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Az első ős újságtól a Csurgó és Környéke metaadatáig

Munkában a könyvtár dolgozói
Az újság, így lapunk a Csurgó
és Környéke is, olyan időszakonként megjelenő nyomtatott
kiadvány, mely a média, a hírközlés eszközekeként folyamatos rendszerességgel híreket,
információkat juttat el olvasó
közönségéhez.
Minden újságok őse az ókori
Rómában kiadott „A város napi

közleményei” című kéziratos
formában terjesztett lap volt.
Az első nyomtatásos formában
sokszorosított lap viszont Kínában jelent meg időszámítás
után 732-ben. Az első magyar
nyelvű sajtótermék, a Magyar
hírmondó 1780. január 1-jén,
szombaton került az olvasókhoz, Pozsonyban.

Csurgói
vállalkozáshoz
vitt támogatást
Szijjártó Péter

Csurgón az első helyi újság
Csurgó címmel 1880. január
1-én jelent meg. Jelen lapunk,
a Csurgó és Környéke első száma 108 évvel később, 1988
telén látta meg a napvilágot,
melyben az elmúlt évtizedektől napjainkig számtalan cikk,
tudósítás, riport tájékoztatta az
olvasóközönséget a helyi és a
környékbeli eseményekről.
A Városi Könyvtár munkatársai, kihasználva a karantén
időszak csendességét, lapunk
minden eddig megjelent példányt megszerezték és alapos
átolvasás után a cikkeket feltárták, majd szerző, cím és a
tartalmi adatok alapján, népszerű nevén metaadatokkal
látták el.
Füstös János könyvtárigazgató, kérdésünkre elmondta,
hogy a metaadatok, helyismereti tárgyszavak egyszerűen
elérhetőek a csurgói könyvtár
honlapjának főoldaláról, az online katalógus menüpontban,
ahol különböző tárgyszavakra

keresve adja ki a rendszer a
találatokat, így megkönnyítve az olvasók számára, hogy a
Csurgó és Környéke és a már
korábban feldolgozott Somogyi Hírlap eddig megjelent ös�szes számából is el tudják érni,
meg tudják keresni az őket érdeklő cikkeket, információkat.
Ugyanis a rendszer azonnali
találatokkal máris megmutatja,
hogy melyik évfolyam, szám,
hanyadik oldalán található az
adott szerzőtől, az adott tárgyról vagy témában írás.
Az Igazgató úr tájékoztatójából tudhatjuk, hogy munkatársaival a jövőre nézve is vannak
elképzeléseik. Tervezik a Csurgón valaha megjelent plakátok és meghívók digitalizált
változatának megjelentetését,
melynek honlapjukon való elhelyezése és rendszerezése jelenleg van folyamatban.
VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA

Újranyitottunk! ☺
Kedden is nyitva a KÖNYVTÁR 9-től 17-ig.

A kölcsönzött könyveket visszavárjuk!

(Július végéig késedelmi díjat nem számítunk!)

AJÁNLATUNK A KÖNYVTÁRBÓL

Majd 600 milliós fejlesztés
valósul meg 287 millió forintos kormányzati támogatással
a csurgói Topesa Kft–nél. Július
8-án Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter úr adta át
Csurgón az erről szóló támogató okiratot és kiemelte, hogy a
fejlesztés a munkahelyek megóvását is szolgálja.
SZB
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romantikus regények, krimi, sci-fi, fantasy, szakácskönyvek, kézimunka,
kertészkedés, természetvédelem, sport, vadászat, horgászat, házi kedvencek (kutya- macska tartás)
életrajz, történelem, művészetek, nyelvtanulás, idegennyelvűek, utazás, turisztika, életmód,
természetgyógyászat, gyermeknevelés, képeskönyvek, gyermekkönyvek (tipegőtől kamaszkorig)



Népszerű lapok: lakáskultúra, életmód, lélektan, család, hobbi, gasztronómia, sport, autó-motor,
gazdaság, irodalom, olitika, történelem, természetvédelem.

Sikerkönyvek,

AMIT MÉG SZOLGÁLTATUNK
o Számítógép- és internet használat.
o Irodai szolgáltatások: nyomtatás, fénymásolás, szkennelés,

faxolás, laminálás, hőkötés, gépelés.

o

Közösségi tér: gyermek-klub, társasjátékok, kézműveskedés.

Facebook: Csurgói Könyvtáros

E-mail: info.csurgo@gmail.com

NYITVATARTÁS
Hétfő
Kedd
Szerda
9 - 17
Csütörtök
Péntek
Szombat
zárva
Vasárnap
Tel.: 06(82) 471-074
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Kézilabda tábor – neves példaképekkel
Júlisus utolsó hetében került megrendezésre a Super
Women’s Egészségműhely által szervezett kézilabdatábor.
A tábor helyszíne a Sótonyi
Lászó Sportcsarnok volt, amelyet a járványügyi korlátozások
feloldása óta először tölthetett
meg gyerekzsivaly. A tábor az
utánpótlás korosztály számára kínált lehetőséget a nyári
szünetben a kikapcsolódásra,
komoly fizikai munkával egybekötve.
Az egy hetes intenzív napközis táborban az edzéseket
két csoportra bontva, Balogh
Zoltán és Balogh Veronika az

Eötvös DSE utánpótlás edzői
vezették a sportolóknak, amelyeken Hanusz Egon a Csurgói
KK irányítója, csapatkapitánya
is aktívan részt vett. Két alkaommal Kiss Zoltán kapusedzést
tartott a jövő tehetségeinek. Az
aktív sportolás mellett jól meg-

fért a kézműves tevékenység is
Gáncsos Ildikó jóvoltából, sőt
egy alkalommal még a Városi
Uszodába is eljutottak a gyerekek.
A tábor szervezői nagy gondot fordítottak arra is, hogy a
gyerekek elé valós, követen-

“Menedzsment tudással a járvány ellen”

te, hogy Semmelweis Egyetem
Egészségügyi Menedzserképző
Központjában 2020. július 8-án
ünnepélyes keretek között átvett, a 3. helyezettnek járó díj,
az oklevél és a tárgyjutalom,
elismerés az intézmény vala-

dő példaképeket állítsanak. A
41 kézilabdás palántával zajló
táborba ellátogatott és edzést
tartott Bencze József szakedző,
Balogh Beatrix olimpiai ezüstérmes kézilabdázó, illetve a
tábor záró rendezvényét megtisztelte jelenlétével Kovacsics
Anikó a Magyar Női Kézilabda
Válogatott és a FTC csapatkapitánya.
Az egészségműhely következő Tanulás Könnyítő Programra épülő, Iskolára Hangoló
Tábora augusztus 10-14.-ig
várja a nagycsoportos óvodás
és alsó tagozatos gyerekeket.
BV
mennyi dolgozójának és az önkéntes segítőiknek azon kitartó
és önfeláldozó munkájáért,
amelyet a vészhelyzet idején a
COVID-19 járvány elleni védekezésben végeztek.
VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA

Zabundia Szilvia Dr. Gaál Pétertől, a Magyar Egészségügyi Menedzsment
Társaság Elnökétől veszi át a 3. helyezettnek járó díjat és jutalmat

