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Csurgó leggyorsabb hálózata
a Telekom kínálatában
A Telekom intenzív hálózatfejlesztésének köszönhetően a
csurgói lakosok is élvezhetik a XXI. századi hálózat előnyeit. A
település leggyorsabb hálózatát használva hamarabb megnyithatjuk a weboldalakat és letölthetjük a kívánt fájlokat, valamint
jobb kép- és hangminőséggel nézhetjük kedvenc műsorainkat a
TV-ben.

A Telekom országszerte
összesen több mint 3,4 millió elérést biztosít intenzív
hálózatfejlesztésének
eredményeként. Csurgóban 1370
háztartásban vagy telephelyen
érhető el ez a hálózat, amely
egyben a település leggyorsabb hálózata is. A fejlesztéseknek köszönhetően a weboldalak egy szempillantás alatt
megjelennek a kijelzőkön, az
óriásfájlok sokkal hamarabb
letöltődnek az eszközünkre, az
élő adásokat pedig akadozásmentesen nézhetjük a neten.
Élménydúsabb a televíziózás
is, hiszen a HD kép- és hangminőség által még részletgazdagabb a tévézés. Ennek pedig
egyaránt örülhetnek azok, akik
egy látványos mozifilmet szeretnének végig izgulni, akik
kedvenc csapatuknak szurkol-

nának, akik természetfilmekből okosodnának, vagy akik
gyermekeikkel merülnének el
a mesék varázslatos világában.
Mindezt a Telekom IPTV
magasabb szinten hozza el
nappalinkba: a széles csatornakínálatot biztosító csomagok
tartalmazzák az Archív Tv szolgáltatást is, amely három napig
lehetővé teszi, hogy egyes műsorok esetében visszanézzük
az elmulasztott kedvenceinket.
A TVGo-t használó ügyfeleknek
pedig már útközben sem kell
lemaradniuk a tévéműsorról,
mert akár a mobiljukon, tabletjükön is követhetik a kiválasztott csatornáikat. A Moziklub
6000 filmje, sorozata, meséje
pedig a mozi szerelmeseinek
hozzák el a szórakozás magasabb élményét.
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Készült Magyarország Kormánya és az Emberi Erőforrások
Minisztériumának Családügyi Államtitkársága megbízásából.
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Országos szintű elismerő oklevelet kapott a Csurgói Napsugár Egyesület
folytatás az első oldalról

„A legszebb konyhakertek” - Magyarország legszebb konyhakertjei országos program Évértékelő és a 2019.
évre szóló Program-meghirdető ünnepségen Kovács Szilvia programigazgató, Kis Miklós Zsolt Agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkár, Vassné Huszics Bernadett a Csurgói Napsugár Egyesület elnöke, Füstös János
Csurgó város polgármestere, valamint Vargáné Borbás Erzsébet városi kertész

"A legszebb konyhakertek"
- Magyarország legszebb konyhakertjei országos program
2018. október 12-i eredmény
hirdetésén Közösségi kategóriában „Elismerő oklevelet”
vehetett át a Csurgói Napsugár
Egyesület.
Az országos kertvetélkedő
ötletgazdája, Kovács Szilvia
Karcag város alpolgármestere
volt. A program célja az, hogy
minél többen műveljenek
konyhakertet, ismerjék meg a
kertművelés szépségét, hasznosságát, eredményességét.
Csurgó Város 3 éve csatlakozott az országos versenyhez,
melynek Közösségi kategóriájában az első helyezést azóta is minden évben a Csurgói
Napsugár Egyesület nyerte el.
A 2018-as évben a helyi önkormányzat benevezte az egyesületet az országos versenybe,
ahova közel 200-an jelentkeztek be.
Vassné Huszics Bernadett, a
Napsugár Szociális Intézmény

vezetőjének elmondása szerint
nagy öröm mindannyiuk számára, hogy ezzel az oklevéllel
helyi és országos szinten is
elismerték munkájuk eredményességét, hasznosságát.
Az intézmény dolgozói a
Szentlélek plébánia udvarában
kb. 400m2 területet gondoznak az ellátottakkal közösen,
ahol gyümölcsöket, zöldségféléket, valamint gyógy- és fűszernövényeket termesztenek.
A közösen szüretelt terményeket többféle módon is
hasznosítják. Fogyasztják frissen, elajándékozzák, tartósítják fagyasztással, befőzéssel,
szárítással. Aztán, mint például
a levendulát alapanyagként is
felhasználják különféle gyógyhatású és szépészeti termékek
előállításához.
Az eladásokból származó
bevételekből kerti eszközöket,
magvakat, virághagymákat, illetve a kreatív foglalkozásokhoz szükséges alapanyagokat
vásárolják meg.
Vassné Huszics Bernadett
kiemelte, hogy a közös kertgondozásnak azonban a termények, termések hasznosságán
túl fontos mentális és egészségügyi pozitív hatásai is vannak. Ugyanis az ellátottak kint
a természetben, a jó levegőn,
együttműködve
munkajellegű folyamatokban közös és
egyéni feladatokat valósítanak
meg. Mindezek által fejlődik
képesség és készségrendszerük, sokat önállósodnak. A kapott oklevél által megerősített,
többségében fiatalokból álló
ellátottak évről évre szükségletüknek érzik, és a jövőben is
várják és igénylik a számukra
oly sok örömet adó kertészkedést.
VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA
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Sikeres jótékonysági bált rendezett a Városi Szociális Intézmény

Az alsoki klubtagok katonadalokat adnak elő

Egy bál mindig rangos társadalmi esemény, egy olyan alkalom a tartalmas szórakozásra,
ahol színvonalas műsort, élményt, kellemes zenét kaphatnak a résztvevők. Mindezeken
túl a Városi Szociális Intézmény
2018. november 17-én megtartott jótékony célú rendezvénye
egy olyan közösségi esemény
is volt, ahol az intézmény kis és
nagy ellátottjaira figyelő patronáló partnerei, támogatói, és a

gondozásban, ellátásban résztvevő munkatársak és ellátottak
találkozhattak, szót válthattak
és jótékonykodhattak.
Zabundia Szilvia intézményvezető megnyitó, köszöntő beszédében hangsúlyozta, hogy
a bál bevételéből tudják intézményeik, a bölcsőde és a két
idősek otthona részére az ellátás minőségét javító tárgyi eszközöket beszerezni, valamint a
bál bevételéből van lehetősé-

gük a gondozottak programjainak, ünnepségeinek színvonalasabb megrendezésére is.
Továbbá köszönetet mondott a jótékony támogatásokért, a nagyvonalú felajánlásokért, tombola ajándékokért,
melyek tovább segítik jövőbeni
céljaik megvalósítását.
A báli műsor színes forgatagában elsőként fiatalos hölgyek Senior örömtáncot adtak
elő, megmutatva ezzel, hogy

minden életkorban meg lehet
találni az örömet okozó, tartalmas együttlétek elfoglaltságait.
Majd az Őszirózsa Nyugdíjas
Klub népi tánc műsora következett, majd ezután az Alsoki
Idősek Klubjának tagjai Katona dalokat adtak elő. A műsor
blokk zárásaként zenés-táncos,
vidámságot csalogató műsorszámokkal felléptek az intézmény dolgozói is.
Az adakozó szponzorok és
támogatók ajándékainak köszönhetően a jó hangulatú bál
folyamán kisorsolták a szép
számú, értékes tombolatárgyakat is.
Zabundia Szilvia intézményvezető elmondása szerint az
évről évre megszervezett és
népszerű jótékonysági bál bevételei feltétlen és nagy segítséget jelentenek az intézmény ellátottjaiért létrehozott
alapítvány
fenntartásában,
működtetésében és céljainak
megvalósításában egyaránt.
VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA

Közel 150 érdeklődő látogatott el az idei érzékenyítő programra

A Csurgói Napsugár Szociális Intézmény és a Csurgói Napsugár Egyesület közös összefogásban, ötödik alkalommal
rendezett érzékenyítő programot. A rendezvényen a Vakok
és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesületének tagjai közreműködésével, az érdeklődők
betekintést nyerhettek a vakok
és gyengénlátók életébe, ki-
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próbálhatták a mindennapok
során szükséges használati tárgyaikat, bemutatták többek között a Braille írást, a fehér bottal való közlekedést. Az idén is
színvonalasan megrendezett
eseményre, közel 150-en látogattak el, akik átfogó ismereteket szerezhettek a témában.
- Jó pár évvel ezelőtt volt az
első érzékenyítés az intézmé-

nyünkben és ezúttal az iskolákat szólítottuk fel első sorban,
ugyanakkor a lakosság számára
is nyitott volt a rendezvény.
Iskolaigazgatóktól, tanároktól
azt a visszajelzést kaptuk, hogy
ezek az érzékenyítések nagyon
hatásosak voltak. Ennek eredményeként minden évben fogunk érzékenyítést tartani, e
tekintetben is és az egyéb fogyatékkal élők tekintetében is.
A mai egésznapos program
során óránkénti váltásban érkeztek csoportok hozzánk.
Az érkezőket saját készítésű
ebédünkkel - Babgulyással és
diós keverttel - láttuk vendégül. Hadd mondjam el még dicsekvésül, hogy az ebédnek az
alapanyagait a hús kivételével
a saját kertünkben termesztettük.
Az a tapasztalat egy-egy
ilyen érzékenyítés után, hogy

