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Élményt adó közös munka-figylemfelkeltés

Augusztus végén új, vidám
színfolttal gazdagodott városunk. A Csurgó Járási Család- és
Gyermekjóléti Központ és Szolgálat az Erzsébet Tábor nyári
gyermekfelügyeletének keretein belül színes, vidám festményt készítettek a központ
utcafrontját határoló falfelületre. A festmény Buzásné Mester Bernadett intézményvezető

ötlete alapján először papíron
készült el, majd Fótos Kitti és
Botiné Vörös Izabella végezte a falfelület előrajzolását. A
festést a legnagyobb örömmel
a nyári gyeremekfelügyeleten
résztvevő gyerekek, a tábor vezetői, Harkácsiné Győrfi Anita,
Kolics Kornél és az intézmény
dolgozói közösen végezték. A
teljes kivitelezés három napot

Csurgón járt a Kossuth Rádió

Vendégek és vendéglátók
közös faültetése. A képen
Czifra Szilvia, Márton-Szűcs
Brigitta, Domokos István és
Káplár István
Csurgó-Nemespátró-Iharos
titkai! Ezzel a figyelemfelkeltő
szlogennel hírdette meghallgatásra Országjáró című műsorát a Kossuth Rádió, majd
szeptember 12-én délelőtt és
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délután is több órán keresztül
élő adásban mutatta be Csurgó
és környékének nevezetességit, érdekes csoportjait, közösségeit és egy-egy kiemelkedő
teljesítményt nyújtó civil szereplőjét.
A Czifra Szilvia és Domokos István szerkesztő-műsorvezetők írányításával dolgozó
szerkesztők Országjáró magazinjukban olyan élettel teli
közösségeket,
településeket
keresnek és mutatnak be, kiknek tevékenysége jó példa lehet az ország bármely pontján
élőknek.
Aki végig hallgatta az ös�szesen többmint 5 órás adást,
még itt lakóként is számtalan
új érdekességet ismerhetett,
tudhatott meg. A műsor Csurgó és térségéből egyedi értékekre, szépségekre írányította
a figyelemet, megmutatva azt,
hogy bármennyi ideje is él itt

vett igénybe. Mivel az alkotás
nagy tetszést aratott, az épület Napsugár Szociális Intézménynek otthont adó részén
is elkészítették festményüket,
hatalmas meglepetést okozva
ezzel a gondozottaknak. A közösen elkészített munka célja
egyrészt az volt, hogy barátságosabbá tegyék környezetüket,
másrészt pedig a figyelemfel-

keltés. A tapasztalat ugyanis azt mutatja, hogy akiknek
nincs személyes érintettségük,
sokszor nem is tudják, hol találhatók ezek az intézmények.
A remek ötletnek a lakosok
is örülhetnek, hiszen a városképet szépítő, vidám, színes
festmény került a két nagyon
fontos funkciót ellátó épületre.
BV

folytatás az első oldalról

az ember, környezetében mindig lesz olyan, amit még érdemes megismerni, felfedezni.
A műsorvezetők többek között Csurgón letelepedtek a
Csokonai-emlékpadra, megismerkedtek a Református Gimnázium könyvtárával, majd
meglátogatták a történelmi
emlékparkot. Széleskörű interjúkat folytattak a helytörténetben, a város régi és új
történelmében jártas emberekkel is. Érdekes beszélgetésekre hívták az itt élő festőket,
a környékbeli keramikust és
fafaragót, vagy éppen a régi
képeslapjairól vagy gramofon
lemezeiről híres gyűjtőt.
A témák közül a gasztronómia sem maradhatott el, így
a hallgatók ország-világ előtt
megismerhették a nagymartoni kukoris és a nemespátrói
kontyos rétes készítésének
a titkait is. Iharosban a Szt.

László király lovagrend hagyományőrző fiataljai a középkorba repítették vissza a hallgatót,
míg Füstös János polgármester
Csurgó jelenének történéseire
hívta fel a figyelmet.
Az Országjáró című magazin
műsorvezetői országos faültetési programjukhoz hasonlóan,
Csurgón főterén egy a város
által biztosított korai juharfa
telepítésében segédkeztek itt
jártuk emlékére, és az itt élők
iránti tiszteletük jeléül.
A Kossuth Rádió Országjárójának szeptember 12-i
csurgói adása teljes terjedelmében visszahallgatható a
mediaklikk.hu/musor/orszagjaro-szombat-delelott-czifra-szilviaval/ és a mediaklikk.
hu/musor/orszagjaro-szombat-delutan-czifra-szilviaval/
internetes címeken.
VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA
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A jövő nemzedékéért zarándokoltak a Dráva-mentén

Zarándokok és vendéglátóik a tovább indulásuk előtt
A hét évesre tervezett kiengesztelődésük utolsó évében is
megszólította Somogy déli településeit a Jerikó zarándoklat,
hogy az ott lakókkal, a települések vezetőivel, plébánosokkal, híveikkel együtt népünkért,
családjainkért, gyermekeink jövőjéért közösen imádkozzanak.

Kissné Rózsa Mária és férje
Kiss Zoltán az idén is Nagyboldogasszony napján, augusztus
15-én indult el Esztergomból, a
férj kelet- a feleség nyugat felé
a határ mentén haladva imádkozva, szentmisét hallgatva,
hogy szeptember 30-án Szegeden találkozzanak.

Az Idősek Világnapja alkalmából levélben köszönti
Füstös János Csurgó város polgármestere Csurgó idős
és szépkorú polgárait

Kissné Rózsa Mária Esztergomtól Szegedig 41 napon át
42 állomással napi 20-25 kilométer gyaloglása közben érkezett meg zarándoktársaival
Somogyba. A megyében Őrtilos
volt az első állomáshely, majd
Gyékényes érintésével 12-én
régi ismerősként, sok ember bizalmát, barátságát maguk mellett tudva érkeztek Csurgóra. A
régiek mellett újak is csatlakoztak a gyalogos zarándoklathoz,
az idén Udvari Zoltánné és Scmuk Jánosné a „hűség városából”, Sopronból. A keresztény
értékek továbbviteléért, a népek barátságáért imádkoznak,
a jövő nemzedékéért, hogy a
fiatalok félelem nélkül, a szeretet, biztonság, a vádaskodás
helyett a kiengesztelődés szellemében éljenek.
Hiánytalanul
teljesíteni

akarták a jövőért vállalt hét
éves engesztelő szolgálatot,
így 2020-ben is már hetedszer
érkeztek Csurgóra. Igaz az ideiből haton járműveket is vettek igénybe. Isten parancsára
ugyanis hat napon át egyszer
imádkozták körül Jerikó városát, de a hetedik napon hétszer,
és ez biztosította a győzelmet.
Hét éve a házaspár még nem
gondolta, hogy a 2020. évi zárásuk a trianoni tragédia századik évfordulójára esik. 13-án a
reggeli ima után Göndics János
esperes-plébános
áldásával,
Vargáné Hegedűs Magdolna
önkormányzati képviselő köszöntésével indultak tovább
ezer kilométeres útjuk további
somogyi határ menti állomásai,
Vízvár, Barcs és Szentborbás
felé.
HJ

Teljes támogatást kapott a nagyatádi CT,
a nonstop működés a cél
A nagyatádi kórház évente százhuszonegy millió forint támogatásból tudja működtetni a Verkman Simon CT Diagnosztikai labort.
Erről Szászfalvi László, országgyűlési képviselő beszélt szeptember 7-én hétfő délelőtt az intézményben tartott sajtótájékoztatón
– írja a sonline.hu.
A politikus kiemelte: a Nemzeti Egészségbiztosítási
Alapkezelővel kötött szerződés szerint a nagyatádi kórház szeptember elsejétől, a teljes mértékű finanszírozást felhasználhatja
a CT üzemeltetésére, így hetente negyvenöt órában tudják majd
vizsgálni a fekvő- és a járóbetegeket.
– Három járásból érkezhetnek ide az emberek – fogalmazott
Szászfalvi László. – Első sorban a Nagyatádi, a Csurgói és a Barcsi
járásban élőket szolgálja a diagnosztikai labor. Néhány olyan település nem került be az ellátási területbe, melyek Nagykanizsához,
Szigetvárhoz, vagy Kaposvárhoz vannak közelebb. Azt gondolom,
óriási eredmény az, hogy negyvenöt település betegeit látja el a
nagyatádi CT, ami megközelítőleg ötvenötezer embert érint.
– A CT-ben a szakembergárda is biztosítva van – folytatta az
országgyűlési képviselő. – A diagnosztikai laborba öt olyan dolgozót sikerült felvenni, akik a CT leletezésben jártasak. Rajtuk kívül természetesen röntgen szakorvosok is dolgoznak, fő
munkaidőben pedig három szakasszisztens és egy adminisztrátor
végzi a munkát.
A diagnosztikai labor lehetővé teszi, hogy a térségben élők a
lehető leggyorsabb ellátást kaphassák majd meg. Ami még nagyon fontos, hogy az évi százhuszonegy millió forintos támogatásból, hétfőtől péntekig, naponta körülbelül tizenhárom-tizenöt
vizsgálatot tudnak elvégezni – hangsúlyozta a politikus.
Szászfalvi László hozzátette: azt szeretnék elérni, hogy a labor
a közeljövőben huszonnégy órás rendszerben működhessen.
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Hív a múzeum! – A Morse-távírótól a telefonokig

A telefon – vagy, ahogy korábban nevezték, távbeszélő
– a feltalálása óta a kommunikáció alapvető és nélkülözhetetlen eszköze lett. Nekünk,
a XXI. század emberének, ez
egyet jelent az okostelefonokkal, de 144 évvel ezelőtt Alexander Graham Bell találmánya
korszakalkotó újdonságnak hatott, s hatalmas távlatokat nyitott meg a távközlésben.
Nagy János magángyűjtőt
mindig is foglalkoztatta a téma,
amely mára a hobbijává vált.
1950. május 4-én született
Csurgón és itt végezte az általános iskolát is. Az érettségi
után villamosipari technikusként végzett Pécsen a Pollack
Mihály Főiskolán. Mellé az évek
folyamán több szakmát szerzett, nem mellesleg távközlő
műszerész is, a MÁV T.B.F.F.-nél
vizsgázott 1969-ben. Utóbbi
révén alakult ki a kötődés a telefonokhoz és nyugdíjasként a

szabadideje nagy részét nekik
szentelheti.
Csurgó Város Helytörténeti
Gyűjteménye májusban a kialakult járványhelyzet miatt
sajnos, kénytelen volt elhalasztani gyűjteményének bemutatását. 2020. szeptember
22-én azonban – az egészségügyi rendelkezéseket betartva
– megnyithattuk Hív a múzeum! – A Morse-távírótól a telefonokig című tárlatunk, amelyet Füstös János polgármester
úr nyitott meg. Nagy János néhány mondatban bemutatta a
gyűjteményét, kiemelve az érdekesebb és a hozzá közelálló
készülékeket.
Az újság teljes terjedelme is
kevés lenne ahhoz, hogy mindegyikről említést tegyünk,
hiszen több, mint 130 készülékről beszélünk. A kiállítás
szövegét író Nagy János segítségével azonban elevenítsük
fel egy kicsit a tudásunkat a

Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Beruházási
és Műszaki Irodája értesíti a lakosságot, hogy a Viridis
– Pannonia Nonprofit Kft.