Ezzel a címmel hírdetett pályázatot a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja a Magyar
Egészségügyi
Menedzsment
Társasággal közösen.
Zabundia Szilva, a Városi
Szociális Intézmény vezetője
„Szociális vezető” képzésen
vett részt a Központ szervezésében, így lehetőséget kapott,
hogy elindulhasson a pályázaton. Az intézményvezető a
szakértő bírálók minősítése
alapján beadott pályamunkájával az előkelő 3. helyezést érte
el.
Zabundia Szilvia elmondása
szerint a pályázat kiírásának
fő célja annak felmérése volt,
hogy az intézményi képzése-

ken részt vett hallgatók miként
tudták a tudás, gyakorlatialkalmazás, változtatásvezetés,
hozzáállás kérdéskörét aktív
résztvevőként alkalmazni a
COVID-19 járvány kezelésében. Ezek alapján pályázatában
bemutatta, hogy csurgói intézményében miként szervezték
át az ellátást az új szabályoknak megfelelően és kitért a
problémák kezelésére és a
megoldások mikéntjére is. Legfontosabbnak tartva, az egészségügyi biztonsági előírások
betartásával alkalmazkodni az
új helyzethez, biztosítani az
ellátottak és a dolgozók védelmét, és a mindenkire kiterjedő
segítségnyújtást.
Az intézményvezető kiemel-
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Komoly elimerést kapott Kovacsics Anikó
„Ez egy nagyon nagy megtiszteltetés volt számomra,
nagyon jól esett az elismerés.
A díj alapítójával, Vujity Tvrtkóval nagyon jó a kapcsolatom,
sokat beszélgettem vele az
utóbbi időben. Mindig is szerettem az ő tevékenységét, az
ő életfelfogását. Tudtam, hogy
ezt a díjat csak olyan embereknek adja, akiről valóban úgy
gondolja, hogy segít a környzetének. Abból a névsorból,
akinek eddig odaítélte ezt a címet látszik, hogy nagyon megtisztelő helyre kerültem, úgy
látszik bennem is ezt látta, így
érezte. Ez jön belülről, ez is az,
amit itthonról hoztam, a valódi
értékeket, amelyeket én is szeretnék közvetíteni. Abból, hogy
én kaptam ezt a megtiszteleteVujity Tvrtko közösségi oldalán tette közzé, hogy 2020ban a Hétköznapok Hőse díjat
az FTC és a magyar női kézilabda-válogatott játékosa, Kovacsis Anikó kapta. Az ismert
riporter-szerkesztő ezt a kitüntetést többmint másfél évtizede hívta életre, és már a legelső átadókor elmondta, hogy
maximum 10 ember kaphatja
majd meg. Azért szabott meg
egy számbeli korlátot, hogy az
elismerés megtarthassa értékét.
Annak idején azért döntött a
díj alapítása mellett, hogy egyrészt a világ megismerhesse az
értékrendjét, másrészt hogy
elismerhesse és elismertesse
azokat a nagyszerű embereket,
akik nem feltétlenül szerepelnek minden nap a színes újságok és magazinok címlapjain,
ugyanakkor tevékenységükkel
példaképei lehetnek saját közösségüknek, társadalmunknak.
A mindenkori díjazottak értékteremtésen kívül közösségteremtők is.
Az utosó Hétköznapok Hőse
díjat nyerte el a berzencei, há-
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rom gyermekes, kézilabdás dinasztiából származó Kovacsics
Anikó, akinek csurgói kötődése is van. Az Eötvös Általános
Iskola tanulójaként az Eötvös
DSE és az akkor NBII-es mezőnyben szereplő Csurgói Női
Kézilabda Club is a soraiban
tudhatta. Játszott Nagyatádon
NBI/B-ben, majd a Győri ETO KC
égisze alatt teljesedett ki kézilabdás pályafutása. Jelenleg
a Magyar Női Kézilabda Válogatott és a Ferencvárosi Torna
Club csapatkapitánya.
A családból hozott értékeket
szem előtt tartva Anikó, ha csak
teheti, küzd a közösségi célokért, saját eszközeivel megpróbál segíteni a rászorulókon.
A Hétköznapok Hősei közé is
ezért került, hiszen elért eredményeit, társadalmi rangját
(is) felhasználta ahhoz, hogy
másokon, rászorulókon, elesetteken segíthessen. Többek között Erdélyi Rolika, egy súlyos
rendellenességekkel
2009ben született, több műtéten is
átesett, nagy küzdeni akarással
bíró kisfiú támogatásáért.
Anikó a díjról így nyilatkozott:

tést, úgy látszik, hogy jó úton
haladok, jól csinálok valamit.”
Gratulálunk a világklasszis
sportolónak elért eredményeihez és nem minden napi kitüntetéséhez!
BV
Forrás:
1. Vujity Tvrtko hivatalos
faceook oldala https://www.
facebook.com/vujitytvrtko /photos/a.272597442809776/ 305316474
4753018/
2. Balogh Veronika: A kézi mindenekfelett-csurgói kézilabdatörténlem
kézirat, 2016
3. Balogh Veronika szerk.: Világklasszis játékosok a kézilabdatáborban
Csurgói Városi Televzió http://www.
csurgotv.hu/videok/hirek-5/vilagklasszis-jatekosok-a-kezilabda-taborban-0000001664.html

Közhasznú hirdetés
SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT
Ön vagy szerette sérelmet szenvedett pszichiátriai kezelése során? Ne
hagyja annyiban!
Tegyünk valamit, hogy másokkal ugyanez már ne történhessen meg!
Vegye fel velünk a kapcsolatot!
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06-1- 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!"
PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI
PROBLÉMÁKRA?
Ha gyermeke "tanulási problémára" vagy "viselkedési rendellenesség"
miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota
semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!"
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Nyári gyerekfelügylet a családsegítő szolgálatnál

A Csurgó Járási Család- és
Gyermekjóléti Központ és
Szolgálat az Erzsébet táborok
nyári gyermekfelügyeletén az
idei évben 6 turnussal pályázott sikeresen. Június végétől

augusztus közepéig összesen
62 fő gyermek napközbeni felügyeletét vállalták intézményben. A tábor vezetői a központ
óvodai- iskolai segítői Harkácsiné Győrfi Anita és Kolics

Kornél voltak. A gyermekek a
járás különböző településeiről
érkeztek. A pandémiás helyzet
miatt nagyon elővigyázatosan
kellett megszervezni a gyerme-

ves tevékenységek, de elsősorban a kikapcsolódás volt a cél.
Heti egy alkalommal a gyermekek és kísérőik vidéki helyszínekre utaznak autóbusszal ki-

kek megfelelő elhelyezését, a
rendszeres kézfertőtlenítést, a
helyiségek és az eszközök jogszabály szerinti fertőtlenítését
betartva. A heti táborok programjai között helyet kapott az
egészséges életmódra nevelés,
a sport, a környezettudatosság
témaköre, valamint a szabadidő hasznos eltöltése, kézmű-

rándulni. A pályázati forrásnak
köszönhetően napi négyszeri
étkezést biztosítottak a gyerekeknek. Az önrész összegének
befizetését, ami táboronként
és gyermekenként 100 ft/ nap
Füstüs János Csurgó Város polgármestere átvállalta minden
turnus tekintetében.
BV

A Csurgói Borbarát Kör tagjainak legújabb sikere Horvátországban

Az eredmény hirdetésen részt vett, Molnár János arany,
Ureczky Attila ezüst, Ács Ferenc ezüst és Szabó István
arany minősítéseikkel

Az évek óta működő Csurgói
Borbarát Kör borász tagjai sorozatosan rangos helyezéseket
érnek el boraikkal a különböző
hazai és határon túli, valamint
nemzetközi
borversenyeken
egyaránt. A sikereik titka, a
gondos növénytermesztés és
gazdálkodás mellett az is, hogy
a Csokonai Borlovagrend mellett létrejött Borbarát Kör tagjai
heti rendszereséggel találkoznak egy-egy borkóstolásra, miközben megbeszélik az éppen
aktuális szőlészeti-borászati
tennivalókat. Összejöveteleik
célja a minőségi bortermelés
érdekében a kölcsönös tapasztalatcsere, valamint a kultúrált
borfogyasztás népszerűsítése.
A 2020. június 26-án, a horvátországi Gyurgyeváczon, ma-

gyarul Szentgyörgyváron megrendezett Picokijada fesztivál
programjai között került sor a
Borbarát Köri gazdák Csurgó
és környéki borainak legújabb
minősítésére. A kör tagjai közül
heten méretették meg boraikat a horvát borbírákkal, ahova gazdánként egy fajta borral
lehetett nevezni. Ács Ferenc,
Faggyas József, Horváth Vilmos, Ifj. Ilia Csaba, Molnár János, Ureczky Attila, és Szabó
István nedüinek sikere az előző
évekhez hasonlóan most sem
maradt el. Molnár János fehér,
és Szabó István szintén fehér
bora arany minősítést kapott,
míg a további öt borosgazda
ezüst minősítéssel térhetett
haza.
VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA
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„Három generációval az egészségért!”

