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Többfunkciós kerekesszékkel támogatta a CSKK a Csurgói Napsugár Egyesületet

A Csurgói Kézilabda Klub
évről-évre adománygyűjtéssel csatlakozik egy-egy kezdeményezéshez. Idén, február
elsején a Csurgói Napsugár
Egyesületet lepték meg adományukkal.
A tavalyi év decemberében

hívtuk fel szurkolóink figyelmét karácsonyi jótékonysági-akciónkra, mellyel ezúttal a
Csurgói Napsugár Egyesületnek
kívántunk segíteni - olvasható a
kézilabda csapat hivatalos honlapján.
A kerekesszék az átadást

Tájékoztató Csurgó Város Képviselőtestületének 2016. február 15-i
képviselő-testületi üléséről
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és szoba wc-ként is funkcionál.
A kapott eszközt nagyon praktikusan tudjuk használni itt az
intézményben is, hiszen három
olyan ellátottunk is van akiknek
erre szükségük van sajnos. Illetve a tavalyi évben kölcsönzőt
alakítottunk ki gyógyászati segédeszköz formában, valamint
fejlesztő eszközökkel kapcsolatosan is. Amennyiben az intézményben nem lesz annyira
szükség rá, akkor a lakosság
számára is kölcsönzés formájában tudjuk majd használni. Tehát több célunk is van ezzel az
eszközzel, amit most ajándékul
kaptunk. melyet ezúton is köszönünk. A Csurgói Napsugár
Egyesület tagjai és a Napsugár
Szociális Intézmény ellátottjai,
dolgozó nevében köszönjük a
támogatást.
SZABÓ BALÁZS

„Hívogat az iskola, kapuját kitárja...”

FoTÓ: SZABÓ BALÁZS

Csurgó Város Képviselő-testülete 2016. február 15-én 15:00
órakor a Városháza tanácskozó termében tartotta soron következő képviselő-testületi ülését, melyen az alábbi napirendi
pontokat tárgyalta:
1. Előterjesztés Csurgó Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről
Előadó: Füstös János polgármester
2. Előterjesztés Csurgó Város Önkormányzata költségvetési
kitekintő határozatáról
Előadó: Füstös János polgármester
3. Előterjesztés Csurgó Széchenyi tér 2. szám alatti városháza
épület felújításához szükséges építési engedélyezési és kiviteli
tervek elkészítéséről
Előadó: Füstös János polgármester
4. Előterjesztés Csurgó Soltra utca északi részén körforgalom
építés miatti gázvezeték kiváltás tervezési munkáiról
Előadó: Füstös János polgármester

követően már használatba is
került. Egyelőre a Napsugár
Szociális Intézmény ellátottja használják a kapott eszközt,
azonban később a lakosság számára is kölcsönözhetővé válhat
részletezte Vassné Huszics Bernadett intézményvezető:
- A CSKK egyik vezető tagja
keresett meg az ünnepek előtt,
hogy szeretnék az egyesületünket, illetve az intézményünket
támogatni. Kérdezte, hogy mi az
amivel tudnának segíteni? Több
tárgyi eszközről is beszéltünk,
mint például betegágy, tolókocsi, fürdető kocsi, szoba wc.
Végül pénzadományokat kezdtek el gyűjteni és ebből, közel
130 ezer forintból megegyezés
után egy háromfunkciós tolószéket rendeltek meg, ami egyben tolókocsi, zuhanyzókocsi

Még véget sem ért az iskolai év, máris a következő tanév
kezdetére, a leendő első osztályosok fogadására készülnek a
csurgói iskolák. Három intézmény, az Eötvös József Általános Iskola, a Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium, Általános
Iskola és Kollégium, valamint a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola igazgatói és leendő elsős tanítói tartottak tájékoztató szülői
értekezletet február 9-én a Mókuskert óvodában, ahova Csurgó
mindhárom óvodájából meghívták az iskolába menő nagycsoportos gyermekek szüleit.
Az iskolák pedagógusai beszámoltak az intézményeikben folyó oktatási-nevelési gyakorlatról, az iskolák napirendjéről, az
általuk nyújtott szolgáltatásokról, valamint az oktatás-nevelés
folyamatában elért eredményeikről és sikereikről.
Azonban azt is elmondták, hogy tapasztalataik szerint a szülők
sokszor nem is iskolát, hanem tanítót választanak. Olyat, akit már
a nagyobb testvér által is ismernek, vagy olyat is aki már őket
is tanította. Vannak azonban kezdő szülők is, akiknek még egyik
intézményről sincsenek tapasztalataik.
Ezért az iskolák továbbra is nyitott kapukkal várják az érdeklődő szülőket és gyermekeket. Számtalan programot, szülői fórumot, nyílt napot, játszó délelőttöt és délutánt is szerveznek a
befogadó intézmények, hogy ezáltal is megkönnyítsék az iskola
választást az érdeklődő családok számára.
VHM

Műfüves focipálya bérlés
előzetes bejelentkezés alapján

KEDVEZMÉNYES Ár: 4000 Ft/óra
tel.: 06-20/261-9967

e-mail: fittcsurgo@gmail.com
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100 éves csurgói
fényképek a nagyatádi
Városi Múzeumban

Február 23-a óta ismét várja az úszást kedvelőket Csurgó
Városi Uszodája. Ezzel megoldódni látszik az a feszült helyzet, mely során hónapokkal
ezelőtt közel 150-en gyűltek
össze a Kolping Nagyváthy János Középiskola bejárata előtt,
hogy átadják petíciójukat az
intézmény igazgatójának, aki
november 15-vel határozatlan
időre üzemszünetet rendelt el.
Az uszoda működtetéséhez az év végéig Csurgó Város
Önkormányzata is hozzájárul.
Csurgó város polgármestere erről a 2016. február 15-i
képviselő-testületi ülésen tájékoztatta a nyilvánosságot,
ahol elmondta: a város 2016.
évi költségvetésébe sikerült
betervezni az uszoda finanszírozását is, így Csurgó Város Önkormányzata 15 millió forinttal
támogatja az uszoda működését mindamellett, hogy sem az
intézménynek, sem az uszodának nem az önkormányzat a
fenntartója.
- Nagyon fontos volt, hogy
sikerüljön a továbbiakban is
biztosítani a Csurgó és térsé-
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Ismét úszhatnak Csurgón

gében élők számára a Városi
Uszoda használatát. Többször
is folytattunk tárgyalásokat,
mely eredményeként kedd óta
ismét megnyitott városunk
uszodája – hangsúlyozta Füstös
János polgármester.
Örömmel fogadták a hírt
a Mozdulj Csurgó Úszó Sport
Egyesület vezetősége és úszói
is, akik az intenzívebb edzések
mellett már versenyek szervezését is tervezik. - Nagyon
örülünk, hogy végre nem csak
három edzés lesz, hanem négy,
vagy ha megtudjuk oldani,
akár öt edzés is. Fontos, hogy

így már nem egy vagy másfél
óránk lesz a vízben, hanem azt
az időt is edzésre fordíthatjuk,
amit eddig utazással töltöttünk. Továbbra is készülünk a
versenyekre, március 12-én a
Somogy-Zalai körverseny állomásaként pedig már versenyt
szeretnénk rendezni itt Csurgón. Egyesületünk, úszóink, s a
szülők nevében köszönet minden érintett félnek, aki azon
dolgozott, hogy Csurgón újra
uszoda legyen – tette hozzá
Dergeczné Szabó Sára a Mozdulj Csurgó ÚSE edzője.
SZABÓ BALÁZS

A kommunizmus áldozataira
emlékezett Csurgó

2016. február 25-én 16.30
órától a kommunizmus áldozataira emlékeztek a Csokonai
Közösségi Házba ellátogatók. A

koszorúzást és gyertyagyújtást az „1989 Határon” című dokukövetően Vörös Mátyás kép- mentumfilm vetítése követett.
viselő-testületi tag mondott
megemlékező beszédet, melyet
SZB

Harcművészeti oktatás indult Csurgón
2016. február 12-én, pénteken délután 2 órától judo bemutatón vehettek részt a kisiskolások az Eötvös József Általános
Iskola aulájában. A bemutatót
egy elkötelezett és sportszerető család tartotta, élén Mester
Józseffel és feleségével, Mester Józsefnével, akik Nagykanizsáról utaztak Csurgóra, céljuk
pedig nem kisebb annál, mint

hogy Csurgón is rendszeres
edzést tartsanak elsősorban
alsó tagozatos diákoknak. Az
érdeklődés sem maradt el, hiszen közel 30 sportoló szellemű
tanuló jelent meg és csinálta
végig az első edzést. A sikernek
köszönhetően pedig, a jövőben
heti szinten, péntek délutánonként járhatnának a gyerekek az
edzésekre, ahol a judo minden

fortélyát elsajátíthatják. Ehhez
nem kell mást tenniük, mint kitölteni egy jelentkezési lapot
és már kezdődhet is a sportolás. Mester Józsefné elmondása
szerint, jövőbeni terveik közé
tartozik továbbá a judo tanóra
keretein belül való oktatása is,
ami várhatóan a következő iskolai tanévben olvad be a testnevelés óra tananyagába.
LŐRINCZ ZSANETT

