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FoTÓ: szabó balázs

Gesztenyefa mentés indult Csurgón
2016. március elején nagy
munkálatok kezdődtek a csurgói „gesztenyesoron”. A Parkfavédelem Kft. a 2015. XI. 18-i
testületi felhatalmazás alapján
elvégzett egy tomográfos vizsgálatot a fákon, melynek eredményeképpen kiderült, hogy a
vizsgált fák egészségi állapota
nem kritikus, azonban szükséges beavatkozások nélkül a közlekedésveszélyesség
tovább
nőhet, a kidőlési kockázat tovább fokozódhat, olyan fák esetében is, amelyeknél jelenleg

alacsony kockázat áll fenn.
A vizsgálat során 10 problémás fa került megjelölésre,
melyeken különböző fasebészeti eljárásokat kell elvégezni.
A szóban forgó fák közül, már
kettőn elvégezték a szükséges
eljárásokat, ami az elhalt, kiszáradt ágak eltávolításával, vagyis
lombkorona gyérítéssel kezdődött. A fák gyógyulása ugyan
időbe telik, de mindenki számára jó hír lehet, hogy egyet sem
kell kivágni közülük.
LŐRINCZ ZSANETT

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeire emlékezett Csurgó
városa március 15-én.
A 17 órakor kezdődött megemlékezés,
ünnepélyes zászlófelvonással és koszorúzással vette kezdetét, melyet ünnepi
műsor követett. Szászfalvi László ország�gyűlési képviselő ünnepi köszöntővel köszöntötte a megjelenteket. Ezt követően
ünnepi beszédet mondott dr. Katona Attila
Phd. egyetemi docens a Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar dékánhelyettese.

Az esemény ünnepi műsorokkal, az
1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére című kiállítással, valamint fogadással zárult, melyen Fazekas
Ede Máté a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Csurgói Tankerületének
igazgatója mondott pohárköszöntőt.
Az ünnepi programban közreműködtek többek között a Csokonai Irodalmi
Kör, az Overtones Alapfokú Művészeti
Iskola, továbbá a Somogyi Huszárok Hagyományőrző Egyesülete.
SZB

FoTÓ: szabó balázs

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeire emlékezett Csurgó

FoTÓ: SZABÓ BALÁZS

Prof. Dr. Bagdy Emőke tartott előadást a Csokonai Közösségi Házban

2016. március 23-án, Prof. Dr. Bagdy Emőke tartott előadást
a csurgói Csokonai Közösségi Házban délután 5 órai kezdettel.
Az eseményt Dr. Orbán Csaba nyitotta meg, aki nagy tisztelettel és szeretettel köszöntötte Prof. Dr. Bagdy Emőkét, illetve a
közönséget. Ezt követően kiemelt fontossággal beszélt a testi be-
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tegségek lelki okainak, tényezőinek megelőzéséről és a lelki erő
visszanyerésének szükségéről. Mindezekhez nyújt óriási segítséget Prof. Dr. Bagdy Emőke munkássága, aki kiemelkedő és elismert személyiségként tevékenykedik a magyar egészségügyben.
A köszöntő után Prof. Dr. Bagdy Emőke „Boldogság, egészség,
lelkierő, megküzdés” című előadása következett, amelyből elengedhetetlen néhány jelentősebb gondolat kiemelése. Az emberiséget rengeteg kényszerítő körülmény veszi körbe. A mentalitás
és közgondolkodás sémái, hogy miszerint látjuk és érezzük a világot, nagyon sokat torzult. Valójában fel kell ismerni azt, hogy fenn
áll a mentális fertőzöttség állapota. Felborult az értékvilág, hiszen
a fogyasztói kultúra hatására a legfőbb érték a pénz lett. Ebben a
versengő világban pedig termelni, vásárolni, fogyasztani kell, így
egy felhasználó, elhasználó, kihasználó és elnyomó kultúra tört
előre. Sajnos az emberi kapcsolatokban is megfigyelhető a hasonlóság, ami azért is hihetetlenül káros, mert az ember alapvetően
társas lény, a boldogsághoz elengedhetetlen tényezők az ember
társak. A boldogság pedig összetartozik az egészséggel, mondhatni elválaszthatatlanok. Talán ez a kulcs, amit mindenkinek figyelembe kell vennie élete során, ahhoz hogy boldog, egészséges, kiegyensúlyozott életet élhessen.
Hiszen „minden a fejben dől el”!
LŐRINCZ ZSANETT
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Újra él a csurgói uszoda!

FoTÓ: Gahó Dániel

2016.02.23-án újra megnyitott a csurgói uszoda, várja szeretettel minden úszni
szerető vagy tanuló felnőttet
illetve gyermeket.
A Mozdulj Csurgó USE egyesület tagjai 2016.03.12-én a II.
Somogy és Zala megyei régiós
körverseny keretében nagy
örömmel szervezett versenyt
a csurgói uszodában. Meghívásunkat 11 egyesület (Balatonboglár SC, Barcs Úszó SE, Barcs
Triatlon, Nagyatád Úszó SE,
Triatád, nagykanizsai Délzalai
Vízmű SE, Keszthelyi Kiscápák
SE, Lenti GYÚK, Marcali BÚSZ
SE, Nivo Med SE és a Sárvári
Úszóiskola SE) 146 sportolója
fogadta el. Az elmúlt hetek vírusos megbetegedései miatt
nem csak a mi egyesületünkből, hanem a megjelent egyesületekből is sok gyermeknek
vissza kellett mondani a nevezését.
A körverseny forgatókönyve
alapján a délelőtti futamokban

A Föld órája

a 2006-2010-ig született gyermekek indulhattak, míg délután a nagyobban 2005-2001
és előbb születettek álltak rajtkőhöz. Összesen 552 egyéni
nevezés érkezett a versenyirodába és 161 futamot bonyolított le egyesületünk vezetősége illetve szülői gárdája.
Az ünnepélyes megnyitón
nagy tisztelettel fogadtuk a
vendég egyesületek mellett
meghívottjainkat,
Szászfalvi

László országgyűlési képviselő
urat, Füstös János polgármester urat, Vargáné Nagy Violát
a Kolping Nagyváthy János Középiskola igazgatónőjét, Tamás
Ferenc igazgató helyettes urat,
Tratnyek László urat.
A rendezvény két fő szponzora a Délzalai Vízmű és a
nagykanizsai Intersport volt.
Beszámoló: Andrási Balázs

Húsvéti dísz –és ajándékkészítés gyerekeknek

A Super Women’s Egészségműhely és a Super Women’s
SKK immár második. alkalommal szervezte meg a Húsvét
előtti időszakban, az ünnephez kapcsolódó, az elsősorban
gyerekeknek szóló ajándék-és
díszkészítést. Az egész délelőtt

tartó rendezvényen közel 20
gyermek vett részt. A kreatív
foglakozáson különféle technikákkal készült számos húsvéti
ablak és ajtó dísz, tojástartó,
képeslap készült a gyerekek és
a szülők együttes örömére. Az
műhely és az egyesület célként

tűzte ki a szabadidő hasznos
eltöltését, gyermekeknek szóló
programjaikat rendszeresen láthatják az egészségműhely facebook oldalán: www.facebook.
com/superwomenscsurgo
BV

családjaikat. Különösen köszönetét fejezi ki a Dynamic Csurgó ügyvezető igazgatójának
Merhardt Miklósnak. A szolgálat továbbra is várja a lakosság,
a vállalkozások, az adakozni
tudók segítségét, hogy hátrá-

nyosabb helyzetben élő embertársaink életkörülményein
ezáltal is segíteni tudjanak.

