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Újabb rangos elismerést kapott a csurgói festőművész

Ádámné Szentkirályi Jolán kiállított képei körében
„Úgy kell festeni, hogy a
néző azt higgye: körüljárhatja
a fa törzsét.” (Rousseau) Valóban, a festészet olyan vizuális
élményt adó művészet, mely-

nek egyik célja, hogy a néző
befogadhatóan belélje magát a
látványba.
„Ádámné Szentkirályi Jolán
hitelesen úgy festette meg az

erdő alján a napsütötte füvet,
hogy úgy érzem, mintha én is
ott járnék.” – ezekkel a szavakkal dícsérte és méltatta Ádámné Szentkirályi Jolán amatőr
festő festményeit Országh
László, festőművész, nyugalmazott egyetemi tanár, a Rinyamenti Amatőr Alkotók Tárlatának nyitó rendezvényén.
A 2020. február 7-én, a
Nagyatádi Kulturális és Sport
Központban megnyított, 20
festő képeit befogadó kiállításon a csurgó-alsoki művésznő
a Meller kastélyt és két erdei
tájat megörökítő, három festménye szakavatott zsűrizés
után, került értékelésre és bemutatásra.

A 2000-es évek elejétől festegető amatőr festőművésznő
elmondása szerint kedvenc
témáit elsősorban a természetből, az erdők, patakok, tavak világából meríti, de ritkán
akár emlékezetből, portrékkal
is gazdagítja gyűjteményét.
Az Ádámné Szentkirályi Jolán
képeit szemlélő néző számára
nyílvánvaló, hogy képi témái
mellett technikai tudása is sokszínű, hiszen az olajjal, tollal,
akvarellel is kiválóan dolgozik,
a festészetet kedvelő közönség
nem kis örömére.
VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA

Évszakok zenéje selyemre festve

Pallag Katalin és Zsombori Erzsébet a megnyító perceiben
„Hangulatokat,
érzéseket
festek. Zenét. A világban zene
szól, és a zenében virágot képzelek.”- nyilatkozta egy alkalommal Zsombori Erzsébet,
röviden „Zsimbi”, kinek selyem
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festményeiből január 21-én
nyílt kiállítás a Közösségi Ház
kupolatermében.
A tárlatot a csurgói származású Pallag Katalin, az Erdőkertesi Faluház és Könyvtár

igazgatója meleg szavakkal
ajánlotta a szép számú érdeklődő figyelmébe.
Az erdélyi, bonchidai születésű, tanulmányait Kolozsváron
végző festőművésznő csurgói
kiállításának témáit leginkább
a természetből hozta. Kiállított
selyemfestményein évszakokat, virágokat, vízpartot, madarakat festett meg, élettel teli
líraiasággal, a színek számtalan
zenélő, pasztell lehelletének
felhasználásával.
Képeinek
többségén könnyed árnyalatok, színek, foltok kapcsolódnak egymásba, pontosan úgy,
ahogy a zenében fonódik a dallamok egymás utánisága egy
szép egységet adó muzsikává.
Festményeinek
zenéjével
már több, mint 100 hazai kiállításon ismerkedhetett meg a közönség, de kiállító művészként
bemutatkozott már Stockholmban, Koppenhágában, Bécsben,
New Yorkban, Washingtonban
és Londonban is.
Zsombori Erzsébet kérdésünkre elmondta, hogy a művészetek iránti érdeklődését
a családjából hozta. A festé-

szetében megélt munkássága
alatt próbálkozott már más
technikákkal, de a kívácsiság
és a kisérletezési kedve is vitte affelé, hogy minél jobban
megismerkedhessen a selyemfestéssel. Ugyanis a nehézsége
mellett úgy érzi, hogy a selyemfestés folyamata mindig
meglepetéseket okoz, és munkája közben ez adja számára a
legtöbb izgalmat,
A művésznő elmondása szerint témáinak többségét a természetből meríti, a növények,
az állatok köréből, és aztán egy
kicsit mindig elviszi a témát
tovább a kalitkás képek egyéb
mélységek felé is.
Zsombori Erzsébet „Zsimbi”
magas művészeti, vizuális és
esztétikai élményt kínáló, „zenélő” képeinek megtekintését
jó szívvel ajánljuk minden a
szépre fogékony érdeklődő
számára.
VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA
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Csurgó 1000 éves múltjának állít emléket
a Millenniumi Emlékmű

A Magyar Kultúra Napja alkalmából tartott ünnepséget
megelőzően egy másik rendezvényre is sor került. Az 1000
éves évforduló rendezvényei
közül az utolsóra. Felavatásra
került ugyanis a Csokonai Közösségi Ház előtti parkban felállított Millenniumi Emlékmű.
Elsőként a Kaposvári Roxínház
tagjának énekét hallhatták az
érdeklődők. A leleplezést követően, a különböző egyházi
felekezetek lelkipásztorai áldották meg Csurgó történelmi
múltjának a most felállított
szimbólumát.
A Kaposvári Roxínház tagjának az énekével kezdődött
január 22-én szerdán délután
az az ünnepség a közösségi ház
előtti parkban, ahol felavatásra
került Csurgó 1000 éves múltjának szimbóluma. A millenniumi emlékművet Petneházy
Szabolcs Attila miniszteri biztos, Dr. Szajcz Adrián a Somogy
Megyei Közgyűlés alelnöke, az
emlékmű alkotója Lebó Ferenc
szobrász, valamint Füstös János Csurgó város polgármestere leplezte le. Ezt követően
a csurgói vallási felekezetek
lelkipásztorainak az áldásai következtek.

Ámen! - hangzott el Hegedüs
Gábor evangélikus lelkész áldása.
Ezt követően Szászfalvi
Lászlóné református lelkipásztor áldotta meg az emlékművet. - Atya, Fiú, Szentlélek,
Szentháromság egy örök és
igaz Isten áldja meg ennek az
emlékműnek a megalkotóját.
Áldja meg azokat a magyar embereket, akik az emlékmű mellett nap mint nap elmennek
majd, és áldja meg a következő
1000 esztendőben reménykedő, magyar népünket. Ámen!
Dícsértessék a Jézus Krisztus! Itt állunk a vadonatúj Millenniumi Emlékműnél. Egy
szimbólum. A szimbólum ugye
görög szó, összedobni, összerakni. Ez az épületsor is így
maga a kör alakjával az egységet jelképezi úgy gondolom.
Legyen ez a Millenniumi Emlékmű egy olyan jelkép, amire
ha ránézünk bármikor, akkor az
összefogás jusson az eszünkbe.
Mindnyájunkhoz közel van az
Isten, ha oltalmát kérjük. Urunk
te szelíd és jóságos vagy hozzánk, megszánod aki hozzád
sóhajt. Imádságunkat halld
meg Istenünk és figyelj a könyörgő szavunkra - hangzott el
Göndics János katolikus plébánostól.
A végén a jelenlévők a közösségi házba vonultak, hiszen
rögtön az avatás után kezdődött a Magyar Kultúra Napja
alkalmából tartott városi ünnepség.
CSURGOTV.HU

- Urunk mindig e néppel
volt. Meg kell látnunk, hogy ez
bizony Isten áldása, s ahogyan
ez áldás, így fogadjuk mi is az
Úr áldását. Az Úr áldjon meg

és őrizzen meg téged! Az Úr
világosítsa meg az ő arcát terajtad és könyörüljön terajtad!
Az Úr fordítsa az ő arcát tefeléd
és adjon neked békességet.
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Kérdések és válaszok az új koronavírusról
ezeknek a kialakulása, akiknek
már olyan meglévő egészségügyi problémáik vannak, mint a
magas vérnyomás, szívproblémák, vagy cukorbetegség, valamint az idősebbeknél. A WHO
adatai szerint eddig a fertőzés
nagyjából 2%-a volt halálos kimenetelű.