Papp János erdész az érdeklődő generációk gyűrűjében
Ezzel a program címmel
szervezett, índított kerékpáros túrát a Porrog és Környéke
Egészség Egyesület a Csurgó
Egészségfejlesztési
Irodával
közösen. A 2020. június 25-én,
reggel 8 órakor a porrogszentkirályi templomtól induló csapathoz a csurgói Történelmi
parknál újabb népes kerékpáros tábor csatlakozott.
Első állomásként a csurgónagymartoni pajta udvarban
rövid pihenő és tízórai követ-

kezett, majd az Ágneslaki arborétum felé vette az írányt az
egyre gyarapodó csapat. A csodálatos természeti környezetben Papp János erdész egy séta
keretében ismertette az arborétum történetét, és mutatta
be az itt található különleges
növényeket. A több mint 60 főt
számláló csapat eztán visszatért a nagymartoni pajtához,
ahol a helyiek finom ebéddel
várták a jó levegőn megéhezett
bringásokat.

Az egyik legifjabb résztvevő,
a négy éves Tóth Júlia, a valóban 3 generációval megjelent
Tóth család legkisebb tagja az
egész program alatt érdeklődő
mozgékonysággal fedezte fel
a körülötte lévő természeti világot. Júlia elmondása szerint
leginkább az útközben látott
tehenek, bocik és birkák nyerték el a teszését.
Dr. Sik József, porrogszentkirályi háziorvos, mint a Porrog
és Környéke Egészség Egye-

sület elnöke kérdésünkre elmondta, hogy a rendezvényt
egy sikeres, háziorvosi konzorciumi pályázatból tudták megvalósítani, melynek Dr. Dergez
Mária csurgói gyermekorvos,
valamint Dr. Bojtor Éva, csurgói,
Dr. Mihályfalvi Zita berzencei,
Dr. Kálmán Zsolt gyékényesi és
Dr. Sik József porrogszentkirályi háziorvosok a tagjai.
A „Három generációval az
egészségért!” pályázati program fő célja a prevenció, a szívés érrendszeri betegségek
szűrését és korai felismerését
elősegítő, valamint a családokkal, több generációval együtt,
a gyermekek körében végzett
egészségfejlesztési programok
megvalósítása.
Dr. Sik József tájékoztatójában kiemelte, hogy egyesületük és a program következő
nagyobb projektje a legfiatalabb generációt érintő életmód
tábor lesz, melyet július 20-25
között terveznek megrendezni
a csurgói Történelmi parkban.
VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA

A levendula mellett a gyümölcsöké volt a főszerep
az idei Napsugaras Levendulás Napon
Immár 5-ik éve, hogy hagyományteremtő szándékkal
évről-évre különleges, a levendula témája köré fonódó
rendezvénnyel
örvendezteti
meg a Napsugár Szociális Intézmény, és Csurgói Napsugár
Egyesület az érdeklődőket. A
július 17-én megtartott Napsugaras Levendulás Napon idén
a levendula mellett, a gyümölcsök is főszerepet kaptak.
- Idén is sikeresen megtartottuk a Napsugaras Levendulás Napunkat, annak ellenére,
hogy a korábbi kertünk megszűnt. Az idén a levenduláink
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át lettek ültetve, és sajnos egy
részét tudtuk csak megmenteni. Mindennek ellenére hála
Istennek sikerült megszervezni a mai napot is bőséges terméssel, bőséges levendulával
készített, díszített termékekkel, kézműves termékekkel,
és nagyon sok finomsággal. A
köszöntőt követően egy levendulás verssel nyitotta meg Zsír
Dávid a rendezvényünket. Ezt
követően Gyenesné Vera beszélt a bogyós gyümölcsöknek,
piros gyümölcsöknek a fontosságáról, annak az emberi szervezetre gyakorolt hatásáról. Ezt

követően egy pici átmozgatásra hívtuk a megjelenteket Vass
Ákos rövid tornáján. Rendezvényünk megszínesítéseként
az idei évben a gyümölcsöt

hoztuk be, és bogyós gyümölcsökből készült finomságokat
lehetett megkóstolni, a különböző száraz süteményekből, és
természetesen a levendulát is
hívtuk most is ízesítésnek, de
a különböző joghurtos-dzsemes-lekváros, vaníliába belegyúrt változatok is asztalra
kerültek. Igazából a varázslatot
a kollégák, és az önkénteseink
hozták ide a rendezvényünkre.
Ezen felül az általunk termelt
gyógynövényekből, frissítőkből, mentákból, citromfűkből
finom italokat is készítettünk.
Mindenféleképpen természe-
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tes és vegyszermentes anyagokat használjuk fel, amit jómagunk is termelünk. Nagyon
szeretném megköszönni a kollégáknak a munkáját most is,
hiszen a munkájuk mellett még
ezt a rendezvényt is megtudták szervezni, gyönyörű szép
kézműves terméket készítettek, és ez mellett még finomságokat is sütöttek. Ugyanígy
szeretném megköszönni az
önkénteseinknek a munkát. A
fiatal generációt, már évekkel
ezelőtt bevontuk, lehet azt
mondani, hogy kisiskolás koruk
óta vannak önkénteseink, és a
gimnáziumokban kért 50 órás
önkéntes munkát is tudjuk igazolni, hiszen szerződésünk van
több iskolával is. Regisztráltuk
magunkat az önkéntességre, az
intézmény is, és az egyesület
is. Itt az 50 órát is letudják tölteni a gimnazista gyermekek.
Ezzel is élnek, egyre többen,
mindig vannak önkénteseink,
és nem csak ezen a rendezvényen, hanem a többi rendezvényünkön is nagyon nagy hasznunkra vannak. Ez mellett nem
utolsó szempont önkénteseink
érzékenyednek is a sérült, fogyatékkal élőkkel kapcsolatosan. Tehát ebbe a kis rendezvényünkbe ezt mind-mind
belegyúrtuk. Az idő most sem
volt hozzánk kegyes, de tavaly
is hasonló volt, ez most sem fogott ki rajtunk.
A koronavírus a mi kis életünket is befolyásolta, de továbbiakban is működünk. Terveink vannak, céljaink vannak.
Nagy terveink vannak, arra
vonatkozóan, hogy pályázati
forrásból olyan ingatlanhoz
jusson a szervezetünk, ahol az
eddig elkezdett munkaterápia,
rehabilitáció,
kertészkedés,
levendula, tovább tud gyarapodni. Célunk, hogy a gyógynövény kertészetünket is tudjuk
tovább vinni, fűszernövényeinket, a gyümölcsök, zöldségek

termesztését is tudjuk tovább
fejleszteni. Konkrétan az a cél,
hogy saját tulajdona legyen az
egyesületnek, saját ingatlanja, ahol nincs kiszolgáltatva,
ez egy nagyon fontos munka,

első hétvégéjén lesz rendezvény, illetve búcsú náluk a településen, és oda már kaptunk
meghívást, hogy színesítsük a
rendezvényüket, azáltal, hogy
a kézműves termékeinket vis�-

amit eddig elértünk. Ezt szeretnénk tovább fejleszteni, és
a meglévő közösségnek még
többet adni. Hiszen sokszor
elmondtam már, hogy az itt
megtermelt javakat, a kézmű-

szük. Én a továbbiakban is várom az ilyen fajta felkérést, és
régen is volt már erre példa, és
most is nagy örömmel és vároakozással teszük ezt.
A koronavírus isszonyatosan

ves termékeinket a városban,
illetve lehet azt mondani, hogy
az ország több szegmensébe, sőt már külföldre is vitték.
Termékeink szerencsére nagy
népszerűségnek örvendenek.
Tényleg én azt gondolom, hogy
nincs szégyelni valónk, mindig
hoznak új termékeket a kollégák. Mindig nő a választék.
Most fából készültek is vannak, azok különböző kreatív
tevékenységgel, ragasztással,
dekopázzsal vannak színesítve,
ezeknek is a megvásárlása, és a
kiállítása zajlik.
Ugyanakkor például a kistérségi ülés után megkeresett egy
polgármester, hogy augusztus