Köszönetnyilvánítás
A Csurgó Járási Család- és
Gyermekjóléti
Központ
és
Szolgálat köszönetét fejezi
mindazoknak, akik eddig támogatták nagylelkű pénzbeli és
természetbeni felajánlásokkal
a rászoruló gyermekeket és

Családsegítő Központ
dolgozói

A Föld órája a WWF által
életre hívott, minden év márciusának utolsó szombatján megrendezésre kerülő nemzetközi
esemény, melyben arra kérik a
háztartásokat és a vállalkozásokat, hogy kapcsolják le és ki
a nem létfontosságú lámpáikat
és elektromos berendezéseiket
egy órára, hogy ezzel is felhívják a figyelmet a klímaváltozás
elleni cselekvés szükségességére. A kezdeményezés 2007ben indult Ausztráliából, és
2008-ban vált nemzetközivé.
Magyarország először 2008ban, vagyis a Föld Órája nemzetközivé válásának évében
vett részt az akcióban. Abban az
évben négy magyar város csatlakozott a világméretű kezdeményezéshez. 2009 volt a Föld
Órája igazi világméretű debütálása. Közvélemény-kutatások
szerint Magyarország lakosságának 67%-a hallott az akcióról, és 15%-a, vagyis mintegy
másfél millió ember részt is vett
benne. A világszerte csatlakozó
4000 településből 67 magyar
volt, így az ország a nemzetközi
élmezőnyben végzett a csatlakozó városok számát tekintve.
Idén Csurgó is csatlakozott a
kezdeményezéshez.
Március
19–én este a Víztoronynál, fáklyás futásra várták a szervezők a
felhívással egyetértőket.
BV
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AKTUÁLIS
A mi Himnuszunk

Januárban szép ünnepség
keretében ünnepeltük Csurgón
a Magyar Kultúra Napját, a Himnusz születésnapját.
A fiatal, 1989 óta ünnepelt emléknap a vele együtt
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felnőtt fiatalokban
mélyebb gyökeret
eresztett.
Megható
volt
olvasni, hogy egy
csurgói
diáklány,
Szántó Zsófia a Csokonai Vitéz Mihály
Református Gimnázium végzős tanulója (a februári számban közölt) rajzával megnyerte
a Gyermekjóléti Alapítvány és
az Országos Mécs László Irodalmi és a Pálfy Dénes Népfőiskola Társaság által a Himnusz
illusztrálására kiírt országos

pályázatát. Az volt a céljuk,
hogy a diákok figyelmét ráirányítsák nemzeti imádságunkra,
a magyar kultúra értékeire.
A kívülállók úgy tartják, jó a
pedagógusoknak; együtt élhetnek a fiatalokkal.
„Ifjúság nélkül nincs jövendő”- hallottam pár éve Nagyenyeden az ottani tanítóképzés
150. évfordulóján tartott ünnepségen egy idős székely tanítótól.
Tavaly a gimnázium tanévzáróján az Arany Bálint Alapítvány díját adhattam át az
egyébként is kitűnő tanulónak.

Nem meghatottság nélkül, hiszen édesanyját, Zákányi Mónikát a gimnázium keretében
óvónői szakközépiskolásként,
nagyanyját, Csendes Mártát
mezőgazdasági szakközépiskolásként taníthattam.
Van tehát remény! Zsófi
rajzában az édesanya és a
nagymama figyelmét, rendszeretetét, kötődését a szülőföldhöz, ami a szememben ennél
is több, a csurgói iskola szellemiségét is viszontláttam. Mindenkinek ilyen tanítványokat
kívánnék.
HJ

Tartós élelmiszereket adományozott a Jézus Szíve Karitász Csoport
zus Szíve valamint a Szentlélek templomban, hogy tartós élelmiszer gyűjtésre kerül
sor. Ezekben a templomokban gyűjtöttük
az adományokat, melyeket a Karitász Csoport osztott ki a családok részére. Az ös�szegyűlt felajánlások kis részét március
22-én a szentmisét követően osztottuk
szét. A többit eljuttattuk a vidékieknek,
valamint azoknak, akik nem tudtak eljönni.
Az akció során összesen 20 (14 csurgói, 3
porrogszentkirályi, 2 szentai és 1 csurgó-

nagymartoni) családnak tudtunk segíteni
- összegezte Bánki Zsuzsanna a helyi karitász csoport vezetője.
A csurgói Jézus Szíve Karitász Csoport
továbbra is várja az adakozni tudók segítségét, ugyanakkor ezúton tájékoztatja a lakosságot, hogy május első heteiben, ruhaadomány akciót szervez 9-12 óra között a
Csokonai Közösségi Házban, ahol gyermek
és felnőttruhákat adományoznak. Az akcióra mindenkit szeretettel várnak.
SZB

való megújítását nem végezhettük el.
A szú és a „móringlevelek” gal
Egyetlen, szúval fertőzött tárgy, legyen

nak, valamint a Honismereti Szakkör tagjainak, a tárgyak gyűjtése mellett értékes
dokumentumanyag maradt fenn a múzeumban. A kéziratos jegyzetek, helytörténeti gyűjtések mellett számos kiadvány,
folyóirat, fotó és könyv, térkép került, és
kerül is még elő. Míg magánkézben maradva ezek elfelejtődhettek, elkallódhattak
volna – hány példa van arra, hogy „már mi
is bánjuk, de elégettük, kidobtuk” -, vagy
az objektivitást nélkülöző írások születhettek volna belőlük, addig az adattári feldolgozás és kutatómunka során most felhasználhatóak helytörténeti tanulmányok,
kiállítások előkészítéséhez, publikálhatóak helyi kiadványként és szakmai folyóiratokban, ahogy ez utóbbi előkészületei
zajlanak a nemrég fellelt „móringlevelek”
esetében. Hiszen mi is őrizhetné és közvetíthetné hitelesebben Csurgó és környéke
múltjának írásos és tárgyi emlékeit, mint
az a helytörténeti gyűjtemény, amelyet
elődeink már több mint ötven éve gyarapítottak, őriztek és őrizzük ma is, a Csurgó
iskolatörténetét jelképező „első oskolában”.
Tüske Anita
muzeológus

