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Újra élet költözött az iskolákba

Szentgotthárdon minden iskolában szeptember elsején megkezdődött a tanítás. Reggel
8-kor tartották a tanévnyitót az oktatási
intézményekben.
Folytatás a 3. oldalon

Államalapító királyunkra emlékeztek, kitüntetéseket adtak át
Augusztus 20-án államalapító Szent István királyról emlékeztek meg Szentgotthárdon a Nagyboldogasszony templomban.
A szokásokhoz híven a mise után tartotta a szentgotthárdi
önkormányzat a városi ünnepséget, ahol kitüntetéseket adtak
át, és megszegték az új kenyeret. Délután változatos programokkal ünnepeltek a Várkertben.
Délelőtt Szentgotthárd Város Fúvószenekara térzenével
köszöntötte a nemzeti ünnepet. A barokk templomot megtöltötték a hívek, az ünnepségen az állami és társadalmi szervezetek képviselői is részt vettek. A misén a Nagyboldogasszony
plébániatemplom felnőtt kórusa énekelt.
Folytatás a 4. oldalon

Huszár Gábor, Rimfel Ferenc
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Ki kell vágni a fákat

Karbantartás miatt zárva lesz a fürdő

A közelmúltban megújult Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 20.
szám alatt lévő társasház (volt Őrség Áruház épületének) homlokzata, illetve az épületre tetőtér-ráépítéssel új lakások jöttek
létre. A megvalósult beruházás használatbavételi engedélyét
azonban az építésügyi hatóság nem adta ki, a kérelmet elutasította a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Körmendi
Kirendeltsége (tűzoltók) elutasító szakhatósági hozzájárulására
hivatkozással. A tetőtér-ráépítéssel a társasház középmagas
épületté vált, és ebben az esetben a tűzvédelmi előírások alapján
a tűzoltási felvonulási terület (jelen esetben a Széll Kálmán tér)
és a mentésre alkalmas homlokzat (Széll Kálmán tér 20. keleti
főhomlokzata) között a mentési oldalon a fák egymás közötti
távolságának 15 méternek kell lennie. A tűzoltók elutasító
döntése alapján ennek az előírásnak az épület előtt lévő fák
nem felelnek meg, azokat el kell távolítani. Az önkormányzat
megpróbált más megoldást találni és elérni, hogy a fákat ne kelljen eltávolítani. A beruházó fellebbezett, a tűzvédelmi hatóság
elutasító döntése miatt azonban a másodfokon eljáró hatóság
sem adta ki a használatbavételi engedélyt. Így a tűzoltók azon
előírását, hogy a Széll Kálmán tér 20. számú épület előtti fákat
ki kell vágni – végre kell hajtani. A térre a mostaninál kevesebb
fát lehet visszaültetni, és csak olyanokat, amelyek lombkoronája
nem nő túl az első emeleti lakások födémszintjén, vagy amelyek
koronája erre a szintre visszametszhetők. A mostani fák sajnos
nem metszhetők, közülük kettő azonban a szakemberek szerint
máshova – parkjaink valamelyikébe – még átültethető lesz. A
kivágást követően azonnal gondoskodunk a megfelelő számú
és fajtájú új fa ültetéséről.
(Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal)

A szentgotthárdi fürdő szokásos féléves karbantartás miatt 2017. 09. 18–
2017. 09. 21-ig rövid szünetet tart. Ebben az időszakban szinte valamennyi
részlegünk zárva tart, kivéve Medical Wellness Centerünket illetve NARA Thai
masszázs szalonunkat, melyek szeretettel várják a vendégeket. Az üzemszünet
után, 2017. 09. 22-én, pénteken már újra megnyitják kapuikat a vendégek előtt.
St. Gotthard Spa & Wellness • Gotthárd Therm Kft.

Tisztelt Adózók!
A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Adócsoportja felhívja szíves figyelmüket, hogy
– a gépjárműadó (Szentgotthárd és Apátistvánfalva),
– a helyi iparűzési adó (Szentgotthárd és Apátistvánfalva),
– a telekadó (Szentgotthárd) és
– a magánszemélyek kommunális adója (Apátistvánfalva)
második féléves összegének fizetési határideje 2017.
szeptember 15. napja.
Amennyiben az adófizetési kötelezettséggel kapcsolatban kérdésük merül fel, az adócsoport munkatársai
a 94/553-013, vagy a 94/553-016 telefonszámon, illetve
ügyfélfogadási időben (hétfő: 8:00-12:00, kedd: 13:00-16:00,
szerda: 8:00-12:00, péntek: 8:00-12:00) a Szentgotthárdi
Közös Önkormányzati Hivatal 9970 Szentgotthárd, Széll
Kálmán tér 11. szám alatt, a 14-es irodában készséggel állnak
rendelkezésükre.

ÚJÉPÍTÉSŰ LAKÁSOK
ELADÓK
Az Arany János út és a Széchenyi út sarkán lévő
hétlakásos társasházban még három lakás leköthető.
10% foglaló, idei költözés, ingyenes hiteltanácsadás.
Műszaki készültség 70%.
Példa a finanszírozásra:
Nem minősül ajánlattételnek. A tájékoztatás nem teljeskörű. Az önerő és
a törlesztőrészlet összege függ a futamidőtől és az egyéni hitelbírálattól.
Az összegek 25 éves futamidőre vonatkoznak.

tájolás

alapterület

szobák

önerő

havi részlet

1. emelet, É-D

42,1 m2+ 4,2 m2 erkély

nappali + 1 háló

4,6 millió Ft*

48.400 Ft

2. emelet, É-D

62,3 m2+ 6,5 m2 erkély

nappali + 2 háló

3,5 millió Ft**

45.200 Ft

1. emelet, D-Ny-É

75,2 m2+ 12,3 m2 erkély

nappali + 3 háló

9,2 millió Ft***

45.200 Ft

* 600 ezer Ft állami támogatással. Támogatás nélkül 5,2 millió Ft önerő, 48.400 Ft havi törlesztés. Vételár 15.918.000 Ft.
** 10 millió Ft állami támogatással. Támogatás nélkül 7 millió Ft önerő, 74.600 Ft havi törlesztés. Vételár 23.595.000 Ft.
*** 10 millió Ft állami támogatással. Támogatás nélkül 8,7 millió Ft önerő, 92.600 Ft havi törlesztés. Vételár 29.285.000 Ft.

Beruházó: Őrség Invest Kft. Fővállalkozó: Cseke Kft. Műszaki ellenőr: VÉ-KO Invest Kft. Tervező: Hajas Dániel
honlap: www.facebook.com/sztgujlakasok e-mail: richard@reisinger.hu telefon: +36-20-965-7500
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Újra élet költözött az iskolákba
A nyáron Szentgotthárd karácsonyt, az osztályközösnevét. Egy programsorozat
részeként különböző verse- Város Önkormányzata meg- ségek izgatottan készülnek
nyeken, vetélkedőkön, szín- kezdte a tornacsarnok nyí- a Ki mit tud?-ra, a farsangra,
házi előadáson, rendhagyó lászáróinak cseréjét, illetve az osztálykirándulásokra.
irodalomórán vehetnek majd
részt tanulóink, szervezünk
kiállítást és gálaműsort. Ígéretet kaptunk arra,
Most lépték át az iskola küszöbét
hogy iskolánkba
az első osztályosok
érkezik az ingyenesen látogatható
„Arany 200 busz”
– a Petőfi Irodalmi
Múzeum mozgókiállítása.
Re m é l h e tő e n
legkésőbb tavas�szal elkezdődik
Feltűzték az iskola jelvényét
m a j d i s ko l á n k
épületének felújítása is, kicserélik az öltözők felújítását. A mun- Részt veszünk a központi téaz ablakokat, és kálatok még tartanak, de mahetek programjain, együtt
elvégzik a hőszi- bízunk benne, hogy szepte szórakozunk és tanulunk a
mber közepén, de legkésőbb sportnapokon, diáknapon,
getelést is.
( I n f o r m á c i ó : végén ismételten birtokba egészségnevelési napon. Vis�vehetik a diákok és a nevelők szük a gyerekeket moziba,
Arany iskola)
tanulmányi versenyekre.
A Szentgotthárd a csarnokot.
Az előttünk álló 181 napon A 7-ikesek ötnapos erdélyi
osztály indult 80 gyermekkel. és Térsége Iskola Széchenyi
30 gyermek fog német nem- István 5-8. Évfolyamos Álta- a tanulás mellett különböző kiránduláson vehetnek részt
zetiségi nyelvet tanulni, 14-en lános Iskolájának statisztikai programokkal szeretnénk el- a „Határtalanul” nemzeti opeválasztották az angol nyelvet, létszáma a 2017/2018-as tan- érni, hogy tanulóink szívesen ratív program keretében. A
27 tanuló pedig a németet. évben 263 fő. Nagy változás járjanak a Széchenyi István következő nyáron is szeretÚjra sikerült szlovén nemze- nem történt, hisz a tavalyi év Általános Iskolába. Ennek nénk megszervezni a nétiségi csoportot is indítani 9 végén 62 nyolcadikos diákunk szellemében tevékenykedik met nemzetiségi táborunkat,
amely igen sikeres volt az idei
gyermekkel, ami különleges
évben. Tanulóink élményeklesz, mert két tanító néni fogben gazdagon tértek vissza
lalkozik majd a tanulókkal a
Egyházaskozárról. Tervezzük
szlovén órákon, Metoda Peraz Erzsébet táborok programger és Antal Ildikó.
jaihoz való csatlakozást is.
Ebben a tanévben több oszKollégáim nevében kívánom
tályban elindítunk egy mozvalamennyi diáknak, szülegásprogramot, amit Kulcsár
iknek, hogy sikeres, eredméMihályné (a magyarországi
nyes tanév legyen számukra
modern fejlesztőpedagógia
a 2017/2018-as.
megteremtésének egyik első
Kovács Jánosné
képviselője) dolgozott ki. Azt
tagintézmény-vezető
reméljük, hogy a mindennap
Tanévnyitó a Széchenyi iskola udvarán
elvégzett speciális tornagyaA Szentgotthárd és Térsége
korlatok segítségével meg- ballagott el, és szeptember- az intézmény valamennyi peelőzhetjük a tanulási és maga- ben 64 tanuló érkezett az 5. dagógusa. Közösen megünne- Iskola Vörösmarty Mihály
tartási problémák kialakulását, évfolyamba. Végzős diákjaink peljük nemzeti ünnepeinket, Gimnáziumában 316 tanuló
illetve csökkenthetjük a már közül mindenki továbbtanult. megemlékezünk nemzetünk van, közülük 27-en kezdték az
kialakult tanulási nehézséget. 28-an gimnáziumban, 19-en nagyjairól. A hagyományos ötödik évfolyamot és 56-an a
2018.márciusában fogjuk szakgimnáziumban, 15-en sulinyitogatóval iskolánk kilencedik évfolyamot.
(Fotók: Arany iskola, Szécheünnepelni azt, hogy iskolánk szakközépiskolában folytatták nagy közösségébe fogadjuk az
ötödikeseket. Együtt várjuk a nyi iskola)
30 éve vette fel Arany János tanulmányaikat.
Folytatás az 1. oldalról
Szeptember elsején 321
gyermek kezdte meg a Szentgotthárd és Térsége Iskola
Arany János 1-4 Évfolyamos Általános Iskolájában a
2017/18-as tanévet. Négy első
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Államalapító királyunkra emlékeztek
Folytatás az 1. oldalról
Rimfel Ferenc plébános
szentbeszédét azzal kezdte,
hogy augusztus huszadika az
az ünnep, amelyet nemcsak
az anyaországban, hanem a
Kárpát-medencében és szerte a világban szétszóródott
magyarság is megünnepel.
Méltatta István király tetteit, aki nyugatra tekintve, el
tudta fogadni és fogadtatni a
kereszténységet, azt a kultúrát
és gazdaságot, amely történelmünk és megmaradásunk
záloga. A plébános homíliája
végén azt kérte a fiataloktól,

örökségére méltó magyar
királyok munkásságáról és
szerepéről, így kitért arra is,
hogy 2017. Szent László éve. A
lovagkirályhoz immár Szentgotthárd is kötődhet, hiszen
Erdélyben, a magyarlakta
Csíkszépvízzel hamarosan
testvérvárosi szerződést köt
az önkormányzat, a város közelében lévő hegyen I. Szent
László tiszteletére emeltettek
egy kis kápolnát.
Huszár Gábor hangsúlyozta, az önkormányzat is azon
munkálkodik, hogy jól lehessen élni a jövőre immár 835

imádkozik”. A kórus az eltelt
11 év alatt számos vendégszereplést tudhat maga mögött,
felléptek repertoárjukkal a
Szombathelyi Egyházmegye
több településén is (Kőszeg,

tehetségét, hamarosan már a
Textiles SE tekeszakosztályának játékosa lett. 1966 és 1970
között a tekecsapat a megyei
bajnokságban szerepelt. 1978ban Németh Elemért már