Az idén 20. születésnapját ünneplő nagyatádi Városi
Múzeum látványos és értékes,
kettős kiállítással nyitotta meg
a jubileumi évét, 2016. február
18-án.
„Nézőpontok - Térhatású
fényképek a Nagy Háborúból”
címmel a Magyar Nemzeti Múzeum vendégkiállítását és a
„Történetek a Nagy Háborúból”
címen Nagyatád és környéke
első világháborús emlékeit bemutató helytörténeti tárlatot
Ormai István polgármester, és
Fisli Éva, a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtárának
munkatársa ajánlotta a nagyszámú érdeklődő figyelmébe.
A megható és megrendítő,
de egyben mélységes tiszteletet is sugárzó kiállítás anyaga
olyan tárgyakat, fényképeket,
dokumentumokat és leveleket
mutat be, melyek legtöbbje
megjárta a háború keserves és
küzdelmes csataterét, sok esetben egyetlen, utolsó emlékként
hátramaradva egykori katonagazdájától.
A csurgói Beke Ferenc és
Beke József I. világháborús viszontagságait és megélt nehézségeit bemutató „ Egy nagy háború kis fényképei” című saját
gyűjtésű helytörténeti anyagát
Vargáné Hegedűs Magdolna
adta közre a nagyatádi múzeum kiállítására. A többi gyűjteményi anyaghoz hasonlóan, az
eredeti fényképek, és kézírások fénymásolatával illusztrált
anyag egy család két katona fiának harctéri életéről és családjaik hátországi küzdelmeiről ad
tudósítást.
A kettős kiállítás háromdimenziós fénykép és a személyesebb jellegű háborús emlékeket bemutató anyagának
megtekintését, mind a két város
közelsége, mind téma értékessége miatt is méltán ajánljuk
az emlékezők és az érdeklődők
szíves figyelmébe.
VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA
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Hatalmas sikert aratott a jótékonysági batyus bál

Február 6-án, negyedik alkalommal rendezte meg jótékonysági batyus bálját a Napsugár Szociális Intézmény, a
Csurgói Napsugár Egyesület
összefogásában.
Vassné Huszics Bernadett
intézményvezető köszöntője
után a farsang körüli hagyományokról, szokásokról Balogh

Veronika beszélt, melyet a
nagybajomi Sundance tánciskola növendékeinek előadása
követett. Ezt követően Decsi
Richárd zenés-táncos műsora következett, mely után a
Napsugár Szociális Intézmény
ellátottjai és dolgozói egy zenés-kalózos jelenetet adtak
elő, amely hatalmas sikert ara-

tott. Az est folyamán az Édes
Kettes húzta a talp alá valót.
Egy óra magasságában tombola sorsolás volt és egészen hajnali ötig tartott a bál.
- Nem számítottunk ilyen
nagy létszámra, közel 310 fő
volt a rendezvényünkön, mely
felülmúlta minden várakozásunkat. Ugyanakkor nagy öröm
és megtiszteltetés számunkra,
hogy évről évre egyre többen
kíváncsiak ránk, a műsorainkra,
és támogatni akarnak bennünket, hiszen a cél az kettős: egyrészt szórakoztatni szeretnénk
az embereket, ugyanakkor a
másik célunk az adománygyűjtés. Az ebből összegyűlt bevétel a fogyatékkal élők életminőségének javítására szolgál.
Konkrét célokat ezúttal nem
tűztünk ki azzal kapcsolatban,

hogy mit szeretnénk vásárolni,
mert hála Istennek nagyon sok
mindent tudtunk már elindítani. 2015-ben például elindítottunk egy gyógyászati segédeszköz kölcsönzőt, illetve egy
fejlesztőeszköz
kölcsönzőt.
Pályázati forrásokból és egyéb
adományok által is számos
eszközt tudtunk beszerezni,
például tolókocsit, járókeretet,
szoba wc-t, korházi betegágyat,
melyeket a lakosság számára
ingyen tudjuk szolgáltatásba
nyújtani.
A Csurgói Napsugár Egyesület és a Napsugár Szociális
Intézmény nevében ezúton is
szeretnénk megköszönni rendezvényünk főtámogatójának
a Dynamic-Csurgó Kft.-nek a
támogatást - összegezte Vassné Huszics Bernadett.
SZB

Bútoradománnyal segített a Jézus Szíve Karitász Csoport
Öt rászoruló családnak nyújtott segítséget a csurgói Jézus Szíve Karitász Csoport
azzal a bútoradománnyal, melyet február
25-én adtak át az érintetteknek.
- Kettő darab nyolcelemes szekrénysort, kettő ágyneműtartós kanapét, négy
fotelt, egy mosógépet, valamint kettő hűtőgépet tudtunk eljuttatni, olyan rászoruló
családokhoz, akiket már régebb óta támogatunk - mondta Bánki Zsuzsanna az egyesület vezetője.

A 27 főből álló Jézus Szíve Karitász Csoport Csurgó, Csurgónagymarton, Szenta,
Porrog és Porrogszentkirály településeken
végzi tevéknyeségét, melyhez adományként elfogad bútorokat, tartós élelmiszert,
ruhákat, gyerekjátékokat, könyveket, amit
aztán rászoruló családokhoz juttat el. Egy
tartós élelmiszert gyűjtő dobozuk állandó
jelleggel megtalálható a CBA Üzletházban
- Hegedűs Üzletházként ismert -.
A Jézus Szíve Karitász Csoport ezúton is

Csak tiszta forrásból

szerepeltek előadások és mozgásos órák.
Vendége volt a műhelynek Szarvas Mátyás
(tréner, üzletember sportoló), aki a Kulcs
önmagadhoz: A DÖNTÉS című előadásában
a párkapcsolati döntésekre, a női és férfi
gondolkodásmódra világított rá, sok saját
tapasztalattal átitatva. Elgondolkodtatásra késztetett A házasság-kötöttség vagy
lehetőség? című előadás is, melyet Bálint
Gábor római katolikus plébános tartott.
Hallgatósága számára értékes gondolatokat osztott meg, melyek közül, talán a következőt tartotta a legfontosabbnak: „ …a
szerelem szeretetté nemesül a házasságban”. Szinte már állandó meghívott vendége a műhelynek Fanó Magdolna (Tehiru
Tarot mester, Bach-virág, és regressziós
terapeuta, lélekgyógyász, metafizikai speciális tanácsadó, öt alapvető emberi érték
oktató, önismereti tréner), aki a 3 nap alatt

Közel két évtizede Angliából indult el
ez a kezdeményezés, amely Valentin-nap
környékén minden évben egy hétig a házasság és a család fontosságára kívánja
irányítani a figyelmet. A házasság hetét –
amelyhez hazai és nemzetközi szinten is
számos ismert közéleti személyiség csatlakozott kifejezve elköteleződését a házasság, a család ügye iránt – mára 4 kontinens 21 országában ünneplik. Hazánkban
az országos eseménysorozatot 2008 óta
rendezik meg a keresztény egyházak és civil szervezetek széles körű összefogásával,
számtalan nagyváros, település, közösség
részvételével. Ebből az alklomból a Super
Women’s SKK és Egészségműhely hosszú
hétvégét szervezett. A rendezvény, témájában is ehhez köthető eseményei között
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szeretné köszönetét kifejezni a bútoradományozásért valamint Csurgó Város Önkormányzatának és a résztvevő munkásoknak
a bútorok szállításában és a rászoruló családokhoz történő eljuttatásában nyújtott
segítségéért.
SZB
bevezette a résztvevőket a lélekműhely
foglalkozásain az önismeret rejtelmeibe,
segítséget kapva a nőiesség megélésében,
a párkapcsolati problémák megoldásában
a mindennapokban. A lélek erősítése közben nagy gondot fordítottak a szervezők a
test karbantartására is, az oktatók-Balogh
Veronika, Sántosi Krisztina és Kiss Tündegerinctornát, callanetics tornát, alakformáló tornát, Kriston Intim Torna gyakorló órát
tartottak, majd az három napos programsorozat Salsa foglalkozással ért véget.
A programsorozat megrendezésében a
Super Women’s Senior Kézilabda Klubot
a Nemzeti Együttműködési Alap támogatta. Az egészséges életmód jegyében elfogyasztott gyümölcsöket a Csapó Zöldség
és gyümölcs biztosította.

BV
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Ember és elektronika találkozása
Dynamic-Csurgó Kft.