FoTÓ: szabó balázs

Idén, első alkalommal a csurgói Jézus Szíve Karitász Csoport is csatlakozott
ahhoz a több éve zajló országos kezdeményezéshez, mely célja, hogy nagyböjt
idején tartós élelmiszerek gyűjtésével és
adományozásával segítsenek a rászorulókon. A húsvéti tartós élelmiszer gyűjtéshez
így az ország számos templomain kívül két
csurgói templom is, egy héten keresztül
várta a beérkező adományokat.
- Február 28-án lett meghirdetve a Jé-

A csurgói múzeum évek óta küszködik
az épületben őrzött tárgyakon lévő szúés penészfertőzéssel. Akik már jártak a
raktárakban, akár Múzeumok Éjszakáján,
akár valamelyik Őszi Fesztiválon, bizonyára tudják, hogy milyen hatalmas és felbecsülhetetlen értékű ez a gyűjtemény. A
folyamatos állagmegóvás, tisztítás és helyi kezelések ellenére sajnos nem tudtunk
tartós eredményt elérni, a szú ismét megjelent az újonnan kialakított raktárakban
is. A megfelelő minőségű szakmai munka
ezzel a szélmalomharccal, szinte lehetetlenné vált, hiszen, ismerve a fertőzések
terjesztésének kockázatát nem folytathattuk sem a raktári munkát érdemlegesen,
sem a jelenlegi kiállítások tárgyi anyag-
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szék, asztal, egyéb bútor, akár egy kisebb
fa sótartó, a kiállítóhely fertőzését okozhatja, így a külső kiállításokon való megjelenés komoly kockázatot jelentett volna
fogadó intézménynek is.
A már megjelent szú- és penészfertőzést nagyon nehezen, csak komoly anyagi
ráfordítással lehet megszüntetni. Csurgó
Város Önkormányzata többek között ehhez
a kulcsfontosságú állományvédelmi munka elvégzéséhez járult hozzá az idei évi
költségvetés kibővítésével. A tavalyi évtől
üzemelő levegőtisztító gépek beszerzésével megkezdődött fejlesztés így folytatódott márciusban, a húsvéti szünet idején
lezajlott legjelentősebb lépéssel, a raktárak fertőtlenítésével. Ebben az időszakban nem tartózkodhattunk az épületben,
így két hétre másik épületbe költözünk.
És hogy mit tehet a múzeumi dolgozó, ha
nem dolgozhat a múzeumban? Bár szívünk
szerint szinte mindent hoztunk volna magunkkal, végülis féltucat, még átnézésre
és rendszerezésre váró irattal költöztünk.
Hála Papp Imre és Witt Lászlóné munkájá-

AKTUÁLIS

Csurgó és Környéke • 2016 MÁRCIUS

Nőnap alkalmából köszöntötte
dolgozóit a Dynamic-Csurgó Kft.
ügyvezető igazgatója

Nemzetközi nőnap alkalmából mondott nőnapi köszöntőt
Melhardt Miklós a Dynamic-Csurgó Kft. ügyvezető igazgatója. Az
eseményen, a vállalat vezetője minden munkavállalóját megajándékozta, kifejezve ezáltal is a női-férfi egyenlőség, valamint
a munkához való jog alapelvének fontosságát.

X
„Szeretettel köszöntök minden dolgozónkat nőnap alkalmából! Tudatosan mindenkit,
nemre való tekintet nélkül. A
nemzetközi nőnap, pontosan
105 éve fontos szignálja annak,
hogy mi férfiak sem akarjuk
fenntartani a nők alárendelt
szerepét. Számomra kilenc évvel ezelőtt már fel sem merült
egy állást csak férfi, vagy csak
nő számára kiírni, vagy nő-férfi
bérkategóriát felállítani.
Ezen a napon én azt szeretném kiemelni, állítani, hogy
egy jó házasságnak két oldala
van: az egyik az erősebbik, a
másik a jobbik. Baj akkor van,
ha a jobbik erősebbé válik.
Ezért kérek minden nőt, kívá-

nom is nekik egyben, hogy legyenek, maradjanak nők.
Ehhez én úgy szeretnék hozzájárulni, hogy a nők számára
adott hagyományos szál virág
mellett, mindenkit megajándékozok egy bónnal, ami beváltható kettő italra a Fehérló
Vendéglőben. Remélem sokan
élnek a lehetőséggel és koccintanak jobbik, vagy erősebbik oldalukkal nőnap alkalmából...”
SZB

Pályázat sporttámogatás elnyerésére
Csurgó Város Önkormányzatának Szociális, Egészségügyi és
Sport Bizottsága pályázatot hirdet Sporttámogatás elnyerésére.
A pályázat célja Csurgó területén működő, kiemelt támogatásban nem részesülő sportegyesületek alapító okiratukban megfogalmazott célok támogatása.
Pályázati feltételek: Csurgó területén működő és bejegyzett
sportegyesületek, melyek alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatnak, valamint nonprofit szervezetnek minősülnek. Abban az esetben, ha
egy szervezet sportszervezetek támogatására nyújt be pályázatot,
a civil szervezetek támogatására kiírt pályázat benyújtásából kizárja magát, mivel a két kiírás közül CSAK EGYRE van lehetőség
pályázni!
A pályázat teljes összege: 800.000,-Ft
A szervezetenként pályázható összeg: maximum 100.000 Ft
Pályázni lehet: A Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság által közzétett felhívás szerint, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, mely beszerezhető a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal portáján, vagy letölthető a www.csurgo.hu honlapról.

