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Átadták Csurgó megújult mentőállomását

Befejeződött a csurgói
mentőállomás
felújítása,
immár új, automatikusan
záródó garázskapukkal, fűtött garázzsal, korszerű nyílászárókkal és a kiszállást
megkönnyítő kijárattal felszerelkezve áll a dolgozók
rendelkezésére.
Mindez egy európai uniós pályázatnak köszönhető,
melyet az OMSZ sikeresen

pályázott és nyert el. A beruházás költségvetése 10.94
milliárd forint, melyből 22
új mentőállomás épült, és
60 állomás újulhatott meg
országszerte. Az összeg így
a fekvőbeteg ellátásra, kórházakra, járóbeteg szakellátókra, illetve az alapellátásra, ezentúl a sürgősségi és
mentő szolgálat fejlesztéseire koncentrálódott.

A csurgói mentőállomás
46,5 millió forinttal részesült az összegből, melynek
köszönhetően mára a 21.
század követelményeinek
minden szempontból megfelelő, és az energiatakarékosság elve alapján működő
állomássá alakulthatott át. A
legfontosabb eleme a korszerűsítésnek az, hogy a kivonulási idő megrövidült, így
hamarabb érnek a beteghez.
Továbbá a fűtött garázsban
lehetővé vált a mentőautók
fertőtlenítése, amit eddig az
udvaron kellett végezni és
így a téli időkben is meleg
autókba szállhatnak be mind
a szolgálatot teljesítők, mind
a betegek.
A megújult állomást egy
kisebb ünnepséggel ünneplelték a dolgozók 2016.
01. 22-én, délután 13.30-

kor, melyen a meghívottak
között szerepelt Szászfalvi
László országgyűlési képviselő, Füstös János Csurgó
Város polgármestere, Maronics Gábor Somogy Megyei
Kormányhivatal Csurgói Járási Hivatalának hivatalvezetője, Wéber Antal a Somogy
Megyei Katasztrófavédelem
Igazgatóságának igazgatója, és Bálint Gábor katolikus plébános. Az esemény
kezdetén ünnepi köszöntők
hangzottak el, melyeket
meleg szívvel fogadtak az
állomás dolgozói. Ezt követően Bálint Gábor atya
megáldotta az épületet, a
mentőautókat, és a dolgozókat egyaránt, majd a garázs
megtekintése után állófogadással zárták az eseményt.
LŐRINCZ ZSANETT

Tájékoztató Csurgó Város Képviselő-testületének 2016. január 28-i
képviselő-testületi üléséről

FoTÓ: SZABÓ BALÁZS

meltetésével kapcsolatos pályázat kiírásáról
Előadó: Füstös János polgármester
5. Előterjesztés a gesztenye fasorok felülvizsgálatának eredményéről és a szükséges
intézkedések elrendeléséről
Előadó: Füstös János polgármester
6. Előterjesztés a kötelező betelepítési kvótáról
Előadó: Füstös János polgármester
7. Előterjesztés a Szociális, Egészségügyi és
Sport Bizottság megbízásáról faanyag kiosztásával kapcsolatos pályázat kiírására
Előadó: Füstös János polgármester
8. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról
Előadó: Fábián Anita jegyző
9. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: Fábián Anita jegyző
10. Tájékoztató a két ülés közötti tisztségviselői tevékenységről
Előadó: Füstös János polgármester

Csurgó Város Képviselő-testülete 2016. január 28-án
13:00 órakor a Városháza tanácskozó termében tartotta
soron következő képviselő-testületi ülését, melyen az
alábbi napirendi pontokat tárgyalta:
1. Beszámoló a Csurgói Sportcsarnok Üzemeltető Kft.
rövidtávú terveiről
Előadó: Füstös János polgármester
2. Előterjesztés a Csurgó Városgazdálkodási Kft-vel való
közszolgálati szerződés felülvizsgálatáról
Előadó: Füstös János polgármester
3. Előterjesztés Csurgó Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
Előadó: Füstös János polgármester
4. Előterjesztés Csurgó Óvárosi turisztikai attrakció üze-
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Magyar kultúra napja
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Csurgón, a Csokonai Közösségi Ház ismért egy fontos eseménynek adott otthon. A magyar kultúra napja
2016. 01. 22-én, délután 16
órakor került megrendezésre, melyet dr. Tőkéczki László, történész habilitált egyetemi docens nyitott meg.
Az ünnepi műsort az Eötvös József Általános Iskola
és az Overtones Alapfokú
Művészeti Iskola diákjai adták, melyeket nagy filemmel
kísért végig a közönség.
A programokat követően
kezdetét vette a kiállítás,
melynek címe „Id. Károly
János: Kották és versek a
hadifogságból”. A kiállítást
Ifj. Károly János zenetanár,
karnagy, zeneszerző nyitotta meg, aki nagy szeretettel
köszöntötte a jelenlévőket,
majd büszkén mesélt néhai nagyapja életéről, tevékenységeiről, munkásságá-

Molnár Gergely
halálára

ról, és műveinek keletkezési
körülményeiről. Így tudhatta meg a közönség, hogy a
mára kulturális kinccsé vált
versek, és zeneművek a hadifogság ideje alatt, lövészárkokban, hóviharban, és
nehéz körülmények között
íródtak. Ennek tudatában
talán még értékesebbé váltak ezek az alkotások.
Ezt követően Dr. Horváth József, Csurgó város

alpolgármestere mondott
pohárköszöntőt, aki büszkén mesélt az ifjabb, illetve
idősebb Károly János tevékenységéről, és köszönetet
mondott az előadóknak, illetve a kiállítóknak, amiért a
mai programmal hozzásegítette a jelenlévőket ahhoz,
hogy kulturális értékeiket
jobban megismerhessék.
LŐRINCZ ZSANETT

Mindenki Karácsonya 2015
A Csurgó Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat a hagyományaihoz
híven 2015. december 11én tartotta meg a Mindenki
karácsonya elnevezésű ünnepségét a szolgálat épületében. A programra a járás
településeiről hívták meg a
leghátrányosabb helyzetű
gyermekeket, akiket ajándékcsomag, uzsonna és kézműves ház várt.
Az esemény meghívott
vendége, Sztipánovits Márk,

a „Nagyon értékes vagy”
című tanmesét olvasta fel,
miközben a gyermekek és
meghívott vendégek kivetítőn láthatták a mesét.
Az ünnepség szervezői mindenkinek jó szívvel
ajánlják megtekintésre az
ott készült képeket, amelyeket az érdeklődők az alábbi
linken találhatnak meg
https://www.youtube.
com/watch?v=bwvevylcTYA
BV

Egy újabb sikeres könyv
bemutatóján vehetett részt
a közönség Csurgón, a Csokonai Közösségi Házban,
január 22-én pénteken, délután 2 órakor. A könyv írója,
Varga Máté személyesen
jött el és egy érdekes előadás keretében vázolta fel a
mű alaptémáját, melyet a

címe is jól mutat: Középkori
és kora újkori aranypénzek
Somogy megye földjéből.
Az érdeklődők kíváncsian
várták a pénzérmékhez kötődő történeteket, s az előadás jó hangulatban telt. Sok
új információval lehettek
gazdagabbak a jelenlévők.
LŐRINCZ ZSANETT
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Aranypénzek Somogy megye földjéből

Lapunk októberi számában Miért nem szóltál?
címmel kértem segítséget a
készülő Csurgói pedagógus
lexikon utolsó, még lehetséges kiegészítéséhez. A 86.
évében járó Molnár Gergely
felhívta Szabó Balázs főszerkesztőt. Ő tud segíteni. Megadta a telefonszámát is, de
tudtam, szerepel a telefonkönyvben.
A karácsony, újév körüli mozgalmas időben nem
akartam zavarni, de a január
3-i első szabad vasárnapot
rá kívántam szánni. Délelőtt hívtam, hogy a délutáni
találkozót megbeszéljük –
nem ő jelentkezett. Amikor
az ő szavát akartam hallani,
döbbenet következett: Gergely bácsi tegnap meghalt.
Segíteni akart, ezúttal nekem. Élete egyik utolsó segítő szándéka nem teljesült.
Titkát, amely egykori tanítói
életútra vonatkozó beszélgetés, kiegészítés lett volna,
a sírba vitte.
Történelmi idők tanúja,
szereplője volt egy változó
világban. Zalából származott
paraszti családból. Csurgóra
kerülve volt járási tanácselnök-helyettes, tsz-párttitkár,
a Hazafias Népfront elnöke. Nyugdíjasként a Csurgói
Kertbarát Kör elnökeként
tevékenykedett.
Tanítónő
felesége, Zsuzsa tanító néni
2014. május 29-én bekövetkezett halála óta egyedül
élt Baksay utcai családi házukban. Nem akart elmenni
Csurgóról. Járókerettel is
kijárt az utcára – az emberek
közé.
H. J.
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Ingyenesen igényelhetőek a megújult személyi igazolványok