2020. évi őszi lomtalanítási akcióját
2020. október 12-én, hétfőn tartja.
A lomhulladékot 2020. október 12-én hétfőn reggel, 7:00 óráig helyezze ki az ingatlana előtti közút
mellé olyan módon, hogy az könnyen elszállítható legyen, és a közúti forgalmat ne akadályozza.
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a lomtalanítás
során nagy darabos, azaz a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladó
lomhulladék kerül elszállításra, a lom továbbra sem
tartalmazhat háztartási szemetet, építési törmeléket (WC csészét, kerti hulladékot és faágat, valamint

4

távközlést illetően.
A telefonkészülék olyan
távközlő eszköz, amely a hangot a készülék mikrofonjának
segítségével elektromos jelekké alakítja át és azt különböző
módon, nagy távolságra továbbítva a telefonkészülék hangszórójával újra hallható hanggá
alakítja.
A feltalálását megalapozó
találmányok közül az első és
legfontosabb Samuel Morse
távírója, amely az első elektromos jeleket továbbító berendezés, illetve hálózat volt. A kiállított darab 1918-ban készült
Újpesten és Csurgón üzemelt a
MÁV forgalmi irodában.
Morse találmányát Charles
Bourseul törvénye követte,
amely a hangtovábbítás elvét
fogalmazta meg. Őket követte Antonio Meucci telefonja
1874-ben, habár pénzforrás

hiánya miatt nem tudta szabadalmaztatni. (2002-ben az
Amerikai Egyesült Államok

elektromos, illetve veszélyes hulladékot.
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy közszolgáltató
kizárólag attól az ingatlantól szállít el lim-lomot,
amelynek tulajdonosa a rendszeres hulladékszállítást
nem szünetelteti, illetve 2020. június 30-ig elvégzett
szolgáltatások hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
díjáról kiállított számlákat kiegyenlítette, valamint
a társaság egy helyről csak egy alkalommal szállít el
lomhulladékot.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy Csurgón nincs kijelölt szemétlerakó hely. Tilos a városban hulladékot,
építési törmeléket lerakni.
Építési törmelék esetén konténert kell rendelni,
illetve beszállítható a törmelék a szolgáltató nagykanizsai telepére (Nagykanizsa Vár u.5).
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Viridis-Pannonia
Kft. az ingatlanhasználók részére egész évben a hulladékudvarban (Csurgó 0400/1 hrsz, Szennyvíztelep

Képviselőháza a telefon feltalálójának ismerte el.) S aztán
1876. február 14-én Alexander Graham Bell benyújtotta
távbeszélőjének szabadalmát,
amellyel megváltoztatta a világot. A kiállításon megtekinthető Bell-féle telefon 1878-ban
készült, az egyik legrégebbi
darab a gyűjteményben.
A telefon térhódítása magával vonta az újabb és újabb fejlesztéseket, pár évvel később
szabadalmaztatták a mikrofont,
majd Puskás Tivadar révén a telefonközpontot. A bemutatott
telefonközpont például 1910ben készült, a Magyar Posta Pogányszentpéteren használta.
Mindezek mellett többféle
rendszerű, magyar és külföldi
készüléket mutat be a gyűjtemény a nosztalgia telefonokon
át egészen a 2000-es években
használt készülékekig, külön
kiemelve a katonai fejlesztéseket is. A gyűjtemény ugyanis a
megszokott nyitvatartási időben egészen 2020. december
18-ig megtekinthető. Iskolás
csoportoknak előzetes bejelentkezés alapján Nagy János
tárlatvezetést is tart, a jelenlegi körülmények között természetesen az egészségügyi rendelkezések betartásával.
Ezúton köszönjük Nagy Jánosnak és Szabó Balázsnak
(IMCOM Bt.) a kiállítás létrejöttében nyújtott segítséget!
Petlánovics Eszter

mellett) térítésmentesen biztosítja az elektronikai
hulladék (hűtő, háztartási kisgépek, stb.), veszélyes
hulladék, valamint háztartásonként évente 5 db személyautó gumi átvételét. A képmegjelenítő elektronikai berendezéseket (televízió, monitor) kizárólag a
lomtalanítás időszakában (2020. október 1-31. között)
veszik át.
A hulladékudvar szerdán és pénteken 7:00-14:30
-ig tart nyitva.
Kérjük a lakosságot, használja ki a lehetőséget, és
legálisan szabaduljon meg a háztartásában felgyülemlett lomjaitól!
Üdvözlettel:
Tóth Sándor sk.
irodavezető
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A kavics útja
Aki mostanában Gyékényes
felé közlekedik, jó lesz, ha jobban vigyázik. A falu felé haladva
akár 90- 100 kilométeres sebességgel hajthat, de ugyanazon
az úton visszafelé csak 40-nel,
mert néhány hete még a falu
vége előtt kitettek egy korlátozó táblát. Nem véletlenül: az út
ugyanis veszélyes állapotban
van: a jobb oldali padka melletti sáv a hatalmas teherforgalom
alatt megsüllyedt. Azon minden
autós gondolkodhat, meddig
vonatkozik rá a tilalom hatálya,
ugyanis kilométereken át nem
torkollik be út. A vasúti megálló
előtt aztán rádöbben, itt van a
legnagyobb balesetveszély, az
út széle alaposan megsüllyedt.
1923-ban a MÁV a mai bánya
helyén (a vasúti őrház mellett),
a gyékényesi vasútállomástól
1,4 kilométerre nyitotta meg
a bányáját. A vicinális vonalak
ágyazatának felújításához, a különböző vasúti betonműtárgyak
(átereszek, hidak, csatornák,
állomásépületek, raktárak) építéséhez bányásztak kavicsot. A
saját szükségleten felül eladásra
is termeltek. A MÁV célbányája
előnyös helyen, olyan pályaudvar közelében létesült, amelynek vágányhálózata megkönnyítette a vagonrendezést, három
irányba is indulhattak a megrakott szerelvények. Kezdettől

gépesített volt a termelés. Sínen
mozgó, három szálas, serleges
gőzüzemű kotrógép termelte a
kavicsot 3-5 méter mélységből.
120- 130 köbméter volt az óránkénti teljesítménye. E messze
hangzóan zakatoló gép nyomán
nevezik ma is a bányatavat „Kotró”-nak. A Dunántúlon kívül az
Alföldre is szállítottak.
A MÁV bányája 1949-től a
gyékényesi székhelyű Déldunántúli Kavicstermelő Nemzeti
Vállalat keretében működött tovább. 110- 130 főt alkalmaztak,
1952-re napi 250- 300 vagon�nyit termeltek. A gyékényesi
állomásról naponta két hosszú
szerelvény vitte a kavicsot Budapest irányába, és kettő hozta
az üres vagonokat Gyékényesre. A bányának külön állomása
volt, több vágánnyal. Egy régi
326-os gőzmozdony állandó
szolgálatban volt. Vitte és hozta
a rakodáshoz a szerelvényeket.
Míg a kotrógép önálló talpjain
mozgott, 1954-től már mozdonnyal tolatták tovább a kocsisort. Az 1923 és 1964 között
lefektetett vágányok 60%-a már
feleslegessé vált. Új bányamező
feltárása kezdődött, 1965-re a
vágányokat is áttelepítették a
fejtéshez.
1967-ben egy óriási, hat köbméteres markoló berendezéssel
ellátott úszókotrót helyeztek

üzembe, amely akár 46 méter
mélységig is leért. Megjelentek
az uszályok a tavon, a partról
szállítószalagok már valóságok
kavicshegyeket alakíthattak ki. A
termelés 800- 900 ezer köbméterre nőtt. A bányászat egyre távolabbra került, és a vasúti szállításnál egyre kézenfekvőbbnek
látszott a közúti.
Itt egy másik összefüggésben, a közút miatt ismét képbe
a vasút. Amikor 1872-ben átadták a bátaszék- dombóvár- zákányi vasutat, Gyékényesnek is
lett állomása. Ma már az öreg
vasutasok is alig hiszik el, ez a
mai porrogszentkirályi volt. Derék elődeink meg is becsülték.
A Dombó csatornáig – ez volt a
falu határa – jól meghordták kaviccsal, és nagyszerűen járhatóvá tették.
A MÁV ugyanis 1884-ben
átvette a vonalat. Nem akartak
közösködni a Déli Vasúttal, ezért
új végállomást építettek. Mivel
Zákánynak már volt állomása,
ezért Zákány és Gyékényes között létesítették, és az 1894.
október 1-jei átadáson az ÚjGyékényes nevet kapta. De nem
sokáig, 1895. január 1-jével a
kereskedelmi miniszter Gyékényesre változtatta, és a régi Gyékényes megállót, a kisállomást
Porrogszentkirályra. A szentkirályiak nem sokat törődtek a fa-

lujukból idáig vezető úttal, még
akkor sem, amikor az övék lett a
megálló. Sohasem érezték magukénak, csak a sár dagasztása
árán lehetett esős időben megközelíteni. Milyen jó, hogy már
akkor is volt helyi újság! A Csurgó és Vidéke 1893. december
10-i száma is ezen kesergett: „A
Porrogszentkirály és Gyékényes
közti közlekedési út oly rossz
karban van, hogy életveszélyes
rajta utazni. Szentkirály bírája
nem törődik az utazó közönség
oldalbordáival.”
A hetven évnél fiatalabbak
nem emlékeznek a sáros gyékényesi útra. A porrogszentkirályi
alsó elágazónál az egyik tábla
észak felé mutatott: „Gyékényes
13 km”, alatta a másik: „Gyékényes 5 km földút”. 1960 körül
jól meghordták kaviccsal, híg
bitumennel leöntötték, apró kővel felszórták. A régihez képest
álomút készült. Egy ideig a 4-5
tonnás teherautókat is bírták,
csakhogy monstrumok lepték
el, amelyek vég nélküli száguldozásba kezdtek. A gyékényesi
elöljáróság által kiépített, és
gondosan karbantartott út mind
a mai napig tartja magát, de az
alap nélküli egykori padkája –
a lovas kocsiknak miért kellett
volna ilyen széles út – megadta
magát.
HJ