Milyen típusú vírusok a koronavírusok? Honnan származnak?
A koronavírusok alapvetően
állatok körében fordulnak elő,
ugyanakkor egyes koronavírus
törzsekről ismert, hogy képesek az emberben is fertőzést
okozni. A koronavírusok mind
állatról emberre, mind emberről emberre terjedhetnek.
Sokféle állatfaj lehet forrása
az emberi megbetegedést okozó koronavírusoknak. A 2012ben az Arab-félszigetről kiinduló, a közel-keleti légzőszervi
szindróma járványát okozó koronavírus (MERS-CoV) elsődleges forrása a teve volt, míg a
2002-ben Kínából kiinduló, a
súlyos akut légzőszervi szindróma járványát okozó koronavírus (SARS-CoV) a denevérről
cibetmacskák közvetítésével
terjedt át emberre.
A koronavírusok okozta emberi megbetegedések súlyossága esetenként eltérő: a klinikai kép az enyhe, hétköznapi
náthától a súlyosabb légúti
megbetegedésekig terjedhet.
Legtöbbször csak enyhe vagy
mérsékelten súlyos felső légúti
tüneteket okoznak az emberben. Ugyanakkor a MERS és a
SARS járványok során súlyos,
életveszélyes légúti megbetegedések is előfordultak.
Milyen vírus az új koronavírus?
A 2019-es év végén egy
olyan új koronavírus törzs
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került azonosításra Kínában,
amelyet korábban még nem
észleltek emberi megbetegedések okozójaként. A jelenleg
Kínában zajló járvány elsődleges forrása szintén egy állatfaj lehet, de a pontos forrás
egyelőre még nem ismert. Az
új koronavírus genetikailag hasonló a SARS-koronavírushoz,
de jelenleg kevés ismeret áll
rendelkezésére a vírus jellemzőiről, tulajdonságairól.
Mi a COVID-19?
Az új koronavírus által okozott betegség neve a COVID-19,
amely a kínai Vuhanban a 2019
decemberében kitört járvány
előtt ismeretlen volt.
Melyek a tünetei és mennyire
súlyosak az új koronavírus által okozott fertőzések?
A betegség leggyakoribb
tünetei a láz, a fáradtság és a
száraz köhögés. Egyes betegeknél jelentkezhet fájdalom,
orrdugulás, orrfolyás, torokfájás vagy hasmenés. Ezek a
tünetek általában enyhék és
fokozatosan
jelentkeznek.
Vannak olyan fertőzöttek, akiknél nem alakul ki semmilyen
tünet és nem érzik magukat
betegnek. A legtöbben (nagyjából 80%) bármely speciális
kezelés nélkül felépülnek a
betegségből. Minden 6. fertőzöttből nagyjából 1-nél alakul
ki súlyos betegség és légzési
nehézség. Azoknál valószínűbb

Hogyan terjed a betegség?
A betegség az orrból vagy
szájból származó apró cseppeken keresztül képes emberről
emberre terjedni. Ezek a cseppek egy megfertőzött ember
köhögésével vagy kilégzésével kerülnek a külvilágba és a
beteg körüli tárgyakra, felületekre. Az emberek általában
úgy fertőződnek meg, hogy
belélegzik azokat a cseppeket,
amiket egy fertőzött kiköhög
vagy kilélegzik. Úgy is megfertőződhet valaki, hogy a cseppekkel szennyezett tárgyakhoz
vagy felületekhez ér, majd a
szeméhez, orrához vagy szájához nyúl. Mindezért fontos
több, mint 2 méter távolságra
maradni a megbetegedett személyektől.
El lehet kapni a betegséget
olyan személytől, akinek nincsenek tünetei?
A betegség terjedése főleg
a fertőzött személyek által kiköhögött, kilélegzett cseppeken keresztül történik. Annak a
kockázata, hogy olyasvalakitől
kapjuk el a betegséget, akinek
egyáltalán nincsenek tünetei
nagyon alacsony. Ugyanakkor,
sok betegnél csupán enyhe
tünetek jelentkeznek. Ezért
elképzelhető, hogy olyasvalakitől kaphatjuk el a betegséget,
akinél csupán enyhe köhögés
jelentkezik és nem érzi betegnek magát.
Elkaphatom a COVID-19-et
fertőzött széklet útján?
A jelenlegi ismeretek szerint

ennek a kockázata alacsony.
A kezdeti vizsgálatok azt mutatják, hogy egyes esetekben
a vírus jelen lehet a betegek
székletében és vizeletében, de
az ezen az úton való terjedés
nem jellemző. Mivel azonban a
széklet útján történő megfertőződés is kockázatot jelenthet,
továbbra is kiemelten fontos a
higiénés szabályok betartása,
úgymint rendszeres kézmosás
a mosdó használat után és táplálkozás előtt.
Hogyan védekezhetünk a fertőzés ellen?
Nagyon fontos, hogy folyamatosan kövesse a COVID-19
járványra vonatkozó legfrissebb, hiteles információkat.
Ezek elérhetőek a WHO honlapján, a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján,
illetve a helyi népegészségügyi hatóságoktól. A járvány
továbbra is leginkább a Kínában élőket érinti, más államokban elszórtan fordul elő a
betegség. A legtöbb ember, aki
megfertőződik enyhe betegségen esik át és rövid idő alatt
felépül. Vigyázzon a saját és
mások egészségére úgy, hogy
betartja a következőket:
1.
Rendszeresen és alaposan mossa meg kezét őket
vízzel és szappannal vagy tisztítsa meg alkoholos kézfertőtlenítővel. Miért? A kézmosás
vagy alkoholos kézfertőtlenítés eltávolítja az esetleg a kezünkön lévő vírusokat.
2.
Tartsa magát legalább 2 méter távolságra mindenkitől, aki köhög vagy tüs�szent. Miért? Köhögéskor vagy
tüsszentéskor apró folyadékcseppek kerülnek a környezetbe, amelyek tartalmazhatják
a vírust. Ha túl közel vagyunk,
akkor belélegezhetjük a cseppeket és ezáltal a vírust is.

AKTUÁLIS

Csurgó és Környéke • 2020 JANUÁR

3.
Kerülje a szemei,
az orra, és a szája érintését.
Miért? A kezünk számos felülettel, tárggyal érintkezik,
melynek során szennyeződhet
az ott lévő vírusokkal. Az így
szennyezett kézzel a szem, a
száj vagy az orr érintése esetén
a vírus a szervezetünkbe kerülhet, azaz megfertőződhetünk.
4.
Tegyen meg mindent, hogy Ön és környezete
betartsa a megfelelő higiénés előírásokat. Ez azt jelenti, hogy takarja el a száját és
orrát a behajlított könyökével
vagy egy zsebkendővel, amikor köhög vagy tüsszent, ez
után pedig azonnal dobja ki a
használt zsebkendőt. Miért? A
vírus cseppfertőzéssel terjed.
A köhögési, tüsszögési etikett
betartásával megvédjük a körülöttünk lévőket a különböző
vírusoktól, így az új koronavírustól is.
5.
Ha betegnek érzi
magát, lázas, köhög és nehezen lélegzik, akkor mielőbb
keresse meg, hívja fel telefonon orvosát. Mondja el neki
a tüneteket és azt, hogy az
elmúlt időszakban koronavírus által fertőzött területen
tartózkodott. Kövesse az orvos
útmutatásait. Miért? A telefonálás lehetővé teszi, hogy az
orvosa a kijelölt egészségügyi
intézménybe utalja. Ez Önt is
megvédi és segít megelőzni
a vírusok és egyéb fertőzések
terjedését.
Hogyan lehet gyógyítani az új
koronavírus által okozott fertőzést?
Az új koronavírus okozta
megbetegedéseknek jelenleg
nincs speciális, célzott kezelési
módja, gyógyszere. Az érintett
betegeknél a tüneteknek megfelelő, a beteg szervezetét, immunrendszerét, légzését támogató kezelést alkalmaznak (pl.