a csoportok beérkezve az intézménybe eleinte idegenkednek, aztán nem sokkal később
pedig már azt lehet látni, hogy
szinte beszívja őket egy-egy
asztal, egy-egy tevékenység,
hogy ők is kiprobálhatják, meg
kóstolhatják,
megtapasztalhatják ezeket a dolgokat. Úgy
bele tudnak mélyedni, hogy
ez az 1-1 óra, sokszor kevés.
Sokszor jellemzik a fiatalokat
azzal, hogy őket semmi nem
érdekli, ők csak magukkal vannak elfoglalva, azonban ez egyáltalán nem igaz. Lehet látni,
hogy maga a kísérő tanár is elcsodálkozik azon, hogy milyen
hatással van a gyerekekre egyegy ilyen érzékenyítő program
- összegezte tapasztalatait
Vassné Huszics Bernadett intézményvezető.
SZB
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„Csonka Magyarország - nem ország,
Egész Magyarország – mennyország.”
A Csonkaország egész területére szervezett megmozdulásokat a Revíziós Liga
irányította, amely 1927-ben azzal a célzattal jött létre, hogy semmissé tegye a trianoni határokat.
Akkoriban még oly hevesen élt a remény az ezer éves határok visszaállítására,
hogy a helyi újság, a Belsősomogy is minden Hírek rovatnál a következő feliratot
jelentette meg:
„Csonka Magyarország - nem ország,
Egész Magyarország – mennyország.”

Revíziós képeslap

90 éve, 1928. november 18-án, 10 évvel a Magyarországot megcsonkító trianoni döntés után országszerte tiltakozó
rendezvényeket tartottak az elcsatolt területeket uraló utódállamok jubileumi ünnepléseinek ellensúlyozására.

1928 novemberében a helyi újság egy
felhívást tett közzé, hogy a társadalom
minden igazságszerető rétegét megmozgassa egy közös kivonulásra. Csurgón
1928. november 18-án, vasárnap 3 órára
hívták a tiltakozókat a Hősök emlékművéhez.
A mozgósításnak köszönhetően a késő
őszi, de napsütéses délutánra rengeteg
ember gyűlt össze. A tiltakozó eseményen
a csurgói társadalom minden rétege képviseltette magát.
Teljes személyzettel kivonultak a hi-

vatalok és az iskolák. Fejkendős paraszt
nénik, kalapos bácsikák. Tollas kalapos úriasszonyok, kemény kalpagos tanítók, tanárok, iparosok, cselédek álltak vállvetve,
hogy egységüket bizonyítva tiltakozzanak
a méltatlan, igazságtalan, csonkító trianoni
döntések miatt.
Azonban a Revíziós Liga által szervezett
országos és helyi megmozdulások, - mint
tudjuk, nem vezettek eredményre.
90 évvel ezelőtt, ellenben ezek a csurgói emberek még mindig reménykedtek.
Bíztak a nagyvilág jó szándékában és lelkiismeretében, ahogy a Belsősomogy sorai
is írták:
„Megmozdult hát az egész nemzet, világgá kiáltja sorsát, fel fogja kelteni a világ
lelkiismeretét, amelynek jóvá kell tennie
azt az égbekiáltó igazságtalanságot, amelyet Trianonban oly könnyelmű rövidséggel elkövetett. S ha van történelmi igazság,
a magyar nemzet igazsága az. El kell jönni
a napnak, amely közelebb hozza nekünk a
feltámadás óráját.”
VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA

A Szociális Munka Napját ünnepelték a Történelmi Parkban

A Szociális Munka Napját
ünnepelték a Történelmi Parkban. Az eseményen Füstös János polgármester köszöntőjében kiemelte:
Szeretnék köszönetet mondani mindnyájatoknak, azoknak a kollégáknak is, akik
nincsenek itt és azoknak a kollégáknak is, akik esetleg nem
közalkalmazotti
jogviszonyban, hanem közfoglalkoztatási jogviszonyban látják el ezt

a feladatot, hiszen egy olyan
munkáról van szó, egy olyan
tevékenységről, ami én azt
gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos napjainkban és
igazából akkor érezzük meg
ennek a jelentőségét, amikor
vagy velünk, vagy rokonainkkal, családtagjainkkal kényszerülünk arra, hogy a szociális
intézmény
ellátórendszerét
felkeressük.
Szalai Józsefné önkormány-

zati képviselő beszédében elmondta:
24 évig, mint ügyintéző
foglalkoztam szociális ellátásokkal. Nem voltam szociális
munkás, de rendszeres kapcsolatot tartottam a szociális munkásokkal, az intézményeknél
dolgozókkal. Kölcsönösen segítettük egymás munkáját. Ezt
azért is mondtam el, mert most
több évvel nyugdíjba vonulásom után is érzem az emberek
szeretetét egy-egy kedves szóból, vagy mosolyból.
Ismerve a munkátokat és
az ezzel járó nehézségeket és
gondokat, nagyon jónak tartom, ha évente legalább egy
alkalommal próbálunk odafigyelni és próbáljuk megbecsülésünket kifejezni a szociális
munkások felé, akik nap mint
nap hitükkel és meggyőződé-

sükkel azon fáradoznak, hogy a
rászorulóknak, legyen az gyermek, felnőtt, időskorú, fogyatékos, beteg vagy hajléktalan, az
emberi méltóságot tiszteletbe
tartva adják meg a tőlük telhető segítséget. De tisztelegnünk kell a szociális területen
kiállított intézményfenntartó
feladatokat ellátók előtt is.
Annál is inkább mivel tudjuk,
hogy hazánkban nincs kön�nyű dolguk a szociális ellátásban dolgozóknak, mivel egyes
becslések szerint az emberek
egyharmada küszködik olyan
problémával, ami kezelést,
gondozást igényel. Nehéz és
sok türelmet igényel munkátok. Ezért köszönet jár kedves
mindannyiótok számára. Kívánok sok erőt, kitartást, és végtelen szeretet munkátokhoz!
FZS
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Koraszülött Mentor Program a csurgói járásban

A pécsi Szívbeteg Gyermekekért Alapítvány
vissza nem térítendő támogatást nyert ”Mentorprogram létrehozása a dél-dunántúli régióban”
című projektjére az EFOP-1.2.10-2016-00001
számú pályázatával. A Szívbeteg Gyermekekért Alapítvány 2004 óta végzi a régióban a
koraszülöttek mentését és sürgősségi szállítását napi 24 órában. A projekt a dél-dunántúli
régióban, Baranya, Somogy és Tolna megyében
valósul meg. Célja, hogy segítséget nyújtson a
koraszülött gyermekek szüleinek elérni a gyermek egészséges fejlődéséhez szükséges segítő
szakembereket, illetve az adott élethelyzetben
nélkülözhetetlen információkat.
A programba való bekerülés feltétele, hogy
a gyermek koraszülöttként (vagy 2500 gr születési súly alatt) 2010.01.01. után született és
állandó lakcíme Baranya, Tolna vagy Somogy
megyében van.

A programhoz való csatlakozás többféle segítséget nyújt a koraszülötteket nevelő családoknak.
- Lehetőség van újszülöttek, csecsemők
részére légzésfigyelő és csecsemőmérleg kölcsönzésére,
- A programba regisztrált családokat megismertetik speciális terápiákkal (zene és állat
terápia) illetve készségfejlesztő játékok bemutatóján vehetnek részt,
- Nyilvános internetes honlapon /www.koraszulottmentor.hu/ lehet kérdezni szakemberektől: orvosoktól, fejlesztő pedagógusoktól,
pszichológustól, védőnőktől a gyermek fejlődésével, gondozásával, gyógyításával kapcsolatban,
- A szülők a belső internetes oldalon is kommunikálhatnak szakemberekkel,
- A program keretén belül workshopokon,
érzékenyítő programokon, szakmai konferenciákon vehetnek részt a szülőkön kívül az érdeklődő szakemberek is,
- A koraszülött családok részére kisbusz
bérlésével segítséget tudunk nyújtani a programokra, szaktanácsadásra, kontrollvizsgálatokra
való eljutáshoz ingyenes utaztatással.
A program keretében készülni fognak oktató
videók, szülői tájékoztató kiadványok, plakátok,
illetve a koraszülöttek ellátásával foglalkozó
szakkönyv. A Koraszülöttek Lapja című kiadvány
háromhavonta kerül kiadásra. A gyermekorvosokon, háziorvosokon keresztül juthat el a családokhoz, védőnőkhöz és a honlapon lapozható

formában is megtalálható.
Fontos azt hangsúlyozni, hogy a programban
való részvétel nem jár kötelezettségekkel, csak
a gyermekek fejlődésének nyomon követése folyamatos, a programokon való megjelenés nem
kötelező.
A csurgói járásban jelenleg 21 család 25
koraszülött gyermeke van regisztrálva a programban. Az érdeklődő családok már több alkalommal részt vettek a kaposvári Napsugár gyógypedagógiai központ fejlesztő foglalkozásain,
ahová az utaztatás ingyenes buszjárattal biztosítva volt.
Októberben érzékenyítő programot szerveztek a gyékényesi óvodában az oda járó gyermekek és szüleik számára, ahol két meghívott
szakember tartott foglalkozást. Balogh Veronika
a csurgói pedagógiai szakszolgálat munkatársa
prevenciós tornát tartott a gyerekeknek, Dergez Gyögy, a csurgói mentőállomás szakápolója pedig a gyermekkori mérgezések, balesetek
megelőzéséről tartott foglalkozást az érdeklődőknek.
Létrehozásra került egy facebook csoport is,
„Csurgó járás koraszülöttjei” elnevezéssel, ahol
folyamatosan tájékoztatják a családokat a programról és az aktuális eseményekről.
Bővebb információ és jelentkezés a programba: a www. koraszulottmentor.hu oldalon
vagy Pálfiné Hollós Erika védőnőnél lehetséges
a 70/360-0732-es telefonszámon.