2016 kezdetével ingyenesen igényelhetőek az
elektronikus, többfunkciós
személyazonosító igazolványok. A megújult okirat
megjelenése azonban azon
felül, hogy nem kell fizetni
érte, funkcióját tekintve is
számos változást hozott.
Több mint fél évszázada,
1954-ben a Minisztertanács rendelte el, hogy minden 16. életévét betöltött
állampolgárt lássanak el
személyi igazolvánnyal. Országosan jelenleg 8,1 millió érvényes személyi van
forgalomban, melyből 240
ezer a mai napig hagyományos formátumú.
Az informatikai lehetőségek személyi azonosítás

terén azonban jelentős fejlődést indukáltak, melyet
a kormány beépített a jogalkalmazásába annak érdekében, hogy az igénylők
korszerű személyi okmány
birtokába kerülhessenek.
Az e-személyi igazolvány
azon túl, hogy a személyazonosság
azonosítására
alkalmas, egy olyan kártya, amely megnyitja a digitális ügyintézés kapuját
is – hangsúlyozta Maronics
Gábor Somogy Megyei Kormányhivatal Csurgói Járási
Hivatalának hivatalvezetője.
Az új okmányok chip kártyával vannak ellátva, felhasználóbarát, biztonságos
és egyszerűbb ügyintézést

biztosítva az állampolgároknak. Fontos az ingyenesség
mellett, hogy az okmány kiállítása a korábbi 20 naptól
jelentősen gyorsabban, már
8 nap alatt megtörténik.
Az új okmányok formavilága némileg változott.
Ugyanakkor továbbra is
leolvashatók a jelenlegi
személyi
igazolványokon
is található adatok. Ezentúl
egy magas biztonságú tárolóelemet, chipet tartalmaz,
amely magában foglalja a
személyazonosító
adatokat illetve az állampolgárok döntésétől függően az
egyedi azonosítás alkalmazására használható jegyeket, ujjlenyomatokat. A
kártya elektronikus aláírást,
társadalombiztosítási
és
adójelet is tartalmazhat.
Az okmányt 16 biztonsági elemmel védik, többek között metallizált hologrammal,
transzparens
hologrammal,
biztonsági
alnyomattal, Braille-írással,
változó lézerképpel, lézergravírozott okmányszámmal,
optikailag változó tulajdonságú ábrával és kétdimenziós vonalkóddal.

A chip tovább bővíthető
egyebek mellett például okmányérvényességi szolgáltatással vagy az ügyfélkapu
nyitás lehetőségével. Kiolvasni csak abban az esetben
lehet a benne tárolt adatokat, ha az ügyfél, PIN-kódja
megadásával ahhoz hozzájárul. Így csak azt az adatot
olvashatják le az erre a célra
kifejlesztett terminálokon,
amelyikre engedélyt adunk.
Fontos, hogy az új okmányok érvényességi ideje is
változott, a korábbi 10 év
helyett 6, illetve a 18 év
alattiaknál 3 év lett.
A bürokráciacsökkentés
eredményeképp az eddigi tapasztalatok alapján a
Csurgói Járási Hivatalban
az ügyfelek aktivizálódtak
és élvezik azt, hogy ezek a
változások megvalósultak.
Ennek kapcsán január 4-től
19-ig 202-en igényeltek
e-személyit és ebből 182en kértek ujjlenyomat rögzítést is. Egyéb személyi
okmányok (jogsi, lakcímkártya, stb) kérelme kapcsán
252-en nyújtották be igényüket.
SZABÓ BALÁZS

Kicsiknek, nagyoknak - Super Women’s Egészségműhely

Programokban gazdag decemberrel
zárta az elmúlt évet a Super Women’s
Egészségműhely, ahol minden korosztály megtalálhatta neki szóló szabadidő eltöltési lehetőséget. December 5.-én gyermekeknek szervezett
programot, „Ügyes kezek! - Karácsonyi
dísz-és ajándékkészítés” címen, ahol
több, mint 20 gyermek vett részt, a
rendezvény végén, izgatottan várva
a Mikulás érkezését. Ezt követte másnap a felnőtteknek szóló fitness dél-
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után, Power dance, Kriston-féle alakformálás, és gerinctorna órákkal. Az
év utolsó előtti napján megrendezett
Óévzáró tornára és tánc foglalkozásra a műhelyben folyó oktatás minden résztvevőjét invitálták, ahol egy
vegyes fitness órát egész estés salsa
követett. A rendezvény tombolasorsolással zárult. A Super Women’s Egészségműhely az újévben is szeretettel
várja mozogni vágyó vendégeit! A következő nagy program, nyílt hétvége,

„Csak tiszta forrásból…” címmel, 2016.
február 12-14.-én kerül megrendezésre. A mozgásos órák mellett aktuális fő
témái a párkapcsolat és női önismeret.
Ismét meghívott vendégünk lesz többek között Fanó Magdolna. Részletes
program a műhely facebook oldalán
(https://www.facebook.com/superwomenscsurgo/) illetve a www.superwomens.hu honlapon található.
BV
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A magyar reformok működnek

2016 kezdetétől számos, a magyar családok mindennapi életét jelentősen segítő intézkedés lép életbe. 2016
mindenekelőtt az adócsökkentés éve lesz, mert csökken
a személyi jövedelemadó és bővülnek a családi adókedvezmények. Emellett elindul a kormány új otthonteremtési programja, béremelésekre kerül sor és új lendületet
kap a bürokráciacsökkentés. Olyan intézkedések ezek,
amelyeknek köszönhetően minden magyar ember tehet
egy lépést előre a saját életében, és amelyek azt bizonyítják, hogy a magyar reformok működnek. Mindezekről
január 29-én sajtótájékoztatón számolt be Szászfalvi
László országgyűlési képviselő.
Magyarország a nyugalomnak és a biztonságnak
a szigete jelen pillanatban
Európában, melyért meg
kellett küzdeni és harcolni az elmúlt időszakban.
Miközben körülöttünk számos orzságban válság van
a migráns helyzet miatt,
aközben Magyarországon
nyugalom és biztonság van
hiszen a kormány többféle
eszközzel megvédte a magyar családokat, polgárokat,
a magyar határt a migránsválság elől. És egy nyugodt,
építkező gazdasápolitikát
tudtunk és tudunk folytatni,
mely következtében 2016.
január 1-től számos olyan
kormányzati
intézkedés
léphetett életbe, melyek
a magyar családok biztonságát és életminőségét támogatják, segítik, és újabb
és újabb lehetőségeket
biztosít számukra - hangsúlyozta Szászfalvi László,
aki egyúttal megköszönte
mindenkinek a támogatást,

aki a kötelező betelepítési
kvótával szembeni aláírásgyűjtési petíciót, aláírásával
támogatta.
Kiemelte: január elsejétől négy nagyobb területen léptek életbe olyan
kormányzati intézkedések,
melyek a magyar családok
életminőségének javulását
segítik.
Adócsökkentés
Csökken a személyi jövedelemadó: az szja mértéke január elsejével tovább
csökkent, 15 százalékra.
A szja-csökkentés mellett
27-ről 5 százalékra csökken a házi sertéshús áfája.
27-ről 5 százalékra csökken
az új lakóingatlanok áfája
is. Január 1-től a jelenlegi
10000-ről 12500 forintra
nő a kétgyermekes családok
gyermekenkénti
adókedvezménye. Ezt követően az
adókedvezmény
összege
2019-ig fokozatosan, lépésről lépésre a duplájára nö-

vekszik.
Otthonteremtés
A 2015. július 1-től bevezetett egyösszegű, vissza
nem térítendő lakáscélú
támogatás, a családok otthonteremtési kedvezménye
(CSOK) 2016. január 1-je
óta még kedvezőbb feltételekkel igényelhető. A három
vagy többgyermekesek 10
millió forintos vissza nem
térítendő támogatást kaphatnak új lakás építéséhez
vagy vásárlásához. A három vagy többgyermekesek
a fenti támogatás mellett
még 10 millió forintos állami támogatású, alacsony
kamatozású hitelt (a fizetendő kamat mértéke nem
haladhatja meg a 3 százalékot) is igényelhetnek. A
használt lakóingatlanok vásárlása vagy bővítése esetén járó CSOK alapösszege
10 százalékkal emelkedik. A
támogatási rendszer is egyszerűbbé, áttekinthetőbbé
válik. Ezt a célt szolgálja,
hogy a lakóingatlanok energiahatékonysági szintjét a
jövőben nem kell figyelembe venni a kedvezmény ös�szegének megállapításánál.
A kedvezményrendszert azzal is bővítette a kormány,
hogy eltörölte a támogatható ingatlanokra előírt 160
négyzetméteres felső mérethatárt. Mint azt az adócsökkentések kapcsán már
említettük, január 1-től 27ről 5 százalékra csökken az
új lakóingatlanok áfája.
Bürokráciacsökkentés
2016 a bürokráciacsökkentésről is szól majd. A
cél az, hogy egyszerűbben,
gyorsabban és olcsóbban
lehessen Magyarországon
ügyeket intézni. Ezt segíti, hogy idén 270-re emelkedik a kormányablakok
száma, ahol gyorsan és kényelmesen intézhetik az
ügyeiket az állampolgárok.
Több igazolvány elkészítése
is ingyenes lesz, így díjmen-

