közmeghallgatáson, egyeztetnek a nyomvonalon
lévő, kivásárolandó ingatlanok
tulajdonosaival. A közlekedési
felügyelettől Horváth Gábor
beszélt arról, hogy ők miben
illetékesek, majd Ágh György
a lebonyolító képviseletében
elmondta, hogy Magyarország
és Ausztria között megállapodás született arról, hogy a határ
mindkét oldalán út épül, s ehhez
kell magyar oldalon kiépíteni
az M8-as gyorsforgalmi utat,
amely kétszer két sáv elkészültével lényegében autópályaként
funkcionál majd. A tervezés már
2007-ben megkezdődött, meg-

jogerős építési engedélyre van
szükség, amelyhez az érintett
önkormányzatok jegyzői is
hozzájárulnak, majd a tervező
konzorcium részletes kivitelezői tervet készít, amelyet 2015
végéig el kell fogadni, ezután
lehet majd 85 százalékos uniós
támogatást igényelni a beruházáshoz, jövőre indulhat meg a
nyomvonalon érintett területek
kivásárlása. Az ingatlanokat felbecsülik, és árajánlatot tesznek.
Homola Zoltán, a tervező konzorcium projektvezetője vetített
képekkel illusztrálta, hol mi épül
majd, eléggé kötött pályán mozoghatnak. A tervezett, egyszer
kétsávos nyomvonal csak első

üteme a későbbi kétszer kétsávos út kiépítésének. Vizsgálták
a jelenlegi forgalmi adatokat is a
térségben, későbbi növekedésre
számítanak. Kialakítják majd a
csomópontokat, átvezetéseket,
pihenőket, lesz híd- és kerékpárút-építés is. A rábafüzesi
magyar-osztrák határ előtt egy
jelentősebb csomópontot hoznak létre. A tervezett nyomvonal döntően mezőgazdasági és
erdős területeken halad át. A
8-as főút nyomvonalát némileg
módosítják, és biztosítják a
jelenlegi Füzesi úthoz való kapcsolódást, a kerékpárutat pedig
alatta tervezik átvezetni.
Huszár Gábor szentgotthárdi
polgármester hozzászólásában
a város, a lakosság érdekeit
védte. Úgy fogalmazott, hogy
öt határozott kérésük van, amit
teljesíteni kellene. Egyrészt a
kétszer két sávra mindenképpen
szükség lenne a város ipari fejlődése szempontjából, hiszen csak
az Opel napi kamionforgalma
is igen tetemes. Indokolt lenne
a jelenlegi lámpás csomóponton körforgalom kialakítása.
Másrészt, a Felsőligeti út 700800 méteres szakasza is legyen
kiépítve az Európa út folytatásaként. Harmadrészt, biztonságosan építsék ki a vízátvezető
rendszert, amely nagyobb esőzés idején elvezeti a rábafüzesi
északi dombos részről, főként
a Kodály Zoltán útra lezúduló nagyobb vízmennyiséget.
Negyedrészt, a megépítendő
M8-as mellett a későbbiekben
épülő lakóházakhoz húzzanak
fel zajvédelmi falat. Ötödrészt, a
vadak közlekedést veszélyeztető
mozgása miatt magasabb és erősebb vadvédő kerítést építsenek
az út mentén.
Hozzászólt Lábodi Gábor
önkormányzati képviselő, a
megyei közgyűlés tagja is. Emlékeztetett rá, hogy Bana Tibor
országgyűlési képviselő a kormánytól olyan választ kapott,
hogy ez a beruházás kiemelt

fontosságú, és kétszer kétsávos
út lesz két ütemben. Azt is
elmondta, hogy igenis szükség
lenne a zajvédő fal megépítésére, amire a GYSEV a Szombathely-Szentgotthárd vasútvonal
korszerűsítése keretében már jó
példát mutatott.
Volt olyan hozzászóló, aki
szintén a vízelvezetés fontosságát
hangsúlyozta, megint más úgy
vélte, a forgalom nem biztos,
hogy szükségessé tenné a kétszer
két sáv kiépítését, abban viszont
egyetértett a polgármester javaslatával, hogy nincs szükség
magas szintű csomópont kialakítására a városnál, hanem olyan
kellene, amelynek az a feladata,
hogy összegyűjtse és levezesse a
forgalmat a gyorsforgalmi útra.
Azaz, az iparterületi részt csatlakoztatni kellene az új úthoz.
Nem kell ekkora csomópont ahhoz sem, hogy a mezőgazdasági
területekre lehessen behajtani.
Többen ellenezték a kerékpárútnak a gyorsforgalmi út alatti
elvezetését, mert félnek attól,
hogy nagyobb esőzések idején
rendszeresen megtelik majd
vízzel.
Ágh György hangsúlyozta,
hogy egyetért a javaslatokkal,
a polgármester igényeivel, de
ő „árkon kívüli gyepmester”,
vagyis neki csak az út megépítésével kapcsolatban van
feladata. Az uniós pénzt is
csak az úthoz kapják, abban
járulékos beruházás nem szerepelhet. Ez azt jelenti, hogy
vagy sikerül pluszpénzt szerezni a kormánytól a felvetett
beruházásokra, és akkor a projekt kivitelezésekor azokat is
megvalósítják, vagy nem ad az
unió 85 százalékos támogatást,
és ezzel levehetik a napirendről
ezt a projektet. A tervezők is
kötötték az ebet a karóhoz,
mondván, hogy ők csak azt
tudják megoldani, amit a jogszabályi háttér megenged és
belefér a költségvetésbe.

L.E.
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Levegôtisztaság
Szentgotthárdon
A téli időszak egyik fontos
környezetvédelmi témája a
levegőtisztaság. Egyes médiák, ilyenkor mellőzve minden szakmaiságot, figyelmen
kívül hagyják több hónap,
vagy év mérési eredményeit, egyetlen kiugró adattal
próbálják felhívni magukra
a figyelmet.
Ez történt február közepén,
amikor Szentgotthárd több
éve a mérési adatokkal hivatalosan is alátámasztott kiváló
minősítésű levegőjét alig elfogadhatónak minősítették. A
városban az elmúlt években
egyre többen álltak át fatüzelésre. Ilyenkor télidőben a mérési
eredmények is magas szállópor
koncentrációról tanúskodnak.
Leginkább a szerves anyagok
elégetése során romlik a levegő
minősége. Sajnos vannak olyan
háztartások, ahol minden szemetet elégetnek, nem törődve
azzal sem, hogy a szűrők nélküli
kéményekből mérgező anyagok
is kikerülnek városunk légterébe. Több bejelentés is érkezett
hozzám, leginkább a kethelyi
városrészről, hogy helyenként
még szellőztetni sem lehet a
szúrós füst, vagy éppen ruhát

szárogatni, a szálló korom miatt. Egy település levegőjének
minőségét éves feldolgozás
alapján értékelik, ezért egy-egy
kiugró eredmény nem szignifikáns. Megijedni, riadalmat
kelteni felesleges, de minden
magán- és hivatalos személyt
tájékoztatni kell arról, hogy a
tudatos környezetszennyezés
bűncselekmény. Sz igor úan
tilos kályhákban, kazánokban
műanyagot, hungarocellt, OSB
és más műgyantával ragasztott
faanyagot elégetni. Örvendetes tény, hogy Szentgotthárd
ipari üzemeinek emissziója a
nullához közelít, azonban a
szomszédos biomassza erőmű
2003-tól időnként negatívan
befolyásolja a város kiváló
légszennyezettségi adatait.
Szentgotthárdon a Széchenyi
iskola előtt három éve működik egy mérőállomás, és már
üzembe helyezték a Ligetben
azt a mobil rendszert is, amel�lyel hiteles, nemzetközileg is
akkreditált adatokat szolgáltathatnak a mindenki által
elérhető internetes portálon:
a www.kvvm.hu/olm/station.
php?id=100 címen.
Labritz Béla
alpolgármester

Szentgotthárd az Utazás
Kiállításon
Idén 38. alkalommal várta az
érdeklődőket az Utazás Kiállítás
Budapesten a Hungexpo területén. 2015. február 26. és március
2. között közel 400 kiállító volt
jelen a turisztikai szolgáltatók
palettájáról. Külföldi és belföldi
desztinációk is képviseltették
magukat, Vas megye 21 pul-

ton népszerűsítette látnivalóit. Szentgotthárd és térsége a
Pannon Termál Klaszter égisze
alatt jelent meg, ahol a fürdő és
a TDM közösen propagálta a
térség vadonatúj turistacsalogató
kiadványát. A szakmai nappal
együtt több száz érdeklődő kereste fel standunkat.