A különvonatot a negyedik vágányra állították, ahol csendőrök
teljesítettek biztonsági szolgálatot. Az állomás területét sem
ő, sem kísérete nem hagyta el,
a vacsorát is a vasúti kocsiban
fogyasztották el. A gyermeki
emlékezet megőrizte a ritka eseményt.
Részben a Dráva lett az új
országhatár, de Gyékényes és
Somogyudvarhely között száraz
határt jelöltek ki, hosszú szakaszon közvetlenül a vasút mellett.

A gólai állomás magyar területre
esett. Horvátországból mozgolódás híre érkezett, és a „Zeleni
Káder” csapatai közeledtek.
A vonat másnap folytatta az
útját Bója László osztálymérnök
vezérlete alatt, aki Gyékényesig
a mozdonyon utazott. Horthy
utazása előtt a kijelölt vonalat a
megnyugtató biztonság kedvéért Klug Zoltán százados sínautóval utazta végig.

Csurgón járt a kormányzó
Csurgó 1872. augusztus 12én kapott vasutat a BátaszékDombóvár- Zákányi Vasút egyik
állomásaként. Az állomásépület,
akkori szóhasználattal felvételi
épület és az állomásfőnöki lakás
a mai áruraktár és felvételi épület közötti földszintes ház volt.
Ide költözött Schlegel Oszkár
nagyapja a családjával 1883ban, amikor Csurgóra helyezték
állomásfőnöknek. A jelenlegi
állomásépület az ő idején épült.
Az unoka idős korában rendsze-

resen tudósított bennünket. Az
esemény száz évvel ezelőtt történt.
A Tanácsköztársaság bukása
után Horthy Miklós kormányzó is
megfordult Csurgón, igaz, hogy
csak a vasútállomáson, ahol egy
éjszakát töltött. Egy nyár eleji
késő délutánon három kocsiból
álló különvonattal érkezett Csurgóra. Mivel akkor az országhatár
mellett nem volt biztonságos
a helyzet, úgy határozott, hogy
éjszakára megszakítja az útját.

HJ
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Sajtótájékoztatón számolt be Füstös János polgármester a
koronavírus-járvány második hullámának Csurgót érintő hatásairól

A koronavírus-járvány második hullámának Csurgót érintő
hatásairól számolt be Füstös János Csurgó Város polgármestere
2020. szeptember 21-i, hétfői
sajtótájékoztatóján.
Nagy tisztelettel köszöntök
mindenkit! Röviden szeretnék
beszámolni önöknek a koronavírus-járvány második hullámának,
városunkat érintő hatásairól. Az
elmúlt napokban Csurgó városában is megjelent a koronavírus,
ezért az alábbi tájékoztatást szeretném önöknek adni. A mai napon, azaz hétfőn jelenleg 5 főnek
van Csurgón pozitív tesztje, akik
jelenleg járványügyi megfigyelés
alatt állnak. Továbbá 36 főt helyeztek járványügyi megfigyelés
alá, s nagy részüktől a mai napon
vesznek PCR teszt elvégzéséhez
mintát. Ebből is láthatjuk, hogy
ez a második hullám máshogy
fog alakulni városunkban, hiszen
alig néhány hete kezdődött el a
második hullám, és már ezekről
a számokról tudok beszámolni
önöknek. Ezzel szemben ugye
az első hullámban hál’ Istennek
egy pozitív teszt sem volt a városunkban. Tehát más lesz ez a
második hullám, másképp kell az
ezekhez kapcsolódó intézkedéseket megtennünk.
Szeretném tájékoztatni önöket, hogy Csurgó Város hivatalos
honlapján, a www.csurgo.hu-n
fogunk hiteles, és naprakész információkat adni a pontos adatokról, és számokról. Kérem, ezt
kövessék figyelemmel ezt az ol-

6

dalt, illetve városunk Facebook
oldalán is ezeket a legaktuálisabb, és legfrissebb adatokat
fogjuk megjelentetni. Tudom,
hogy kicsi városról van szó, és
mindenki szeretne nagyon-nagyon gyorsan információhoz
jutni ebben az új, technikai vívmányokkal teli világunkban, és
ha valaki már egy órával később
jut információhoz az azt gondolja, hogy valamiről lemaradt. Én
mégis azt kérem, hogy ezeket
a hivatalos oldalakat figyeljék.
Csurgó város honlapján meg fogjuk jelentetni a koronavirus.gov.
hu oldalt is, ahol az országos intézkedésekről, elképzelésekről,
aktualitásokról,
helyzetképről
tudnak informálódni, úgyhogy
én azt kérem mindenkitől, hogy
ezeket tartsuk be, és ezek alapján informálódjunk.
Szeretném tájékoztatni önöket továbbá, hogy az intézményvezetőkkel, és a hatóságokkal
folyamatos az egyeztetés. Folyamatosan egyeztetek, illetve kollégáim is az intézmények vezetőivel, a Kft.-k vezetőivel, akik az
előírásoknak megfelelően teszik
meg azokat az intézkedéseket,
amelyek egyrészt jogszabályból
adódóak, másrészt pedig ami
a legcélravezetőbb, legszükségesebb, és jogszabályba sem
ütközik és mind a munkáltató,
mind a munkavállalót védi. A
fertőtlenítőszerek rendelkezésre
állnak, és minden olyan szükséges intézkedésre készen állunk,
amit az elkövetkezendő időben

meg kell majd tennünk. Kérjük
önöket, hogy a sikeres védekezés érdekében mindenki tartsa
be azokat az előírásokat, amelyekről tájékozódnak. A megelőzés érdekében kérem azt, hogy a
személyes kontaktusok számát
csökkentsék annak érdekében,
hogy a járvány tovaterjedését
lassítani tudjuk. Illetve szeretném mindenkinek felhívni a figyelmét a helyes maszk viselésre. Tudom, hogy kicsit nehéz a
helyzet, hiszen mondhatjuk azt,
hogy az első időszakban minden
tőlünk telhetőt megtettünk, a
szükséges intézkedéseket, előírásokat betartottuk, és gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy nem
láttunk kézzelfogható jelet arra
vonatkozóan, hogy itt a városban lenne fertőzött. Most viszont
egy teljesen más helyzetre kell
készülnünk. Működnek az intézmények, működnek a vállalkozások, és a cégek. Elképzeléseink
szerint amennyire ez lehetséges,
szeretnénk, ha ez a továbbiakban
is így maradna. De természetesen az intézményeknek a vezetőinek, illetve a munkáltatóknak
vannak olyan felelősségeik, amelyek alapján ők is befolyásolni
tudják a járvány terjedését. Tehát, hogyha úgy érzékelik, hogy
a családban esetleg gyanús eset
van, vagy igazolt pozitív teszt
van, akkor a szükséges intézkedéseket meg kell, hogy tegyék.
A Csurgói Közös Önkormányzati Hivatalnál ebből kifolyólag
a mai napon életbe léptettünk
bizonyos intézkedéseket. Szeptember 21-étől a személyes ügyfélfogadás szünetel. A hivatal
dolgozói ügyfelekkel kapcsolatos feladataikat elsősorban azt
kérjük, hogy online módon, és
telefonon keresztül intézzék annak érdekében, hogy a járvány
tovaterjedését lassítsuk. Ebből
kifolyólag azt kérném mindenkitől, hogy ahogyan a többi néhány
intézménynél ez már működik,

telefonon, illetve online formában intézzék az ügyeket. Van néhány olyan speciális ügymenet
azonban, amelyet sajnos nem
lehet sem telefonon, sem online
formában intézni. Erre van lehetőség természetesen, hogy ezt
személyes módon intézzék az
ügyfelek a megfelelő higiénés
előírásoknak a betartása mellett.
Szeretnék mindenkit megnyugtatni arra vonatkozóan,
hogy az önkormányzat, illetve a
városban a kollégák, szakemberek, az egészségügyi dolgozók
is készen állnak arra, hogy minél
gyorsabban, minél szakszerűbben segítsük azokat, akik már
belekerültek ebbe a betegségbe. Próbáljuk meg minél jobban
segíteni őket. Az is kérés, hogy
mivel egy elég nagy médiafelületet kapott járványról beszélünk, nagyon-nagyon sokszor ez
előkerül már a hétköznapi, baráti
beszélgetésben is, én azt kérem,
hogy azok, akik már elkapták ezt
a betegséget, azokat is lehetőség
szerint segítsük, támogassuk, hiszen mindenki másféle módon
éli meg egy-egy betegség lemenetelét. Nem vagyunk egyformák. Az a cél, hogy minél gyorsabban mind a város, mind az
ország túljusson ezen a második
hullámon is.
Végezetül mindenkinek szeretnék kitartást kívánni és megértést mindenki irányába, és
mindenki felé, hiszen tudom azt,
hogy engem is többen megkeresnek azzal kapcsolatban, hogy
ezt máshogy lehetne, más szabályozással, más jogszabállyal, más
intézkedésekkel. Én azt kérem,
hogy jelenleg ezek azok a keretek, amik irányába tovább kell indulni, és tovább kell dolgoznunk.
Az első, tavaszi mérkőzést sikerrel vettük, bízunk abban, hogy ez
a második őszi forduló is sikerrel
jár. Mindenkinek jó egészséget
kívánok, vigyázzunk egymásra és
magunkra! Köszönöm!
SZVK
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Kutathatóvá váltak az I. világháborúban hősi halált halt,
sebesült és fogoly katonák adatai

Indulás a harctérre. Vajon, hányan tértek haza?
2020. szeptember 14. piros
betűvel írja be magát a magyar
hadtörténelem dátumai közé.