nehéz időszak volt. A bizonytalanság szót emelném ki. Nem
tudott senki semmit, vártuk az
instrukciókat, az utasításokat.
Az intézmény és a civil szervezet életében is, gyakorlatilag nincs olyan család, akit ez
ne érintett volna valamilyen
szinten. Az intézményt sajnos
le kellett zárnunk gondozói feladatokat, otthon közeli feladatokat kellett ellátnunk. Harmadik hete jöhettek vissza a kis
ellátottjaink, gondozottjaink.
Nagyon nehéz volt a családoknak ezek a hosszú hónapok. Az
édesanyáknak,
családoknak,
emellett a munkahelyet is meg
kellett oldani. Volt akinek volt

lehetősége, hogy elmenjen
szabadságra, de volt akinek
nem. Nagyon sok plusz feladat
hárult a családokra ezáltal. Azt
gondolom, hogy azt is megérezhettük, maga a családok is,
hogy mennyire szükség van
erre az intézményre. Fölerősödött az, hogy nem tud hova
jönni nem tud elmenni a szülő
dolgozni, nem tud a szülő elintézni semmit, tehát most ez
még jobban beigazolódott. A
bizonytalanság mellett bíztunk
abban, hogy majd alakul ez a
dolog, és a környékünkön nem
lesz megbetegedés, ezekben
most is bízunk. Minden óvintézkedést megtettünk, a fertőtlenítéstől elkezdve, a magunk
fertőtlenítése, az intézmény,
kollégáknak a megfelelő kézfertőtlenítővel való ellátás, és
ugye résztvettünk elsőként a
város szájmaszk varrásainak
a megkezdésében. Tehát mi
voltunk az elsők, azt követően
vontuk be az óvodát, aztán a
csurgói rászoruló alapítványt,
a Városi szociális Intézményt,
és aztán karöltve velük, szoros
kontaktusban oldottuk meg a
szájmaszkok varrását is, végig
kapcsolatban voltunk a vezetőkkel, az intézménnyel, egymást karöltve, buzdítva mentálisan is. És a családokkal is
folyamatosan
kapcsolatban
voltunk, messengeren, interneten, telefonon keresztül.
Személyesen is mentünk családokat látogatni, feladatokat
készítettünk, házi feladatokat, gyakorlatilag mindvégig
kapcsolatban voltunk és ma
is vagyunk, az intézményben
jelenleg is csapatunknak az 50
%-át láthatjuk el július végéig.
Nekünk ez az utasítás jutott, de
az otthon rekedt családokkal
is folyamatosan tartjuk a kapcsolatot - összegezte Vassné
Huszics Bernadett intézményvezető.
SZB
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Jelentős károkat okozott Csurgón is a hétvégi villámárvíz
folytatás az első oldalról

Rövid idő alatt extrém men�nyiségű csapadék sújtott több
zalai, valamint somogyi települést. A július 24-25-én hirtelen
lezúduló eső számos helységen okozott gátszakadásokat,
belvizeket, de több esetben
még az ivóvizet is csak forralást
követően fogyaszthatták az ott
élők.
A villámárvíz sajnos Csurgót
sem kerülte el. Szombaton dél
magasságában vált érzékelhetővé a vízszint emelkedése,
melyet követően a folyamatos
esőzés miatt rohamosan felgyorsult. A legnagyobb károk
a Béke utcában keletkeztek,
mely különösen veszélyeztetett terület a Máriás patak, illetve annak ártere miatt. Utoljára
2010-ben történt a mostanihoz hasonló, ám a terület ezúttal jóval nagyobb mértékű
csapadékhullásnak volt kitéve.
A leesett 200 mm közeli csapadékmennyiség, mely az éves
csapadékmennyiség közel egyharmada, 14 óra alatt esett le.
A vízelvezetők, vízgyűjtők, a
tárolók, és a Máriás patak nem
bírta ennek a csapadékmennyiségnek az elvezetését.
Füstös János polgármester, valamint Vassné Huszics
Bernadett alpolgármester a
történések kapcsán elmondta:
az önkormányzat dolgozói, a
Csurgói Városgazdálkodási Kft.
munkatársai, helyi és vidéki
önkéntesek, a katasztrófavé-
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delem, a rendőrség, a polgárőrség, a vízügyes szakemberek,
valamint a tűzoltóság példaértékű összefogásban segítettek
a lakosoknak a védekezésben.
A szélsőséges időjárás 35 lakást érintett a Béke utcában.
A szombati napon még az is
kérdéses volt, hogy a gát át
fog-e szakadni. Az esemény
kimenetele szempontjából ez
nagyon fontos kérdés volt. Hál’
Istennek nem szakadt át, de

35 lakásból a víz összesen 7 lakásba tört be úgy, hogy a helységekbe, konyhába, szobába,
és károsította az elektronikai
berendezéseket, hűtőt, bútorokat, különböző berendezéseket. A többi család esetében
a kertekben, háztartási-, kerti
munkagépekben,
kazánházban okozott rongálást. Sajnos
jelentős mennyiségű háziállat
elhullás is történt. A szombati,
illetve vasárnapi napon a katasztrófavédelem, a rendőrség,
illetve a vízügyes szakembereknek koordinálásával, nagy
erőkkel, és közös összefogással
történt a védekezés, a homokzsákok kiosztása. A vasárnapi nap folyamán szivattyúzás
történt, illetve a fertőtlenítő
szerek, gumikesztyűk, valamint
a helyi vállalkozók adományainak – víz, pékáru – érintettekhez történő eljuttatása.
Sajnos elég komoly mér-

gyakorlatilag fel voltunk arra
készülve, hogy a legrosszabb
esetben ki kell lakoltatni akár
a Béke, vagy akár az Ady Endre
utcát is. Végül 2 idős személyt
kellett elhelyezni ideiglenesen
a Református Gimnázium kollégiumában. Ők már másnap
visszatérhettek a lakásukba.
A vízszint szombatról vasárnapra virradó éjszakára, tehát
éjfél körül kezdett stagnálni, illetve folyamatosan csökkenni.
Vasárnapra már a víz jelentős
része visszavonult. Az érintett

tékű veszteség érte az érintett
családokat, melyben az önkormányzat lehetőségeihez mérten próbál segíteni. Jelenleg,
most ami napirenden van, az
a konténereknek a kiszállítása,
a hulladékok, tehát a víz szállításából, vagy a hordalékból
eredő hulladékoknak az elhelyezésére biztosít az önkormányzat egy 7 köbméteres
konténert. Az állati tetemek elszállítására szintén egy speciális szállítási szolgáltatást rendeltünk. Illetve a szivattyúzás

továbbra is megy, a pincékből,
a kertekből. Mindenki az otthonában van, most kezdődtek
a takarítási munkálatok, amint
a víz még tovább visszavonul,
annak ellenére, hogy fertőtlenítőszereket osztottunk, azok,
akik kérik, mert itt is eltérőek
az igények, azoknak biztosítja
az önkormányzat a Városgazdálkodási Kft.-n keresztül egy
fertőtlenítést az udvarban, illetve a házukban. Ugyanakkor
próbálunk a leginkább rászorultaknak, és akik károsultak
lettek ennek az eseménynek
a kapcsán, egy rendkívüli, jelképes támogatást adni. A mai
naptól, hétfőtől meleg ételt
szállítottunk ki azoknak a családoknak, ahol a konyhai dolgok
még nem álltak helyre, illetve
mosási, valamint fagyasztott
termékek tárolására is lehetőséget biztosítottunk, mert sok
esetben a háztartási gépek is
tönkrementek. Sajnos a hétvégén egy nagyon-nagyon rendkívüli, és nagyon szélsőséges,
időjárási helyzet érte el nem
csak Csurgót, de számos környező, illetve szomszédos megye települését. Az évszázados
csapadékmennyiség rekord következtében hirtelen kialakult
helyzetre szinte lehetetlen felkészülni. Bízunk benne, hogy
a későbbiek folyamán nem
lesz ilyen mértékű, intenzitású
csapadék. Még egyszer szeretnénk kiemelni és megköszönni
az önkormányzat dolgozói, a
Csurgói Városgazdálkodási Kft.
munkatársai, helyi és vidéki
önkéntesek, a katasztrófavédelem, a rendőrség, a polgárőrség, a vízügyes szakemberek, a
tűzoltóság, és a lakosok védekezés során nyújtott példaértékű összefogását – összegezte
Füstös János polgármester, valamint Vassné Huszics Bernadett alpolgármester.
SZB
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Fekete Györgyre emlékezve
a Tiszántúli Református Egyházkerület jelenlegi püspöke
áldotta meg. Egy kis réztábla
emlékeztet: „2001 Tanárok Harangja. Fekete György, Fekete
Károly ajándéka Rácz Dezső
emlékére.”
2011-ben a Magyar Művészeti Akadémia elnökévé
választása alkalmával Füstös
János polgármester levélben
köszöntötte:

Április 15-én elhunyt Fekete György, Kossuth-díjas
belsőépítész, a Magyar Művészeti Akadémia alapító elnöke. Szoros szálakkal kötődött
Csurgóhoz, apai és anyai ágon
egyaránt. Apja, Fekete Károly
Csurgón érettségizett. Édesanyja Rácz Katalin és a nővére,
Rácz Margit a gimnázium tanulói voltak, nagyapja, Rácz Dezső
pedig a gimnázium torna- és
zenetanára. Bátyjával, Fekete
Károllyal ő maga is volt csurgói
diák, miután édesanyjukkal a
két testvér Zalaegerszegről hazaköltözött. Sokszor hallottuk
tőle, 1944 októberében, amikor éppen Bódi tanár úrnál felelt földrajzból, megszólaltak a
szirénák, amely a tanév és az ő
csurgói diásságának kényszerű
befejezését is jelentette.
A háború végén Budapestre
költöztek.
Az Antall-kormány helyettes államtitkára volt, majd a
miniszterelnök halála után az
ő mandátumát örökölte. Helyettes államtitkárként megkülönböztetett
figyelemmel
kísérte diákkora iskolájának
és városának sorsát. Tevékeny
részt vállalt a gimnázium 200
évfordulós ünnepségeinek le-

bonyolításában. Ő avatta fel
Hadik Magda Nagyváthy-emlékművét, majd a szobrász – alkotó kiállítását a Pesti Vigadóba vitte és megnyitotta.
2000-ben a Magyar Millennium évében Felső- Csurgón, a
Szentlélek templom előtt Lebó
Ferenc Szent István emlékművének avatása is az ő emlékbeszédével történt.
Közeli kapcsolatban volt
Kocsev Miklóssal a gimnázium
igazgatótanácsa akkori elnökével. Többször együtt látogatták
meg az iskolát. A gyarapodó
diákkönyvtár az ő elképzelése, terve nyomán formálódott
Csurgó szellemi értékeihez
méltó belső térré.
2001. október 31-én harangot adományozott a csurgói gimnáziumnak nagyapja,
Rácz Dezső az összes itt tanított tanár emlékére. A gimnázium előtt a legnagyobb diák,
Baksay Sándor emlékművével
szemben állították a tanárok
harangját. Volt otthon egy
féltve őrzött kedves kis alumínium harangja, ezt adományozta Csurgónak. Bátyjának,
Fekete Károly debreceni teológiai tanárnak a fia, ifj. Fekete
Károly, akkori teológiai dékán,

Prof. Fekete György
Magyar Művészeti Akadémia
elnöke úrnak
Tisztelt Elnök Úr!
Szívből gratulálok Csurgó
Város Képviselő- testülete és a
város polgárai nevében abból
az alkalomból, hogy a köztestületté alakult Magyar Művészeti
Akadémia első elnökévé Önt
választották. Büszkék lehetünk
arra, hogy Ön személyesen, és
családja révén önzetlenül segítette Csurgó szellemi arculatának fejlődését.
Apai ágon Belső Somogy
megannyi települése emlékezik szeretettel őseire, de Rácz

Dezső tanár úr 100 évvel ezelőtti Csurgóra- kerülése máig
termékenyítően hatott a város
zenei kultúrájára. A tihanyi ekhóhoz megzenésített feldolgozása az egyik legitőtállóbb
Csokonai- emlék Csurgón. A
Tanárok Harangja pedig minden egykori tanárért szól. Aki
a gimnázium könyvtárába lép,
kulturált, világos, tudásra, tanulásra sarkalló teremve jut.
Makovecz Imre temetésén
nem tudtunk részt venni, de
az Ön és Nagy Ervin búcsúbeszéde a mi szívünkből is szólt.
Közösségi Házunk ezt a népértnemzetért élést is szolgálja.
Életére, nagyon is szükséges
munkálkodására Isten áldását
kérve mindig szeretettel várjuk
– hazavárjuk: Füstös János polgármester
HJ

Melléklet: Fekete György
Lebó
Ferenc
szobrászművésszel közösen felavatták a
Millenniumi Emlékművet

Közvilágítási hiba
bejelentési lehetősége
Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy városunkban is lehetőség van a közvilágítási hibák lakossági bejelentésére a KOVIKA
Közvilágítási hibabejelentő portálon, melynek elérhetősége:
https://kozvilhiba.hu
Kérjük, hogy aki a környezetében közvilágítási
hibát tapasztal, éljen a lehetőséggel, vagy jelentse azt a
82/471-388 telefon 147 –es mellékén.
Köszönjük!
Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal
Beruházási és Műszaki Iroda
8840. Csurgó, Széchenyi tér 2.
Telefon: 47l-388
Fax: 471-095
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Az empátia elengedhetetlen része a munkájának

Interjú Kobán Éva gyógymasszőr-fizioterápiás asszisztenssel
„…s olykor nem is tesznek mást, csak hagyják, hogy a páciens alaposan kibeszélje
magát, s már ezzel is gyógyítanak.”
Jókai Anna

1992 óta minden év július 1-je a magyar egészségügy legnagyobb ünnepe, Semmelweis Nap.
Ezen a napon az anyák megmentőjére emlékezünk, emellett országszerte elismeréseket adnak
át az egészségügyben dolgozóknak. Városunkban idén a Történelmi Park adott otthont a rendezvénynek, ahol munkájuk elismeréseként ez alkalommal hárman vehettek át oklevelet: dr. Baranyi
Enikő főorvos asszony, Papné Gresku Erika gyógyszerész és Kobán Éva gyógymasszőr, fizioterápiás asszisztens. Az alábbiakban Kobán Éva díjazottal készült beszélgetést olvashatják.

FoTÓ: SZB

romos árammal milyen eredényeket lehet elérni egy-egy
elváltozás során a szervzetben.
A fizioterápa köréhez tartoznak
még a különféle pakolások, ultrahagos kezelések és ugyan vizes kezelés még nincs nálunk,
de remélhetőleg hamarosan
lesz majd, ha felépül a szálloda. A tervek szerint ott már a
gyógyvíz pozitív hatásait is fel
tudjuk használni a páciensek
egészségének helyreállításához.

Kezdjük talán az elejéről. Gondoltad volna gyerekkorodban,
hogy ilyen területen fogsz
dolgozni? Mi szerettél volna
lenni?
- Óvónő szerettem volna lenni,
vagy állatorvos.
Mikor alakult ki az, hogy te
ebbe az irányba fogsz továbbtanulni?
- Csurgón a Nagyváthy Középiskolában
érettségiztem.
Bár a középiskolás évek alatt
főként a biológia érdekelt, ennek ellenére idegenforgalmi
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szakmenedzseri végzettséget
szereztem. Csak ezután leltem
rá a gyógymasszázsra. Ez volt
az, ami felkeltette az érdeklődésemet. Bennem mindig ott
munkálkodott, az önzetlen segítségnyújtás az emberek felé,
nagyon empatikus természetű
vagyok. Ez az a szakma, ahol
erre bizony nagy szükség van.
Elégedttséggel és örömmel
tölt el, ha azoknak, akik hozzám jönnek, tudok enyhíteni a
fájdalmán, visszahozok olyan
mozgásokat, mozgásfunkciókat, amelyket már rég nem tu-

dott végrehajtani.
Hol végeztél gyógymasszőrként?
- Székesfehérváron szereztem
gyógymasszőri végzettséget
2006-ban és idén fejeztem be
a fizioterápás asszisztens két
éves képzést Nagyatádon. A
járványügyi korlátozások miatt
szóban mi sem vizsgáztunk, de
az írásbeli és a gyakorlati vizsgánk megvolt. Az Egészsgügyi
Centrumban már a kezdetektől
folyik ilyen terápia, engem nagyon érdekelt, hogy az elekt-