„Minden születendô gyermeknek
ültessünk egy fát” – Baba-sétány
Kedves Családok! Tisztelt
Szülők!
Városunk az idén is csatlakozott
a Gemenci Erdő- és Vadgazdaság
Zrt. által meghirdetett „Minden
születendő gyermeknek ültessünk
egy fát” című programhoz.
Az együttműködési megállapodás értelmében a Gemenc
Zrt. az évente született szentgotthárdi gyermekek számának
megfelelően, szabadgyökerű,
többéves facsemetéket fog adni
térítésmentesen az önkormány-

zat részére. A fákat elültetik a
városban és az önkormányzat
vezet róluk nyilvántartást, melynek címe: Az ÉN FÁM kataszter.
A 2014. évben született gyermekeknek tudjuk biztosítani a faültetést, azt, hogy nevük bekerül
a kataszterbe, és igény szerint,
kis névtáblával jelezve, rákerül
az Önök által ültetett fára. A fák
előreláthatólag március hónapban megérkeznek. A facsemetéket a Zsida patak mellé tervezzük
elültetni két sorban azért, hogy
folytassuk a 2014-ben telepített

sétáló gyalogutat (Baba-sétányt).
Ha megnőnek, akkor néhány év
múlva a kétoldali fasor közötti
sétány már kialakítható.
Kérjük Önöket, amennyiben
szeretnék, hogy gyermekük neve
az ÉN FÁM kataszterbe bekerüljön, és hozzájárulnak ahhoz is,
hogy gyermekük névazonosítója
rákerüljön az Önök által ültetett
fára, akkor ezt önkéntes alapon
legyenek szívesek megtenni
írásban a nyilatkozaton, vagy
e-mailen jelezzék azt a palyazat@
szentgotthard.hu címen 2015.

március 28-ig. A fákat előre
meghirdetett napokon ültetik
el tavasszal, az ültetésre várjuk
a programba jelentkező családokat. Az ültetés időpontjáról a
megadott elérhetőségekre küldünk majd tájékoztatást.
A nyilatkozat letölthető a
www.hivatal.szentgotthard.hu
oldalon a Hirdetmények, Önkormányzati és Térségi Erőforrások
hirdetményei, Pályázati hirdetmények menüpontban.
(Szentgotthárd Város
Önkormányzata)

6

Szentgotthárd

2015. március

A Szlovén Kultúra Napját ünnepelték
France Prešeren-re, a szlovén himnusz költőjére emlékeztek a Szlovén Kultúra
Napján a rábavidéki szlovénok . Az ünnepséget a
szentgotthárdi Szlovének
Házának (Lipa szálló) zsúfolásig telt konferenciatermében tartották február
8-án.
France Prešeren-re, a szlovén himnusz költőjére emlékeztek a rábavidéki iskolák
tanulói és tanárai. A költő
halálának évfordulója a Szlovén Kultúra Napja is, melyet
1991 óta ünnepelnek Szlovéniában. Az ünnepség kezdetén

beszédet Lojze
Kozar odranci
plébános mondott, kiemelve
a szlovén kultúra ünnepének jelentőségét nemcsak a
szlovéniai, de
a határokon
túl élő szlovén
nemzetiségek
számára is.
Huszár Gábor
szentgotthárdi
polgármester
elmondta, a
szentgotthárdi
önkormányzat

Nagy volt az érdeklődés
pén adta át a díjat Bartakovics
Ilonának. Felolvasta a képviselő-testületi
hat ároz atot ,
mely úgy hangzik: Bartakovics
Ilonának a szlovén nemzetiségért végzett
több évtizedes
áldozatos munkájának elismeréseképpen
Szentgotthárd
Nemzetisé-

Ízelítő a kultúrműsorból
Kissné Köles Erika, szlovén
nemzetiségi szószóló beszélt
a kultúra jelentőségéről és a
szlovén nyelv megőrzésének
fontosságáról.
A Magyarországi Szlovének
Szövetsége által szervezett eseményen megjelent Dusan Snoj,
Szlovénia magyarországi főkonzulja, Kissné Köles Erika, a
szlovén nemzetiség parlamenti
szószólója, Majthényi László, a
Vas Megyei Közgyűlés elnöke,
és Huszár Gábor, Szentgotthárd
polgármestere is. Az ünnepség
kezdetén Kissné Köles Erika
szlovén nemzetiségi szószóló
beszélt a kultúra jelentőségéről
és a szlovén nyelv megőrzésének fontosságáról. Ünnepi

által alapított, a
kisebbségi tevékenységért adható elismerés
talán egyedülálló az országban,
hiszen ninc s
előre meghatározott átadási
időpontja. Három kisebbség is
békességben él
a magyar többséggel és egymással a térségben. A testület
döntése értelmében most, a
szlovének nagy
kulturális ünne-

A kiállítás egy részlete

gekért Díjat adományozza. Ezt
követően felolvasták a kitüntetett életpályáját, és méltatták
tevékenységét, majd a kitüntetett
mondott néhány köszönő szót.
Az ünnepséget színes, színvonalas műsor is gazdagította,
ezen zenekar, énekkar és színjátszók is felléptek. Az ünnepi
me gemlékezé shez k ap c s olódva nyitották meg Holecz
Károly fotókiállítását, és Stefan Zelko fazekas munkáit is
bemutatták, közreműködött a
Muravidéki Vadász Egyesület
Énekkara.

L.E.
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Szentgotthárd Nemzetiségekért
Díjat kapott Bartakovics Ilona
Bartakovics Ilona általános
iskolai tanulmányait Szentgotthárdon végezte. Kora gyermekkorától vonzotta az óvónői pálya,
tanulmányait ezen a területen
folytatta Szombathelyen. Az óvónőképző középiskolai tanulmányait követően érkezett vissza
Szentgotthárd-Rábatótfalu óvodájába dolgozni, további tanulmányait már levelező tagozaton
végezte. 1982. június 19-én a
Soproni Óvónőképző Intézetben felsőfokú, okleveles óvónői
szakképesítést, majd 2001. június
15-én, Szombathelyen az akkor
még Berzsenyi Dániel Főiskolán
szlovén nyelv- és irodalom szakos
tanári képesítést szerzett.

tiszteletdíj nélkül dolgozott a
Szentgotthárdon, SzentgotthárdRábatótfaluban és a térségben
élő szlovén nemzetiségi lakosság
érdekeiért.
Pályázatok kivitelezésében,
nemzetiségi és egyéb városrészi
programok szervezésében vállalt vezető szerepet a naptári év
ünnepeihez, szlovén és magyar
nemzeti ünnepekhez vagy éppen
egyházi ünnepkörhöz kapcsolódó programok esetében.
A szlovén közösség köreiben
tagja a Magyarországi Szlovének Szövetségének, az Országos
Szlovén Önkormányzat közgyűlése tagja 9. éve, ennek kulturális
bizottságában is dolgozik.

