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Becsengetnek? Becsengetnek!!

Tóth Viktor Alexander leendő
elsősként már
készen áll az iskolára
Ilyenkor, augusztus végén
áltakában a szülők és a gyerekek a tanévkezdés utolsó előkészületeket végzik, ellenőrzik,
megvan-e minden, amire az új
tanévben a diáknak szüksége
lesz. Az aktuális vírus helyzet
okán a leendő óvodások, iskolások, intézményvezetők hetek
óta együtt figyelik a híreket,

Cs rgó és Környéke
Csurgó és Környéke - Közéleti és
kulturális lap
Megjelenik (2020./08. szám):
2020. augusztus 27.
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.

tanévet. Az 5-8. osztályok 76an, míg a gimnáziumi tanulók
a négy évfolyamon 134-en
várják a becsngetést. Így az
intézmény osszesen 288 diák
számára nyítja ki a kapuit.
A Kolping Nagyváthy János
Technikum,
Szakgimnázium,
Szakképző Iskola és Kollégium
oktatási rendszerében 295 fővel indul a tanév.
Vargáné Nagy Viola igazgató
intézményi adataiból kitűnik,
hogy 16 osztályban a legváltozatosabb képzési formák közül
választhattak az iskolába kerülő diákok. A szociális, pedagógiai, ipari és mezőgazdasági
területek változatos lehetőségeket kínáltak, melynek eredményeképpen a Kolping iskola
295 fő beiratkozott tanulóval a
városunk legtöbb diákot befogadó intézménye lett.
Az adatokból kitűnik, hogy
Csurgó ebben a tanévben is valóban iskolaváros lesz! Összességében az óvódától a középiskolákig 1130 fő kis és nagy
gyermek, diák a híradásokból
most már biztosan tudhatja:
Szólni fog a csengő! Becsengetnek!
VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA

Ünnepi szentmisével, és csendes
koszorúzással emlékeztek augusztus 20-án

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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A Csurgó és Környéke
Közéleti és kulturális lap
2020/8. száma a Nemzeti
Kulturális Alap támogatásával valósult meg.
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közben fokozatosan nőni fog,
hiszen a kisgyermekek már a
két és fél éves kor betöltése
után is megkezdhetik az óvodai
életüket.
A Kaposvári Tankerületi
Központ tájékoztatása szerint
a Csurgói Eötvös József Sportiskolai Általános Iskolában 29
fő kis elsős kezdi meg az iskolai
életét. Az alsós osztályokban
125, míg a felsősöknél 152,
összesen 277 diáknak szólal
meg majd a szeptemberi csengőszó.
A Csurgói Eötvös József
Sportiskolai Általános Iskola II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskolájában az alsósok létszáma 57
fő, ebből 16 fő első osztályosként ismerkedik majd az iskolai
élettel. A felsős osztályokban
53-an, így az intézményben
összesen 110-en ülnek az első
napon az iskola padokba.
A Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium 12 évfolyamon 16 osztállyal índítja
el a 2020/2021-es tanévet.
Füstösné Ábrahám Judit
igazgató tájékoztatása alapján
tudhatjuk, hogy a kis elsősök
26-an, az 1-4. osztályok ös�szesen 78-an kezdik meg a

hogy vajon szólni fog a csengő? Becsengetnek?
A hónap vége felé megjelenő hírek szerint normál menetrend szerint tervezi a kormány
a tanévet, a hamarosan megjelenő rendelet szerint szeptember 1-jén hagyományosan
indulhatnak az óvodai, iskolai
oktatások.
Csurgót a múltban és a jelenben is nagyhírű iskolavárosként tartották és tartják
számon, ahol az első köznevelési intézménytől az óvodától
a középiskolás évikeig többféle oktatási intézményben is,
helyben tanulhatnak a csurgói
gyermekek.
A településen jelenleg a 7
csoportos Csurgói Városi Óvodák jelenik meg elsőként a köznevelés rendszerében.
Tóthné Tamás Zsuzsanna intézményvezető tájékoztatása
szerint a Hétszínvirág óvodában 19, a Mesevár óvodában
48, a Mókuskert óvodában pedig 93 kisgyermekkel nyítnak
szeptember 1-én. Az összesen
160-as létszám azonban év

Ünnepi szentmisével, és csendes koszorúzással emlékeztek az
államalapítás ünnepére augusztus 20-án Csurgón. A programok a
Szentlélek templomban megtartott ünnepi szentmisével kezdődtek, melyet Göndics János esperes-plébános celebrált. Ezt követően a résztvevők a meglemlékezés koszorúit helyezték el. SZVK
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Rendkívüli támogatással segítette az önkormányzat
folytatás az első oldalról
a csurgói villámárvíz károsultjait

Csurgón öntötték össze az
adománybúzát

Több zalai, valamint somogyi település mellett Csurgón
is jelentős károkat okozott a
július 24-25-én hirtelen lezúduló, extrém mennyiségű csapadék.
Csurgó Város Önkormányzata a helyszínen nyújtott segítségen túl, közel 2 millió forint
rendkívüli támogatást juttatott
a károsultaknak. A hirtelen
jött segítségnek köszönhetően a lakók megkezdhették a
tönkrement bútorok, műszaki
cikkek pótlását. Csurgó Város
Önkormányzata a lakók kérésé-

re újabb konténert biztosított
a tönkrement berendezések
számára. Mindazon túl, hogy
a károsultak már július 25én vasárnap fertőtlenítőszert
kaptak, a Csurgói Városgazdálkodási Kft. munkatársai, ahol
kérték, fertőtlenítő permettel
elvégezték a lakások, udvarok,
kertek fertőtlenítését. A gátak
megerősítése is megtörtént. A
lakók kérését az önkormányzat továbbra is lehetőségeihez
mérten próbálja kielégíteni.

búza mennyisége, az akciónak
pedig már az egész Kárpát-medencére vannak követői.
Az adománybúza csurgói
összeöntése után a gabonát a
barcsi malomban őrlik meg. A

lisztből idős- és gyermekotthonok, intézmények és rászorulók
kapnak majd a határokon innen
és túl.

CSURGO.HU

KAPOS.HU
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Bringázz hétköznap is, legyen minden napod olyan,
mint a hétvégéd!

Idén 28 tonna gabonát ajánlottak fel a somogyi gazdák a
Magyarok Kenyere Program
számára. Ez tizedével több
mint tavaly. A szemeket a barcsi malomban őrlik majd meg.
Idén 250 somogyi mezőgazdasági vállalkozó tett hozzá
a Magyarok Kenyere Program
15 millió búzaszeméhez. A
megye gazdái a kezdetek óta
támogatják ezt a jótékonysági
kezdeményezést. Idén, annak
ellenére több búzát ajánlottak
fel Somogyban, hogy a megyében nagyjából 15 százalékkal
kevesebb termett, mint egy
évvel korábban - mondta el
szombaton Csurgón a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara somogyi elnöke, Berek Gábor: "Jobban meg tudjuk becsülni a gaz-

dák adományát, ha figyelembe
vesszük, hogy az idei év időjárása nem volt kedvező a búzatermelőknek sem. Ők mégis
adtak, hogy ezt a példaértékű
nemzetegyesítő ügyet szolgálják adományaikkal."
A Magyar Gazdakörök és
Gazdaszövetkezetek Országos
Szövetségének megyei elnöke,
Szabó Tamás pedig arról beszélt, hogy bár a technológiák
sokat változtak az elmúlt évtizedekben, egy valami állandó
maradt: "A búzaszem ugyanúgy csírázik. Ugyanúgy kel ki.
Ugyanúgy bokrosodik. Ugyanúgy hoz kalászt. A Gondviselő
szerepe meghatározó ebben a
folyamatban."
Országosan is évről-évre
nő a jótékony célra fordítható