Pálfiné Hollós Erika
védőnő

15 éves jubileumi koncertet adott a Harmónia Kórus
Jubileumi koncerttel ünnepelte
15 éves fennállását a Harmónia Kórus. A 2003-ban, civil kezdeményezésre megalakult kórus célja, hogy
a város kulturális életét gazdagítsa,
az igényes zenét megkedveltesse
- az emberekhez közelebb vigye.
Ennek érdekében, eleinte főként
könnyűzenei vonalon indultak el,
majd később ezek mellett, egyre
több klasszikus művet szólaltattak
meg. A női kar 2004 évtől működik
kórusegyesületként, főként peda-

sára, a zenei műveltség növelésére. A kórus mottója: „Legyen a
zene mindenkié!” /Kodály Zoltán/.
Az elmúlt 15 év alatt két alkalommal az Éneklő Magyarország Országos Kórusminősítőn a szakmai
zsűri arany minősítéssel díjazta
(2006. és 2010.arany dicsérettel),
2009. évben Csurgó Város Önkormányzata Közművelődési díjban
részesítette a kórust, 2017.évben
a Keszthelyi Dalünnep keretében
rendezett minősítő hangversenyen

A kórus lelke immár másfél évtizede Németh Zoltánné, Zsuzsa, aki
nem csak az énekével vesz részt a
kórus munkájában, hanem a háttérben irányít, szervez. Neki köszönhetően a kórus pályázati források
segítségével több hazai és külföldi
városban is szerepelt, és kimagasló
eredményeket ért el. A kórus komoly szerepet vállal a város testvérvárosi kapcsolatainak erősítésében. Így fellépett a németországi
Haimhausenben, az erdélyi Szé-

múlt másfél évtizedben énekelt
művek közül a kórustagok kedvenceiből állították össze, amelyet a
két karnagy megosztva vezényelt.
A másfél órás koncert négy részből állt. Az első blokkban magyar
szerzők kórusművei csendülnek
fel, majd az európai világi zene
évszázadaiból válogattak. A Harmónia Kórus tagjainak többsége
gyermekkorától kezdve énekel kórusban, többen közülük a csurgói
Cantemus kórus tagjai is voltak

gógusokból álló amatőr együttes.
Ingyenes önálló koncertjeikkel,
iskolai előadások szervezésével
(Kakaó-koncert), nyilvános rendezvényeken való szereplésükkel
igyekeznek mind szélesebb körben
a zenei kulturális örökség megóvá-

egyházi kategóriában ezüst minősítést ért el.
A kórust, kilenc éven át vezette
Kulcsárné Olvasó Nikoletta, majd
külföldi munkavállalása okán, átadta a karnagyi pálcát a jelenlegi
kórusvezetőnek, Andik Anikónak.

kelykeresztúron is. A horvátországi
Vrsar Mendule női karával pedig
már személyes kapcsolat alakult ki,
áprilisban meghívásukra nemzetközi kórustalálkozón képviselték
Csurgó várost
Az öröméneklés műsorát az el-

Peperő Gyula tanár úr vezénylete alatt. Az ő örökségét kívánták
tovább vinni egyrészt úgy, hogy
az általa alapított Dél-somogyi
Dalostalálkozó csurgói felnőtt
résztvevői, szervezői, másrészt az
általa tanított művekből néhányat
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a kórus is felvett a repertoárjába. A
koncert 3. blokkjába az egyházi kórusművek kerültek, hiszen a kórus,
megalakulása óta lép fel egyházi
alkalmakon. Rendszeres vendégei
a porrogszentkirályi evangélikus
templom ünnepeinek, énekeltek
a Szentlélek és Jézus Szíve templom János-napi, Szent István-napi,
pünkösdi miséin, adtak pünkösdi

koncertet a református templomban, húsvéti koncert közreműködői
voltak Alsokban, illetve Szenta,
Inke templomaiban. Karácsonyi
koncertjüket hagyományosan a
csurgói evangélikus templomban
tartják. A koncert utolsó részében a
könnyűzenéé volt a főszerep, ahol
számos dal eredeti angol nyelven
is megszólalt.

A Történelmi Parkban megrendezett magas színvonalú, zenei
stílusokban bővelkedő rendezvényen az együttest zongorán kísérte Horváthné Kiss Aranka, Sikter
Barnabás, fuvolán játszott Stánclné
Horváth Borbála és gitáron közreműködött Sikter János. A másfél
évtizedet összefoglaló koncert végén, a régi tagokat is várták a szín-

padra, egy közös, szívet melengető
éneklésre, majd virággal köszöntötték azokat, akik meghatározó
szerepet töltöttek be a kórus életében. A koncerten, a zsúfolásig megtelt terem közönsége, igazi zenei
csemegét kapott. . A Harmónia kórust, a hálás közönség többször is
visszatapsolta, majd a rendezvény
közös koccintással zárult.
BV

Bronz domborművet állítanak Pókos Ferenc tanáruknak
Nem kopott meg a csurgói öregdiákok legendás összetartozás-tudata, ragaszkodása az Alma Materhez,
meghatóan őszinték voltak a nyárvégi öregdiák találkozók. Az 1971-ben
végzett IV. A osztály meg sem várva az
ötvenéves találkozójuk évét, Csurgó
Város jövő évben esedékes 1000 éves
évfordulóját szeretett tanáruk, Pókos
Ferenc bronz domborművével kívánják méltóvá tenni.
Itt volt a két padtárs, a két egyetemi tanár, dr. Seffer István és dr. Bódis
József. Seffer István a 2000. évi Csokonai emlékkiállítás avatóünnepségén
emléktáblával fejezte ki köszönetét
Pókos tanár úrnak.
Bódis József két éve sokat beszélt társainak arról, milyen sokat, emberi
tartást, munkaszeretetet, igényességet, köszönhet Tanár Úrnak, amelyet
meg szeretne köszönni. A csurgói diákságot megszólító, néhány hete még
a Magyar Rektori Konferencia elnöke, ma oktatási államtitkár szeptember
22-i találkozójukon ismertette elképzelését, amelyet az osztállyal közösen öntöttek végső formába.
1986. február 28-án Zalaegerszegen, a Göcseji úti temetőben iskolája
nevében búcsúzhattam el tanáruktól: „Bizony, bizony mondom néktek, ha
a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egymaga marad, ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem.” (Jn. 12:24)
A kezdeményező számára a magyar közoktatás irányításában is erőt,
biztonságot jelent az itt elvetett mag, a csurgói háttér.
"Kedves Volt Csurgói Diákok!
Tájékoztatunk Benneteket, hogy az 1971-ben végzett 4.a osztály volt
diákjai elhatározták, hogy a Gimnázium egyik ikonikus tanára, Pókos Ferenc tanár Úr emlékére egy szobrászművésszel mell alakos domborművet készíttetnek, melyet jövőre, 2019-ben, Csurgó fennállásának 1000.
évfordulóján avatnánk fel az Alma Mater-ben, az évfordulóra rendezendő, feltehetően sokrétű és nívós programsorozat részeként.
Mindazoknak, akik szerették Pókos tanár urat, nagyra becsülték, elismerték és tisztelték csurgói munkásságát, lehetőséget biztosítunk,
hogy a dombormű elkészítésének, elhelyezésének költségeihez hozzájáruljanak az alábbi bankszámlaszámra történő - önkéntesen felajánlott
- pénzösszeg befizetésére, illetve átutalására:
Csokonai Református Gimnázium. Dr Bódis József elkülönített bankszámla.
Számlaszám: 11743088 - 24626086
Amennyiben a fenti számlára befizetett összeg meghaladja a dom-