Sikeresen pályázott Porrog az
Élelmiszerlavina programban
Közösségi felhasználás céljával nyert
vetőmagokat Porrog Község Önkormányzata a Magyar Élelmiszerbank Egyesület
és a Syngenta Kft. által kiírt „Élelmiszerlavina” programban.
- Autóban ülve egy rádióreklámban
hallottam, hogy a Magyar Élelmiszerbank
Egyesület a Syngenta Kft. támogatásával
„Élelmiszerlavina” névvel pályázatot hirdetett.
Közösségi felhasználás céljára volt mód
zöldség vetőmagokra pályázni. A pályázat

A pályázatnak tartalmaznia kell: • hiánytalanul kitöltött adatlapot, • a sportegyesület alapszabályát, illetve Alapító okiratát
• az egyesület által megfogalmazott célok részletes költségvetését • az egyesület szakmai munkájáról 2015. évi beszámolót
A pályázati dokumentumot személyesen vagy postai úton lehet eljuttatni a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatalhoz. (8840
Csurgó, Széchenyi tér 2.) Pályázati határidő: 2016. április 21. 10
óra
A korábban elnyert pályázattal határidőre való elszámolás hiánya a pályázatban való részvétel kizáró oka!
A pályázattal kapcsolatban információ kérhető: Ilia-Sikesdi Veronika oktatási-kulturális referens
Tel. 06 82/ 471-388/127
Csurgó, 2016. március 09.
Szecsődi Istvánné sk.
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága
elnök

benyújtását követően hamarosan értesítettek bennünket arról, hogy nyertünk 500
kg krumpli vetőmagot, 2500 db kelkáposzta magot, körülbelül 2 kilónyi zöldborsó
vetőmagot, valamint fél kilónyi csemegekukorica vetőmagot.
A felhasználás kötött, az élelmiszerbank által előírtak alapján mindenképpen
közösségi felhasználás a cél. Ennek megfelelően, akik részt vesznek a növények művelésében és a különböző munkálatokban,
ők ellenszolgáltatás nélkül részesülhetnek
a terményekből. Illetve közösségi felhasználásként vihetnénk be az óvodakonyhára,
a gyerekétkeztetésbe, szociálisétkeztetés-

be, továbbá a pályázatban jeleztem, hogy
szeretnénk egy falusi rendezvényen, közös
főzés kereteiben is felhasználni belőle.
Azért láttam jónak ezt a lehetőséget,
mert most került vissza a faluba az óvoda
közel fél hektáros kertje művelésbe, amit
azzal a közmunkás réteggel, akiknek már
nincs meg a gyakorlati tapasztalata az
ilyen kertművelésben, őket is egy kertész
vezetésével be tudjuk vonni és talán kedvet kapnak hozzá, hogy legközelebb már
saját maguknak is csináljanak kiskertet
- részletezte Madarász Zoltán, Porrog polgármestere.
SZB
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Elkészült a Sótonyi László
Sportcsarnok bővítésének
épületszerkezete

Csurgó Város Önkormányzatának Oktatási, Kulturális és Turisztikai Bizottsága
PÁLYÁZATOT HIRDET
Civil szervezetek támogatására
A pályázat célja: Csurgó területén működő, kiemelt támogatásban nem részesülő
civil szervezetek által szervezett rendezvények, fejlesztések támogatása.

FoTÓ: SZABÓ BALÁZS

Pályázhatnak: Csurgó területén működő, bejegyzett, alapszabály szerint működő
civil szervezetek. Abban az esetben, ha egy szervezet civil szervezetek támogatására
nyújt be pályázatot, a sportszervezetek támogatására kiírt pályázat benyújtásából kizárja magát, mivel a két kiírás közül CSAK EGYRE van lehetőség pályázni!
A pályázat teljes összege: 800.000,-Ft
A civil szervezetenként pályázható összeg: maximum 80.000 Ft

Elkészült a Sótonyi László Sportcsarnok
bővítésének épületszerkezete. A tartószerkezet, tartófalak, továbbá a tetőszerkezet
is megépült. Jelenleg a válaszfalakat építik
a földszinten és falburkolási munkákat csempézés - végeznek. A sportcsarnok újranyitása május végén-június elején várható.
Az épülő új Városi Uszoda medencéje
alatti tér alapozása, valamint az aljzatbeton
elkészült. Már építik a pilléreket, melyre
vasbeton teknő fog kerülni. A déli oldalon
a kismedence alatt földkiemelést végeznek.
A parkolók 80%-os készültségben vannak.

Pályázni lehet: Az Oktatási, Kulturális és Turisztikai Bizottság által közzétett felhívás
szerint, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, mely beszerezhető a Csurgói
Közös Önkormányzati Hivatal portáján, vagy letölthető a www.csurgo.hu honlapról.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
• hiánytalanul kitöltött adatlapot,
• a civil szervezet Alapító okiratát
• a támogatási összeg felhasználási céljának részletes költségvetését
• a civil szervezet 2015. évi munkájáról szóló beszámolót
A pályázati dokumentumot személyesen vagy postai úton lehet eljuttatni a Csurgói
Közös Önkormányzati Hivatalhoz.(8840, Csurgó, Széchenyi tér 2.)
Pályázat beérkezésének határideje: 2016. április 21. 10 óra
A korábban elnyert pályázattal határidőre való elszámolás hiánya a pályázatban
való részvétel kizáró oka!

FoTÓ: SZABÓ BALÁZS

A pályázattal kapcsolatban információ kérhető: Ilia-Sikesdi Veronika
oktatási-kulturális referens
Tel. 06 82/471-388/127
Csurgó, 2016. március 09.
Simon Mihály sk.
Oktatási, Kulturális és Turisztikai Bizottság
elnök

SZB

Helyi termelő?

Csurgó Városi Kispiac

Értékesítse termékeit
ingyenes helyhasználat
mellett!
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számára kedvezményesen biztosítunk helyet!
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hétfő, kedd, csütörtök,
péntek, szombat: 06:00-tól - 14:00-ig
vasárnap: 06:00-tól - 11:00-ig
Szerda és szombat kiemelt
piaci napok!

OKTATÁS
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Események a Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnáziumból
Úrvacsorás
diákistentiszteletekkel
indultunk el a tavaszi szünetre.

Húsvét, Nagyhét és Virágvasárnap előtt,
de már az ünnepnapokra készülve úrvacsorás istentiszteleteken adtunk hálát az
eltelt napokért és készítgettük magunkat
a Feltámadás ünnepére. Az ünnepi istentiszteleteken az evangélikus hitoktató
lelkészek, Györgyi Zsolt és Pfeifer Ottó, valamint iskolánk vallástanárai, Oláh Ilona és
Kovács József nagytiszteletű úr szolgáltak.
Énekekkel közreműködött az összevont Iskolazenekar.

Versenyeredmények
A Zrínyi Ilona Matematikaversenyen
megyei 11. helyezést ért el
Kovács
Bedegúz 9.A osztályos diákunk, felkészítő
tanára Fekete Istvánné és 14. lett Bognár
Gábor 8. osztályos tanulónk, felkészítő tanára Dergeczné Szabó Sára.

