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Gotthárd

sztg.hu

az első szabad hír

Testületi krónika

... most már másodszor az olvasót! Újra megjelentünk,
reméljük, többek megelégedésére. Igyekeztünk tartalomban
és külsőségekben is javítani önmagunkon. Sikerként tartjuk
számon, hogy az első megjelenéskor internetes kiadásunk www.sztg.hu - minden idők legnézettebb gotthárdi weblapja
lett. Szóval volt visszhang bőven, és már ezért megérte.
Ebben a számban ismét hangsúlyt kapott a kritikai szemlélet.
Dehát mi mást tehetünk, ha egyszer ez jellemzi a várost. A
kritika intézményesült megjelenése nélkül döntéshozóink
hajlamosak lennének azt gondolni, hogy minden úgy jó, ahogy
ők számunkra megálmodták.
Hogy mennyire nem így van, arra kiváló példa volt a városi
farsang.
Szentgotthárd történelmében ritkaság, hogy tömegek fejezik
ki nyilvánosan elégedetlenségüket az önkormányzat felé még ha tréfás formáját is választották ennek. Jellemző a
városvezetés hozzáállására, hogy a hivatalos médiában
szégyenlősen elhallgatták a farsangi táblákon feltűnő
aggodalmakat. Mi nem tesszük...

Február 24-én ülésezett a képviselő-testület. Napirenden volt a
2005-ös költségvetés, ezen belül az iskolák összevonása,
munkanélküli helyzet városunkban, az ötletpályázat
nyertesének pontosított ajánlata, és a termálfürdő ügyének
bizonytalansága. ...
4. oldal

Anna Frank Ház - Amszterdami élmények
... Egy házról van szó, a kis zsidó lány, Anna Frank házáról,
pontosabban a házról, ahol 1942-1944 között bujkált a fasiszta,
zsidó üldöző német “szörny-állam” elől. ...
3. oldal
Gyümölcsöző kapcsolatok
A megszorító intézkedések elérnek minden önkormányzati
intézményt, és ezeken keresztül kihatással vannak a város teljes
lakosságára. Van azonban egy maroknyi csoport, amely a
sorozatos takarékossági döntések ellenére az önkormányzat
vagyonának módszeres elherdálásában partner. ...
5.oldal

Virtuális város
... Politikai rendezvény, mily divatos manapság. Fellépők: a
testület összes tagja, a nézőtéren helyet foglalnak a választók.
Nagy a várakozás, hisz ma mindenki beszámol: „mit tettem én
ezért a városért ebben a ciklusban?” ...
2. oldal

2005 február

Virtuális város
Képzeljünk el egy virtuális várost, ahol virtuális emberek élnek, majd
eljön a nagy nap, mikor este program lesz, és nem máshol, mint a
virtuális színházban. Politikai rendezvény, mily divatos manapság.
Fellépők: a testület összes tagja, a nézőtéren helyet foglalnak a
választók. Nagy a várakozás, hisz ma mindenki beszámol: „mit
tettem én ezért a városért ebben a ciklusban?”. Elsötétül a nézőtér,
mindenki csendben van, csak apró neszeket hallani, a színpadon
egy reflektort láttunk, majd egyenként kilépnek a politikusaink:
Mit tettem én a városért? Mire vagyok én büszke? Mit harcoltam én
ki? Netán munkahelyet teremtettem vagy pályázatot írtam, esetleg
pénzt hoztam a városnak? Mi kötődik a nevemhez? Mit tudok
felmutatni. Számtalan kérdés, nem könnyű a válasz. De most
hagyjuk magukra azokat a képviselőket, akik sorolják
magabiztosan, hogy szavaztam igennel-, nemmel vagy nem
raktam fel a kezem, mert nem volt véleményem, vagy nem értettem
hozzá. Bizottságokban is sokat hozzászóltam és természetes, hogy
megérdemlem a várostól felvett honoráriumomat, sőt tisztelt
hölgyeim és uraim a következő választásoknál természetesen
számítok ismét a szavazataikra... blaa, blaa, blaa…
Ezt már unjuk, kérem, nem kell a rizsa, ha behívunk valakit az
utcáról, a kezét ő is fel tudja emelni – halk morajlás a nézőtéren
drámai a helyzet, a műsorvezető ideges, menti a menthetőt:
Uraim, várjuk a válaszokat! Mit tettem én? Félő, hogy ez az este
már az ördögé, hisz kiemelkedő dolgok sajnos nem történtek,
néhány apró fél mondatok, de nincs jelentősége. Okolni sajnos
mást már nem nagyon lehet. A régi rendszert, a kommunistákat stb,
már nem szidhatják. Ezt a balhét sajna most ők viszik el. Na meg
persze mi, és hogy ki lesz az közülük, aki úgy érzi, hogy a
következő ciklusban újra a színpadon és a testületben a helye, azt
most még nem lehet tudni. Merem remélni, hogy legközelebb csak
szakembereket láthatunk a színpadon, akik érzik és értik a
gondokat, és úgy kezelik ennek a városnak az ügyeit, mintha egy
családi vállalkozás üzemeltetnének, akkor talán minden a helyére
kerülne. De milyen jó ez a virtuális világ, volt és már nincs is, igen
kérem ez már a 21. század. De abba bele se mernék gondolni,
hogy mi lenne, ha egyszer Szentgotthárdon a színházban politikai
műsor lesz, szereplők a testület tagjai, téma: MIT TETTEM ÉN…
attila
sztg.hu hozzászolások:
2005-02-23 17:56:30 :: okit
Vajon a MI, TE képviselő(i)ddel hányszor vitattad meg a város
dolgait? Hányszor jártál a fogadóóráján? Hányszor váltottál pár szót
vele az utcán?
A képviselők minket, téged képviselnek. Kötelességünk,
kötelességed segíteni, tájékoztatni őt/őket, hogy mikor mi a
véleményünk/véleményed. Különben egyedül marad meg a józan
paraszti esze. És Te/Mi ekkor jogosan érzed/érezzük azt, hogy
kimaradtál/kimaradtunk a dologból.
Mit tettél/tettünk TE/MI a városért?
2005-02-23 22:45:20 :: rr
ahhoz nem kell fogadórára járni, hogy minden képvislő meglássa:
kaki van itt gotthárdon. amilyen gondokról attila ír itten meg más
topicban, ahhoz sem kell fogadóóra. ha tényleg az a szerepe a
testületnek, amit te gondolsz, akkor kár oda ennyi ember, elég lenne
egy viniczay-bizottság: a puszta operatív kérdéseket eldönthetné
három ember. a stratégiát meg fölvállalná az okit-bizottság - a maga
10.000 tagjával, nem :)

Jégermájszter - Bürgermájszter - Mozaik,
avagy hova vezet a Hunyadi-affér?