Nyolc évig tartó digitalizáló és
feldolgozó munka eredményeképpen összesen 1 538 818 I.

világháborút megjárt magyar
honosságú katona adatsorát
tartalmazó oldal vált ismerhetővé és kutathatóvá a katonahoseink.militaria.hu internetes
oldalon.
A HM Hadtörténeti Intézet
és Múzeum és a Honvédelmi
Minisztérium széles körű, több
intézmény bevonásával történő kutató munkával 2012-ben
kezdte meg a magyar honosságú katonák veszteségi adatainak kereshető adatbázisba
történő feldolgozását. Ez a Magyar Katona Áldozatvállalása,
azaz a hősi halált halt, megsebesült és hadifogságba esett
katonák adatbázisa.
Az első világháborúnak óri-

ási veszteségei voltak. Nincs
Magyarországon, de Csurgón
sem olyan család, amelyben
valamely ük-, déd-, vagy nagypapa, rokon ne vett volna részt
az első világháborúban. Az
adatbázis 360 Somogy megyei,
csurgói születésű katona adatait tartalmazza.
Nem csak a tényszerű adatai, de érzelmi okozatai miatt
is fontos a most indult oldal,
mert lehetőséget nyújt a magyar családok számára, hogy
büszkék lehessenek hozzátartozójukra, és ezzel is méltó
tisztelettel és kegyeletettel
emlékezhessenek
egykori
hőseikre.

dasdy és a Festetics családokat
is.
Az elmúlt évszázadok alatt a
környéken megélhetést egyedül az erdő kínált, a makkosban
kanászok hajtották a kondát,
sok szénégető is letelepedett
itt, de leginkább a vadászat tette népszerűvé.
Régi feljegyzésekből tudjuk,
hogy 1887 áprilisában Rudolf
trónörökös három napig vadászott itt. Ferenc Ferdinánd
1899-ben, 1902-ben, majd
1906-ban is gazdag vadászzsákmányt ejtett a kaszói erdőkben. De megfordult itt a
walesi herceg is, aki 1901-ben
VII. Edward néven került az angol trónra.
Kaszó legismertebb időszaka mégiscsak Herceg Hohenlohe Oehringen Kraft Keresztély
porosz nagybirtokos nevéhez
köthető, aki 1909-ben megszerezte a vadászati bérlet jogát
az esztergomi főkáptalantól,
majd 1911-ben megvásárolta
7 millió aranykoronáért a 10
000 kataszteri holdas birtokot.

Itt építette fel azt a vörösfenyőből ácsolt épületet, melyet
az 1910-es ausztriai világkiállításon látott.
Kedvelt
Somogyszobhoz
tartozó birtokán, Kaszóban a
kor legmodernebb vivmányait
valósitotta meg: bevezettette
a telefont, a vizet. A ma is álló
víztornyot 1913-ban építette. Villanytelepet csináltatott,
előbb volt közvilágítása Kaszónak, mint Somogyszobnak vagy
Nagyatádnak.
1926. május 14-én kaszópusztai kastélyában meghalt
herceg Hohenlohe Oehringen
Kraft Keresztély, Javorinán temették el. A birtok János fivérének a fiára szállt.
1927. február 15-én kigyulladt a kaszói vadászkastély,
porrá égett. Helyére később
egy kőépületet húztak fel, amiből az új vadászház lett.
A II. világháború végén,
1945-ben a birtoknak nem volt
nevesített tulajdonosa, így az
oroszok 1946-ban a Szojetúnió
tulajdonba vették Kaszót. A

VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA

Kaszó, Somogy zöld szíve

Hohenlohe herceg kaszói kastélya
Talán nincs a környékünkön
egyetlen olyan ember sem, aki
ne járt volna még Kaszón. Csurgó minden kis és nagy közössége, az óvodásokon, iskolásokon
keresztül a nyugdíjas csoportokig már többször is megfordult
az erdő mélyén megbúvó, modern épületeivel újkorinak hitt
településen.

Pedig a látszat csal. Kaszó
történelme 622 éves múltra tekint vissza. Első írásos említése
az 1398. május 5-én Zsigmond
király aláírásával keltezett,
eredetileg latin nyelven íródott oklevélben volt, melyben
Kaszót még Kazaw birtok-ként
említik. Egykori urai között
megtalálhatjuk a Báthori, a Ná-
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terület 1950-ben került vissza a magyar
állam tulajdonába. Kaszó 1994-től önálló
község. Legnagyobb foglalkoztatója a 15
ezer hektár egybefüggő erdőségen gazdál-

kodó Kaszó Erdőgazdaság Rt.
Kaszó és környéke a Baláta tóval páratlan természeti szépségeket és értékeket
rejt magában. Különleges növény és ál-

lat világa látogatásra, kirándulásra méltó
hellyé teszi az év minden szakában.
VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA

Temetői csendben…
Nagy Háborús hősök a központi temetőben

Kemény Lajos katona fényképe…

…és felújított sírköve a Központi temetőben

„Ti hősök! Szétszórt sírjaitok előtt a vándor néma hódolattal fog megállni.” - olvashatjuk az Első Világháború, más néven
Nagy Háború történetét megörökítő egyik
könyv előszavában.
A József Attila utcai (központi) temetőben lévő 14, egységes sírkővel lefedett,
útmenti sírhely valóban néma megállásra
készteti az arra járót. A Nagy Háborúban
életüket vesztett főként magyar katonák
már több mint 100 éve nyugszanak ezen
a helyen. Most látható felújított hadisírjainak felavatására 2017. november 1-jén
került sor.
Az 1914 és 1918 között ide temetett
katonák legtöbbje a csurgói hadikórházakban hunyt el. A Nagy Háború ugyanis
nemcsak a harctereken, hanem előidéző
okként és következményként a Hátországban is szedte a maga áldozatait.
Név szerint:
Balázs Lajos, 1918
Bene József, 1918
Bolejó István, 1915
Borsos Lajos, 1916
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Csicskár Mihály, 1917
Hara Pál, 1914
Kemény Lajos, 1918
Kránicz Lénárd, 1918
Luka István, 1918
Mészáros György, 1918
Rimóczy János, 1915
Sestán Dimitár, 1918
Szentkirályi József, 1917
Tóth Ferenc, 1917
Borsos (halotti anyakönyvben Boros)
Lajos a császári és királyi 32. tábori vadászezred népfelkelő katonája 22 évesen
Csurgón „A hazáért halt hősi halált” 1916.
február 23-án.
Egyikük, Hara Pál, nagylévárdi (Bars
megye, Felvidék) népfelkelő szerencsétlen esetét a korabeli sajtóból ismerhetjük
meg.
Hara Pál 1914. augusztus 21-én Csurgón leszállt, majd lemaradt a katonákat
szállító vonatról. gyalog elindult a síneken
Gyékényes felé, útközben azonban ös�szeesett, és meghalt. A vizsgálat megállapította, hogy epilepsziás volt, és szívbaj

végzett vele.
Egy másik sírhelyen, ugyanitt nyugszik
Kemény (Knizsek) Lajos, tizedes, csurgói
katona is, kinek családja az 1800-as évek
elején cseh-morva területről vándorolt át
Magyarországra, Csurgóra. A kisiparoscsalád Csurgó újvárosának első telekkimérései után települt be az egykori Cseh, ma
Eötvös utcába. Innét indult el 100 évvel
később a cseh nemzetiségű katona magyar
hazájának védelmére, majd életének áldozására.
Rimóczy (halotti anyakönyvben Rimóczi) János, a magyar királyi 29. honvédgyalogezred 24 éves katonája csigolyaszúban,
„A harctéren szerzett betegség következtében a hazáért halt hősi halált”, Csurgón,
1915. július 9-én.
Szentkirályi József, a magyar királyi
19. honvédgyalogezred 22 éves katonája
tüdővészben „A hazáért hősi halált halt”,
Csurgón, 1916. április 8-án.
Tóth Ferenc evangélikus földműves,
mint népfelkelő a Csurgó melletti Avas
pusztáról vonult be a császári és királyi
44. gyalogezredbe. Feltehetőleg sebesülésének kezelése okán került az egykori
Tanítóképző Intézetben volt hadikórházba ápolásra. A gondos kezelések ellenére
1917. március 31-én életét vesztette. Halálának anyakönyvezésére azonban csak
1918. július 10-én került sor. A József Attila utcai temetőben helyezték végsőnek
hitt nyugalomra, felesége azonban később
átvitette tetemét a porrogszentkirályi temetőbe. Hősi halálának emlékét azonban
máig őrzi névtáblája a felújított sírok közti
egykor volt nyughelyén.
Édesapák, férjek, szerelmek és fiúk tömegesen tűntek el nyomtalanul a háború
poklában. A csurgói 14 sírhely csak egy
csepp a tömegsírok tengerében, azonban
méltó hely arra, hogy az út mellett megállva fejet hajtsunk a történelmi Magyarország több mint 660 ezer hősi halott katonája előtt.
VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA
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Skaliczki László: „…Nekem a kézilabda áll a szívemhez legközelebb…”
A Mesterrel a Sótonyi László Sportcsarnokban találkoztam. Irigylésre méltó edzői pályafutása
nagyon érdekes fordulatot vett. De ja vu érzésünk is lehetne, hiszen élete ugyanígy, egy Csurgóhoz hasonló kisvárosban kezdődött.

folytathattam a kézilabdát a
Szegedi Volánban. Még azon a
nyáron le is igazoltak, így aztán
hirtelen a megyei első osztályből az NBI/B-ben találtam magam. Ebben a csapatban is egy
nagyon jó közösségre leltem,
egy ambíciózus edzővel. Még
abban az évben sikerült a bajnokságot megnyernünk és NBIbe jutottunk. Ekkor a poszttársamat bevitték katonának,
így nyílt számomra lehetőség
az NBI-ben való szereplésre.