Nap, mint nap azon fáradozol,
hogy jót tegyél a hozzád fordulókkal, hogy javíts az életminőségükön. Számos, embrekkel foglalkozó szakmához
hasonlóan ez is egy bizalmi
állás.
- Igen, egy kicsit pszichológusnak is kell lennem – egyébként
az is szerettem volna lenni a
gimnáziumi éveim végén. Így
visszagondolva valóban, az
empátia minden általam vágyott szakmának alapfeltétele.
A hozzád kerülő emberek sok
időt töltenek veled, hiszen
egy-egy kezelés több alkalmat
tesz ki. Munkád során emberi
sorsokba is beleláthatsz.
- Igen, ez valahogy folyamatosan alakul ki. Természetesen
ezeket korrekt módon a legszigorúbb titoktartással kezelem.
Azt látom, az emeberek egy idő
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után megnyílnak, és szeretik is
elmesélni az aktuális történeteiket, szeretik, ha meghallgatják őket. Én pedig mindig partner vagyok ebben, sőt, sokszor,
ha tudok, jó tanáccsal is szolgálok. Viccesen szokták is mondani a kollégáim: masszőr-fizioterapeuta és pszichológus…

Naponta hány beteget látsz el?
- Ez változó, attól függ, hogy ki
milyen kezelésre jön hozzánk.
Húsz perctől negyven percig
tarthat egy-egy kezelés. Reggel 7-től 15 óráig dolgozom,
tulajdonképpen folyamatosan
látom el a betegeket.
Említetted, hogy kilenc éve
dolgozol itt, soha nem érezted
fáradtnak magad?

gyon fontos a fejlődés.

kezetes a számomra. Nagyon
jó érzéssel tölt el, ha másokkal
jót teszek. Persze óhtatlanul
érik az embert a munkája során
negatívumok is, de ezekkel is
együtt kell tudni élni. Például,
amikor eldöntöttem, hogy azt a
csomót akkor is kimasszírozom
az egyik páciensem lábából, de
nem sikerült. Van iyen is. De
ezeket sem kudarcként fogom
fel. Sok olyan beteg is van, aki
már sajnos késve jön hozzám,
akinek én már nem tudok segíteni. Mondjuk, olyan kikopása

Van-e ami a munkán kívül feltölt? Van hobbid?
- Kimondott hobbim nincs, de
nagyon szeretek beszélgetni,
a barátaimmal eltölteni a szabadidőmet. Szeretek filmeket
nézni. Futni is szoktam, bár a
masszírozás is komoly fizikai
munka, jól esik egy más jellegű
testmozgás.

FoTÓ: SZB

Hány éve dolgozol a szakmádban?
- 2011. december 1-től vagyok
az Egészségügyi Cenrtumban.
Előtte nem az egészségügyben

funkciók és a gerincbetegségek.

dogoztam, hanem egy kozmetikában, masszőrként. De dolgoztam részmunkaidőben a
Napsugár Szociális Intézményben is. Azt a közeget is nagyon
szerettem.
Milyen életkorú emberekkel
találkozol a kezeléseken?
- Ez változó, de két nagy csoportra tudom bontani. Vannak,
akik sportsérülés folytán kerülnek hozzám, ők főként a fiatal
korosztályt képviselik. Kézilabázók, labdarúgók…És van
a másik csoport, negyventől a
nyolcvan felettiekig. A hatvan
felettiek adják a hozzám járók
közel 70 százalékát.
Mik azok a problémák, amikkel
leggyakrabban találkozol?
- Főként a reumatikus megbetegedések, mozgásszervi disz-

- Hát az emberek mindig azt
mondják, hogy tele vagyok
energiával, de néha érzem,
hogy nem. Egy-egy hosszú nap
után bizony én is elfáradok.
Mi az, ami motivál ilyenkor?
Amivel tovább tudsz lépni,
túllendülni?
- Ilyenkor próbálom összeszedni magam. Nagy segítség, hogy
alapvetően pozitív természetű
vagyok. Pesze sokat segít, ha
megdícsérik a munkám, ha jó
visszajelzéseket kapok, hogy
érzem az emberek szeretetét,
vagy ha eredményt érek el egy
kezelésben. Például az, amikor
valaki sírva mesélte nekem,
hogy öt éve nem tudott már
leguggolni, és attól, hogy a
lábát masszíroztam, sikerült
neki. Ez ugyan még a kezdetekkor volt, de a mai napig emlé-

van, amin már csak egy esteleges műtét segíthet.
Milyen érzésekkel vetted át a
Semmelweis Napi ünnepségen
az oklevelet?
- Természtesen nagyon jó érzés, ha elismerik, hogy jól végzed a munkádat. Ez is új lendületet ad.
Gondolom a családodat is
örömmel töltötte el a jutalmazásod?
- Igen, mindannyian együtt
örültek velem, nagyon büszkék
rám.
Milyen jövőbeli terveid vannak?
- Mivel - ahogy említettem most végeztem el egy képzést,
jelenleg pihenni szeretnék.
Persze minden szakmában na-

Mikor megbeszéltük a talákozót, mondtad, hogy tele van
gyerkekkel a ház, inkább menjünk el valahova nyugodtan
beszélgetni…
- Igen, a testvéremék és az ő
gyerekeik vannak nálunk, így
megtelt az ház élettel. Amint
a karantént feloldották, jöttek,
mert Győrben élnek, egy panelház 10. emeletén. Kellett
nekik a kikapcsolódás, az, hogy
kiszabaduljanak a négy fal közül. Most játszótérre járunk,
sétálunk…
A Csurgó Kistérségi Járóbeteg-szakellátó Központ fennállása óta tatja meg ünnepi megemlékezését és adja át szakmai
elismeréseit Semmelweis-nap
alkalmából. A díjak átaásakor a
következőket olvasták fel Éváról:
„A szervi problémák kezelésén túl a betegek lelki gyógyulását is segíti mindig nyitott, közvetlen személyisége.
Nem riad vissza a kihívásoktól.
Munkája, személyisége öregbíti a Szakellátó elismertségét
és hírnevét. Szakmai munkája példamutató. Munkatársai
becsülik, a Csurgói Kistérség
lakosságának
legnagyobb
megelégedésére végzi gyógymasszőri feladatait.”
Kívánjuk, hogy töretlen lelkesedéssel végezze a hozzá
fordulók gyógyítását és maradjon mindig ilyen nyitott, kedves és vidám.
BV
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Trianonról jún. 4. után
Szüleink-nagyszüleink meglepően sokat tudtak a világ dolgairól. Érdekelte őket, hiszen
saját bőrükön éreztek minden
eseményt: katonának vitték
őket, a béke sem hozott mindig
megbékélést. Ma inkább a politikamentes életmódot sugallják, nem csoda, hogy a közöny,
az elvtelenség hagyja szétesni
a társadalmat, de így az egyéni
érdek, a pénz eszközei leszünk,
holott ma is forr a világ körülöttünk.
Sokat tanultunk az első világháborúról, de, hogy milyen
erők ugrottak egymásnak, milyen érdekből és szándékkal,
sok kérdés nem tisztult le előttünk. Az osztozkodás már többet elárult.
A horvátok velünk együtt
vesztették el a háborút, szerb
vezetéssel mégis inkább nyertek, mint veszítettek. Az olaszok győztesként ugyan megkapták az Isztriai- félszigetet,
de a születő Jugoszlávia is
igényt tartott rá, és nagy részét meg is kapta. Erre az olaszok kérték- és meg is kapták
az osztrák- többségű Dél-Tirolt. Ezek után a vesztes, a háborút kirobbantó Ausztria is
elégtételt kért, sőt kapott: Magyarországtól hozzá csatolták
Burgenlandot, amely sohasem
tartozott hozzájuk.
Jugoszlávia mellett új ország született: Csehszlovákia.
1914-ben Pozsony 78 223
lakosából 31 705 volt a magyar, 32 799 a német, 11 673
a szlovák. Így szlovák állam
megteremtése szóba se jöhetett , hiszen Pozsonyban csak
minden hetedik ember vallotta magát szlováknak. Maradt
a csehszlovák állam gondolata. A csehek ugyan 6 millióan
voltak, de együtt éltek 3 millió
szudétanémettel. Szükségük
volt a szlovákokra, de ők is csak
1,8 millióan voltak, és ott volt
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még 1,1 millió magyar. A cseh
ás szlovák dominencia számára
ki kellett szorítani, végső célként meg kellett szabadulni a
németektől és a magyaroktól.
Pozsony magyar iskoláit csaknem kivétel nélkül bezárták. Az
értelmiség (volt köztük csurgói
tanár is) örült, ha Magyarországra költözhetett. A Pozsonyi Egyetemet Pécsre hozták.
1938-ban a Felvidék déli, csaknem színmagyar része ismét
Magyarországhoz került. A református egyház a csurgói gimnáziumba küldte tanulni Fónod
Zoltánt Ekecsről, Ozsvald Árpádot Nemesorosziból és Turczi
Gyulát. 1945-ben visszaálltak
a régi határok, de mindhárman
Csurgón érettségiztek. Turczi
Gyula feleségül vette Csomasz
Tóth Kálmán leányát Évát, és az
Eötvös Loránd Tudományegyetem matematika tanszékén tanított. Fónod Zoltán a pozsonyi
Madách Kiadó vezetője, Ozsvald Árpád a szlovákiai magyar
nyelvű Hét című lap főszerkesztő- helyettese lett.
A második világháború utáni sötét korszak a németek és
a magyarok számára még gyászosabb volt. A benesi dekrétumokat a cseh- és szlovák állam
jogrendjéből mind a mai napig
nem törölték. Alig hihető, de
Európa közepén nem hatálytalanították, hogy Csehszlovákia
államalkotó népei szláv fajúak
lehetnek. Pozsonyban a második világháború végén még
mindig maradtak németek és
magyarok. Útnak indították
őket Ausztria és Magyarország
felé. A németek között tömegmészárlást rendeztek, a magyarok „megúszták”, minden
vagyonuktól megfosztva, de
legalább élve átjöhettek a Dunán.
Sokat vártunk az Európai
Uniótól. Azt is, hogy a kettévágott Komárom újra egyesülhet.