bormű elkészítésének, illetve elhelyezésének költségeit, úgy a maradék
összeg - a Gimnázium kizárólagos fejlődését szolgáló - felhasználásáról
a gimnázium vezetősége dönt. A számlára befolyt összegek, illetve azok
számlákkal igazolt költései a befizető volt diákok számára transzparensek, tehát a befizetések és kiadások bármikor nyomon követhetők lesznek.
Emlékezve életünk kamaszkori éveire, a csurgói boldog diákévekre,
iskolatársi üdvözlettel: a 71-es 4.a volt tanulói"
Vallomások az Alma Materről
Sokszor elgondolkoztam azon, miért van az, hogy a csurgói diák akkor
sem szakad el az iskolától, amikor érettségi bizonyítvánnyal a kezében kilépett a gimnázium kapuján és hosszú évek óta az élet országútját járja
már. A csurgói diák akkor is csurgói diák marad, amikor már fiai vagy unokái tapossák azokat a köveket, melyek egykor az ő lépéseitől voltak hangosak. Csurgói diák marad mindenkor, a változás mindössze annyi, hogy
a diák szó kibővül egy másik szóval, és lesz belőle „öreg” diák. Amíg csak
él, az Alma Materhez eltéphetetlenül odaköti a szeretetnek, a hálának és
a büszkeségnek forró, erős érzelme. Nemrégiben egy csurgói öregdiáktársammal diskurálgattam. A gimnázium alsó hat osztályát más intézetben
végezte, a VII.- VIII. osztályt Csurgón. Elmondta, hogy korábbi iskolájában
kiváló tanárai voltak, magas tudású pedagógusok, akik pontosan az előírásoknak megfelelően töltögették a diákok fejébe a tudományt. De bennük
és az egész intézetben nem volt feltalálható valami: az atyai szeretet, a
szív. Csurgón mintha csak egy nagy családba lépett volna, amelyben a
tanárok a családfők meleg szeretetével oktatták a rájuk bízott ifjúságot.
Oktatták is és nevelték is őket. Szeretettel, szívvel. Őneki a Csurgón eltöltött két esztendő elég volt arra, hogy csurgói öregdiáknak vallja magát és
mindenkor szeretettel emlékezzen Csurgóra.
Vecsey Ferenc 1915-ben érettségizett öregdiák
A munkamegosztás, munkarendszer és munkaszeretet lett aztán titka
a csurgói öregdiákok boldogulásának. Egy-egy kidolgozott pályamunka,
vagy mélyebbre ható önképzőköri munka a fiatal és törekvő gondolkodáskészséget és gondolkodásmódot örökre befolyásolta. De örökre befolyásolódott jellemünk, természetünk is. A puritánság, szerénység, kötelességtudás, a legtöbb csurgói öregdiák sajátsága. A rátartiság, az egyéniség
szignálása feltűnés céljából nem tényleges értékekkel ellenben távolról
sem természete a csurgóiaknak. A zene- és tornaórák, a növényező és bogarászó szombat délutánok, a koránkelés, a diáktársak közül kiválasztott
jóbarát, szabadban sétálva tanulás, a gimnázium egészséges környezete, a
könyvtárak, mind sok jó emlékkel kapcsolatosak. Azóta sokszor fordult az
élet kereke. Folyton újnál újabb és szebbnél szebb életre törekszünk, de
bárhova jutunk, érezzük Csurgó hatását. A csurgói gimnázium megmutatta
nekünk az életben elérhető boldogság és boldogulás útját. Ezt a boldog-
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ságot e könyvben is egész életemben köszönöm.
Dr. Raksányi Árpád főorvos
Mindig különös meleg érzés fut át rajtam, ha Csurgóról hallok, ha a
gimnáziumot hallom emlegetni. Azt hiszem, ez nem is csoda, hiszen fiatal korom legszebb éveit Csurgón töltöttem, mint gimnazista, ahol 1940ben érettségiztem. El nem mondható érzés, ami hatalmába ejtett, amikor
a régi, ismerős parkon végigsétáltam. Leültem a Csokonai- padra, ahol
mi énekeltük először 1936. szeptember 1-jén a Tihanyi Ekhóhoz című
megzenésített Csokonai- verset Rácz Dezső tanár úr vezénylése mellett.
Boldog örömmel állapítottam meg, hogy a csurgói szellem a pártállam
romboló hatására sem változott. Sokszor megpróbáltam magamnak megmagyarázni, mi is a csurgói szellem, de sohasem tudtam szavakba önteni.
Egy alkalommal azonban felkeresett egyik volt tornásztársam, Baksa Lajos. A találkozásunk utáni beszéd során elmondta, hogy érzi már az éveket,
és a szíve is elég sokszor rendetlenkedik. – Tudod, mit csinálok ilyenkor,
- kérdezte. Beülök a kocsimba, lehajtok Csurgóra, végigsétálok a parkon,
bekukkantok az internátusba, leülök a Csokonai- padra, és egy óra múlva
egészségesen megyek vissza. Talán soha senki nem éreztette velem, mit
jelent nekünk Csurgó. Nem a megszokásból emlegetett Alma Mater, hanem valóban életet, egészséget visszaadó Nevelő Anya volt.
Somogyi Elemér 1940-ben érettségizett öregdiák
A csurgói gimnázium kitűnő intézmény volt. Csodálatos helyen állt,
egy park közepén, most is ott van. A katolikus Festetics gróf alapította ezt
a református gimnáziumot, hogy a Somogy megyei gyermekeknek legyen
hol művelődniük. Csurgón meglehetősen nagy hagyománya volt a Csokonai- kultusznak. A gimnáziumba került jórészben Sárközy István hatalmas
könyvtára. Sárközy István nagy műveltségű földesúr volt, Kazinczy barátja és Csokonai pártfogója. Csodálatos érzés volt, hogy az én kezemben is
megfordulhattak azok a könyvek, amelyeket a csurgói évek alatt Csokonai
is forgatott! A gimnáziumban őrizték a Csokonai- emlékeket, és a református egyház arra törekedett, hogy a gimnázium a tehetséges falusi gyerekeknek teremtsen művelődési központot.
Dr. Nyíri Antal tanár (1934- 1942)

Nagyon fellendült Somogycsurgón a gimnáziumi élet, amely főként
az igazgatótanács elnökének, Matolcsy Sándornak volt köszönhető. Ő
egyébként ügyvéd volt, Kaposváron is volt lakása, fontos beosztást kapott a vármegye vezetőségében is. Éppen akkor kezdte ő az iskolai élet
megújítását, amikor én odakerültem. Központi fűtéses, összkomfortos új
internátust építtetett, rendbe rakatta a gimnázium nagy parkját, bővíteni
kellett a bentlakást, mert egyre több diák jelentkezett. Híressé vált a csurgói gimnázium. Még külföldről és Budapestről is érkeztek akkor oda magyar anyanyelvű diákok. Magántanulónak még lányok is. Ők teljesen külön voltak, felügyelővel ellátva. Jól éreztem magam Csurgón, főként azért,
mert az iskolának igen jól felszerelt könyvtára volt, lehetett kölcsönözni
is, emellett persze nem voltak anyagi gondjaim, jól éltem. Jó kosztom volt,
a reggeli és vacsora otthon, ebéd az iskolában. Nagyon sokat utaztam, a
cserkésztáborokat mindig más- más helyen ütöttük fel. Például a Balaton
mellett Badacsonyban, a Tisza vagy a Duna partján, Balatonföldváron pedig nemzetközi tábort is szerveztünk. Így ment ez éveken át.
2002 Mátéffy Béla tanár (1935- 1942)
Molnár István, mint magánember egy csurgói gimnazista, legalábbis
az szeretne lenni, vagy próbál maradni. Nekem a legfontosabb indíttatás
az, hogy Csurgón jártam középiskolába. Rendkívül szerencsés embernek
érzem magam, mégpedig azért, mert a gimnáziumban, ahol tanultam, hihetetlenül jó tanáraim voltak. Óriási emberek, óriási tanáregyéniségek.
Ennek következtében próbáltam egész életemben hasonlítani hozzájuk,
ami igencsak kevéssé sikerült, mert hozzájuk nem lehet hasonlítani. Tulajdonképpen az ő hatásukra léptem a jogi pályára is, pedig sok minden
akartam lenni.
Valamikor nem tudtam nagyobb dolgot elképzelni, minthogy valaki
Csurgón tanár legyen. Tehát azt kívánnám, hogy a csurgói gimnáziumi tanáraim elismerjenek, vagy a pécsi professzoraim. Ez a két elismerés vagy
a két megbecsülés számomra legfontosabb.
Dr. Molnár István (1953-1957)