Csokonais első díj a Természet Világa
országos pályázatán.
A Természet
Világa tudományos
közlöny
jubileumi, XXV.
diákpályázatára
középiskolások
nevezhettek természettudományoskutatásaikkal,
dolgozataikkal. A
„Természettudományos múltunk
felkutatása” elnevezésű kategóriában I.díjat
nyert
Kovács
Bendegúz, 9.a osztályos diákunk. Felkészítő tanárai: Mellesné Fonyogáb Kornélia és
Varga Jolán. A díjátadásra március 19-én
került sor Budapesten, a Magyar Tudományos Akadémián.

Kiemelkedő eredmények a MOZAIK
országos tanulmányi versenyen - hat
diákunk jutott döntőbe!
Iskolánk diákjai évről évre részt vesznek a Mozaik kiadó által szervezett tanulmányi versenyen. A verseny az interneten
keresztül zajlik, hónapokon át, fordulóról
fordulóra kell megoldani az újabb és újabb
feladatsort, majd a kör zárásaként kialakul:
a középiskolások versenyében a végső sorrend, az általános iskolások versenyében
az országos döntőbe jutó diákok mezőnye.
Idén szépen teljesítettek tanulóink. Hat diákunk jutott az általános iskolások döntőjébe és hat középiskolás diákunk jutott be
az első húsz helyezett közé. Az alábbiakban a legjobb eredményeket tesszük közzé: Kovács Farkas (2. o.) matematikából 1.
helyezés , Németh Olga (8.o.) biológiából
1. helyezés, Pandur Dóra (8.o.)
biológiából 1. helyezés, Melles Máté
(7.o.), Zsíros Ildikó (7.o.) és Tóth Árpád
(8.o.) pedig ugyancsak az első húsz helyezett között végzett. Az általános iskolások
döntőjére április 16-án, szombaton kerül
sor, az eredményekről beszámolunk. A
középiskolások eredményei: Hompó Kitti
(10.a) anyanyelvből (9-10.) 4. helyezés,
Barbér Máté (10.b) fizikából (9-11.) 5.
helyezés, Mikulás Petra (10.a) anyanyelv
(9-10.) 8.helyezés, Bertók Anett (10.a)
anyanyelvből (9-10.) 9. helyezés, Kovács
Bendegúz (9.a) matematikából (9.) 18. helyezés, Németh László (9.a) matematikából
(9.) 19. helyezés.

Ifjúsági Hangversenysorozatának kiemelkedően magas színvonalú előadásait.

90 esztendős korában elhunyt Kiss
Lajos öregdiákunk.
A Lorántffy- és Pro Pannonia Reformata-díjas Kiss Lajostól, a kaposvári
gyülekezet örökös főgondnokától, iskolánk öregdiákjától megrendülten búcsúzunk.1944-ben érettségizett iskolánkban. Rendszeresen tartotta a kapcsolatot
osztályával, rendszeresen részt vett az
osztálytalálkozókon. Osztálytársa volt a
ma Budapesten élő Barátossy Jenőnek.
Személyesen is ismerte Matoltsy Sándort
és nagyra tartotta munkásságát. Erdőmérnökként személyesen intézte, hogy a gimnázium parkrekonstrukciója elindulhasson
az 1990-es években. Sok fát adományozott
az újraparkosításhoz - többek közt tiszafa
csemetéket is - legalább 50 fa csemetét
köszönhetünk neki. Iskolánk sorsát mindig
szívén viselte, személyében az iskolatörténet különleges korszakának egyik utolsó
tanúját is gyászoljuk. Temetése 2016. március 9-én a somogyaszalói temetőben volt.

„...ez a mi hitünk valóságra válik” - a
48-49-es forradalom és szabadságharc ünnepén.

Filharmónia a Csokonaiban
Az idei tanév harmadik, egyben utolsó
filharmóniai hangversenyére került sor a
Csokonai Közösségi Házban 2016. február 26-án. A Budapest Ragtime Band adott
nagy sikerű koncertet. Az együttes a hagyományos ragtime zongorajátékot merész ötletekkel és újszerű hangszereléssel
ültették át egyedülálló zenei hangzássá.
Nemcsak a ragtime muzsika ápolása
és megszerettetése a céljuk, hanem a közönség mindenkori magas színvonalú szórakoztatása, amelynek soraiban minden
korosztály megtalálható. A koncerten kalandoztunk a ragtime, a jazz, az opera s a
rap zenei világában is.
Terveink között szerepel, hogy a jövő
tanévben újra a lehető legtöbb diák bérlethez jusson s élvezhesse a Filharmónia

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc hőseire emlékeztünk a Csokonai
Közösségi Házban és a parkunkban található Petőfi-emlékműnél. Az ünnepi műsorban megtekinthették, hogy hogyan
zajlott a forradalom és a szabadságharc.
A műsor után parkunk emlékművénél évfolyamonként egy-egy szál virágot elhelyezve tisztelegtünk a szabadságharcunk
hősei előtt, majd a Himnusz eléneklése
után a legkisebbek díszítették fel a szobor
környékét a maguk készítette kokárdákkal.
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A csurgói keresztyén felekezetek lelkészeinek részvételével folytatódott
irodalmi sorozatunk 2016. március
16-án délután a Díszteremben.

A csokonais versújraíró diákok előadása
után Szászfalvi Lászlóné református, Bálint Gábor római katolikus és Györgyi Zsolt
evangélikus lelkészekkel beszélgetett Kovács József igazgatóval.
Ennek a rendhagyó alkalomnak az is

Csurgó és Környéke • 2016 MÁRCIUS

volt a célja, hogy a lelkészek kivételesen
ne a szolgálatuk „hivatalos”részébe engedjenek bepillantást, hanem az ő látásukon, gondolataikon keresztül a hallgatóság
értékes, fontos irodalmi művekről, szerzőkről szerezzen tudomást.
A beszélgetést a Csurgó Televízió munkatársai teljes egészében rögzítették. A
felvétel a tervek szerint húsvét napján kerül majd adásba.
Sorozatunk következő beszélgetése április 7-én lesz, amikor Szabó T. Anna és Visky András lesz a vendégünk. Az azt követő
különleges alkalomra április 21-én kerül
sor. Akkor Steinbach József, a Dunántúli
Református Egyházkerület püspöke, Nagy
Csaba, a Somogyi Református Egyházmegye esperese és Szászfalvi László református lelkész, országgyűlési képviselő lesz a
vendégünk.