Vissza a csúcsra

Vezetéknélküli jövő

Túl a csúcson

“Ég és Föld között”

Telik-múlik az idő, egyre csak esik a hó, de még mindig állnak
a Hunyadi úton azok a “kihasználatlan” légvár-butikok a
“jópénztszedő” parkolókkal együtt.
Újabb testületi ülés = újabb hivatalos válasz, hogy mi is
történik a Csöcsös előtt: Vasnépe-néni tömören és világosan
elmagyarázta már, hogy senkinek megint semmi haszna ebből
az egész “ingatlanbizniszből”, de február végén még
“másság” van.

Biczó László (Szakemberek):
„11 éve indulunk az Alpokalján, és sajnos csak most sikerült
összehozni, amire nagyon régen vártunk: az első helyezést. Elég
nehéz feladat megtartani ugyebár ezt a kupát, mert nagyon
kiegyensúlyozott az egész mezőny. A 16 is, meg az alsóház is.
Nagyon nehéz lesz megtartani, de törekszünk rá, hogy
mindenképpen meglegyen. A Szakemberek csapata, az az elején
nagyon amatőr csapattal indult. Most is azért valamilyen szinten
amatőrök vagyunk. Nem igazán vannak profi játékosok köztünk.
Amatőr szinten műveljük ezt, amit csinálunk. Az egész Alpokalja
végül is egy nagyon jó dolog. Most forrta ki magát, erre a 18. évre. A
versenyszabályok, az egész rendezvény, az egész ahogy van
most. Voltak közbe 1-2 olyan dolgok, ami nem igazán volt jó, de
most azért kiforrta magát a végére.”

Telekommunikáció: több éves huzavona után végül úgy tűnik
sikerült egy új és olcsó technológiát találni a városok teljes
vezetéknélküli lefedettségének problémájára.

Közép-európai demokratikus időket élve
elvárható lenne kisvárosunkban is valamivel “puhább” hatalmi megnyilvánulás,
mint a dózer. A sebeket nem a dózerek
gyógyítják (kivéve, ha éppen termálfürdő
építés céljából látogatnak el ezek a derék
erőgépek a városunkba :)
Egy állítólagosan drámai pénzügyi helyzetben lévő város irányító szerve bizonyára jól megfontolja, hol
kezdi el a tűzoltó munkát.
Lehet, hogy nem tisztem a hivatal munkáját minősíteni, de a
történtekkel kapcsolatosan a véleményem, hogy egy cseppet
szétszórt döntés-előkészítés zajlik ott, ahol ilyen sajátos stílusban
köttetnek és szűntetnek meg szerződéseket.
Csak reménykedni lehet, hogy ez az új lendületű ingatlanspekulációs hullám, ami már nem csak a Hunyadi úton söpör végig nem
más, mint egy adminisztrációs hiba, aztán majd alszunk rá egyet. ...
Valami rendkívülien titkos koncepció szerint mehet ott az
elmélkedés a zárt ajtók mögött, ahol ilyen ötletpályázatok születnek. Reteszeljék csak jól magukra az ajtókat zárt üléseken, aztán
ha megint kiötlöttek valami 8-10 évre szóló barominagy ötletet,
majd szóljanak a hivatalos újságban!
Ezek után retteghet mindenki, akinek az önkormányzattal
ingatlannal kapcsolatos bérleti-, használati- vagy közterület
foglalási szerződése van, mert ha valakinek épp úgy tetszik, akkor
jön a dózer és semmit sem kímél!
Ha már a polgárjogi szerződések bástyája
mögött sem érezheti jószágait biztonságban
itt a vállalkozó, akkor várható, hogy előbbutóbb a személyi szabadság is veszélybe
kerül, és jön a parancs a deportálásról...
Pedig szép vidék ez, és a város is városképbe illően gyönyörű.
Végezetül tudósítanám, hogy ellenzék mindig van, még itt
Szentgotthárdon is.
Az ellenzék megjelenési formái is egyre színesebbek a kisebbnagyobb társadalmakban. Kérdés gyakran, hogy biztosítanak-e az
ellenzéknek kellő legitimációt adott kritikájuk megfogalmazására.
Európai modern demokráciákban tendencia, hogy a helyi
illetőségű döntésekben, népszavazásokban már 16 éves kortól
kikérik a homo sapiensek véleményét az őket közvetlenebbül
érintő kérdésekben. Persze ez is csak egy álom. Egyébként jó itt
kb. minden ahogy van, csak azért a helyi politikában is lehessen
ellenzék, még ha csak egy személyben testesül is meg
testületünkben. A kritikát is bírni illik!
11111