Németh Elemér
Szombathely-Szőlős, Körmend, Kemestaródfa, Rátót,
Apátistvánfalva, Szakonyfalu), illetve Ausztriában is volt
koncertjük (Sankt Martin an
der Raab, Maria Bild). Állandó
résztvevői és szolgálattevői a
Keresztény Megmozduláso-

szakosztályvezetői teendőkkel
bízták meg, és az utánpótlásnál is jelentős sikereket ért el.
Az 1980-as évek első felében
a tekeszakosztály működése
szünetelt, ebben az időszakban fő tevékenysége a tömegsport-versenyek szervezése

Végvári János
becsüljék a magyar kultúrát,
őseik hagyatékát, és ne hagyják el az országot, maradjanak
itthon.
A mise után Huszár Gábor
polgármester megszegte az
új kenyeret, majd beszédet
mondott. Köszöntötte a képviselő-testület tagjait, az intézményvezetőket, Bana Tibor
országgyűlési képviselőt és dr.
Orbán Istvánt, a Szentgotthárdi Járási Hivatal vezetőjét.
„Szent István király, államunk megalapítója, erőskezű
uralkodó volt, erős keresztény
államot hozott létre, ezzel
beemelte országunkat az erős
európai keresztény államok
közösségébe. Évezredes történelmünk bizonyítja, hogy
sok viszontagság közepette
is megmaradt az országunk.”
A polgármester beszédében
megemlékezett a Szent István

éves Szentgotthárdon, ő is
arra kérte a fiatalokat, itthon
keressék a boldogulásukat.
A beszéd után Huszár Gábor
polgármester átadta az önkormányzati kitüntetéseket.
Szentgotthárd Város Díszoklevelét kapta a szentgotthárdi Nagyboldogasszony
plébániatemplom felnőtt kórusa, amely 2006 februárjában alakult újjá Soós János
kántor-karnagy vezetésével. Céljuk a liturgia szebbé,
bensőségesebbé tétele volt.
Hittel, szorgalommal, kitartással és lelkesedéssel járnak
próbákra. A tagok jól összeszoktak az elmúlt évek során,
fegyelmezett munka folyik
a próbákon, és szerepléseik
is egyre szebben sikerülnek.
A tagok az egyházzenei szolgálatuk révén is vallják, hogy
„aki énekel, az kétszeresen

A Nagyboldogasszony templom felnőtt kórusa
kért Egyesület Szentgotthárd
által szervezett zarándoklatok
szentmiséinek.
Szentgotthárd Város Testnevelési és Sport Díját kapta
Németh Elemér. 1945. június
9-én született Rábakethelyen.
Általános iskolai tanulmányait
Rábakethelyen, majd Szentgotthárdon végezte. Fiatal
korában a labdarúgás mellett
tekézett, Háklár Jenő, a tekecsapat egyik vezetője fedezte fel a

volt. Városi összefogással, sok
társadalmi munkával egy új
négysávos, automata tekepálya
épült fel a városi sporttelepen.
Németh Elemér közösségépítő
és közösségeket összetartó
tevékenysége a csapat eredményességét is előmozdította. A
teke sportágért szívvel-lélekkel
dolgozott sportvezetői pályafutásának 1998-as befejezéséig.
Szentgotthárd Városért kitüntetésben részesült Vég-

Szentgotthárd
vári János, rendőr alezredes.
1971-ben Szentgotthárdon
született. A Győri Katonai
Szakközépiskolában érettségizett. Már fiatal korában
nagy érdeklődést mutatott az
egyenruhás, fegyveres hivatás iránt, ennek megfelelően
választotta a Rendőrtiszti Főiskolát, ahol 1994-ben bűnügyi
szakterületen diplomázott.

Frissen végezett hadnagyként
a szentgotthárdi rendőrőrs
nyomozó csoportjához került.
Több sikeres nyomozásának,
a munkához való pozitív hozzáállásának, sikerorientált
munkavégzésének köszönhetően, rövid időn belül a
nyomozó csoport vezetőjévé
nevezték ki. 2000-ben rendőr
századosként helyezték át a

Körmendi Rendőrkapitányságra, ahol több beosztásban
is kipróbálhatta magát. Volt
bűnügyi és közlekedési osztályvezető is. 2001. december
15-én visszakerült Szentgotthárdra, ahol a helyi rendőrőrs
parancsnokává nevezték ki. A
város közbiztonsága hosszú
évek óta szilárd, munkájának
köszönhetően az itt lakó em-
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berek biztonságban érezhették magukat. Munkája mellett
részt vett a városban működő
közrendet és közbiztonságot
szolgáló bizottságok munkájában. A közbiztonság területén végzett lelkiismeretes
és eredményes munkájának
elismerése e díj.
(t. m.)
Fotó: Bana Ferenc

A költségvetés első félévéről, a fürdőről is tárgyaltak
Augusztus 30-án tartotta
ülését a szentgotthárdi önkormányzat. A képviselők
tárgyaltak a helyhatóság
költségvetésének első félévi
teljesítéséről, a fürdő működését vizsgáló független munkacsoport beszámolójáról, a
szentgotthárd-rábakethelyi
volt határőr-laktanya munkásszállóvá alakításáról.
Huszár Gábor polgármester
beszámolt a két önkormányzati ülés között történtekről. Az önkormányzat 2017-es
gazdálkodásának első féléve
sikeresnek mondható, jól teljesítettek a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő
cégek (a Gotthard-Therm Kft és
a SZET Kft.), és a sikeres pályázatok révén is jelentősen nőtt
a város bevétele, 2, 6 milliárd
forintról 3 milliárd 441 millióra.
A képviselők megtárgyalták a
Szociális Szolgáltatási Koncepció tervezetét, amit társadalmi
vita után, a novemberi ülésen
véglegesítenek.
Szentgotthárd Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete – többek
között – tűzoltóautó vásárlásához kérte az önkormányzat támogató nyilatkozatát. A képviselők megszavazták, hogy 400
ezer Ft kiegészítő támogatást
adnak ehhez, azzal a feltétellel,
hogy előzetes szakvéleményt
kérnek a megvásárolandó
tűzoltóautó megfelelő műszaki
állapotáról.
A képviselők a fürdő működését vizsgáló független

munkacsoport jelentéséről
is tárgyaltak. A munkacsoport, amelynek tagja volt
Csendesné Kóbor Ildikó, az
önkormányzat könyvvizsgálója, Domiter László köztiszteletben álló vállalkozó,
Vancsura Miklós (c. egyetemi
docens, okl.vízépítő mérnök,
okl. mérnök-közgazdász) a
sárvári fürdő igazgatójának
vezetésével vizsgálta az intézmény működését. Lábodi
Gábor képviselő kétkedésnek és elégedetlenségének adott hangot
a vizsgálattal kapcsolatban. Dr. Sütő Ferenc
képviselő azt javasolta,
a vizsgálat eredményét jelentessék meg a médiában.
(Hosszabb terjedelme miatt
a város honlapján jelent meg,
már elérhető.) A független
munkacsoport egyik megállapítása: „A fürdő működése
óta a 2016. évben rekordot
döntött mind árbevétel, mind
pedig a vendégszám tekintetében, és a legeredményesebb
évet zárta, a költség- és munkaerő-gazdálkodás terén is
jobban teljesített. A tulajdonos
képviselő-testület folyamatosan nyomon követte a fürdő
gazdálkodását, a havonta elkészített, és a testületnek megküldött beszámolók, pénzügyi
kimutatások, az éves üzleti
jelentés és éves beszámoló
alapján. A rövid távú stratégiai
tervet (3 év) és az éves üzleti
terveket is minden esetben
tárgyalta a képviselő-testület,

amely egyetlenegyszer emelt
kifogást a beszámolók és tervek ellen. 2015-ben átfogó ÁSZ
ellenőrzés is volt a fürdőben,
amely elmarasztaló megállapítást nem tett. Kétévente
tulajdonosi belső ellenőrzések
is voltak a fürdőben, NAV és
egyéb hatósági ellenőrzések
alanya is volt, de bírságot nem
szabtak ki.”

A város bevétele
2,6 milliárd forintról
3 milliárd
441 millióra nőtt
A képviselők többsége elfogadta a munkacsoport beszámolóját 6 igen és 1 nem
szavazattal.
A képviselők egyetértettek
azzal, hogy pályázatot nyújtsanak be a szentgotthárdrábakethelyi volt határőrlaktanya munkásszállássá alakításához. Az önkormányzat
a Munkaerő-piaci mobilitást
elősegítő munkásszállás építéséhez nyújtható támogatásról szóló 23/2017. (II.3.) Korm.
rendelet feltételei alapján
„Munkavállalóknak nyújtott
szolgáltatások fejlesztése Munkásszálló létrehozása
Szentgotthárdon” címmel az
előterjesztésben meghatározottak szerint, a Szentgotthárd
– Rábakethelyi egykori laktanyaépület (Szentgotthárd, Kos-

suth L. út 103.) munkásszállóvá
alakításához járult hozzá, azzal,
hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén biztosítja a projekt
megvalósításához szükséges
(40 %) önerőt legfeljebb 269.
333.333 Ft összegben. A fenntartási időszak alatt biztosítja
továbbá az eszközbeszerzés
visszatérítendő költségét: 47.
711. 868 forintot, illetve az építészeti tervezés költségeit legfeljebb (bruttó) 8. 600. 000 Ft
összegben, utóbbi jelentős
része a pályázatból megtérülhet.
Döntöttek arról is,
hogy a rendezési tervekben kijelölik a zsidai városrészen a focipálya
és temető közötti gyalogút
nyomvonalát. Módosították a
Kossuth L. utcában kialakítandó kerékpársáv irányvonalát,
amely a nyertes TOP projekt
keretében már jövőre elkészülhet. Elhangzott, hogy az
építéssel egy időben a közútkezelő vállalta a kerékpárúttal
azonos szakaszon, 1200 m-en
az úttest teljes felújítását.
Az arculati kézikönyv elkészítéséhez 1 millió Ft-ot nyújtanak, az első lakáshoz jutó
párnak megítéltek 500 ezer
forintos támogatást, és kinevezték a SZET Kft új könyvvizsgálóját.
Az önkormányzat zárt ülésen tárgyalt a sporttelep és
sportcsarnok helyzetének
rendezéséről és kitüntetési
javaslatokról.
(t. m.)
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Zöld Szentgotthárd program társrendezvényekkel
Sok jó program egy napba
is belefér. A szentgotthárdi Várkertben szeptember
9-én, szombaton erre volt
példa a Zöld Szentgotthárd
Környezetvédelmi, Kulturális
és Gasztronómiai Fesztivál
és a Lovakrul… nevezetű
esemény. A programot színesítették a IV. Szentgotthárdi
Vadásznappal és az Őr-Nyék
Hagyományőrző Alapítvány
hagyományainak ápolásával,
népszerűsítésével, mindezekhez társultak szórakoztató programok is.
Délelőtt a parkban vadászmisével vette kezdetét
a program. A Rábavölgye,
a Hármashatár és a Hársas
Patak vadásztársaságoknál
reggel óta fortyogtak a bográcsokban, üstökben a finomabbnál finomabb vadételek.

tapsot kaptak. A lovasoknál
megjelent, és Huszár Gábor
társaságában elbeszélgetett
velük V. Németh Zsolt államtitkár, a térség országgyűlési
képviselője is.
Miközben a szabadban zajlott az élet, a Refektóriumban
Prof. Bardócz Zsuzsanna, a
táplálkozástudomány profes�szora tartott vetített képes előadást élelmiszereink állapotáról. Elsőként a talajról beszélt,
kifejtve, hogy az, csendes segítőtársunk, fenntartja az életet,
mert élelmiszereink bázisa,
de tisztítja a vizet, javítja a levegő minőségét is. Az egykori
természetes gazdálkodást felváltotta a nagyüzemi, amelynél már a profit a mérvadó.
Ez elpusztítja a talajban lévő
életközösségeket, szennyezi
azt, közvetve ártva az élelmiszereknek. A talaj „elhalálozá-