Méltatják a kitüntetett életpályáját
Óvónői pályája indulásánál sok
sikerélménye volt: a gyermekeket,
szülőket és kollégákat is jól ismerte. Az óvodában szlovén, vegyes
csoportba került, a szlovén nyelvet
jól beszéli, így a nemzetiségi nyelv
szeretetét, tiszteletét a gyermekeknek átadni öröm volt számára.
A szülőkkel való jó kapcsolata
elősegítette azt, hogy az óvodás
gyermekek is részt vegyenek a
nemzetiségi kulturális programokon, városrészi ünnepeken.
A szlovén nemzetiségi szervezetekkel együttműködve közös
bábelőadásokat, szlovén zenéstáncos programokat szervezett,
melyek mind elősegítették a
gyermekek nemzetiségi anyanyelvének fejlesztését.
1994 óta aktív tagja
Szentgotthárd-Rábatótfalu Szlovén Nemzetiségi Önkormányzatának: képviselő, elnökhelyettes, elnök, majd újra elnökhelyettesi funkcióban mindig

Alapító tagja Rábatótfalu Szlovén Nemzetiségi Önkormányzata Tánccsoportjának, ugyancsak
megalakulásától tagja a Magyarországi Szlovének Szövetsége Kamarakórusának, mely csoportok
próbáiról és fellépéseiről sosem
hiányzik.
2007-től aktív szervezője a
szentgotthárdi barokk templomban havonta bemutatott
szlovén szentmiséknek mint
egyházi kóruspróbákat szervező,
ill. mint a szentmisét előkészítő
és felolvasó.
A Városi Vöröskereszt tagjaként és szlovén vezetőként
egyaránt évtizedek óta gondosan figyelemmel kíséri a
Rábatótfaluban élő szlovén (és a
kisebb számban itt élő nem szlovén) idősek sorsát, a karácsonyi
csomagok szétosztását, Karitász
adományok kiosztását is vállalja.
(A díj átadásakor elhangzott
méltatás)

Mozdulj „TE IS”
Iskolám a 2014/2015-ös tanévben részt vesz a Magyar Diáksport Szövetség által indított
projektben, amely a TE IS, azaz
„Testmozgás az Iskolában” nevet
viseli. A program szellemiségének megfelelően rendeztük
meg az idei egészségnapunkat
január 10-én, amelynek mottója
„Mozgásban az egészség” lett,
hogy ezzel is hangsúlyozzuk
a testmozgás fontosságát az
egyén életében. A nap folyamán
13 helyszín várta a diákokat.
Számos mozgásformát sikerült
összegyűjtenünk, de akadtak
egyéb az egészséges életmódhoz kapcsolódó programok is:
újraélesztés gyakorlása; energiaegyensúly kiszámítása.
Az egész napos „testedzésre”
a testnevelő szakos tanárok
készítettek fel minket egy közös
bemelegítéssel. Miután átmozgattuk minden testrészünket, az
osztályok elkezdték végigjárni állomásaikat, ugyanis a nap folyamán mindenkinek öt helyszínt

kellett felkeresnie. Iskolatársaim
a következő programokon vehettek részt: baranta, aerobic,
jóga, pilates, twister, társastánc,
hogy csak egy párat említsek a
rengeteg közül.
Személy szerint én az aerobicnál segédkeztem. Ez a program a
fiúkat és a lányokat is érdekelte.
Olyannyira, hogy a végén azoknak az osztályoknak a tanulói
is csatlakoztak, akik eredetileg
nem voltak beosztva erre az
állomásra. Érdekesnek találtam
még a jógát is. Megdöbbentő volt
számomra az, hogy osztályfőnököm milyen ügyesen mutatja be
még a legbonyolultabb gyakorlatokat is.
Véleményem szerint sikerült
elérnünk, hogy mindenki szép
emlékekkel gondoljon vissza erre
a napra, és a programok abban
is segítettek, hogy az osztályok
még jobban összekovácsolódjanak.
Kolozsvári Bence 9.B
VMG
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Ismét két szalagavató ünnepséget
szervezett a szakképzô
Február hetedikén a Színházban és a Széchenyi iskolában tartotta szalagavató
ünnepségét a Szentgotthárdi
III. Béla Szakképző Iskola és
Kollégium. Két érettségire
készülő szakközepes osztály
és három szakiskolai osztály
összesen száz végzős diákjának tűzték föl a szalagot.
Az öt osztály miatt az idén
is két részletben tudták megszervezni a szalagavatót, majd
este a Széchenyi iskolában már
közösen ünnepelhettek diákok,
tanárok, szülők és hozzátartozók. Az ünnepségen részt vett
Huszár Gábor, Szentgotthárd
polgármestere, Császár Tamás, a
Szentgotthárdi Járási Tankerület
igazgatója és Kissné Köles Erika,
a szlovén nemzetiség parlamenti
szószólója. A színpadon álló ta-

kor és 18 órakor sorakoztak föl
a tanulók. Tóthné Nagy Emese,
a III. Béla Szakképző Iskola és
Kollégium igazgatója köszöntötte a résztvevőket. Elmondta,
a három éve érkezett szakiskolás
diákok duális képzésben vettek

igazgató arra biztatta őket, hogy
a sikeres szakmai vizsgák után
maradjanak még két évig az iskolában és szerezzenek érettségit
a szakiskolások szakközépiskolájában, mert az előnyt jelenthet a
munkaerőpiacon.

nulókat most is levélben köszöntötte a fenntartó KLIK nevében
Fodor István, a Megyeközponti
Tankerület igazgatója.
Délután a Színházban 15:45-

részt, a tanév végén a megyében
szinte elsőként komplex vizsgát
tesznek. Szakács, villanyszerelő, asztalos, gépi forgácsoló és
pincér szakmát tanultak. Az

Az öt, illetve négy éve érkezett szakközepes tanulók közül
52-en állnak érettségi előtt. Informatika, vendéglátás és automatikai technikus szakirányban

tanultak és tanulhatnak tovább,
ha még egy évig a szakképzőben
maradnak, s a sikeres OKJ vizsga
után technikus bizonyítványt
kapnak.
Az igazgatónő kiemelte, hogy
125 éve kezdődött a szakképzés
Szentgotthárdon, a rendkívüli
évfordulót méltóképpen szeretnék megünnepelni. Megköszönte a szülők és tanárok
munkáját, külön köszönetet
mondott Korpics Ferenc nevelési
igazgatóhelyettesnek az ünnepség megszervezéséért, majd az
erre az alkalomra írt néhány gondolatot olvasott fel az öt osztály
osztályfőnökétől.
A szalagok feltűzése után
a diákok vidám műsorral teremtettek jó hangulatot, majd
a Széchenyi iskolában tartott
fergeteges mulatsággal zárták a
szalagavatót.
(t. m.)
Fotó: Kola fotó

125 éves a szentgotthárdi szakképzés
– a III. Béla Szakképzô Iskola és Kollégium rendezvénysorozata
Tervezett rendezvény
125 éves szakképzés nyitó rendezvénye,
Színházi előadás: Irány az Ég! - bemutató
Jubileumi Szakképzős Bál (nyitó)
Jubileumi X. Király Kupa – nemzetközi
kispályás labdarúgó-torna szlovén és
osztrák középiskolák részvételével
Jubileumi XV. III. Béla Megyei Informatikai
Verseny

Időpont
megvalósult
megvalósult
2015. április 1.
2015. április 1.

Guinness rekord kísérlet: legnagyobb
Post-it-ből készült kép, III. Béla megalapítja
a szentgotthárdi kolostort
2015. nyár-ősz
2015. július: „Bélások világtalálkozója”
hagyományteremtő, 5 évente
2015. júl–aug.
Iskolatörténeti kiadvány elkészítése, elkészíttetése 2015. okt–nov
Jubileumi Szakképzős Bál (záró)
2015. nov–dec.
125 éves szakképzés záró rendezvénye, Műszaki
megyei verseny és/vagy szakképzési kiállítás
2015. nov–dec.
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Projekt azonosító: NYDOP-6.2.1/K-13-2014-0002
„Nyugat-Dunántúli Operatív Program - Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban – Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása”

Megkezdôdött
Szentgotthárd Város Integrált
Városfejlesztési Stratégiájának
felülvizsgálata

A drogról tartott
elôadást Zacher Gábor
Február 20-án dr. Zacher
Gábor toxikológus főorvos
tartott előadást középiskolai
tanulóknak a szentgotthárdi
Színházban.
A Vörösmarty Mihály Gimnázium és a III. Béla Szakképző
Iskola és Kollégium 9-10. évfolyamos diákjai és pedagógusai számára tartott rendkívül
figyelemfelkeltő és színvonalas előadást dr. Zacher Gábor
a különféle függőségekről, a
drogokról, azok hatásáról és
a függőség kialakulásáról. A
programot a szentgotthárdi