Egyre többen fedezik fel, mennyivel jobb hétköznap kerékpárral
közlekedni. Te még nem vagy köztük?
Kerékpárral egyszerűen, gyorsan, olcsón és időben ott lehetsz
a munkahelyeden, elintézheted a bevásárlást, találkozhatsz a
barátaiddal vagy mozoghatsz a családoddal.
Nem hiszed el? Gondolj arra, mennyi időt veszítesz a tömegközlekedésre várva, vagy autóval a dugóban és parkolóhelyet
keresve.
Átlagos hétköznapi távolságokon verhetetlen a kerékpár!
Mindeközben egészségesebb leszel és a környezetet is kíméled.
Próbáld ki! Bringázz hétköznap is!
Hasznos tanácsok a Kerékpárosklub Kisokosban: http://kerekparosklub.hu/kisokos
Szervező: Magyar Kerékpárosklub
Főtámogató: Aktív Magyarország, BKK - Budapesti Közlekedési
Központ
Támogatók: Innovációs és Technológiai Minisztérium, Stevens
Bikes, Cross, Kelly’s, Gepida, Magyarországi Református Egyház,
Neuzer, Merida, Csepel, Flowcycle, hello Bringás
https://bringazzamunkaba.hu/
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A legnagyobb érték
Arra a kérdésre, mi a legnagyobb érték, a legnagyobb
természetességgel válaszoltak: az ember. Csakhogy mintha mostanára kikopott volna
a köztudatból. Évek óta sehol
sem hallottam. Mint ahogy azt
a nehezen kikezdhető életigazságot sem, hogy minden érték
forrása a munka.
Egyre inkább magunknak
élünk. Fekete Gyula sorozata
a Nők Lapjában már fél évszázaddal ezelőtt figyelmeztetett
erre a veszélyre.
A véradás, egymás segítése életmentés. Azt már régóta
tudom, hogy ha vérhiány van,
vidékre mennek. Mivel meg
akartam győződni, tudatosan
figyeltem az erről szóló híra-

dásokat. Egyszer aztán valaki
el is szólta magát: a budapestiek véradási hajlandósága az
országos átlag 40 %-a. Tehát
fele annyiukban sem él a segíteni akarás e szándéka, mint
az egész ország lakosságáéban. Ha pedig a főváros: vidék
arányt nézzük, 1000 emberre
vetítve a vidékiek háromszor
annyian élnek a segítségnyújtás e formájával.
A mostani járványügyi helyzet első szakaszában a bevezetett korlátozó intézkedések
nagy önfegyelmet igényeltek,
lemondással jártak. Az egyik
kereskedelmi televízió beszélgetős vitaműsorában még
a járvány kezdetén kikérték
a nézők véleményét, enged-

–Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

nének-e a korlátozásokon. A
stúdióban ülők az eredményre
várva, már előre dörzsölték a
kezüket. A nézők szavazásának
eredményét meglátva azonban
mintha leforrázták volna őket:
70 %-nál többen ugyanis úgy
gondolták, jobb, ha továbbra is
fegyelmezetten vigyázunk magunkra, egymásra.
A járvány vesztesei közül a
média következetesen a szórakoztató ipart teszi az első
helyre, mintha csak ez lenne
a legnagyobb gondunk. Életünk mindenképpen átalakul.
A bezártság nehéz heteiben
felértékelődött a szabad tér,
a kimozdulás lehetősége. A
csurgóiak önfegyelme akár
példamutató is lehet. Lehetett

a kertben, a szőlőben dolgozni,
jó levegőn lenni. Szerencsésen
elkerültük a veszélyt, nem volt
megbetegedés.
A világ a járvány fogadására
többféle megoldást keresett.
Tudjuk, hogy nincs vége, az is
lehet, hogy a neheze még vis�sza van. Összehasonlításra az
azonos lélekszámú országok a
legalkalmasabbak. Napról-napra követem a svédországi helyzet alakulását. 2020. augusztus
15-ig a más úton járó Svédországban 5783-an haltak meg,
nálunk 606-an, 9,5-szer annyian, mint nálunk. A különbség
854 %. Az eltérés tehát – bár
sohasem használom ezt a divatos szót – szignifikáns. Mi az
életet választottuk.
HJ

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!

A jogosultak részére 0-24 óráig tartó ügyeleti
tevékenységet jelent.
A saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt
rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy
fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel
fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítjuk:
a.) az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen
történő haladéktalan megjelenését,
b.) a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges
azonnali intézkedés megtételét,
c.) szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését.
Az ellátásért személyi térítési díjat kell fizetni, mely jövedelemfüggő
(napi 10 illetve 20 FT).

A készülék igényelhető: Csurgó Járási Család- és
Gyermekjóléti Központ és Szolgálat
8840 Csurgó, Kossuth u. 1
Tel.: 06-82-472-432
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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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Kukoris volt a főszereplő a csurgónagymartoni fesztiválon

Szívet-gyomrot melengető
fenséges sült tészta illat fogadta augusztus 16-án a csurgónagymartoni kukorisfesztiválra
kilátogató belépőt a település
közösségi
rendezvényeinek
helyet adó pajtaudvarban.
A kemencékhez közelebb

érve már láthatóvá váltak az
eseménynek nevet adó kerekre
font kelttészta költemények,
melyek az ügyes kezű asszonyok kezei közül kerültek a forró kemencébe. A munkában az
egyik legidősebb közreműködő, a 84 éves Peterdi Józsefné,

Bözsi néni volt, aki egymaga 4
kemencényi kukoris alá fűtötte
fel a kemencét.
A kukoris fesztivál népszerűségét bizonyítja, hogy
a rendezvényre az egész nap
folyamán bőségesen érkeztek
a résztvevők és látogatók egyaránt. A napi rogramok sorát
főzőverseny, horgász verseny,
különböző fellépők, és előadók
szereplése tette színessé és
változatossá.
A legkisebbek szórakozásáról ugrálóvár, pónilovaglás, óriás csuszda és körhinta is gondoskodott.
Kiss Ferenc polgármester
elmondása szerint Csurgónagymartonnak jelenleg közel
180 fő lakosa van, amelyből
egy 10-20-fős aktív csapat segítségével már napokkal a rendezvény előtt megkezdődtek
az előkészületek. Az esemény
anyagi hátterét saját erővel kiegészített hazai pályázati for-

rásból, valamint a szponzorok
támogatásából sikerült biztosítani.
A polgármester tájéloztatójában kiemelte, hogy a rendezvény legnagyobb jelentősége
az emberi kapcsolatok ápolásában rejlik, ugyanis ilyenkor
van az embereknek alkalmuk
kilépni az ajtón, nagyobb társaságban beszélgetni, közeledni
egymás felé. Így találkozhatnak egymással azok is, akik valamikor elszármaztak a faluból.
Az itt élők szíveslátásukkal
bebizonyították, hogy egy maroknyi falu is lehet a világ közepe, hogy a vidám, örömteli
együttléthez sem kell cifra palota, hanem elég egy jó ételekkel, kedves szóval és szerető
vendégfogadással megtöltött
pajta is.
VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA

Iskolára hangolódtak - játszva tanultak
Augusztus második hetében, immár
harmadik alkalommal szervezte meg a Super Women’s Egészségműhely az Iskolára
Hangoló Tábort, amely a Tanulás Könnyítő Programra épülve, játékosan készítette
fel a gyerekeket a hamarosan kezdődő új
tanévre. A szervezők – Balogh Veronika
(TKP oktató) és Kovácsné Virág Gyöngyi
(asszisztens) - leendő iskolásokat és kisiskolásokat vártak a reggel nyolctól délután
négy óráig tartó programokra, napi háromszori étkezés és az egészségügyi előírások
pontos betartása mellett. A délelőtt folymán két csoportban, 10-10 fővel tanulás
könnyítő foglalkozáson vettek részt a gyerekek, ahol élvezetes matematika, gondolkodtató logikai feladatok, kommunikációs
és nyelvi képességek fejlesztése, szövegértési gyakorlatok, olvasás és írás szerepeltek, mindez sok mozgással összekötve.
Emellett napjaik kreatívan teltek. Készült
itt saját iskolatáska rajz, órarend, projekt
az iskolakezdéshez szükséges eszközökről,
éjszakai fényként használható manóház
sógyurmából, amellyel az alkotás örö-

Iskolára Hangoló Tábor 2020
mét is megtapasztalhatták a gyerekek. Az
otthoni jócselekedet lapok segítségével
minden napra jutott önként vállalt otthoni
feladat, amelyet elvégzés esetén a szülő
aláírásával igazolt. Heti két alkalommal a
Városi Uszodába is ellátogatott a vidám
kis csapat. Kiegészítő programként Gáncsos Ildikóval gyöngyöt fűztek, Kupó Milán gyerekjóga órát tartott, Füstös Gábor
a népitánc alapjaival ismertette meg a

gyerekeket. A legnagyobb meglepetést a
Zsonglőrület csapata (Hadi Róbert-Csepeli
Bernadett) okozta a résztvevőknek, a vidám bohóc-zsonglőr előadás után, az arcfestés szintén nagy örömet okozott.
A napközis tábor a részvételről szóló oklevelek és ajándékok kiosztásával zárult. A
szervezők bíznak abban, hogy a táborban
részvevő gyerekeknek sikerült ráhangolódni az előttük álló feladatokra.
BV
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Polgármesteri sajtótájékoztató az árvízről és az azt követő
intézkedésekről

Sajtótájékoztatót tartott augusztus 11-én Füstös János polgármester. Témája a július végi árvízhelyzet volt. Füstös János
polgármester. Köszönetet mondott mindenkinek, aki segítséget
nyújtott ebben a nehéz helyzetben. Kiemelte azokat az intézkedéseket is, melyek az azóta eltelt időszakban születtek a károk
enyhítése érdekében.
A következő intézkedések
Tisztelt lakosság, nagy tisztelettel köszöntök mindenkit a történtek: megkezdődött előmai sajtótájékoztatón. Szeret- ször az első védekezési vonalném tájékoztatni a csurgóiakat nak az elindítása, ez a patak
a július 25-én kialakult rendkí- partján történt, ezt követően,
vüli, időjárás tekintetében ki- ahogy a vízszint emelkedett,
alakult helyzetről. Július 25-én úgy a második védekezési vo8 órától, harmadfokú ár- és bel- nallal az udvaroknak, és az
vízvédelmi készültséget rendeltem el. A rendkívüli időjárás
következtében nagyon-nagyon
rövid idő alatt, 14 óra alatt,
közel 200 mm csapadék esett.
Csurgó városának a leginkább
érintettebb és leginkább veszélyeztetettebb területe a
Máriás patak, illetve annak környezetében élők, a Béke és az
Ady Endre utcában lakóknak a
kertjét, illetve a házát veszélyeztette a víz. A Máriás patak ingatlanoknak a bejáratánál
előtt, a Sankoló tóval együtt, történt meg a védekezés. Közel
összesen 18 darab halastó ta- 5000 darab homokzsáknak a
lálható, ezeknek a vízgyűjtő kihelyezése történt meg. Gátterülete, Ágneslaktól egészen szakadás nem történt egyik
Iharosig terjed, tehát egy na- tónál sem. 2019. márciuságyon nagy vízgyűjtő területről ban volt egy nagy volumenű
beszélünk. A halastavak, illet- pataktisztítás, a Gyékényes
ve a Sankoló tónak is az üzemi irányába haladó útnak a hídjászinten volt tartva a víz szintje, tól, a József Attila utcai hídtól,
azonban a rendkívüli nagyon déli irányba 300 méterig lévő
gyors, tehát ahogy mondtam terület az, ami az önkormány14 órás csapadéknak az elveze- zati terület. Az előtte lévő, az
tését a Máriás patak nem bírta, északi és a déli irányban elezért a Máriás patak medréből helyezkedő terület, a vízügy
területe, tehát mi ezen a terükilépett.

leten végeztük el, annak idején
a munkát. Ez magában foglalta
a védett oldalon a töltésnek a
magasítását, közel fél méteres
magasítás történt. Mint ahogy
mondtam, ez 2019 tavaszán
történt. Illetve a régi fatelepnél, egy áteresz építése is megtörtént. Azonban a kialakult
szélsőséges időjárási viszonyok következtében, a Máriás
patak kilépett a medréből, és
a Béke utcában 35 családnak
az értékét, udvarát, lakását
veszélyeztette. Az Ady Endre
utcának a déli részén, a fagyárhoz közel eső szakaszon, pedig
3 családi háznak a kertjét, és
az ingatlanját veszélyeztette.
Több intézkedés történt meg
már a szombati napon, tehát
ahogy mondtam elkezdődött
a védekezés, illetve az ezt követő napokban a fertőtlenítés,
illetve rendkívüli támogatást
adtunk differenciált módon a

családoknak. Azoknál a családoknál, ahol nagyobb mértékű volt a kár, tehát a házba
is befolyt a víz, ez körülbelül
5 család, tehát a lakórészt is
veszélyeztette, ott magasabb
összeget adtunk támogatásként, akinél a kertjét, vagy a
kinti kerti gépeket, kiskertet,
konyhakertet, állatokat veszélyeztette, okozott veszteséget,
ott kisebb mértékű támogatást
adtunk. Ez a rendkívüli támogatás közel 2 millió forintos
nagyságrend volt. A jogszabály
szerint a veszélyhelyzet kihir-