Kovács Lajosné a konyhakerti díjátvételnél
A „tábori konyhán” a programok iránt érdeklődők éhségének csillapítására készültek.
Fiatalok és idősek egyaránt
fakanalat ragadtak, ízlelgették
főztjüket. A Rábavölgye standjánál kellemes illatok adták
az arra járók tudtára, hogy itt
bizony még vadhúsos kolbászt
is sütnek.
Az Őr-Nyék lovasíjász versenyének selejtezői mellett
különböző látványos lovasbemutatókat is tartottak, a
sokfajta ló, az ősi szerelések a
történelmi múltba röpíthették
a közönséget. Nők és férfiak
produkciói egyaránt elismerő

sának” a mértéke Magyarországion már 25 százaléknyi, ez
a földterület mezőgazdasági
művelésre már alkalmatlan.
A levegő is fontos éltetőnk,
ennek minősége is rendkívüli
módon romlott. Nagy veszély
korunkban a levegő elektromos töltése is. Sajnos a víz
minősége sem jobb, rengeteg
károsító anyag jutott a talajba,
és onnan a vízkészletbe. A vízen és a levegőn kívül károsító
lehet a szervezet számára a
táplálék, az élelem, amit elsősorban a szupermarketekből
szerzünk be. A káros anyagok
felhalmozódása generációs

probléma, ugyanis általában
két generáció után jelentkezik a negatív hatása. Ebből
következik, hogy a vegyszeres
gazdálkodás negatív hatása
elsősorban a mostani fiatal

drasztikusan csökkent, elsősorban a vegyszerezés miatt.
Az előadó szerint a kövérség nem csupán a helytelen
táplálkozás következménye
lehet, de elgondolkodtató,

A vadételes főzőverseny díjátadása
generációnál érhető tetten. A
mezőgazdasági vegyszerek,
az élelmiszerek összetétele, adalék anyagai hosszabb
távon komoly betegségeket
idézhetnek elő, például rákot,
emésztési problémákat, immunbetegséget, allergiát, idegi
károsodást. Mind a növények,
mind pedig az állatok közvetve az élelmiszereken keresztül hatnak egészségünkre
negatívan, a beléjük nyomatott mesterséges agyagok
miatt (pl. állatgyógyszerek,
növényvédőszerek, ízfokozók, színező anyagok stb.). Az
elmúlt 30-40 évben rengeteget romlott egészségügyi
szempontból a táplálkozás, az
elfogyasztott ételek minősége.
Egyes zöldségek, gabonafélék
ilyen-olyan vitamintartalma

hogy mind Európában, mind
a világban Magyarország vezeti a kövérségi ranglistát. A
globalizáció veszélyei érintik
az egészséges táplálkozást is,
az egyik kiút lehet a biogazdálkodás. Ha más előnye nem
is lenne a biotermesztésnek,
az már nagy előrelépést jelenthetne, ha jelentős százalékban nem tartalmaznának
az élelmiszerek vegyszereket.
Olyan, a táplálkozás szempontjából jelentős anyagok is
nagy mennyiségben vannak
jelen a bioterményekben,
amelyek igen fontosak az
emberi szervezet számára.
A biotermékek fogyasztása a
gyermekek egészséges fejlődését is szolgálja, mert több
bennük az ásványi anyag, az
egészséget védő anyag is.

V. Németh Zsolt és Huszár Gábor a lovasoknál

Szentgotthárd
A kora délutáni órákban a
várkerti színpadon tartották
a vadásznapi pörkölt-főzőverseny és a „A legszebb konyhakertek” verseny díjátadóját. A
Huszár Gábor polgármester
közreműködésével a vadászételek zsűrije által átadott
díjakon többen osztoztak,
voltak különdíjak is. A verseny
győztese Dancsecs István és
Laczó László vargányás vörösboros vaddisznópörköltje
lett, második Ujlaki Rudolf
vargányás szarvaspörköltje,
harmadik pedig Vadász Ferenc szarvaspörköltje.
A Legszebb konyhakertek
verseny eredményhirdetése
előtt felolvasták a távol lévő
főkertész levelét, amelyből
megtudhatták a résztvevők,
hogy Szentgotthárd rendelkezik a legtöbb tagot számláló
kertbarát egyesülettel, valamint azt is, hogy a tavalyi évhez

képest több, immáron 17 kert
gazdája nevezett a versenybe,
három kategóriában. A versenyben belga, a zsűriben holland résztvevő is volt. Labritz
Béla alpolgármester – aki Simon Miklósnéval, a kertbarát
egyesület elnökével együtt

szabad abbahagyni, folytatni
kell! Gratulált a díjazottaknak,
és megköszönte a versenyben
való részvételüket. Mini kert
kategóriában Woki Zoltánt
díjazták. Normál kert kategóriában a második helyezett a
belga Leen és Wouter Rönökről

Csoportkép a konyhakerti verseny díjazottjairól
adta át a díjakat – hangsúlyozta, hogy az összefogás nagyon
jó dolog, és most a Zöld Szentgotthárd napon egyesül minden a szívekben és a fejekben.
Ezt a kezdeményezést nem

(különdíjat is kaptak). Ebben a
kategóriában a győztesnek járó
díjat Györke Jolán és Puskás
Tamás érdemelte ki, ők indulhatnak az országos versenyen
is. Vegyes zártkert kategóriá-
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ban, harmadik Kovács Gyula
(különdíjat is kapott), második
Soós Józsefné és Herczeg János,
nejével Herczeg Jánosnéval
(különdíjat is kaptak), a győztes pedig Kovács Lajosné lett,
aki különdíjban is részesült,
valamint nevezték az országos
versenyre is. Az eredményhirdetés után közös fotó is
készült, majd megkóstolhatták
a „Balatoni Habos Mogyoró”
országtortát.
A Pannon Kapu Kulturális
Egyesület, a szentgotthárdi vadásztársaságok és az
Őr-Nyék Hagyományőrző és
Harcművészeti Alapítvány és
a szentgotthárdi önkormányzat szervezte a programot. Az
Őr-Nyék Hagyományőrző és
Harcművészeti Alapítvány
jelentős támogatást kapott a
Lovakrul… program megvalósításához a Földművelésügyi
Minisztériumtól.

Folyamatosan vegyszerkoktélt fogyasztunk
Prof. Bardócz Zsuzsannától,
a táplálkozástudományok
professzorától arról érdeklődtünk, mennyire viseli szívén a lakosság az egészséges
táplálkozást, mennyire veszélyesek az adalékanyagok, valóban bio-e a bio, s
a hagyományos magyaros
konyha hogyan fér össze az
egészséges táplálkozással?
A professzor asszony tapasztalata szerint az ország
különböző tájain más-más
a hozzáállás az egészséges
táplálkozáshoz, ebben szerepet játszik az iskolázottság
és a neveltetés is. A saját
unokája is elvárja, hogy hetente legalább egyszer hamburgert ehessen, a kólára
azonban szerencsére nem
sikerült rászoknia. A fiatalok
táplálkozása sajnos eléggé
egészségtelen, ez nem biztató
a jövő szempontjából. A táplálkozás rengeteget változott
az elmúlt 30-40 évben, rossz

irányba. Ennek elsődleges
oka, a profitorientált nagyipari élelmiszertermelés.
Az így gyártott élelmiszerek tartalmazzák az összes,
a mezőgazdasági munka

fogyasztunk. A biogazdálkodásnál ellenőrzik a termesztést, kiszűrik az esetleges
ártó anyagokat, módszereket. Vannak persze olyan, a
természetben jelen lévő ártó

Prof. Bardócz Zsuzsanna tartott előadást

alatt felhasznált, maradék- és
bomlásterméket. A feldolgozás során ehhez társulnak
a különféle élelmiszeripari
pótanyagok, úgymond „kozmetikumok”. Ezeknek nem
sok köze van az egészséges
ételekhez. Lényegében folyamatosan vegyszerkoktélt

anyagok is, amelyeket nem
lehet kiszűrni itt sem. Minél
kevesebb vegyszer van a táplálékban és a környezetünkben, annál nagyobb a szervezetünk ellenálló képessége.
Ha a táplálékunknak csak
egy része lenne biotermék
már sokat tettünk volna az

egészségünk érdekében. Az
ideális persze az lenne, ha
csak biotermékeket fogyaszthatnánk. A bioétel általában
25 százalékkal több hasznos
anyagot tartalmaz, így en�nyivel kevesebbet is kellene
fogyasztanunk. Meglepő kijelentése volt a professzor
asszonynak, hogy az orvosokkal, az egészségüggyel
ellentétben azt vallja, hogy a
magyar konyhában is sajnos
zsír helyett egyre több étolajat használnak. Pedig a zsírok
sokkal egészségesebbek az
olajoknál, kevésbé károsítják
a szervezetet. Szükség van
a minőségi zsírra a sejtek
újratermelődéséhez, és a jó
agyműködéshez is. A táplálkozástudomány rossz kitérője volt, hogy az olajok sokkal
egészségesebbek a zsíroknál.
A fűszerek viszont rendkívül
jó hatásúak, így nem baj, ha
sok van belőlük a magyaros
ételekben.
l. e.
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Sorsforduló a folyók mentén, történelmi beszélgetések
A Szentgotthárdi Történelmi
Napok keretében tartották július 29-én a Színház aulájában
a kerekasztal-beszélgetést,
amelynek a közelmúltban
megjelent, történelmi témájú kiadványok adták az
apropóját. Dr. Tóth Ferenc, a
Történettudományi Intézet
tudományos tanácsadója
mutatta be kollégáit, dr. Papp
Norbertet, a Pécsi Tudományegyetem tanszékvezetőjét,
és Farkas Gábor Farkast, az
Országos Széchényi Könyvtár
osztályvezetőjét.
Dr. Tóth Ferenc bevezetőként elmondta, hogy fontos
szerepe volt a folyóvizeknek
egyes történelmi eseményeknél, csatáknál, ezért is adták a
„Sorsforduló a folyók mentén”
címet ennek a rendezvénynek. Kiemelte, hogy a törökök
elleni közdelem egy része

ácshoz. Ottlik Géza szavaira
utalva szólt arról, hogy nincs
még egy ország, ahol úgy ünnepelnék a történelmi veszteségeiket, mint nálunk, mintha
ezek győzelmek lettek volna.
A mohácsi csata 1526. augusztus 29-én délután háromkor
kezdődött, és nagyjából hat
órára véget is ért. Augusztus
29. a törökök számára szent
dátum, hiszen 1521. augusztus
29-én esett el Nándorfehérvár,
valamint ezen a napon vették
be Budát 1541-ben. A mostani
könyve újabb fontos kutatási
eredményeket tartalmaz. De
ez a téma nemcsak a történész
szakmát mozgatja meg, hiszen
két szombathelyi szakorvos
például cáfolta azt, hogy II.
Lajos a mohácsi csatában esett
el, szerintük ugyanis hat héttel
később hunyt el. Az ő véleménye szerint a királyt Mohácsnál egy olyan anyagú talajba

Vajon mit írnak a törökökről?
folyóvizek mentén zajlott le.
Farkas Gábor Farkas a mo
hácsi csatára hegyezte ki mondanivalóját, már csak azért
is, mivel erről jelent meg egy
átfogó tartalmú, szép küllemű kiadvány. Elmondta, hogy
lényegében a nagykanizsai
katonáskodása idején „fertőződött meg” azzal, hogy kutassa
történelmünk jelentős eseményét, korszakát. A magyar
könyvek szakértőjeként ezért
is erősen kapcsolódik Moh-

temették, ami konzerválta a
testet. Sok egyéb tényező is azt
támasztja alá, hogy valóban a
csatában esett el II. Lajos, és ott
el is temették.
Papp Norbert a szigetvári csatáról, annak kapcsán
megjelent könyvéről beszélt.
Emlékeztetett arra, hogy a
már 72. életévébe lépő Szulejmán szultánnak 1566 nyarán
a szigetvári a 16. hadjárata
volt. Már betegen vállalta ezt
a csatát. Több mint egy hó-

napos ostrom után foglalták
el a várat, de a csata után
meghalt Szulejmán, röviddel
később pedig Zrínyi Miklós, a
várvédő kapitány is. A kutatás
kiderítette, hogy nem akarták
a török sereg harci kedvét

az érdeklődőkkel, röviden
beszélt a tartalmukról is. Ezek
között a Montecuccolitól származó francia nyelvű történelmi könyv újabb kiadása
is szerepelt. A szentgotthárdi
származású történész felhívta