Most, hogy már történelmi távlatokból is visszanézhetünk erre a
történelmi győzelemre, nyugodt szívvel leírhatjuk, hogy a frász
gondolta volna. Már bocsánat az elnézésért. Az első öt meccsből
elbukott öt meccs után ( emlékezetes az előre hozott döntőnek is
beillő és így utólag tényleg be is illik, hogy kicsit magamat is
igazoljam, szóval a 4:1 vezetésről elbukott 6:2- es vereséggel
záruló meccs a Mámor ellen, nem volt egy nagy mámor ), de lehet,
hogy csak négy volt azaz öt. Ilyen magaslatokban lesznek a
szakemberek. Az alsóházi küzdelem sorozat alatt ugyanis
mindössze egy vereséget tudtak begyűjteni a fiuk, a 0:1- et gegen
Bajánsenye. Ezt a bukkanót leszámítva menetelés volt az alsó ház,
néhol szorosabb, néhol egyértelműbb győzelmekkel.
Mindenesetre megérdemelten vannak túl a csúcson a
szakemberek, hisz az Alpokalja egyik legrégebbi franchise ez,
vagy mi a csuda. És ilyen marketing háttérrel, edzővel -mint LaPí,
internetes háttértámogatással, taktikai szakelemzőkkel és
szakkomentárokkal- mint példának okáért Teddy Pí-, és nem
utolshhóó shhorban ilyen magasztaló írásokkal meg is kellett végre
mutatni, hogy a győzelmet nyugodtan bízzuk a szakemberekre.
Meg mást is. Például az ünneplést, mert ha abban rendeznének
kispályás bajnokságot, nem kellene sokáig küzdeni a végső
győzelemért ( ez az arc lesz az utolsó ), az önfeledt szórakozás
magas iskolájának (ez nem a Lagzi Lajos által behozott és
megkedveltetett magyarmulatós muzikálisHochschule ) minta
csapata idén is méltó keretekbe foglalta az idén bajnoki serlegek
által is egzotikussá tett éremátadásos-kupábapezsgőttöltősPrincesszthegedülős-karaokizós-táncosmulatságos-vetközőselalvós-ölelgetős-nemzetizászlóvalbetakarós-fényképezőgépnek
pozolós győzelmi éjszakát a Roxiban.
Szóval a holt szezonban is hasonló sikereket kívánunk a fiúknak és
ha reálmargiti igazolásokat nem is sikerül megkötni ezt a
játékosGARNITÚRÁT mindenképp érdemes összetartani, hogy a
következő Alpokalja-szezon után is legyen mit ünnepelni, ha mást
nem hát magunkat, egy 30-as táblával. :-)
És persze ne feledkezzünk meg az évszázad fejes góljáról sem,
ami "vasedény-aranyboka-májki" nevéhez fűzödik és ami a
döntőbe jutást eredményezte és amit olyan hihetetlen magas
szinvonalú mozgáskultúrával adott elő, hogy a labda se hitte el
igazán, hogyan is került a hálóba.
szummaszummárum, hogy végre rést üssek a médián- in médián
rés- :
szép volt fiúk!!

Tel.: 06-30/417-4476 ¤ szerviz@dynatech.hu
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- számítógépek szervízelése, karbantartása
- akár otthonában vagy irodájában orvosoljuk a problémákat
- internetes vírusok kiírtása, és a védelem kiépítése
- bővítési tanácsadás, konfigurációk összeállítása igény szerint
- vállaljuk meglévő informatikai rendszerük karbantartását
fejlesztését, illetve egy teljesen új tervezését, kiépítését

2005. február

És most akkor mindjárt egy helyre igazítás, egy helyre fogok
igazítani valamit. Vagy valakit inkább. Szóval az előző számban
megjelent hétfőestis kosaras írás után a szentgotthárd fórumon
többen a szememre vetették, hogy elfelejtettem megemlíteni, hogy
a palánkokat a Polgármester Úr adományozta a városnak, most
ennek eleget teszek. A kosárlabda palánkokat a rúgós gyűrűvel,
meg mindennel együtt a Polgármester Úr adományozta a
városnak.
Tuzsutól pedig ezúton kérek elnézést, hogy én erre a palánkra
dobálgatok. Remélem most oneway is örül.
burmee

i

2005-02-26 15:22:05 :: D&G
Az államigazgatást, és az önkormányzatot soha nem szabad
vállalkozásként értelmezni, mivel egyik sem lehet
profitorientált(mint egy kft,bt...stb)
Miért nem? Mert olyan dolgokat is ell kell végeznie, (pl:közvilágítás,
útjavítás, város tisztántartása...stb) ami csak kiadásokkal jár, de
bevétellel nem igazán.És amit más (egy vállalkozás) nem végezne
el. Mert eleve veszteséges.
De a hiányt erre persze nem szabad fogni...
És egy város, vagy ország ugyanúgy lehet nyereséges, mint egy
vállalat (bár nem könnyű, és kevés példa van rá)