Hol töltötted a gyerekkorod?
- Újkígyóson születtem. A szülővárosom akkor még nagyközség volt. Ott ismerkedtem
meg a kézilabdával is, ötödikes
koromban. Akkor még általános iskolában a testnevelőtől
függött – bár úgy gondolom
még ma is nagy részben – hogy
ki, mi felé orientálódik. Tudjuk,
hogy egy gyerek számára a másik nagyon fontos választási
tényző a baráti kör, akik ott azt
a sportágat űzik. Így volt ez nálam is. Nem bántam meg a választásomat, mert annak idején
egy nagyon jó közösségbe kerültem. Mi magunk meszeltük a
még salakos pályánkat, teherautóval utaztunk a megyében
a mérkőzéskre, az úton jókat
énekeltünk. Tulajdonképpen
autodidakta módon tanultunk
meg kézilabdázni, hiszen a

nagyobbaktól - vagy akik jobbak voltak nálunk - lestük el a
dolgokat. Nagyon szerettünk
kézilabdázni. Oly annyira, hogy
magunktól is gyakoroltunk,
nagyon nagy volt bennünk az
akarat. Ott olyan közegbe kerültem, ahol kiváló emberek
voltak körülöttem, nagyon sokat kaptam tőlük. Nem csak a
sportból, hanem a mindennapi életben hasznos tapasztalatokat is szereztem. Hogyan
kell egy ilyen közegben élni,
hogyan kell szocializálódni.
Amellett pedig ahogy haladtam előre talán egy kis tálent
is volt bennem és persze nagy
akarat. Az utóbbit otthonról, a
szüleimtől hoztam. Ahogy láttam azt, hogy milyen munkával
teremtik meg azt a biztonságot,
amiben éltünk. Már gyerekként
megtanultam, hogy a tanulás és

az edzések mellett mindig van
valamilyen feladat…udvarsöprés, vízhordás a nagymosáshoz, kapálás a kertben. Otthon
is rengeteg olyan munka volt,
ami az embert rendszerességre
szoktatta. Ezt csak felerősítette
a sport, ami a rend és a rendszeresség megtestesítője. Csak
a sport adott egy plusszt is,
örömforrást. Bár a jól elvégzett
munka is adhat örömet.
Mikor dőlt el, hogy a kézilabda
az életed szerves része lesz?
- Egyre jobban ment a játék.
Mire leérettségiztem, már a
megyében jegyzett játékos
voltam. Csak hát jött a tizenegy
hónap katonaság, ahol a szigorú szabályok között kézilabdázni nem volt lehetőség, csak
magunktól sportoltunk. Majd
a főiskolára kerültem, ahol

A főiskolán milyen szakra jártál?
- A kézilabda mellett matematika-fizika nappali tagozatra
jártam, így az időbeosztásom
nagyon feszes volt. Mindig
reggel korán edzetünk, utána
iskola, délután pedig úja edzés.
Úgy gondolom, hogy ez is egy
nagyon jó erőpróba volt. Az én
diplomatatáskámban komoly
tudomány volt, nem úgy, mint a
testnevelés szakra járó társamnak, aki abba hordta a cipőjét
és a tízóraiját.
Később tanítottad is ezeket a
tantárgyakat?
- Mikor végeztem a főiskolán,
látva az akkori kézilabdás korosztályt, tudatosult bennem,
hogy a válogatotthoz nem tudok odakerülni, és úgy gondoltam, hogy elkezdek a játék
mellett tanítani. Újkígyósra kerültem vissza. Az élet azonban
mindent felülír, hiszen matematika –fizika szakon telitett
volt a pálya, csak néha-néha
jutottam volna lehetőséghez,
ezért az igazgatóm javaslatára,
aki azt mondta: „Te sportos ember vagy, te testnevelést fogsz
tanítani!”, valóban elkezd-
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tem testnevelést tanítani 5-6.
osztályban. Mellette az edzői
tanfolymot is elvégeztem és
a játék is ment. Eleinte NBIIben, majd szépen menetelve
a csapatom feljutott NBI/B-be.
Ahhoz, hogy szakszerűen is
tudjam tanítani a tárgyat, a feleségem, az én tudtom nélkül
beiratott testnevelés szakra.
A főiskolán találkoztam a volt
analízis professzorommal, aki
megkérdezte mit keresek én
ott. Én válaszoltam, hogy vizsgára várok. Elcsodálkozott és
azt mondta: „Hát minek jön
maga ide, mikor van tisztességes szakja?” A tanítványok
szeretete, az elvégzett feladatok sikeres megoldása nagy
örömmel töltött el. Sokat számított a sport és a mozgás
megszerettetése terén, hogy
az aktív sportolói pályafutásom előttük zajlott, így hiteles
tudtam maradni. Mindemellett
a folyamatos tanulást választottam, hiszen edzői vonalon
is megszereztem a középfokú
képesítést.
Edzőként mikor debütáltál?
- Újkígyóson kezdtem el a gyerekkézilabdával
foglalkozni
és büszkén mondhatom, hogy
1981-ben már sikerült úttörő
olimpiát nyernem a csapatommal. Ami egy 5600 fős település életében egy hatalmas
teljesítmény a nagyvárosi iskolákkal szemben.
Ebben párhuzamot vonhatunk
a csurgói kézilabdázással.
- Igen. Sőt, 1984-ben a zánkai
XX. Jubileumi Úttörő Olimpán
Csurgóval együtt jutottunk be
a döntőbe. Mi negyedikek lettünk, Csurgó pedig megnyerte a küzdelmeket. Nagyon jó
meccseket játszottunk ellenük.
Berzencére is többször eljöttünk tornára a békéscsabai
lányokkal Novográdecz Péter
invitálására. Tehát emlékszem
ezekre a kézilabdás műhelyekre. Nagyon büszke vagyok arra,

10

Csurgó és Környéke • 2020 SZEPTEMBER

hogy négy éven keresztül ott
voltunk a legjobb csapatok között. Az évek alatt 10 csapatnak
adtam a kezébe labdát. Eközben voltam edző sedülőknél,
voltam játékosedző NBII-ben,
ahol azokkal játszottam, akiket én tanítottam meg a kézilabdázás szeretetére. Később
nagyon nagy örömet okozott,
amikor a 1993-ban a nemzeti
válogatottba került Balogh József és Mohácsi Árpád, akiknek
én voltam a nevelőedzője.
Ezt a sikertörténetet még tovább erősítette egy komoly
váltás.
- Igen, 1989-ben váltottam,
a békéscsabai NBI-es ifjúsági
csapat megkeresésére mond-

tam igent. Mellette még három
évig tanítottam. Aztán 1990ben én lettem az NBI-es csapat
edzője. Ott kezdődött az én
első osztályú edzői pályafutásom. Majd a komlói csapathoz
kerülve 1992-ben hagytam el
a tanári pályát, és attól kezdve
főállású edzőként dolgoztam.
Ez egy bátor és merész lépés
volt!
- Igen! Odamenni, ahol előtte két év alatt négy edző
volt, szinte pályakezdő edzőként…37 évesen olyan kiváló
edzők után vágtam bele a feladatba, mint Faludi Mihály, Kiss
Szilárd, Kovács László…Ráadásul 300 km-re a családomtól. Ez
egy komoly kihívás volt, de úgy

gondolom, ez is megedzett! Az
ember azt a feltételrendszert,
amibe belekerül, vagy fel tudja dolgozni, vagy pedig leviszi.
Velem az előbbi történt. A sikerek, a játékosaim és a közönség
szeretete, csak előrébb vitt.
A kolmói sikereknek köszönhetően nagyobb klubok is
felfigyeltek a munkádra?
- Igen, így talált rám a Szeged.
Kapóra jött a megkeresés, mert
kezdő edzőként elhatároztam,
hogy ahol játszottam pályafutásom során, ott szeretnék
edző is lenni. Így nagyon örültem a PICK megkeresésének,
hiszen már akkor is élcsapatnak számított a Szeged, ezáltal
az edzői ranglétrán én is fel-

jebb tudtam lépni. És, hát milyen a sors, rögtön első évben
bajnokok lettünk! Ez egy óriási
élmény volt! Innentől kezdve
úgy gondolom ez, a tiszavasvári kitérő és a Dunaferr korszak
határozta meg azt, hogy válogatott szövetségi kapitányi
posztra is alkalmasnak találtak
2001-től.
Egy edzőnek talán ez a legnagyobb elismerés. Bár én olvastam egy cikket, amelyben
kifejetetted, hogy mennyire
fontosnak tartod az utánpótlásban dolgozó edzők munkáját.
- Igen, valóban nagyon fontosnak tartom. Én mindig azt
mondom, hogy egy edzőnek,

ha lehetősége van rá, ki kell
próbálnia minden korosztályt,
aztán el kell döntenie, hogy mi
az ő erőssége, melyik korosztályban a leghatékonyabb. Én
is szinte minden korosztályban
dolgoztam, az ifjúsági válogatottnak is voltam három évig a
szövetségi kapitánya.
Melyik korosztály volt az, ami
a legnagyobb kihívást jelentette számodra?
- Válogatott szövetségi kapitánynak lenni ifjúsági szinten, az egy nagyon nehéz és
sokrétű feladat volt. Fazekas
Lászlótól ebben nagyon sokat
tanultam. Ugyanakkor a legérzéknyebb korosztálynak a serdülő korú gyerekeket tartom. A

szülőről való leválás időszakában, az edző, a társak szerepe
nagyon meghatározó. Nagyon
fontosnak tartom a társakkal
való jó együttműködést, hogy
ismerjék a gyerekek a kézilabda játék logikáját, a játék
szakaszainak megfelelő viselkedésmintákat. Ez a feltétele
annak, hogy más csapatokba
bekerülve is alkalmazni tudják
a megtanult technikai elemeket és alkalmazkodni tudjanak
más játékrendszerekhez. Ezen
kívül nagy szerepet tulajdonítok az érzelmi intelligenciának
is, természetesen nem csak
ebben az időszakban. Az érzelmeink kezelése egy kimelten
fontos feladat. Ebben pedig a
családnak a kezdetekben, a kis-
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gyerekkorban van kiemelkedő
szerepe.
Dolgoztál női és férfi csapatokkal is. Melyik állt a szívedhez közelebb?
- Nekem a kézilabda áll a szívemhez legközelebb!… Persze
a női kézilabda csapatoknál
nagyon fontosnak tartom, hogy
megtalájuk egy csapaton be-

lül azt a magot, akik köré odaállnak a sorba a többiek is. Az
érzelmek szerpe meghatározó
a női csapatokban. Ha ez nincs
meg, akkor nem lesz egységes
a csapat. A velük folyó munkában fontos a feszesség és
a terhelésben figyelni kell a
természetes női bioritmus hullámzását. A női csapatoknál
domináns a nagy lövőerejű,
gólerős játékos, a védelemben a kapus és az előtte jól
kooperáló védőcentrum. Ezek
köré lehet építeni egy csapatot. A csapatszerkezet mellett
az egyesnsúly és a harmónia
is lényeges. A tapasztalatom
az, hogy a női csapatok sokkal
jobban visszadják az edzésen
tanultakat, és nagyon sok pozitív élményt ad.
A Vác férfi együttesénél ültél
utoljára a kispadon, majd a
nagyon szép ívű edzői karrier
után hazatértél a szülőfaludba. Itt kaptad a csurgói felkérést. Mi volt az, ami miatt
Csurgó mellett döntöttél?