Sport híreink:

Lány és fiú kézilabdacsapatunk is indult
az országos református bajnokságon. A
mezőtúri mérkőzésen mindkét csapatunk
dobogós lett, amire nagyon büszkék vagyunk. Az iskolánk lánycsapata bronzérmes, a fiúk pedig ezüstérmesek lettek.
KOVÁCS JÓZSEF

Adója 1%-val kérjük támogassa Ön is a Csurgói Napsugár Egyesület céljait, munkáját!
Kedvezményezett: CSURGÓI NAPSUGÁR EGYESÜLET
Egyesület adószáma: 18269370-1-14
Számlaszám: 11743088-20013190
8
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Ki a magyar?
Március 15-e, nemzeti ünnepünk, az
1848–49-es forradalom és szabadságharc Magyarország történetének egyik
meghatározó eseménye, a magyar nép,
a magyarság tudat egyik legnagyobb
alapköve.
Azonban amikor a magyar történelmi események szereplőinek legtöbbször szláv vagy német hangzású neveit
halljuk, esetleg szűkebb hazánkban
vagy a városunkban, Csurgón ismert,
Ritter - Reményi Samu, az
általunk magyar jelentéssel nem bíró
első Somogy megyei Tűzoltó
nevekre gondolunk, akkor jogos a kérEgyesület, majd a Somogy
dés:
Vármegyei Tűzoltószövetség
egyik megalapítója, volt
Ki a magyar?
csurgói tűzoltó parancsnok.
„A magyar szó a magyarok által önmagukra vonatkozóan használt elnevezés, mely mint nemzeti név,
jelent személyt, kinek mint nemzetünkből, vagy fajunkból valónak a magyar nyelv anyanyelve, vagy ha idegen nemzetbeli ősöktől származott is, idővel nyelvre, és szokásokra nézve, különösen
pedig állandó itt lakozás által meghonosodott, vagyis a mi nemzetünk tömegébe olvadt.” - írja a hivatalos értelmezés.
Csurgó és környéke a történelme során számtalan különböző
nemzetiségű nép vagy népcsoport számára adott életteret. A betelepülők számára a magukkal hozott családnevünk volt az egyik
legbeszédesebb tulajdonságunk. Nyelve, hangzása, jelentése elárulta akár több száz év távlatából is őseik nemzetiségét, származási helyét, vagy foglalkozását is.
A történelem folyamán azonban sokszor és többféle okból
úgynevezett névmagyarosítási hullámok indultak el. A családnevek nagy tömegű megváltoztatása a kiegyezés (1867) után és a
két világháború között tapasztalható.
Ezekben az időkben Csurgón sem volt szokatlan, hogy azok az
emberek, akik ide kerültek - valamilyen oknál fogva – beolvadni, hasonlítani kívántak
saját környezetükhöz, a
névváltoztatás mellett
döntöttek.
Csurgó új városa lakosságának többségét
az 1800-as évek elején
a Festetics gróf által betelepített német, bajor,
szlovák, morva, cseh és
horvát lakosok alkották.
Pár évtizeddel későbbi névjegyzékeken már
Csurgó
lakosságának
több, mint fele viselt
idegen hangzású nevet,
melynek nagy részét az
iparos családok tették ki.
Friedrich János, bajor nemzetiségű dohányker- Az országos névmagyatész, Darvas-puszta 1956-os, posztumusz
rosítási hullám hatására
kitüntetett nemzetőr parancsnoka.
számtalan család cserélte fel a nevét magyaros

Buchleitner Károly betelepített német származású kádármester, ipartestületi
elöljáró, és Beke Rozália esküvői fényképe 1924-ből

hangzásúra.
Íme néhány a belügy miniszteri engedéllyel létrejött csurgói
névmagyarosításokból, a változás évszámával: Stephaics – Füzesi
Lajos 1882, Spehar – Siklósi János 1882, Vanicsek – Várnay Kálmán 1935, Dr. Bencsik – Dr. Büki Géza 1936, Weisz – Vágó Antal
1886, Fleischauer – Fodor Ignác, 1899, Hauptmann – Horváth Sándor 1899, Kaufer – Kalmár Vilmos, 1899, Klingenbrunner – Csöngőskuti Antal és József, 1910, Herovits – Hegedűs Jenő 1913,
Frahn - Fényi Sándor 1936, Lessinger – Lombos Jenő 1936, Büttl
– Bajor Rudolf 1936, Back – Baky József 1889, Csömör – Csömöri
József 1891, Buszi – Buzási Károly, 1912. 1898 januárjában még a
város bírája, Postek Antal és hat gyermek is felcserélte cseh nevét
a magyar Patakira.
A helyi újság szinte minden számában közölt egy-egy névmagyarosítást, hozzátéve, hogy: „Csak had terjedjen a jó példa” vagy
„Hát a többi idegen hangzású névtulajdonos mikor követi a jó példát?”
Hasonló módon zajlottak a névmagyarosítások a nagyszámú
zsidó közösség körében is. A zsidó lakosság számára 1787-ben a
germanizálásra törekvő II. József rendelte el kötelezően a német
vezetéknevek felvételét. Később azonban a magyarok közt élő zsidók sok esetben névmagyarosítással élve változtatták meg neveiket. Csurgón így többek között a Goldberger-Gáspár, Kreisler-Kardos, Kasztl-Kaszás, Kohn-Kovács, Ritter-Reményi, Weisz-Varsányi,
Weisz-Vajda, Rosenberg-Radnóti családnévcserék történtek meg.
Azonban szerencsére máig megmaradtak szép számmal városunkban és a környékünkön is a sokféleségünket bizonyító, ide-
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gen hangzású, de „színmagyar” családok nevei.
Ugyan ki is vonhatná kétségbe, hogy az akár Csurgón vagy környékén máig fellelhető szerb, horvát eredetű Jankovics, Buzics,
Szukics, Barbér, a szlovák Derdák, Vancsura, Szmolek, Zsibrek,
Hudacsek, a cseh Hanusz, Kepler, Vlaszák, Póznik, a török Dergez,
Dergecz, Csák, Ofcsár, vagy a német Buchleitner, Lakner, Róth, Friedrich, Schmiedl, Gilikter, Weisinger, Leitner, vagy magára a nemzetiségre utaló, mint: Horváth, Németh, Cseh, Török, Szász, Oláh,
Tóth, Tatár családnevek viselői ne lennének akár a legigazabb
magyarok?
Ezek a mára már magyar fülnek sem idegen nevű családok tagjai legtöbben hosszú idő óta itteni földön élnek, itt születtek, itt
lettek emberré, s ma épp olyan jó magyarok, mint akik tőről metszett magyar nevet viselnek.
A nemzeti közösséget azok alkotják, akik a dolgos hétköznapokban és a nemzeti ünnepekben is vallják és vállalják hovatartozásukat.
VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA

Uram segíts / Húsvét előtt /
Büszke századunkban
íme egy újabb, magát hősként ünneplő nemzedék
aki kiásta, rabul ejtette, megalázta
majd elégette gyökereit jóléte reményében.
Zsíros csonttal jobb és bal kezében vezényel
a létért ölre menő ezer és ezer
száraz levelet terelgető
csak a boldog és boldogtalan semmit ismerőt.
Pajzsként védőn emleget,Megtették ezt őseink máskor és ezerszer.
Sőt, karóba húztak és keresztre feszítettek mások is.
Még szemet is böktek akár királyon is.
… Hát mégsem lettünk különbek.
Ha szíjat hasítanának hátamon talán kérném,
finoman sózzák is azt, hogy érezni tudjak.
Lesz majd ki biztat is –
közülük való vagy te is.
Lelkek és sorsok zuhannak kések pengéi közt
vad örvénnyel a semmi felé.
Uram, segíts !
Ha szenvedéseddel megváltod őket
Te tudod,
az ember szeretni is tud teljes szívvel, szenvedéllyel.
Csurgó, 2016. március 06.
Győrfi János
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Nemzeti ünnepünk az óvodákban
ténelmi esemény-forradalom a szemléltetés, átélés nélkül nehezen lenne érthető. Könnyebb élménnyé, befogadhatóvá tenni, ha
eljátszhatják, lerajzolhatják, kiszínezhetik a hozzájuk közel vihető
történéseket és azok képeit. Igyekeztünk tehát az egész hetet a
Március 15-i köré tervezni, így már az ünnep előtt elkezdtünk beszélgetni, történelmünkhöz kapcsolódó rajzokat készíteni, címert,
dobokat, koronát, zászlót színezni.
Képeskönyvek nézegetése közben a gyerekek megismerkedhettek a magyar huszárokkal, kardjukkal, öltözetükkel, a nemzeti színekkel, várakkal, csatajelenetekkel. Beszélgetünk magyarságunkról, anyanyelvünkről, arról, hogy Magyarország a mi hazánk.
Pár évvel ezelőtt, arra a kérdésre, hogy: - „Miért jó magyarnak
lenni?”
Egy 7 éves kisfiú így felelt: - „Mert az apukám azt mondta, hogy
a magyar himnusz a legszebb a világon!”
VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA
Minden évben, a Március 15.-e előtti utolsó munka napon
gyermekzsivajtól hangos a Petőfi szobor környéke. Apró emberkék lépegetnek piros-fehér-zöld kokárdákkal, zászlókkal,
virágokkal a kezükben, hogy a jelképek mellett magukkal hozott
versekkel és dalokkal köszöntsék egyik legnagyobb nemzeti
ünnepünket.
Tesszük mindezt azért, mert óvodáinkban, a nevelési programunk szerves részeként fontosnak tartjuk a gyermekek nemzeti
identitásának erősítését, az ünnepeink, hagyományaink közös átélését.
A hideg, szeles idő ellenére ebben az évben is útra keltek óvodásaink. A Hétszínvirág, alsoki óvoda apró gyermekei nem mindennapi fejfedőkben állták körül a Petőfi szobrot. A kisfiúk piros
huszár csákóban, míg a kislányok a 48-as szokások szerinti korhű
pártában helyezték el a szobor talapzatánál a megemlékezés piros-fehér-zöld szimbólumait.
Kiss Évát, a Hétszínvirág tagóvoda vezetőjét a megemlékezés
fontosságáról kérdeztük.
- Miért tartod fontosnak, hogy az óvodások is részt vegyenek a
nemzeti ünnepeinkre való előkészületekben?
- Ebben a korban nagyon fogékonyak gyermekeink a körülöttük levő környezeti hatásokra. Nekünk, pedagógusoknak pedig fő
feladatunk, hogy minél több olyan élményhez, ingerhez juttassuk
gyermekeinket, amelyek pozitívan hatnak személyiségük fejlődésére. Ez az ünnep pedig olyan alkalom mindennapjaink során,
amely legkiválóbb lehetőség kulturális örökségünk felelevenítésére, és nem csupán azok imitálására, mindinkább azok átélésére,
megélésére: versekkel, dalokkal, beszélgetésekkel, és szituációs
játékok során- amit életkorukhoz képest megértenek. Ezekhez az
információkhoz egyre kevésbé férnek hozzá. Az ünnepek olyan
régi emlékeket, elemeket, szimbólumokat tartalmaznak, melyek
gyökereket és indentitást biztosítanak a mindennapokban. Olyan
elemeket, melyek a hétköznapokból kiemelkedő események során a közösségi élménynek köszönhetően építő és meghatározó
élményt örökítenek át.
Városunk óvodáinak minden csoportjában hasonlóan zajlanak
az ünnepek körüli folyamatok, mivel egy óvodás életében egy tör-

Meghívó

A csurgói Fehér-ló vendéglőben megrendezésre kerülő

„Óvárosi történelmi esték”

című kulturális előadás sorozatra
Programok:
1. „Halló Csurgó! Figyelem! Figyelem!”
Csurgó ipara, kereskedelme és vendéglátása a
kiegyezéstől a II. világháborúig
Előadó: Vargáné Hegedüs Magdolna
Ideje: 2016. április 09., szombat, 18 óra
2. „Soha amíg élek!”
Előadó: Cseh Tamás
Ideje: 2016. május 6., péntek, 18 óra
3. „Templomosok és Johanniták Csurgón”
Előadó: Vörös Mátyás
Ideje: 2016. június 10., péntek, 20 óra
4. „Baksay intelmei”
Előadó: Szabó Sándor
Ideje: 2016. július 08., péntek, 20 óra
Az ingyenes előadásokra mindenkit szeretettel várunk!
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folytatás az első oldalról

A cukrász, aki Csurgó város hírét viszi
magával a versenyeire
Mint egy hamupipőke, vagy egy álruhás királylány, Borongicsné Porcsa Zsuzsi teszi a dolgát a mindennapokban,
dolgozik, háztartást vezet, gyermeket nevel, majd időközönként felveszi a legszebb cukrász kötényét és csodát alkot.
Legutóbb Győrben járt, ahol az I. tortafesztivál profi kategóriájában az előkelő 2. helyezést érte el.

FoTÓ: SZABÓ BALÁZS

levezető, megnyugtató tevékenység.

több tanfolyamot is, informatikait, vagyonőr képzőt…aztán 4
éve valami megváltozott. A facebooknak köszönhetően egyre többen látták amit csinálok,
és örültem, hogy másoknak is
tetszik. Elkezdtem mindenféle olyat csinálni, amit mások
nem…különlegeset!