Gotthárd

Az első magánűrhajó, a Burt Rutan által épített SpaceShipOne
sikeres repülése egy lépéssel előrébbmozdította az üzleti űrutazás
lehetőségét. Mi sem bizonyítja ezt jobban annál, hogy a Richard
Branson által fémjelzett Virgin Galactic társaság - melynek fő profilja az űrturizmus – szabadalmaztatta a Burt Rutan által kifejlesztett technológiát. Annak ellenére, hogy az első járatok csak 2007ben indulnak, már most 1,5 milliárd dollár értékű jegyfogalást
regisztrált a cég. A fiatal, űrturizmussal foglalkozó iparág felemelkedőben van, de más érettebb technológiákat alkalmazó űripari
üzletágak hanyatlásnak indulhatnak. Jelenleg a kommunikációs
műholdakkal foglalkozó ágazat az egyetlen űrtechnikai vállalkozás
mely pénzt hoz a konyhára és helyzete biztosnak mondható a
többi “földhöz közeli” kommunikációs technológiákkal szemben.
Egy Georgia állambeli
atlantai vállalat, a Sanswire
Network a következő hónapban tervezi első útjára
bocsátani az úgynevezett
léghajó-műholdat, melyet
más néven „sztratelitnek”
neveztek el. A különleges
nevét onnan kapta, hogy a
gép 20km magasságban a
sztratoszféra szintjén egy
meghatározott pont fölött lebegve továbbítja a rádióhullámokat. A
szerkezet hasonlóan működik a geostacionárius pályán keringő
műholdakhoz, de üzembe-helyezése és fenntartása is olcsóbb
ezeknél, illetve ezen felül speciális feladatokat is eltud látni
melyekre ezek a műholdak nem képesek.
A 75 méter hosszú léghajtó önálló, automata irányítással
rendelkezik majd és az 1,4 tonna hasznos terhet 37000 köbméter
hélium tartja a magasban – mondta el Michael Molan, a Sanswire
vezérigazgatója. Ekkora magasságban az állandó légiforgalom
felett a levegő ritkább és a szél sebessége is hússzor kisebb a föld
feletti réteghez képest. A motorokat napelemek hajtják majd és
ilyen körülmények között kevesebb erősfeszítésbe kerül statikus
helyzetben tartaniuk a szerkezetet. Molan Úr azt is elmondta, hogy
a gépek alakját aerodinamikailag úgy tervezik, hogy csökkentsék a
légellenállást és a szél rájuk gyakorolt hatására pedig változtassák
a földhöz viszonyított magasságukat.
A műholdakhoz hasonlóan a „sztratelitek” képesek lesznek
nagyobb lefedettséget biztosítani a mobiltelefon hálózatokhoz,
illetve egyéb kommunikációs szolgáltatások elérését is biztosítják
majd. A cég azonban elsősorban a nagyobb területek felett
működtetett szélessávú vezetéknélküli szolgáltatásokra
koncentrál majd, melyek hasonlóak lesznek a mostani WiFi-hez.
Egyetlen léghajó képes lesz lefedni egy Texas állam méretű
800.000 négyzetkilóméteres területet. Ezzel lehetőség nyílik arra,
hogy a repülőtéri és kávéházi hotspotok helyett inkább
úgynevezett „hotzones”-ok jöjjenek létre, melyek egy egész várost
köthetnek össze annak környékével és vonzáskörzetével.
A standard Wi-Fi technológia csak rövidtávú kommunikációra lett
kifejlesztve, így a „sztratelittel” való kommunikációhoz egy
speciális antennára van szükség. A léghajók képesek lesznek arra,
hogy szélessávú Internetkapcsolatot biztosítsanak egy
Accesspointnak és ahhoz pedig további eszközök csatlakozzanak
rövidebb távólságról, közvetlen akár Wi-Fi-n keresztül is. A
„sztratelit” rendszer így rövid időn belül alternatívája lehet a
szélessávú kábeles illetve DSL kapcsolatoknak. Ron Hochstetler,
az Amerikai Szövetségi Repülési Hivatal léghajó csoportjának
elnöke elmondta, hogy a technológia hasznos lehet azon országok
számára is, ahol részben vagy egyáltalán nem áll rendelkezésre a
hálózati infrastruktúra.
http://www.economist.com
Fordította: Hanga Csaba
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Olvasói levél
Sok idős ember nevében fogtam tollat. Régóta foglalkoztat a
hozzám hasonló beteg, egyedül álló emberek sorsa itt,
Szentgotthárdon.
Hogy miért is írok? Úgy tapasztalom, hogy ezek az emberek nem
kapják meg a törődést, odafigyelést sem anyagilag, sem
másképpen.
Egy példa: 16 évig támogatott az önkormányzat - mint
mozgáskorlátozottat -, mely egy havi gyógyszer kiadásom árát
fedezte -, az elmúlt évben már nem kaptam meg ezt a segítséget,
mert magasnak ítélték meg a nyugdíjamat.
A Gondozóház sem jó lehetőség, mert zsúfolt, el van
hanyagolva, és aki oda bekerül, az még betegebb és
kiszolgáltatottabb lesz. Ráadásul sokba is kerül.
Biztos jó lesz a szentgotthárdiaknak, ha majd egyszer felépül és
működni kezd a termálfürdő, de arra is kellett volna illetve kellene
gondolnia a város vezetésének, hogy egy korszerű, tágas, a mai
viszonyoknak megfelelő idősek otthonát hozzanak létre. Sokan
vagyunk, akik ezt igénybe vennénk.
A másik mindenkit foglalkoztató kérdés miért nem takarítják a
járdákat, hiszen életveszélyes rajtuk a közlekedés.
Mikor tiltják el a kerékpárosokat a járdákon való közlekedéstől?
Úgy látjuk, hogy sok pénz megy el olyasmire, amely nem a köz
ügyét szolgálja.
Szentgotthárd, 2005. február 10.
Becker Lajosné
Szentgotthárd

Fodor József képviselő úr a januári testületi ülés nagy
részén nem vett részt. Kizárólag az utolsó napirendi pontot
tartotta olyan súlyú városi kérdésnek, amin feltétlenül le kell
adnia szavazatát: ez pedig az ötletpályázat, a polgármester
cégének juttatott ingyen telek! Ez a buzgóság jellemezte
egyébként akkor is, amikor az érintett terület egyik
vállalkozójának üzletét tervezte át nemrégiben, hogy az
illető többmilliós beruházással működni kezdhessen az
ingatlanon. Fodor talán még jószerencsét is kívánt a
vállalkozónak, miközben a megfelelő tervezési díjat átvette
tőle. Nem tudhatjuk, sejtette-e ekkor, hogy fél év múlva
szavazatával az érintett kereskedő felszámolását fogja
támogatni…

Mese a moziban
Kiskakukk (Lapp - Finn - Orosz szerelmesfilm)
Kakukknak nevezték azokat a
katonákat, akiket némi ivóvízzel,
élelemmel és egy szál puskával
sziklához láncoltak bajtársaik,
hogy onnan lövöldözzenek az
ellenségre. Rendszerint olyan
katonákkal tették ezt, akiknek
egyébként nem fűlött a foga az
öldökléshez. Német találmány
egyébként, az emberi lélek mély ismeretére vall: így még a
szelídebbje is kénytelen fegyvert ragadni, ha nem akarja, hogy
az első szembejövő lepuffantsa - igaz, pár nap múlva úgyis
éhenpusztul, na de emiatt még inkább dolgozik az életösztön. A
kakukk név onnan ered, hogy nem tudni, merről “kakukkol”
lövedékeivel a katona, így tökéletes védelmet nyújt a
visszavonuló csapatnak.
Így jár a finn egyetmista fiú, Veikko (Ville Haapasalo) is, aki a
németek oldalán kénytelen harcolni - a 2. világháború vége felé
járunk, 1944-ben. A sziklához láncoltatás után gyorsan felismeri
helyzetének esélyeit, és azonnal munkához lát. Hihetetlen
leleményességgel és kitartással munkálkodok azon, hogy
kiszabadítsa magát. A film negyvenedik percére végre
megszabadul a sziklától, láncaitól azonban még nem. Ehhez keres
segítséget a közeli kis kunyhónál, ahol egy lapp asszonyka él...
...a Filmklub álltal szervezett Március 10. vetítésen