tes lesz többek között a jogosítvány első alkalommal
történő kiállítása, valamint
a diákigazolvány, a személyi
igazolvány és a lakcímkártya kiadása is. A vállalkozások számára többek között
ingyenes lesz az egyéni
vállalkozói igazolvány kiadása. A bürokráciacsökkentés az otthonteremtést
is könnyebbé teszi, hiszen
a 300 négyzetméter alatti
lakóházak esetében nem
lesz szükség építési engedélyeztetésre.
Tovább nőnek a bérek
Bruttó 111 ezer forintra
nő a minimálbér, a garantált
bérminimum összege pedig
bruttó 129 ezer forintra növekszik. Mindez a jelenlegi
inflációt és az szja-csökkentést is figyelembe véve 5,6
százalékos
reálbér-emelkedést jelent a minimálbért keresők esetében. A
közszférában is nőnek a
fizetések. A fegyveres és
rendvédelmi dolgozók bére
a 2015 nyarán történt 30
százalékos béremelést követően január 1-től további
5 százalékkal nő. A felsőoktatásban oktatók bére 15
százalékkal növekszik, és
folytatódik a pedagógusok
béremelési programja is. Kiemelt figyelmet kapnak az
egészségügyben dolgozók
is: januártól 43 ezer ápoló
és 18 ezer orvos kap magasabb bért, a szakvizsgázott fiatal orvosok 151 ezer
forint plusztámogatásban
részesülnek. A szakorvosi
minimálbér nettó 270 ezer
forintra emelkedik, a háziorvosok tavaly havi 130 ezer
forinttal növelt támogatása
pedig idén is megmarad.
Mindezek mellett a kormány 2016-ban megkezdi
az új közszolgálati életpályamodell bevezetését, ez
elsőként a járási hivatalokban dolgozókat érinti majd.
SZB
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GAZDASÁG
Csurgó Járási Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Csurgó Járási Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat családsegítő
munkakör betöltésére.
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Februárban megkezdődik az
új Városi Uszoda alapozása

A munkavégzés helye:
Somogy megye, 8840 Csurgó, Kossuth utca 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Család-és gyermekjóléti szolgáltatás családsegítői tevékenységének ellátása
a szociális munka módszereivel. Hivatalos ügyintézésben segítségnyújtás, nevelési, életvezetési tanácsadás, komplex családgondozás.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
§ Főiskola, szociális szakvégzettség, § Magyar állampolgárság, § Büntetlen
előélet, § B kategóriás jogosítvány.
Előnyt jelentő kompetenciák:
§ Empátia, § Alkalmazkodó és problémamegoldó képesség, § Önállóság,
§ Terhelhetőség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§ Szakmai önéletrajz, § Képesítést, végzettséget igazoló okiratok másolata, §
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyitvány, § Nyilatkozat arról, hogy a pályázatban foglalt személyes adatokat és a pályázati anyagot az elbírálásban
résztvevők megismerhessék, § Nyilatkozat arról, hogy az 1997. évi XXXI. tv.
15. § (8) bekezdésében található kizáró okok nem állnak fenn.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2016.
május 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Buzásné Mester Bernadett nyújt, a 06-20-5305541 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§ Postai úton, a pályázatnak a Csurgó Járási Család- és Gyermekjóléti Központ
és Szolgálat címére történő megküldésével (8840 Csurgó, Kossuth utca 1. ).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: 83/2016 , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.
vagy § Személyesen: Buzásné Mester Bernadett intézményvezető, Somogy
megye, 8840 Csurgó, Kossuth utca 1. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. április 25.
FIGYELEM! Jelen írás tájékoztató jellegű, s a teljes pályázati kiírást NEM
tartalmazza. A teljes pályázati kiírás megtalálható az alábbi helyeken: kozigallas.hu; csurgo.hu, A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Buzásné Mester Bernadett nyújt, a 06-20-5305541 -os telefonszámon.
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Az elmúlt hónapban elkészült a Sótonyi László Sportcsarnok déli oldalán
a földszinti födém betonozása, továbbá
az északi oldalon födémvasalás történik. A keleti oldalon kibontották azokat
a falakat, ahol össze lesz nyitva az új
rész a meglévő küzdőtérrel.
Az uszoda alapozása február közepén kezdődik meg.
SZB

Csurgó Városi Kispiac

Vá

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

FoTÓ: SZABÓ BALÁZS

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
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rmékeit?

Helyi termelő?

Értékesítse termékeit
ingyenes helyhasználat
mellett!
Nyitva tartás:
hétfő, kedd, csütörtök,
péntek, szombat: 06:00-tól - 14:00-ig
vasárnap: 06:00-tól - 11:00-ig
Szerda és szombat kiemelt
piaci napok!

Pecsenye
és
lángossütők
számára kedvezményesen biztosítunk helyet!

OKTATÁS
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Események a Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnáziumból
Ökumenikus Imahét: ha szerda, akkor
református gimnázium…
Mint minden évben, ismét iskolánk
adott otthont az ökumenikus imahét
egy alkalmának, melyen Bálint Gábor
csurgói római katolikus plébános volt
az igehirdető. Oláh Ilona nagytiszteletű asszony és a végzős diákjaink
jóvoltából a lettekkel, a lett keresztyénekkel is ismerkedhettünk, mivel
az imahét anyagát Lettországban állították össze. Minden résztvevő emlékül kapott egy a világ világosságát
jelképező gyertyácskát és az élethez
nélkülözhetetlen csipetnyi sót, és egy
lett költőnő versét, melyek az igei alkalomra emlékeztették a jelenlévőket.
Heidl György és Lovasi András volt a
vendégünk 2016. január 13-án

Dr. Heidl György, a Pécsi Tudományegyetem tanszékvezetője, egyetemi
docens zeneszerzőként és előadóként, Lovasi András a Kiscsillag (és
a Kispál és a Borz zenekar) énekese,
Kossuth-díjas előadó pedig zenésztársként, mások zenéjének, szövegeinek
médiumaként tisztelte meg közönségét. Lackfi János megzenésített versei
hangzottak el, de a beszélgetésekben sok mindenről szó esett. Többek
között a Hangzó Helikon sorozatban
megjelent Lackfi-Lovasi album keletkezéstörténetéről. Megtudhatták a
résztvevők, hogy milyen kapcsolat van
a tanszékvezető tudós és az elmúlt
30 év magyar könnyűzenéjének ikonikus alakja között. Egy ókeresztyén
himnusz latinul és magyarul, majd a
Kiscsillag zenekar egyik klasszikusnak
számító dala is elhangzott. A programot a csokonais diákok - ezúttal jó
néhány Lovasi-szöveg felhasználásával készült - „versújraírós” jelenete
vezette be.

Zenével a világban címmel folytatódott filharmóniai sorozatunk

2016. január 9-én a téli szünet utáni
első tanítási héten egy nagyzenekaros
koncerttel folytatódott a filharmóniai sorozat. A koncertet a pécsi SZIMFONIETTA zenekar adta, a református

templomban hallgathattuk meg. Dr.
Lakner Tamás moderálásával és Stauróczky Balázs karnagy vezetésével utaztatott minket körül
a világban a zene segítségével.
Jártunk Amerikában, Dél-Amerikában, Örményországban, Törökországban, Oroszországban,
Bécsben s legvégül megérkeztünk Magyarországra, majd a
fináléban Franciaországba kirándultunk. Dvořák, Bernstein,
Hacsaturján, Csajkovszkij, Mozart, Kodály, Bizet ismert műveivel láttunk világot, tapssal és néhány
ütőhangszerrel mi is segíthettünk a
zenekarnak.
VIOLA ERNŐ