detését követő 7 napon belül
kell benyújtani egy visz major
pályázatot. Ennek a visz major
pályázatnak a benyújtása meg
is történt, és a veszélyhelyzet
elrendelésétől számított 3 napon belül a katasztrófa védelem munkatársai a helyszínre
jöttek, és ott helyszínbejárás
alapján megnézték, fotókat
készítettek, illetve különböző dokumentumokat kértek.
Illetve augusztus 26-án az Államkincstárnak a munkatársai
fogják átnézni a benyújtott
pályázatot, ezt követően terjesztik a kormányhivatalhoz,
a kormányhivatal pedig a kormány elé döntésre készítik elő.
A visz major pályázat keretein
belül szeretném hangsúlyozni,
hogy 2 lehetőség van, tehát
egyrészt a védekezési költségeket tudjuk elszámolni, amelyek a védekezéskor felmerültek, illetve a helyre állításnak a
költségeit tudtuk beépíteni. Az
önkormányzati ingatlanokon,
illetve az önkormányzat kötelező szolgálat-feladat ellátását
szolgáló területein. Ezért tudtuk beépíteni, nemcsak a Béke
utcai területet, hanem mivel a
nagymértékű csapadék, a Csurgói szőlőhegybe vezető utaknál is jelentős mértékű károsodást okozott, nagyon komoly
hordalék lehordást okozott, és
néhány helyen szinte járhatatlan volt az út, ehhez kapcsolódóan is, tehát egy csomagban
benyújtásra került a visz major
pályázat közel 30 millió forint
értékben, és várjuk a pozitív
döntést. Mindezen túl, lehetőség van, egyedi miniszteri
keretnek az elnyerésére, ezen
a dokumentumon jelenleg dolgozunk, dolgoznak a kollégák,
amelyek, ugye magukban foglalják, a nem önkormányzati terület, illetve a nem önkormányzati kötelező feladat ellátást
szolgáló területnek illetve az
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ingatlanokban okozott károknak az elhárítását, kártalanítását. Ennek a felmérése folyamatban van, tehát akár az ott
lakók, illetve a Béke utcai szakaszon 2 vállalkozásnak van a
telephelye, ott is nagyobb mértékű kár történt, és ezeknek a
felmérése is folyamatban van.
Megpróbáljuk ezt egy csomagban beadni. Illetve a visz major
pályázat, nem vonatkozik a további munkálatokra, ezt követően tehát szeretnénk egyedi
miniszteri keretből a Máriás
patak töltésének a további
megerősítésére is pályázati
forrást elnyerni. Szükséges, hiszen úgy látjuk, hogy egyrészt
az időjárás, illetve a csapadéknak, az ilyen mértékű előfordulása, gyakorisága elképzelhető,
hogy a közel jövőben is meg
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fog jeleni, ezért még inkább
meg fogjuk erősíteni ezt a töltést. Tehát ezek a munkálatok
történtek az elmúlt időszakban. Én szeretném megköszönni mindenkinek azt a munkát,
amit az elmúlt napokban, hetekben végre hajtottak. A veszélyhelyzet jelenleg is fennáll, ez a határozat még nem lett
vissza vonva, de én azt gondolom, hogy tényleg példa értékű
volt az az összefogás, ahogy
az ott lakók, az önkéntesek, a
tűzoltóság, a katasztrófavédelem emberei, illetve a Csurgói
Városgazdálkodási Kft. Káplár
István ügyvezető úr vezetésével helyt álltak. Azt gondolom,
hogy csak így közösen, együtt
tudjuk ezt a helyzetet kezelni,
az ott lakók, az önkormányzat,
a városgazdálkodási kft., ka-

tasztrófa védelem, a vízügy, a
tógazdákkal közös együttműködésben. Kezdeményeztem
egy egyeztetést a közel jövőben a vízügy a kollégáival,
munkatársaival, annak érdeké-

óvhatjuk meg értékeinket, és a
családokat, családjainkat tudjuk biztonságban tartani, és talán a legfontosabb, mindamellett az összefogás és a példa
értékű munka mellett, hogy

ben, hogy ha legközelebb ilyen
mennyiségű csapadék esik,
akkor amennyire lehet, minimalizáljuk ezt a károkozást.
Azt gondolom, hogy ezzel az
összefogással, együtt közösen

imádkozunk, hogy legközelebb
ilyen mértékű csapadék ne forduljon elő itt a térségünkben.
Köszönöm szépen.
(Elhangzott: 2020.08.11-én)
SZVK

Temetői csendben…
Hirtelen elmentél. Nem feledünk sohasem.
Fiatal édesapa tragikus halálára emlékeztetnek e sorok. Balogh Ödön MÁV
főmérnökre, aki 1929-ben, a pécsi üzemmérnökség sellyei vasútállomásról került
áthelyezésre Csurgóra. Mint beosztott főmérnök, feleségével, Rózával, és gyermekeivel, Gézával és Edittel költözött be a
MÁV Osztálymérnökség épületének emeleti lakásába.
Ötödik éve laktak Csurgón, mikor Balatonkeresztúron telket vásárolt, és 1934
tavaszán nyaralójának építésébe kezdett.
Ekkor, 1934. június 1-én következett be
a váratlan tragédia, melyről egykori sajtóelődünk a Belsősomogy 1934. június 3-i
száma így tudosított:

Törött sarkú, fekete márványlap húzódik meg szerényen a zsidó temető egy másik sírkövéhez támasztva, rajta a megható
felirattal:
BALOG ÖDÖN
MÁV FŐMÉRNÖK
TART. FŐHADNAGY
1891-1934
Jó férj, jó apa, testvér nyugszik e sírnak
ölében.
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„Balogh Ödön főmérnök tragikus halála. Tegnap délután futótűzként terjedt
el városunkban a megdöbbentő hír, hogy
Balogh Ödön, a csurgói Máv osztálymérnökséghez beosztott főmérnök Balatonkeresztúron hirtelen meghalt. Balogh
főmérnök pénteken reggel 6 órakor utazott el Csurgóról Baltonkeresztúrra, ahol
nyaralot építtet magának, s az építkezést
ment ellenőrízni. Elutazása előtt még eldicsekedett ismerőseinek, hogy az építkezést hamarosan befejezik, s a nyáron már

saját villájukba fognak nyaralni. Délelőtt
az épülő villája közelében bement a vasúti
őrházba, hogy a kezét megmossa, eközben
rosszullét fogta el, összeesett és még mielőtt orvosi segítség érkezett volna, meghalt. Szívszélhüdés okozta a halálát. 44
éves volt és 5 év óta teljesített szolgálatot
a csurgói osztálymérnökségen. Halála városszerte őszinte nagy részvétet keltett.
Temetése f. hó 3-án délelőtt 9 órakor lesz
Csurgón.”
A cikkből kitűnik, hogy a temetésére
már a halálát követő második napon sor
került hiszen a zsidó temetési szokások
szerint a temetést a halált követő 24 órán
belül, de legfeljebb 3 napon belül meg kell
szervezni.
A nagy tragédia ellenére a család nem
maradt magára. Balogh Ödön kitűnően
tanuló gyermekeit a Magyar Vasúti és Hajózási Klub szociális bizottsága éveken keresztül 25-30 pengő ösztöndíjban részesítette.
A gyermekek időközben felnőttek, de a
család tragédiája ezzel még nem ért véget.
Balogh Ödön fia, az 1921-ben született
Géza 1944-ben vált a brutális Holokauszt
értelmetlen áldozatává.
VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA

INTERJÚ
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Alem Toskić - Eltökéltség, szorgalom, munkába vetett hit
A Csurgói KK edzője pályafutását szülővárosának csapatában, az RK Pribojban kezdte. 2005-ig
volt a belgrádi Partizan játékosa, azt követően pedig Horvátországba, az RK Zagrebhez szerződött, ahol 2006-ban és 2007-ben bajnok és kupagyőztes lett a csapattal. 2007 és 2013 között
hat éven át kézilabdázott a Celje együttesében, kétszer nyert ez idő alatt bajnoki címet, háromszor pedig kupagyőzelmet ünnepelhetett. 2013 nyarán igazolt a macedón Vardar Szkopjéhoz.
Kétszeres bajnok lett a csapattal, a 2013/2014-es idényben pedig a SEHA-ligát is megnyerék. Ezt
követően visszatért Szlovéniába, a Gorenje Velenjéhez. 2018-ban igazolt Csurgóra, egy sikeres
évad után, 2019 októberében fejezte be pályafutását, a csurgói csapat edzői stábjában vállalt
munkát. Hol máshol, mint az edzői öltözőben készítettünk vele az interjút, ahol Pavlović Darko
volt segítségünkre a fordításban.
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amikor elkerültem a családi
köryezetből. Arra törekedtem,
hogy úgy álljam meg a helyem,
hogy többet ne is kerüljek
vissza. Ha vissza kellett volna
mennem, az azt jelentette volna, hogy valamit nem csinálok
jól. Azt mondtam magamnak,
hogy mindent meg kell tennem
azért, hogy ez ne történjen
meg. Ekkor indult el az én igazi
kézilabdás pályafutásom. Bár
az elején nagyon hiányzott az
otthonom, de tudatosítottam
magamban a céljaimat, így legyőztem a honvágyamat.

Hogyan ismerkedtél meg a kézilabdával? Volt valaki, aki ezt
a sportágat űzte a családban?
- Bár gyerekkorban több sportot is kipróbáltam, teljesen véletlenül mentem el a kézilabda
irányába. Abban a városban,
ahol éltem, akkor felfelé ívelt
ez a sportág, a baráti körömből
voltak olyanok, akik kézilabdáztak, így jutottam én is el az
edzésekre. Tulajdonképpen a
családomban senki nem sportolt aktívan.
A családod mit szólt a válasz-

tásodhoz?
- A családom mindig támogatott mindenben, de számukra
az iskola, a tanulás volt az első
helyen. Így a kezdetekkor még
annyira nem érdekelte őket a
sport, egyedül mentem mindenen keresztül. Utólag talán
így jobb is volt. Nem voltam
kiváltságos, anya-apa kedvence, egyedül kellett mindenért
megküzdenem. Ahogy említettem, a családomból senki
nem sportolt versenyszerűen,
magam döntöttem úgy, hogy
egy másik utat választok. Igye-

keztem mindent magamtól jól
csinálni, végül elköltöztem otthonról.
Hány éves korodban hagytad
el a családi házat?
- 19 évesen.
Van testvéred?
- Igen, van egy nővérem.
Mikor vált az nyilvánvalóvá,
hogy neked ez lesz az életed?
- Így utólag visszagondolva,
magam sem tudom eldönteni,
hogy érett voltam, vagy sem,

De ez az elvágyódás nem azért
volt, mert az otthoni körülmények nem voltak megfelelőek,
hanem mert többre vágytál?
- Haza mindig vissza lehet
menni, de én előrébb szerettem volna jutni.
Volt példaképed, akit követni
szerettél volna?
- Klasszikus éretlemben vett
példaképem nem volt. Bárhol
is voltam, mindig jó emberek voltak körülöttem, akiktől
tanulhattam.
Szerencsésnek
mondhatom magam, mert az
edzők is, akikkel a pályafutásom elején dolgoztam, nem
csak jó edzők, hanem jó pedagógusok is voltak. Utólag úgy
gondolom, hogy a fiatal sportolóknak ez a legfontosabb.
Nagyon veszélyes tud lenni, ha
fiatalon elmész otthonról, egy
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olyan világba, ahol mindened
megvan.
Te voltál veszélyben? Elvitt valaha a hírnév, vagy a sportolói
léttel együtt járó magasabb
anyagi életszinvonal?
- Nem, soha! Nekem, amikor
elkerültem otthonról, már csak
a kézilabda lebegett a szemem
előtt. A mostani generációnak
sokkal nehezebb helyzete van,
jóval több a kihívás, és a lehetőség is arra, hogy az életük
rossz irányt vegyen.
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kezdenem, újra ugyanezt az
utat választanám. Semmit nem
bánok, sajnálok!
Mi az, amit a sporttól, az edzéseken, az edzőidtől, a csapattársaidtól megtanultál?
- Az első az, hogy SPORTEMBER
lettem! Nagyon nehéz annak
lenni, ehhez nagyon sok mindenről le kell tudni mondani.
Hányszor fordult elő, hogy
bár a barátaim hívtak, de én
nem mentem! Korosztálytól
korosztályig, lépésről lépésre
haladtam – éppen a csapatom

meg kell elégedni a kis dolgokkal. Ebből fakad talán, hogy
teljesen normális életet élek,
nem élünk nagylábon. Voltak
nehéz időszakok is az életemben, ezekben az időszakokban
tanultam meg a munka értékét. Ahhoz, hogy előre lépjünk
valamiben, azért dolgozni kell.
Ha én más értékrendet kaptam
volna a szüleimtől, ki tudja, talán nem is lettem volna sikeres.

én ilyen sikereket érehetek el.
A mai napig, ha hazamegyek,
nagyon sok ember elismeri,
hogy amikor még kis csapatokban játszottam, nem hittek
bennem. Kis duci voltam, sőt,
az elején nem is ebben a pozícióban játszottam, a junior válogatottban is irányítóban szerepeltettek. Azt mondták, hogy
közepes szintű játékos lehetek.
Mindig voltak ügyesebbek, akik
jobban teljesítettek, de ez engem soha nem zavart. Lehet,
hogy az elején úgy éreztem,

Mit adott számodra a kézilabda?
- A legnagyobb dolog, hogy
EMBER maradtam! A karrierben
nem csak a pénz a fontos, hanem maga az élet a sportkarrier alatt és után is! Az én legnagyobb nyereségem a karrier
alatt, hogy bár sok mindenen
keresztülmentem, mégis két
lábbal a földön maradtam.
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Mi volt a legnagyobb sportsikered?
- Az Európa-bajnoki ezüsérem.

Mikor kerültél a korosztályos
válogatottba?
- A junior válogatottba kerültem először be, nem sokkal azután, mikor otthonról eljöttem,
majd 21 évesen, már a felnőtt
válogatott keretébe is beválogattak.
Ha a testvéremet, Balogh
Beatrix olimpiai ezüstérmes
kézilabdázót, arról faggatják,
hogy megérte-e ez a hatalmas
fizikai terheléssel, rengeteg
önfeladással és sok sérüléssel
tarkított életpálya, akkor ő
mindig határozott „igen”-nel
válaszol. Te hogy válaszolnál
erre a kérdésre?
- Soha nem cseréltem volna
mással! Ha most újra kellene
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kapitányával beszéltem erről
a minap. Egy sportkarrierben
mindig az adott nap a legfontosabb. Mindig az a nap. És a
másnap megint…Nincs majd
holnap! Engem erre tanítottak
mindig…szép lassan, lépcsőről-lépcsőre előre, felfelé. Én
a karrierem alatt soha nem futottam nagy dolgok után. Azt
gondolom, ha ma megteszel
mindent, másnap előjön, mert
megérdemled! De ehhez csak
a munkára kell figyelni, akkor
és ott, nincs más! A sport emberfeletti! Egész embert, egész
akaratot kíván. Másként nem
lehet előre haladni és sikereket elérni!
Én nem voltam nagy talentum, senki nem jósolta, hogy

hogy félre állítanak a sorban,
sok mindenen keresztülmentem, sok mindent átéltem. De
ezeken mindig sikerült magam
túltennem, az akadályokon átlépnem. Aztán egyszer jött egy
edző, aki meglátta azt, hogy
több lehetek.
Ezek szerint te a munkában, a
szorgalomban hiszel?
- Igen, ez az első! Enélkül nem
lehet. Számos olyan sztárnak
kikiálltott fiatal sportoló volt
körülöttem, akiben nem volt
meg a kellő szorgalom és alázat, nem csináltak nagy karriert. De talán ennél is fontosabb, az otthon, a család. Hogy
mit hozol otthonról. Mi úgy
nevelkedtünk, hogy mindig