HJ

Búcsú Dr. Horváth Ferencné Drávai Piroska tanárnőtől

Nehéz búcsút venni annak, aki
31 éven át kollégája, négy évig
gimnáziumi osztálytársa volt, aki
mindennap láthatta, beszélhetett
vele, mégpedig mindig őszintén.
Nem lehet elfeledni közvetlenségét, szelíd, megértő hangját. Egész
életében a családjáért, az iskolájá-
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ért élt. Mindig türelmes volt. A betegségét is türelemmel viselte. Október 18-i halálhírét fájdalommal
vettük. Szívükben diáktársai, kollégái, tanítványai őrzik az emlékét.
Dr. Horváth Ferencné Drávai
Piroska Vízváron született 1941ben. Szülei szeretetben és vallásos
szellemben nevelték gyermekeiket. Édesapja a földművelés mellett fonott bútorokat, különböző
használati tárgyakat készített. Szép
és szabad gyermekkora volt. Az
általános iskolát Vízváron végezte. Kiváló tanárai voltak, közöttük
Soós Dezső, akire nagy tisztelettel
gondol. Csurgói diák lett. Egyre
jobban érdekelte a sport. Együd
tanár úr beválogatta az iskola kosárlabda csapatába, később a leány

tornászcsapatba is. Együd tanár úr
bíztatására és segítségével jelentkezett a Testnevelési Főiskolára. A
főiskola elvégzése nem okozott nagyobb nehézséget. A szorgalom és
az akarat, továbbá hívő édesanyja
segítette át a vizsgák nehézségein.
Szeretett csurgói osztályfőnöke,
Halmos József hívására Nagyatádra került, ahol szép két évet töltött.
1965 nyarán házasságot kötött.
Férje porrogi körállatorvos volt. A
csurgói Csokonai Vitéz Mihály Gimnáziumban el tudott helyezkedni,
melyben az igazgató, Gál Ambrus
segítette. Megkövetelte a rendet,
a pontosságot. Az iskolában megalakította a leánytorna szakosztályt.
Tehetséges, ügyes tornászai voltak. 1967-ben megszületett Zita

leányuk. Ebben az évben indult
a Gyes. Közben Edina leányuk is
megjött, így hat évig otthon volt a
gyerekekkel. 1973-ban kezdett újra
tanítani. Fontosnak tartotta, hogy
a tanulók szívesen és örömmel
mozogjanak. Kosárlabda csapatuk
eljutott a megyei második helyezésig. Időközben az óvónőképzés
is elindult. Az iskola népszerű lett,
nagy volt a túljelentkezés. Testnevelésből is felvételi vizsgát kellett
tenni. A megnövekedett feladatok
ellátása szerencsésen sikerült a
Kátai- házaspár megjelenésével. Új
tantárgy volt a módszertanok oktatása. Kátainé Cseh Máriával tanították. Megszervezte az Országjáró
Diákkört. Sok szép túrát vezetett.
Végigjárták az ország szép tájait.
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Zenés gimnasztikát vezetett az
órák közötti nagyszünetben. A túrák során megszerette a tájfutást,
mert sokoldalú képességeket fejleszt. A megyei versenyekről gyakran elhozták az első helyezéseket.
Kiharcolták a tantestületben, hogy
a hétfő délután csak a tömegsporté
legyen. A nyolcosztályos gimnázium megszervezése hozott új színt

és gyerekeket az iskolába. Közben
Laczó János lett az új igazgató. A
rendszerváltás után a Református
Egyház visszaigényelte az iskola
épületét. A tantestület két részre
szakadt. Az önkormányzati gimnáziumban maradt, a Kátai- házaspár
átment a református gimnáziumba.
1996-ban az egész épületet visszakapta a Református Egyház. Ekkor

éppen elérte a nyugdíjkorhatárt és
elköszönt az iskolától. Hálával gondol Együd Árpád tanár úrra, mert
neki köszönheti, hogy élete során
azzal foglalkozhatott, amit igazán
szeretett. Zita és Edina lánya a
Csokonai Gimnáziumban érettségizett. Hosszan tartó súlyos betegség
után 2018. október 18-án meghalt.
27-én helyezték végső nyugalomra

a József Attila utcai temetőben.
(A nagyatádi Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskola Emlékkönyve 1953- 2003. Nagyatád,
2003, A csurgói Csokonai Vitéz
Mihály Gimnázium és Óvónői Szakközépiskola Emlékkönyve 17921992. Csurgó, 1992)
HJ

Csurgó 1918 őszén az összeomlás napjaiban
Száz évvel ezelőtt az olasz front
összeomlásakor, 1918 októberében mindkét somogyi ezred állásban illetve tartalékban volt. A 19.
honvédezred november elsején
kezdte meg a visszavonulást, 3-án

A Csurgó északi részén ma is
álló, a vasúton átívelő Kormos híd
(a mozdonyok füstje tette azzá) akkor még alacsonyabb volt. Az öreg
csurgóiak mesélték, hogy a vagonok tetején hazafelé tartó katonák

Mauler kapitány vezetésével egy
századnyi karhatalmi kirendeltség,
6 tiszt és 100 legénységi katona
érkezett Csurgóra a szökött katonák elfogására, összegyűjtésére.
Közülük 5 tiszt és 75 katona a me-

igényeinek kielégítését tekintette.
A Tanács elnökét dr. Éhn Kálmánt
táviratilag meghívták a Nemzetgyűlés november 16-i ülésére, és
a nemzetőrség kormánybiztosával folytatott eszmecsere révén

értesült arról a parancsról, hogy
„az ellenségeskedést be kell szüntetni!” A 44-es gyalogezred október 26-án éjjel a Piavénál hatalmas
tüzérségi csatában vereséget szenvedett az olasz- francia csapatoktól. A 3. zászlóalj katonáinak nagy
része elesett vagy fogságba került.
Az 1. és a 2. zászlóalj még rendezetten vissza tudott vonulni. Négy
napon keresztül rendszeres utóvédharcokban vonultak vissza. A
legénység megtagadta az olasz határon levő Kreuzberg megszállását,
ugyanis az előző napon, november
3-án már értesültek a fegyverszünetről. A hadosztályparancsnok
tudatta: „Itt van a béke, most csak
csend és rend legyen. Amilyen
gyorsan lehetséges, mindenki hazájába jut. Minél nagyobb a rend,
annál gyorsabban.”
November 14-én az 52 tisztből
és közel ezer főnyi legénységből
csak 30 tiszt és 300 katona érkezett meg Kaposvárra. A Kaposvári
Nemzeti Bizottság november 3-i
„Kiáltvány Somogy vármegye közönségéhez!” című felhívásában
figyelmeztetett: „Ne várjon a közönség újabb utasításokat, minden
óra késés sohasem pótolható bajok

közül sokat lesodort.
Balesetre emlékezett Schlegel Oszkár, akinek apja, nagyapja
is csurgói állomásfőnök volt. Az
olasz front már 1918 májusában
összeomlóban volt. A Fiuméból
és Udinéből érkező katona- és
személyvonatok kocsijai, a kocsik
előterei, átjárói és teteje zsúfolásig
tele volt fegyvertelen katonákkal
és civilekkel. A sűrűn egymást követő vonatok az állomásokat is telítették. Csurgó állomásának mind
a négy vágánya foglalt volt, de még
a Szenta felőli bejárati jelzőnél is
vesztegelt egy tehervonat. Szenta
engedélyt kért a csurgói forgalmistától, aki meg is adta annak reményében, hogy az egyik pálya felszabadul. A bejárati jelzőnél addig
váró vonatot tudták volna fogadni.
El is indult, de a vége „kilógott” a
bejárati jelzőn túl, és az érkező vonat ebbe ütközött. Az érkező szerelvény 324-es mozdonya és szolgálati kocsija kisiklott, és elzárta a
pályát. A pálya is megrongálódott.
A mozdonyt a magas töltésről a
Márjás patak felé lelökték.
1918. október 29-én izgalmat
keltett Csurgón a hír, hogy a szomszédos községekben a horvát „zöld

gye, illetve a járás határát, a Dráva- mentét biztosította a horvát
területről érkező „zöld káderek”, a
fegyveres katonaszökevények rablásai ellen. Elsősorban a határszéli
pusztákat vette ellenőrzése alá.
Októberben már magyar, somogyi
„zöld káderek” is felbukkantak.
Főhadiszállását Gólával szemközt, Perdócpusztán állította fel,
de Csurgón is hagyott egy kisebb
osztagot. Néhány napon belül
azonban a legénység egy része
haza távozott. Mauler kapitány ekkor elkezdte a nemzetőrség szervezését, amely a fizetést érintő és
egymásnak is ellentmondó rendelkezések miatt sohasem fejeződött
be. November elejéről a hónap
közepéig a számuk 88-ról 48 főre
csökkent.
November 15-én egy
gépfegyverosztag érkezett Kaposvárról, de néhány nap múlva azt
is visszarendelték. Egy géppuskát
ugyan itt hagytak a lakosság megnyugtatására. 100 főnyi polgárőrséget is felállítottak a közrend
biztosítására.
Egy népgyűlés keretében november 6-án Csurgón is megalakult a Nemzeti Tanács. Ahogy
lehetett, mindenkit gabonához

elérte, hogy másnap este egy 24
főből álló repülő osztag érkezett
Csurgóra a település és a határszél közbiztonságának megvédésére. A köztársasági katonákból
álló osztag a helyi nemzetőrökkel
együttműködve teljesítette feladatát: fegyvereket, lövegeket szedett
össze, kinyomozta az elkövetett
garázdálkodásokat.
A megyei nemzetőrség határvédő egységei helyére a fővárosból
néhány kisebb tengerész, ún. repülő osztag érkezett. Nem a határra,
hanem a közrend biztosítására vezényelték őket. A fegyvereket és a
kastélyokból elhordott tárgyakat
kutatták és juttatták vissza. A nemzetőr tengerész század utolsó nagyobb szabású ténykedése 1919.
január 11-én Gyékényesen lett
volna. A vasúti nemzetőr szakasz
katonái megszállták az állomást és
a postahivatalt. Feltörték a pénztárszekrényeket és mulatozásba
kezdtek. A Nagykanizsáról érkezett
nemzetőr- honvédeknek kellett lefegyverezniök őket.
18-án a Járási Nemzeti Tanács
is megalakult, elnökévé „egyhangú
lelkesedéssel” szintén dr. Éhn Kálmánt választották.