oxigénterápia, folyadékkezelés, vírusellenes szerek, szükség esetén légzéstámogatás).
A koronavírusok ellen jelenleg
nincs védőoltás.
Mit tegyenek azok, akik nemrégiben (az elmúlt 14 nap
folyamán) olyan helyre látogattak, ahol terjed az új koronavírus?
Legfontosabb, hogy kövessék a fenti útmutatót (Hogyan
védekezhetünk a fertőzés ellen?) valamint győződjenek
meg arról, hogy valóban járvánnyal érintett területen jártak-e. Ezek listája szintén megtalálható
az
nnk.gov.hu
honlapon.
Akár enyhe tünetek esetén
is, de különösen, ha belázasodik, köhög és légzési nehézségei vannak, a lehető leghamarabb keresse fel orvosát.
Telefonáljon és mondja el a
háziorvosának, ha nemrég utazott. Miért? Ha telefonál, akkor
a háziorvosa fel tud készülni,
hogy megfelelő védőeszközök
alkalmazásával vizsgálja meg
Önt, és a kijelölt egészségügyi
intézetbe tudja Önt utalni. Ez
segít elkerülni a fertőzés és
más vírusok továbbterjedését
is.
Mennyi az esély, hogy elkapom az új koronavírust?
Ennek kockázata attól függ,
hogy hol él és hogy hova utazott a közelmúltban. A kockázat magasabb olyan helyeken,
ahol közösségi terjedés fennáll. Az összes fertőzés 95%-a
Kínában történik és ezek legtöbbje Hubei tartományban.
A világ más részein élő emberek esetében a megfertőződés
kockázata jelenleg alacsony.
Ugyanakkor fontos, hogy tisztában legyünk a lakóhelyünket
érintő helyzettel, illetve az ottani készültségi intézkedésekkel.

Hatékony védekezést jelenthet a koronavírussal szemben
a maszk viselése?
Egy egészséges embernek
nem javasolt orvosi maszkot
viselnie. Csak akkor használjon maszkot, ha légzőszervi
tünetei vannak (köhögés vagy
tüsszentés). A maszkok viselése nagyon fontos az egészségügyi dolgozók számára. A
WHO azt tanácsolja, hogy észszerűen használjuk az orvosi
maszkokat, hogy elkerüljük az
értékes készletek felesleges
pazarlását.
A védekezés leghatékonyabb módszere a rendszeres
kézmosás, a szánk eltakarása a
könyökhajlatunkkal vagy zsebkendővel köhögéskor, illetve
a legalább 2 méteres távolság
tartása olyan személyektől,
akik köhögnek vagy tüsszentenek.
Milyen sokáig marad a vírus
életben a tárgyak felületén?
Nem tudni biztosan milyen
sokáig marad életben a vírus a
különböző felületeken, de úgy
tűnik, hogy hasonlóan viselkedik más koronavírusokhoz. A
kutatások szerint a koronavírusok (és az előzetes információk szerint az új koronavírus
is) pár órától akár több napig
terjedően is életben maradhat
a felületeken. Ez nagymértékben függ a külső környezeti tényezőktől is (pl. felület típusa,
hőmérséklet, páratartalom).
Ha úgy gondolja, hogy egy
adott felület fertőzött, akkor
egyszerű fertőtlenítővel tisztítsa meg, hogy eltávolítsa a vírust és így megvédje magát és
másokat. Mosson kezet vízzel
és szappannal vagy végezzen
kézfertőtlenítést alkohol-alapú fertőtlenítő szerrel. Kerülje
a szemének, illetve a szájának
és az orrának az érintését.

tek COVID-19 fertőzést?
Annak a valószínűsége,
hogy egy fertőzött személy
beszennyezzen kereskedelmi
árut alacsony, és annak a kockázata is alacsony, hogy egy
mozgatott, utaztatott és különböző kondícióknak és hőmérsékleteknek kitett csomagról
elkapjuk a vírust. A csomagok
esetén is vegye figyelembe
az előző pontban leírtakat és
szappannal mosson kezet.
Mi az, amivel nem tudom megelőzni a fertőzést?
A COVID-19 ellen nem hatásos sem a dohányzás, sem a
hagyományos gyógynövények,
sem egyidejűleg több maszk
viselése, sem az öngyógyítás
pl. antibiotikumokkal. Ezek bizonyos esetekben kifejezetten
károsak lehetnek.
Mit tesz a Nemzeti Népegészségügyi Központ?
A Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján tájékoztatókat, ajánlásokat, utazási
tanácsokat tesz közzé a lakosság számára. Felkészült a diagnosztikai képesség és kapacitás biztosítására a referencia
laboratóriumban, hazánkban
kizárólag itt történik az új koronavírus diagnosztikus laboratóriumi vizsgálata. A Nemzeti Népegészségügyi Központ
folyamatosan kapcsolatot tart
a Belügyminisztériummal, a
Honvédséggel, az Országos Katasztrófavédelmi Hatósággal,
az Országos Mentőszolgálattal és az Állami Egészségügyi
Ellátó Központtal, továbbá a
nemzetközi szakmai szervezetekkel.
FORRÁS: WHO Q&A ON
CORONAVIRUSES (COVID-19)
WWW.WHO.INT/NEWS-ROOM/
Q-A-DETAIL/Q-A-CORONAVIRUSES

Biztonságos csomagot fogadni
olyan területről, ahol jelentet-
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Külöleges vendégek érkeztek Csurgóra az elmúlt hetekben
Füstös János polgármester
elmondása szerint, az infrastruktúrálisan épülő ipari parkkal kapcsolatosan küldtek ki
néhány nagykövetségre tájékoztató levelet, egy befektetői
kiadvánnyal együtt.
Erre mutatott érdeklődést a
kínai nagykövetség, melynek
küldöttei jöttek el informális
látogatásra, felmérni a lehetőségeket városunkban is. Ennek
eredményeként különböző statisztikai adatokat kértek, melynek összeállításán az önkormányzat jelenleg már dolgozik.
Tavaly össze rakták le hivatalos keretek között az ipari
park infrastruktúrális fejlesztésének az alapkövét. A munkák
az időjárás függvényében azóta is zajlanak, és várhatóan május körül be is fejeződnek. Ezt
követően nagyon fontos lenne tartalommal is megtölteni,
vagyis üzemeket idetelepíteni,
mellyel munkahelyek jöhetnének létre.
Az ügy gyorsítása érdekében az önkormányzat már a
fejlesztési munkák elindulását

követően megtette a következő lépést.
- Az elmúlt év végén megkerestünk néhány nagykövetséget, levelet írtunk nekik azzal
kapcsolatosan, hogy Csurgó
városában jelenleg zajlik egy
ipari területnek, az ipari parknak a közművesítése, illetve
elkészült egy tájékoztató, befektetői kiadvány. Ezt csatoltan
elküldtük néhány nagykövetség felé. Erre reagálva a kínai
nagykövetség jelzett vissza
első körben ezidáig. A kínai
nagykövetségnek a gazdasági
és kereskedelmi tanácsadója
és kollegéja látogatott el Csurgóra. Egy informális látogatás
történt, mely során egy rövid
prezentációval bemutattuk nekik Csurgó városát, és néhány
adatot, néhány információt
mondtunk nekik azzal kapcsolatosan, hogy mi az elképzelésünk. A legfontosabb a gazdaság fejlesztés területén adódik.
Személyesen is megnéztük a
kialakítás alatt lévő ipari parkot. Ahogy mondtam, a nagykövetség kollégái voltak itt,

tehát ez remélhetően egy első
találkozás volt - mondta Füstös
János.
Csurgó város polgármesterének elmondása szerint a
kínai nagykövetség pozitívan
értékelte az önkormányzat
megkeresését, melynek ékes
bizonyítéka a mostani látogatás. A megbeszélés pedig úgy
tűnik eredményesnek bizonyult, hiszen az ügy ezzel nem
zárult le.
- A folytatásban különböző
adatokat, további információkat várnak tőlünk, gazdasági
mutatókat,
munkaerő-piaci
adatokat, az oktatási helyzetről
szóló adatokat, infrastruktúrával kapcsolatos számokat és
adatokat. Ezeknek az átküldése, kidolgozása a következő heteknek a feladata lesz. Biztosított arról, hogy próbál segíteni,
hiszen érzékelték és tudták azt,
hogy Csurgó azért a fővárostól
messze található. Említették,
hogy amíg ide jöttek 250 kmes utat tettek meg, ugyanakkor örültek a meghívásnak és
örömmel jöttek.