Csurgón csaknem mindenki
tudja, hogy Csokonai Komáromban ismerkedett meg Vajda Juliannával, Jókai Mór pedig
ott is született. A tankönyvek
azonban nem tették hozzá,
hogy ez a Komárom Szlovákiában van. Gyerekkoromban
bújtam a térképet, hogy megtaláljam Mikszáth illetve Madách
Nógrád megyei szülőfaluját,
Szklabonyát és Alsósztregovát.
Még véletlenül sem készült nálunk ilyen térkép. Odaát lehet,
de már csak szlovák felirattal.
A határok megnyitásával fellélegezhettünk volna. Csakhogy
zavarja a szlovák politikusokat,
hogy országuk 60 %-a ma is ért
(ha akar) magyarul. Azt elérték,
hogy kb. 500 000 magyar elszlovákosodott, és attól félnek,
hogy vissza magyarosodnak.
Ismerek olyan csurgói hölgyet, akinek a nagyanyját még
úgy dobták át Magyarországra
1947-ben, de kinti unokatestvérei, noha minden felmenőik
magyarok, már nem beszélik a
nyelvünket. Nem akartam írni
Malina Hedvig egyetemista
„bűnéről”, aki Nyitrán magyarul
merészelt beszélni telefonon
édesanyjával, de Csurgón járt
2 éve egy TV-stáb, és az egyik
autón szlovák rendszám volt.
Számomra nem keltett különösebb feltűnést, de a tulajdonosa valamit meglátott benne, és
mintha megkönnyebbülést érzett volna, hogy kimondhassa:
Náluk, a magyar határ mellett
egy 15 kilométeres sávban szabad még magyarul beszélni. A
kettős állampolgárság szóba se
jöhet. Magyarországon egyetlen szlovák többségű falu van:
Pilisszentkereszt, Szlovákiában
legalább 100, ahol többségben
vannak a magyarok. Amilyen
erőltetett volt a csehszlovák
állam létrehozása, ugyanolyan
könnyen, minden nosztalgiázás nélkül, akár egy rossz há-

zasság után, elváltak.
Az mindenkit meglepett, a
románok mennyire tiltakozás
nélkül fogadták el a kettős állampolgárságot. A magyar diplomácia sikere volt. Akkor már
élt a román- moldáv kettős állampolgársági törvény, és hogy
ne találjanak benne kifogást,
ezt „másoltuk le”.
Jugoszláviáról is már múlt
időben kell beszélni. Amikor
létrejött, öt nemzet, a szerb, a
horvát, a szlovén, a bosnyák, a
montenegrói, a macedon köztársaság mellett a két nemzetiséget, a magyart is magába
foglaló Vajdaság, és az albán
többségű Koszovó alkotta. Az
elmúlt 100 évben a szövetséges állam lakossága megkétszereződött. Az egykor 400400 ezer lelket magába foglaló
Koszovóé megötszöröződött,
míg a magyarság száma csökkent. A titói állam véres polgárháborúban szakadt darabjaira.
Az egykor vezető Szerbia minden befolyását elvesztette korábbi államalkotó nemzeteivel
szemben. Koszovó kiválásával
ők is Trianon- élményt éltek át.
Az új határok mögé került szerbek Vajdaságba telepítésével
az ottani magyarság létalapját
is megingatták. Sokat halhattunk arról, hogy a magyarok
lakta házakat végigjárva, a
bennlakókat rendre véresre
verték.
Mégis: a száz évvel ezelőttinél kedvezőbb a kép. A történelem kijózanított. Nemcsak
mi, a szomszédaink is igénylik,
jó jóban lenni a szomszédokkal.
HJ
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Sorsoltak a Magyar Kupában!
Miklós KC–Solymár SC
Euronovex USE–Gödi SE
Hajdúböszörményi TE–Hajdúnánás SK
Füzesabonyi SC–Eszterházy SC
Orosházi NKC–Szegedi NKE
Szekszárdi FGKC–Pázmánd NK KFT
Mohácsi TE–Rinyamenti KC
NEKA–Kozármisleny SE
Csurgói NKC–Budaörs KSN KFT.
Erőnyerők: FKSE Algyő, KK Ajka
1. forduló játéknapja: 2020.09.23.
A Versenykiírás értelmében a 3. fordulóban kapcsolódik be vaA Magyar Kézilabda Szövetségben kisorsolták a 2020-2021-es
lamennyi csapat, amely a 2020-2021. évi bajnokságban NBI-ben
szezon Női Magyar Kupa küzdelmei 1. fordulójának párosítását.
szerepel és nem a 4. vagy az 5. fordulóban kezdi meg szereplését;
a 4. fordulóban 2020-2021. évi NBI-es felnőtt bajnokságban szeNői Magyar Kupa, 1. forduló:
replő csapatok közül azok, akik nemzetközi kupában indulnak, de
nem végeztek a 2018-2019. évi NBI-es bajnokság 1-2. helyén; a
VS Dunakeszi–Pénzügyőr SE
2018-2019. évi NBI-es felnőtt bajnokságban 1-2. helyen végzett
DKA Dunakanyar–Kispest NKK
csapatok az 5. fordulóban kapcsolódnak be a Magyar Kupába.
Szentendrei NKE–Tempo KSE
CSNKC.HU
Szigetszentmiklósi NKSE–Vasas SC

Az NBI-es Szent István SE
csapatából érkezett a Csurgói
Női Kézilabda Clubhoz Schneider Éva jobbátlövő!
A tehetséges és rutinos
balkezes játékos reméljük sok
csurgói gólért lesz felelős.
Nagyon várja már, hogy újra
a kézilabdapályán lehessen, hiszen egy sérülés és a koronavírus és nehézzé tette számára a
2019/2020-as bajnokságot.
Sziszi, ahogy becenevén
szólítják Mezőszilason kezdett

el kézilabdázni.
Nevelőedzője Zámbó Tibor
volt, aki már előtte bátyját is
tanította.
Nem volt nagyon más lehetősége ebben a kis faluban, de
egyáltalán nem bánja hiszen
rengeteg élménnyel gazdagodott már általános iskolában is.
Több külföldi és hazai kupán
szerepeltek első csapatával és
ennek eredményeként majdnem az egész csapat Siófokra
igazolt.