önkormányzat és az Egészségfejlesztési Iroda szervezte a
TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0011
számú pályázat keretében. A
diákok és a tanárok élvezettel
hallgatták a szemléletes és sokrétű előadást.
A főorvos délután öt órától
a lakosság számára is tartott
előadást, melyre szintén számos
érdeklődő jött el.
Március 18-án ismét Szentgotthárdra látogat dr. Zacher
Gábor, szakmai előadást tart a
nevelési, oktatási, szociális és
egészségügyi dolgozók számára.
Fotó: önkormányzat

Szentgotthárd Város 2009-ben készítette el Integrált Városfejlesztési Stratégiáját (IVS), amely a 2007-2013-as európai uniós
programozási időszak fejlesztési elképzeléseit ölelte fel. Az azóta
eltelt időszak azonban mind a gazdasági, mind a társadalmi
környezetben jelentős változásokat hozott nemcsak a város,
hanem az ország és az Unió életében is.
Mindezek hatására Szentgotthárd Város Önkormányzata a
Belügyminisztérium támogatásával úgy határozott, hogy 2015.
I. félévében felülvizsgálja a korábban elkészült stratégiát. A
tervezés során a lakossággal, a civil és gazdasági szereplőkkel
együttműködve, szakértők bevonásával, széles körű párbeszéd
során kerül meghatározásra és kidolgozásra Szentgotthárd Város 2014-2020-ra szóló Integrált Településfejlesztési Stratégiája.
A tervezés során
• sorra kell venni a megoldatlan problémákat és az azokra
adható válaszokat,
• meg kell keresni azokat a kitörési pontokat, amelyek lehetőségeket jelentenek a Szentgotthárdon élők, dolgozók
és vállalkozók életének, működési feltételeinek javítására;
• mindehhez pedig azonosítani kell azokat a veszélyeket,
amelyek a lehetőségek kiaknázásának útjában állnak.
Ahhoz, hogy olyan jövőkép és stratégia készüljön el, amely
az itt élők, itt dolgozók számára tényleges előnyöket biztosít,
Szentgotthárd Város Önkormányzata mind a tervezés, mind
a későbbi megvalósítás során számít a helyi közösségek aktív együttműködésére. Az előretekintéshez, a hosszú távú
tervezéshez tehát kérjük az Önök támogatását, és kérjük,
hogy véleményüket és észrevételeiket osszák meg velünk a
palyazat1@szentgotthard.hu e-mail címen, vagy telefonon a
+36-94-553-074-es számon. Ezt a tudást hatalmas értéknek
tekintjük, és szeretnénk figyelembe venni Szentgotthárd jövőjének megformálásához.
Legyen olyan Szentgotthárd, mint amilyennek szeretnénk!
Az eredményes közös munka reményében előre is köszönöm
a segítségüket.
Huszár Gábor
polgármester
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Stabil és kiegyensúlyozott
költségvetést fogadtak el
Február 25-én tartotta soros ülését a szentgotthárdi
önkormányzat. Elfogadták
a város idei költségvetését,
új szociális rendeletet alkottak, tárgyaltak a Pannon Kapu Kulturális Egyesület tavalyi működéséről
é s idei ter vei ről, eg ye s
k ül föld i á ll amp olg árok
szentgotthárdi tartózkodásának helyzetéről, valamint megszavazták, hogy a
szentgotthárdi szakképzés
125. évfordulójának ünnepségsorozatát 400 ezer
forinttal támogatja a városi
helyhatóság.
Huszár Gábor polgármester
indítványára egyperces néma
felállással kezdődött az önkormányzati ülés. Dr. Máté János
gyermekorvos elhunyt, emléke
előtt rótták le kegyeletüket a
jelenlévők.
A polgármester beszámolt
a két önkormányzati ülés között történtekről. Elmondta,
hogy február végén aláírják
a máriaújfalui szennyvízprojekt támogatási szerződését,
ismét tárgyalt a hotel lehetséges megnyitásáról, gratulált
B artakovics Ilonának , akit
az önkormányzat Szentgotthárd Nemzetiségekért Díjjal
tüntetett ki. Huszár Gábor
elmondta, a város jegyzőjével
együtt megbeszélést folytattak
Császár Istvánnal, a szombathelyi püspökség helynökével.
Ezt az információt kiegészítette dr. Dancsecs Zsolt jegyző:
Brenner János boldoggá avatásának eljárása újabb ponthoz
érkezett , elhár ulhatnak az
akadályok a pápai jóváhagyás
elől. Feltehetően vagy még
2015-ben, vagy 2016 elején
megtörténhet a vértanúságot
szenvedett káplán boldoggá avatása. Felértékelődhet,
és zarándokhellyé válhat a

rábakethelyi Brenner kápolna.
A püspöki helynökkel arról is
tárgyaltak, miként segíthetné az önkormányzat, hogy a
kápolna környékén jobb szociális körülmények fogadják a
látogatókat.
A képviselők megtárgyalták
Szentgotthárd 2015-ös költségvetését. Kardosné Kovács
Márta, a Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság
elnöke ismertette a bizottság
véleményét. A költségvetés
összeállításakor takarékos, hatékony és biztonságos gazdálkodásra törekedtek, a korábbi
szakmai színvonal megtartását, az önkormányzat vagyonának megőrzését tartották
szem előtt, és működési hiányt
se tervezhettek. Kiemelt feladatnak tekintik a rászorulók
segítését. A város az idén 3
milliárd 287 millió forintból
gazdálkodhat, az intézmények
működtetésére az általuk kért
összeget, 1 milliárd 497 millió
forintot fordítanak, ebből 392
millió forint önként vállalt
feladat. (A költségvetés 70 százaléka a kötelező, 30 százaléka
az önként vállalt feladat).
Felhalmozásra 1 milliárd 689
milliót terveznek, ez fedezi a
jelentősebb beruházásokat,
felújításokat. Kiemelten fontosnak tartják az uniós és hazai
pályázatokon való részvételt,
a kultúra és sport, valamint a
civil szervezetek támogatását.
A város az állami normatívából, saját bevételeiből (bérleti
díjak) és a helyi adókból gazdálkodhat. Az intézmények
188 millió forint bevételre
tehetnek szert, a helyi adókból
1 milliárd 486 millió forinttal
számoltak.
B eruházásra , fejlesztésre
997 millió forintot , felújításra 379 milliót terveztek .
A már i aújf alui szenny v í zhálózat kiépítése 424 millió

forint, útépítésre 15 milliót,
parkolób ővítésre 42 milliót, üzletrészvásárlásra 100
milliót, a műfüves labdarúgópályára 123 milliót, a térinformatikára 25 milliót, a
kamerarendszerre 28 milliót,
az állatmenhelyre 26 milliót,
a Hársas-tó fejlesztésére 4 milliót tervezésre, vízrendezésre
és játszótér-szabványosításra
80 milliót fordítanak. Lakásfelújításra 72,5 millió forintot
költenek, folytatják a zeneiskola renoválását 18 millióért,
városrészi kultúrházakra 20
milliót fordítanak, a város központjában lévő művelődési ház
tatarozására szintén 20 milliót,
utak felújítására 128 milliót
terveztek. A rábatótfalui ravatalozó 16 millió forintba kerül,
oktatási intézmények felújítására és akadálymentesítésére
40 milliót szántak.
A 2015-ös költségvetésben
26,7 millió forintos működési
tartalékot képeztek , ebben
jelenik meg a rendezvénykeret
15 millióval, kisebb pályázati
önrészek, valamint a TDM 4
milliós kerete, intézmény-karbantartás 3 millió forint stb.
K a rd o s n é Ko v á c s M á r t a
megköszönte mindazok munk áját é s seg ít ségét , akik a
költségvetés megtervezésében
közreműködtek.
Virányi Balázs, az Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság
elnöke elmondta, a bizottság
e g yönte tűen e g ye tér te tt a
költségvetési tervezettel. Dr.
Haragh L á szló, az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottság elnöke
elmondta, az egészségügyi,
kulturális és szociális ágazat
igényét alátámasztja a tervezet.
Cs ende sné Kób or Ildikó
könyvvizsgáló kifejtette, stabil
és egyensúlyra törekvő, és a
törvényeknek , előírásoknak