2015. augusztusa óta kétszeresére növekedett a Dynamic-Csurgó Kft. A közel tíz éve
Csurgón tevékenykedő, elektronikus készülékek gyártásával
foglalkozó vállalat, mindeneddiginél dinamikusabb fejlő-

désen megy keresztül, melyet
gyártókapacitásuk és munkaállományuk bővülése is jelez.
A jelenleg 73 munkavállalót
foglalkoztató cég növekedésének kulcsát az aktuális technológiában, felszereltségben,

valamint tudásban végzett folyamatos fejlődés jelenti.
Elérendő cél a dolgozói állomány tovább bővítése is, mely
egyúttal magasabb vezetői
munkakörök betöltését is szükségessé teszi.
A vállalat számára meghatározó a munkaerő-menedzsment,
melyről
határozott
elképzelései vannak a Dynamic-Csurgó Kft. ügyvezető
igazgatójának és tulajdonosának.
- Mindenkinek joga van a
munkához. Fontos, hogy bárki
munkát kaphasson, ugyanakkor az összetartozás ott tud
megvalósulni, ahol biztosított
a dolgozó számára, hogy egy
jó csapat tagja legyen. Egy ve-

X
zetőnek így talán sokkal lényegesebb része tudni, hogy hogy
működik az ember mint, hogy
hogy működik az elektronika.
Hiszen ha emberekkel akarunk
foglalkozni, akkor érteni kell az
emberhez - hangsúlyozza Melhardt Miklós.
A Dynamic-Csurgó Kft. célja
ennek szellemében a minőségi termékek gyártása mellett
olyan munkahelyet kínálni,
melyre dolgozóik büszkék lehetnek, s melyben minden értékes ember megtalálhatja a
számítását.
SZB

Térfigyelő kamerarendszer segíti a közbiztonságot Csurgón
Csurgó Város Önkormányzata a belügyminiszter
28/2014. (IV.1.) BM rendelete alapján térfigyelő rendszert
épített ki városunkban. A 13 kamerából álló rendszer átadása a pályázati felhívásnak megfelelően 2015. december 31-ig megtörtént. A fejlesztés két különálló forrásból
valósult meg. Első része pályázati forrás, amely a teljes
beruházásból nettó 9.995.128,- Ftot fed le. A fennmaradó
nettó 6.887.471,- Ft nem támogatott részt az önkormányzat saját költségvetéséből biztosította. A kivitelezést a
WBS Rendszerház Kereskedelmi és Szolgáltató Kft végezte, aki elmondta, hogy a rendszer bármikor bővíthető, ezzel
is tovább növelve a közbiztonságot és segítve a rendőrség
valamint a 2016. március 1-én felálló közterület-felügyelet munkáját. A kiépítés során a Belügyminisztérium és a
rendőrség javaslatait figyelembe véve az önkormányzat
4db rendszámfelismerő kamerát is elhelyezett a városba
vezető bekötőutakra. Ezek az eszközök hitelesített sebességmérést nem végeznek. Füstös János Csurgó Város Polgármestere elmondta, hogy a jövőben elsősorban pályázatos forrásból, de amennyiben szükséges akár önerőből is
bővülni fog a rendszer, hisz a közbiztonság mindenki érdeke településünkön.
FM

Kiválasztották a falu borát és
pálinkáját Porrogon

Rendszámfelismerő és sebességmérő eszközök:
•
•
•
•

Arany János utca kamerapont (Berzencei bekötőút)
Nagyváthy utca kamerapont (Szentai bekötőút)
MOL kút melletti kamerapont – Iharosi út (Iharosi bekötőút)
Vasúti átkelő kamerapont (Porrogszentkirályi bekötőút)

Éjjellátó Infra Megapixel fix kamera:
•
•
•
•
•

Csokonai utca kamerapont (Körforgalom)
József A. utca és Művelődési Házhoz vezető út
kereszteződése kamerapont
Táncsics gépműhely kamerapont
Kispiac kamerapont (Petőfi tér)
Központi buszmegálló kamerapont

Forgatható Megapixel kamera + LED:
•
•
•
•

Soltra utca és Lidl áruház kamerapont (Egészségügyi Centrum)
Johanniták tere kamerapont
Erkel-Sárközy utca kereszteződés kamerapont (műfüves pálya)
Petőfi tér kamerapont (OTP Bank)

Február 27-én immár 34-ik alkalommal
rendezték meg Porrogon a Hagyományos
Porrogi Bor és Pálinkaversenyt.
A Porrogi Kultúrházban megrendezett
eseményen 38 féle pálinkával, továbbá 32
fél borral neveztek a helyi és környékbeli
gazdák. Számos nevező több kategóriában
is indult, a versenyzők száma azonban így
is meghaladta a 20-at.
Hagyományteremtő szándékkal az idén
megneveztük a falu fehérborát, vörösborát
és pálinkáját, amit különdíjjal ismertünk el
- mondta Madarász Zoltán, Porrog polgár-

mestere.
Különdíjat ezek alapján Mészáros Imre
körtepálinkája, Kovács János „Pétisó” porrogi hegyen termett vegyes fehérbora, valamint Vármos Zoltán Othello vörösbora
kapott. Rajtuk kívül bőven született arany,
ezüst és bronzérmes helyezés is.
A rendezvény egy fergeteges bállal egybekötve hajnali fél hatig tartott. A szervezők elmondása szerint sajnos kicsinek bizonyult a terem, így csak 150-en tudtak az
eseményen személyesen részt venni.
SZB
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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.

Helyzetkép a Csurgói
Sótonyi László Sport és
Szabadidőcentrum felújítása és bővítése projektről

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

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.

FoTÓ: SZABÓ BALÁZS

A munkavégzés helye:
Somogy megye, 8840 Csurgó, Kossuth utca 1.

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.
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.

Helyi termelő?

Csurgó Városi Kispiac

Értékesítse termékeit
ingyenes helyhasználat
mellett!

6

Nyitva tartás:

Vá

Pecsenye
és
lángossütők
számára kedvezményesen biztosítunk helyet!

Jelenleg a sportcsarnok tetőszerkezetét
építik a déli oldalon. Ugyancsak a déli oldal
emeleti szintjének koszorúzsaluzása, valamint betonozása már elkészült. Az északi
oldalon a második szint koszorúját zsaluzzák és a falazási munkálatok is tartanak
még. Következő lépésként a tető acél tartószerkezete kerül fel.
Az épülő új Városi Uszodával kapcsolatban a durva föld kiemelés megtörtént,
mely következtében 3,8 métert szedtek le a
talajból. A pontalapok pontos helyének kitűzése szintén megtörtént, így a következő
lépésben az alaptestek betonozását lehet
elkezdeni.
Zajlanak az előkészületei annak a körforgalomnak is, mely a sportcsarnok déli
oldalán épülő utat fogja becsatlakoztatni
a Soltra Alajos utcába. Ezzel kapcsolatban
Csurgó Város képviselő-testülete korábban
döntött arról, hogy Csurgó Város Önkormányzata megrendeli a körforgalom gázkiváltásának tervezését. Dr. Tóth György
akkreditált tervező - Pozitív Kft. - készíti el a
terveket várhatóan április közepéig, melyet
engedélyeztetés, valamint maga a gázkiváltás követ. Az új körforgalom a tervek szerint
június végére készülhet el.
SZB
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hétfő, kedd, csütörtök,
péntek, szombat: 06:00-tól - 14:00-ig
vasárnap: 06:00-tól - 11:00-ig
Szerda és szombat kiemelt
piaci napok!

OKTATÁS
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Események a Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnáziumból
„Isten az Isten. Virág a virág”

zett mulatságról Tápler Zsolt tanár úr képei tudósítanak.

Világjáró Csokonaisok
Bertalan Johanna és Szőke Rebeka 11.
a osztályos diákjaink egy hónapon át Németországban, a bielefeldi Friedrich von
Bodelschwing gimnáziumban tanulnak,
az „Europaklasse” tagjaiként. Iskolánk egy
évtized óta küldhet arra alkalmas diákokat
ebbe a programba, nagy öröm, hogy idén is
voltak bátor és sikeres pályázók. Johanna
és Rebeka az ottlétükről egy általuk vezetett blogban számolnak be mindennapjainkról.

Újabb jótékonysági árverés
diákunk, Tóth Norbert
megsegítésére.

„Isten az Isten. Virág a virág” című,
kortárs és régi istenes irodalommal foglalkozó sorozatunk ötödik beszélgetésén,
2016. február 25-én, csütörtökön két kortárs költő volt a vendégünk. Ayhan Gökhan
kedvenc mondata Camus könyvéből: „A
rossz, mely a világon van, csaknem mindig a tudatlanságból ered, s a jóindulat, ha
nem felvilágosult, ugyanannyi kárt okozhat, mint a gonoszság.” Izsó Zita fordítása
fogott meg leginkább, mely Medjugorjeban hangzott el a 2015-ös találkozón a
ruandai genocídiumról. Akik nem lehettek
jelen a személyes beszélgetésen, ajánlom,
hogy nézzék meg a szerzők Átjáró c. blogját a neten.

Maszka

A sikeres agyműtéten átesett diákunk,
Tóth Norbi gyógyulását, felépülését támogatja az, aki a most induló árverésen a legmagasabb licittel megvásárolja azt a pólót,
mely a Pick Szeged játékosainak aláírása
mellett az FC Barcelona
(spanyol) kézilabdacsapat játékosainak aláírása
is díszíti.

pályázaton első díjat szerezett alkotásával
Szántó Zsófia 12.a osztályos diákunk. A pályázat célja volt, hogy ráirányítsák a diákok
figyelmét nemzeti imádságunkra, kulturális értékeinkre.