- A csapat elnökét, Szászfalvi
Bencét már régóta, a fiam révén ismerem. Először levélben
kerestt meg, amelyben felvázolta, a klub jövőbeli terveit,
amelyhez olyan szakemberre
van szüksége, akinek a múltja,
szakmai eredményei és elhivatottsága mindezt előrébb
vinné, amelyhez minden lehetőség adott jelenleg Csurgón.

Én akkor már elég hosszú időszakot töltöttem el kézilabdamentesen, úgy éreztem van
még mondanivalóm, van még
ambícióm, így elvállaltam a
felkérést. Előttem bontakozott
ki a feladat, egy olyan bázis kiépítése, amiből kialakulhat egy
továbblépés a csurgói női kézilabdában. Ez volt motiváció.
Nem mellékes az sem, hogy
a térséget jól ismerve tudom,
hogy kiváló edző kollégák dolgoznak majd a kezem alá.
Mi volt az első benyomásod,
amikor Csurgóra érkeztél?
- Én az eltelt évek alatt többször
megfordultam már Csurgón…
számtalanszor bajnoki fordulókon a csapataimmal ellenfélként, vagy különböző meghívásoknak eleget téve, úgyhogy
nem volt ismeretelen számomra a város. Ha tengelyesen
tükrözzük a térképen Csurgót,
akkor az majdnem egybeesik
Újkígyóssal. Még lélekszámban
is hasonlítanak. Azonban ez a
létesítmény, ez az infrastruk-

túra ahol most beszélgetünk,
úgy gondolom európai szintű.
A feltételek itt maximálisan
adva vannak, amit a fiú csapat
bizonyít is. Ami Csurgót idáig
emelte az, hogy mindig voltak
olyan emberek, akik mecénásként a sport, a kézilabda mellé
álltak. Nagyra becsülöm őket
azért, hogy ezt megálmodták,
megteremtették. Annak idején
a Kátai házaspár, vagy Sótonyi
László, fáklyaként világítottak
az utánpótlás terén. Ezek azok
az emberek, akik a szükségből
új dolgokat teremtettek, hoztak létre, megelőzve korukat.
Csurgó az a hely, ahol a szakmai és anyagi feltételek is szerencsésen találkoztak, a kitartó
munkának pedig meg lett a
gyümölcse.
Beszéljünk egy kicsit a csapatról. Mik az első meglátásaid?
- Amit én gondolok a csapatról,
hogy korban tagolódott, létszámilag is egy kicsit behatárolt.
Vannak olyan posztok a csapatban, ahol túl sokan vagyunk, és
sajnos van olyan is, ahol kevesen. Ez valószínüleg a későbbiekben meghatározó lesz. A járványos időszak miatti kihagyás
meglátszott a lányokon, erőnléti deficit alakult ki, amit az
edzések során megpróbáltunk
felépíteni, egységes szintre
hozni. Az eddigi mérkőzéseken
úgy láttam, hogy törekednek
visszaadni az edzésen tanultakat, igyekeznek megfeleni
az elvárásaimnak. Vannak még
feladatok! Eddig 49 edzésen
vagyunk túl, három alkalommal játszottunk edzőmérkőzést
a CSKK utánpótlásával illete
háromszor női csapat ellen is.
Ez az utolsó hetünk a bajnokság előtt, ahol a visszamérések
során nagy örömmel töltött el,
hogy több játékosom fejlődést
mutatott a fizikai képességek
terén, ami a jól elvégzett közös munka eredménye. A hét
közepén a barcsi csapatépítő
program pedig azt a célt szol-

gálja, hogy a csapatkohézió is a
megfelelőképpen alakuljon az
előttünk álló küzdelemsorozatra. Mindenkivel személyesen is
beszélgetek majd. Aztán pedig
a Jó Isten kezében leszünk, hiszen előre még nem láthatjuk
a járványhelyzet alakulását!
De bízom benne, hogy az első
három mérkőzés megmutatja,
hogy jó útra léptünk, ami remélhetőleg elvezet bennünket
a célunkhoz.
Akkor mgállapíthatjuk, hogy a
munka híve vagy!
- Igen, szokták is rólam mondani…én nem hiszek másban!
Mert vallom, hogy a siker a
munkát egy helyen előzi meg,
ez az angol szótár. Azokkal a
csapatokkal értem el sikereket,
akik vevők voltak a cél elérése
érdekében a többletmunkára. Egyidőben az edzéstervem
elején, a következő mottó volt:
„Senki sem érhet el kimagasló
eredményt, ha csak azt végzi el,
ami számára elő van írva. A sikert a többletmunka, a kiemelkedően elvégzett munka hozza
meg.” (Charles Cannell Adams)
Ennek fényében mi az, amit te
elvársz a játkosaidtól?
- Mindig azt szoktam mondani,
reális célokat kitűzve csináljuk
meg a feladatainkat, a tőlünk
telhető legnagyobb odadadással, hogy a végén teljes
megelégedettséggel át tudjuk
húzni, ezt is megcsináltuk! Természetesen mindehhez tudni
kell azt is, hogy mit, miért csinálunk! Ehhez bizony nehézségeken kell átlépni!
Beszélgtésünk után egy héttel
Skaliczki László a Magyar Kézilabda Szövetségtől Kézilabdázásért Emlékérem kitüntetést
vehetett át, melyhez ezúton is
gratulálunk, csurgói edzői tevékenységéhez, pedig sok sikert kívánunk.
BV
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Vereség az első bajnokin a szombathelyi fiataloktól
Három gólos vereséget
szenvedtünk a szombathelyi
KKA fiataljaitól a bajnoki nyitányon.
Játékosainknak meg kell találni önmagukat a következő
mérkőzésig.
NB I/B nyugat – 1. forduló
Szombathelyi KKA U20 28–25
(15–17)
Sárvár Aréna, 100 fő
Szombathelyi KKA U20:
Csapó, Lőrincz (kapusok), Bíró,
Forgács 3, Győri 3, Kulcsár,
Pődör B. 9, Lakatos, Horváth
2, Szmolek, Jefcsák 1, Török 3,
Pődör R. 7 Vezetőedző: Gódor
Mihály

Csurgói NKC: Scholtz, Pusztai, Tóth (kapusok), Tornóczky
2, Balogh B, TAKÁCS 6, VUKCEVIC 3, Orsós 2, Béres, SCHNEIDER 8, Kiss 1, Bodó 3, Orell,
Tóth, Kozma Vezetőedző: Skaliczki László
Kiállítások: 4, illetve 10 perc
Sárga lap: 1, illetve 3
Hétméteresek: 6/6, illetve
2/1
Játékvezetők: Maródi István,
Novák Péter
Edzői értékelés
Skaliczki László: „Rosszul
kezdtük a mérkőzést. A védelmünk nem állt össze, a rossz

ütemű kilépések és a határozott ütközések elmaradása
miatt a gólveszélyes játékosaik el tudták adni az akcióikat.
Ráadásul a támadó játékunkba
is sorozatos technikai hiba csúszott,aminek következtében a
második időkérést is gyorsan
elhasználtuk. Ezután feszesebb,asszertívabb lett a hátsó
alakzat,amiből lendületbe jött
a támadó játékunk. A kidolgozott akcióinkat rendre eredményesen fejeztük be. Ezt az
időszakot jelentős előnnyel
zártuk. Érződött,hogy kulcsembereink fáradnak és sajnos
biztos gólhelyzetekrt rontottunk el, ami felhozta az ellenfelünket! Utána nem sikerült

újítanunk,mert az ötlettelen
támadásaink és előkészítetlen
átlövéseink megkönnyítették
az ellenfél védelmének és kapusának a dolgát! Ebben az
időszakban a tapasztalatlanság következtében fellépő türelmetlenség,az együttműködés hiánya jellemzett minket.
Fontos,hogy mindenki előre
nézzen és azt a jó harminc
percet minél tovább ki tudjuk
tolni és reménykedünk, hogy
a következő mérkőzéseken a
7 méteres és kiállítás mutatók
számunkra kedvezőbben alakulnak!”
Hajrá CSNKC!
CSNKC.HU

Magabiztos siker hazai pályán a Szekszárd ellen!
Tornóczky 2, Balogh B, Takács
2, VUKCEVIC 4, Orsós, Béres 1,
SCHNEIDER 12, Kiss, Bodó 1,
Orell 3, Tóth, Kozma
Vezetőedző: Skaliczki László
Kiállítások: 8, illetve 6 perc
Sárga lap: 1, illetve 3
Hétméteresek: 1/1, illetve 0/0
Játékvezetők: Csányi Tibor, Drinóczi Balázs