Ezen túl pedig bemutattuk
nekik az egészségügyi centrumunkat és a sportcsarnok,
illetve az épülő komplexumot,
uszodát és az élményfürdő
komplexumot. Az a célunk,
hogy ez az együttműködés
tovább folytatódjon. Ahogy
mondtam, a nagykövetség
munkatársai kapcsolatban vannak a kínai befektetőkkel, vállalkozásokkal. Itt is elhangzott,
hogy Magyarország nagyon jó
kapcsolatot ápol a közép-kelet
európai országok közül Kínával
1949 óta. Most már több mint
hetven éves az együttműködés, és úgy tűnt, hogy tényleg
próbálnak segíteni, de ehhez
szükség van további információkra, adatokra, hogy tovább
tudjanak ők is gondolkodni,
illetve olyan vállalkozók felé
ezeket az információkat tovább csatornázni, amik esetleg
konkrétabb projektek irányába
visznek bennünket - összegezte Füstös János.

A mi Perőfink
Élő legenda
Székelykeresztúrnak régi temetője
csendjében búvik nyughelye.
Nincs gránitba róva ki van ott alant,
Kinek kezéből korán kihullt a lant.
Itt mindenki tudja:
Petőfi Sándor rejteke a sírdomb.
Tavasztól télig virít rajt a virág.
Bárhol keresi is sírját a nagyvilág.
Lantos Anikó, Kiskőrös, 2019.12.06.

Székelykeresztúri kedves emlék nékem,
Amikor egy idős nénivel beszéltem.
-A Gyárfás kúria kertjét kén' felásni,
A mi Petőfink testét ottan megtalálni.
Nagyanyám mesélte, látta vérit folyni,
A sötét éjjelen talpon volt mindenki.
Fehéregyházáról szekerek sora,
A sebesülteket ide hordta...haza.
Itt vacsorált Sándor este, innét ment csatába,
Ide térett meg a lelke, itt érte halála.
Kányádi Sándor a tanúhoz szólott,
Fazsindellyel óvott öreg körtéfához:
"Haldoklik az öreg tanú Petőfi vén körtefája.
Azt beszélik, te láttad őt
Verset írni utoljára."
Lantos Anikó, 2020. 01. 22.
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Hogyan adhatunk túl régi készülékeinken biztonságosan?
Évente több mint 4000
Eiffel-toronynyi elektronikai
hulladék keletkezik világszerte, ezért egyáltalán nem mindegy, mit teszünk akkor, ha egy
új laptophoz, okostelefonhoz
vagy táblagéphez jutunk. Pontosabban szólva nagyon nem
mindegy, hogy mit teszünk a
régi készülékeinkkel.
Vannak, akik a régi készülékeiket elteszik tartaléknak arra
az esetre, ha bármi gond adódna az újjal. Mások szeretik az
ünnepi hangulat jegyében továbbajándékozni a régi készülékeiket. Megint mások inkább
eladják a régi eszközeiket. Bármelyik opciót is választjuk, néhány dolgot meg kell tennünk,
mielőtt biztonságosan túladhatunk régi eszközeinken.
Alapszabály
Az egyetlen szabály, amelyet mindig be kell tartanunk,
az az adatok biztonsági mentése. Erre egyébként nemcsak a
készülék cseréjekor kell figyelnünk, hanem egyébként is: célszerű rendszeresen biztonsági
másolatot készíteni adatainkról, legyen szó akár munkáról
vagy kedvenc családi fotóinkról.
Általános igazság, ha okostelefonról van szó, hogy adatainkról a felhőbe vagy a számítógépünkre
készíthetünk
biztonsági mentést. Ha számítógépes adatok biztonsági
mentéséről van szó, akkor a
felhő és külső meghajtók jöhetnek szóba. Mindegy, hogy
melyiket választjuk a lehetőségek közül, csak az a lényeg,
hogy elkerüljük az érzékeny
adatok elvesztését.
Vigyázzunk, hogy adataink
ne kerüljenek illetéktelen kezekbe!
Fontos, hogy ha kiadjuk kezünkből régi eszközünket, ne
maradjanak rajta olyan érzékeny adatok, melyekről nem

szeretnénk, ha illetéktelen kezekbe kerülnének. Attól függően, hogy milyen eszközről van
szó, más-más lépések megtételére lesz szükség.
Számítógépek
Szerencsére a biztonságtudatosság jegyében számítógépük továbbadása előtt a
legtöbben formázzák gépük
merevlemezét. A baj ott kezdődik, hogy a legtöbb számítógép-felhasználó úgy gondolja,
hogy ezzel véglegesen le is törölték adataikat a meghajtóról,
ami sajnos nem igaz, ugyanis

leges törlésének módja operációs rendszerről operációs
rendszerre változik. Nézzük
ezeket kicsit részletesebben!
Ha Mac-ünk van, a folyamat
meglehetősen egyszerű és
könnyen kivitelezhető. A meghajtó törléséhez használjuk a
beépített lemez segédprogramot (Disk Utility) -- még azt
is kiválaszthatjuk vele, hogy
mennyire alapos törlést szeretnénk.
Ha Windows operációs
rendszert futtatunk, akkor
nincs beépített lemeztörlés,
de a probléma nem megoldhatatlan. Kereshetünk megfelelő

A Sicontact Kft.-ről röviden:
A Sicontact Kft. hazánkban az egyik legjelentősebb IT
biztonsággal foglalkozó cég, az ESET termékek kizárólagos
magyarországi forgalmazója. Mottója és küldetése, ami
köré termékportfolióját kialakította: „biztonság a digitális
világban”. A Sicontact Kft. Magyarországon az ESET NOD32
technológiára épülő termékeivel mind a lakossági, mind a
vállalati szegmensben meghatározó piaci szereplő. A cég
2007-ben megszerezte az ESET ausztriai képviseletét, így azóta regionális piaci szereplőként tevékenykedik. A Sicontact
Kft. több ízben elnyerte a kitüntető Business Superbrands
díjat. Az ESET Smart Security programcsomagot többször is
az év antivírus megoldásának választották. A Sicontact Kft.
az ESET szoftvereit a lehető legrugalmasabb konstrukciókban, magyar nyelvű terméktámogatással kínálja. Az ESET
már több mint 25 éve biztosít védelmet a digitális világ
fenyegetéseivel szemben. Egy kicsi és dinamikus vállalatból
mára egy több mint 100 millió felhasználót számláló és 202
országot és területet lefedő globális márkává nőtte ki magát.
Rengeteg minden változott, de az alapvető törekvéseik és a
hozzáállásuk változatlan maradt, továbbra is céljuk egy biztonságosabb digitális világ felépítése, amelyben mindenki
élvezheti a biztonságos technológia előnyeit.

az adatok még formázás után
is visszaállíthatók a meghajtón.
Ha nem magánszemélyként,
hanem cégként járunk el, akkor az eleve fennálló kockázathoz még hozzáadódnak a
GDPR-kockázatok is: bizonyos
szituációkban nincs jogunk
ahhoz, hogy NE töröljünk véglegesen bizonyos személyes
adatokat.
A meghajtó tényleges, vég-

eszközt az interneten, melyet
data eraser, wiper, vagy shredder néven találhatunk meg:
ingyenes és fizetős programok
közül is választhatunk. Ehhez
viszont már magasabb szintű
informatikai tudás szükséges,
azaz szakember segítsége nélkül nem biztos, hogy rátalálunk
a számunkra szükséges dologra. Ugyancsak tudni érdemes,
hogy az interneten található