Bejött a műsor
i

Gotthárd - Független közéleti lap

Kedves Olvasónk!
Tisztelettel fordulunk Önhöz a segítségét kérve.
Amennyiben úgy gondolja, hogy szükség van egy
önkormányzattól független lapra, kérjük, támogassa a Gotthárd jövőbeli megjelenését felajánlásaival, hirdetésekkel, vagy a helyi problémákat feldolgozó cikkekkel, olvasói levelekkel!
Köszönettel: a szerkeszők
i
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Kiadó: Net Contact Marketing Kft.
Kiadó címe: 9970 Szentgotthárd,
Kossuth Lajos u. 8.
Főszerkesztő: dr. Reisinger Richárd
Nyomdai előkészítés: ncm.hu
Hirdetésfelvétel: 06 94 554163
e-mail: gotthardi@sztg.hu
Megjelenik: 3500 példányban
Terjeszti a Magyar Posta Rt.

2005. február

Anna Frank Ház
A www.sztg.hu
portálon megjelent
írás gotthárdi fiatalok holland tapasztalatait idézi. A megfogalmazott gondolatok kisebb történelmi vitát indukáltak.
Szóval még mindig
Amszterdam, de most egy olyan részt ragadunk ki belőle, mely
egyszerre szívszorongató és felemelő, egyszerre döbbenetes és
fájdalmas. Egy házról van szó, a kis zsidó lány, Anna Frank
házáról, pontosabban a házról, ahol 1942-1944 között bujkált a
fasiszta, zsidó üldöző német “szörny-állam” elől. A II. Világháború
alatt sok zsidó lelt menedékre a sorsukat megszánó emberséges
holland családok házában. Ezek a házak úgy voltak kialakítva,
hogy minden helyiségnek volt egy elválasztott része, ami nem volt
látható, így a bujkálásra abszolút alkalmas volt. Mert aki belépett,
nem láthatta ezt a részt. Anna Frank is egy ilyen házban töltött el
majd két évet nővérével, szüleivel, sok-sok barátjával, és naplót
vezetett a szinte némaságban eltöltött két évről. A hollandok
általában büszkén emlékeztek erre a történelmi tényre, hogy a
legnagyobb zsidóüldözések idején is számtalan emberéletet
mentettek meg a saját életük kockáztatásával. Azonban voltak
sztg.hu hozzászólások:
2005-02-26 14:55:09 :: rr
Igen, ez nagyon szomorú. Bár nem kell ilyen messzire menni, ha
valaki a félmúlt szörnyűségeivel akar szembenézni: ezekben a
napokban nyitott meg a Terror Háza Múzeum időszaki kiállítása,
amely - Magyar Tragédia 1945 címmel - a szovjet megszállás 50.
évfordulóján emlékeztet a bolsevizmus hazai áldozataira. Arra a
többszázezer magyarra, akikről a hivatalban lévő miniszterelnök
nem emlékezett meg, amikor cinikusan (csakúgy mint a tavaly
megbukott előd Erdély elcsatolásának “ünnepén”) megköszönte
a dicső vörös hadsereg országunkat felszabadító tevékenységét
Putyinnak.
2005-02-26 15:10:40 :: okit
Az 1945-ös szovjet “megszállásra” emlékeztet Nemes-medvesen
egy T54-es is. Meg néhány kopjafa. Na meg az öregek emlékei...
egyébként jut eszembe: míg élünk, addig a születésnapunkat
általában nyilvántartjuk, megünnepeljük így-úgy. vajon a
halálunkat ki és meddig “ünnepli”, meddig emlékeznek ránk...
Friss, most jött: Csurka lett a MIÉP elnöke, riválisa nem volt...
2005-02-26 16:50:26 :: rr
A tank nem a németek kivonulásra emlékeztet? Miért tetted a
”megszállást” így idézőjelbe? Neked az felszabadítás, hogy az
egyik horda után egy még brutálisabb horda szállta meg az
országot?
A születésnapos megjegyzésed Erdély elcsatolására vonatkozik?
Elég sajátos értelmezés, amolyan “okitos”...
Csurkának meg egészségére, jól karbantartja azt a pártot :)
2005-02-26 23:18:59 :: burmee
hát doktor Úr ez az orbánimádatod már veszélyesebb, mint egy
casco:)
a terror házával nem lenne semmi gond, ha nem épp az ért
építették volna, hogy az elijesszék az embereket az emeszpétől
biztos, hogy be kell muatani a történelmet, csak ezt ne politikai
érdekből tegyék, mert így még gyomorfotgatóbb az egész.
2005-02-27 09:32:51 :: rr
itt orbánról szó se volt, ha végigolvasod figyelmesen. nálad ez
olyan paranoia, mint a gyurcsánynál?
nemtom mér építették a terror házát, biztos ijesztgetésből, ahogy
te mondod. akkor a holocaust dokumentációs központ a fidesztől
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Buzgalom határok nélkül