megfelelő költségvetést állított össze a szentgotthárdi
önkormány zat. Kockázatot
legfeljebb a beállított bevételek jelenthetnek, hogy milyen
arányban teljesülhetnek . A
kiadási oldalon az önkormányzatnak a Gotthard Therm-ért
vállalt, függő kötelezettségvállalása jelenthet gondot, a
devizaalapú kötvények miatt.
A képviselők 7 igen és egy
t a r t óz k o d á s m e l l e tt m e g sz av azták a v áros 2015-ös
költségvetését. A képviselők
megtárgyalták és elfogadták a
Pannon Kapu Kulturális Egyesület tavalyi munkáját és idei
munkatervét, valamint új szociális rendeletet is alkottak (ezt
külön cikkben ismertetjük. a
szerk.). A szentgotthárdiakat
külön oldalon tájékoztatjuk
egyes külföldi állampolgárok
szentgotthárdi tartózkodásának helyzetéről és a tudnivalókról.
Az önkormányzati képviselők méltányolták a III. Béla
Szakképző Iskola és Kollégium
igazgatójának kérelmét, hogy a
szentgotthárdi szakképzés 125.
évfordulójának rendezvényeit
400 ezer forinttal támogassa az
önkormányzat. Megszavazták
a támogatást, noha az iskola
fenntartója két éve már nem
az önkormányzat.

(t. m.)

Húsvéti
játszóház
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015.
03. 30-án, 16 órától húsvéti játszóház programjára
várja az iskolás korosztályú
gyermekeket, Szentgotthárdon a Kossuth Lajos
utcai épületükben.
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Gyógyfürdô minôsítést szerzett
Az ÁNTSZ határozata alapján 2015.
januárjától a Szentgotthárdi Fürdő is
gyógyfürdői státus�szal rendelkezik. A
jótékony hatású termálvízzel rendelkező
fürdőben a minősítés alapját a gyógyászati- és wellness
részleg szolgáltatásai adják. A jelenleg
rendelkezésre álló
gyógyászati gépek
és kezelések mellett újabb, keresett
szolgáltatások bevezetését is tervezik.
Dr. Simon Margit,
a fürdő ügyvezetője elmondta:
„Dolgozunk azon, hogy bel- és

külföldi egészségbiztosítókkal
együttműködve tudjuk értékesí-

teni a szolgáltatásokat. Ez új divíziót jelenthet a fürdő életében,

szeretnénk ezzel is növelni a bevételeinket.”
A fürdő ebben az
évben is több akciós
időszakkal és programmal készül. A szerelmeseket várták a
Valentin-hétvégén. A
Torkos Csütörtökre
is benevezett a fürdő
előterében található
A’la Carte étterem. A
vendégek 2015. február 15-én féláron
próbálhatták ki az
étterem ínycsiklandó menüit. Május a
nyugdíjasok hónapja
lesz: kedvezményeket
és mozgásprogramokat kínálnak a szenior korosztálynak.

Változtak a szociális támogatások
A Magyarország 2015. évi
központi költségvetésének
megalapozásáról szóló törvény jelentősen módosította
a szociális törvényt. A módosítások következtében 2015.
március 1-jétől az államilag finanszírozott „jövedelemkompenzáló” támogatások járási
hatáskörbe, az önkormányzat
által finanszírozott „kiadáskompenzáló” támogatások
képviselő-testületi hatáskörbe
kerültek. Ennek megfelelően
március 1-jétől az állam által
– a járási intézményrendszer
útján – kötelezően nyújtott
ellátások körébe került át
az aktív korúak ellátása (a
foglalkoztatást helyettesítő
támogatás, valamint az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás).
A módosítást megelőzően kötelező ellátások közül a rendszeres szociális segély, mint ellátási
forma megszűnt. Az egészségkárosodottak és azok, akik nem
tudják megoldani gyermekük felügyeletét, ugyanazon jogosultsági feltételek mellett részesülnek

a rendszeres szociális segély helyébe lépő egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti támogatásban, mint a korábbi rendszeres
szociális segélyben. A különbség
mindössze annyi, hogy a továbbiakban nem a jegyző, hanem
a járási hivatal állapítja meg az
ellátást. A hatáskörváltással
összefüggésben az ügyfeleknek
nincs teendőjük. Azok a korábban rendszeres szociális segélyre
jogosultak pedig, akik öt éven
belül elérik a nyugdíjkorhatárt,
március 1-jétől foglalkoztatást
helyettesítő támogatásra lettek
jogosultak, amennyiben vállalták a munkaügyi szervvel való
együttműködést.
Megszűnt továbbá a lakásfenntartási támogatás, az adósságkezelési szolgáltatás, a méltányossági közgyógyellátás és
a méltányossági ápolási díj is.
(Ezek közül a méltányossági
ápolási díj megszüntetése nem
érinti Szentgotthárdot, hiszen
ilyen címen nem biztosított
önkormányzatunk ellátást.) A
már jogerősen megállapított és
folyósított ezen támogatások
azonban a megállapított idő-

tartamra továbbra is járnak a
jogosultaknak.
Az önkormányzatok által biztosított ellátások neve 2015.
március 1-jétől egységesen települési támogatás. E támogatás
keretében önkormányzatunk a
februárban elfogadott új helyi
szociális rendelet alapján a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres
kiadások (villanyáram-, víz- és
gázfogyasztás, távhőszolgáltatás,
csatornahasználat és szemétszállítás díja, lakbér illetve közös költség) viseléséhez nyújt támogatást
a rászorulók részére úgy, hogy a
támogatás összegét a szolgáltató
felé folyósítja, aki a támogatással
érintett költségek tekintetében
azt jóváírja. E támogatások feltételei a korábbi lakásfenntartási
támogatás feltételeivel egyeznek
meg. A különbség annyi, hogy a
támogatást a képviselő-testülettől
kapott felhatalmazás alapján a
polgármester állapítja meg, ös�szegét pedig – a korábban erre
a célra juttatott jelentős állami
normatíva megszűnésével – teljes
egészében az önkormányzatnak
kell saját bevételeiből kifizetnie. A
szociális törvény alapján a koráb-

bi lakásfenntartási támogatáshoz
kapcsolódó kedvezmények a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres
kiadások viseléséhez nyújtott
települési támogatáshoz is társulnak. Ezen kedvezmények közül
kiemelendő a védendő fogyasztói
státusz és az ezzel járó ingyenes
előrefizető mérőhöz való jog.
Ezen kívül a képviselő-testület
a létfenntartást veszélyeztető
rendkívüli élethelyzetbe került,
valamint az időszakosan, vagy
tartósan létfenntartási gonddal
küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást nyújt.
Ennek a krízistámogatásnak a
feltételei a korábbi önkormányzati segély és rendkívüli önkormányzati segély feltételeivel
egyeznek meg, a döntést – a
képviselő-testület által átruházott hatáskörben – továbbra is
a polgármester hozza meg. A
rendkívüli települési támogatás
esetében is az elsődleges támogatási forma a természetbeni
támogatás, de bizonyos krízishelyzetek esetében pénzbeli
ellátás is adható.
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
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Márciusi mozimûsor
március 13. 19:00
2001 – Űrodüsszeia (feliratos
amerikai sci-fi – 2D)
március 14. 17:00, március
15. 16:00
SpongyaBob: Ki a vízből!
(szinkronizált amerikai családi
animációs film – 3D)
március 14. 19:00, március 15.
18:00, március 16. 19:00

ronizált amerikai akció-vígjáték
– 2D)
március 17. 19:00 (Filmklub)
Ida (feliratos lengyel-dán filmdráma – 2D)
március 20. 19:00, március
22. 18:00
A beavatott 2. – A lázadó
(Filmpremier!) (szinkronizált
amerikai sci-fi kalandfilm – 3D)
március 21. 17:00, március
22. 16:00

Focus – A látszat csal (szink-

Liza, a rókatündér (magyar
vígjáték – 2D)
március 21. 19:00, március
23. 19:00

irattal a londoni Shakespeare’s
Globe társulattól – 2D)
március 27. 19:00, március 28.
17:00, március 29. 18:00