Diákolimpián jártak úszóink
Iskolánk diákjai az elmúlt években számos sportágban indultak el és értek el
remek eredményeket a diákolimpiai küzdelmekben. Idén - nagy örömünkre - egy
új sportágban is megjelentek a csokonaisok, a méltán népszerű úszásban. A megyei
döntős szereplésünkről Dergeczné Szabó
Sára, iskolánk tanára és a remek eredményekkel büszkélkedő Csurgó Úszó SE edzője számol be.
„2016. január 28-án Úszás Diákolimpia
Somogy megyei döntőjén vettek részt iskolánk alsó tagozatos tanulói. Iskolánk 5
fővel vett részt a Barcson megrendezésre kerülő versenyen. Az első osztályosok
közül Horváth Szíra, Madarász Erik és Madarász Milán, a harmadik osztályosok közül Horvát Hunor, a negyedik osztályból
Vass Dorottya mutatta meg úszástudását
az 50m-es versenyszámokban. Legrutinosabb és legeredményesebb Vass Dorot�tya volt, aki 50m hátúszásban a IV. helyen,
50m mellúszásban pedig a VI. helyen végzett a II. korcsoportban, ahol nála egy évvel
idősebbek is rajthoz álltak. A többiek először versenyeztek 50-es távokon, ahol versenyszabályoknak megfelelően és fegyelmezetten sikerült a technikai elemeket
végrehajtaniuk; közte a rajtot, a fordulót és
a célbaérkezést. Szorgalmasan dolgozunk
tovább, hogy jövőre eredményesebben vehessünk részt a diákolimpiai versenyen.”
KOVÁCS JÓZSEF

Csokonais siker egy
országos
rajzpályázaton

A Szülői Szervezettel közösen megrendezett általános iskolás farsangról képes
beszámolóval jelentkeztünk honlapunkon.
A Csokonai Közösségi Házban megrende-

A Gyermekjóléti Alapítvány, az Országos
Mécs László Irodalmi
Társaság és a Pálffy Dénes Népfőiskola Társaság által meghirdetett
„Himnusz” illusztrációs
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Csurgó Járási Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat
8840 Csurgó, Kossuth u. 1.
Telefon, Fax: 82 / 472 – 432, 82 / 571 – 015
e-mail: cskcsgysz01@gmail.com
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Somogy Megyei Kirendeltsége és a Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ, Óvoda, Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat a nevelőszülői hivatás népszerűsítése érdekében „road
show”-t szervezett Somogy megye valamennyi járásában melynek fő célja volt, hogy első kézből kapjanak információkat, tájékoztatást, felvilágosítást az érdeklődők a nevelőszülői hivatással
kapcsolatban.
2016. január 21.-én a Csurgó Járási Család- és Gyermekjóléti
Központ és Szolgálat épületében, szakmaközi megbeszélés során
mutatták be a nevelőszülői hálózat működését.
Buzásné Mester Bernadett intézményvezető köszöntője után
Jancsiné Horváth Melinda nevelőszülői tanácsadó tartotta meg
előadását a témában, mely teljes képet nyújtott a nevelőszülői
kritériumokról, lehetőségekről.
Elmondta, hogy sajnos Magyarországon 21.000 gyermek van,
akik valamilyen okból nem élhetnek a vérszerinti szüleikkel. Számukra a nevelőszülő az, aki megteremti a szerető és biztonságos
otthont. Ehhez kitartás és jó sok szeretet kell. Ahhoz, hogy valaki
segítve ezeken a gyermekeken nevelőszülővé válhasson, semmilyen speciális végzettségre sincs szükség, elég, ha elhivatottságot
érez valaki magában. Jelentkezzen, és minden támogatást megkap, hogy nevelőszülővé válhasson. Bárkiből lehet jó nevelőszülő.
Lehet fiatal vagy idősebb, nő, férfi, akár egyedülálló vagy házas,
városi vagy vidéki, ahogy minden gyermek más, úgy a hozzájuk
illő nevelőszülők is mások. A jelentkezés alapvető feltételei:
•
Büntetlen előélet;
•
24. életévét betöltötte; a gondozott gyermeknél legalább 18 évvel és legfeljebb 50 évvel idősebb;
•
Személyisége, egészségi állapota és körülményei alapján alkalmas a nála elhelyezett gyermek egészséges fejlődésének
biztosítására;
•
Hajlandóság a felkészítő tanfolyam elvégzésére (60 óra,
ára 20.000 Ft, helyszín: Marcali, Berzsenyi u. 114.)
A gyermek számára a nevelőszülő saját háztartásában biztosítja az ellátást. A gyermek elhelyezésére száraz, világos, jól fűthető lakás alkalmas. Biztosítani kell a nevelőszülők és a gyermekek
külön szobában való elhelyezését, ahol a gyermekek személyes
élettere legalább 6 m2 legyen. A lakásnak a mindennapi életvitelhez szükséges bútorokkal, berendezési tárgyakkal, eszközökkel felszereltnek kell lennie. Nem érheti a gondozott gyermeket
hátrány a családban nevelkedő más gyermek elhelyezéséhez és
ellátásához viszonyítva. Egy szobában legfeljebb 4 gyermek helyezhető el. Ettől a gyermek érdekében el lehet térni.
A nevelőszülő a saját kiskorú gyermekeit is beszámítva legfeljebb 6 gyermek és fiatal felnőtt együttes ellátását biztosíthatja.
Ha saját kiskorú gyermekről háztartásában nem gondoskodik, akkor legfeljebb 5 gyermek és fiatal felnőtt együttes ellátását biztosíthatja.
Ha a nevelőszülő vagy a speciális nevelőszülő speciális szükségletű gyermek teljes körű ellátását biztosítja, akkor a működtetőnek a fenti létszámot minden speciális szükségletű gyermek
teljes körű ellátása esetén egy fővel kell csökkentenie.
A gyermekek ellátására a nevelési díj legalacsonyabb összege
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- gyermekenként, fiatal felnőttenként - az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 120%-a. jár.
A nevelési díj az öregségi nyugdíj legkisebb összegének
150%-a, ha a nevelt gyermek a megyei, fővárosi gyermekvédelmi
szakértői bizottság által készített szakmai vélemény szerint súlyos pszichés vagy súlyos disszociális tüneteket mutat, vagy pszichoaktív szert használó vagy kettős szükségletű.
A nevelési díj az öregségi nyugdíj legkisebb összegének
140%-a, ha a nevelt gyermek tartósan beteg, fogyatékos vagy
három éven aluli.
A nevelőszülő a nevelési díj mellett, külön ellátmányban is részesül a gyermek, fiatal felnőtt élelmezésének és a lakásfenntartás költségeinek kiegészítésére. Az ellátmány éves összege nem
lehet kevesebb - gyermekenként, fiatal felnőttenként - az éves
nevelési díj 25%-ánál.
A nevelési díj a gyermek, fiatal felnőtt élelmezésére, ruházkodására, tankönyvére, tanszerére, a tanulmányai végzéséhez
és munkavégzéséhez szükséges egyéb eszközökre, a gyermek,
fiatal felnőtt költőpénzére, egészségügyi ellátására fordítható a
nevelőszülőt megillető családi pótlékkal együtt. E juttatásokat a
nevelőszülő kizárólag a gyermek ellátására fordíthatja.
A nevelőszülőt a foglalkoztatási jogviszonyának fennállása
alatt - függetlenül attól, hogy helyeztek-e el nála gyermeket, fiatal felnőttet - alapdíjként havonta legalább a minimálbér 30%-a
illeti meg.
A nevelőszülőt az alapdíjon felül minden egyes nála elhelyezett gyermek, fiatal felnőtt után kiegészítő díjként havonta legalább a minimálbér 20%-a illeti meg.
A nevelőszülőt az alap- és kiegészítő díjon felül minden egyes
nála elhelyezett speciális, különleges vagy kettős szükségletű gyermek után többletdíjként havonta legalább a minimálbér
5%-a illeti meg.
A nevelőszülőt kizárólag az alapdíj illeti meg a gyermek, fiatal
felnőtt kollégiumi elhelyezésének időtartamára. Ha a gyermek, fiatal felnőtt a tanítás nélküli pihenőnapok kivételével tanítási szünet, betegség vagy egyéb ok miatt nem a kollégiumban, hanem
a nevelőszülő háztartásában tartózkodik, a nevelőszülő az alapdíjon felül a kiegészítő díjra, valamint a többletdíjra is jogosult.
A nevelőszülőnek a gyámhatóság határozata alapján biztosítania kell az általa nevelt gyermek kapcsolatát a kapcsolattartásra
feljogosított szülőjével és közeli hozzátartozóival.
Alapesetben ez a nevelőszülő a saját otthonában valósul meg,
azonban ha erre a vérszerinti szülő együttműködésének hiányában, vagy más okból nincs lehetőség, akkor a kapcsolattartás
helyszínéül a gyámhivatal megjelöl egy semleges helyszínt.
Nagyon fontos dolog, hogy a nevelőszülő segítse a gyermeket
a vérszerinti szülővel való kapcsolattartás biztosításában.
A meghívott vendégek összetett, a nevelőszülőséggel kapcsolatban minden területre kiterjedő, átfogó előadás végén feltehették a témával kapcsolatos kérdéseiket.
A Csurgó Járási Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat
várja azok jelentkezését, akik elhivatottságot éreznek e nemes
feladat ellátására.
BUZÁSNÉ MESTER BERNADETT
Intézményvezető