Gotthárd

holland emberek, akik más oldaláról közelítették meg a
holocaustot. Ők pénzt láttak benne és üzletet. Ad van Liempt
holland történész és újságíró Fejpénz című könyvében döbbenti
meg a holland közvéleményt, és leplezi le a híres holland
toleranciát. A könyv egy 54 tagú banda gaztetteit meséli el. A banda
tagjai először zsidó házakat rongáltak meg, és egyéb
vandalizmusban kimerülő cselekményeket követtek el a holland
zsidó magántulajdon ellen. Míg nem tudomásukra jutott, hogy a
nácik fejpénzt szolgáltatnak minden egyes átadott zsidóért. Ez után
a bujtatott zsidók felkutatásának szentelték minden idejüket, és
hogy milyen tragikusan-jól csinálták: a legújabb számítások szerint
8-9000 zsidót juttattak német kézre és ezáltal a biztos halálba. A
bandát vezetője – Wim Henneicke – után csak Henneickeosztagként emlegették.
Szóval az a nemzeti büszkeség tudat, ami Anna Frank naplóján
alapul kénytelen volt szembenézni a Henneicke osztag
szörnyűséges működésével. Amit bizony a kis Anna Frank sem
tudott elkerülni, koncentrációs táborba hurcolták, aminek a
túlélésére semmi esélye sem volt. Egyedül az édesapja élte túl, és
ő harcolta ki a napló kiadását. 51 nyelven, 13 millió példányban
jelent meg azóta. Érdemes megnézni a házat, a hálószobát, amely
a kedvenc filmszínészeinek képeivel volt kiplakátolva, érdemes
kijönni, és egy-két óráig bámulni magunk elé a megdöbbenéstől.
Hogy történhetett meg mindez...
A házat hajóval a legegyszerűbb megközelíteni, mindegyik
útvonalban szerepel a híres ház és a szomorú történet.
burmee
ijesztgeti el az embereket? te tudod. én nem ijedtem meg egyik
párttól se egyik hatására se. viszont nem hittem el a ferikének,
hogy a szovjetek fölszabadítottak minket. erről még a gimis
töritanáromnak is más volt a véleménye, meg az ált-os iskolába is
fordítottját tanultuk, meg a nagyszüleim is máshogy mesélték, de
te azért ünnepeld a felszabadítóinkat, hurrá!
2005-02-27 10:26:44 :: okit
'45-ben mindenképp.
Ami az 50-es-60-as évek az megint más kérdés.
Vajon a demokrácia áldozataira mikor emlékezünk meg?
2005-02-27 11:24:49 :: rr
Mindenképp? Még mindig érthetetlen nekem, mitől lenne
felszabadítás az a koncon való marakodás, amit a nácik és a
bolsevikok műveltek az országgal. Gondolom, zsidó honfitársaink
örültek a gettó “felszabadításnak”, de ez nem egyenlő az ország
felszabadításával. Másrészt az ő örömük is csak addig tartott,
amíg nem szembesültek azzal, hogy a ruszkik földúlták
otthonaikat, kifosztották üzleteiket. Ez történt általánosságban a
nagy 1945-ös felszabadító hadjárat eredményeként egész
Magyarországon - és nem az 50-es évektől kezdve. Akkora már
éppen hogy alábbhagyott a “felszabadítók” zsákmányéhsége, és
a maradék javakon hazai bolsevik testvéreik osztozhattak. Ezt
hívták előkelősködve államosításnak.
2005-02-27 20:46:22 :: burmee
valóban nem beszélt senki orbánról, csak az általa építetett terror
házáról nem tudom mire fel ez a azonosúlás engem illetően meg a
ferit illetően ill. én és a felszabadítóink között, azt Te sem
tagadhatod, hogy először felszabdítottak más kérdés, hogy
hogyan és, hogy utána meddig maradtak hidd el az én
nagyszüleimnek is vették el ingatlanjukat: a nagymamám a II.
világháború alatt egy magyar katonatisztnél szolgált, mikor
megtudta, hogy jönnek az oroszok elmenekült és a hatalmas villát
pedig a nagymamámra hagyta, aki viszont nem mert beköltözni
mert tudta, hogy jönnek az oroszok sőt a nagypapámat elküldték
az oroszok, hogy szerezzen nekik nőket és mikor nem tudott
szerezni beállították egy gödörbe, hogy lelövik de aztán nem
került rá sor hál isten szóval mindenkinek vannak rossz emlékei a
felszabadító-megszálló oroszokkal szemben előre kell nézni,
nem hátra
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Testületi krónika
Február 24-én ülésezett a képviselő-testület. Napirenden volt a 2005-ös költségvetés, ezen belül az iskolák összevonása,
munkanélküli helyzet városunkban, az ötletpályázat nyertesének pontosított ajánlata, és a termálfürdő ügyének
bizonytalansága.

Munkanélküliség - alkalmatlan a gotthárdi munkás?
Következő napirend a szentgotthárdi munkanélküliségről
szóló beszámoló megtárgyalása volt. A beszámoló - egy
megállapítást kivéve - nem tartalmazott újdonságot,
mindössze arra szorítkozott, hogy számba vegye a helyi
munkaügyi kirendeltség adatait: létszámokat, társadalmi
eloszlást, egyebeket. A beszámoló kivételes megállapítása
szerint viszont a város drámai foglalkoztatási helyzete
visszavezethető arra, hogy a helyi munkanélküliek szakmai
felkészültsége nem megfelelő. Ódor Dénes képviselő
vitatta, hogy a beszámoló erre vonatkozó fejezete megalapozott volna, ellenben Labritz Béla hangsúlyozta: - “a
beszámoló minden szava igaz!” a Gazdasági Bizottság
elnöke gyakorlatilag egyetértett azzal, hogy a kimagasló
munkanélküliség részben az elbocsátott dolgozók
szakmunkára való alkalmatlanságának köszönhető.
Az előterjesztés intézkedési tervet nem tartalmazott, így
egyéni képviselői indítványként fogadták el a helyzet
enyhítését célzó javaslatot: Reisinger Richárd a helyi
kisvállalkozók számára kérte, hogy az önkormányzat
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Ötletpályázat - kihátrál a polgármester?
Tárgyalták az ötletpályázat nyertesének pontosított
ajánlatát. Ismert, hogy a testület januári ülésén a
polgármester vállalkozásának ötletét tartotta támogatandónak, így elhatározták, hogy a mozi melletti
fizetőparkolót és üzleteket magába foglaló területet a Tér és
Forma Kft. tulajdonába adják. A pontosított ajánlatból
azonban kimaradt, hogy a pályázó a kieső fizetőparkoló
helyett újabbat köteles létesíteni. Virányi Balázs javaslatára
ismét bekerült a mostani javaslatba a parkoló
áthelyezésének kötelezettsége. A polgármester kihátrálási
igyekezetét mutatja, hogy a szavazáskor vonakodott
felolvasni a képviselő javaslatát, ugyanakkor egy későbbi
napirend is előrevetíti, miképpen próbálja elkerülni Viniczay
Tibor a parkolók pótlását. Előterjesztett ugyanis egy olyan
javaslatot, amelyben a megépítendő társasházzal szembeni
területrészt magántelek tulajdonosokkal cserélné el az
önkormányzat. A polgármester állítása szerint erre a
Hunyadi úti felújítások miatt van szükség. A bizonytalanság
abban érhető tetten, hogy a területcserét úgy javasolja
megoldani, hogy ezzel a parkoló áttelepítése is akadályokba
ütközhet. Hogy megvalósul-e a 24 álláshelyes parkoló, ez a
következő testületi ülésen dőlhet el.