Kingsman: A titkos szolgálat
(szinkronizált amerikai-angol
akciófilm – 2D)
március 24. 18:00 (Társművészet)
William Shakespeare: Vízkereszt, vagy amit akartok
(színházi előadás magyar fel-

Éjszakai hajsza (szinkronizált
amerikai akciófilm – 2D)
március 28. 19:00, március 29.
16:00, március 30. 19:00
Chappie (szinkronizált amerikai sci-fi – 2D)
március 31. 19:00 (Filmklub)
Róma körül (feliratos olasz
dokumentumfilm – 2D)
További információk és online
helyfoglalás: www.csakanyimozi.
hu

TÁRSMÛVÉSZETEK A MOZIVÁSZNON, 2015 – TAVASZI PROGRAM
március 24. 18:00
William Shakespeare: Vízkereszt, vagy amit akartok
(színházi előadás magyar felirattal a londoni Shakespeare’s
Globe társulattól – 2D)

április 7. 19:00
Antonio Gades: Carmen
Flamenco
(flamenco-balett a madridi
Teatro Real előadásában – 2D)
április 21. 19:00

Nagy zeneszerzők nyomában: Chopin
(koncert-dokumentumfilm
magyar felirattal – 2D)
május 5. 19:00
Vikingek nyomában

(tárlatvezetés magyar felirattal
a londoni British Múzeumból
– 2D)
TÁRSMŰVÉSZET
FÉL ÁRON!

EGYET FIZET, ÉS
LEHET, HOGY
KETTÔT NÉZHET!
Minden tavaszi ARTJEGY
részt vesz egy akcióban, amely
arról szól, hogy a szerencsés
vendégek még egyszer felhasználhatják az őszi programsorozat bármelyik filmjére! A teendő csak annyi,
hogy fel kell írni az ARTJEGY
hátuljára a nevet, a címet és
a telefonszámot, majd beledobni a moziban elhelyezett
gyűjtőládába. Most akár duplán megéri a moziba betérni!
A nyilvános sorsolás 2015.
május 5-én (kedden) a film
után lesz.
További információk és
online helyfoglalás: www.
csakanyimozi.hu
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Gyermekfarsang
„Van egy vágyam: gomba lenni, nagyra nőni fél nap alatt,
lenne rajtam csipkegallér, és egy jó nagy pöttyös kalap.
Meggondoltam mégse gomba, inkább messze szálló lepke,
fejem búbján két kis csápom, hátamon meg szárnyam lenne.
Pille nem jó, hanem cica!
Elég lesz egy csíkos ruha,
cérna bajusz, hosszú farok,
láthatnák, hogy macska vagyok...”
/Részlet Nyulász Péter: Farsang című verséből/

Karton, festék, ragasztó és színes cerka - kezdődhet a farsangi móka!
Fogd az ollót, vágj fület és bajszot, készíts farsangi álarcot!
Cicát, baglyot, farkast, vagy lepkét? - Amelyik hozzád illik épp’!
Aranyport hints, csillogót, flittert ragassz, ragyogót!
Pamacs, meg csillag kellene rá még, hogy a bajsza is legyen szép!
Utoljára gumiszalag, remélem, nem húzza majd a hajamat!
Most bújj bőrébe, s képzeld el magad, amint farsangi maskarában
kergeted tova a telet, s a havat!
(Kép és szöveg: családsegítő)
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A DOKTOR ÚR
EMLÉKÉRE
Emberség, empátia, tiszteletteljes alázat és lelkesedés.
Egy méltán népszerű pedagógus halálakor csak annyit
mondott együtt érzően: „a betegeim szerették a Tanár
urat”. Megtiszteltetés egy
gyermekorvostól hallani! Emberség és őszinteség.
Harminc évvel ezelőtt
belecsöppenve a szentgotthárdi tenisz sajátos világába különös varázsa
volt a keddi és csütörtöki
estéknek. A Doktor úr siDr. Máté János
hedereket megszégyenítő
lelkesedéssel űzte, hajtotta
csapattársait, sajátos humorral buzdította az ellenfeleket.
A páros meccsekről tilos volt hiányozni. Még Lőrinc tanító
úr és az idősebb Ducsek is pontosan meccselő hírében állt.
Motorja volt az amatőr sport egy kis darabjának. – Alázat
a sport és a társak iránt.
Az iskolai kötelező oltások alkalmával bizony sok kisgyermeknél törik el a mécses. Kezdő pedagógusként csodálattal
láttam, hogy az injekcióra váró tanulók milyen fegyelmezetten teszik mindezt. – Empátia és pedagógia felsőfokon.
Harminchét évi szentgotthárdi orvosi szolgálat hosszú
idő. Az akkori tinédzserek szülei nagyszülők, talán már
dédszülők is. Négy generáció nagy biztonsággal kijelentheti:
DOKTOR ÚR! A BETEGEI SZERETTÉK ÖNT!
Megtiszteltetés volt az ismeretség és a barátság, amellyel
sokunkat megajándékozott.
Nyugodjál békében!
Huszár Gábor

SPORTPROGRAMAJÁNLÓ
– Szentgotthárd és térsége –

TABAK1 Szentgotthárd–Jánosháza VSE (Megyei I. labdarúgó
mérkőzés)
Időpont: 2015. 03. 14 - 14:30
Ifjúsági mérkőzés: 12:30
Helyszín: Szentgotthárd Városi
Sporttelep
Rábatótfalui SE.–Magyarszecsőd
SE. (Megyei II. labdarúgó-mérkőzés)
Időpont: 2015. 03. 14 - 14:30
Ifjúsági mérkőzés: 12:30
Helyszín: Rábatótfalu Sportpálya
Szentgotthárd Alsószölnöki
STE–Győri Elektromos (Sakk NB I/B. Charousek)
Időpont: 2015. március 22.
Helyszín: Hotel Lipa Szentgotthárd, Gárdonyi G. út 1.
M á r i aú j f a l u S E . –Te l e k e s
Medosz SE. (Megyei III. labdarúgó-mérkőzés)

Időpont: 2015. 03. 22 - 14:30
Helyszín: Máriaújfalu Sportpálya
Alsószölnöki STE–Nagykölked
HSE. (Megyei III. labdarúgó-mérkőzés)
Időpont: 2015. 03. 22 - 14:30
Helyszín: Alsószölnök Sportpálya
Kéttusa Megyei Diákolimpiai
Döntő – Szentgotthárd
Időpont: 2015. március 27.
Helyszín: St. Gotthard Spa &
Wellness és Várkert
TABAK1 Szentgotthárd–Csepregi SE (Megyei I. labdarúgó-mérkőzés)
Időpont: 2015. 03. 28 - 15:00
Ifjúsági mérkőzés: 13:00
Helyszín: Szentgotthárd Városi
Sporttelep

Pawel Packing Szentgotthárdi
KK–Komárom VSE (Kézilabda NB II Északnyugat)
Időpont: 2015. 03. 28 - 18:00
Ifjúsági mérkőzés: 16:00
Helyszín: Szentgotthárd és Térsége Iskola Széchenyi István 5-8 é.f.
Á.I., Tornacsarnok
Rábatótfalui SE.–HSE. Vasalja
(Megyei II. labdarúgó-mérkőzés)
Időpont: 2015. 03. 29 - 15:00
Ifjúsági mérkőzés: 13:00
Helyszín: Rábatótfalu Sportpálya
Futball Klub Szakonyfalu–Rábagyarmat KSK (Megyei II. labdarúgó mérkőzés)
Időpont: 2015. 03. 29 - 15:00
Ifjúsági mérkőzés: 13:00
Helyszín: Szakonyfalu Sportpálya
Máriaújfalu SE .–Szőcéért