Az élsport mellett tudtál-e tovább tanulni, szakmát szerezni?
- A családban, ahol nevelkedtem, nagyon fontos volt a tanulás. A szüleim, azt mondták:
„Rendben, hogy sportolsz, de
iskolába járni kell!”. Abban a
városban, ahol éltem, csak középiskola volt, én szerettem
volna továbbtanulni. Amikor
már profi sportoló lettem, sok
nehézségbe ütköztem, de felsőfokú végzettséggel rendelkezem (üzleti, marketing szak),
ami szintén nagyon sokat jelent nekem. Hiszen a sportkarrier hamar végetér, így egy biztos jövő áll előttem. A család
egy sportkarrier végét bizony
nagyon hamar megérzi.
Folyamatban van az edzői végzettséged megszerzése is…
- Igen, alapfokú végzettségem
van, ebben próbálok előrelépni. Mindemellett nagyon fontosnak tartom a kellő gyakolra-
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2018-ban jöttél Csurgóra játékosként. Mi az, ami miatt Csurgó mellett döntöttél?
- A sportolói életpálya során,
ahogy említettem, nagyon sok
minderől le kell mondani, nekem az egyik fájó pont volt a
család. Költözni egyik városból
a másikba, előfordult, hogy a
családom nélkül. Úgy döntöttem, hogy megállok. Számomra
nagyon fontos, szinte elsődleges a család. Azzal, hogy Csurgót választottam, közel lehetek
a családomhoz. A klub mellett
szólt a profizmus, amivel itt
találkoztam, a körülmények,
a célok. Sokan nem is hiszik
el, hogy ebben a kis városban
milyen körülményeket teremtettek meg. Megfordultam már
egy pár csapatban, de ilyen feltételek nem csak Magyarországon, de még európai viszonylatban is csak ritkán fordulnak
elő. Sokan el sem hiszik, ha beszélek róla.

hanem segítőként. És én mindent megtettem, ami tőlem
tellett, felhasználva a rutinomat, a sportpályán eltöltött tapasztalataimat. Példát mutatva
próbáltam a csapat munkáját
segíteni.
A tavalyi évtől pedig már a
csapat edzőjeként ülsz a padon. Nem volt nehéz a váltás?
Nem volt olyan szituáció, amikor legszivesebben fementél
volna a pályára?
- A tavalyi évben nagyon hányzott a játék. Igen, volt olyan
időszak, amikor meg kellett
küzdenem azzal az éréssel,
hogy „most kell beszállnom!”.
Ma már próbálom átállítani az
agyam, hogy másként gondolkodjak. Nagyon nehéz edzőként! Nagyon nagy a különbség

vagyok esetleg egy-egy pillanatig sikertelen, ha a család jó
úton van, akkor nem lesz probléma, előbb-utóbb minden sikerülni fog.

teszteled magad. Ez az alap! Én
ezt várom el a játékosaimtól.
Lépésről lépésre haladni! Egy
lépés, valakinek kisebb, valakinek nagyobb, hiszen nem mindenki egyforma, de ha megcsinálta, mint ember, meg lehet
elégedve!

Ha hazamész a családodhoz,
kinn tudod hagyni az ajtó előttaz edzőséget és tudsz „csak”
férj, apa lenni?
- Ez mondjuk nagyon nehéz.
Igen, a sportolók élete nagyon
nehéz, sok feladatot kínál, egy
folyamatos jelenlétet kíván.
Nekem támogató és megértő
családom van. Ha én Csurgón
vagyok, ők tudják, hogy én miért vagyok itt. És ha én haza
megyek hozzájuk, próbálok
minél többet adni nekik, hiszen
én is tudom, hogy miért megyek haza! Próbálom bepótolni a külön töltött időt! Fontos
számomra, hogy itt is és ott is
mindenki elégedett legyen!

Hogy látod, a tavalyi nagy port
felvert játékos menesztések
után, egységes most a csapatod?
- A tavalyi szezon nagyon nehéz
volt. Én már egy meghatározott
játékosállománnyal vettem át a
csapatot. Erre nekem nem volt
befolyásom. De idén teljesen
más a szituáció, a játékosaimat
a vezetőséggel közösen választottuk meg, én vagyok értük a
felelős. A legfontosabb dolog,
hogy egészséges a társaság, és

FoTÓ: SZABADOS ÁRPÁD

ti tapasztalat megszerzését is.
Ebben is folyamatosan képzem
magam, hiszem az edzésmódszerek is napról-napra változnak.

Sokan ezért nem jönnek ide
játszani, mert úgy gondolják,
hogy nincs szórakozási, kikapcsolódási lehetőség…
- Igen, ez lehet, hogy probléma,
de mindent kompenzál a klub
körüli profizmus. És itt nem
csak a felnőtt csapatról beszélünk, hanem a komoly utánpótlásnevelésről is. Én nagyon
örülök, hogy akkor ezt a csapatot választottam!

az edző és a játékos között!
Mikor játékos vagy, akkor egy
úriember vagy, amikor tréner,
akkor bányász! Nagyon sok
dolga van egy edzőnek, rengeteg munkát igényel. Amikor
játszottam, naponta két-három
órát kellett gondolkodnom,
foglalkoznom a játékkal, edzőként minimum tizenyolc órát!

Mi volt az első benyomásod a
csapatról játékosként? Hogyan
sikerült beilleszkedned a csapatba?
- Amikor én idejöttem, nem
csak játszani jöttem. Az egyesület vezetőségével folytatott
előzetes
megbeszéléseken
elmondták, hogy nem csak
játékosként számítanak rám,

Mi az, amit te a csapatodtól
edzőként elsősorban elvársz?
- A legfontosabb az, hogy - és
itt mindegy, hogy kézilabdáról,
vagy magánéletről beszélünk
- adj ki magadból mindent! Ha
így sem sikerül, akkor is nyugodtan tudsz hazamenni, mert
tudod, hogy te mindent megtettél! Te ilyenkor emberként

az, hogy ők egyben jó emberek
is. Mindannyian tudják, a család az első és sorban a kézilabda a második helyen van. Ha
ez az első a helyén van, akkor
tudunk kézilabdázni. Fontosnal
tartom az öltözői hangulatot,
ami a tiszteletre épül. Nincs különbség magyar és külföldi között. Akkor mindegy, hogy milyen nyelven fognak beszélni,
melyiken értik meg egymást.
Ezek adják a csapat erősségét.
Számodra is nagyon fontos a
családod.
- Igen! A családomat semmire
nem cserélném! Mindent úgy
irányítok, hogy a család legyen
az első, mert tudom, hogy ez az
egyetlen igazi út. Bármiben is