INTÉZMÉNYEK
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Hatalmas fejlődés a Csurgói Kistérségi
Járóbeteg-Szakellátó Központban

2011. november 1-től a Csurgói Kistérségi Járóbeteg-Szakellátó Központ a kistérség egészségügyi, szakmai központja
lett. A járóbeteg szakellátás az elmúlt
években folyamatosan fejlődött, stratégiai jelentősége nőtt és egyre nagyobb
szerepet kapott az ellátórendszerben.
A Csurgói Kistérségi Járóbeteg-Szakellátó Központ elkötelezett a betegbiztonság és minőségfejlesztés tekintetében. Ezt
bizonyítja az is, hogy az évek során több
változáson is átesett, az eredmények pedig szemmel láthatóak.
A főbb változások közé tartozik, hogy
a Csurgói Járóbeteg Szakellátó Np. Kft.
csatlakozott a Medicina2000 Poliklinikai
és Járóbeteg Szakellátási Szövetséghez.
A Medicina2000 által végzett kérdőíves
felmérés alapján elmondható, hogy a betegek megbíznak a járó szakellátás orvosaiban. A megkérdezettek 90 százaléka úgy
gondolja, hogy a szakrendelő orvosainak
szakértelme, és a szakrendelő felszereltsége alapján az esetek többségében járóbetegként is megkaphatja a megfelelő
szakorvosi ellátást és meg is bízik az orvosában.
További eredmény, hogy 2015. január
1-től már heti 30 óra gyógytorna és heti
25 óra fizioterápia működik a központban,
emellett szintén a 2015-ös évtől 100%os kihasználtsággal működik az otthoni
szakellátás.
Fontos megemlíteni a Csurgói Szív

Egyesület munkásságát is, melynek elnöke Dr. Bojtor Éva háziorvos, alelnöke pedig
Pákainé Pál Katalin. Az Egyesület célja a
szívbetegek, valamint az egészséges személyek egészségfenntartása, a korszerű
életvitelre vonatkozó ismeretek terjesztése és az állami egészségügyi szolgálattal
kapcsolat fenntartása. Az egyesület több
előadást is tartott az évek során, továbbá
állapotfelmérésekkel illetve szűrővizsgálatokkal is hozzájárultak a közösség
egészségének megőrzéséhez, javításához.
Mindemellett a Csurgói Szív Egyesület
csatlakozott a Szívegyesületek Országos
Szövetségéhez, melynek központja Nagyatád, elnöke pedig Dr. Orbán Csaba.

A fejlődés alappilléreihez tartoznak a sikeresen elnyert pályázatok:
I. Az Egészségügyi Centrum humán infrastruktúrájának fejlesztése Csurgón. (TÁMOP-6.2.4.B-12/2-2013-0010) Ennek a
projektnek a célja, a Szakorvosok és egészségügyi szakdolgozók bérjellegű támogatása. 2015.04.29-el zárult le, az elnyert
pályázati összeg pedig 45.097.000 Ft volt.

II. Ifjúsági munkatapasztalat szerző
projekt (TÁMOP-2.3.4.A-13/1-2014-0574)
Ez a projekt bér és eszközbeszerzés jellegű támogatást jelentett, melynek célja
a pályakezdők korai munkahelyi tapasztalathoz segítése, későbbi foglalkoztathatóságuk növelése, a duális szakképzés
erősítése, továbbá a tanulószerződést

kötő tanulók és vállalkozások támogatása.
A programban 2 fő gyakornok foglakoztatására került sor. Ebben az esetben az elszámolható összeg 5.109.520 Ft volt.
III. Alapellátás fejlesztésére kiírt DDOP3.1.3/G-14-2014-0086 számú pályázat,
mely tartalmazta 3 felnőtt háziorvosi, 1
házi-gyermekorvosi praxis, 1 fogorvosi
praxis, és az orvosi ügyelet eszközparkjának modernizálását és bővítését, illetve az
ügyelet részére egy autó beszerzését és
egy garázs felépítését.
IV. „Szervezeti hatékonyság fejlesztése az egészségügyi ellátórendszerben.” (TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001)
A projekt célja a Csurgói Egészségügyi
Centrum
Szolgáltató Nonprofit Kft.
egészségügyi- szakmai akkreditációjának
előkészítése, minőségbiztosítási standardok meghatározása és kialakítása. Az
egészségügyi-szakmai akkreditáció olyan
minőségi tulajdonságokat vizsgál, mint pl.
hozzáférhetőség, reagáláskészség, megközelíthetőség, biztonság, megbízhatóság,
szabványszerűség, empátia, kommunikáció, és hitelesség. Az ehhez tartozó BELLA
Standardok – Betegellátási Standardok
Akkreditációja: Az ÁEEK (Állami Egészségügyi Ellátó Központ) pályázatában a
csurgói külső és belső koordinátorok felkészítése megtörtént, a Szakrendelő Minőségirányítási Rendszere kialakítás alatt áll.
LŐRINCZ ZSANETT
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KULTÚRA
Emlékező séta
Túl a hatvanon
január harmadik hete van.
Ködöt köhögő délelőtt
megérint az egyedüllét szabadsága.
Vigyázok,
hogy csak emlékezzek.
Hogy elkerüljem a lehetetlent,jövő fogja legyek.
Egyedül vagyok.
Emlékeimben aurámon átbújó
mindent magába sűrítő idők
boldog – boldogtalan halmaza feszül.
Csak a nap keres és követ hunyorgón, biztatón.
Varjak károgása lüktet,ágról ágra hulló zúzmara porlik,
csöndesen potyog földi hó tengerére.
Nagyváty kövénél
hirtelen forduló.
Nehéz fákon felkúszó borostyán
égbe viszi mit látott, hallott.
Dübörgő lábak hangját
Berzsenyi padja körül.
Tékozlón osztott sóhajt
az aláfutó lejtőn.
Kezemben sárguló képpel nehéz a séta.
A padon,- azon - kuporogva játszom a gondolatokkal.
Múlttal, jelennel,
és lám a jövővel és a mindenséggel is.
Most éppen úgy teszek, bicsaklok, hogy érinthesselek,
simíthassam két kezemmel arcod mosoly gödreit,
hogy láthassam a gyöngyöket szűkölő pillád között.
Holnap és minden nap,
mikor összeteszem két kezem
kóborló lelkem lüktető fénye zuhan a tejút fényfüzérein át.
Követ, de el nem ér.
Pelyvaként libben az emlékezet.
Kopó lét határához érve,
fény alagút végén
mikor helyettem is veszed a levegőt,Az emlékezés
nem tart majd tovább
mint fél órányi,ezerkilencszázhetvenegy szívdobbanás.
Csurgó, 2016. január 25.
Győrfi János
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Január
1.
A fűben tarkálló százszorszépek,
Mint mosolygó gyermekek,
A téllel úgy dacolnak,
Udvarunkban a kis virágfejek.
2.
Aztán megérkezett a nagy fehérség,
Széllel táncoló pelyhes hidegség,
Földet éggel összekötő békesség,
Mindent betakaró csendesség.
Hófödte Föld - ,
Anya kebelén nyugvó szelídség.
3.
Tompán omlanak,
A didergő csupasz házfalak.
Tetőről zuhannak olvadt jégcsapok,
Pöttyöket égetnek beléjük a lehulló koromdarabok.
4.
Éhes madár süvöltő csicsergés,
Ködből kitörő sejtelmes derengés,
Karvalytól ijedt rebbenés.
Elfedő fenyőágak susogó takarás,
Erdőből kilépő távoli durranás.
Télbe öltözött a teremtés.
5.
A nyár kiáltása még messze,
Nem hallatszik.
Tücsök ciripelése álmod,
Sem dédelgeti.
Akácok édes illatát
Szellő most felejti.
6.
Még ha az egész év is,
A te januárod,
Ha nem is járod a sok országot,
Lelked virágos ablakát kitárod,
S meglátod, az egész világot.
Büki Imre