forrása lehet. Tegyék meg azonnal
a legmesszebbmenő intézkedéseket, mert ha ez megtörténik, akkor
a sokat szenvedett magyar katona
nem válik pusztító martalóccá s a
lakosság élet- és vagyonbiztonsága nem lesz veszélyeztetve.”

káderek” garázdálkodnak, és ide is
be kívánnak törni. Másnap rendkívüli képviselő- testületi ülésen
megalakították az önkéntes polgárőrséget.
Október 30-án az éjjeli órákban
a 44. gyalogezred pótzászlóaljától

juttatott, a tűzifa beszerzésben
segédkezett. 2-2 tagjuk délelőttönként a községházán felvette
a panaszokat. Amit csak lehetett,
saját hatáskörében elintézett.
Legfőbb feladatának a harctérről
hazatért katonák legszükségesebb

A legnagyobb nehézséget a
nyersolaj hiánya jelentette. Néhány nappal később sem gabonát
őrölni, sem világítani nem tudtak.
1918 őszétől egymás után alakultak meg a szociáldemokrata
szervezetek.
HJ
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A fenyőfától a karácsonyfáig
nyira megtetszett neki, hogy hazaérve kerített egy fenyőfát, és gyertyákat helyezett
rá.
Később aztán a karácsonyfa állítás szokása német területről került át Bécsbe,
ahol a 19. század első évtizedeiben az
arisztokrata családok és a művészek körében gyorsan elterjedt. A század közepén
már a polgárcsaládok körében is megünnepelték ezt a napot; érdekesség, hogy

Karácsonyfa az 1900-as évek elején

Már november közepétől motorfűrészek
és fenyőfa vágók zajától hangosak a csurgói és környékbeli kertek és hegyhátak.
Majd a haragos örökzöldekkel megrakott
kisebb-nagyobb teherautók viszik, szállítják az ország szinte minden szegletébe a
szépséges fákat, hogy karácsonyfaként ott
díszelegjenek a somogy-zalai domboktól
távoli családok otthonaiban is.
A karácsonyfa-állítás hagyománya a
16. században terjedt el a Német-római
Birodalomban. Valószínűleg Luther Márton volt az első, aki feldíszítette az első
karácsonyfát. Egy téli estén éppen hazafelé tartott, amikor egy nedves fenyőágon
megcsillantak lámpásának fényei. Ez an�-

Pagony Károly,
a fenyőfa termesztés ősatyja

mikor 1860 karácsonyán Erzsébet királyné
Madeira szigetén volt gyógykezelésen, Ferenc József e távoli helyre is küldött neki
feldíszített fenyőfát.
Pesten az első karácsonyfát valószínűleg Brunszvik Teréz grófnő állította 1824ben. Az új szokás a városokban viszonylag
gyorsan meghonosodott. A hatvanas évek-

ben, adventi időszakban, Pesten fenyővásárok voltak.
Ma már minden család otthonában ott
díszlik a feldíszített fenyőfa, melyet főként
a vásárokon, piacokon a termelőktől vagy
kereskedőktől vásárolnak meg a családok.
Csurgó és környéke, a Somogy-zalai
dombság eme Dráva-menti vonulata biztosítja az ország fenyőfa igényének nagy
részét.
Ezen a főként kötött talajú környéken
a fenyőfatermesztést Pagony (Petrizilka)
Károly (1887-1949) erdőmérnök honosította meg, aki a zákányi Zichy grófok vezető erdésze volt. A grófi erdők fenyővel
történő újra telepítésére ő rakta le Surdon
az 1921-ben a mára országos hírűvé vált
csemetekert alapjait. Pagony Károly aztán
évtizedekkel később fenyőfacsemetéket
osztott ki a surdi polgároknak, megmutatta
nekik, hogyan kell elültetni és művelni a
fácskákat. Ekkor honosodott meg a dél-zalai dombhátakon a fenyőfa, kiderült, hogy
karácsony előtt a piacon jó áron el lehet
adni az örökzöld növényeket.
Majd innét terjedt tovább fenyőfa termesztés az őrtilosi, zákányi, csurgói dombokra, amely napjainkra már eljutott a
berzencei és somogyudvarhelyi laposabb,
homokosabb területekre is. Innét aztán
már november végén és december elején
már négy keréken utaznak tovább a kisebb-nagyobb fácskák Magyarország szinte minden szegletébe. Ahol aztán feldíszítve, a Somogy-zalai dombok színét, illatát
átadva már karácsonyfaként ékesíthetik az
ünneplő családok otthonait.
VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA

Örökzöld
Akár a hóval borított, vagy
csak szélben fagyasztott,
lucskos, szürkén fölébe hajló,
vándora a tájnak, éppen úgy
tetszenek a kopaszon feketedő,
fehérségüket titkoló telek.
Szeretett szülötte Isteni kincs,
Betlehemben egy jászolra,
fényes csillag tekint.
Mit adjon az, akinek
semmije sincs!
Sohasem lesz melegünk,
mindig fázunk, csak ha
odaadjuk a fele kabátunk.
Nem tudunk betelni étellel, itallal,
míg valakit éhezni látunk.
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Nem lesz erényünk a jóság
míg dicséretre várunk, tán akkor,
ha szívünkben a szeretettel,
ég és föld között,
kéretlenül járunk.
Az élet üdvösségre született, hogy
új emberek legyünk a kisdeddel,
Betlehemben és mindenütt,
meg ne haljunk örökre a kísértésben,
ez lesz kincsünk, örökségünk, mindenünk.
Nem is sejtjük…
Talán csak a lelkünk
rezdül néha, mint álmában
alvó kismadár ha riad,
kit megborzongat, a távolból
tovasuhanó szél az ágon.

A Karácsony mindig ugyanaz…
csak a rezdülések változnak.
Ha mi elhagyjuk szüleinket,
felnőnek és magunkra hagynak
gyermekeink, de jönnek az unokák….
A szeretet megmarad, Jézus ugyanaz.
Ajándékot kapni is, adni is jó:
ruhát, ékszert, játékot, bármit.
Az ölelés, könnyes csók, simogatás,
kedves szó, mik örökre
ragyogni fognak,
életünk örökzöld Karácsonyfáján.
Büki Imre
2018.11.18. Csurgó
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Környezetünk, anyaszemmel, játékosan
A Családok Éve társasjátékát, egyben oktatási segédanyagot tervezett meg barátnőjével a
csurgói származású Kászoni Edit. Ha be kellene mutatnom őt, akkor a legelső, amit elmondanék,
hogy főállású 4 gyermekes családanya. A diplomái száma három, köztük az egyik, pedagógusi
végzettség. Elsősorban a gyermekei, a családja örömére tervezett társasjátékot. A Dráva - parti
felfedező már a második munkája.
vül úgy érzem, számos olyan
szépség, ritkaság, érdekesség
található ezen a területen, ami
a mindennapokban sajnos nem
kap elég hangsúlyt.

Hogyan jut ideje egy 4 gyermeket nevelő édesanyának
a rengeteg gyerekek körüli
teendő mellett, társasjátékot
tervezni?
- Talán pont ezért…Sokan úgy
gondolják, hogy egy otthon
levő főállású anyának csak az
a dolga, hogy főzzön, mosson,
takarítson. Régen, amikor állatok voltak és nagy kertek a ház
körül, nem is lett volna az embernek ideje másra. Azonban
átalakult a világ. Bár nálunk is
vannak állatok és kert, nem akkora, hogy ne lehetne emellett
akár 4 órás munkát elvállalni.
Azonban nekem külföldön dolgozott a férjem, így nem is volt
más választásom, hogy itthon
maradjak a gyerekekkel, mivel
nagyszülők nem laknak a közelben, akik be tudnának segíteni,
amikor a gyermekeim megbe-

tegedtek, és nem mehettek
óvodába, iskolába. Viszont a
tenni akarás kedve, a kreativitás iránti vágy benne van az
emberben. Így amikor elkezdődött az iskola barátnőmmel,
Kiss Andreával - aki szintén
hasonló cipőben járt - megbeszéltük, hogy készítünk valami ötleteset a családjainknak.
Így kezdődött a munka. Olyan
szempontok alapján indultunk
el, amit mi családanyaként fontosnak tartunk. Nem vagyunk
hívei annak, hogy a gyerekek
egész nap a mobiltelefont
böngésszék vagy a számítógép
előtt üljenek, inkább menjenek
ki a természetbe és ismerjék
meg a saját környezetüket.
Mivel jelenleg Fertőszentmiklóson élek a családommal, a
Fertő tóra esett a választásunk.