Termálfürdő - bizonytalanságok 2005-ben (is)

A termálfürdő beruházás aktuális helyzetéről dr. Gömbös Sándor
ügyvezető tájékoztatta a testületet. Elhangzott, hogy a tavaly
augusztusban nyert állami támogatásról szóló szerződést a
fürdőépítő társaság még nem tudta aláírni, mivel a hitelből
fedezett önrész egy jelentős hányada már nem áll
rendelkezésre. Tárgyalások folynak annak érdekében, hogy az
elköltött pénz helyett beállított számlákat az államtitkárság
fogadja el az önrész igazolásaként. Képviselői kérdésre Gömbös
Sándor elmondta, hogy a 140 millió forintos önrészből a cég
néhány hónap alatt elköltött csaknem 40 millió forintot,
többségében az évekkel ezelőtt elkészített tervek
átdolgozásáért.
Kommentár
Emlékeztetőül leírjuk: a tervekre az önkormányzat 1998-tól
kezdődően hozzávetőleg 50 millió forintot költött. Ezek a tervek
később egy másik cég tulajdonába kerültek. Ettől a cégtől a város
30 millió forintért visszavásárolta a korábban saját maga által
elkészíttetett dokumentumokat. Most a hányattatott sorsú tervek
átdolgozása került 40 millió forintba. Mindent összevetve
elmondható, hogy a fürdőberuházás éveken keresztül a város
200 millió forintját őrölte fel, de eddig még egyetlen kapavágás
sem történt. Ebből a pénzből Szentgotthárd legalább 30
kiskereskedelmi üzletet létesíthetett volna, amely a meggyengült
vállalkozói réteg felerősítését szolgálhatná. Egy kiskereskedelmi
üzlet a tulajdonos családját is beleértve átlagosan 3-4 család
megélhetését biztosítja. (Ez csak egy példa az eredményes
városgazdálkodásra. Várjuk olvasónk ötletét arra, hogyan
használna fel a város érdekében 200 millió forintot:
gotthardi@sztg.hu, Szentgotthárd, Kossuth út 8.)

Gotthárd
Az ötletpályázat másik - sumákolás számba menő visszásságára ugyancsak Virányi képviselő hívta fel a
figyelmet: emlékezete szerint az októberi ajánlatban a
polgármester cége 80 négyzetméter területű üzlethelyiséget
kínált cserébe a többezer négyzetméteres központi fekvésű
folytatás az 5. oldalon

2005. február

Gyümölcsöző kapcsolatok
A megszorító intézkedések elérnek minden önkormányzati
intézményt, és ezeken keresztül kihatással vannak a város
teljes lakosságára. Van azonban egy maroknyi csoport,
amely a sorozatos takarékossági döntések ellenére az
önkormányzat vagyonának módszeres elherdálásában
partner. Információnk szerint a Virtuart Kft. olykor a piaci ár
tízszeresét számlázza ki egy-egy önkormányzati
megrendelésért.
A cég egyik tulajdonosa internetes fórumokon egyszerűen “A Don”
ként nevezteti magát. Don Csörnyi korábban rendkívüli erőfeszítéseket tett egyes városi képviselők lejáratására. Hálás feladatát
elegánsan a város finanszírozza, hiszen messzemutató oknyomozó írásai nem jelenhetnének meg az évi négymillió forintos
támogatás nélkül. Ilyen sokatmondó tényfeltárást végzett például
egykori osztálytársi kapcsolatok felderítésével, cégbírósági akták
meghökkentő jelentőségű adatainak (cégnévváltozás :)
nyilvános-ságra hozásával, és sorolhatnánk. Energiáját
példamutatóan a „tisztességtelenség” leleplezésének szenteli.
Persze vannak ennél fontosabb teendői is. Nevezetesen:

Szentgotthárdi Kutyabarátok Egyesülete kéri a tisztelt
lakosságot, hogy támogassa adója 1%-ának fejajánlásával.

Adószám: 18888111-1-18
Kölyök és felnőt kutyák folyamatosan elvihetők!
info: 06-70 3792423, 06-70 2814555
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Egyebekben a költségvetés több mint 190 millió forintos
hiánnyal számol, amelyet az önkormányzat hitelből pótol.
Tóth Károly képviselő firtatta, milyen alapon tartja a
Pénzügyi Bizottság elfogadhatónak a hiány mértékét, hiszen
a tavalyi deficit ennél lényegesen kevesebb volt, és Pochán
Miklós akkori értékelése szerint már egy évvel korábban
elértük teljesítőképességünk végső határát. A pénzügyi
szakember állította: a bizottság 2004. folyamán minden
kötelezettségvállalásnál figyelmeztetett, hogy azokra nincs
forrása a városnak, ennek ellenére a testület rendre
elfogadta a kiadásnövelő javaslatokat. A jelenlegi hiány
másik fontos összetevője, hogy a bevételek messze
elmaradtak a tervezetteknél. Ezt egyébként Pochán
képviselő az egy évvel ezelőtti vitában előrejelezte.