Egyesület (Megyei III. labdarúgómérkőzés)
Időpont: 2015. 03. 29 - 16:00
Helyszín: Máriaújfalu Sportpálya
Thermalpark-Szentgotthárd
VSE–Kőszeg SK (Teke - NB - I
Nyugati csoport)
Időpont: 2015. 03. 29 - 10:00
Helyszín: Szentgotthárd Városi
Sporttelep, Tekepálya
Rábatótfalui SE.–Viszák KSE.
(Megyei II. labdarúgó-mérkőzés)
Időpont: 2015. 04. 05 - 16:00
Ifjúsági mérkőzés: 14:00
Helyszín: Rábatótfalu Sportpálya
Al só sz ölnök i STE–O sz kó
Győrvár SK (Megyei III. labdarúgó-mérkőzés)
Időpont: 2015. 04. 05 - 16:00
Helyszín: Alsószölnök Sportpálya
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Beszámolunk a februári sportéletrôl
Teke – Megyei Diákolimpia
Nem hozott balszerencsét
a szentgotthárdi ifjú tekézők
számára a február péntek 13-a,
ugyanis ezen a napon rendezték
a rumi tekepályán a megyei teke
diákolimpiát. A gotthárdi diákok
a mezőny legeredményesebb
versenyzői voltak. A folytatás a
zalaegerszegi területi döntő lesz
a számukra, ahol bízhatnak a
hasonlóan sikeres folytatásban.
Ezek az eredmények is azt bizonyítják, hogy a városban kiváló a
tekés utánpótlás-nevelés.
Eredmények:
V. Korcsoport („A” Korcs.
Igazolt fiú):
László Ábel (SZOI VMG) I.
helyezés
Schwarcz Levente (Hefele) II.
helyezés
Németh Gábor (III. Béla SZKI
SZTG) IV. helyezés
Cseh Máté (SZOI VMG) VI.
helyezés
IV. Korcsoport (Teke B Korcs.
Igazolt fiú)
Cserpnyák Martin (SZOI Széchenyi) I. helyezés
III. Korcsoport Teke B Korcs.
Amatőr fiú
Karba Noel Márk (SZOI Széchenyi) II. helyezés
IV. Korcsoport Teke „B” Korcs.
Amatőr lány
László Kata (SZOI Széchenyi)
I. helyezés

(1-2 osztályosok) között Kocsis
Viktor 100 százalékos teljesítménnyel 7-ből 7 partit nyert,
ezzel megyei bajnok lett. A II.
korcsoport (3-4. osztályosok)
között Kocsis Ákos szintén
maximális teljesítménnyel 7-ből
7 pontot ért el, és ezzel ő is
megyei bajnoki címet szerzett.
Így mindkét gyermek, mint
megyei I. helyezett, képviselheti
Vas megyét a korcsoportjukban
2015. április 2-4-ig Miskolcon
megrendezendő Sakk Országos
Diákolimpia döntőjén.
A két évvel ezelőtt újból beindított sakkoktatás Horváth Imre
nemzetközi mesterrel mostanra
hozta meg eredményét. Jelenleg
mindkét gyermeket a szentgotthárdi NB I-es sakkcsapat FIDE
mestere, Békefi László edzi.

Sakk – Megyei Diákolimpia
Február 13-án rendezték meg
a Haladás VSE egyesület termeiben a Vas megyei egyéni
sakk diákolimpia döntőjét hat
korcsoportban, ami örvendetes
sikereket hozott a szentgotthárdi ifjú sakkozók számára. Az
iskolák közötti megyei versenyen az Arany János Általános
Iskola tanulói kiváló eredményeket értek el. Az I. korcsoport

Terematlétika
Február 26-án Szentgotthárdon, a Szentgotthárd és Térsége Iskola Széchenyi István
5-8. évfolyamos általános iskola
sportcsarnokában több mint
100 tanuló részvételével színvonalas terematlétikai versenyt
rendeztek. A résztvevők a helyi
általános iskolák és a gimnázium mellett, Csörötnekről,
Pankaszról, Felsőszölnökről és

Apátistvánfalváról érkeztek. A
városi sport és ifjúsági referens
szervezésében megrendezett
körzeti versenyen a gyerekek
négy korcsoportban találkoztak
egymással, és különböző versenyszámokban mérték össze
felkészültségüket: 30 méteres
futás, helyből távolugrás, tömött,
labda-hajítás, magasugrás, és
többkörös futás. A szervezőkből és testnevelőkből összeállt
versenybírói gárda összehangolt
munkájának köszönhetően egyszerre több helyszínen zajlottak
a próbák, így a résztvevők folyamatosan tudtak versenyezni. A
gyerekek Szentgotthárd város
polgármestere, Huszár Gábor
és a Virtuart Kft. támogatásával
érem díjazásban is részesültek,
ami nagy örömet jelentett a

Az Arany János Általános Iskola atlétikai csapata
számukra. A folytatás a március
27-i megyei Kéttusa Verseny
lesz, ahol úszásban és futásban
mérhetik össze tudásukat a megye diákjai.
Futás - Félmaraton:
Ötödik helyen zárt Koszár
Zsolt, a Synergy Fitness atlétája
olaszországi félmaratoni versenyen március első hétvégéjén.
A szezon első versenye sikeres

volt a helyi futó számára, hiszen
sikerült a biztató szezonkezdés.
Elég erős mezőnyben indult,
ahol az időeredménye rendkívül
kecsegtető a jövőre nézve, ennél
az időnél Magyarországon a
tavalyi szezonban és eddig idén
is, csak Kovács Tamás (londoni
olimpikon) futott jobbat. A verseny nagyon szoros volt, hiszen
csak az utolsó kilométereken
dőlt el, a végső hajrára már a
szentgotthárdi versenyző nem
tudott megfelelően reagálni,
de így is megszerezte a jónak
mondható 5. helyet. Az atléta
számára a felkészülésben most
következik a gyorsító jellegű
edzésfázis, de a verseny kitűnő
lehetőség volt arra, hogy reális
képet szerezzen, hol is tart most
a felkészülésben.
Kézilabda
Február 25-én Szentgotthárd
adott otthont a kézilabda Diákolimpia Megyei Döntő V. korcsoportos fiú, leány és amatőr V-VI.
Korcsoportos leány versenyének.
Érdekes adat, hogy a megye iskolái közül csak hat csapat vett
részt az eseményen, ezek közül
kettő szentgotthárdi volt, a gimnázium V. korcsoportos leány és
fiú csapata. A fiú csapat győzelmével továbbjutott az országos
elődöntőbe.
Eredmények:
Szentgotthárd és Térsége Iskola Vörösmarty Mihály Gimnáziuma - Nagy Lajos Gimnázium
Szombathely 11 - 28 (V. Korcsoport leány)
Szentgotthárd és Térsége Iskola Vörösmarty Mihály Gimnáziuma - Berzsenyi Celldömölk 35
- 22 (V. korcsoport fiú)
Barabás Sárvár - Rázsó I. SZKI
12 - 18 amatőr (V-VI. Korcsoport
leány)
(Gaál Ákos sportreferens)

Az 1848-as forradalomra emlékeznek
A szentgotthárdi önkormányzat március 13-án 17 órai kezdettel tartja az 1848-as forradalomról az ünnepi megemlékezést
a Hősök szobránál. A forradalom és szabadságharc 167. évfordulóján koszorúznak, majd 17:45-től Piros, fehér, zöld címmel a
Szentgotthárd és Térsége Széchenyi István Általános Iskola felső tagozatos diákjai adnak műsort a Színházban. Köszöntőt mond
Huszár Gábor, Szentgotthárd polgármestere.
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FELHÍVÁS
Szentgotthárd Város Önkormányzata ez év februárjában részletekbe
menően vizsgálta a Szentgotthárdon élő külföldiek
helyzetét. A megállapítások az önkormányzat
honlapján is olvashatók.
Ennek nyomán készült ez a
szentgotthárdiaknak szóló
figyelemfelhívó oldal