ingyenes eszközök nem mindenfajta lemezen működnek.
Félvezető alapú meghajtók
(SSD) esetén a meghajtó segédprogramjait a gyártók weboldalán találjuk meg legvalószínűbben. Ha tényleg semmit
sem akarunk a véletlenre bízni,
akkor fizikailag is megsemmisíthetjük a meghajtót. Ha jól
ismerjük a meghajtók működését, akkor a szükséges alkatrészeket magunk is elpusztíthatjuk.
A másik lehetőség egy olyan
szakszerviz felkeresése, ahol
olyan különleges gépek vannak (mint például aprító- és zúzógépek), amelyekkel a lemezt
ártalmatlanítják. Arról persze
nem szabad megfeledkeznünk,
hogy nem minden számítógép
rendelkezik könnyen eltávolítható meghajtókkal, a Mac-számítógépeken például az SSD-k
oda vannak forrasztva az alaplaphoz.
Természetesen az adattörlés
során érdemes nagyon figyelmesen eljárni, nehogy olyan
meghajtókat, illetve olyan adatokat töröljünk le vagy semmisítsünk meg véletlenül, amelyeket nem is akartunk…
Okostelefonok
Az okostelefonoknak megvannak a saját segédprogramjaik annak érdekében, hogy a
folyamat a lehető legegyszerűbb legyen. Ha túladunk régi
iPhone-unkon, először jelentkezzünk ki minden olyan szolgáltatásból, mint az iTunes, az
iCloud, az App Store stb. Ezt
követően lépjünk be a Beállítások közé (Settings), aztán a
Reset menübe, aztán válasszuk
az összes tartalom és beállítás
törlése (Erase All Content and
Settings) opciót.
Ha
Android-eszközünkön
tervezünk túladni, a folyamat a
gyártótól függően kissé eltérhet, de az eljárásnak nagyjából
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ugyanolyannak kell lennie. Először távolítsuk el a biztonsági
intézkedéseket, például a képernyőzárolást, majd folytassuk azon fiókok eltávolításával,
amellyel be vagyunk jelentkezve. Az extra biztonság kedvéért titkosíthatjuk a telefonunk
adatait, majd ezt követően
válasszuk a gyári alapállapot
visszaállítását (Factory Data
Reset). Ha SD-kártyát használunk, mindenképp vegyük ki a
készülékből.
Újrahasznosítás
Ha régi eszközünk teljesen
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működőképes, de nem tervezzük, hogy továbbadjuk egy
rokonnak vagy barátnak, fontoljuk meg az adományozást
is, ugyanis boldoggá tehetjük
vele egy nálunk kevésbé jó
anyagi helyzetben levő embertársunkat. Ha mindenképp
a kidobás mellett döntünk, akkor is legyünk környezettudatosak! Ha szeretnénk megszabadulni régi eszközünktől, az
nem megoldás, ha egyszerűen
eldobjuk. Keressünk egy olyan
helyet, ahol újrahasznosítják
a használt elektronikai eszközöket, ugyanis értékes nyersanyagokat tartalmaznak, ame-

lyek felhasználhatók jövőbeli
eszközök gyártásához. Ha nem
vagyunk biztosak abban, hogyan tudjuk ezt intézni, nézzük
meg a gyártó weboldalát, vagy
kérjünk további információt az
illetékes kormányhivataltól.
Miért szükséges mindez?
Mert a „levetett” elektronikai
eszközökből származó hulladék mértéke meglepő méreteket öltött az utóbbi években.
Az Egyesült Nemzetek Egyeteme által 2017-ben kiadott Global E-waste Monitor kiadványból kiderül, hogy évente több
mint 40 millió tonna elektronikai hulladék keletkezik. Ez több

mint 4000 Eiffel-toronynyi hulladék! Az akkori becslések szerint a hulladék mennyiségének
növekedése ahhoz vezet majd,
hogy 2021-re már több mint
52 millió tonna lesz az elektronikai hulladék mennyisége
világviszonylatban. A 2016-os
adatok szerint a hulladéktermelésben Ázsia vitte a prímet,
de a második helyen már Európa állt. Ha következetesen,
felelősségteljesen járunk el,
sokat tehetünk azért, hogy ez
a helyzet pozitív irányban változzon meg.
PRESSTON PR

A horgászok segítségét kéri a Nébih Állami Halőri Szolgálata

A horgászok segítségét kéri
a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) Állami
Halőri Szolgálata egy, korábban
a Gyékényesi kavicsbánya-tavakból többször megfogott
ponty jelenlegi élőhelyének
maghatározásában.
A Nébih Állami Halőri Szolgálatához (ÁHSZ) érkezett bejelentés szerint a képen látható pontyot 2017-ben több
alkalommal megfogták és a
vízbe visszaengedték a 14-

0063-1-5 kódszámú, nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen. A bejelentés szerint
a több mint 30 kg egyedsúlyú
pontyot 2018-ban feltételezhetően már egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei halastóban
fogták meg, ahol fényképet is
készítettek róla.
A Nébih által felkért szakértő megállapította, hogy a
két különböző vízterületről
megfogott ponty ugyanazon
egyed. Ugyanakkor nem áll-

nak az ÁHSZ rendelkezésére
olyan fényképfelvételek, melyek alapján a halastó teljes
bizonyossággal azonosítható
lenne.
Az érintett egyed eredeti
élőhelyére történő visszaszállítása érdekében várjuk azon
horgászok jelentkezését, akik
2018-ban vagy azt követően
megítélésük szerint a képen
szereplő pontyot fogták meg,
továbbá a fogásról fotóval rendelkeznek vagy legalább érdemi információt tudnak nyújtani
a hal jelenlegi hollétéről.
A keresett hal jellegzetes
formájú és méretű, azonban elváltozások nem láthatóak rajta.
Ugyanakkor a szakértő 8 olyan
kulcsbélyeget is megállapított,
amelyek alapján a ponty kétséget kizáró módon azonosítható.
A Nébih kéri a horgászokat,

hogy akkor is küldjék meg a
rendelkezésükre álló felvételt,
ha nem biztosak abban, hogy
az érintett egyedről van szó.
A képeket – a fogás helyének
megjelölésével – az allamihalor@nebih.gov.hu
e-mail
címre várjuk.
Egy 30 kg egyedsúlyú ponty
egyed felnevelése a halgazdálkodásra jogosult több évtizedes munkája, feketepiaci értéke éppen ezért 700-800.000
Ft. Minden természetet, horgászatot szerető ember érdeke, hogy nyilvántartott halgazdálkodási
vízterületeink
halállománya fennmaradjon.
Az ÁHSZ célul tűzte ki a horgászattal-halászattal kapcsolatos
feketegazdaság felszámolását,
ebben kérjük most a horgászok
segítségét.
PORTAL.NEBIH.GOV.HU

Igényeljen Csurgó Kártyát és éljen a kedvezményekkel!
Elfogadóhelyek és a kedvezmények mértéke:
- Sótonyi László Sportcsarnok 20 %
- Sportcsarnok Kondicionáló terem 20 %
- Műfüves pálya használata 20 %
- Csurgó város helyi autóbuszjáratai 20%
- Városi Uszoda 50 %
- Csokonai Közösségi Ház (saját rendezvények) 100 %
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- Városi Könyvtár 100 %
- Városi Múzeum 100 %
- Történelmi Park (saját rendezvények) 100 %
- Csokonai Vitéz Mihály Emlékhely 50 %
- Gyékényesi Poszeidon Panzió mellett működő teniszpálya,
strandröplabdapálya és homokfocipálya használata 100 %

http://csurgo.hu/hu/turizmus/csurgo-kartya
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Temetői csendben…
Kecsesen nyúló fekete márványobeliszk magaslik a József Attila utcai temető
mauzóleumai előtt. A tetejére vésett leveles, makkos tölgyfaágak alatt öt névvel,
egy család három generációjának tagjai
nyugszanak.

gimnázium csodálatos előparkja. Kitömött
állatok adományozásával éveken át folyamatosan gyarapította a gimnázium természet szertárának gyűjteményét. Sokoldalú
munkásságáért még életében átvehette a
Koronás Arany Érdemkereszt kitüntetést.
Vincze Emíliával közös házasságukból hat
gyermekük született. Névszerint, Géza, Ferenc, Anna, Sándor, Lajos és Ernő.
Haám Ferenc 1912. augusztus 22-én,
életének 61., házasságának 36. évében
hunyt el.
Özvegye, Haám Ferencné, született
Vincze Emília időközben Csurgóra hozatta
özvegy édesanyját, Vincze Adolfné, született Kirnbauer Máriát, akit az 1925-ben be-