A polgármester ismerkedik a könyvekkel
szegni, az egységet megbontani azzal, hogy bejelentik a
szultán halálát, s a legendák
szerint egy álszultánt jelöltek
ki a szerepére. Nem tudták
azonban, mit kezdjenek Szulejmán holttestével, végül úgy
döntöttek, hogy kiszárítják, és
eltemetik. A belső szerveket a
feltételezések szerint kiemelték, és szintén elföldelték. A
kutatások azt mutatták ki,
hogy a sír környékén egy dzsámit és erődítményt létesítettek. A városszerű emlékhelyet
türbének nevezték. Ennek ideológiai üzenete volt a törökök
számára. A vita most leginkább
akörül kavarog, hogy hol is van
valójában Szulejmán szigetvári síremléke (türbéje). 2013
óta új informatikai eszközök,
módszerek segítségével valósították meg az események
környezeti rekonstrukcióját.
Kiderült, hogy a korábban a
síremléknek hitt két helyszín
tévedés volt, a valóságban
ez a vártól 4-4,5 kilométerre
lehetett egy magaslaton. Ez
egy városnyi terület, aminek
kutatását tovább folytatják.
Dr. Tóth Ferenc a többi kiadványt is megismertette

a figyelmet arra, hogy a hadtörténet rendkívül érdekes,
izgalmas terület, rengeteg
kutatási anyaggal. Tervezik
egy újabb francia nyelvű történelmi témájú könyv kiadását,
amelynek szintén vannak
szentgotthárdi vonatkozásai.
Tóth Ferenc megemlítette azt
is, hogy készül, és rövidesen
megjelenik a szentgotthárdi
csatához kapcsolódó, 2014-es
jubileumi emlékkonferencia
tanulmányait tartalmazó kötet is. Bemutatta a Zágorhidi
Czigány Balázzsal együtt szerkesztett, Szent Márton konferenciáról szóló könyvet is.
Többen is hozzászóltak,
kérdéseket tettek fel az elhangzottakkal kapcsolatban,
például, hogy mi az igazság
arról, hogy halász találta meg
II. Lajos holttestét, és valójában
hol feküdt az, mi lett Szulejmán belső szerveivel, hogyan
temették el azokat, és hogyan
függtek össze, hogyan hatottak egymásra a mohácsi csata
idején dúló európai ütközetek.
(Anyagtorlódás miatt közöljük mostani számunkban ezt a
cikket. A szerk.)
L. E.
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Tisztelt szentgotthárdiak!

Tisztelt szentgotthárdiak!

Értesítem Önöket, hogy Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének döntése értelmében
Szentgotthárd város szabályozási tervének, helyi építési
szabályzatának módosítása – teljes eljárás – előzetes
tájékoztatási szakasz kapcsán elkészült az előzetes
tájékoztató dokumentáció.

Értesítem Önöket, hogy Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének döntése értelmében
Szentgotthárd város szabályozási tervének, helyi építési
szabályzatának módosítása – egyszerűsített eljárás – véleményezési szakasz kapcsán elkészült a helyi építési
szabályzat és a szabályozási terv módosításának tervezete.

Az előzetes tájékoztató dokumentáció megtekinthető a
http://hivatal.szentgotthard.hu/hirdetmenyek/
telepulesrendezes-telepulesfejlesztes/
telepulesrendezes/folyamatban-levo-eljarasok-2/
telepulesszerkezeti-terv-helyi-epitesi-szabalyzat-esszabalyozasi-terv-modositasa-teljes-eljaras.html
menüpontban, valamint a Közös Önkormányzati Hivatal városüzemeltetési osztályán, ügyfélfogadási időben.

A tervezet megtekinthető a
http://hivatal.szentgotthard.hu/hirdetmenyek/
telepulesrendezes-telepulesfejlesztes/
telepulesrendezes/folyamatban-levo-eljarasok-2/
telepulesszerkezeti-terv-helyi-epitesi-szabalyzat-esszabalyozasi-terv-modositasa-egyszerusitett-eljaras.
html
menüpontban, valamint a Közös Önkormányzati Hivatal
városüzemeltetési osztályán, ügyfélfogadási időben.

A településfejlesztéssel, településrendezéssel és
településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi
egyeztetés helyi szabályairól szóló rendelet értelmében
a módosítás tervezete kapcsán:
a) település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes, vagy jogi személy, vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet,
b) a város teljes lakossága – valamennyi ténylegesen
Szentgotthárdon élő és bejelentett lakcímmel rendelkező
felnőtt állampolgár
c) a szentgotthárdi székhellyel, telephellyel rendelkező
gazdálkodó szervezet,
d) a szentgotthárdi székhellyel bejegyzett civil szervezet,
e) a környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján
a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába
– a partnerségi egyeztetés megkezdése előtt legalább
30 napnál korábban – a polgármesternél írásban bejelentkező egyéb szervezet

A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés
helyi szabályairól szóló rendelet értelmében a módosítás
tervezete kapcsán:
a) település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes-, vagy jogi személy, vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet,
b) a város teljes lakossága – valamennyi ténylegesen
Szentgotthárdon élő és bejelentett lakcímmel rendelkező
felnőtt állampolgár
c) a szentgotthárdi székhellyel, telephellyel rendelkező
gazdálkodó szervezet,
d) a szentgotthárdi székhellyel bejegyzett civil szervezet,
e) a környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján a
településrendezési eszközök véleményezési eljárásába – a
partnerségi egyeztetés megkezdése előtt legalább 30 napnál korábban – a polgármesternél írásban bejelentkező
egyéb szervezet

írásban észrevételt tehet,

írásban észrevételt tehet,

2017. szeptember 29-ig.

2017. szeptember 26-ig.

Az észrevételeket az önkormányzat címére – 9970
Szentgotthárd, Széll K. tér 11. – vagy a polghiv@
szentgotthard.hu e-mail címre szíveskedjenek eljuttatni.

Az észrevételeket az önkormányzat címére – 9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11. – vagy a polghiv@szentgotthard.
hu email címre szíveskedjenek eljuttatni.

Felhívom figyelmüket, hogy csak a névvel, címmel
ellátott dokumentumokat van lehetőségünk észrevételként kezelni.

Felhívom figyelmüket, hogy csak a névvel, címmel ellátott dokumentumokat van lehetőségünk észrevételként
kezelni.

Tájékoztatom továbbá a település lakosságát, a partnerségi egyeztetésben részt vevők körét, hogy e tárgyban
2017. szeptember 18-án (hétfőn) 17 órakor lakossági fórumot tartunk, amelynek helye a Közös Önkormányzati
Hivatal Refektóriuma.

Tájékoztatom továbbá a település lakosságát, a partnerségi egyeztetésben részt vevők körét, hogy e tárgyban 2017.
szeptember 18-án (hétfőn) 17 órakor lakossági fórumot
tartunk, amelynek helye a Közös Önkormányzati Hivatal
Refektóriuma.

Szentgotthárd, 2017. szeptember 8.
Tisztelettel:

Szentgotthárd, 2017. szeptember 8.
Huszár Gábor
polgármester

Tisztelettel: 

Huszár Gábor
polgármester
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Már nem idegen e táj – Találkozások és határkövek
Lezajlott a harmadik Tájidegen
- Szentgotthárdi Művészeti
Szabadnapok, ami már nem is
oly’ idegen a szentgotthárdiak
és az erre a programsorozatra
érkező vendégek számára.
Az elmúlt évekhez képest
sokkal nagyobb volumenű
képzőművészeti előadások,
workshopok várták a nagyérdeműt augusztus 9-13. között.
Huszár Gábor polgármester
megnyitójában hangsúlyozta
a kultúra és a művészetek
fontosságát, melyet az önkormányzat évről évre egyre
inkább támogat.
W. Horváth Tibor képzőművész, a Művészeti Szabadnapok egyik létrehozója
a Salsa Malverde kiállítás
finisszázsa után osztotta meg
velünk gondolatait: – A négy
és fél nap alatt a látogatók
találkozhattak magas humorfaktorú festményekkel. A

filmvetítések alkalmával Vágvölgyi András vezetett min-

a város terein létrehozott
performanszokban.

Az érdeklődőket festészeti
és fotográfiai gyakorlatokkal
várta Kopasz Tamás, Marjai
Judit és Szurcsik József, és
egy jóízű beszélgetés Wahorn
Andrással a művészetről, életről, halálról. A programsorozat
(záró)csúcspontja a Lukács
Mihály rendezte Határkő című
színházi előadása volt, hintákkal és szürreális mozdulatok
sorával.
Horváth R. László
Fotó: Fébert Ildikó

ket a film kulisszái, mélyebb
tartalma felé. A „hollywoodi
szuperprodukció” szokatlan
gondolatokkal és megoldásokkal állította szembe a nézőket. Szirtes János performance művésszel alkottunk
kollektív performanszokat,
azok mechanikáját és dokumentálást gyakoroltuk (…) a
hármashatár jelentéseit, valamint a határ fogalmi lényegét
vizsgáltuk és interpretáltuk

Felmérték a fák egészségi állapotát
Augusztusban nagy vihar,
erős szélrohamok söpörtek
végig Szentgotthárdon és
környékén, tetemes károkat
okoztak. A közelmúlt természeti csapásai is időszerűvé
tették a városban lévő fák
kockázatitényezőinek felülvizsgálatát.
Gyökös Gergő okleveles kertészmérnökkel vettük szemügyre az árnyat adó óriásokat.
– Hetvennél valamivel több
fának a vizsgálatát kértük –
mondta a főkertész. – Szentgotthárd 2016 óta térinformatikai rendszer segítségével
tervezi a városi zöldfelületek
fenntartási munkálatait. A cél,
hogy a fákat minél hosszabb
ideig tartsuk meg a városban.
Ez csak szakszerű, tervezett
fenntartással lehetséges, fakataszter segítségével.

Honnan is lehet tudni,
hogy valamely fának a törzsét, a tartóvázát már valami
megtámadta? E kérdésre
Ócsvári Gábor erdőmérnök,
a Magyar Mérnöki Kamara
bejegyzett szakértője adott
választ. A Hunyadi úti Temetőkápolna környezetében
található liget fái közt sétálva
egy a fatörzs alján megbúvó
taplógombára mutatott a
szakember.
– A gombák dolga (az esetek
többségében) lebontani az
elhalt szerves anyagot. Nagy
valószínűséggel ennek az
őshonos magas kőrisnek már
„üreges a belseje”.
Ócsvári Gábor kalapáccsal
kopogtatta a fát körbe-körbe.
Éles és tompa pufogások váltották egymást. A fa átmérőjétől függően meghatározott
számú „szögeket” helyezett el,

amelyek megkopogtatásával
hangrezgést keltett a fa belsejében.
– A vizsgálat elve, hogy az
egészséges fában terjed a
hang, a korhadt-üreges részt
pedig megkerüli. A relatív
hangterjedési idő méréséből
készült számítógépes rajz
majdhogynem megegyezik a
fában elhelyezkedő keresztmetszeti gyengüléssel.
A vizsgálat pár percet vett
igénybe, a rögtönzött „nem
hivatalos” eredmény szerint
a vizsgált fa 48 %-a üreges.
Azonban ez jelenleg még
nem veszélyes, mintegy 190
százalékig (tehát majdnem
kétszerese a minimum biztonságnak) „biztos”, hogy ez a
fa akár egy 120 km/h szélvészt
is elbír törés nélkül. De ez csak
egy gyors állapotfelmérés volt,
becsült adatokkal.

A „fábanézés” végleges
számszaki eredménye egykét héten belül várható.
Horváth R. László
Ócsvári Gábor erdőmérnök és
Gyökös Gergő kertészmérnök
vizsgálja a fát
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Nyári olvasótáborok a Móra Könyvtárban
A Móra Könyvtár hagyományosan évente két napközbeni
olvasótábort szervez: júniusban és augusztusban. Idén
június 26-30. között és augusztus 21-25. között 20 kisdiák vett
részt napközbeni táborban. A
programokban sok hasznos
ismeretre tehettek szert a gyerekek, de érdekes foglalkozásokon, kirándulásokon is részt
vettek Hegedűsné Borbély
Krisztina gyermekkönyvtáros
vezetésével.
A könyvtár hagyományainak megfelelően 2017. június 26-30. között rendezték a
könyvtár nyári olvasótáborát.
A programok között kézműves
foglalkozás, játékos feladatok,
egész napos kirándulás és
tanyai látogatás is szerepelt.
Különösen emlékezetes volt
a veszprémi állatkertben tett
látogatás, amit másnap kézműves foglalkozáson is megörökí-

tettek. A táborban sok játékra,
fagylaltozásra is volt lehetőség.
A gyerekek valamennyien
nagyon jól érezték magukat,
a szülők is elismerően nyilatkoztak a tábori programokról, s
elmondásuk szerint is fantasztikus élményekben volt részük
a résztvevő kisdiákoknak.
Augusztusban a nyári szünet
utolsó teljes hetében 21-25. között ismét táborozhattak a gyerekek a gyermekkönyvtárban.
A tábor programjában kézműves technikák megismerése és gyakorlása szerepelt. A
gyermekkönyvtáros csuhéba-

ba-készítőt, kosárfonót is vendégül hívott, hogy a gyerekek
szakavatott kézből ismerjék

és a városi televízió műhelyébe
is betekintést nyertek. Felvételt
is készítettek a tévések az alkal-

meg ezeket a már szinte feledésbe menő foglalatosságokat.
De készítettek ékszerdobozt,
gyurmaékszert, pólót festettek,

mi „bemondókkal”. Egy teljes
napon kirándultak. Sümegen
a történelmi várban töltöttek
hosszabb időt, s Diáklakomán
is részt vettek, s hazafelé Keszthelyen a Balaton partján is
eltölthettek egy kis időt.
A táborban sok érdekes tevékenységben vehettek részt,
s hasznos ismeretekkel gyarapodtak. A könyvtár olvasótáborai évtizede töretlen
népszerűségnek örvendenek.
M. P.