Tájékoztató 8. osztályos tanulóknak 2016/2017-es tanév
Iskolánk, a Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium, Általános
Iskola és Kollégium felvételt hirdet a jelenleg 8. osztályt végzőknek a
2016/2017-es tanévre.
Tagozataink:
általános tantervű (tagozatkód: 001)
angol emelt szintű tagozat (tagozatkód: 002)
német emelt szintű tagozat (tagozatkód: 003)
reál tagozat, matematika emelt szint (tagozatkód: 004)
kézilabda osztály (tagozatkód: 005)
reál tagozat, biológia emelt szint (tagozatkód: 006)
humán tagozat, magyar nyelv és irodalom emelt szint (tagozatkód: 007)
Segítség a jelentkezési lap kitöltéséhez:
Cím: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 9.
OM azonosító: 034156
Feladatellátási hely : 001
Intézményünk felvételi vizsgát nem tart. A felvett tanulók rangsorát az általános iskolai tanulmányi eredmények (magyar nyelv és irodalom, matematika,
történelem, idegen nyelv, a választott tagozathoz kapcsolódó tantárgy) alapján
készítjük el.
A sajátos nevelési igényű tanulók felvétele intézményünkbe az általános gimnáziumi tagozatra - a mentességek figyelembe vételével - az általános iskolai tanulmányi
eredmények alapján történik. A felvételi eljárás rendje: A gimnáziumi tagozatra a
tanulókat az általános és a rendkívüli eljárás keretében vesszük fel. Az általános
felvételi eljárás a tanév rendjéről szóló rendeletben foglaltak szerint történik. Az
általános felvételi eljárás egy fordulóból áll.
Iskolánk általános iskolai tagozatát végző diákjai az Egységes Pedagógiai Programunkban leírtak alapján automatikusan felvételt nyernek a gimnázium általános
tagozatára. A többi gimnáziumi tagozatra való felvételük a tanulmányi eredményük alapján kialakított rangsor szerint történik.
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Tovább folytatódnak a bürokrácia csökkentésére irányuló államreformok
Tovább folytatódnak a bürokrácia csökkentésére irányuló államreformok
2015. szeptember 24-én kormányablak nyílt a Somogy
Megyei Kormányhivatal Csurgói Járási Hivatalában. Korábbi cikkünkben (CSÉK 2015. októberi szám – a szerk.) megismertettük olvasóinkat a kormányablakok kialakulásával,
céljával és működésével. A bürokrácia csökkentésére irányuló államreformok részeként Csurgón is elérhető gyors,
hatékony és ügyfélbarát ügyintézésre Országszerte 240
helyen van lehetőség, mely az év közepére már 270-re fog
emelkedni. Az ügykörök is jelentősen bővülnek, számuk az
év végére az ezret is elérheti. 2016. január 1-től újabb változások történtek a bürokrácia csökkentésének jegyében,
mely által az ügyintézés nem csak gyorsabbá, hatékonyabbá, de számos esetben ingyenessé is vált. Az új lehetőségekről Maronics Gábor, a Somogy Megyei Kormányhivatal
Csurgói Járási Hivatalának hivatalvezetője segítségével tájékoztatjuk olvasóinkat.
2016. január 1-jén lépett hatályba az a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosító
csomag, mellyel az állam, az állampolgárok igényeinek
kielégítését, az ügyintézések hatékonyságának növelését,
egyszerűsítését célozta meg. Mindehhez 2015 év végén
a kormány 110 törvény módosítását kezdeményezte, egy
átfogó törvénycsomag keretén belül, melyből 108 törvény
módosulása meg is valósult. Ennek kapcsán gyakorlatilag
elindult az út, amely soha nem látott bürokráciacsökkentést eredményezett.
Fontos megjegyezni, hogy 2015. június 5-e és augusztus 6-a között országszerte olyan átfogó igényfelmérés
zajlott a kormányhivatalokban és a járási hivatalokban is,
ahol az állampolgárok kérdőívrendszerben válaszolhattak,
hogy mely ügyeket tartanák fontosnak, amelyeket kedvezményesen szeretnének intézni. Összességében Somogy
megyében 21795 magánszemély és 4155 vállalkozás tett
javaslatot arra, hogy mik azok az ügykörök, amelyben szükség van változtatásra. A visszajelzéseket összegezve alakították ki a 110 törvény módosítását kezdeményező, átfogó
törvénycsomagot – hangsúlyozta Maronics Gábor hivatalvezető.
A közigazgatási bürokráciacsökkentés jegyében felülvizsgálatra kerültek az általános eljárási szabályok, az ügyintézési határidők, valamint az engedélyezési eljárások is,
melyek által az egyes ügyekben a hatósági eljárások jelentősen gyorsultak, ugyanakkor költségtakarékosabbá is váltak.
Bevezetésre került a függő hatályú döntés jogintézménye, ami predesztinálja a hatóságokat arra, hogy a hatósági
eljárások jelentős részét 60 napon belül a hatóság mindenképp befejezze. Szintén garanciális elem volt ezzel kapcsolatban, hogy amennyiben a hatóság túllépi a határidőt,
akkor ahol illetéket kellett fizetni, ott ingyenessé válik az
eljárás és 2 hónapos határidő után a hatóságnak be kell fejezni az eljárást.
Korábban többször is előfordult, hogy a hatósági eljárásokat felfüggesztették, például amikor más hatóság eljárása is szükséges a döntéshez, ilyenkor eljárás felfüggesztő
végzést szoktak hozni, amíg ez nem érkezik meg. Ez hóna-
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pokat vehetett időbe, azonban most már ez nem történhet
így meg, kizárólag indokolt esetben. Statisztikai adatok
szerint korábban 150 ezer ügyben történt meg az, hogy 3
hónapot vett igénybe az ügyintézés, ez most drasztikusan
gyorsulni fog.
Újdonság, hogy a másodfokú hatóság a fellebbezés esetén az első fokú hatóságot nem utasíthatja új eljárásra, hanem amennyiben a másodfokú eljárásban bizonyításnak
van helye, mindenképpen el kell járnia az ügyben.
Az általános eljárási törvényben 21 napos határidő van
meghatározva, ennek rövidebbre vétele nem történt meg,
azonban 120 határidőre vonatkozó törvény került módosításra, melynek eredményeképpen átlagosan 25%-os határidő csökkentés valósul meg.
Megszüntetésre kerül a hatósági eljárásoknál, az eljárás
ügyintézési határidejének meghosszabbításának jogintézménye.
Szintén jelentős módosulások következtek be az engedélyeztetési eljárások területén. 25 engedélyezési eljárásban olyan egyszerűsítés került a törvénybe, amely szerint
nem kell minden esetben a konkrét engedély kibocsátása,
hanem sok esetben a bejelentést követően megkezdheti
tevékenységét az ügyfél. Ilyenkor a hatóságnak 8 napon
belül kell ellenőrizni a meglévő feltételeket, hogy a bejelentő a jogszabályoknak megfelel-e.
Egyszerűsödtek az anyagi jogi jogszabályok is, melyek
idő és költséghatékonyságukon kívül a hatóság adminisztratív terheit is egyszerűsítik. Példaképpen a hatósági eljárásokban a büntetlen élet és a foglalkoztatástól való eltiltás igazolására vonatkozó erkölcsi bizonyítvány kiállítása
helyett elektronikus adatigénylés valósul meg.
Az eljárási illetékek csökkentése terén is drasztikus változások következtek be. Több mint 20 eljárás illetéke, illetve igazgatási szolgálat juttatási díja került megszüntetésre,
amely országos adatok szerint előreláthatóan a meglévő
adatokra támaszkodva 2016-ban az állampolgárok számára 10 milliárd forint megtakarítást eredményez – összegezte a Csurgói Járási Hivatal hivatalvezetője.
A 2016. január 1-jén hatályba lépő módosítások eredményeképpen Ingyenesek lettek (a teljesség igénye nélkül):
- személyi azonosító igazolvány, - lakcímkártya, - családi
állapottal összefüggő névváltoztatás miatt indult hatósági
eljárások, - eltulajdonított okmányok pótlása, - gépjármű
vezetői engedély kiadása első alkalommal, - mozgásában
korlátozott személy parkolási igazolványának pótlása, - hatósági erkölcsi bizonyítvány kiadása évente 4 alkalommal,
- tulajdonjog, haszonjog nyilvántartásba történő bejegyzése, - oktatási igazolvány kiállítása, - felsőoktatásra való
jelentkezés, - jelnyelvi tolmács névjegyzékbe vétele,
- lakóépület bontási építési használatba vételi eljárása a
160 nm-nél kisebb ingatlan esetén, - adóhatósági igazolás
kiállítás, - cégiratok kiállítása, - cégek éves számviteli beszámolójának közzététele, - üzlet működési engedélye
iránti eljárás, - vállalkozói igazolvány kiállítása és pótlása, népi iparművészeti igazolvány, - mezőgazdasági, erdészeti,
gépkezelői jogosítvány kiállításával kapcsolatos eljárás

INTÉZMÉNYEK
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Kedvezményesen igényelhetővé vált (a teljesség igénye nélkül):
- gyermek útlevelének kiadása 2 vagy több gyerek esetén

egyéb családtagjaikkal való kapcsolattartás, - rendszeres
kapcsolattartás megvalósulásának támogatása, - a kapcsolattartás során előforduló szülői konfliktusok a gyermek érdekében történő rendezése miatt.
Milyen módón?
SZABÓ BALÁZS
- a gyermek semleges helyen történő átadása, átvétele, a gyermek és a külön élő szülő, vérszerinti szülő kapcsolati
problémái rendezése, - a gyermek érdekeinek megfelelő
szülői együttműködések kialakításának segítése.
A szolgáltatás igénybe vehető gyámhatósági vagy bírósági döntést követően, de a felek elhatározása alapján közvetlenül is, hetente pénteken 14-18 óra és szombaton 9-13
óra között.

Új név, bővülő szolgáltatások
Változások a Csurgó Kistérségi
Családsegítő és Gyermekjóléti
szolgálatnál!