Hogyan zajlott a tervezés folyamata?
- Természetesen közösen a
gyerekekkel! A tervezés, a létrehozás minden folyamatába
bevontuk őket. Az egyes mezők
kialakításától kezdve, egészen
addig, hogy személyesen is felkerestük velük ezeket a helyeket. Így lett aztán igazán hiteles, a gyerekek által is érthető,
jól játszható.
Az első társasjáték mintájára
elkészült a Dráva-parti felfedező. Miért esett a választásod
erre a területre?
- Én csurgói származású vagyok. Itt születtem, szüleim,
rokonságom is itt él. Nagyon
sokszor jövünk haza a szüleimhez, testvéreimhez. Nagyon
szeretem ezt a vidéket, sok
szép emlék köt ide. Ezen kí-

Milyen szempontok alapján
válogattad a társasjátékba az
egyes településeket, értékeket?
- Azokat a helyeket, amelyek
bekerültek a társasjátékba
édesapámmal Gelencsér Jánossal és Mezei Ervinnel, a
Duna-Dráva Nemzeti Park tájegység vezetőjével történő
beszélgetések után válogattam
össze. Fontos szempont volt
a kiválasztásnál, hogy olyan
helyek legyenek, amelyek a
kiránduló családok számára is
érdekességgel szolgáljon. Aminek van története, érdekessége, vagy környezetvédelmi
szempontból jelentős. Így került bele a Lankóci erdő, vagy
a Gólyás–fa. Bár Berzencén
régebben volt a drávai aranymosáshoz kapcsolódó kiállítás,
jelenleg nem tekinthető meg.
Viszont olyan népművészeti
jellegzetessége van a településnek, ami szerintem kihagyhatatlan. Az „Ászlós-lakodalom” így került bele a játékba.
A terezés után hogyan kelt
életre ez a játék?
- Elsőkét Csurgó város polgármesterét, Füstös Jánost kerestem fel. Ekkor, már a kész Fertő-parti felfedező játékot be
tudtam neki mutatni, így volt
egy minta, ami alapján felvázolhattam az elképzelésemet.
Nagyon tetszett neki az ötlet,
támogatott a megvalósításban.
Előtte már nagyon sok helyet
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felkerestünk
édesapámmal,
így 37 jellegzetességet, érdekességet válogattunk ös�sze. A 30 végső elem, hosszas
gondolkodás, egyeztetés után
került a helyére. A társasjáték
képeinek rajzait, a doboz tervét Vörös Renáta festőművész
készítette. A grafikai, nyomdai
előkészítést pedig Göndöcs
Evelin, ahogy az előző játéknál is. Nagyon összeszokott kis
csapat lettünk. Nagy dilemma
volt a logo kiválasztása. Végül a jégmadár lett. Talán nem
sokan tudják, de a jégmadár, a
színei miatt felülről, a madarak szemszögéből nézve, egybeolvad a vízzel, a hasa pedig
olyan színű, hogy azt a halak ne
vegyék észre. Ebben szintén a
gyerekeim döntöttek. Imádják
a kék, a türkiz színt. Miután az
egyes mezőket kiválasztottuk,
eldöntöttük, hogy miket gyűjtsük a játék során. Ezek is mind
különlegességek, hiszen olyanokat szerettem volna betenni,
amik nem csak a turistáknak,
hanem az ott élőknek is meglepetés. Így került bele például a
pofók árvacsalán is, amelynek
eszmei értéke – sokan nem
is tudják – ötven ezer forint.
Mindezek után elkezdtük lejátszani a gyerekekkel a játékot.
Figyelve a játékelmélet alapjaira, kialakult a mezők végleges
sorrendje.

csurgo.hu/csurgoeskornyeke

A játékkal nem csak a hasznos
szabadidő eltöltés a célotok.
- Nem! A célunk ennél sokrétűbb. azt szeretnénk, ha a családok nem csak játszanának a
játékkal - bár ez is nagyon jó,
a minőségi együtt töltött idő
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szempontjából – hanem ezeket a helyeket fel is keresnék.
Így egyrészt megismerik az ország nevezetességeit, értékeit,
másrészt, a családi mintára - bízom benne - ez a magatartás a
gyerekek életébe is beépül, és
felnőttként majd igénye lesz a
környezetének megismerésére, védelmére.
Bizonyára nem volt egyszerű
feladat a játék létrehozása 4
kisgyermek mellett…
- Akkor még csak 3 volt, ahogy
elkészült a játék, mentünk a
szülészetre. De tényleg nem!
Viszont szerencsére nagyon
sokat segítettek a szüleim,
testvéreim, és a család. Amíg
én apukámmal feltérképeztem
a lehetséges helyeket, addig
anyukám, testvérem Andik Bernadett és Telkesné Cseh Éva
felváltva vigyáztak a gyerekekre.
Kik azok, akik, az említetteken
kívül segítettek a társasjáték
elkészültében?

- A kezdésnél és a szöveges
anyag ellenőrzésénél Balogh
Veronika. Galamb Gábor a Ka-

szó ZRT vezérigazgatója, aki
szintén lelkesedett az ötletért,
valamint támogatta a megjelenést is. A szakmai kérdésekben nagyon sokat segített Toldi
Miklós a Dráva Szövetség elnöke. Tőle is sok olyan plusz információt is megtudtam, amit
még az interneten sem lehet
olvasni. Ezen kívül a SEFAG
munkatársai nagyon segítőkészek voltak. Sajnos voltak negatív tapasztalataim is, hiszen
előfordult, hogy szerettünk
volna beletenni a játékba egy
települést, és a polgármester
többszöri telefonos egyeztetés
után, sokáig halogatva a döntését, elutasított. Mivel a bekerüléshez jegyzői határozatot
kell hozni, így ennek a településnek az értékei nem kerültek
bele a társasjátékunkba. Ezek
időnként egy kicsit visszavetették a lelkesedésemet. Azonban én is sokat tanultam a játék
elkészítése közben, ami miatt
már megérte.
A terv és annak megvalósítása annyira jól sikerült, hogy a
Dráva –parti felfedező, a Családok Éve társasjátéka lett.
- Igen, ennek nagyon örültünk!
Még az év elején, márciusban
megkerestük játékunkkal Novák Katalint, család- és ifjúságügyért felelős államtitkárt,
és segítségét kértük a népszerűsítésben, hogy minél több
családhoz eljuttathassuk. Küldtünk
bemutatkozásképpen
játékot is neki, válaszaként
felajánlották a lehetőséget. Ennek köszönhetően a Családok
éve internetes oldalán, minden
programajánló mellett megje-

Cs rgó és Környéke
Csurgó és Környéke - Közéleti és
kulturális lap

Felelős kiadó:
Szabó Balázs - ügyvezető

Megjelenik:
minden hónap negyedik hetében

Levélcím:
8840 Csurgó, Kossuth L. u. 1.

Lapzárta:
minden hónap 20-án!

Telefon:
+36 30/480 2046

Kiadja:
IMCOM Marketing és Szolgáltató Bt.

Email cím:
csurgo.es.kornyeke@gmail.com
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lenik a társasjátékunk és használhatjuk a logojukat is.
Természetesen a média is értesült a játék létrejöttéről. Sok
megkeresést, felkérést kaptok?
- Igen, és ez nagyon jót tesz a
társasjáték népszerűségének.
Több újságban is (Somogyi Hírlap, Kisalföld) cikkeztek a játékról, bekerültünk az Óvónők
lapjába, de járt az otthonunkban már a televízió is, a Duna
TV Családbarát magazinjában
szerepeltünk. A napokban pedig megyek a Soporon TV-hez
is. Valamint nagy örömünkre
egy pályázat kapcsán meghívtak bennünket az OZON TV
Környezetvédelmi díjátadójára
is, ahol már ismerték a társasjátékot.
Közeleg a karácsony, ez egy
kiváló lehetőség, ajándékötlet
minden családnak. Hol lehet
hozzájutni a Dráva-parti felfedezőhöz?
- A játék megvásárolható Csurgón a Bíborcsillag Üzletházban.
Interneten keresztül is megrendelhető a játék közösségi
oldalán (www.facebook.com/
Dráva-parti-felfedező), illetve
a NOVUM könyvkereskedés hálózatában is.
A sikeren felbuzdulva, várható
még folytatás?
- Bízom benne!