A felnőttek közül is sokan választják a szakképzéseket
Új tanévet kezdett az SzMSZC
III. Béla Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája is. A szentgotthárdi iskola továbbra
is a Szombathelyi Műszaki
Szakképzési Centrum tagintézménye, szakközépiskolai
és szakgimnáziumi képzések indultak nappali és esti
tagozaton. Húsz osztályban,
hozzávetőleg 350 beiratkozott diákot oktatnak. Korpics
Ferenc igazgatót kérdeztük a
2017/2018-as tanévről.
– Érezhető volt-e, ebben a
tanévben is, hogy a szakképzések változása miatt, elbizonytalanodtak a szülők és a
gyerekek, kevesebben választották ezt a két iskolatípust?
– A beiratkozásoknál azt
tapasztaltuk, hogy a nappali tagozatra a 9. évfolyamon a tavalyi tanévhez hasonlóan alakult

a beiskolázás, a felnőttoktatást
illetően viszont növekedett a
tanulási kedv, gyakorlatilag
még mindig folyamatos a jelentkezés. Bátorítunk is mindenkit, hogy a CNC-gépkezelő,
CAD-CAM informatikus, vendéglátás-szervező, valamint
az automatikai technikus osztályokba kérjék felvételüket.
Még tudjuk fogadni a felnőtt
tanulókat a kétéves, érettségire
felkészítő osztályok nappali
és esti tagozatán, ahol csupán
4 tantárgyból kell érettségit
tenniük. A szakközépiskolában
az idén se tudtuk a pincér és
asztalos képzést megszervezni,
mert ezekre a szakmákra kevesen jelentkeztek. Terveztük
a kis- és középvállalkozások
ügyintézője szakképzés bevezetését, de a mostani tanévben
ez sajnos nem indítható Vas
megyében.

– A 2016/2017-es tanév végén tettek először ágazati
szakmai érettségit a diákok.
Hogyan sikerült a megmérettetés?
– Az érettségi kötelező
tantárgya lett a 2017. tavaszi
vizsgaidőszaktól az ágazati
szakmai érettségi, amelyen
négy év, és több szakmai
tárgy tananyagát kérték számon a központi írásbeli és
az iskola szaktanárai által
összeállított szóbeli tételek
alapján. Tavasszal gépészet
ismeretek és vendéglátóiparismeretek tantárgyakból
vizsgáztak a tanulók. Az új
rendszer kiforratlansága
miatt, a gépészet írásbeli
lényegesen nehezebb lett,
de minden tanulónk teljesíteni tudta az érettségi
követelményeket és folytatják tanulmányaikat a régen

technikusinak nevezett 13.
ún. szakképző évfolyamon.
– A szakképzési centrumok
fejlesztésére számos pályázatot írtak ki, mire számíthatnak
a szentgotthárdi iskolában?
– A szakképzési centrumokra kiírt pályázatok még
elbírálás, vagy beadás alatt
állnak. A Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum
sikeres pályázatának köszönhetően 150 napelem, valóságos naperőmű kialakítására
számíthatunk iskolánkban, a
tanműhely és a tornaterem
tetején már ott vannak a napelemek. Az infrastruktúra és
az informatika fejlesztése is
napirenden van, pedagógus
továbbképzések, új típusú,
ingyenes nyelvi tanfolyamok
indítása is várható az új tanévben.
(t. m.)
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1Úton a gyermekáldásért
Az idén is túlnyúlt Magyarország határain az 1Úton zarándoknap: augusztus 26-án
több mint 10 ezren haladtak
a Mária-úton Ausztriában,
Felvidéken, Erdélyben, Délvidéken és a Muravidéken is.

latot szerveztek – az erre
vállalkozók két keréken tapasztalták meg a zarándoklás
testet, lelket formáló erejét.

Szentgotthárdra mintegy
száz zarándok érkezett, akik
kapcsolódva a nemzetközi
zarándoknaphoz, a gyerme-

A templom előtt sorakoztak föl a
zarándokok

Vas megyében a HalogyVasvár, a Hosszúpereszteg-Vasvár, a Halogy-Szentgotthárd, a Kőszeg-Csepreg
szakaszokat tették meg a
zarándokok. A CelldömölkVárkesző-Celldömölk útvonalra kerékpáros zarándok-

kekre várókért ajánlották fel
imáikat.
A Keresztény Megmozdulásokért Egyesület Szentgotthárd koordinálásában két
csoport érkezett a városba,
egyik Halogyról indult, a másik a szlovéniai Markovci településről. A szentgotthárdi
Nagyboldogasszony plébániatemplomban bemutatott mise
után, a jólelkű adományozóknak köszönhetően, közös
szeretetlakomán vettek részt
a gyalogos zarándokok.
Horváth R. László

Takarékos világítást alakítottak ki a könyvtárban

Évek óta problémás volt a
könyvtár felnőtt részlegében
a kiégett neoncsövek cseréje, s már egy éve a világítást

relve, s másfél évtizede festés
sem volt a könyvtárban.
A fenntartó önkormányzat
az idei évi költségvetésében
mintegy hatmillió forintot
hagyott jóvá a felújításra. Ebből
új villanyhálózatot építettek
ki a felnőtt részlegben és az
internet teremben, s egyúttal
a számítógépes hálózat kábelei
is a falakban lévő csatornákba
kerültek. Álmennyezet felszerelésével csökkent a helyiségek
belmagassága, ledes világítás
került a kazettákba. Így költséghatékony megoldás született

sem lehetett lekapcsolni a
hagyományos módon, csak
áramtalanítással. A magas
belmagasság és a régi villamos hálózat gazdaságilag is
kifogásolható volt, a füstjelzők
is szabálytalanul lettek felsze-

mind a fűtés, mind a világítás
szempontjából. A biztonsági
rendszer szakszerű elhelyezése fontos egy könyvtárban, így
új mozgás- és füstérzékelőket
szereltek fel, most már szabályosan. Ez a tétel, több más

Éve k ó t a k ü s z kö d t e k a
könyvtárosok és az olvasók a
könyvtár felnőtt részlegében
a nem megfelelő világítással. Idén nyáron a fenntartó
szentgotthárdi önkormányzat biztosította a felújítás
költségét. Új villanyhálózatot
és álmennyezetet szereltek
be, s ki is festették a kölcsönzőt és az internet termet.

költséggel együtt a könyvtár
büdzséjét terhelte. Mivel a felújítás idejére ki kellett üríteni
a két helyiséget, festésre is sor
került a visszaköltözés előtt.
Az utolsó részleges felújítás
másfél évtizede történt, a villamos hálózat pedig sok évtizeddel ezelőtt épült ki, így bőven
ráfért a felújítás, hiszen egy
könyvtárban fontos, és előírás

is a megfelelő fényerősség. Bár
a felnőtt részleg majd két hónapig zárva tartott, a felújítás után
az olvasók megelégedéssel
fogadták a látottakat. Bútor- és
függönycserére nem került
sor – nem is volt rá szükség –,
a látogatók mégis egy teljesen
megújult részlegként tekintettek a kölcsönző- és internet
teremre.
M. P.
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Csikós Brigitta 7.
a
Páli Cintia 6. b bronz minősítés
Sömenek Ivett 6.
b
Köncz Nóra 6. b

13

Szentgotthárd és Térsége Iskola Széchenyi István 5- 8. Évfolyamos Általános Iskolája
Testnevelés
Diákolimpia úszás- női vegyes
váltó

és Térsége Iskola Széchenyi István 5- 8. Évfolyamos Általános
ASzentgotthárd
2016 / 2017es tanév tantárgyi
versenyeinek eredményei
Iskolája
Diákolimpia- mezei futóverseny
A 2016 / 2017- es tanév tantárgyi versenyeinek eredményei
Kategória
Matematika
Bolyai János Matematika
Csapatverseny

Zrínyi Ilona Matematika Verseny

Tanuló

Baranyai Ferenc
7. a
Nagy Viktor 7. a megyei 7.
Takács Dorián 7.
a
a megyei fordulón az
iskola
Puskás Máté 6. b
legeredményesebb
versenyzője

Magyar nyelv és irodalom
Móra Ferenc Városi Könyvtár által
Tóth Luca 6. b
szervezett
Závecz Roland 8.
vers- és prózamondó verseny
b
Németh Ruben 7.
c
Sebestyén Virág
7. c
Simonyi Zsigmond helyesírási
Monek Hanna 6.
verseny
b
Majoros Csenge
7. c
Závecz Roland 8.
Kazinczy szépkiejtési verseny
b
Arany János vers- , énekelt vers- és Lugosi Liliána 8.
prózamondó verseny
c
Németh Ruben 7.
c
Sebestyén Virág
7. c
Závecz Roland 8.
b
Történelem
Vasi Értéktár
Sárvári Nelli 8. c
Pukhely Kata 8. c
Hertelendy
Emese 8. c
Fodor Rebeka 8.
c
Szt. Gotthárd napja
Pukhely Kata 8. c
Hertelendy
Emese 8. c
Zaicz Botond 8. c
Német nyelv
Mesics- Leiner
Német nemzetiségi szavalóverseny
Félix 5. b

Német nemzetiségi tanulmányi
verseny

Országos német nyelvi verseny
Angol nyelv
Angol nyelvi szavalóverseny

Országos angol nyelvi verseny
Ének- zene
Körzeti népdaléneklő verseny
(egyéni)

Eredmény

Diákolimpia- többpróba- egyéni
összett verseny

Tonweber Ágnes

Diákolimpia- hárompróba

Kovács Jánosné
Kocsisné Takács
Éva

különdíj

Lászlóné Király
Tünde

1. helyezés

Takács Tiborné

3. helyezés
különdíj
megyei 7.

Lászlóné Király
Tünde

megyei 17.

Takács Tiborné

területi 2.

Takács Tiborné

arany minősítés

Lászlóné Király
Tünde

ezüst minősítés

Takács Tiborné

ezüst minősítés

Takács Tiborné

bronz minősítés

Takács Tiborné

megyei 12.

Katona Beáta

2. helyezés

Katona Beáta

megyei 2.

Csuk Hajnalka

területi 22.
Mikos Abigél 5. b megyei 5.
Závecz Roland 8.
megyei 1.
b
Pável Lóránd 8. b megyei 4.
Monek Bálint 8. b megyei 6.
Laczó Lévi 7. c megyei 3.
Márton Alexa 8. c arany minősítés
Lugosi Liliána 8.
arany minősítés
c
Hertelendy
ezüst minősítés
Emese 8. c
Sárvári Nelli 8. c megyei 15.
Pukhely Kata 8. c megyei 15.
Nagy Nóra 6. a

Felkészítő

arany minősítés

Csuk Hajnalka

Krányecz Teréz
Katona Beáta

Katona Beáta

Offnerné Hadrik
Tímea

Hargitai Levente
bronz minősítés
5. a
Körzeti népdaléneklő verseny
(csapat)

Soós Kata 7. a

bronz minősítés

Csikós Brigitta 7.
a
Páli Cintia 6. b bronz minősítés
Sömenek Ivett 6.
b
Köncz Nóra 6. b
Testnevelés
Diákolimpia úszás- női vegyes
váltó
Diákolimpia- mezei futóverseny
Diákolimpia- többpróba- egyéni
összett verseny

Sömenek Ivett 6.
megyei 1.
b
országos 12.
Mihályfi Dóra 5.
megyei 4.
b
Horváth Dávid 6.
megyei 1.
c
országos 12.