Milyen eredményre számítasz
a 2020/2021-es bajnoki évadban?
- Majd meglátjuk… Most kezdünk el edzőmérkőzéseket
játszani, de mindenképpen
azt várom, hogy az előttünk
álló szezon jobb legyen, mint
a tavalyi…Ha egy emberként
küzdünk a céljainkért, akkor
ezt véghez is tudjuk vinni. Én
biztos vagyok abban, hogy a
játékosaim jó emberek, és ez a
legfontosabb.
Család, munka, szorgalom, akarat…Beszélgetésünk után szinte szentimentális hangulatban,
gondolatban újra a női kézilabda fénykorában, középiskolás
éveimben, a gimnázium tornatermének öltözőjében találtam
magam. Ott hallottam utoljára
ezeket a szavakat egy olyan
ember szájából, aki az egész
éltemet meghatározta, aki igazi értékeket adott. Bízom benne, hogy azok a sportolók, akik
az ő keze alatt kézilabdáznak,
egyszer, évek múlva ugyanígy
éreznek majd.
BV
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Csurgói Tk felkészülési meccs és Megye 1 első
meccs eredmények
Csapatunk játékosmozgása:️
<-️Érkező:
Holoda Martin(Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia)
->️Távozók:
Kovács Krisztián(Kadarkút KSK), Póka Bence(Horváth Méh Kiskanizsa), Proszenyák Máté(Horváth Méh Kiskanizsa)
Csapatunk felkészülési programja:
Felkészülési meccsek:
2020.07.11.(szombat):Berzence SE-Csurgói TK:3-3
csurgói gólszerzők:Boros Tamás,Hadi Róbert,Holoda Martin
2020.08.09.(vasárnap):Csurgói TK-Berzence SE(Ifi):16.00
2020.08.09.(vasárnap):Csurgói TK-Berzence SE(Felnőtt):18.00
Magyar Kupa selejtező:
2020.08.02.(vasárnap):Csurgói TK-Vikár Szöv.Hetes SC:0-4

2020.08.15.(szombat):Csurgói TK-Balatoni Vasas SE
Ifi meccs:15.30
Felnőtt meccs:17.30
Meccseredmények:
2020.08.15.(szombat):Csurgói TK-Balatoni Vasas SE
Ifi meccs:0-3(0-1)
balatonkiliti gólszerzők:Jandzsó Gábor(csurgói)öngól 20',Németh Dániel 60',Nagy István 71'.
Csurgói ificsapatunk ezzel a kezdővel volt a hazai pályánkon:
Márkus Szilárd,Nagy Bence,Mónus Milán,Horváth Szabolcs,Péntek József,Hadi Szabolcs,Losonczi Dávid,Orsós György,Jandzsó
Gábor
edző:Beke Lajos
Felnőtt meccs:0-5(0-1)
balatonkiliti gólszerzők:Schütz Dániel 35',Németh Krisztián
48',49',81',Lakatos Bence 67'.

Felkészülési meccs:
2020.08.09.(vasárnap):Csurgói TK-Berzence SE(Ifi): 5-3
csurgói gólszerzők:Hadi Szabolcs 4,Huszka Ferenc.
Csurgói felnőttcsapatunk ezzel a kezdővel volt a hazai pályán:
2020.08.09.(vasárnap):Csurgói TK-Berzence SE(Felnőtt):5-3
Beke Bence,Dingó Dániel,Beke Bálint,Fábián Levente,Bódis Gácsurgói gólszerzők:Markos Péter 3,Fábián Levente,Boros Tamás. bor,Huszka Ferenc,Holoda Martin,Fagygas József,Tóth Szabolcs,Tóth Dániel,Pákai Gergő.
cserék:Márkus Szilárd
Ma elkezdődött Ifi és Felnőtt csapatunk számára a Megye 1
edző:Beke Lajos
2020-21-es évadi őszi kiírásának első meccse.
FÜSTÖS LÁSZLÓ
foci-hírszerkesztő

Elindult a Megye 1 őszi szezonja
Megszerezte első pontját felnőtt csapatunk. Új igazolásunk is
betalált nevezetesen Holoda Martin; míg ifi csapatunk második
meccsén is kikapott.
Meccseredmények:
2020.08.23.(szombat):Marcali VFC-Csurgói TK
Ifi meccs:6-1(3-1)
marcali gólszerzők:Ács Dorián 7',46',Bakonyi
37',43',52',Kutor Gábor 75'.
csurgói gólszerző:Mónus Milán 32'.

Ferenc

Csurgói ificsapatunk ezzel a kezdővel volt a marcali pályán:
Márkus Szilárd,Nagy Bence,Losonczi Dávid,Hadi Róbert,Horváth Szabolcs,Varga Zoltán,Boti Bence,Baja Árpád,Mónus Milán,Péntek József,Jandzsó Gábor
edző:Beke Lajos

Csurgói felnőttcsapatunk ezzel a kezdővel volt a hazai pályán:
Beke Bence,Dingó Dániel,Beke Bálint,Bozó Péter,Bódis Gábor,Holoda Martin,Tóth Szabolcs,Tóth Dániel,Fábián Levente,Pákai
Gergő,Györgyfalvi Károly.
cserék:Márkus Szilárd,Huszka Ferenc
edző:Beke Lajos
HAJRÁ CSURGÓ!️

FÜSTÖS LÁSZLÓ
foci-hírszerkesztő

http://hajra-csurgo.mozello.hu
https://www.facebook.com/mindorokkecsurgo

Felnőtt meccs:2-2(1-1)
marcali gólszerzők:Gál Balázs 33',Bojtor Barnabás 59'.
csurgói gólszerzők:Pákai Gergő 36',Holoda Martin 48'.
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Suta, balog, sete, suti? – Egyszerűen más…Balkezes!
„Ha valamit nem a megszokott, átlagos módon csinálunk,
az mindig feltűnő a többségnek – ilyen a balkezesség is.”