KÖZÉLET
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Búcsú Berkes Lászlótól
Újságunk decemberi számába egy technikai hiba folytán (egy,
már nem létező E-mail címre küldtem) nem került be a 15 éve meghalt Berke Miklós szép szibériai karácsonyi emlékezése. Január 22én érkezett a hír, hogy László öccse is eltávozott.
A család sok szállal meghatározó módon volt jelen városunk közéletében. A mai Nevelési Tanácsadó régi épületrészében élt Berkes
Károly a Tanítóképző Intézet kertésze feleségével Xilkova Máriával.
Kilenc gyermeket neveltek fel tisztességben. Később felépítették
az Ady Endre és József Attila utca sarkán ma is álló házukat, amely
körül a gyerekek is megtelepedtek. László, a második legfiatalabb
testvér tekintélyes tudományos pályát futott be. Közismert szerénysége nem engedte a feltűnést.
Ezekben a napokban, a középiskolákba-felsőoktatási intézményekbe jelentkezések idején különösen elgondolkodtató, hogy a
csurgói gimnázium milyen pazarló bőkezűséggel adta az országnak
a tudományos élet kiválóságait. A ma is élők, és Csurgón születettek és nevelkedtek között számos egyetemi, főiskolai tanár van: Gál
László, Molnár István, Peti-Peterdi János, Radák Zsolt, Bódis József,
Seffer István, Porrogról Kránicz János, Szentáról Szabó Sándor. A
nagymartoni Hoffmann Zsuzsanna a szegedi egyetem docense, a
berzencei Dergez Tímea a pécsi adjunktusa. A nemrég elhunyt gyékényesi Tóth Tiborra is illendő itt gondolni. Parádés sor, és nem is

biztos, hogy teljes. Az ország minden középiskolája büszke lenne
rá. Szomorúan kell tapasztalni, hogy nemcsak a legfiatalabbak, sokszor már a középkorúak emlékezetéből is kikopnak.
Ebbe a sorba tartozott Berkes László is. Csurgón született, 1931.
július 24-én.
Elemi iskoláit és a gimnáziumot Csurgón végezte. 1949-ben
érettségizett egy nevezetes évfolyamon. Tanulmányait az Eötvös
Loránd Tudományegyetemen folytatta. 1956-ban fizikus-, 1977ben pedagógus diplomát szerzett. Első munkahelye az Almásfüzitői Timföldgyár, 1957-től a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Biofizikai Intézetében dolgozott 1957-től tanársegédként,
1977-től adjunktusként. 1996-tól nyugdíjas szaktanácsadóként.
Tudományos munkát a Szilárdtestfizikai Kutatócsoportban végzett.
Fő tevékenysége a biofizika oktatása és a tárgy tartalmi és didaktikai fejlesztése. A biofizika alapjai című német és angol nyelven
is megjelent egyetemi tankönyv és az Akadémiai Kiadónál angol
nyelven megjelent biofizikai feladatgyűjtemény társszerzője. Az
egyetemi laboratóriumi gyakorlati program jelentős részben az ő
fejlesztőmunkájának eredménye.
2016. február 5-én Budapesten helyezték végső nyugalomra.
H.J.

Meghívó
A csurgói Fehér-ló vendéglőben megrendezésre kerülő

„Óvárosi történelmi esték”
című kulturális előadás sorozatra
Programok:
1. „Mítosz, kultusz, legenda” Előadó: Cseh Tamás
Ideje: 2016. március 11., péntek, 18 óra
2. „Csurgó ipara, kereskedelme és vendéglátása a
kiegyezéstől a II. világháborúig”
Előadó: Vargáné Hegedüs Magdolna
Ideje: 2016. április 09., szombat, 18 óra
3. „Soha amíg élek!” Előadó: Cseh Tamás
Ideje: 2016. május 13., péntek, 18 óra
4. „Templomosok és Johanniták Csurgón” Előadó: Vörös
Mátyás
Ideje: 2016. június 10., péntek, 20 óra
5. „Baksay intelmei” Előadó: Szabó Sándor
Ideje: 2016. július 08., péntek, 20 óra
Az ingyenes előadásokra mindenkit szeretettel várunk!
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Indonéz és Iráni gyakornokok a
Mókuskert óvodában
Alikh és Fadhil, a két huszonéves egyetemista fiatalember érkezése és 5 hetes ittléte nem mindennapi esemény
Csurgó és a Mókuskert óvoda életében.
A két gyakornok az AIESEC, egy egyetemisták által működtetett nemzetközi ügynökség közvetítésével került
hazánkba, mely a világ legnagyobb diákszervezete: több mint 120 országban van jelen. Magyarországot az AIESEC
1972. évi bécsi nemzetközi kongresszusán választották a szervezet teljes jogú tagjává. A szervezet által koordinált nemzetközi programok lehetőséget biztosítanak a fiataloknak, hogy más országokat, vallásokat, kultúrákat is
megismerjenek, életre szóló élményeket és hasznos tapasztalatokat szerezzenek. Ilyen önkéntes program keretében
érkezett Csurgóra Mohammad Alikhani az iráni Teheránból, és Fadhil Hidayat, az indonéziai Yogyakartából.
Az ideérkezésük és ittlétük körülményeiről és eseményeiről kérdeztük a két fiatalt.
donéziától. Nálunk lassabb az
élet, míg itt sietnek az emberek,
gyorsabban mennek a dolgok.
Nem csak az emberek mentalitásában és viselkedésében
vannak különbségek, hanem a
közlekedésben is. Az autósok és
a motorosok is másképp közlekednek. Ahonnét én jöttem ott
nagyon zsúfoltak az utak. Sok az
autó és a motor, az úton lévők
nem törődnek másokkal, csak
mennek előre. Magyarországon
az emberek jobban figyelnek
egymásra. Ez nekem nagyon
tetszik.

Mindketten több ezer kilométer távolságról jöttetek.
Miért választottátok éppen
Magyarországot?
- Alikh: Azért jöttem Magyarországra, mert tetszett amit eddig
hallottam róla, nálunk jó a híre.
Vonzott, hogy Európában van,
hogy ez egy ősi hely és gazdag
a történelme. Szeretném megismerni az itteni embereket és
ezt a kultúrát.
- Fadhil: Én az Indonéz Iszlám
Egyetemen tanulok. Ez a program nekem abban segít, hogy a
szociális képességeimet fejles�szem, ismereteimet bővitsem,
és ezeket később hasznosítani
is tudjam. Azért választottam
Magyarországot, mert úgy gondolom, hogy Magyarország nem
drága egy egyetemistának, aki
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még tanul, és nincs önálló keresete.
Így Magyarország nekünk, mint
tanulóknak elérhetőbb, mint a
többi nyugat európai ország.
Nagyon tetszik ez kultúra és azt
hallottam a magyarokról, hogy
nagyon kedvesek az idegenekkel, a külföldiekkel.
Többször is voltatok Budapesten és utaztatok át az országon. Mit gondoltok most a Magyarokról, miután már 2 hete
itt vagytok?
- Alikh: Nagyon kedvesek, segítőkészek és nagyon barátságosak itt az emberek. Mikor
először Budapestre érkeztem,
mosolygós és kedves arcokat
láttam. Mikor Csurgóra értem az
Éva és a Magdi vártak engem, és
mosolyogtak rám. Az óvodában

is nagyon barátságosak velem.
Az utcán, a boltokban, ha nem is
tudnak angolul, akkor is nagyon
segítőkészek.
- Fadhil: Ugyanazt gondolom,
amit az Ali. Azonban mindezek
mellett is Magyarország nagyon
különbözik az én hazámtól, In-

Hogy ízlenek nektek a magyar
ételek?
- Alikh: Az alapanyagok és az
ételek nagyon hasonlóak, mint
otthon. A fűszerek azonban
nem ismerősek, de tetszik az
ízük. Nagyon változatos az étrend, finomakat esznek az óvodások.
- Fadhil: Itt nagyon más az ételek ízesítése. Mi otthon nagyon
sok fűszert használunk. Sok az
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szupermarket, és az olyan nagy
bolt, mint a Lidl és a Penny.
Biztosan elmondom, hogy milyen érdekes a város szerkezete.
Tetszik nekem, hogy nem zsúfolt, és vannak szép épületek.
Nagyon tetszik a vasútállomás,
ahol van egy büfé, ami mindig
zárva van.
- Fadhil: Amit Először elmondok
Csurgóról, azaz időjárás, ami nagyon különbözik a miénktől. Bár
nincs is hideg tél, de én fázom,
mert megszoktam, hogy nálunk
nincs tél, és most is, mikor eljöttem, 23-25 fok volt. Nagyon
tetszik Csurgón, hogy sétálva
bármit el lehet érni, nem kell
utazni, közel vannak az üzletek.