Jobbátlövőnk hét évet töltött ott és ebből három éven
keresztül a felnőtt csapat tagjaként számtalan tapasztalatot
szerezhetett a nála jóval rutinosabb játékostársaktól.
Ezután Kispesten folytatta
a pályafutását, ahol az első évben sikerült feljutniuk ez első
osztályba.
Egy szombathelyi kitérővel
végül a Szent István SE csapatából igazolt, ide ahol azonnal
megnyertük az NBI/B keleti
csoportot.

Az előző szezonban sajnos
a rehabilitáció kapott nagyobb
szerepet páyafutásában, mivel
elszenvedte első nagyobb sérülését.
"Nagyon várom már a következő szezont Csurgón!" mondta szerződésének aláírásakor Schneider Éva.
Hajrá Sziszi!
Isten hozott Csurgón!
CSNKC.HU

FoTÓ: CSNKC.HU

FoTÓ: CSNKC.HU

NBI-ből érkezett a jobbátlövő Schneider Éva!
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Prágából tér haza Pusztai Petra a CSNKC kapuját védeni!

Az NBI/B osztály egyik legtehetségesebb kapusával egy
éves szerződést kötött ma klubunk!
Új kapusunk élettörténete

és pályája kalandos és izgalmas. Ismerjétek meg Pusztai
Petrát!
Kecskeméten kezdte el a kézilabdát kilenc évesen.

Itt Szőke Tünde, majd Korsós
Miklós voltak az edzői.
Ezután 13 évesen Hornyák
Lajos megkeresésére a Győri
Eto utánpótlásában folytatta.
Később szintén utánpótlásban korosztályos és NBI/B-s
bajnokságban szerepelt Tóth
Lászlóné, Konkoly Csaba, Róth
Kálmán, majd végül Danyi Gábor vezetésével.
A 2015-ös bajnoki szezont
a Szent István SE játékosaként
kezdte, de novemberben már
a Kecskemét játékosaként lépett pályára, ahol három évet
töltött, ebből egy évet NBI-ben.
Itt Marosán György volt az
edzője.
2018-ban
Hajdúnánásra

igazolt Molnár András csapatához.
Ez után kapott egy nagyon
jó lehetőséget külföldről, a Slavia Praha (Prága, Csehország)
csapatától, ahol nemzetközi
kupában is szerepelhett.
"Egy újabb kihívás érdekében, a következő szezonra a
Csurgó csapata mellett döntöttem, ahol remek körülmények
között és új lehetőségekkel
vághatok neki egy újabb évnek! - mondta Petra a csurgói
szerződésének aláírásakor.
Hajrá CSNKC! Hajrá Petra!
CSNKC.HU

FoTÓ: CSNKC.HU

FoTÓ: CSNKC.HU

Megérkezett Skaliczki László Mesteredzőnk Csurgóra!
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Szombaton megérkezett városunkba Skaliczki László Mesteredzőnk, aki elfoglalta lakását és ezt követően a Csurgói
Női Kézilabda Club elnökével
Szászfalvi Bencével bejárták
a hétfőn kezdődő alapozás lehetséges helyszíneit.
Klubunk vezetője megmutatta a csurgói labdarúgópályát, és a Városi Sportcsarnokban a kézilabdapályát, klubunk
szertárát valamint öltözőjét,
illetve a kinti rekoreán futópályát és műfüves focipályát a
rutinos Mesteredzőnek.
Skaliczki Mester így a már
korábban részletesen összeállított alapozási menetrendjéhez, már helyszíneket is tud
társítani.
A csurgói modern sportinfrastruktúráról elismerően
nyilatkozott Mesteredzőnk, aki
motiváltan kezdi meg felnőtt
lányainkkal a nyári alapozást,
hogy a legjobb fizikai és szellemi állapotban kezdhessük a
bajnokságot szeptemberben.
A helyszínbejárást követő-

en este a Városi Sportcsarnok
VIP termében klubunk teljes
edzői stábjával tartottunk egy
közös megbeszélést, valamint
bemutatkoztak edzőink felnőtt
csapatunk új Mesteredzőjének.
Az este étellel itallal remek
hangulatban és közös kötetlen
beszélgetésekkel zárult.
Vasárnap este felnőtt csapatunk csapatépítő rendezvényére kerül sor egy közös
bográcsozással egybekötve a
Zis-tón!
Az eseményről készült ös�szes képet klubunk Facebook
oldalán és klubunk honlapján a
GALÉRIA - FÉNYKÉPALBUM menüpontban tekinthetitek meg!
Hajrá CSNKC!
"Csurgón bajnokokat
nevelünk!"
CSNKC.HU
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Bringára fel!

csurgo.hu/csurgoeskornyeke

A kerékpározás újra reneszánszát éli. Köszönhető ez
elsősorban annak, hogy pályázati források segítségével sorra
készülnek el, újulnak meg a kerékpárutak. Míg a korábbi évek
során a különböző kerékpárút
építési fejlesztések nem egységes, központi tervek alapján,
hanem elsősorban a helyi igények kielégítése céljából épültek, a 2000-es évektől fogva
azonban egymáshoz szorosan
kapcsolódó, egymásra épülő
kerékpárútépítés kezdődött el.
A kerékpár, mint közlekedési
eszköz környezetkímélő választás, azonban a szabadidő
eltöltésének is kiváló módszere. Mellette szól, hogy akár
családi kirándulásokat is szervezhetünk, ma már gyönyörű
túraútvonalakon (Balatoni ke-

rékpárút, Fertő – tavi kerékpárút), pénztárca kímélő módon.
A kerékpározás számos pozitív
egészségügyi hatást gyakorol a
szervezetre, köszönhetően kiváló rekreációs hatásának.
A biciklizés az aerob, ciklikus
mozgásformák közé tartozik. Ez
azt jelenti, hogy a kerékpározás
során ugyanaz a mozdulatsor
egymás után gyorsan ismétlődik, és a mozgás dinamikus,
vagyis oxigén jelenlétében
megy végbe. A legfontosabb
egészségügyi
vonatkozása,
mindamellett, hogy nem terheli az izületeket, kiválóan edzi a
szív- és vérkeringési rendszert,
a test összes izmát megmozgatja. Kerékpározás közben a
légzésszám emelkedik és a szív
munkája fokozódik: a pulzus
nő, a vérnyomás emelkedik,

Cs rgó és Környéke
Csurgó és Környéke - Közéleti és
kulturális lap
Megjelenik (2020./07. szám):
2020. július 29.
Lapzárta:
minden hónap 20-án!

ezáltal a vérkeringés élénkül. A
rendszeres kerékpározás nagymértékben javítja a terhelhetőséget, a szervezet fizikai teljesítőképességét.
Mindmellett meg kell említnünk, hogy ez a tevékenység a
time-life sportok közé tartozik,
azaz egész életen át űzhető. A
szabad levegő, a természetbe
való belesimulás, a bennünket
körülvevő éltető környezet felelmelő látványa csak fokozza
előnyeit.
A szabadidős kerékpározásra
térségünkben is van lehetőség, számos alkalmat kínálnak
erre a civil egyesületek (Csurgói Szív Egyesület) illetve a
településen működő Csurgói
Egészségfejlesztési Iroda programjai. Mindezekre a szervezetek közösségi oldalán lehet
jelentkezni. A meghírdetett

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

távok, még a kezdőknek is teljesíthetők. Így hát: Bringára fel!
BV
Forrás:
1.
Dr. Kónya Judit: Miért
is jó a kerékpározás? https://
www.webbeteg.hu/cikkek/
sport_egeszseg/2326/kerekparozas-es-egeszseg
2.
Magyarország kerékpárút-hálózata https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g_ker%C3%A9kp%C3%A1r%C3%BAt-h%C3%A1l%C3%B3zata
3.
Az
ország
10
legszebb
bringaútvonala
https://www.origo.hu/
utazas/20100418-az-orszag-10-legszebb-bringautvonala.html

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.

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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