Először Nagyatádon volt szolgabíró, majd
1922-tõl Csurgón főszolgabíró lett. Felesége Sárközy Katinka, a híres gimnázium
pártoló Sárközy István egyenes ági leszármazottja. Munkája révén a legmagasabb
körökkel állt kapcsolatban. Jó barátságot
ápolt az egykori miniszterelnökkel, gróf
Bethlen Istvánnal és az ismert vadásszal,
gróf Széchenyi Zsigmonddal is. Haám Lajos Csurgó közéletében is aktív szerepet
vállalt. Tagja volt a legtöbb civil szervezetnek. Adományaival sokat jótékonykodott,
rendszeresen támogatta a gimnáziumot.
A nemzetközi bonyodalmakat kiváltó
„jankapusztai ügyben” bizonyított helytállásáért Horthy Miklós kormányzó sze-

HAÁM FERENC
1852-1912
özv.
HAÁM FERENCNÉ
1858-1935
özv.
VINCZE ADOLFNÉ
1833-1925
HAÁM LAJOS
1888-1970
NEJE SZ. NÁDASDI
SÁRKÖZY KATINKA
1897-1982
A család legismertebb tagja, Haám Ferenc, a Festetics család hercegi uradalmi
erdőmestere, főerdésze volt. Haám Ferenc
1852. január 4-én született Korondon. Tervei alapján készült el 1897-1898-ban a

Haám Ferenc unokájának, Haám Lillának és Lehner Jánosnak 1943-as
esküvői felvételén balról az ötödik Haám Lajosné Sárközy Katinka;
jobbról az első Haám Lajos
következett halálakor szintén a nagy tágas
sírhelyre temettek el.
Haám Ferencné, aki akkoriban az Eötvös
utca 28. szám alatt lakott, 23 évvel élte túl
a férjét, 1935. december 22-én hunyt el,
majd a sírbolt harmadik lakójaként került
végső nyughelyére.
A család egyik gyermeke, Haám Lajos és
felesége nádasdi Sárközy Katinka szintén a
családi sírboltban alussza örök álmát.
Haám Lajos 1888-ban született Csurgón. Gimnáziumi tanulmányit Csurgón
végezte, majd Kolozsváron jogot tanult.

mélyesen fejezte ki köszönetét a helytállásáért. 1970-ben Kaposváron hunyt el,
de végakarata szerint a szüleivel közös
sírhelyre, Csurgón temették el.
Özvegye, Haám Lajosné, Sárközy Katinka 12 évvel férje halála után, 1982-ben
szintén a családi sírboltban nyert végső
nyugalomra.
VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA
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Áttörést hozhat Megújuló energiaforrásokra kaphatnak
az azonnali
támogatást a kkv-k
ramban (GINOP) álltak rendelfizetési
kezésre, és ezt fogják folytatni, ennek keretében juthatnak
rendszer
A magyar pénzügyi szektor
története legnagyobb fejlesztésének nevezte a március 2-ától
üzemelő azonnali fizetési rendszert Bartha Lajos, a Magyar
Nemzeti Bank (MNB) ügyvezető
igazgatója.
Hozzátette: az új rendszer
a korábbitól eltérően a nap 24
órájában, az év minden napján
elérhető lesz, a tranzakciók átfutási ideje legfeljebb 5 másodpercre csökken a korábbi legfeljebb 4 óráról.
A sikertelen tranzakciókról
minden esetben érkezik negatív visszajelzés; a nyugdíjfizetések továbbra is az éjszakai
elszámolásban maradnak, a
bérfizetések legtöbbje csoportos átutalás, amely továbbra is
a napközbeni elszámolásban
marad.
Minden egyedi forintátutalás
azonnali fizetés lesz, ha forint
számláról indították, 10 millió forint alatti és jellemzően
magánszemélyek közötti vagy
magánszemélyek és vállalatok
közötti pénzforgalom – mondta.
Az azonnali fizetéstovábbi
jellemzője, hogy lehetséges
úgynevezett másodlagos azonosítók használata, például
telefonszám, e-mail cím vagy
adószám is lehet.
Ezt az ügyfél a számlavezető bankjánál tudja regisztrálni. Fontos változás még, hogy
bankszámlaszám mellett átutalást lehet teljesíteni mobilszámra, e-mailre vagy adószámra is.
Elmondta: a pénzforgalmi
verseny erősödni fog, mert
egyéb pénzforgalmi szolgáltatók jelennek meg a bankok
mellett.
CSURGÓ JÁRÁSI PAKTUM
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Támogatást kaphat az államtól az a kis- ésközépvállalkozás
(kkv),amely megújuló energiaforrásokba ruház be – mondta
az Innovációs és Technológiai
Minisztérium (ITM) energia és
klímapolitikáért felelős államtitkára.
Kaderják Péter szerint ez
azt jelenti, hogy az adott vállalkozásnak a fűtését például
hőszivattyúval kell megoldania, esetleg az áramellátását

A megújuló áramtermelés
aránya a villamos energia
termelésében ma még csak
10 százalék körül van; ennek
egy részét az úgynevezett
biomassza tüzelésű erőművekben állítják elő.

napelemekkel kell biztosítania.
Ilyen támogatások a közelmúltban a Gazdaságfejlesztési
és Innovációs Operatív Prog-

anyagi forráshoz az érintett
cégek.
32 milliárd forint áll majd
rendelkezésre, és – Kaderják
Péter szerint – a közeljövőben
meghirdetika pályázatot.
Jelenleg 1200-1300 megawattnyi áramkapacitás áll
rendelkezésre
Magyarországon,amely részben a háztetőkön elhelyezett napelemekből,részben pedig napelemes
áramtermelő
erőművekbőlszármazik.
A napelemes rendszer rendkívül környezetbarát és egyre olcsóbb villamos energiát
biztosít, ezért a felhasználás
minden szegmensében támogatják, hogy elterjedjen Magyarországon. CSURGÓ JÁRÁSI

Az MFB 3 új hitelprogramot indít a kkv-knak
A piaci elemzések szerint
még mindig jelentős hányadot
képviselnek a forrás-hiánnyal
működő hazai mikro-, kis- és
középvállalkozások, ezért a
három hitel-termékkel ezeket
a vállalkozásokat cé-lozzák
meg. A három hiteltermék 205
milli-árd forint keretössze-get
jelent, amelyet az MFB saját
forrásból biztosít. 100 milliárd

forinttal 200 milliárd forintra megemelték az MFB pénzügyi vállalkozásokon keresztül
nyújtott refinanszírozási programjának keretét, 5 milliárd
forint keretösszeggel indították el az MFB régió versenyképességi pénzügyi vállalkozás
refinanszírozási
programot,
és 100 milliárd forint kerettel
hirdették meg az MFB agrár-

hitel programot, amely három
vidékfejlesztési pályázathoz
igényelhető.
A keretösszeg megemelésével újítást is vezettek be, lehetővé tették a mezőgazdasági
célú beruházások finanszírozását, fix kamatozást is lehetővé
téve.
CSURGÓ JÁRÁSI PAKTUM

Január végétől lehet pályázni a
foglalkoztatásbővítés ösztönzésére
A Foglalkoztatás bővítése
GINOP-5.3.12-19
kódszámú
pályázati felhívásra a támogatási kérelmeket benyújtásának
kezde-te: 2020. január 27. A
pályázat célja a mikro-, kis- és
középvállalkozások foglalkoztatotti létszámának növelése.
Az igényelhető támogatás mi-

nimum 8, maximum 90 millió
forint lesz.
A támogatás az ország négy
régiójában érhető el, Észak-Alföldön, Észak-Magyarországon,
Dél-Dunántúlon és Dél-Alföldön.
A felhívásra azok a vállalkozások nyújthatnak majd be

támogatási kérelmet, amelyek
vállalják, hogy az adott régiók
valamelyikében működő vagy
újonnan létrehozott telephelyen legalább 3, maximum 15
fővel bővítik a foglalkoztatottak számát.
CSURGÓ JÁRÁSI PAKTUM
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A megszűnő és az induló cégek száma idén
megközelítheti egymást
Idén várhatóan a megszűnő
és az induló cégek száma megközelíti egymást, és mind a két
érték évi 30-32 ezer körül zárhat majd – derült ki az Opten
közleményéből.
A céginformációs szolgáltató közölte, hogy tavaly 29 019
vállalkozás jött létre a cégbírósági adatok alapján. A cégalapítások száma kiegyensúlyozott
növekedést mutat 2015 óta,