édes-savanyú és csípős ételünk. Itt nem találom azt az ízvilágot, amit megszoktam. Azonban mindent megeszünk, amit
kapunk.
Már hetek óta itt éltek velünk
az óvodában. Látjátok a mindennapi teendőinket, szokásainkat, a gyermekekkel való
foglalkozásaink rendszerét.
Mi a véleményetek az itt látottakról?
Miben látjátok az azonosságot
és a különbséget hazátok és az
itteni óvodai nevelés rendszere között?
- Alikh: Ahogy itt látom, minden
óvónő és itt dolgozó sokat foglalkozik a gyerekekkel. Nagyon
ügyelnek, figyelnek, vigyáznak
rájuk, foglalkoznak velük, gondozzák őket, mintha anya vagy
apa lennének. Az óvónők hasznos dolgokat mondanak nekik.
Tetszik a foglalkozások rendszere, felépítése, sokfélesége,
az, hogy egyik nap torna, majd
tesi, majd rajz és egyéb hasznos
dolgok követik egymást.
- Fadhil: A magyar és az indonéz óvodai rendszer nagyon
különbözik, mert az én hazámban csak délig van óvoda. Ott
az óvónők gyakran váltják egymást. Egyik a másik után, különböző dolgokat tanítanak, miközben rövid szünet következik.

Valamint nálunk nem alszanak a anya, ott beviszi a munkahelyégyerekek, mert egy órakor haza- re a gyermekét.
mennek.
Mit fogtok mesélni Csurgóról,
Mit csinálnak azok a szülők, ha hazamentek?
akik dolgoznak, Ki vigyáz a gye- - Alikh: Először azt, hogy van
rekekre?
itt egy érdekes illat, amit min- Fadhil: Nálunk sok családban dig érzek. A kémények füstje,
otthon dolgoznak a szülők. az égett fa illata, ami nem kelAzonban ahol az apák dolgoz- lemetlen, sőt, tetszik is nekem,
nak, az anyák szinte mindig ott- csak kissé szokatlan. Érdekes az
hon vannak. Abban a kevés csa- is, hogy Csurgó nem nagy váládban, ahol esetleg dolgozik az ros, de itt mégis sok az üzlet, a

Ti mindketten nagy városból
érkeztetek. Teherán lakkossága eléri a 7,2 milliót. Yogyakartában is több, mint fél
millióan élnek. Nem unalmas
nektek Csurgó?
- Fadhil: Óh, igen! Itt nagyon
más minden. Azonban mivel az
én városom Yogyakarta nagyon
zsúfolt és hangos, azt szeretem,
hogy Csurgó csendes, nyugodt
és békés.
- Alikh: Én is egy nagy városban, Teheránban élek, de van
egy másik házunk észak Iránban, vidéken ami olyan, mint itt
Csurgó. Úgyhogy nekem most
ez olyan, mintha vidéken nyaralnék.
Természetesen a legjobb nyaralás is véget ér egyszer, és a
két fiatal a pár heti csurgói ittlét után visszatér hazájába. Reméljük, hogy ekkor több ezer
kilométer távolságra is elviszik
az ő mértékeik szerint kicsiny
városunk hírét, az óvodások ragaszkodó szeretetét, és az itt
élő emberek segítő barátságát.
Így talán a mi szerény eszközeinkkel is hozzátehettünk valamit a más vallású és kultúrájú
emberek közötti sokszor alaptalan félelmek leküzdéséhez, és
a magyarok jó hírének erősítéséhez.
VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA
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A női egészség - nőnapra
A növény magból csírázik ki, bimbót
növeszt, szirmot bont, majd ő is magot
fejleszt, termést hoz. Életünkben is jelen
van ez a szép változás. Megéljük azt, amire
lehetőséget kaptunk: a felhőtlen gyermekkort, a szerelmet, hogy teljesebbé tehettük
életünket gyerekekkel, vagy hogy mások
gyerekeit dajkálhattuk. Végül csodálkozva
nézi magát a gyűrött arc, hisz nemrég még
kislányként lepkéket kergetett a réten, és
futott szülei ölelő karjaiba. Most már másokat táplál szeretetével, tanulságokat
mesél, unokákkal játszik. Az évek, mint egy
megbomlott igazgyöngysor apró gyöngyei
peregnek. Közben eltelik egy élet, melyet
saját döntéseink által, tartalmakkal töltöttünk meg.
A történelem során a nemi szerepek
tradicionális felfogása mit sem változott: „
A férj feladata, hogy keresetével biztosítsa
a család megélhetését, a feleség feladata,
hogy ellássa az otthoni feladatokat.”. A
felfogás ellenére, néhány évtizede a világ
új elvárásokat is rendelt a hagyományos
női szerepek mellé. A családban a gazdasági élet változásaira reagálva a nő is munkavállaló, hiszen szükség van a családban
a nő keresetére is. Ebben szerepet játszik
az is, hogy a ma társadalmában az az értékes személy, aki jövedelmet, hasznot termel. A társadalom meghatározó üzenetei
szerint az egészséges önbecsüléshez nem
elegendő a háztartás vezetése, a gyermek
gondozása, az otthon elvégzett munka.
Sajnos ma, fő állású anyának lenni- bármilyen
jelentős lenne egyéni,
gyermeknevelési, családi,
társadalmi szempontból is –nem kifizetődő.
(A főállású anyasági
támogatás a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj
összege, ez
2016 – ban
28,500
ft!)
Nőnek lenni
nagy kihívás!
Ma már a legtöbb nőnek két
szerep feladatait kell ellátnia: a
munkavállalóét és a
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„Ha egyedül vagyok a szobában, akkor ember vagyok. Ha bejön egy Nő, akkor
FÉRFI lettem. És annyira vagyok férfi, amennyire nő az, aki bejött a szobába.”
Karinthy Frigyes

család életmódjának karmesteréét.
Mit is várnak el tőlük? Az ideális Nő
megfelel a társadalmi kihívásoknak. Napi
8-10 órát dolgozik, a munkájában sikeres,
az előmenetele a munkájában gyors, vonzó és nőies, ápolt, követi a változó trendeket, tájékozott a világ dolgaiban. Otthon is
kiegyensúlyozott, minden problémát megold, megértő gyermekeivel (mert minimum 2 gyermeket hozott a világra) és még
férjének is odaadó társa, éjszakánként egy
pornósztárokat megszégyenítő „vadmacska”. Egészséges a táplálkozása, rendszeresen sportol, minden káros szenvedélytől
mentes és mégsem unalmas.

formák (dohányzás, hétvégi mértéktelen
alkoholfogyasztás, önhánytatás, hashajtózás). A lelki egyensúlyzavarok – különösen
a depresszió – szempontjából nemcsak
a saját magunkkal és környezetünkkel
szemben támasztott elvárások, de az is lényeges tényező, hogy mennyire vagyunk
elégedettek saját magunkkal, például a
saját testünkkel. A testképpel való elégedettség vagy elégedetlenség a nők esetében központi kérdés. (Nem véletlen, hogy
az étkezési zavarok, mint az anorexia vagy
bulimia, melynek fontos részjelensége a
testkép zavara, jóval gyakoribb a nőknél,
mint a férfiaknál)
Az egészséges életmód szükségességének
mutatója, hogy az idő
előtti elhalálozásokért 40
%-ban az egészségtelen
életmód a felelős. Tudományos kutatások igazolják, hogy azok a nők,
akik nem fordítanak gondot saját egészségükre,
annak szinten tartására,
nagyobb arányban mutatnak mind testi, mind lelki
elváltozásokat.
Sajnos
kistérségünk mindkettőben az élen jár.
Sokszor halljuk (talán
mégsem elégszer) azt a
mondatot, miszerint a
„társadalom egészsége a
Főbb halálozási arányszámok a magyar nők körében 2001 nők egészségén múlik”.
(százezer lakosra jutó halálozás) /KSH 20002/
Való igaz, hogy a nők töbBizony sokan szeretnénk ehhez az ide- bet tesznek egészségükért, mint a férfiak,
ához hasonlítani, gondoskodni mindkét azonban az elszomorító egészségügyi sta„munkakörről”, de segítség nélkül nagyon tisztikák ezt még nem támasztják alá.
nehéz. Ha mindenáron igyekszik is megfeEgy nő, igazi karmestere családja életlelni a társadalom által diktált feltételek- módjának. Ő nem csak önmagáért, hanem
nek, a sok feladat között elveszik a legna- a családjáért is felelős! Ennek a felelősgyobb érték, Ő maga. Ezért egyre többen ségnek a tudatában dönt, tudja, hogy mi
élnek feszültségben, sőt pszichológiai fontos, és mi nem! De csak akkor tud helyt
stressz okozta szorongásban. A magyar állni, ha saját mentális egészsége rendben
nők egészségi állapota aggasztó képet van! Testünk egy csoda!
mutat. Betegségeik, mindinkább a nem
Csak akkor tartható „jó formában”, ha
fertőző betegségek (86%) közé tartoznak. megadjuk neki azt, amitől jól működik.
(1. számú táblázat)
Ennek fontos összetevője - a munka-csaA nők körében legjellemzőbb mentális lád-háztartás mellett - az önmagunkra
egészségügyi problémák-különösen igaz szánt idő! Legyünk magunk számára fontoez a változó korú nőkre- a depresszió, az sak, adjunk magunknak naponta legalább
alkoholizmus; és meglepő adat a fiatalkorú 15 percet. Nem csak a test, a lélek, de a
lányokról, hogy az önkárosító magatartás- család is hálás lesz érte!