2016. január 01 napjától jogszabályváltozás miatt a
Csurgó kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
központtá alakult. Ennek értelmében az intézmény új neve:
Csurgó Járási Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat
Fenntartója továbbra is a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás, melynek elnöke Füstös János, Csurgó Város Polgármestere.
A szolgálat ügyfélfogadása, elérhetősége nem változott.
Azonban a névváltozással együtt a központ szolgáltatási
köre is bővül, melynek törvényi háttere a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 40.§ (3), valamint a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 7.§.
Ez alapján a gyermekjóléti központ az általános szolgáltatási feladatain túl, a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, veszélyeztetettségének megelőzése érdekében, a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő
alábbi speciális szolgáltatásokat, programokat nyújtja:

3. Az iskolai szociális munka
A köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a gyermek
családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak
nyújt támogatást azáltal, hogy egyéni és csoportos formában segíti:
- a gyermeket a korának megfelelő, nevelésbe, oktatásba
való beilleszkedéséhez, tanulmányi kötelezettségei teljesítéséhez szükséges kompetenciái fejlesztésében, - a gyermek tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését akadályozó tényezők feltárását és megoldását, - a gyermeket a
tanulmányi előmeneteléhez, későbbi munkavállalásához
kapcsolódó lehetőségei kibontakozásában, és - a gyermek
családját a gyermek iskolai életét érintő kérdésekben, valamint nevelési problémák esetén a gyermeket és a családot
a közöttük lévő konfliktus feloldásában.
4. Készenléti szolgálat:
A készenléti szolgálat célja a gyermekjóléti központ nyitvatartási idején túl felmerülő krízishelyzetekben történő
azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása.
A készenléti szolgálatot egy állandóan hívható, közismert
telefonszám biztosításával kell megszervezni úgy, hogy a
készenlétben lévő munkatárs szakszerű segítséget tudjon
adni, vagy ilyen segítséget tudjon mozgósítani.
A készenléti telefonon a segítséget kérő gyermek, szülő
kapcsolatba léphet a gyermekjóléti központ ügyeletet tartó
munkatársával és támogatást, tanácsot kap aktuális problémái - krízishelyzet esetén azonnali - rendezéséhez. A tevékenységet folyamatosan dokumentáljuk (hívások regisztrálása, megtett intézkedések, felmerülő költségek).
Ügyeleti idő: hétfőtől–péntekig: este 18 óra–reggel 8
óra, szombat-vasárnap: 0-24 óra között.
Normál díjas hívószám: 06-20-231-25-22

1. Utcai és lakótelepi szociális munka:
Magatartásával testi, lelki, értelmi fejlődését veszélyeztető, a szabadidejét az utcán töltő, kallódó, csellengő
gyermek speciális segítése, valamint a lakóhelyéről önkényesen eltávozó, vagy gondozója által a lakásából kitett,
ellátás és felügyelet nélkül maradó gyermek felkutatása,
lakóhelyére történő visszakerülésének elősegítése, szükség esetén átmeneti gondozásának vagy gyermekvédelmi
gondoskodásban részesítésének kezdeményezése. Az utcai
szociális munka bázisa a csellengő, rászoruló gyerekeknek
nyújt alacsonyküszöbű szolgáltatást. A Közösségi tér olyan
találkozási pont, ahol minden, fiatalokat érintő kérdésben
segítséget kaphatnak az érdeklődök, a tanulástól, az iskolai
problémákon keresztül a pályaválasztásig.
Nyitva tartás: 8840 Csurgó, Kossuth u.1, hétfő-csütörtök10:00-16:00
5. Fejlesztőpedagógiai segítségnyújtás
A fejlesztőpedagógus a 3-14 éves korú gyermekek pe2. Kapcsolattartási ügyelet:
dagógiai és korrekciós fejlesztését végzi, valamint a megA kapcsolattartási ügyelet célja, a gyermek és a kapcso- előzést, korrekciót és a tehetséggondozást is magában foglattartásra jogosult szülő vagy más kapcsolattartásra jogo- lalja. A tanév alatt az általános iskolákban folyó fejlesztő
sult személy számára a találkozásra, együttlétre alkalmas munkát segíti, a nyári szünetben pedig pótvizsgára történő
semleges hely biztosítása.
felkészítést és foglalkoztatást.
Kinek ajánlott?
Fejlesztőpedagógus/ tanácsadónk: Csepeli Bernadett
elvált, külön élő szülők és gyermekeik részére, nevelőszülőknél nevelkedő gyermekek és szüleik részére.
BUZÁSNÉ MESTER BERNADETT
Miért ajánljuk?
Intézményvezető
a külön élő szülővel illetve a vérszerinti szülővel,
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Halló Csurgó! Figyelem! Figyelem!

FoTÓ: http://www.postcards.hungaricana.HU

Amint ezen az 1930-as években készült felvételen, a
„Csurgó és Vidéke Hangya Szövetkezet” Széchenyi tér 18.
sz. alatt volti egykori üzletén is látható, hatalmas kirakatokkal csábították a vásárlókat az üzletekbe. Radó Sándor
Divat Áruháza, a Magyar Királyi Dohányáruda és a Szövetkezet saját üzlete is igyekezett bőséges választékkal szolgálni. Az üzlet falán látható reklámtábla szerint a Persil
mosóport már akkoriban is ismerték és reklámozták is. Az
árut gyakran még az üzlet elé is kihelyezték, hiszen raktáron tartottak mindennemű kerti és gazdasági eszközöket,
zománcozott edényeket és háztartási cikkeket is.
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A kis szatócsüzletek jelentőségét azonban ezek sem
tudták igazán háttérbe szorítani. 1931-ben 14 kiskereskedőt és szatócsot írtak össze. Büchler Mór, Grünfeld Ferenc,
Kasztl Bertalan, újvárosi vagy Vajda Kornél óvárosi üzletét
főként a háziasszonyok kedvelték a finom kávék, fűszerek
illata és zamata miatt is. A kor slágerének számító Franck
kávé plakátja az alábbi szöveggel minden üzletben ott volt:
„Férfi népség mind csapodár,
Hol idejár, hol odajár – de:
Hol a FRANCK-os kávét issza
Vágyik oda szíve vissza!”

Az üzletek általában a két főtér és
a környező utcák körül, meglehetősen
sűrűn helyezkedtek el. A Petőfi tér 100
évvel ezelőtti keleti oldaláról fellelhető egyetlen kép, előtérben Szűcs Béla
könyv-és papírkereskedésének portáljával.

FoTÓ: http://www.postcards.hungaricana.HU

1925
áprilisában
ezzel a szöveggel
csábította vásárlásra
Csurgó pihenni vágyó
lakosságát egy korabeli hirdetés. A mai
hangzatos reklámokhoz szokott közönségnek már szokatlanok
ezek az egyszerű szavak. Azonban főként
a vidéki írott sajtó
megjelenésével egyre
több kereskedő, iparos
és vendéglős tette közzé ajánlatait az újságokban.
Érdekes, időnként szórakoztató korabeli reklámok ezek,
melyekből sok mindent megtudhatunk akár a jó 120-130
évvel ezelőtti Csurgó kereskedelmi, kisiparosi és vendéglátói életéről is.
Csurgón az 1880-ban elsőként megjelent „Csurgó” című
hetilap már akkor is örömmel ajánlotta vásárlóinak Fried
Albert újonnan berendezett kereskedését, melynek választéka a cikk szerint már a nagyobb városokéhoz kezdett hasonlítani. Ennek pedig fő oka a csurgói vasúti közlekedés
1872-es elindulása volt, mely lehetővé tette a szélesebb
körű áruszállítást, és ezzel a kereskedelemi választék bővülését is. Így az áruk versenyében megnőtt az igény arra,
hogy az üzlethelyiségek kirakatukkal az utca felé forduljanak, hogy a portéka a vásárlóközönség elé legyen kitéve.
Az 1920-as években kezdték meg működésüket a Hangya szövetkezet üzletei, amelyek a szervezett, szövetkezeti
kereskedelem leghatékonyabban működő példái voltak.

1910-ben szinte természetes volt, hogy a helyi újságban
még koporsót is ajánlottak a nagyérdemű közönség szíves
figyelmébe:
A hirdetések tartalma végtelen és sokféle volt. Ma már
bizonyára nem élne meg egy
női vagy férfi kalapos, de jó
100 évvel ezelőtt nem is egy
kalapos mester, mint Róth
Laura vagy Novák Pál kínálta
legdivatosabb fejfedőit az úri
közönség számára.
Fényes Marcell Széchenyi
tér 19. sz. alatt volt üzletében
hatalmas érdeklődés mellett
„Filléresvásárokat” tartott.
Ma már mosolyoghatunk
azon, hogy Büchler Mór, mai
Petőfi tér 32.sz. alatt volt üz-
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letében libériás kocsis öltönyt, décz bundát, nürnbergi és
gráczi rövidárút, valamint külön inggallért és kézelőt is lehetett vásárolni.
Rosenberg Henrik „Autófuvarozási Vállalat” elnevezéssel még taxi szolgálatot
is működtetett Csurgó, valamint minden szerdán és pénteken Csurgó és Nagykanizsa
között. A családnak ezen kívül textil kereskedése és úri
szabósága is volt a mai Béke
utca 2. sz. alatt. Később Rosenberg Henrik fia, Radnóti
László, folytatva hagyományt alapította meg a Napsugár
Ruhaipari Szövetkezetet.
A mai generációknak már könnyebben megy az ismerkedés, azonban ha valaki 110 éve nem talált megfelelő
partnert a környezetében, hát feladott egy ma már tréfásnak tűnő apróhirdetést a helyi újságban:

Múltidéző emlékek

Rosenberg Henrik és felesége Haás Anna
„Fiatal földbirtokos óhajt megismerkedni bájos, fiatal
hölggyel, kit discréten és bőkezűen támogatna. Megtetszés esetén nősülés sincs kizárva. Választ „Gentri I” címen
a csurgói postára kér.
VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA
védi a fotót az esetleges károsodásoktól.
A gyűjtemény célja, hogy a fotók, amelyek Csurgó múltjának egy részét képezik, és betekintést nyújtanak elődeink életébe, hosszú távon megőrizhetőek, a későbbiekben
pedig kutathatóak, megtekinthetőek legyenek.
PETLÁNOVICS ESZTER
Gyűjteménykezelő