évről évre 5 százalék körüli a
növekedés.
A 29 ezer cégalapítás mellett tavaly közel 35 ezer cégtörlést tettek közzé, tehát a
cégek száma csökkenőben van,
de többségében az alvó vállalkozások szűnnek meg.
A cégalapítási és cégtörlési
számok trendje ellentétes pályát mutat, az évek óta növekvő
cégalapítási számhoz folya-

matosan csökkenő cégtörlési
szám párosul – jegyezték meg.
Az elemzés alapján az induló eljárásokat tekintve javulás
figyelhető meg: a megszüntetésre irányuló eljárásoknak
csupán 14 szá-zaléka (mintegy
5200) volt tavaly felszámolás,
néhány évvel ezelőtt még 3040 százalék körül volt ez az
érték. Az alacsony felszámolási
számhoz vélhetően a pozitív

gazdasági környezet is hozzájárult.
A megszüntetésre irányuló
eljárásoknál a végelszámolások száma tavaly 10 533-at tett
ki, amely az elemzés szerint
jelentős növekedés a korábbi
évekhez képest.
CSURGÓ JÁRÁSI PAKTUM

A GKI szerint idén 3-3,5 százalékkal nőhet a gazdaság
A magyar gazdaság tavaly
5 százalék körül, az EU-ban az
egyik leggyorsabb ütemben
bővült. Az október-novemberi adatok összességében még
nem utalnak lassulásra, az ipari
várakozások romlása azonban
figyelmeztető jel, idén 3-3,5
százalék lehet a GDP-növekedés – közölte a GKI Gazdaságkutató Zrt.
A GKI előrejelzése szerint
az építőipar kiugró dinamikája érezhetően csökkent, a
béremelkedés és a kiskereskedelmi forgalom viszont még
gyorsult is. Ugyanakkor az
egyensúly romlik, gyorsult az
infláció, látványosan gyengült
a forint, megugrott az államháztartási hiány, s deficites a
folyó fizetési mérleg.
Az elemzés szerint az ipari

termelés 2019-ben 6 százalék
körül emelkedhetett, a feldolgozóipar belföldi értékesítése
valamivel gyorsabban bővült
a kivitelnél. Idén a bizonytalan
külső és a lassabban bővülő
belföldi kereslet, a tavalyinál
csaknem 10 százalékkal alacsonyabb rendelésállomány és
az ipari várakozások jelentős
esése következtében – egyes új
kapacitások belépése ellenére
– alacsonyabb, 4,5 százalék körüli bővülés várható.
Az építőipar lassulása már
a tavalyi év folyamán markánssá vált, az első tizenegy
hónap átlagosan 25 százalék
közeli dinamikája novemberben már csak 7 százalék volt,
a szerződésállomány pedig 8
százalékkal elmaradt az egy
évvel korábbitól. Idén 5 száza-

lék körüli építőipari növekedés
valószínű.
A kiskereskedelmi forgalom - bár októberben és novemberben átlag feletti volt
a növekedése -, idén várhatóan ugyancsak lassul, a tavalyi
6-ról 5 százalék körülire. Ez
főleg a továbbra is gyors, de az
előző évinél valamivel szerényebb reálbér-emelkedésnek
– a tavalyi 7,5 százalék után 5,5
százalék körülinek – lesz a következménye.
A foglalkoztatási ráta 2019ben tovább emelkedett, a második fél évben már 70,3 százalék volt, 0,8 százalékponttal
magasabb az egy évvel korábbinál. Ráadásul ezen belül a
közmunkások száma kedvező
módon csökken. A munkanélküliség tavaly éves átlagban a

2018. évi 3,7 százalékról 3,4
százalékra csökkent, az utolsó
negyedévben már csak 3,3 százalék volt. Ez az EU élmezőnyébe tartozik, s a közmunkásokkal együtt 6 százalék alatti ráta
is kedvezőbb az EU átlagánál.
Az infláció 2019 decemberében 4 százalékra ugrott, s
ezzel, immár Romániát is megelőzve, a legmagasabb lett az
EU-ban. A kormány 2,8 százalékos idei prognózisa irreálisnak
látszik, a GKI előrejelzése 3,5
százalék, azonos az MNB-ével.
A világgazdaság növekedésével kapcsolatos aggodalmak
fékezik, a gyors bérkiáramlás
és a forintgyengülés viszont
erősítheti az áremelkedést.
CSURGÓ JÁRÁSI PAKTUM

Látványosan nő a fiatal munkanélküliek száma
2018-ban 10,2 százalék volt
a fiatalok munkanélküliségi
rátája, tavaly ez az arány már
11,4 százalékra nőtt.
A KSH adatai szerint szeptember-novemberben
8300
fővel nőtt a fiatal munkanélküliek száma 2018 azonos
időszakához képest. Az október-decemberi időszakban
155 ezer munkanélküli volt,

közülük pedig 40 ezer volt a
fiatal, ez a 15-24 éves korosztály esetében 12,2 százalékos
munkanélküliségi rátát jelent.
Bár az adat a szeptember-októberhez képest csökkenést
mutat, a 2018-as azonos időszakhoz képest viszont 2,1
százalékpontos növekedést jelent. Az egész évre vonatkozó
kimutatások szerint 2018-ban

10,2 százalék, míg 2019-ben
már 11,4 százalék volt a fiatalok munkanélküliségi rátája.
A romló adatokra a Magyar
Nemzeti Bank is felfigyelt. A
15-24 éves munkanélküli fiatalok száma másfél év alatt
15 ezerrel nőtt, és elsősorban
a pályakezdők elhelyezkedése
vált nehezebbé. A munkaadók
a lassuló gazdasági növeke-

désre reagálnak a fiatalabb
munkavállalók
elutasításával. Mindig a fiatal korosztály
érzi meg elsőként a válságot,
őket ugyanis könnyebben és
olcsóbban el tudják küldeni a
munkaadók.
CSURGÓ JÁRÁSI PAKTUM
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„Csapatjáték szerelemmel”- házasság hete

A legtöbb ember álma a sírig tartó szerelem, de valahogy,
valamiért közbeszól az élet. A
nehéz sors, egy vonzóbb harmadik, kihűlő szívek, sértettség… A holtodiglan-holtomiglan reménye azonban mindig
ott marad bennünk, ahogy a
hit is mindig újjászületik, hátha
mégiscsak sikerülhet, mással.
Annak ellnére, hogy tudjuk,
gyermekeinknek stabil családban jó felnőni, nem érzik magukat biztonságban állandóan
változó és kiszámíthatatlan
környezetben. A sok kudarc,
hullámhegy és hullámvölgy
közben, a Központi Statisztikai
Hivatal adatai szerint tavaly
decemberig, mintegy 62 000
házasság köttetett, ez pedig
27%-al többmint az előző évben.
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. Hazánk az elsők között
csatlakozott a rendezvényhez,

az országos eseménysorozatot
2008 óta rendezik meg a keresztény egyházak és civil szervezetek széles körű összefogásával, számtalan nagyváros,
település, közösség részvételével. A Házasság Hete Szervezőbizottsága által koordinált
központi programok fővédnöke 2013 óta Herczegh Anita, a
köztársasági elnök felesége.
Magyar sajátossága az eseménynek, hogy minden évben
egy pár az ügy mellé áll és az
arcai lesznek a rendezvénynek. Akik hitelesek, akik a mindennapi életben bizonyítják
a társadalom számára, hogy
igenis lehet jó a házasság intézménye. Idén Semsei Rudolf
üzletember és felesége, Dobay
Eszter. Ők a következőképpen
nyilatkoztak kapcsolatukról:
„ A kapcsolatrendszerünknek az egyik alapvető forrása, a
mi kettőnk harmóniája. Ha kettőnk között ez jól működik, az
kihat a családi kapcsolatunkra,
a gyerekekkel való kapcsolatunkra. Saját tapasztalatom
alapján bátran mondhatom,
hogy a hivatásomra és a sikereimre is.” (Semsei Rudolf)
„Egymásért élünk! És ez azt
jelenti nálunk, hogy a mi szócska, az előrébb van az én szónál.” (Dobay Eszter)
Magyarországon 13. alka-