CsászárBartakovics Csaba
Hegyi József
Pappné Restás
Csilla

Vöröskereszt
Területi csecsemőápolási verseny
(csapat)

Sömenek Ivett 6.
megyei 1.
b
országos 12.
Mihályfi Dóra 5.
megyei 4.
b

Horváth Dávid 6.
megyei 1.
c
országos 12.
Muzsi Boján 7. a megyei 10.
Németh Marcell
megyei 7.
5. b
Csrenkó Petra 6.
4. helyezés
c
Nagy Nóra 6. a
Köncz Nóra 6. b
Sárközi Szandra
7. b

Elsősegélynyújtó verseny (területiPuskás Máté 6. b 1. helyezés
csapat)
(gimnázium
csapatával)
Nagy Nóra 6. a 2. helyezés
Köncz Nóra 6. b
Csrenkó Petra 6.
c
Sárközi Szandra
7. b
Kálmán Viktória
8. b
Kaincz Cintia 8. b 3. helyezés
Takács Cintia 8. b
Sztraka Nóra 8. c
Bedi Dóra 8. c
Bedőcs Lilien
Elsősegélynyújtó verseny
Puskás Máté 6. b megyei 2.
(gimnázium
csapatával)
Diákönkormányzat
Szentgotthárdi Ifjúsági Nap
Kollarits Ádám 5.
2. helyezés
(vetélkedő)
a
Orbán Marina 5.
c
Závecz Gréta 5. c
Sárvári Alíz 5. c
Németh Fanni 5.
c
Orbán Léna 5. c
Kalamár Ajsa 6. c
Póczak Vivien 6.
c
Orszáczky Réka
6. c
Háklár Ármin 8.
megyei 4.
Kresz verseny
b
"Fürdőkultúra fejlesztéséért Vas
5. b osztály
3. helyezés
megyében" pályázat

CsászárBartakovics Csaba

Hegyi József
Pappné Restás
Csilla

Hegyi József
Kissné Unger
Anita

Hurtik János
Hegyi József

Köszönetnyilvánítás
A Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd
intézménye ezúton szeretné kifejezni köszönetét a
SZEOB Játékvár Óvoda Szülői Munkaközösségének az
általuk gyűjtött és intézményünknek eljuttatott tartós
élelmiszerekért, amelyeket a rászoruló, hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek és családjaik számára
eljuttattunk.
Továbbá ezúton fejezzük ki köszönetünket a St. Gotthard
Spa & Wellness vezetőségének azért a nagylelkű felajánlásáért, amellyel három alkalommal ingyenesen biztosította
19 fő hátrányos helyzetű kisgyermeknek, hogy a központunk által idén is sikerrel lebonyolított Menő Manó Nyári
Napközbeni Tábor, valamint gyermekfelügyelet idején a
fürdőben felejthetetlen élményekhez jussanak.
Köszönettel:
Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd

Szentgotthárd
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Városi programajánló
Szeptember 16-22. Európai Mobilitási hét
Szeptember 16. „Csobbanj, Szentgotthárd”
Szeptember 17. 8:00 Gyalogtúra az Orfalui Teaháztól Szalafőre
a Pityerszeri Népi Műemlékegyütteshez és vissza
Szeptember 18. 19:00 Latinzumba Horváth Kristóffal
(Hunyadi u. 21. ÁFÉSZ Iroda)
Szeptember 19. 14:00 Szeniortánc (Hunyadi Vendéglő)
15.00 Torna (Rákóczi u.5. Háziorvosi rendelő emelete)
Szeptember 20. 1:.00 Nordic Walking (Indulás a Színház elől Rábafüzesre és vissza)
Szeptember 21. 17:00 Kerékpártúra (Indulás a Szökőkúttól a Szentgotthárdi Csata emlékműhöz)
Szeptember 22.
Városi Sportnap
Autómentes nap
Pontos időpontok és további részletek a Mobilitási Hét plakátján
Szeptember 20. 18:00 – „Harcban a gonosszal”
(Ördögűzés a Katolikus Egyházban) címmel tart előadást
Pete Polgár Máté szentgotthárdi káplán atya
Helyszín: Refektórium
Szeptember 23. 17:00 – Youtuber Day
BLITCH Megyeri Máté és Ritóper Ramón
Royal Szabi
Helyszín: Színház. A belépés díjtalan, de előzetes regisztrációhoz kötött!
Szeptember 26. 17:00
Nyugdíjas Pedagógusok Kézműves kiállításának megnyitója
Helyszín: Színház aula
Szeptember 28-30. Kern-Koltai Napok
Október 2. 17.00 A Takács Jenő AMI Zenei Világnapi koncertje
Helyszín: Refektórium
Október 5. Nyugdíjas Világnap. Helyszín: Színház
Október 7. 17:00 A lélek útja – Szukics Zsolt könyvének bemutatója. Helyszín: Színház
Október 14. 17:00 Kórustalálkozó a Zenei Világnap tiszteletére
Helyszín: Refektórium

MOZIMŰSOR
szeptember 15. 19:00,
szeptember 17. 18:00, szep
tember 19. 19:00

Barry Seal – A beszállító
(szinkronizált amerikai thriller – 2D)
szeptember 16. 17:00, szep
tember 17. 16:00

Egy ropi naplója – A nagy
kiruccanás (szinkronizált
amerikai családi vígjáték – 2D)
szeptember 16. 19:00,
szeptember 18. 19:00
Amityville – Az ébredés
(szinkronizált amerikai horrorfilm – 2D)
szeptember 22. 19:00,
szeptember 24. 18:00

Atomszőke (szinkronizált
amerikai akcióthriller – 2D)

Papok szüleinek mondott
köszönetet a megyés püspök

Székely János megyés püspök
Tizenegyedik alkalommal
mutattak be hálaadó misét
a szentgotthárdi Jó Pásztor
(Brenner-emlék) kápolnában augusztus 26-án, a jelen
lévő lelkipásztorok és szüleik
együtt mondtak köszönetet a
hivatásokért.
Idén Székely János megyés püspök köszöntötte a
jelen lévő lelkipásztorokat, a
megjelent híveket, valamint

a Brenner-Imaszövetség tagjait. Mint mondta, igen nagy
áldás a pap életében a szülői
szeretet és az imádság. A
főpásztor hangsúlyozta, az
idei évben öt új papi hivatás
indul az egyházmegyében,
a köszönet mellett kérte a
hívek további imáját a papi
hivatásokért.
Horváth R László
Fotó: Bana Ferenc

szeptember 23. 17:00,
szeptember 24. 16:00

1945 (magyar film – 2D)
szeptember 29. 18:30 –
Kern-Koltai Napok
A miniszter félrelép (magyar filmvígjáték – 2D)
A vetítés után közönségtalálkozó a főszereplőkkel!
szeptember 30. 17:00, október 1. 16:00

Anyák elszabadulva (szinkronizált amerikai vígjáték
– 2D)
szeptember 23. 19:00,
szeptember 25. 19:00
Terminátor 2 – Az ítélet
napja (szinkronizált amerikai
sci-fi akciófilm – 3D)
s z e p te m b e r 2 6 . 1 9 : 0 0
(Filmklub)

Óriásláb fia (szinkronizált
belga-francia családi animációs film – 3D)

Szentgotthárd
szeptember 30. 19:00, október 1. 18:00, október 2. 19:00,
október 3. 19:00

Kingsman: Az Aranykör
(szinkronizált angol-amerikai
akcióvígjáték – 3D)
október 6. 19:00, október
9. 19:00

Az (szinkronizált amerikai
horrorfilm – 2D)
október 7. 17:00, október
8. 16:00
A szerencse háza (szinkronizált amerikai vígjáték – 2D)
október 7. 19:00, október
8. 18:00
Amerikai bérgyilkos (szinkronizált amerikai akcióthriller
– 2D)
október 10. 19:00 (Filmklub)
A mélység kalandora
(szinkronizált francia életrajzi
film – 2D)

2017 ŐSZI FILMKLUB
Mottó: KépTár
szeptember 26. 19:00
1945 (magyar film)
október 10. 19:00
A mélység kalandora (francia életrajzi film)
október 24. 19:00
Oroszlán (ausztrál-angolamerikai életrajzi dráma)
november 7. 19:00
A dán lány (amerikai-angol
életrajzi dráma)
november 21. 19:00
Az utolsó tangónk (argentin-német dokumentumfilm)
december 5. 19:00
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Fúsi (izlandi romantikus
dráma)
december 19. 19:00
Modern idők (amerikai vígjáték)
A vetítésekre kéthetente kedden kerül sor. Klubjegy: 800 Ft
– kedvezmény: 600 Ft/alkalom
legalább négy különböző filmre
előre megvásárolt tikett esetén.
Az előadásokat követően a
Vidanti Family Shop jóvoltából
teázással egybekötött beszélgetés várja az érdeklődőket a
filmszínház galériáján. További
információk és online helyfoglalás: www.csakanyimozi.hu

Egészségünkért, ismeretterjesztő sorozat (13.)
Dementia-2017
A dementia vonatkozásában elsősorban manapság
a laikusok számára az Alzheimer-kór jelent tragikus
megbetegedést. Sokkal enyhébb, múló jellegű panaszok
esetén is a laikus Alzheimer
betegségre gondol. Jó esetben
egy alapos belgyógyászati,
ideggyógyászati és pszichiátriai vizsgálat kideríti az
okot, ami csak részben jelent
Alzheimer-betegséget, ami
az agy előrehaladó, bizonyos
területeinek pusztulásával
járó, súlyos emlékezet- és
működészavart jelent.
A kor előrehaladtával többféle szellemi képesség kopik,
ezek közül elsősorban az
emlékezetzavar a leginkább
észrevehető. Vannak korfüggő feledékenységnek nevezett elváltozások, amelyek
nem jelentenek dementiát.
Vannak viszont fokozatosan
előrehaladó feledékenységek, amik már a dementia
részjelenségei.
Már az 1960-as években
elkülönítettek jóindulatú
időskori feledékenységet a
kóros feledékenységtől. Az
előbbire az a jellemző, hogy
a kevésbé fontos részletekre

nem emlékszik a beteg, magára az eseményre azonban
igen. Nem progresszív természetű, tehát nem előrehaladó,
az agyi betegségekre vis�szavezethető feledékenység, azonban a lényegeset
veszíti el, és a fontosat nem
tudja visszaidézni.
Korfüggő feledékenység
ötvenéves kor felett jelentkezik, elsősorban a nevek,
tárgyak felidézésében, a
tárgyak helyének elfelejtésében, összetett feladatok
elvégzésében, vagy a telefonszámok felidézésében okoz
gondot. A vizsgálatok nem
jelentenek dementiát. A kiváltó tényezők szervi elváltozások, amelyek részben agyi
kórokok, működészavarok
következtében, vagy gyógyszer hatására lépnek fel, ezek
is okozhatnak dementiához
hasonló állapotokat. A szorosabb értelemben vett
dementia fő alkotóeleme az
emlékezetzavar.
Lényege az, hogy memóriazavar jelentkezik, az elvont
fogalmak képzése hiányt
szenved. Jelentkezhet beszédzavar,
ítéletalkotási za-

var, és személyiségváltozás
is kialakulhat, az önellátó
képesség romlik, míg végül
a beteg teljes ellátást igényel.