Kell-e tartanunk
Szentgotthárdon
az idegenektől?
Szentgotthárd kisváros
ugyan, de egyre kevésbé igaz
az, hogy „mindenki ismer
mindenkit”. Idegenek, külföldiek egyre nagyobb számban
élnek közöttünk. Tőlük nem
félni kell, csak kellően óvatosnak kell lenni. Meg kell tanulni, hogy házunkat, lakásunkat
megbízható módon zárni
kell. Családi háznál a kaput és
kerítést is zárva kell tartani.
Jó szolgálatot tesz riasztó felszerelése is. SZOMSZÉDOK
EGYMÁSÉRT: sokat segíthet
az is, hogy az otthon lévők
szemmel tartják a közvetlen szomszédságukban lévő
házakat, udvarokat, lakásokat. Idegenek sétálgatnak
az utcában, alaposan szemügyre veszik az udvarokat,
kerteket. Látszólag céltalanul mászkálnak a társasházi
lépcsőházban, folyosókon,
udvarokon. Rövid időn belül
többször látják végigmenni
ugyanazt az ismeretlen gépkocsit a környéken. Napokon
keresztül áll ismeretlen gépkocsi a környéken – benne
emberek ülnek, és látszólag
csak figyelnek. Mindez gyanús lehet. Jelezze gyanúját a
rendőrségen! Hívja a 112-es
központi számot vagy köz-

vetlenül a Szentgotthárdi
Rendőrőrsöt a 380-002-es
telefonszámon

Csoportosuló
idegenek
Gyakori jelenség, hogy ismeretlenek, idegenek közterületen nagyobb csoportokban
jelennek meg. Ez önmagában
nem tiltott dolog. Ha a csoport, vagy annak egyes tagjai,
jól látható, hogy megállítanak,
bántalmaznak, szidalmaznak,
zaklatnak embereket, azonnal jelezzék azt a rendőrségnek, hívják a 112-es központi
számot vagy közvetlenül a
Szentgotthárdi Rendőrőrsöt
a 380-002-es telefonszámon,
munkaidőben az Önkormányzat bejelentő vonalát, az 553060-as számot.
Ha Önt zaklatták, vagy bántalmazták, feltétlenül tegyen
bejelentést. A rendőrség csak
akkor tud intézkedni, ha jelzést kap!

Kéregetők
Utcán kéregetni tilos, ha
ilyet lát, azonnal jelezze a
rendőrségen, hívja a 112-es
központi számot vagy közvetlenül a Szentgotthárdi Rendőrőrsöt a 380-002-es telefonszámon, illetve munkaidőben
a Közterület-felügyelők 553048-as számát vagy a Titkárság
553-019-es számát.

Utcai árusok
Az utcán árusítók csomagokkal a kezükben lépnek
Önhöz és megszólítják, az
árut előveszik , az Ön kezébe akarják átadni, az Ön
táskájába akarják beletenni,
vagy kedvező, akciós árat

emlegetve akarják Önnek azt
eladni. Áruházak parkolójában lépnek Önhöz, miközben a boltban vett dolgokat
pakolja a kocsijába: árujukat
kínálják, beleteszik a csomagtartóba, vagy az autó
ülésére rakják, majd kérik
az árát. Az utcai árusításnak
bármely említett formája
szabálytalan, engedély nélküli tevékenység.
Bármi hasonló történik
Önnel, a következő viselkedés
ajánlott: amennyire lehet, ki
kell kerülni őket, ha ez nem
sikerül, odaléptek Önhöz,
kerülni kell velük a szemkontaktust – nyugodtan nézzen
félre és szó nélkül, határozottan menjen tovább, ne válaszoljon kérdésre, szó nélkül
haladjon. Ön se kérdezzen,
ne tegyen megjegyzést, ne
kommentáljon semmit. Ha
mégis szóba állt az árussal,
netán az árut is a kezébe
nyomták, közölje, hogy nem
vásárol tőle semmit, az akarata ellenére kezébe nyomott
árut dobja a földre, tegye le az
utca kövére, vagy tegye vissza
az árus táskájába. Ha leesik az
áru, azt az árus kell majd, hogy
felvegye. Jelentse ki, hogy
azonnal rendőrt hív. Ha érez
ehhez kellő erőt és határozottságot és teheti, vegye elő
mobiltelefonját és tárcsázzon.
Fontos tudni, hogy a rendőr
az utcán árusítónál megtalált
árut elkobozza – ezt szeretnék legkevésbé az árusok.
Ha végül sikerült az árustól
eltávolodni, azonnal hívja fel
a rendőrséget, munkaidőben a közterület-felügyeletet
vagy a Hivatal megadott számát: hívja a 112-es központi
számot vagy közvetlenül a
Szentgotthárdi Rendőrőrsöt
a 380-002-estelefonszámon
illetve munkaidőben a Köz-

terület-felügyelők 553-048-as
számát vagy a Titkárság 553019-es számát

Házaló kereskedők
A házaló kereskedő többnyire más településről érkezik
Szentgotthárdra. Ez legális
tevékenység, így önmagában
nem szabálytalan. Az árus
többnyire becsenget, vagy
bekopog házakhoz, lakásokba.
A házaló kereskedőt semmiféleképpen ne engedjék be a
lakásba, udvarba, házba, hiszen ez alkalom arra is, hogy
a rossz szándékkal érkező
körülnézzen egy kicsit, és esetleg később visszatérjen – már
például rablási szándékkal. Ha
végül vesznek is tőle – akkor
is várakoztassák az ajtó előtt
- különösen abban az esetben,
ha pl. pénzért bemennek. Az
árus a bezárt ajtó, vagy kapu
előtt fog álldogálni, hiszen ő
valóban el akarja adni az áruját. Házról házra járó árusok
feltűnésekor feltétlen hívják
a Szentgotthárdi Rendőrőrsöt
a 380-002-es telefonszámon.
A rendőrjárőr a megadott
környéken ellenőrizni fogja
az árust.
Szentgotthárd Város
Önkormányzata

dr Endrõdy Katalin

bõrgyógyász-kozmetológus
fõorvos

rendel:
hétfõn 15-18 h
csütörtökön 15-18 h
Szombathely
Széchenyi u. 4-6.
Információ:
94/312-047
Rendelésekhez elõjegyzés
nem szükséges.
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Tehetségüket
csillogtatták a diákok
Március elsején tartották
Szentgotthárdon a Színházban a Megacsillag tehetségkutató versenyt, melyre
tizenegy csapat nevezett.
Zenés, táncos, énekes produkciókkal léptek fel a szakavatott zsűri és a szépszámú
közönség előtt a fiatalok.
Kiss Éva, a Pannon Kapu Kulturális Egyesület vezetője elmondta, minden műfajra jelentkeztek az iskolás gyerekek, de
voltak olyan csapatok, amelyek
az influenzás megbetegedések
miatt nem tudtak fellépni a Megacsillagon.
A Színház majdnem megtelt,
az előadások kellemes vasárnapi programnak bizonyultak a
szereplők hozzátartozóinak és a
látogatóknak. A korábbi évekhez
hasonlóan az idén is érkeztek
versenyzők Körmendről.

A fellépők arany, ezüst és
bronz minősítést kaptak a
z s ű r i t ő l , a m el y n ek t a g j a i :
Küzmics József, az Enjoy TSE
vezetője, Mesics Attila, a Save
As együttes tagja, Rezső Rita
z e n e t a n á r ( s z e nt g o tth á rd i
Takács Jenő Zeneiskola) és
Kóbor Zsóka, a tavalyi Megacsillag győztese.
A sz ínvonala s előadá sok
minden műf ajb an prób ára
tették a zsűri ítélőképességét,
2015-ben a körmendi Tourizm
zenekar teljesítményét tartották a legjobbnak, és ők kapták a
Megacsillag abszolút győztese
címet.
A szereplők oklevelet és jutalmat vehettek át. A rendezvényt
az Opel Szentgotthárd Kft., a
Csákányi László Filmszínház,
a St.Gotthard Spa & Wellness
(tdm) és a Rodeo Pizzéria támogatta.

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!!!

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

ADÓBEVALLÁS
MAGÁNSZEMÉLYEKNEK!
Elérhetőségeink:
9970 Szentgotthárd
Széchenyi u. 1/B.
Tel.: 94/554-228
km2@kmcontrol.t-online.hu
Minőségi Könyvelők Klubja
ság
Szentgot thárd új
:
ás
ad
el
sf
té
de
hir
Kardos Melinda
Tel.: 06-30-397-86-09
csenge0624@gmail.com