Schneider Éva , 12 gólig jutott (Fotó: CSNKC MEDIA)
Magabiztos hét gólos sikerrel megszereztük első bajnoki
pontjainkat és győzelmünket a
bajnokságban a tolnai megyei
Szekszárd ellen.
Az első félidőben mindös�sze négy gólt kaptunk, ami kiemelkedő teljesítmény!
NB I/B nyugat – II. forduló
Csurgói NKC – Szekszárdi FGKC
23–14 (12–4)
Sótonyi László Városi Sport-
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csarnok, Csurgó
100 fő
Szekszárdi FGKC: Szalai, Nagy
(kapusok), Szabó J 3, Csajkó 3,
Kapás 2, Lengyelfalusy, Nagy
Sz. 1., Balázs K 1, Szolnoki 3,
Kaposvári 1, Gulyás 1, Bencze,
Keringer 1
Vezetőedző: Borbándi István
Csurgói NKC: SCHOLTZ (47%),
PUSZTAI (55%), Tóth (kapusok),

A mérkőzés első tíz percében felváltva estek a gólok
mindkét oldalon, aztán a 9.
percben kezdtünk elmenni a
vendégektől. Előbb Vukcevic
Sara belőtte az ötödik, majd
Schneider Éva a hatodik csurgói gólt.
Két parádés Pusztai védés
után, ismét érkezett a mérkőzésen kiemelkedő teljesítményt
nyújtó Schneider és 7-4-re alakította az állást.
Ezt követően Pusztai hárított a csurgói kapuban és Orell
Bettina balszélsőnk is belőtte
második gólját, így már 8-4 volt
az állás a tizenötödik percben.
A félidő másik felében egy

lehengerlő csurgói széria következett, úgy lett 12-4 a félidei eredmény, hogy lehetett
volna 18-4 is, több hazai helyzet kimaradt és technikai hibák
is becsúsztak.
Ellenfelünk nem volt veszélyes távolról, a csurgói védelem pedig acélosnak bizonyult
a szekszárdi támadók ellen.
Elképesztő
teljesítmény
volt csapatunk részéről, hogy a
mérkőzés nyolcadik percében
szerzett szekszárdi gólt köve-

Nem tudták tartani Vukcevic
Sarát a szekszárdiak
(Fotó: CSNKC MEDIA)
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tően huszonkét percen keresztül (!) nem kaptunk gólt!
A második félidőre aztán
egy kicsit elengedtük magunkat, a vendégek is pörgősebben
érkeztek vissza a pihenőről.
Érkezett Scholtz Andrea a
csurgói kapuba, aki rutinját is
hozta magával, hiszen meg is
kezdte a védéseket sorban.
Tíz perc után 15-9-et mutatott az eredményjelző, szerényebb lett a csurgói gólgyár, a

tolna megyeiek 3-5-re hozták
ezt a mérkőzés szakaszt.
A negyvenötödik percig
folytatódott a góleső mindekét
oldalon, aztán a szekszárdiak
csak öt perc múlva lőtték be a
tizenkettediket, így lett 21-12.
Skaliczki László Mesteredzőnk kilenc gólos előnynél
így már nyugodtabban várhatta az utolsó tíz percet, amikor
pályára küldte a teljes Csurgói
NKC keretét, az összes fiatalt is.

Szurkolóink örömére a csurgói nevelésű Tóth Ivett és Balogh Bíborka is pályára léptek,
illetve a 19 éves Béres Eszter
is aki be is talált a szekszárdi
kapuba.
Takács Inez két gólig jutott,
Bodó Szabina inkább a védekezésben jeleskedett.
Győzelmünk a mérkőzés folyamán nem volt veszélyben,
ám időnként leblokkoltunk de
sikerült visszajönnünk a mec�-

http://hajra-csurgo.mozello.hu

csbe.
Ezzel a sikerünkkel megszereztük első győzelmünket és
két pontunkat a bajnokságban.
Scholtz és Pusztai a kapuban, Schneider támadásban,
Vukcevic a védekezésben teljesített extrát és nyújtottak kiemelkedő teljesítményt.
Szép volt lányok!
Hajrá CSNKC!
CSNKC.HU

https://www.facebook.com/mindorokkecsurgo

Csurgói TK augusztus/szeptember
meccs eredmények
2020.08.30.(vasárnap): Balatonlelle SE-Csurgói TK
Felnőtt meccs: 12-1(4-1)
lellei gólszerzők: Benke Bálint 8',41',47',79',Fila Géza 20',Hrabovszki Zoltán 33',Balogh Botond 55',86', Jáger Roland 64',Szántó
Zsombor 66', Zrinyi Miklós 71',Hegedűs Gyula 89'.
csurgói gólszerző: Holoda Martin 13'.
Csurgói felnőttcsapatunk ezzel a kezdővel volt a lellei pályán:
Beke Bence,Dingó Dániel,Beke Bálint,Bozó Péter,Bódis Gábor,Markos Péter,Holoda Martin,Kuti Ferenc,Tóth Dániel,Fábián Levente,Pákai Gergő.
cserék: Márkus Szilárd,Nagy Bence
2020.09.05.(szombat): Csurgói TK-Hetes Vikár SC
Ifi meccs: 9-2(2-0)
csurgói gólszerzők: Hadi Róbert 9',77',Hadi Szabolcs 40',Varga
Zoltán 52',Losonczi Dávid 61',74',75',89',Jandzsó Gábor 72'.
hetesi gólszerzők: Nagy Levente 57',Kovács Márk 59'.
Csurgói ificsapatunk ezzel a kezdővel volt a hetesi pályán:
Márkus Szilárd,Losonczi Dávid,Nagy Bence,Jandzsó Gábor,Hadi
Róbert,Varga Zoltán,Hadi Szabolcs,Mónus Milán,Péntek József,Magyarósi Martin,Szöböllödi János.
cserék: Csecsődi Róbert,Orsós György.
Felnőtt meccs: 1-5(1-2)
csurgói gólszerző: Pákai Gergő 40'.
hetesi gólszerzők: Sólyom Gábor 1',Kiss János 43'(bűntetőből),Tabi Tibor 47',Horváth Roland 67',Heizer Richárd 72'.
Csurgói felnőttcsapatunk ezzel a kezdővel volt a hetesi pályán: Beke Bence,Dingó Dániel,Beke Bálint,Györgyfalvi Károly,Bódis Gábor,Markos Péter,Boros Tamás,Holoda Martin,Tóth Szabolcs,Tóth Dániel,Pákai Gergő.
cserék: Márkus Szilárd,Huszka Ferenc,Bozó Péter,Fábián Levente,Soós Gábor.
2020.09.12.(szombat): Segesdi SE-Csurgói TK
Ifi meccs: 2-4(0-2)
segesdi gólszerzők: Orsós István 46',Balogh Zsolt 73'.
csurgói gólszerzők: Hadi Róbert 2',79'(bűntetőből),Losonczi

Dávid 13',Hadi Szabolcs 90'.
Csurgói ificsapatunk ezzel a kezdővel volt a segesdi pályán:
Márkus Szilárd,Losonczi Dávid,Nagy Bence,Hadi Róbert,Horváth
Szabolcs,Mónus Milán,Hadi Szabolcs,Baja Árpád,Kovács Dávid,Péntek József,Jandzsó Gábor.
cserék: Nyerges Martin.
Felnőtt meccs: 3-1(1-0)
segesdi gólszerzők: Juhász Dávid 28',69',89'.
csurgói gólszerzők: Holoda Martin 54'.
Csurgói felnőttcsapatunk ezzel a kezdővel volt a segesdi pályán: Márkus Szilárd,Beke Bálint,Bozó Péter,Bódis Gábor,Markos
Péter,Boros Tamás,Holoda Martin,Tóth Szabolcs,Tóth Dániel,Fábián Levente,Pákai Gergő.
cserék: Dingó Dániel,Huszka Ferenc.
2020.09.19.(szombat): Csurgói TK-Juta SE
Ifi meccs: 1-1(0-0)
csurgói gólszerző: Péntek József 68'.
jutai gólszerző: Dörömböző Leonárd 73'(bűntetőből).
Csurgói ificsapatunk ezzel a kezdővel volt a helyi pályánkon:
Márkus Szilárd,Losonczi Dávid,Nagy Bence,Orsós György,Nyerges
Martin,Szemes Martin,Mónus Milán,Máté-Budai Balázs,Péntek József,Szöllősi Krisztián,Jandzsó Gábor.
Felnőtt meccs: 2-1(0-0)
csurgói gólszerzők: Pákai Gergő 71'(bűntetőből),Boros Tamás
89'.
jutai gólszerző: Böjte Patrik 74'(bűntetőből).
Csurgói felnőttcsapatunk ezzel a kezdővel volt a helyi pályánkon: Márkus Szilárd,Beke Bálint,Bozó Péter,Bódis Gábor,Markos
Péter,Boros Tamás,Holoda Martin,Kuti Ferenc,Tóth Szabolcs,Tóth
Dániel,Pákai Gergő.
cserék: Dingó Dániel,Hadi Szabolcs.
HAJRÁ CSURGÓ!️
FÜSTÖS LÁSZLÓ
foci-hírszerkesztő
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SAJTÓKÖZLEMÉNY