Albert Einstein, Albrect Dürer, Michelangelo Bounarotti, Leonardo da Vinci,
Pablo Picasso, Isaac Newton, Nikola Tesla,
Marie Curie, Jimi Hendrix, Paul McCartney,
Robert Redford, Telly Savalas, Greta Garbo,
Judy Garland, Marilyn Monroe, Hans Christian Andersen, Franz Kaffka, Mark Twain,
Mark Spitz, Björn Borg, Martina Navratilova, Szeles Mónika.
Milyen közös szál köthet össze ennyi
híres zenészt, írót, tudóst, sportolót, képzőművészt, színészt, színésznőt? A kapocs
ezek között az emberek között a balkezesség. A fent említett személyek egytől
egyig a bal kezüket használták és használják domináns kezükként.
Egy 2005-ben készült felmérés szerint
az Európai Unióban 10-ből 2 ember balkezes. Ez - ha belegondolunk - napjainkban
jelentős mértékű, de mégis csak kisebbség, hiszen a jobbkezesek sokkal többen
vannak. És hogyan viszonyul hozzájuk a
mindenkori többség? A “bal” szót nyelvünk egyértelműen negatí¬v tartalmakkal
társí¬tja. Az ügyetlen ember például kétbalkezes. Baljós jeleket emlegetünk, ha valaminek a rosszra fordulását észleljük, bal
lábbal keltünk fel, ha rossz napunk van, és
balul sült el, ami nem sikerült. Ha egymás
után többször is balul sült el valami, akkor
könnyen lehet, hogy egyenesen a balszerencse üldöz minket.
Az antropológusok elsősorban az ősember kézdominanciáját kezdték el vizsgálni.
Csiszolóeszközökből, baltákból következtettek a jobb vagy a bal kéz használatára.
A tudósok úgy gondolják, hogy elődeink
mindkét kezüket igénybe vették a munkavégzéshez, de valamelyik több dologban
is részt vett, ez lett a domináns. A kézdominancia maga után vonta az ember agyi
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aszimmetriáinak kialakulását és a beszélő,
már ténylegesen civilizált ember megszületését is. A beszédképesség az emberek
95%-ánál valóban a bal féltekéhez kötődik. A bal agyféltekének vezető szerepe
jobbkezességgel jár, mivel az agyi idegpályák zöme a nyúlt velőben kereszteződik. Így a bal félből származó parancsok a
jobb test félre hatnak. Sok kutató véleménye szerint a fegyverek használata tette
szükségessé a kezek munkamegosztását,
a jobbkezességet. A korabeli képi ábrázolásokon jól látható, hogy a harcoló ember
a bal oldalát védelmezi, bal kezével védekezik (védi a szívét), míg a jobb kezében
tartja a fegyvert. Ha nőkre vonatkozó adatot keresünk, akkor ezt találjuk: az anyák
ősidők óta gyakrabban tartják kicsinyüket
bal kezükben a szívük oldalán, mert az ismerős ritmikus szívverés nyugtató a picikre. Így a szabadon maradt jobb kezük a tárgyak használatában vált egyre ügyesebbé.
Azonban a kutatók még mindig nem találtak megfelelő magyarázatot kialakulásának okait tekintve.
A balkezesség a történelem során inkább bűnnek, testi hibának számított. Az
ókortól napjainkig vannak olyan népcsoportok, ahol a balkezesség szigorúan tilos, sőt kialakulását a legdrasztikusabb
eszközökkel, eljárásokkal próbálják meg
kiküszöbölni. Legnehezebb talán a középkorban volt a balkezesek helyzete, nem
vállalhatták fel tényleges balkezességüket (Leonardo, Michelangelo) sőt, sok nőt
boszorkányság vádjával máglyára küldtek
balkezességük miatt, amit ördögtől való
bűnnek gondoltak. A XX. század első néhány évtizedében szintén mostoha szerep
jutott a balkezeseknek, nem volt ritka a
gyermekek átszoktatása, erőszakos átállítása, átkényszerítése a jobb kéz használatára.
A pedagógia mai álláspontja szerint
balkezes gyereket „átszoktatni” szigorúan
tilos. Már a magzati korban eldől, hogy melyik agyfélteke lesz a domináns és ennek
a megváltoztatására tett kísérlet súlyos
zavarokhoz vezethet. Ilyen például a dadogás, olvasási- (diszlexia), írási- (diszgráfia),
számolási (diszkalkulia) nehézségek, magatartásbeli problémák, egyensúlyzavar,
könnyen veszíthet magabiztosságából és
egyéb lelki problémák alakulhatnak ki.
Átszoktatás helyett inkább segíteni kell a

gyermeket, például az írástanulásnál meg
kell mutatni neki a megfelelő technikákat. A balkezeseknek egyes eszközökkel
is nehéz bánni, így például: olló, hegyző,
számítógép egér, bakkártya, hangszerek,
sportszerek.
A Balkezesek Nemzetközi Világnapját
1976-ban tartották meg először, azóta
minden évben augusztus 13-án ünneplik. Rengeteg kutatás keres összefüggést
a balkezesség és bizonyos tulajdonságok
között. Csak egypár érdekesség:
- jobban tudják kezelni a több forrásból
egyszerre feléjük áradó információkat és
ingereket,
- noha a társadalomban csak 15% az arányuk, a MENSA tagok 20%-a balkezes.
Egyesek szerint ez arra utal, hogy a balkezesek nagyobb eséllyel lesznek zsenik,
- a fiúknak kétszer nagyobb az esélye a
balkezességre,
- minél idősebb a kismama, annál valószínűbb, hogy balkezes gyermeknek ad
életet,
- vannak olyan sportágak, ahol kifejezetten előny a balkezesség (kézilabda, tenisz,
ping-pong, teke, vívás, sportlövészet, kajak
vagy kenu, víziladba, kosárlabda),
- legtöbb balkezesnek jó a térérzékelő képessége, valamint a kézügyessége,
- a balkezeseknek sokkal jobb a kognitív
képessége, kreativitása és kommunikációs
készsége a jobbkezeseknél.
BV
Forrás:
1. Bertrand, Pierre- Michel: Balkezesnek
lenni- Bűn vagy erény. Atheaneum Kiadó,
2007 Budapest, I. m. 9. p.
2. Előny vagy hátrány? Bal kézzel a jobbkezesek világában https://interpressmagazin.hu/cikkek/132elony_vagy_hatranybal_kezzel_a_jobbkezesek_vilagaban_/
2017. 02. 07.
3. Kecskés Judit: A balkezesség szakdolgozat Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Pécs, 2008
4. 10 dolog, amit csak a balkezesek értenek
https://starity.hu/magazin/63488-10-dolog-amit-csak-a-balkezesek-ertenek/
2016. 09. 15.
5. Miért jobbkezes a legtöbb ember? https://24.hu/tudomany/2017/01/12/miert-jobbkezes-a-legtobb-ember/
2017.
01. 12.
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NEMZETI KONZULTÁCIÓ

A KORONAVÍRUSRÓL

ÉS A GAZDASÁG ÚJRAINDÍTÁSÁRÓL

A TE ORSZÁGOD.
A TE HANGOD.
A NEMZETI KONZULTÁCIÓ 1. KÉRDÉSE

u A járvány újabb hulláma esetén Ön az alább
javasolt intézkedések közül melyiket támogatná?
• Kijárási korlátozás bevezetése

• Rendezvények korlátozása

• Távolságtartás elrendelése

• Védett idősáv a 65 év
felettieknek

• Maszkviselés elrendelése
• Országhatárok lezárása
• Az oktatási intézmények bezárása,
és áttérés a digitális oktatásra

• Védekezéshez szükséges eszközök
kivitelének korlátozása
• Ingyenes parkolás

Mondja el Ön is véleményét!
Kérjük, vegyen részt a Nemzeti Konzultációban!
Készült Magyarország Kormánya megbízásából.
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NEMZETI KONZULTÁCIÓ

A KORONAVÍRUSRÓL

ÉS A GAZDASÁG ÚJRAINDÍTÁSÁRÓL

A TE ORSZÁGOD.
A TE HANGOD.
A NEMZETI KONZULTÁCIÓ 2. KÉRDÉSE

u A koronavírus-járvány a világ sok országában
az egészségügyi rendszer összeomlását eredményezte. Magyarországon sikerült a járvány terjedését
lelassítani, ezzel időt nyertünk, hogy az egészségügyi
rendszert kellően felkészíthessük. Ugyanakkor egy
újabb járványhullám veszélye továbbra is fennáll.
Ön egyetért-e azzal, hogy a járványügyi készültséget
mindaddig fenn kell tartani az egészségügyben, amíg
fennáll a járvány visszatérésének kockázata?

Mondja el Ön is véleményét!
Kérjük, vegyen részt a Nemzeti Konzultációban!
Készült Magyarország Kormánya megbízásából.
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