Zis-tó, vagy Is-tó?
A régmúltat idézik azok a fotók, amelyeket Csurgó Város
Helytörténeti Gyűjteménye őriz. A legtöbb darab a Honismereti Szakkör és Witt Lászlóné Kati néni gyűjtésében került be az 1960-as évekkel kezdődően. A fotók megörökítették többek között Csurgó és környéke eseményeit, az itt
élőket és hétköznapjaikat, az akkori városképet.
Jelenleg több mint kétezer fotót tárol a gyűjtemény,
amelyek digitalizálása és rendszerezése folyamatos. A
szkennelt fotók adatbázis hiányában egyelőre tematikusan
kategorizálva, számítógépen vannak rögzítve. Az eredetiek
tárolása állományvédelmi szempontból nem ideális, a régi
fotókat ugyanis hosszú távon megfelelő hőmérséklet-és
páraviszonyok között és speciális savmentes tárolótasakokban, mappákban kellene elhelyezni, amire a mostani
körülmények között nincs lehetőség. A védelmük érdekében ideiglenesen borítékokba történik az elhelyezésük.
A borítékolás lehetőséget nyújt a fotók leltárkönyvi ellenőrzésére, a további rendszerezésre. A borítékokra a leltári
szám, a megnevezés, a gyűjtő, illetve a készítő neve, a készítés helye és ideje, és a méretek kerülnek fel. Az adatok
lehetővé teszik a gyorsabb keresést, a boríték pedig meg-

Egy időben a Magyar Rádió- és Televízióban verseny folyt
arról, melyik a helyesebb eredmény: a null, vagy a nulla. Ma
inkább mosolygunk rajta, és észre sem vesszük, a riporter
melyiket használja. Kezdünk így lenni az Is-tóval is. Egy régi
csurgói, pláne alsoki sohasem mondta volna másképp. Egy
pályázat kapcsán – a hitelesség reményében - valaki Zisstót olvasott le a térképről. Ezt követően ez is lett a mérték,
mert ahogy mondani szokták, a papír mindent kibír.
Amikor - valószínű jó kétszáz éve jött a földmérő, és kérdezte a tó nevét, a derék alsoki nem is tudott másként válaszolni: Ez a Zis-tó, mint ahogyan a folyamatos beszédben
minden magánhangzóval kezdődő szó elé illesztették az az
névelőből a z-t. Így van ez még ma is. Sokszor így halljuk.
A zapád, a zutcán, a zasokiak. Két z-vel kezdődő szó külön
is árulkodik erről. A Petőfi téren zöldség, gyümölcs vásárlásakor megkérdezte az eladó: acskóba vagy acskó nélkül? Az
Együd Árpád által feldolgozott berzencei lakodalmast a helyiek ászlós lakodalmasként tartották helyesnek. A nyelvérzékük szerint a zacskó és a zászló z-je itt is az az-ból maradt.
Fekete István megírta az alsokiak, ma már a csurgóiak és a
környékbeliek kedvelt tavának történetét. Az Is-tó a folyamatos fejlesztések, a hozzáértő törődés eredményeként évről
– évre egyre népszerűbb, és szép jövő előtt áll.
H. J.
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„ Ments életet, változtass szemléletet!”
A Nemzetközi Vöröskereszt Mozgalom 1863 óta segíti a fegyveres konfliktus-, a katasztrófa- és más veszélyhelyzetekben, valamint békeidőben az emberi élet és méltóság védelmét. Az elmúlt több mint egy évszázadban bár a
környezet, a kihívások folyamatosan változtak, a Vöröskereszt Mozgalom minden eleme tudott ezekhez igazodni. A
Magyar Vöröskereszt 1881-ben jött létre. Megalakulását a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága 1882. évben ismerte
el. Fő célkitűzései az élet, az egészség védelme, az emberi személyiség tiszteletben tartása, az emberi szenvedés,
szociális gondok enyhítése, a betegségek megelőzése, a fegyveres konfliktusok, katasztrófák áldozatainak megsegítése, a Genfi Egyezményekből adódó feladatokban való közreműködés, a nemzetközi humanitárius jog, a Vöröskereszt alapelveinek terjesztése, a társadalmi szolidaritásra nevelés.
Emberiesség - pártatlanság - semlegesség - függetlenség - önkéntesség - egység - egyetemesség= Magyar vöröskereszt.
A Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezetének Csurgó Területi irodája 2002 augusztusában, a megyei
szervezet segítségével, 3 fő dolgozóval szerveződött újjá. Ma már csak 1 fő, Kovácsné Tóth Gabriella a területi iroda
dolgozója. Tevékenységéről, feladatairól beszélgettünk vele:
zett véradásokra.

FoTÓ: SZABÓ BALÁZS

Mi tarozik még a
tevékenységetek
körébe?
- A mi feladataink
közé tartozik még a
közúti elsősegélynyújtó tanfolyamok
megszervezése, az
oktató, vizsgáztató
felkérése, a körülmények,
helyszín
biztosítása, és a tanfolyam adminisztrációja. Ezen kívül
ifjúsági versenyeket
szervezünk,
ilyen
például a felmenő
rendszerű
csecsemőgondozási és elsősegélynyújtó
verseny. Ezek a versenyek
a kezdetek óta kiemelkedő
létszámmal, szép megyei
szerepléssel zajlanak, annak
ellenére, hogy a felkészítők-

Kovácsné Tóth Gabriella

Hány tagot számlál a szervezet?
- A taglétszám szerencsére
folyamatosan nő. A szervezet egyik fő feladata az új
tagok toborzása, hiszen a létünk is függ ettől. A 2015-ös
év adatait tekintve, 720 fő a
taglétszám.
A Vöröskereszt segítő szolgálat. Milyen feladatokat
láttok el a mindennapokban?
- Elsőként, amit talán a legtöbben kapcsolnak a vöröskereszthez, a véradások
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megszervezése
kistérségi
szinten. Feladatunk, hogy
évente a lakosság összlétszámának 5%-nál érjük el,
hogy jöjjön el, és adjon vért.
Sikerült ez elérni az elmúlt
években?
- Igen! Sőt, túl is haladtuk ezt
a számot!
A véradási kedv minden településen jellemző?
- Bárcsak így lenne! Ez településenként változó, azonban az elmondható, hogy
azokon a településeken,
ahol a vezetők, a befolyásosabb emberek nyitottak, segítőkészek és támogatják a
tevékenységünket, ott jóval
több donor jön el a szerve-

FoTÓ: http://www.bestfm.hu/kepek/hirek/87390.jpg

Mely területek tartoznak a
helyi iroda ellátási körébe?
- A Csurgói Kistérség összes
települése hozzánk tartozik.

nek nagyon nagy munkát ad.
Inkén működik bázisiskola,
illetve bázisóvoda, ahol vöröskeresztes tanárelnök koordinálja a mindenkori feladatok elvégzését, állandó
jelenlétet biztosítva ezzel
szervezetünknek. A Somogy
Megyei Önkéntes Centrum
Területi Információs Pontja
többek között a csurgói iroda
is. Mint ismeretes, az érettségi megszerzéséhez szükséges kötelező 50 óra önkéntes munka. Azon iskolák
tanulóinak tudunk közösségi
szolgálatot biztosítani, amelyek együttműködési megállapodást kötöttek a megyei
szervezettel. Mivel akkreditált intézmény vagyunk, így
különféle,
munkaviszony
fenntartásához szükséges
tanfolyamokat is szervezünk
igény szerint. Nem utolsó
sorban más intézményekkel

A Nemzetközi Vöröskereszt Mozgalom 1863 óta segíti a fegyveres konfliktus-, a katasztrófa- és más veszélyhelyzetekben,
valamint békeidőben az emberi élet és méltóság védelmét.
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kapcsolatot tartva, rászoru- elsősegélynyújtó és pszilóknak adományhoz jutásá- choszociális
feladatokat
ban segédkezünk.
látott el az érintett területeken. Hogyan kapcsolódA 2015-ös év nagy feladat tatok be ebbe a munkába?
elé állította a Magyar Vö- - Hivatalból voltam kirendelröskeresztet és termé- ve a gyékényesi vasútálloszetesen a helyi területi másra. Első alkalommal még
irodát is, különösen a déli nem tudtam mivel kell szemhatárszakasz települése- benéznem. A feladatom víz,
in. Az Emberi Erőforrá- szőlőcukor, keksz osztása
sok Minisztériumával és volt. Nem egyedül mentem,
a Belügyminisztériummal elkísértek a gyerekeim, Bogi
egyeztetett, közös szakmai és Bence, rajtuk kívül 2 baprogram indult szeptem- rátjuk, Szabó Eszter és Pádár
berben, 66,5 millió forint Máté. Ők iskolai,- sport köteállami támogatással a mig- lezettségüktől függően vérációs helyzet kezelésére. gig mellettem maradtak, és
Az összegből a migránsok önkéntes munkásként segíszámára különböző egység- tettek ebben az időnként hácsomagokat állított össze látlan feladatban. Ahogy nőt
a Vöröskereszt, valamint a menekültek száma, bővíte-