lommal rendezték meg a házasság hetét, ahol a szervezők
gyakorlati
példamutatással,
tudományos kutatások eredményeivel, bibliai és erkölcsi érvekkel támasztják alá a
házasság örökkévaló értékét.
Egyik fő célja, hogy kedvet adjon a házassághoz, de ezen kívül alapvető értékeket is meghatároz:
„A házasság Isten csodálatos ajándéka és gondoskodása
az ember számára, amelyben
a felek megtapasztalhatják a
feltétel nélküli szeretet, a hűség és az őszinte megbocsátás
értékét egy nekik rendelt, de
nem tökéletes társon keresztül. A házasságban egy férfi és
egy nő saját elhatározásából
elkötelezi magát, hogy egymás
bátorítására, segítésére és védelmére törekszik egész életében. Ilyen módon a házasság
felelősségteljes, biztonságos
és meghitt közösséget jelent
számukra, és áldásul szolgál
életük minden más területén
is.”
Programjaikon bátorítanak
minden olyan helyi kezdeményezést, amely hidat épít az
adott közösség környezetében
élő házaspárok és családok
felé, amely segíti életüket, boldogulásukat. Nyíltan beszél a
házasság mindennapi valóságáról, örömeiről és feszültségeiről. Igyekszik bölcs és gyakorlati tanácsokkal ellátni a
házasokat és házasulandókat,
valamint a teljes helyreállás reményét ébren tartani azokban,
akiknek a kapcsolata válságban
van, illetve valamilyen ok miatt
megszakadt.
Hogyan lehetnek a megkötött házasságok jók és tartósak?
A hosszú párkapcsolatokat
a kutatók szerint mindig két
dolog köti össze, ha nincs a felek között közöny, megmarad
az egymás iránti vonzalom és
közös a világ iránti érdeklődés.

Ezen kívül, íme néhány fontos
mondat:
Ne csak saját magunkra figyeljünk, oda kell figyelni a
társunk igényeire is!
Töltsünk együtt minőségi időt, amikor csak kettesben, gyerekek nélkül tudunk
együtt lenni!
Ne felejtsük el az érintések, simogatások szerepét a
párkapcsolatban!
Hagyjuk meg a másik
fél szabadságát!
Tegyünk minden nap a
kapcsolatunkért!
Tudjunk bocsánatot
kérni és megbocsájtani!
Ismerjük el egymás
munkáját!
Beszéljünk a problémákról, ne söpörjük őket a
szőnyeg alá!
A tartós házasság,
csak úgy működik, ha két fél
segíti/kisegíti egymást!
Végül a nagyanyáink által
oly sokszor hangoztatott mondat: soha ne feküdjünk le haraggal!
Persze nem általánosíthatink, nem mindenkinél működik ugyanaz. Biztos receptet
nem tudunk adni, mindenkinek
magának kell megfejtenie saját
kapcsolatának titkát.
BV
Forrás:
1.
Somogyi
Csaba
(2020): Kilépés helyett https://
www.parokia.hu/v/kilepes-helyett/?fbclid=IwAR1noNNmiyEW8-AtaAzTAWBXvb-iVGrRi4bPj9dQeqwvQOzwazYKGVGR38k
2.
Sinkovics
Szilvia
(2017):A tartós házasság öt titka http://www.igenelet.hu/cikkek/a-tartos-hazassag-ot-titka
3.
https://hazassaghete.
hu/
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Sárváron vesz részt kézilabdatornán a CSNKC csapata

Az új sárvári sportcsarnok látványterve (Forrás: magyarepitok.hu)
Január 25-én szombaton
kerül sor az új sárvári sportcsarnok átadására és ebből az
alkalomból felnőtt csapatunk
meghívást kapott a szervezőktől, hogy az egész napos kézilabdatornán vegyünk részt.
A megtisztelő meghívást elfogadtuk, mely kitűnően szolgálja majd a tavaszi felkészülésünket.

Az új sportcsarnok 3,4 milliárd forintból valósul meg, ez
lesz az NBII-es női kézilabdacsapat új otthona.
A csarnokban 600 fix ülőhely lesz majd és nagyobb
rendezvény esetén plusz 400
mobilszékkel tudják a szervezők bővíteni majd az ülőhelyek
számát.
De egy négypályás bowling-

pálya is épül itt, de kettő
squash-pályának is találtak helyet a tervezéskor.
A sportolóknak itt alakítanak
majd ki egy fitness- és erőfejlesztő termet, és végre állandó
helye lesz a birkózóknak és a
karatésoknak is az épületben.
A csapatok kapnak külön öltözőket is, sőt, két masszázstermet is kialakítanak számukra.

3D-s mozi is helyet kap a
csarnok a földszinten, és nagyjából 120-130 embert tud
majd befogadni.
A sárvári tornán 2x25 perces
félidőket játszanak a csapatok
és egy-egy időkérés lehetséges félidőnként.
A torna programja:
10:00 Sárvári Kinizsi SE - Rinyamenti KC
11:00 Büki TK - Csurgói NKC
12:00 Sárvári Kinizsi SE Répcelak (serdülő mérkőzés)
12:50 Csurgói NKC - Sárvári
Kinizsi SE
13:50 Rinyamenti KC - Büki
TK
14:50 Répcelak - Sárvári Kinizsi SE (serdülő mérkőzés)
15:40 Rinyamenti KC - Csurgói NKC
16:40 Sárvári Kinizsi SE Büki TK
Mérkőzésekről képekben és
írásban tudósítunk Facebook
oldalunkon!
Hajrá CSNKC!
CSNKC.HU

Jól szolgálta felkészülésünket a hétvégi felkészülési torna!

csurgo.hu/csurgoeskornyeke

Jól szolgálta a felkészülést a
január 25-i sárvári torna!
Első mérkőzésen az NBII
észak-nyugati csoportját veze-

tő Büki TK volt csapatunk ellenfele.
Büki TK - Csurgói NKC 20-30
(12-17)

Cs rgó és Környéke
Csurgó és Környéke - Közéleti és
kulturális lap
Megjelenik:
minden hónap negyedik hetében
Lapzárta:
minden hónap 20-án!

Második mérkőzésen a házigazda Sárvár Kinizsi csapatát
győztük le.
Csurgói NKC - Sárvár Kinizsi
28-18 (12-9)
Csapatunk utolsó másodpercben kapott góllal épphogy
lemaradt az aranyéremről, de
felkészülési tornáról lévén szó
és így, hogy tartalékos csapattal érkeztünk szépen csillog az
ezüstérem is!
Utolsó mérkőzésen:

Kiadja:
IMCOM Marketing és Szolgáltató Bt.
Felelős kiadó:
Szabó Balázs - ügyvezető
Levélcím:
8840 Csurgó, Kossuth L. u. 1.
Telefon:
+36 30/480 2046
Email cím:
csurgo.es.kornyeke@gmail.com

Rinyamenti KC - Csurgói
NKC 19-18 (9-8)
Volt sok szép egyéni teljesítmény, kapusaink nagyon
jól védtek egész torna alatt,
a támadójátékunkat kell még
magabiztosabbá és koncentráltabbá tennünk!
Ezen dolgoznak tovább lányaink!
Szép volt lányok!

Főszerkesztő: Szabó Balázs
Szerkesztők: Balogh Veronika,
Vargáné Hegedűs Magdolna
Elérhetőek Csurgón az alábbi
helyeken:
egyházak, általános iskolák,
középiskolák, óvodák, Csokonai
Közösségi Ház, Városi Könyvtár,
Posta, Széchenyi téri újságos.

CSNKC.HU
Küldjön hírt!
Juttassa el hozzánk észrevételét,
osszon meg érdekességeket, küldjön híreket!
Levélcím: 8840 Csurgó, Kossuth
L. u. 1.
Telefon: +36 30/480 2046
Email cím: csurgo.es.kornyeke@
gmail.com
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