A betegség lefolyása kórok
függvénye. Vannak visszafordítható dementiák.
A leggyakoribb demen
tiával járó betegség manapság az Alzheimer-kór, ami 50
éves kor táján is jelentkezhet,
de igazán a 65 évesnél idősebb korosztályban fordul elő
gyakrabban, a dementiáknak
az 50-70%-a tartozik ebbe
a csoportba. Előrehaladó
szellemi leépülés jellemzi,
és nincsen gócos agybántalom a CT-felvételeken. A
másik betegcsoport az ér
eredetű dementia, ezek a
20-30%-át alkotják a szellemi
leépülésnek. Elsősorban agyi

katasztrófák, stroke-ok után
alakul ki. Több agyi infarctus
van a hátterében, elsősorban
a kiserek betegségére vezethető vissza. Fontos ezen
betegségek felismerése,
gyógyítása, trombosis megelőzése, elsősorban ideggyógyászati feladat ezen
dementiák megelőzése.
Egyéb dementiák összességében 10–20%-ban fordulnak elő, amelyben ismert
agyi károsodás, vagy ártalom
jelentheti az okot. Mérlegelni
kell a gyógyszerhatások jelentőségét, amik visszafordítható
dementiát okozhatnak.
Különleges formája a
pseudodementia, ami álde
ment iának fordítható magyarul, amely mögött nincs
agyi károsodás, elsősorban a
depressióhoz társul, jóindulatú és átmeneti. Elsősorban
a hangulati élet zavarával jár
együtt, a prognózisa kedvező.
(Az ismertető cikk második
részét a következő lapszámban közöljük. a szerk.)
Dr. Szanyi Tamás,
pszichiáter szakorvos
RENDELŐINTÉZET SZENTGOTTHÁRD
9970 Szentgotthárd, Hunyadi u. 18. Pf.: 70.
Központi számok: 94/380-042; 380-353;
94/554-082; 554-103
Fax: 94/554-083
e-mail: rendelointezet@jupinet.hu
www.rendelointezetsztg.hu
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Az Arany János általános iskola 2016/2017. tanév sporteredményei
Foci
2017. április 4-én a II. korcsoportos, április 10-én pedig
az I. korcsoportos fiúk nyerték
meg a körzeti labdarúgó diákolimpiát. Az őszi és tavaszi
fordulókon is mindkét csapat
veretlenül, látványos játékkal
harcolta ki magának a továbbjutást a megyei döntőre. A
Vépen megrendezett megyei
döntőkben a II. korcsoportosok éppenhogy lecsúsztak
a dobogó legfelső fokáról, és
így az országos döntőről is.
A kisebbek pedig a negyedik
helyet szerezték meg.
A II. korcsoport játékosai:
Nagy Donát, Rózsa Dániel,
Rózsa Marcell, Kolozsvári
Ákos, Németh Marcell, MesicsLeiner Félix, Klement Dávid,
Laczó Patrik, Takács-Földes
Olivér, Reibling Olivér.
I. korcsoport játékosai: Klement Martin, Czotter Péter, Klement Dávid, Székely Máté, Skaper

Botond, Moldován Levente, Laczó
Bálint, Dombóvári Olivér (Felkészítő: Gerebics Gergő).
Sakk
2017. január 06-án és 07-én,
a „Kreis Süd – Jugendme
isterschaft” elnevezésű 2
napos nyílt sakkversenyen
Leitersdorfban (Steiermark,
Ausztria) az U8-as mezőnyben
Librecz Lénárd végzett az 1.
helyen, Kocsis Nóra pedig a
2. helyen. Ugyanezen a versenyen az U10-es korosztályban
Kocsis Viktor a 3. helyet szerezte meg.
2017. február és április között lezajlott négyfordulós XIII.
Dési Sakk Triatlon versenyen
Librecz Lénárd az U8-as korcsoportban az egyes fordulókban 2 második és 1 harmadik
helyezést ért el, és egyéni
összetettben is 2. helyezett lett.
2017. május 13-án a celldömölki X. Ság Hegy Kupán a
csapatversenyben sikerült

elhódítani a csapatok között
a 3. helyezést a Kocsis Viktor,
Kocsis Nóra és Librecz Lénárd
alkotta csapatnak.
2017. május 14-18. között
megrendezett 4 napos nemzetközi nyílt sakkversenyen
Rattenban (Steiermark, Ausztria) Kocsis Viktor a 12 éven
aluliak kategóriájában összesített 3. helyen végzett.
2017. június 05-én a Vas
Megyei Sakkszövetség által
rendezett Négy Évszak Kupa
tavaszi fordulójában az U8as versenyzők között Librecz
Lénárd az 1. helyen végzett.
Kick-Box
Bedi Miklós a Skorpio KBSE
egyesület tagja, iskolánk kisdiákja.
Az idei versenyek és eredmények:
Slovak Open 2017 02. 24-26.
Pozsony: Ezüstérem.
Országos Diákbajnokság
Békéscsaba 2017 03. 25: Arany-

Mobilitás hete – Szeptember 16-22.
Városunk az idei évben is csatlakozott Európa legnagyobb közlekedéshez kapcsolódó kampányához az
Európai Mobilitási Héthez. A programsorozat minden évben szeptember 16–22-ig tart. A heti programokat
a szentgotthárdi Egészségfejlesztési Iroda a Pannonkapu Kulturális
Egyesület és Szentgotthárd Város
Önkormányzata szervezik. A hét
szeptember 16-án szombaton kezdődik a „Csobbanj Szentgotthárddal”,
ami a város illetve a kistérség lakói
számára (előzetes regisztráció után)
ingyenes belépést biztosít városunk
élményfürdőjébe. A második nap
(09.17-én) az orfalui teaház elől gyalogtúrán (Orfalu-Pityerszer-Orfalu)
vehetnek részt az érdeklődők. A hét
további programjai: 09.19. Szeniortánc 14:00-tól Hunyadi vendéglő,

Torna EFI 15:00-tól, 09.20. Nordic
Walking 15:00 Színház előli indulás,
09.21. 15:45-től EFI torna, 17:00-tól kerékpártúra, 09.22. Autómentes nap –
Szökőkút – ajándékok a kerékpárral
és gyalogosan érkezőknek. Szintén
pénteken lesz a Városi Sportnap is,
ahol délelőtt az oktatási intézmények tartanak kihelyezett testnevelésórákat a Színház előtti téren,
délután pedig a városlakókat várják
a szervezők. A délután programja:
teqball, Holdfényliget – ládaépítő
játék, falmászás, talpdiagnosztikai
vizsgálat, TRX bemutató, spinning,
gyerektorna, foci freestyle bemutató,
tenisz illetve további sportágak. További információ: Pannonkapu Kulturális Egyeület: (94) 554 106 illetve
Efi: (94) 380 094. A szervezők minden
érdeklődőt szeretettel várnak!

érem KBH Masters Graz 2017
05. 06. : Ezüstérem.
Magyar Világkupa Budapest
2017 05. 18.-21: Bronzérem
Mattersburg Austria Open
2017 05. 27. : Ezüstérem.
Országos Utánpótlásb aj
noks ág Esztergom 2017 06.
03.: Aranyérem Magyar Bajnoki cím.
Úszás
Országos Úszó Diákolimpia
Kovács Hédi 50 méter hátúszás 0:44’9 egyéni csúcs
(Felkészítő: Huszár Vanda)
Torna
Területi diákolimpia Torna
„B” kategória: összetett csapatverseny A csapat tagjai: Kovács
Hédi, Mészáros Izabella, Kozó
Jázmin, Sipos Adél, Hegyi Szófia, Szabó Letícia. (Felkészítő:
Huszár Vanda).
(Anyagtorlódás miatt közöljük most az eredményeket.
A szerk.)
(Információ: Arany iskola)

Terepfutóverseny
a Hársas-tónál
A Veszprémi Tájékozódási SE szervezte meg az
II. Őrségi Nyár terepfutóversenyt a máriaújfalui
Hársas-tó körül.
Közepen Karsai Márton ,
A kissé borongós
a képen jobbra Pável Kornel
időben megrendezett viadalon a
Dunántúl számos
pontjáról érkezett versenyzők
választhattak a
két különböző táv
között. A 11 km-es
távon Karsai Márton győzött új pályacsúccsal. A jó
hangulatú verseny
után a szervezők halászlével várták a futókat.
Gotthárdi eredmények:
Férfi 3 kör 6,6 km 1. Somogyi Gábor Synergy
Fitness Szentgotthárd 25:43, 2. Borbély Attila
Szentgotthárd 30:09.
Férfi 5 kör 11 km 1. Karsai Márton Szentgotthárd 41:16, 2. Pável Kornél Szentgotthárd 49:21
5. Kozó Tamás Szentgotthárd 55:55, 6. Id. Borbély
Sándor 56:21.
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Versenyszellem és gyermeknevelés a Haladás égisze alatt
Vas megye legsikeresebb
sportegyesülete, a Haladás
VSE neve ismerősen csenghet mindazok számára, akik
a versenysportágak szerelmesei. A tradicionális klub
tekintete azonban nemcsak
a frontvonalra irányul, hanem az utánpótlás-nevelés
is kiemelkedő prioritásnak
számít. A vidéki sportágfejlesztés felkarolása is e célok
egyike, a jól működő egységes
felmenő rendszer fenntartása
régóta a kiemelt projektek
közé tartozik. A kézilabdában
a stabil alapok lefektetése már
javában zajlik, valamennyi
környékbeli gyermek számára elérhető közelségbe
került az alapvető szakmai
törzsanyag megtanulásának
lehetősége. Az egyesület számára a szigorúan vett szakmai
fejlődés mellett az egészséges

nevelés, a közösségépítés, a
fiatalok életszemléletének
javítása úgyszintén terítéken
van. A rendszeres testmozgás
egészen kicsi korban letéteményese a későbbi egészséges
személyiségnek, és a megfelelő életvitel kifejlesztésének,
így napjainkban egyre több
szülő pénzt és időt nem sajnálva járatja edzésekre csemetéit.
A Haladás VSE szponzorációs
együttműködés keretében
támogatja, illetve felkarolja
a környékbeli települések
egyesületeit, hogy a gyerekek
számára mindenhol elérhetővé váljon a sportág, és egyfajta
létraként szolgáljon a későbbi
sikeres élet kialakításában. Az
U8- és U9-es korosztályban
fontos lehetőségek rejlenek,
ennél fogva a sportklub nagy
erőket mozgósít, hogy teljes
infrastruktúrával és szellemi

háttér-bázissal támogassa a
szentgotthárdi edzések, valamint képzés beindulását. A
szülők számára az új keletű
lehetőség biztosítja a rendszeres testmozgás iránti igényt,
a fiatalok mozgás-koordinációjának megalapozását,
valamint nem utolsósorban
a szabadidő értékes eltöltését. A sport egészségfejlesztő
hatásának egyik alappillére
ugyanis, hogy a gyermekek
a lehető legfiatalabb korban ismerkedjenek a mozgás
örömével, hiszen később az
élsporttól elkanyarodva is ez
szinte pótolhatatlan előnyöket hordozhat magában. Az
egységes rendszer kialakításában a Magyar Kézilabda
Szövetség is támogató kezet
nyújt a Haladás VSE számára, hiszen az utánpótlásból
kikerülő játékosok többsége

előtt egy komplett életpálya-modell rajzolódhat ki. A
korosztályos csapatok ugyanis
rendre megmérettetik magukat a bajnokságokban, és a
szombathelyi sportegyesület
márkaneve hosszú távon is
garanciát nyújthat a lehetőségeket tekintve.
A szentgotthárdi munka
szeptember 8-án kezdődött
tájékoztatóval egybekötve.
A megbeszélésre a Haladás
VSE technikai vezetője, illetve utánpótlás szakreferense
várta a kedves szülőket és a
gyerekeket. Heti kétszer lesz
edzés az ifjú labdazsonglőrök
számára, amiket Hegyi Gergely fog tartani.
Bővebb információ:
Takács Gergő
+36 30 6300 237
takacs.gergo@haladasvse.hu
forrás: Haladás VSE

Kick-box edzések Szentgotthárdon
6 éves kortól várja a Skorpió
Kick-Box SE azon sportolni
vágyó fiúk és lányok jelentkezését, akik kedvet éreznek
ehhez a modern és biztonságos küzdősporthoz.
A láb- és kéztechnikákat egyaránt alkalmazó
sportág nagy figyelmet
fordít a gyorsaság, az
erő, a koncentráció, a lazaság és az állóképesség
fejlesztésére. Az elmúlt
évek világversenyeken
elért eredményei mutatják, hogy tehetséges
versenyzőink a nemzetközi elit mezőnyében
is megállják helyüket. A
sportolók fejlődésüket
rendszeres időpontokban megtartott övvizsgákon
bizonyíthatják, ahol mindig a
tudásuknak megfelelő öv viselésére kapnak jogosultságot.
A Pointfighting szabályrendszerben a fiatalok küzdelme

nem az erőről szól, hanem
a párbajtőrhöz hasonlóan a
kézzel és lábal bevitt találati
elsőbbségről. Évente 8-10 versenyen veszünk részt idehaza

Kedden és csütörtökön
18:00 órakor várunk egy másfél órás edzésre a gimnázium
tornatermében. Edzés megtekintésére és próbaedzésre is

és külföldön egyaránt. Nyári
edzőtáboraink igazi csapatépítő hangulatban telnek. Az
edzések alatt a rend és fegyelem, utána a kellemes fáradság
garantált!

van lehetőség, jelentkezzetek
bátran, Hegedüs Zoltán tel: 30598-2978, vagy Kulcsár Ferenc
tel: 70-778-1295 edzőknél.
International Beach Dance
Cup - táncverseny

Augusztus 28-29-én rendezték a II. International
Beach Dance Cupot Siófokon.
A PresiDance párosai 29-én
voltak érdekeltek, mini kids,
illetve junior kategóriában. Mindkét páros jól
szerepelt, kihozták magukból a maximumot!
Mini kids kategóriában Soltész-Bácskai
Levente és Fehér Gréta
Latin és Standard kategóriában 1. helyezést
szereztek.
Závecz Roland és
Könye Rozália Ilka Latin kategóriában 7. helyet, míg a Standard
kategóriában a 4. helyezést értek el.
A következő időszakban
az egyesület tagjai, az október 28-i II. PresiDance tánc
gálára készülnek, amin minden érdeklődőt szeretettel
várnak!