ni kellett a segítők létszámát fel az alapszervezet a tagis. A Magyar Vöröskereszt 24 jai által befizetett pénzt?
órás szolgálatot vállalt.
- Ahogy már a beszélgetés
elején említettem, nekünk
Rábukkantam én is a fel- nagyon fontos a taglétszám
hívásra a Somogy Megyei emelkedése, hiszen ettől
Szervezet honlapján, mely függ a helyi iroda léte. A
szerint, várják 18 év felet- tagkártyák árából befizetett
ti önkéntesek jelentkezé- összeg 60%-a felhasználsét a megyében található ható saját alapszervezetre,
Zákány határátkelőhelyre, azaz visszafordítható, sőt
menekültekkel kapcsola- göngyölhető. Az alapszervetos tevékenységhez. (pl.: zet a tagdíjakból összegyűlt
víz, élelmiszerosztáshoz, pénz 60%-át események,
angolul vagy arabul beszé- rendezvények
lebonyolílő önkénteseket a kommu- tására, ajándékosztásra és
nikációban való segítség- segítségnyújtásra használhez). Volt jelentkező?
hatja fel. Nagyon sokan azért
- Igen, jelentkező akadt, de csatlakoznak hozzánk, mert
sajnos volt olyan is, aki már egyszerűen tartozni szeretaz első munkavégzés előtt nének egy közösséghez, amivisszamondta…A
kistér- nek kimagasló humanitárius
ségből leginkább Zákány, múltja van, ami mögött igazi
Berzence vette ki a részét a értékek vannak. A Magyar
munkából. Csurgóról csak vöröskereszt
tevékenysépár fő akadt, aki önkéntessé- géről ma már mindenki táget vállalt.
jékozódhat az interneten, a
szervezet honlapján (www.
Hogyan éltétek meg ezeket voroskereszt.hu, www.mvka napokat?
somogy.hu), vagy egyre több
- Mind fizikailag, mind men- helyi alapszervezet jelenik
tálisan, nagyon nehéz fela- már meg a facebook közösdat volt. Fizikailag, mert az ségi oldalán is.
ásványvizes kartonokat, és
a csomagok alapjait képező A Csurgói Kistérségben
élelmiszereket a vasútállo- élők hol találhatják meg a
más által biztosított „depó- Magyar Vöröskereszt helyi
ból” ki kellett hordanunk az szervezetének irodáját?
utolsó vágányokig. Ott készí- A szervezet irodájátettük el, majd adogattuk fel nak címe: 8840 Csurgó, Kosa szerelvényekre az ablakok- suth u. 1, ahova szeretettel
ban ”lógó” migránsoknak, várunk minden hozzánk forami bizony sokszor félelmet dulót.
keltő feladat volt, még akkor
BV
is, ha állandó volt a rendőri,
katonai jelenlét. Nem voltak Forrás:
egyformák az emberek…volt h t t p : / / w w w. v o r o s k e r e s z t .
aki megköszönte, de volt h u / i m a g e s /s t r a t e g i a /s t r a olyan is közük aki erőszako- tegia_2020_mvk.pdf
san követelte ami „neki jár”. http://www.voroskereszt.hu/
Mentálisan pedig leginkább toertenetuenk.html
a kisgyerekek, a családok h t t p : / / w w w. v o r o s k e r e s z t .
szemében látszó félelem, hu/hireink/181-2015-evi-hielesettség és kétségbeesés r e k / 2 0 1 7 - m e n e k u viselt meg.
eltuegy-mar-a-telA Vöröskereszt minden évben tagkártyát bocsájt ki,
amelynek értéke 300 vagy
600 forint. Mire használja

re-keszuel-a-magyar-voeroeskereszt.html
http://www.mvksomogy.hu/hirek/hirek/2015-09-29/onkenteseket_keresunk.html
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Forrás: http://egeszseges-taplalkozas.info

Változtass, hogy változhass! -avagy: Miért sportolj
rendszeresen?

Az egészség a teljes testi, lelki és
szociális jólét állapota, és nem csupán a betegség vagy fogyatékosság
hiánya. A lehető legmagasabb szintű
testi és lelki egészség egyike az alapvető emberi jogoknak. Meghatározza
az egyes emberek életét, életminőségét éppúgy, mint a társadalom jövedelemtermelő képességét, ezért az
egészségmegőrzés, egészségfejlesztés hatékonyságának növeléséhez
szükséges információk meglétének,
elérhetőségének jelentősége egyre
jobban felértékelődik.
Az Elef 2009-es mérése szerint (ez
azóta vajmi keveset változott), a magyaroknak mindössze 4,5 százaléka
végez a hét minden napján valamilyen
testmozgást. A lakosság kétharmada
napi tíz percet sem áldoz arra, hogy
sportoljon. A tévé annál inkább népszerű, hiszen a magyarok mozgásszegény életmódjához napi több mint 5
óra tévénézés társul. A legkevesebbet,
napi 271 percet a 18-49-es korosztály
tagjai tévéznek, az idősek azonban 9
perc híján 7 órán át nézik napi szinten
a televíziót. Így tehát nem véletlenül
került bele az oktatási intézmények
tantervébe a kötelező mindennapos
testnevelés a 2011. évi köznevelési
törvény alapján.
Pedig az egészségtudatos magatartás, ezen belül is a rendszeres testmozgás megakadályozza egyes – ma
már népbetegségnek számító – be-
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tegségek kialakulását, illetve elősegíti az azokból történő gyógyulást. Bár
a felmérés alapján a magyarok közel
80%-a vallja azt, hogy az egészségünk
megőrzéséért elsősorban önmagunk
vagyunk a felelősek, a mindennapi
gyakorlatban sajnos ezt nem valósítjuk meg.
Az újévi fogadalmainknak köszönhetően, mindig megnő a fitness termek látogatottsága, azonban ez a nagy
sportolási kedv általában tiszavirág
életűnek bizonyul.
Rovatunkban összegyűjtöttük a
rendszeres testmozgás mellett szóló
érveket.

A sportmozgás nem csak a testre,
de a lelki folyamatokra is jó hatásúnak
bizonyul, hiszen közérzet és hangulatjavító (hormonháztartás), önbizalom
növelő hatású, oldja a stresszt és a
felgyülemlett feszültséget, energiával
tölt fel, ezáltal napi teljesítmény növekedik. Nem utolsó sorban, a sportolás közben új embereket ismerhetünk
meg, kapcsolatépítő szerepe is bizonyított.
A rendszeres mozgás egyes betegségek megléténél kimondottan ajánlott, így például:
- csontritkulás megelőzése, javítása (Ca visszaépül a csontokba)
- csökkenti, megszüntetheti a
székrekedést (aranyér!)
- csökkenti az elhízás kockázatát!
csökken a zsírszövet mennyisége
- immunrendszer erősítő hatású
- csökken a rossz (LDL) és nő a
(HDL) jó kolszterin aránya.
- megelőzhetők, illetve egyensúlyban tarthatók a cukorbetegségek
egyes fajtái (2. tipus)
- rendeződik a vérnyomás
- bizonyos mozgásfajták gátolják
egyes rákos sejtek elszaporodását!!!
- csökkenek a szív és érrendszeri
megbetegedések
Ha szeretnénk elkezdeni sportolni,
van néhány olyan tényező, amit nem
szabad figyelmen kívül hagyni. Ezek
pedig a következők: életkor, nem, cél

A rendszeres testmozgás hatásai az emberi szervezetre:
erősödik az izomrendszer, a csontrendszer, javul az izületek mozgékonysága
megnő a tüdő és a szív és az agy munkájának hatásfoka
nő a sejtek tápanyaggal és oxigénnel való ellátottsága
az elhasználódott anyagok gyorsabban jutnak vissza a vérkeringésbe
nő az ellenálló képesség, erősödik a szervezet öngyógyító rendszere
javul az emésztés
a méregtelenítő szervek jobban dolgoznak
egyes kutatók szerint egy testmozgással töltött óra két órával
növeli meg az élettartamot!
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(prevenció, állapotmegőrzés, rehabilitáció), meglévő betegségek (elváltozások, műtétek), testalkat (BMI),
beállítódás (egyéni vagy csoportos
foglakozásokra szeretnénk menni),
lehetőségek (helyi, anyagi). Természetesen legjobb, ha kikérjük a háziorvosunk véleményét.
Vannak olyan sportágak, amelyeket bárkinek, életkortól függetlenül
javasolunk. Ezek azok a sportok, amelyek egész életen át űzhetők (time-life sportok). Így például a séta, mint
örömszerző mozgásforma(természetes környezetben, a természet gyógyító erejét kihasználva),a keleti mozgástechnikák (jóga, a pilates, tai chi, chi
kung , amelyek a test energiaáramlását javítják illetve a meditációs tevékenységek, melyek befelé figyelést
tesznek lehetővé), a futás, kocogás, az
úszás, vízitorna (aqua fitness) és természetesen az izület kímélő kerékpá-

rozás.
A mindennapos testmozgásra, minden korosztály számára adottak a lehetőségek városunkban:
•
Városi Uszoda 
•
Pákai Szabadidő Központ (tenisz és tekepálya)
•
József Attila utcai sporttelep
(futópálya)
•
Super Women’s Egészségműhely (alakformáló tornák, Kriston® Intim Torna, gerinctorna, salsa)
•
Sótonyi László Városi Sportcsarnok és park (recortán futópálya)
•
Kolping Nagyváthy Középiskola futópályája
Záró gondoltunkat különösen a hölgyek figyelmébe ajánljuk, miszerint:
A társadalom egészsége, a nők egészségén múlik! Azokban a családokban,
ahol a gyerekek úgy nőnek fel, hogy
látják a szüleiket sportolni, ahol a
szabadidő hasznos eltöltése alapvető

emberi igény, ott a már kisgyermekkorban ez beléjük ivódik és a felnőtt
életükben is beépül a mindennapokba.
Miért mozogjunk rendszeresen?
Erre a kérdésre Edward Stanley megtalálta a választ:
„Akik úgy vélik, hogy nincs idejük a
testmozgásra, előbb-utóbb kénytelenek lesznek időt találni a betegségre!”
BV
Forrás:
1.
Egészség fogalma:WHO-definíció
2.
https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/
gyor/jel/jel310021.pdf
3.
http://www.egeszseg.hu/cikk/men�nyit-mozognak-a-magyarok-siralmas-adatok-kovetkeznek
4.
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_
doc.cgi?docid=A1100190.TV