FELHÍVÁS
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Nyilvánvaló, hogy egy rendszeresen
mozgó, kiegyensúlyozottan táplálkozó,
a stresszt okosan levezető nő sokkal nagyobb feladatokat tud vállalni a munkájában és a családjában, mint az, akinek
krónikus és akut betegségeivel kell foglalkoznia. Éppen ezért a rendszeres szűrések
(nőgyógyászati, fogászati, ortopédiai, belgyógyászati) mellett a helyes életmód kialakítása lenne a legfontosabb feladat. Elsősorban a szemléletváltás - melynek már
a magzati életkorban a prevencióval kel-

lene elkezdődnie - hiszen a nőknek sokkal
tudatosabban kell óvniuk az egészségüket,
a kondíciójukat, mert rájuk alapul a család,
és közvetve a társadalom jóléte.
Végezetül ezzel az idézettel – melyet
talán csak mi nők érthetünk meg - a Nemzetközi Nőnap alkalmából kívánok minden
hölgy olvasónknak több, „ömmagukra
szánt időt” :
„Létfontosságú, hogy időnként olyan
tevékenységeket végezzünk, amelyek nem
létfontosságúak.”

Grastyán Endre
Forrás:
http://www.webbeteg.hu/cikkek/egeszseges/11201/nok-egeszsege
Dr Csobot Csilla: A magyar nők egészsége
Fekete Krisztina, Makara Péter dr., Monspart
Sarolta, Sallai Antalné dr.: Fontos, nem fontos
Kovács Mónika–Jakab Ernő–Kopp Mária: Középkorú és idős nők lelki egészsége

BV

Adója 1%-val kérjük támogassa Ön is a Csurgói Napsugár Egyesület céljait, munkáját!
Kedvezményezett: CSURGÓI NAPSUGÁR EGYESÜLET
Egyesület adószáma: 18269370-1-14
Számlaszám: 11743088-20013190
Az Egyesület célja a csurgói térségben olyan munka végzése, ami a fogyatékkal élők és pszichiátriai betegek rehabilitációs foglalkoztatására, közérzetük javítására, sportra nevelésére, lakhatásuk elősegítésének támogatására, önálló
életvitelhez való hozzásegítésére irányul. Fogyatékkal élő emberek és családjaik társadalmi hátrányainak kiegyenlítése,
érdekeik érvényesítése, védelme, képviselete, emberi és állampolgári jogaik, társadalmi integrációjuk, szociális biztonságuk, esélyegyenlőségük megvalósítása.
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HIRDETÉS

2004 és korábban született, hivatalosan leigazolt versenyzők nem
indulhattak.
Somogy megyében (Csurgón) iskolába járó versenyzőink (Horváth Szíra, Madarász Milán, Madarász Erik, Huszics Rebeka, Vass
Dorottya, Horváth Hunor) Barcson álltak rajthoz január 28-án. Huszics Rebeka I. korcsoportban 50m gyorson 2., 50m hátúszásban
4. lett. Vass Dorottya II. korcsoportban 50m hátúszásban 4., 50m
Dynamic-Csurgó Kft.
mellúszásban 6.-ként végzett.
munkájára igényes munkatársakat keres
Bár volt csapattársunk most barcsi színekben edz, de büszkék
állandó munkára
vagyunk Vass Ákosra, aki csapatban és 100m mellúszásban is első
lett az V-VI. B korcsoportban, így az országos döntőbe jutott.
„gyártósori összeszerelő” és „csoportvezető”
Nagykanizsára iskolába járó úszóink február 1-jén mérték össze
munkakörökbe.
tudásukat Zala megye legjobb úszóival. Négy versenyszámban állt
A munkakörök betöltése végzettséget nem igényel. A feladat egyszerű
versenyzőnk a dobogó legfelső fokán, így nekik sikerült ezzel kiszerelő tevékenység, rendezett környezetben és biztos kereseti
vívni az országos döntőbe jutást.
lehetőséggel.
1. hely: Andrási Katalin 50m gyors; Andrási Zsófia 50m gyors,
Magasabb végzettség esetén előmenetel lehetséges.
50m hát; Patak Letícia 100m mell; 2. hely: Bukovics András 50m
hát; Andrási Katalin 50m hát; Patak Letícia iskolai váltóban; BukoAmennyiben ez a lehetőség felkeltette érdeklődését,
vics Rebeka iskolai váltóban; 3. hely: Bukovics Rebeka 50m mell;
jelentkezzen személyesen 9-14 óráig (munkanapokon) a
4. hely: Bukovics Rebeka 50m gyors; Patak Letícia 100m hát; 5.
Csurgó, Arany János utca 44 címen!
hely: Bukovics András 50m gyors
Január 30-án Székesfehérváron versenyzett 4 úszónk (Andrási Katalin, Bukovics András, Bukovics Rebeka, Andrási Zsófia), a
8-11 évesek korosztályos úszóversenyén. A rekord számú nevezés
miatt a verseny maratonira sikerült (12 órás). 44 egyesület, 580
versenyzője állt rajthoz. Dobogós helyezést Andrási Zsófiának sikerült elérni. (100m pille 2., 200m hátúszás 3.)
Február hónapban két helyszínen, kis létszámmal versenyeztünk, miután az influenza vírus versenyzőinket is leborította lábaikról. 2016.02.20. Budapest Kupa I.ford. - Császár-Komjádi
Sportuszoda. Résztvevő a csurgóiak közül Andrási Zsófia volt. Saját korosztályában külön nem történt értékelés. (a 2005-ös születésűek közt 50m pillén 5., 100m háton 4., 200m vegyesen a 6. időt
úszta). 2016.02.27. Nyugat-dunántúli Régiós Bajnokság - Szombathely. 4 úszónk vett részt a régiós seregszemlén.
Helyezéseink: 1. hely: Andrási Katalin 400m gyors; Vass Dorot�tya 50m pille; Andrási Zsófia 200m hát, 200m mell; 2. hely: Vass
Három csurgói versenyző az Országos Dorottya 50m gyors, 50m hát, Tüske Bence 400m gyors; Andrási
Zsófia 200m pille, 200m gyors; 3. hely: Andrási Katalin 50m hát;
Diákolimpia Döntőjében
Vass Dorottya 50m mell, 200m vegyes; 5. hely: Andrási Katalin
Az elmúlt időszak két legfontosabb eseménye a Somogy és a 50m gyors; Tüske Bence 200m hát; Vass Dorottya 200m mell; 6.
Zala megyei Úszás Diákolimpia megyei döntője volt.
hely: Andrási Katalin 200m gyors
A diákolimpia rendszerében a díjazás és értékelés mindig két
Végül, de nem utolsó sorban szeretném megköszönni a szülők
születési évre összevont, így a gyerekeknek mindig van egy úgy- és gyermekeink nevében mindenkinek, aki az elmúlt hónapok sonevezett jobb és rosszabb éve, annak megfelelően, hogy az érté- rán fáradságot nem kímélve kereste a megoldást arra, hogy újra
kelésnél az idősebbekkel vagy saját korosztályával szemben kell birtokba vehessük mi, és a környék összes úszni szeretője a csurgói
megmérettetnie. Sajnos több versenyzőnk azért nem állhatott uszodát. Külön köszönettel tartozunk Szászfalvi László országgyűrajthoz, mert idén változtattak a diákolimpia szabályzatán, és a lési képviselő úrnak, Füstös János polgármester úrnak, az önkormányzati képviselőknek és az önkormányzaton dolgozóknak,
Főszerkesztő: Szabó Balázs
hogy szívükön viselték ügyünket és a háttérben keresték a
Szerkesztők: Balogh Veronika,
megoldást arra, hogy továbbra is helyben edzhessük. KöszönLőrincz Zsanett, Vargáné
Csurgó és Környéke - Közéleti és kulturális lap
jük a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó SzerHegedűs Magdolna,
Megjelenik minden hónap negyedik hetében
vezet vezetőségének, hogy végül hosszas várakoztatás után
Lapzárta minden hónap 20-án!
Csurgón az alábbi
sikerült Csurgó város vezetőségével tárgyaló asztalhoz ülniük
Kiadja: IMCOM Marketing és Szolgáltató Bt. Elérhetőek
helyeken:
és érdemi döntést hozniuk. Köszönjük a sok kétkezi munkát
Felelős kiadó: Szabó Balázs - ügyvezető
egyházak, általános iskolák,
középiskolák, óvodák, Csokonai
azoknak, akik szinte újjá varázsolták az uszodát a hosszas
Levélcím: 8840 Csurgó, Kossuth L. u. 1.
Közösségi Ház, Városi Könyvtár,
Telefon: +36 30/480 2046
bezárás után. Versenyzőink igyekszenek megköszönni a sok
Posta, Széchenyi téri újságos.
Email cím: csurgo.es.kornyeke@gmail.com
anyagi és erkölcsi támogatást azzal, hogy Csurgó város nevét
minél fényesebb eredményeik révén minél távolabbra juttatcsurgo.hu/csurgoeskornyeke
ják.
RH
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