Szentgotthárd

18

Zenetábor – 2017.
Augusztus 7-14-ig Badacsonytomajon táboroztak a Takács
Jenő Alapfokú Művészeti Iskola növendékei és tanárai. A
pihenés mellett az egyhetes
munka eredményeképpen a
táborzáró koncert is nagyon
jól sikerült, amire Szentgotthárdról és környékéről közel
70 vendég érkezett.
Szerintem a szülők nem
is sejtik, hogy mennyi új élményt, barátot, és persze nem
utolsósorban zenei, művészeti
tapasztalatot szerezhet gyermekük ebben az egy hétben,
ameddig a tábor tart. Egy hét,
mégis annyira gyorsan eltelt
idén is. Mintha csak tegnap
szálltunk volna fel a buszra a
helyünket keresve, vagy értünk
volna a Tatay Sándor Általános
Iskolába, Badacsonytomajra.
Vagy az a bizonyos első éjszaka,
amikor a „nagylányos” szoba

tagjaival futottam éjfélkor az
iskola udvarán. Akkor még csak
szobatársak voltak. Azóta szinte
legjobb barátnők.
Aztán hadd meséljek a közös
strandolásokról, amikor kicsiket bevonva próbáltunk egyre
nagyobb „embertornyokat”
építeni a Balatonban. Vagy az
esti Ki nyer ma? feladatokról,
amikor csapatonként egy népdalt kellett tábori környezetbe
átírni, majd előadni. Szerintem
nem kell mondanom, hogy
aznap este is fantasztikusan
jó hangulat volt. Tanárok és
diákok egyszerre nevettek a
viccesnél viccesebb alkotásokon. Hát, igen. Ezek miatt az
élmények miatt maradnak
felejthetetlenek a táborok.
De természetesen nem csak
a szórakozásról szólt, a kemény,
és szó szerint izzasztó próbák
sem maradhattak el. Illetve
sokat tanultunk az idén is. És

Sportprogramajánló
• Kiswire Szentgotthárd VSE–Vasvár VSE
(Megyei I. labdarúgó-mérkőzés)
Időpont: 2017. 09.16. - 16:00, Ifjúsági mérkőzés: 14:00
Helyszín: Szentgotthárd Városi Sporttelep
• Rábatótfalui SE–Magyarszecsőd SE
(Megyei II. labdarúgó-mérkőzés)
Időpont: 201709.17. - 16:00, Ifjúsági mérkőzés: 14:00
Helyszín: Rábatótfalu Sportpálya
• Alsószölnöki STE–Máriaújfalu SE
(Megyei III. labdarúgó-mérkőzés)
Időpont: 2017.09.17. - 13:00, Helyszín: Alsószölnöki Sportpálya
• Futball Klub Szakonyfalu–Őriszentpéter SE
(Megyei II. labdarúgó-mérkőzés)
Időpont: 2017-09-24 16:00, Ifjúsági mérkőzés: 14:00
Helyszín: Szakonyfalu Sportpálya
• Máriaújfalu SE–Telekes Medosz SE
(Megyei III. labdarúgó-mérkőzés)
Időpont: 2017.09.24. - 13:00, Helyszín: Máriaújfalu Sportpálya
• Csákánydoroszlói TE–Péti MTE 2017
(NB I. tekemérkőzés) Időpont: 2017.09.24. - 10:00
Helyszín: Szentgotthárd Városi Sporttelep
• Kiswire Szentgotthárd VSE–Schott Lukácsháza
(Megyei I. labdarúgó-mérkőzés), Időpont: 2017. 09.30. - 15:00
Ifjúsági mérkőzés: 13:00
Helyszín: Szentgotthárd Városi Sporttelep
• Thermalpark Szentgotthárdi VSE - Pápai Vasas SE
(Nb I. tekemérkőzés), Időpont: 2017.10.01. - 10:00
Helyszín: Szentgotthárd Városi Sporttelep
• Rábatótfalui SE–Tutitextil-Körmend VSE
(Megyei II. labdarúgó-mérkőzés)
Időpont: 2017. 10.01. - 15:00, Ifjúsági mérkőzés: 13:00
Helyszín: Rábatótfalu Sportpálya
• Máriaújfalu SE–Tutitextil-Körmend VSE
(Megyei III. labdarúgó-mérkőzés)
Időpont: 2017.10.01. - 16:00, Helyszín: Máriaújfalu Sportpálya

nemcsak zeneileg, hanem talán
elmondhatom, hogy emberileg
is. Néhányan a felelősségvállalásról, néhányan a megértésről,
a türelemről. Hogy néha muszáj
betartani azokat a bizonyos szabályokat, és időben lefeküdni,
hogyha szombat este, mint
középiskolások Badacsonyba
szeretnénk menni.
Aztán persze jött a vasárnap,
amire egész héten készültünk,
a záró koncert. Felléptek az
énekkarosok, a vonósok és a

fúvósok, majd egy közös, eredeti
dallal zártunk, amiben megemlítettük a lódarazsakat, a néha
eltúlzott kockulást, és persze
azt, hogy a zene a mi életünk.
Az együtt zenélés a mi életünk.
Hogy a zenetábor nemcsak egy
tábor, hanem egy szó a zenére,
a barátságra, a szeretetre és a
családra.
(Az iskola köszönetét fejezi ki mindenkinek, aki bármilyen módon
támogatta a gyerekek táborozását.)
Brassai Katalin Anna
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SZET Szentgotthárdi Kft.

Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft.
Szentgotthárd Hunyadi út 42.
Ügyfélszolgálati iroda: 06-94/380-052
Ügyfélszolgálati idő: munkanapokon 7.30-15.30
Halottbeszállítás 24 órás ügyelet: 06-30/2827-684,
06-30/819-0856

Park és közterületek gondozása, szállítás,
síkosságmentesítés és hóeltakarítás.
Tel.: 06-94/553-023
Lakásfelújítás, épületkarbantartás,
épületek komplett kivitelezése.
Nyílászárócsere, festés.
Víz-, gáz-, központifűtés-szerelés, villanyszerelés,
külső-belső burkolás.
Tetőfedés, bádogozás, ácsmunkák, kapubejárók
készítése, kertépítés.
Szentgotthárd, Széll K. tér 11.
Tel.: 003694-553-023
E-mail: info@szetszentgotthard.hu
www.szet-kft.hu

Kern és Koltai Szentgotthárdon ünnepel
– 20 éve lépett félre a miniszter
A rendszerváltás óta bemutatott magyar filmek közül ma
is kimagaslóan A miniszter félrelép vezeti a nézettségi statisztikákat, a maga közel 700 ezer nézőjével. A főszereplő- és
rendező páros, Kern András és Koltai Róbert kereken 20 éve
mutatta be a vígjátékot, ebből az alkalomból a szentgotthárdi
Csákányi László Filmszínházban ünnepelnek. Az eseményhez
a szervezők további izgalmas programokat is kapcsoltak, így
jött létre a KERN-KOLTAI NAPOK, amely a filmvetítésen túl
nem mindennapi színházi előadásokat is tartogat az érdeklődők számára.
Az első napon KOLTAI RÓBERT Jászai Mari-díjas színművész a LERAJZOLOM PERCEK
ALATT c. önálló zenés kabaréjával szórakoztatja majd a
nagyérdeműt a szentgotthárdi
Színházban. A humoros történetekből, paródiákból és jól
ismert dalokból összeállított
műsora garantáltan önfeledt
kikapcsolódást nyújt a közönségének. Kiderül az is, hogy a
cím az Activity egykori televíziós játékra utal-e, amelyben
a legviccesebb jelenetek azok
voltak, amikor Koltai Róbertnek
rajzolnia kellett. „Láttam Koltai
Róbertnek ezt az önálló estjét.
Illetve – most már biztosan
állíthatom – hogy szinte semmit se láttam belőle. Ugyanis
könnyesre röhögtem magam
végig alatta...” (Sándor György)
A rendezvény második
programeleme a nagy sikerű
magyar filmvígjáték, A MINISZTER FÉLRELÉP vetítése
és a film bemutatójának 20.
évfordulójához kapcsolódó
különleges este a szentgotthárdi moziban, ahol személyesen is közreműködik a két
főszereplő: Vitt Péter miniszter, azaz KERN ANDRÁS, és
akinek mindig el kell vinni a
balhét: Galamb Sándor titkár,
azaz KOLTAI RÓBERT.
A rendezvénysorozat harmadik napján ismét a színházé a főszerep: a Vígszínház
és Orlai Produkciós Iroda
KELLÉKES c. közös darabját
tekinthetik meg az érdeklődők KERN ANDRÁS Kossuthdíjas színművész fantasztikus

előadásában. Eberhard Streul
kortárs német író darabja,
Parti Nagy Lajos bravúros
átiratával egy színházi kellékes másfél órás „one man
show”-ja. Az előadás során
cserélődnek a hol elementáris, hol borongós anekdoták,
színész-karikatúrák, megelevenedik a színház vonzó
ellentmondásos világa. „És
egyébként is: nagy marhaság
ez az egész színház-izé!”
(Sz. R.)
A PROGRAMOK:
2017. SZEPTEMBER 28.
(CSÜTÖRTÖK),
SZENTGOTTHÁRDI SZÍNHÁZ (Szentgotthárd, Széll
Kálmán tér 7.)
19:00 LERAJZOLOM PERCEK ALATT – Koltai Róbert
önálló zenés kabaréja
Jegyárak – felnőtt: 1200 Ft,
diák/nyugdíjas: 900 Ft
Elővétellel kapcsolatos információk: 94/554-106, www.
pannonkapu.hu
2017. SZEPTEMBER 29.
(PÉNTEK)
CSÁKÁNYI LÁSZLÓ FILMSZÍNHÁZ (Szentgotthárd,
Hunyadi út 1.)
18:30 A MINISZTER FÉLRELÉP – a magyar filmvígjáték
vetítése
20:30 EGY ÁGYBAN AZ ELLENZÉKKEL – egy különleges
este a film bemutatásának 20.
évfordulóján Kern Andrással
és Koltai Róberttel.
Jegyár: 1000 Ft (a vetítésre
és a közönségtalálkozóra egyaránt érvényes)

További információk és
online helyfoglalás: www.
csakanyimozi.hu
2017. SZEPTEMBER 30.
(SZOMBAT)
SZENTGOTTHÁRDI SZÍNHÁZ (Szentgotthárd, Széll
Kálmán tér 7.)
19.00 A KELLÉKES – a Vígszínház és az Orlai Produkciós
Iroda közös előadása Kern
Andrással.
Jegyárak – felnőtt: 1200 Ft,
diák/nyugdíjas: 900 Ft
Elővétellel kapcsolatos információk: 94/554-106, www.
pannonkapu.hu
Mindhárom estére szóló
kedvezményes jegyár – felnőtt: 2900 Ft, gyermek/nyugdíjas: 2400 Ft!
A kedvezményes jegy a
Pannon Kapu Kulturális Egyesületnél vásárolható szeptember 27-ig!

rendel:

szerdán 10-12 h

hétfőn 15-18 h
csütörtökön 15-18 h

Lépjen be
a digitális világba,
mi segítünk!
Magyarország Kormánya az Európai Unió támogatásával
térítésmentes alapfokú informatikai képzéseket indít, melyeken a résztvevők 35 óra alatt a számítógép, tablet és az
okostelefon használatához szükséges alapvető tudáshoz
juthatnak. A képzések 15 fős csoportokban indulnak, a
tananyagot gyakorlat során sajátíthatják el a jelentkezők.
IKER 1. szint: Első lépések a digitális világba
IKER 2.szint: Önállóan használom
az informatikai eszközömet
A képzéseken részt vehet, aki:
– elmúlt 16 éves és nincs tanulói/hallgatói jogviszonya
– nem múlt el 65 éves, a megszerzett tudást
a munka világában is hasznosíthatja
Helyszín: Vörösmarty Mihály Gimnázium
Jelentkezzen a képzésekre, forduljon mentorához!
Mentor neve:
Hegedüsné Borbély Krisztina
Mentor elérhetősége:
30/618-4610
Személyesen érdeklődhet:
Móra Ferenc Városi
Könyvtár és Múzeum