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

BV

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

ÉLETMÓD
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Advent idején
Idén december első vasárnapján köszönt ránk az
advent. Ez az év legcsendesebb időszaka. Advent első
vasárnapja, amely Szent
András napjához legközelebb eső vasárnap, egyúttal
az egyházi év kezdetét is
jelenti. Az ünnep neve a latin adventusból származik,
amely eljövetelt, megérkezést jelent. A karácsonyra, Jézus születésének ünnepére való
felkészülést takarja. A néphagyományban az advent testi, lelki
várakozással telt. Adventben a keresztény hívők Krisztus három
eljövetelét ünneplik, élik át: Elsőként, emlékeznek egy múltbeli
eseményre: a választott nép Messiás várására. Másodszor, a jelenben is várják, és szeretetük tetteivel közreműködnek, hogy Jézus
egyre teljesebben megszülethessen bennük és ily módon környezetük számára is. Végezetül várakoznak, hogy amikor Jézus eljön
majd a világ végén, készen találja őket.
Az adventi időszakban korábban szokás volt böjtöt tartani. Ez
idő alatt tiltották a zajos mulatságokat, házasságkötéseket, majd
később püspöki engedélytől tették függővé. A böjtölés hagyománya a 20. század közepén kezdet eltűnni. Jelenleg a katolikus
egyházban nincsen böjti előírás az adventi időszakra vonatkozóan, ugyanakkor ajánlott a visszafogottság, csend, a több ima és
lelki olvasmány, valamint, a gyónás és a szentáldozás.
A 19. - 20. század óta, adventkor szokás koszorút készíteni. Az
adventi koszorú ősét 1839-ben Johann H. Wichern német evangélikus lelkész készítette el: egy felfüggesztett szekérkeréken
24 gyertyát helyezett el, melyek közül minden nap eggyel többet
gyújtott meg karácsonyig. Hagyományosan az adventi koszorú általában fenyőágból készített kör alakú koszorú, melyet négy gyertyával díszítenek. A gyertyák színe a katolikus hagyomány szerint
lila (a bűnbánat színe), kivéve a harmadik vasárnapra jutót, amely
rózsaszín (az öröm színe). A gyertyákat vasárnaponként (vagy
előző este) gyújtják meg, minden alkalommal, eggyel többet. A
világító gyertyák számának növekedése szimbolizálja a növekvő
fényt, amelyet Isten a Jézust váróknak ad karácsonykor. Az utolsó vasárnapon mind a négy gyertya egyszerre ég. Minden gyertya

szimbolizál egy fogalmat: 1. a hit, 2. a remény, 3. az öröm, 4. a
szeretet.
Az adventi naptár használatának népszokása 1900 körül kezdődött, kialakulása egy német édesanyához kötődik, akinek kisfia,
Gerhard, már hetekkel az ünnep előtt türelmetlenkedett a várva-várt és megszokott karácsonyi ajándékok miatt. Az édesanya
ezért egy játékot talált ki gyermeke számára: egy kemény papírlapot huszonnégy részre osztott, mindegyik részre rátűzött egyegy darab csokoládét, majd megengedte, hogy a gyermek minden
este megegyen egyet-egyet közülük. Közben a kisfiú felnőtt, nem
felejtette el édesanyja meglepetését, üzleti vállalkozásba kezdett. Olyan naptárt szerkesztett, amelyen huszonnégy ablakocska
mögé egy-egy darab csokoládé vagy cukorka volt elrejtve, s ezek
csak a spaletták kinyitása után váltak láthatóvá.
Az általános hagyományok mellett, minden családnak megvannak a maga hagyományai. Ezek generációkat ívelnek át. Emlékeinkben gyökreznek, gyerekkorunk hangulatát idézi. Felnőttként
azt a csodavárást, azt a melegséget, azokat az ízeket, illatokat
próbáljuk felidézni, s továbbadni gyermekeinknek. Kezdve a várakozás időszakától a karácsony ünnepéig. Szebbé tesszük az otthonunkat, díszbe öltöztetjük. Az ünnephez hozzátartoznak bizonyos díszek, illatok s nem utolsó sorban a látvány. A karácsonyi
ünnep legjellegzetesebb hozzátartozója a fenyőfa. Feldíszítésére
már számtalan lehetőség kínálkozik. Jó szem előtt tartani, hogy a
díszek saját kezű elkészítése, az alkotás öröme nekünk is és gyermekeinknek is nagy örömet jelenthet, ezen kívül minőségi együtt
töltött idő. A tradíciók határozzák meg az ünnepi vacsora menüsorát is.
Mielőtt elvesznénk az áruházak polcai között, gondoljuk a karácsony valódi jelentőségére. Még akkor is, ha nem tartozunk az
egyházak követői közé, a karácsony a szeretet, a családok ünnepe.
A várakozás időszakában lehetőségünk van egy kicsit befelé fordulni. Átgondolni saját emlékeinket, családunk tagjaihoz, más emberekhez való viszonyunkat. Gondoljuk azokra is, akiknek anyagi,
vagy családi körülményeik miatt, nem adataik meg, hogy méltóképpen ünnepelhessenek. Ha tehetjük, segítsünk valamilyen formában. A családunk körében pedig a drága ajándékhalmaz helyet,
idén legyen olyan karácsonyunk, amit nem a ráfordított pénz tesz
boldoggá, hanem az együtt töltött idő, a szeretet.
BV

Igényeljen Csurgó Kártyát és éljen a kedvezményekkel!
Elfogadóhelyek és a kedvezmények mértéke:
- Sótonyi László Sportcsarnok
20 %
- Sportcsarnok Kondicionáló
terem 20 %
- Műfüves pálya használata
20 %
- Csurgó város helyi autóbuszjáratai 20%
- Városi Uszoda 50 %
- Csokonai Közösségi Ház (sa-

ját rendezvények) 100 %
- Városi Könyvtár 100 %
- Városi Múzeum 100 %
- Történelmi Park (saját rendezvények) 100 %
- Gyékényesi Poszeidon Panzió mellett működő teniszpálya, strandröplabdapálya és
homokfocipálya használata
100 %

http://csurgo.hu/hu/turizmus/csurgo-kartya
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Mérkőzés eredmények CSTK
2018/2019-es szezon november

Kövesse szurkolói oldalunkat az alábbi linken:
https://www.facebook.com/mindorokkecsurgoitk
Látogasson el szurkolói weboldalunkra:
http://hajra-csurgo.mozello.hu

Megyei U-14:
2018.11.02.(péntek):Kaposfői KISKE-Csurgói TK:2-6(0-2)

2018.11.11.(vasárnap):Tabi VSC-Csurgói TK:2-1(1-1)
2018.11.17.(szombat):Csurgói TK-Marcali VFC:4-0(2-0)

Megyei U-16:
2018.11.02.(péntek):Csurgói TK-FC Barcs:12-3(6-1)
2018.11.10.(szombat):Kaposfői KISKE-Csurgói TK:0-6(0-3)
2018.11.18.(vasárnap):Csurgói TK-Somogysárd SE: 5-2(2-0)

ADAMA Megyei 1.Felnőtt:
2018.11.03.(szombat):Csurgói TK-Kadarkút KSK:0-3(0-0)
2018.11.11.(vasárnap):Tabi VSC-Csurgói TK:6-0(1-0)
2018.11.17.(szombat):Csurgói TK-Marcali VFC:1-0(1-0)

Megyei U-19(Ifi):
2018.11.03.(szombat):Csurgói TK-Kadarkút KSK:7-0(2-0)

FÜSTÖS LÁSZLÓ
foci-hírszerkesztő

Huszonegy góllal verte női kézilabda klubunk a Tolna csapatát
ban" voltunk eredményesek,
majd a mérkőzés utolsó 15
percében már váltakozva estek
a gólok kialakítva a 43-22-es
végeredményt.
Csurgói NKC - Tolna KC 4322 (20-7)
Sótonyi László Sportcsarnok, Csurgó 150 néző
Vezette: Atyimov Lajos - Jáger Tamás
Versenybíró: Körtési Zoltán

Sikeres
vasárnap
(2018.11.18.) áll csapataink
mögött, ugyanis felnőtt csapatunk nagyarányú huszonegy,
ifjúsági csapatunk tizenkét gólos győzelmet aratott a vendég
Tolna együttesei ellen. Serdülőink egyetlen góllal szenvedtek vereséget.
Felnőtt csapatunk mérkőzése 17 órakor kezdődött a 150
fős csurgói publikum előtt.
Csapatunk a tabella második helyéről, míg a tolnaiak a
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tabella tizedik helyéről várták
a mérkőzést.
A 4. percig váltakozva estek a gólok aztán megkezdte
csapatunk a gólgyártást, a 13.
percben már 8-3-at mutatott
az eredményjelző, a félidő közepére ez 10-4-re változott.
Ezt követően még erősebb
fokozatra kapcsoltak játékosaink és az első játékrész végére
20-7 lett az eredmény.
A második félidő első felében két-három gólos "blokkok-

Csurgói NKC: Kiss, Jencski(4),Takács I.(2),Takács D.(7),
Áy(7), Bodó(4) Csere: Tóth,
Raczkó(4), Füstös (1), Láza (4),
Zajcsekné-Drávai(3), Pervein
(5), Czinderi (1), Balogh B., Szeder (1)
Hétméteresek: 3/3 ill. 7/6
Két perces kiállítások: 2 ill.
6 perc
Edzők: Molnár Ferenc, Szabó
Tünde
MESTERMÉRLEG:

Molnár Ferenc (edző): "Felnőtt játékosok nagy tempót
diktáltak a mérkőzésen, ezáltal
esélyt sem adtak a Tolna játékosainak a pontszerzésre. Nagyon büszke vagyok a lányokra, minden játékos a pályára
került és bizonyította helye
van a csapatban. Köszönjük
mindenkinek aki kilátogatott a
mérkőzésre és biztatta a lányokat. Lépésről lépésre haladunk,
hogy elérjük célunkat. Hajrá
CSNKC!"
CSNKC.HU
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HIRDETÉS

Készült Magyarország Kormánya és az Emberi Erőforrások
Minisztériumának Családügyi Államtitkársága megbízásából.

EMMI_CsaladokEve-NOV-SAJTO-190x253.indd 3
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Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

HIRDETÉS
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