Emelt fővel búcsúztunk a Magyar Kupa további
küzdelmeitől

FoTÓ: CSNKC.HU

ben.
A bemutatásokat
követően
csapatunk kezdte meg a
mérkőzést, amiből
meg is született az
első gólunk Barta
Cintia
betörését
követően. Majd ismét mi tudtunk gólt
szerezni, köszönhetően az érdiek pontatlan kezdésének,
és persze Sterbik
Anita nagyszerű védéseinek is. Ezután
sajnos 10 percig nem sikerült betalálnunk, amit ellenfelünk indításgólokkal, hétmétereseik értékesítéseivel
büntetett( 2:5). Barta hétméteres góljával, valamint Hegedüs akció góljával
sikerült felzárkózni egyetlen találatra.
(4:5). Azonban az érdi alakulat egyel
nagyobb sebességre kapcsolt és 4
gyors találatot követően beállították a
félidei 7 gólos különbséget. (8:15)
A második játékrész ellentétes képet mutatott, ezúttal ők kezdték jobban ezt az etapot, 2 gólt szerezve.
Azonban erre még válaszolni tudtunk

Mint azt várni lehetett, nagy arányú győzelmet aratott az érdi együttes szerdán, a Magyar Kupa 4. fordulójában otthonunkban. de, ami
mindenképp kiemelendő, lányaink
méltóképp helyt álltak és egy számunkra felettébb hízelgő végeredmény született a két osztály közti különbséget figyelembe véve.
A Sótonyi László Sportcsarnok felújítási munkálatai miatt, a Nagyváthy
János Szakközépiskola Tornatermében léptünk pályára. A nagy érdeklődést mutatja, hogy szinte megtelt a
lelátó ami nem gyakori klubunk életé-

szintén két találattal. Pavlovic remek
betörését követően Barta értékesítette magabiztosan sorozatban a negyedik hétméteresét (11:18). A 7. percig
tartani tudtuk ezt a különbséget, majd
egy kettős emberhátrányt követően
először lett közte tíz (12:23). Ekkor
már látszottak lányainkon a fáradtság
jelei, itt már több hibát is elkövettünk
amelyet rutinos ellenfelünk könyörtelenül ki is használt. Hornyák Lajos próbálta frissíteni csapatunkat, így már
többen is pályára léphettek. Támadásainkat már kevésbé sikerült gólra
váltani, míg ellenfelünk labdaszerzés
után talált be, valamint beállójuk volt
eredményes, ezzel fokozatosan növelve előnyüket.
A mérkőzés utolsó hazai gólját Fekete Ágota szerezte ezzel beállítva a
mérkőzés végeredményét. (16:29)
Így lányaink a nyolcaddöntőt követően emelt fővel búcsúztak a Magyar
Kupa további küzdelmeitől, elérve ezzel klubunk egyik legnagyobb sikerét,
valamint egy méltó helytállást tanúsítva az első osztályban szereplő Érd
csapata ellen.
CSNKC.HU
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HIRDETÉS

ÁLLÁSHIRDETÉS

Dynamic-Csurgó Kft.

munkatársat keres
„gyártósori összeszerelő“
munkakörbe.

A munkakör betöltése végzettséget nem igényel. A
végzendő munka egyszerű , könnyű, szerelő tevékenység tiszta világos környezetben. Magasabb végzettség
esetén elöbbre jutási lehetőség van.
Jelentkezni vagy érdeklödni csak személyesen lehet,
munkanapokon 9-14 óráig, Csurgó, Arany János utca
44 címen található telephelyünkön, az emeleten található irodában.

Országos elődöntőben szerepelt fiú
kézilabdacsapatunk

Két csurgói úszó a Jövő Bajnokai közt
A Magyar Úszó Szövetség több mint
két éve indította útjára a Jövő Bajnokai programot, amelynek célja, hogy
nyolc régióban kutassa fel és támogassa a bajnokjelölteket. A tehetséges gyermekek felmenő rendszerben kerülhetnek be a keretbe. Idén
a 2005-ös születésű gyermekekkel
bővült a keret (a 2004, 2003-as születésűek mellett), amely minden régióban 30 úszót jelent.
Csurgó a Dél-dunántúli Régióhoz tartozik, amely három
megyét (Somogy, Tolna, Baranya)
fog össze. A tavalyi évben 200m
vegyesúszásban elért eredményeik alapján Andrási Zsófia és Tüske
Bence érdemelte ki a régiós keret
tagságot. A „sárgák” közé kerülve
feladatuk még több lesz, hiszen
hónapról hónapra kell bizonyítaniuk. Minden hónap első szombatján
felmérő versenyeken kell tanúbizonyságot tenniük a fejlődésükről.
2016.01.16-án XXXVI. ANK Delfin Kupán versenyeztünk
Pécsett.
Eredményeink:
1. hely: Madarász Milán 25m mell; Bukovics Rebeka 25m
gyors,hát,pille; Andrási Zsófia 50m gyors,hát,mell,pille,
100m vegyes; 2. hely: Andrási Katalin 25mgyors,pille; Huszics Rebeka 25m hát; Bukovics Rebeka 25m mell; 3. hely:
Bencze Milos 25m delfin láb; 4. hely: Huszics Rebeka 25m
gyors; Andrási Katalin 25m hát; Madarász Milán 25m delfin
láb; Bukovics Rebeka 50m hát; 5. hely: Bukovics András
25m gyors; 6. hely: Bencze Milos 25m hát
Andrási Zsófia legfiatalabbként részt vett a csillagszóróban is, ahol a nyolc leggyorsabb leány mérte össze a gyorsaságát.
RH

a döntőbe jutást.
Bencze József és
Tóth Károly edzői
vezetésével
tavaly
országos
döntőt játszottunk, és ki ne emlékezne
a két évvel ezelőtti döntőre, ahonnan
aranyéremmel tértek haza a fiúk! Az
utóbbi öt évben egy csapatunk minAz összevont V-VI. korcsoportos fiú dig ott volt valamelyik korosztály orkézilabda diákolimpiai sorozat orszá- szágos döntőjében, idén is ebben regos elődöntőjébe jutott csapatunk ménykedtünk.
Dabasra utazott, ahol a házigazda, vaAz első mérkőzést a házigazda csalamint a Gyöngyös és a Veszprém csa- pat ellen játszottuk és 30-26 aránypatával szemben próbálta kiharcolni ban diadalmaskodtak a fiúk. Mivel a
másik mec�Főszerkesztő: Szabó Balázs
csen a VeszpSzerkesztők: Balogh Veronika,
rém fölényes
Lőrincz Zsanett, Vargáné
Csurgó és Környéke - Közéleti és kulturális lap
győzelmet
Hegedűs Magdolna,
Megjelenik minden hónap negyedik hetében
aratott, egyérLapzárta minden hónap 20-án!
Csurgón az alábbi
telművé vált,
Kiadja: IMCOM Marketing és Szolgáltató Bt. Elérhetőek
helyeken:
hogy a sikerFelelős kiadó: Szabó Balázs - ügyvezető
egyházak, általános iskolák,
középiskolák, óvodák, Csokonai
hez idén is
Levélcím: 8840 Csurgó, Kossuth L. u. 1.
Közösségi Ház, Városi Könyvtár,
Telefon: +36 30/480 2046
egy Veszprém
Posta, Széchenyi téri újságos.
Email cím: csurgo.es.kornyeke@gmail.com
elleni győzelem kell. Az
csurgo.hu/csurgoeskornyeke
első
félidő

Cs rgó és Környéke
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18. percében még egyenlő volt az állás, de sajnos onnantól csak az ellenfél
szerzett gólokat. A második játékrészben volt esélyünk, de nem tudtunk
élni vele, így a végén 29-19 arányban
alulmaradtunk. A Veszprém játszik
országos döntőt, mi pedig 5 év után
először(!) nem leszünk ott a diáksportszövetség legrangosabb versenyén
az ország 8 legjobb csapat között. A
csapatnak ezzel együtt is gratulálunk,
külön is Bencze Józsefnek és Tóth Károlynak, akik vállalták a csapat vezetését és köszönjük nekik, illetve a Csurgói Kézilabda Klubnak a támogatást!
A csapat tagjai: Balogh Ákos, Horváth Márton, Megyeri Pál, Vörös István, Hornyák Bence, Jónás Péter,
Hanusz Egon, Torma Máté, Péter Barnabás, Bazsó Péter, Csordás Marcell,
Brezovszky Barnabás, Verkmann Krisztofer, (Kisgéczi Patrik) KOVÁCS JÓZSEF