5-10 millió forintos alapot hozzon létre munkahelyteremtő
beruházások támogatására. A képviselő szerint olyan költségek
mellett, mint a helyi lapkiadás, mozi, strandfürdő, elsőbbséget
kellene élveznie a legégetőbb gotthárdi gondoknak, így
elfogadhatatlan, hogy a tavaly ősszel - az alpolgármester által megfogalmazott törekvés lekerüljön a napirendről. A testület a
téma tárgyalására márciusban visszatér.
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Költségvetés - 190 milliós a hiány
Maratoni ülést kísérhettek figyelemmel az érdeklődők
február utolsó hétvégéjén. A költségvetés tárgyalásának
három óráját a ciklusban még nem tapasztalt számú
nézősereg hallgatta végig, ám a közmeghallgatáson érdemi
hozzászólásra nem került sor. Kétségtelen, hogy a város
általános pénzügyi nehézsége mellett a figyelem
középpontjában a hivatal iskola-összevonási elképzelései
álltak. A városi televízió rendhagyó módon bizottsági
ülésekről is tudósított, ahol elhangzott, hogy a két általános
iskola feladatának jelentős átalakítása indokolt: a
Gazdasági Bizottság és az Oktatási Bizottság elnökei is
lándzsát törtek amellett, hogy szeptembertől az Arany János
Iskolában történjen az alsó tagozatos oktatás, a Széchenyi
Iskolában a felső tagozatosoké. Később mindkét
megszólaló képviselő meghátrált, és nem utolsó sorban
lakossági nyomásra a testületben kialakult megegyezés
szerint szavaztak. Ennek megfelelően összevonásra kerül a
két általános iskola, a zeneiskola és a gimnázium. Az
előterjesztés kerülte ugyan az „összevonás” kifejezést,
ehelyett a titokzatos „integrálás” szót használták. A
szeptemberi változás lényege abban ragadható meg, hogy
az igazgatói álláshelyek megszűnnek, az intézmény élére
csúcsvezető kerül, a gazdasági adminisztráció egy szinten
koncentrálódik, és a racionális óraelosztás mellett
becslések szerint 15 fővel csökken az intézményekben
dolgozók létszáma. Ez azt jelenti, hogy legfeljebb 6
pedagógust kell elbocsátani, a többi álláshely természetes
módon fog megüresedni.

ingatlanért. A januári ülésen már nem került szóba az
üzlethelyiségek nagysága, ezt nem tartotta fontosnak a testület.
A februárban elfogadott ajánlat mindössze 60 négyzetméterről
szól. A birtokunkba került, 2004. október 13-i ajánlat szerint a Tér
és Forma Kft. valóban 80 négyzetmétert ajánlott az eddig még fel
nem becsült értékű ingatlanért. Kérdés, hogy a konkrét
szerződéskötéskor nem csökken-e 40 négyzetméterre a
megkurtított alapterület.

Gotthárd

Donról fontos megemlíteni, hogy a polgármestert jelölő helyi
politikai képződmény alapítója, a választások idején képviselőjelölt Viniczay oldalán, választások után külsős bizottsági tag, két
választás között pedig az önkormányzati beszerzések kitüntetettje. Nincs a városban ugyanis még egy olyan sokoldalú cég,
amelynek mindegy, hogy helyi újság, informatikai megbízás,
szórólapnyomtatás, vagy feliratok készítése legyen a feladat,
biztos befutóként állhat „versenybe” más helyi cégekkel szemben.
A városvezetés mostanra már a látszattal se nagyon törődik:
gyakran elmarad az azonos profilú vállalkozások ajánlatainak
bekérése, egybevetése, így Don elégedetten veheti tudomásul,
hogy a 2002-es kampány - bár politikai sikertelenség koronázta üzletileg sokszorosan megtérült.
Egyik ilyen szuper-tisztességes megbízás volt a tavaly nyáron
megkeresztelkedett Móra Ferenc Könyvtár egyedülállóan
színvonalas feliratának elkészítése. A hungarocellből vagy más
hasonló minőségű anyagból kivágott betűk és ezek külső
homlokzatra ragasztása mintegy félmillió forintot kóstált a könyvtár
és a Viruart Kft. közötti megállapodás szerint. Az általunk utóbb
más helyi vállalkozóktól bekért árajánlatok 50 és 80 ezer forint
közötti összegekről szóltak, eszerint a sztárvállalkozó cége a piaci
ár tízszeresét kapta az elvégzett munkáért. Hozzá kell tenni, hogy a
számlán a névadó ünnepségre szóló meghívók elkészítése is
szerepelt, de ez a néhánytízezer forintot érő tétel aligha indokolja
az extraprofitot.

Kétségtelen, hogy a fentiek szerinti árképzés nem egyedülálló a
cég és az önkormányzat között fennálló üzleti jóviszonyban. Havi
rendszerességgel váltják egymást a megbízások és a számlák
kisebb-nagyobb összegekről, amelyek évente tízmilliós bevételhez
juttatják a városvezetés házi beszállítóját. Nem gondolhatjuk
azonban, hogy a helyi csúcspolitika egyedüli üdvöskéje a Virtuart
Kft. Arrogáns hatósági fellépések helyett valódi vállalkozóbarát
szemlélet biztosítja egyes - tipikusan nem szentgotthárdi
székhelyű - vállalkozások zavartalan működését, amely
megkülönböztetés nem okozna gondot, ha az önkormányzat az
évtizedek óta Gotthárdon tevékenykedő társaságokat,
magánvállalkozókat is partnerként fogadná. De ez már egy másik
történet.
Reisinger Richárd
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