Szombaton folytatódik az agrárcenzus
Szeptember 19. és november 22. között összeírók keresik fel a gazdákat
Azonnal közölhető!
Folytatódik a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) mezőgazdasági összeírása, az Agrárcenzus 2020, amely során személyesen keresik fel a gazdákat az összeírók. A hazai mezőgazdasági termelés aktuális helyzetét felmérő, teljes körű, országos
felvételből nyert adatok a következő évek döntéseit, forrásfelhasználását alapjaiban befolyásolják, ezért a pontos válaszadás a mezőgazdaságban dolgozók kiemelt érdeke. A felmérés első szakasza – amelyben online lehetett kitölteni a
kérdőívet – június 5. és 30. között volt.
Agrárcenzust tízévente hajtanak végre a világ minden táján, az Európai Unió tagállamaiban erre 2019 ősze és 2021 tavasza
között kerül sor. A KSH az idei összeírás során megkeres minden olyan egyéni gazdaságot, amelyek a korábbi felmérések,
illetve az adminisztratív nyilvántartások alapján értékesítési céllal végezhetnek termelést, továbbá valamennyi mezőgazdasági tevékenységet végző gazdasági szervezetet. A népszámlálások után a második legtöbb embert érintő felmérés hazánkban, összesen mintegy 750 ezer címen valósul meg.
A felmérésben a KSH adatokat kér többek között a növénytermesztési jellemzőkről, állatállományról, a mezőgazdaságban
dolgozókról, illetve a gazdaságok egy részétől az épületekről, trágyázási módszerekről, továbbá a hazai információigényeket
figyelembe véve az agrárdigitalizációról is. Így az összegyűjtött adatok széleskörű elemzési lehetőséget biztosítanak majd.
„A következő évek hazai és EU-s támogatási és egyéb agrárszakmai döntéseihez szükségesek a pontos információk, így minden
gazdálkodónak érdeke fűződik a kitöltéshez. Az adatok összesített formában, nyilvánosan is elérhetők lesznek, amelyek a gazdák döntéseit is segíthetik” – mondta Dr. Vukovich Gabriella, a KSH elnöke.
Az összeírás két hullámban valósul meg: június 5–30-a között az érintettek egy része online felületen tölthette ki a kérdőívet, szeptember 19. és november 22. között pedig az agrárcenzus kérdéseire összeírók segítségével válaszolhatnak azok,
akik nem vettek részt a felvétel nyári szakaszában. A maszkot viselő összeírók szigorúan ügyelnek a közösségi távolságtartás
szabályainak betartására, a rendszeres kézfertőtlenítő használatára és az érintésmentes kommunikációra.
Az adatszolgáltatást kormányrendelet írja elő, így az érintettek számára a válaszadás kötelező. Az adatokat a KSH statisztikai
célra gyűjti, azokat csak összesítve, név nélkül publikálja.
Az elektronikus adatgyűjtés és a pontos adatszolgáltatás lehetőséget nyújt arra, hogy az agrárcenzus előzetes adatait már
2021 tavaszán megjelentesse a KSH. A részletes, településszintű adatok 2021 végén válnak hozzáférhetővé.
További információ az Agrárcenzus 2020 mezőgazdasági összeírásról a következő linken érhető el: www.ksh.hu/agrarcenzusok_agrarium_2020
###
Sajtóinformáció: kommunikacio@ksh.hu
A KSH-ról
A KSH a magyar statisztikai szolgáltatás nagy múltú centruma, olyan tudásbázis, amely magas szakmai színvonalú munkájával átfogó adatokat és elemzéseket ad a gazdaságot, a társadalmunk minden egyes szegmensét meghatározó kérdésekben. A hivatal önálló szakmai
szervezetként, tevékenységével európai szinten is jegyzett, elismert, nemzetközileg aktív intézmény. Tevékenysége a döntéshozók, gazdasági szereplők, kutatók és a társadalom minden
tagjának minél magasabb szintű, tényalapú tájékoztatását szolgálja. Olyan alapvető értékek
mentén végzi munkáját, mint a szakmai függetlenség, a pártatlanság, az objektivitás, a megbízhatóság és a minőség iránti elkötelezettség.
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Egyszer volt, hol nem volt…
Erdő, mező, hegy völgy, falu… minden mesél itt. A mesék földje ez – csuda-e, ha
szép csendesen mesemondóvá nő a gyermek?
Benedek Elek

2005. óta ünnepeljük szeptember 30-án, Benedek Elek
író-újságíró születésnapján a
magyar népmeséket. Ezen a
napon a Magyar Olvasástársaság kezdeményezésére minden népmesét szerető gyerek
és felnőtt megkülönböztetett
tisztelettel fordul mind a magyar, mind más népek meséi
felé. A megemlékezés célja az,
hogy a népmesék fennmaradjanak és a mesékben élő bölcsesség továbbhagyományozódhasson az új generációkra.
Nem véletlen a dátum, hiszen Benedek Elek a magyar
gyermekirodalom egyik megteremtője, meséivel, fjúsági
írásaival, szerkesztői működésével.
A népmese különleges helyet foglal el az irodalmi termékek sorában. Szinte olyan,
mintha nem is az ember, hanem közvetlenül a természet
műve volna. Az évszázadok
során létrejött és fennmaradt,
számtalan ember nyomát hordozó történetekben valami
nagyon általános, örök érvényű
igazság kristályosodik ki. Mindaz, ami nem fontos, ami nem
igaz, ami érdektelen, ami nem
időtálló az évszázadok alatt
lekopott, lecsiszolódott róluk.
Csak az maradt meg, ami kortól és egyéni tulajdonságoktól
függetlenül mindenki számára
érvényes és létfontosságú. A
mese a szimbólumok nyelvén
szól a hallgatójához, amellyel
kifejti jótékony hatását. Egy

másik közegben játszódik, ahol
más szabályok, más törvények
érvényesek. A mese világa varázslatos. Csodák történnek
benne, a tárgyaknak, állatoknak tudatuk és lelkük van, beszélni tudnak, szárnyak nőnek,
bármi, még a halál is visszafordítható. A jó elnyeri a jutalmát,
a legkisebb királyfinak mindig
sikerül elbánnia a gonosszal.
A mesékből megismerhetjük
azokat az érzéseket, amelyek
hozzátartoznak az emberi természethez: az irigységet, a
féltékenységet, az uralomvágyat, féktelen szenvedélyeket,
szerelmeket, bátorságot, hősiességet vagy éppen a gyávaságot. A jó és rossz fogalmát. Azt
is megtanulhatjuk, ahhoz, hogy
a céljainkat elérjük, küzdenünk
kell. A végső célhoz, sokszor rögös út vezet.
A szakemberek szerint mindenki vágyik borzongásra, a
csodák átélésére. A mesék
a kalandok mellett segítik a
személyiség fejlődését, érzelmi kapaszkodót nyújtanak, az
életről tanítanak.
Napjainkban az élőszóban
történő mesélés hátrányt szenved az írott mesékkel, rajzfilmekkel szemben. Sok szülő az
egyszerűbb utat választja - leülteti a televízió, a számítógép
vagy mobil eszközök elé a gyerekét. Nincs idő mesélésre!
Pedig a jó mesék egyszerre
keltik fel a gyerek kíváncsiságát, kötik le a figyelmüket.
Segítenek az érzelmek feldolgozásában és megoldásokat is
kínál a felmerülő problémákra.
Mindezt a mesepszichológia
tudománya egyértelműen bizonyítja.
Tulajdonképpen a legnagyobb baj, hogy a legtöbben
kisgyermekkoruk elmúltával
hátat fordítanak a népmeséknek. De az élet nagy rendező,
hiszen életünk során többször

is „visszakényszerít” bennünket a helyes kerékvágásba, a
mesék világába: saját gyerekeinkkel együtt élve bizonyos
fokig újraélhetjük, mélyebben megérthetjük saját gyerekkorunkat is. Gyerekeinken
keresztül, nekik mesélve újra
átengedhetjük magunkat is a
mesék varázslatos hatásának.
Aztán még egy generációnyi
tapasztalattal
gazdagabban,
már az unokáknak nyitva ki a
mesekönyveket
harmadszor
is belemerülhetünk a mesék
világába, így újabb, addig nem
sejtett rétegek tárulhatnak fel
előttünk.
„Őseinktől kincsekkel teli
tarisznyát kaptunk örökségbe,
de mintha egyre gyakrabban
tétlenül néznénk ennek háttérbe szorulását, elfelejtését.
Vegyük birtokba, ismerjük
meg, fényesítsük újra és adjuk
tovább az eleinktők kapott,
élethosszig érvényes, értékes,
unokáink számára is feltétlenül
megőrzendő, mesebeli kincse-

ket!”
(Részlet a Magyar
Olvasástársaság
2005-ös felhívásából)
BV
Forrás:
1.
Benedek Elek életút
https://web.archive.org/
web/20090513084049/http://
www.benedekelek.ro/be_eletut.
php
Magyar Népmese Nap2.
ja
https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/magyar-nepmese-napja/
3.
Kádár Annamária: Mesepszichológia1-2.
Kulcslyuk
Kiadó Budapest, 2012, 2014
4.
A népmesék ereje,
szerepe és jelentősége gyerekkorban https://www.jatekfarm.
hu/a-nepmesek-ereje-szerepe-jelentosege-gyermekkorban
Ildi5.
Boldizsár
kó: A mese, mint gyógyító
erő
http://epa.oszk.
hu/00000/00016/00048/
9908_06.htm
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Megjelenik (2020./09. szám):
2020. szeptember 28.
Lapzárta:
minden hónap 20-án!
Kiadja:
IMCOM Marketing és Szolgáltató Bt.
Felelős kiadó:
Szabó Balázs - ügyvezető
Levélcím:
8840 Csurgó, Kossuth L. u. 1.
Telefon:
+36 30/480 2046

Főszerkesztő: Szabó Balázs
Szerkesztők:
Balogh Veronika,
Vargáné Hegedűs Magdolna,
Szabó-Vukk Katalin

Elérhetőek Csurgón az alábbi
helyeken:
egyházak, általános iskolák,
középiskolák, óvodák, Csokonai
Közösségi Ház, Városi Könyvtár,
Posta, Széchenyi téri újságos.

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

Email cím:
csurgo.es.kornyeke@gmail.com

csurgo.hu/csurgoeskornyeke
A Csurgó és Környéke
Közéleti és kulturális lap
2020/9. száma a Nemzeti
Kulturális Alap támogatásával valósult meg.
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2020. SZEPTEMBER 19. – NOVEMBER 22.

MEZŐGAZDASÁGRÓL
A MEZŐGAZDASÁGÉRT
2020. szeptember 19. és november 22. között
a Központi Statisztikai Hivatal teljes körű
mezőgazdasági összeírást hajt végre.
Összeíróink az ország településeinek kijelölt címein gyűjtik az adatokat. Kérjük, fogadják
bizalommal igazolvánnyal ellátott összeíróinkat, legyenek segítségükre az összeírás gyors
és szakszerű lebonyolításában!
Az agrárcenzus célja, hogy megbízható és naprakész képet kapjunk a mezőgazdaság
aktuális állapotáról, a gazdaságok szerkezetéről. Az összegyűjtött adatok segítik a hazai
és az európai uniós döntéshozókat a megfelelő támogatáspolitikák létrehozásában,
ezért a pontos válaszadás közös érdekünk.
AZ ADATSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZŐ.

E-mail: agrarcenzus2020@ksh.hu
www.ksh.hu/agrarcenzusok_agrarium_2020
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