Volt a családodban olyan, aki
szeretett sütni, alkotni?
- Nem. Még Kaposvárra is azért
mentem iskolába, mert volt ott
egy ismerős. Amióta elkezdtem
ezzel foglakozni, egyre több érdekességet találok a világhálón.
Szeretem a meséket, a témáimat is a mesevilág veszi körül.
Nekem ez nagyon jó feszültség

FoTÓ: SZABÓ BALÁZS

Mindig ez volt az álmod? Tortákat szerettél volna sütni?
- Nem…bár pék, cukrász a szakmám, 2000-ben végeztem, de
nem is foglalkoztam vele. A
volt osztálytársaim közül csak
1-2 maradt a szakmában, de
már az iskolában is észrevették,
hogy mindenhez bátran nyúlok,
nem esek kétségbe. Elvégeztem
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Mikor vettél részt először
versenyen?
- Az első verseny, amin részt
vettem, Nagykanizsán volt,
2013–ban. Nem volt még tapasztalatom, nagyon felkészületlenül mentem. Előtte egész
éjszaka nem aludtam, nagyon
izgultam. Ennek ellenére 3.
helyezett lettem. A torta címe
is a „Kitörés” volt. A torta egy
üvegfalból kilépő női alakot
ábrázolt, aki el akart érni egy
kulcsot. Ez lett az én kitörésem
is…a tortakészítés számomra
ilyen élmény…kitörés. Itt kezdődött az igazi életem!
Aztán kaptál felkérést Sopronból is…
- Igen, de ide nem mentem el…
nem éreztem magam elég felkészültnek.
Honnan veszed az ötletet, a
technikát, amivel dolgozol?
Kitől tanulhatsz?
- Eleinte a facebookon keresgettem és persze a versenyeken egyre több ismeretségre
teszek szert. Egy régebbi ismeretség kapcsán vehettem részt
a Chillichocobons Bon-bon készítő kurzusán, de voltam már
Karamell kurzuson is. A tortafestést szeretném még jobban
elsajátítani, és részt szeretnék
venni egy jobb agyféltekés rajztanfolyamon is, de sajnos nem
fér most bele az időmbe.
A hobbydnak nem kevés az
anyagi vonzata. Mennyibe kerül egy versenyre elkészített
torta?
- Egy versenyre készített torta
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FoTÓ: SZABÓ BALÁZS

FoTÓ: SZABÓ BALÁZS

várom, hogy nekiálljak! Át kell
gondolni, meg kell tervezni…
nem csak a tortát, hanem egyegy versenyre a torta szállítását
is! Egy alaptorta elkészítése,
körülbelül 5-6 órát vesz igénybe. Nagyon fontos a gyorsaság,
a hőmérséklet! Nyáron nagyon
korán kell kelni, a tél a legjobb
időszak. Szeretem a különlegeset! Különösen az ízekben! A
Hogyan készül el egy-egy tor- versenyeken egy tortában kell
ta?
minden tudásunkat megmutatni, hogy hogyan tudok burkolni,
díszíteni. Mindenkinek van egy
egyedi ismertető jele. Én minden évben belülről világítom
meg a tortáimat, ezzel szinte
életre kelnek. Ezt a technikát
tudomásom szerint én csináltam először, de már van követőm! Fontosnak tartom azt is,
hogy a verseny ne a nevemről
szóljon, hanem arról, honnan
jöttem. Ezért minden versenyen
a tortám mellett egy kis kártyán nulni szeretnék! Tanulni esetleg
- Általában, míg más alszik, éj- ott van Csurgó város címere is. külföldön egy profitól…de ehszaka jönnek a gondolatok, egy
hez még nagyon sok időre van
pillanat, egy mese már inspirál. Milyen terveid vannak?
szükség. Szeretném, ha lenne
De ha jön az ihlet, akkor alig - Terveim? Vágyaim inkább! Ta- itt helyben egy olyan klub, ahol
mindent megmutathatnék az
érdeklődőknek, bár a munkáim
a „CakesDecor” facebook oldalon már láthatók.
FoTÓ: SZABÓ BALÁZS

alapanyaga, az utazás, a nevezési díj és minden egyéb költség,
ami ezzel együtt jár, megközelítőleg 60 ezer forintba kerül.
Hol vásárolod meg ezeket az
alapanyagokat?
- Általában internetről rendelem, tortadekorációs oldalakról,
de szívesen vásárolok Nagykanizsán is.

Győrbe készülsz egy következő megmérettetésre. Milyen
különlegességgel
rukkolsz
elő?
- Igen, és talán most már merek profi kategóriában indulni!
Március 18-20-ig a győri Rába
hotelben kerül megrendezésre
a verseny, ahol Benke Laci bácsi
lesz a zsűri elnöke. Mivel köze-

leg a Húsvét, egy Nyuszis tortát
fogok készíteni, aminek a váza
már készen van.
Beszélgetésünkkor ő éppen egy
tortán dolgozott. Miközben kérdéseinkre válaszolt, keze alatt
megelevenedett a dekorációs
massza, gyönyörű rózsák készültek belőle. Nekünk „kontároknak” is megengedte, hogy
próbálkozzunk! Csillogott a szeme, miközben a hobbyjáról beszélt, és isteni, saját maga által
készített bon-bonnal ajándékozott meg bennünket búcsúzóul!
Gratulálunk Zsuzsi!
BV
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„A férfi nem fáj, nem beteg!”

A férfiak egészsége

FoTÓ: www.us.123rf.com

sítják, rendszerint addig, míg alapvető hétköznapi tevékenységeikben ez
nem hátráltatja őket súlyosan;
−
csak a komolyabb egészségi problémákkal és rendszerint
megkésve fordulnak orvoshoz;
−
az orvosi tevékenységgel való együttműködés alapvetően
a panaszok megszűntéig tartanak,
jelentős életmód-változtatás még a
súlyosabb esetekben is ritka;
−
a férfiszerepekből általában is magasabb kockázatvállalási szint
következik, ez az egészséggel szemben

Valahogy tényleg így kezdődik: a fiúkat
arra tanítjuk, hogy „fiúsan” fogják vissza
az érzelmeiket, a fájdalmaikat, a nehézségeiket, a kudarcaikat. Legyenek férfiasak,
nyeljék le a könnyeiket! Mikor egy kislány
elesik, vigasztaljuk, puszilgatjuk, a fiúknak
ott marad a jól ismert mondat: katonadolog, mire katona leszel elmúlik! A fiúk nem
sírnak, nemi szerepükben így felelnek meg
leginkább a társadalmi elvárásnak.
Az Európai Unió országainak átlagában
a nők 81-82 év, a férfiak 75 év körüli élettartamra számíthatnak. Magyarországon
ez az élettartam 2013-ban a nők körében
átlagosan 79 év, a férfiaknál 72 év volt. A
férfiak 6-7 évvel kevesebbet élnek, mint a
nyugat-európai férfiak. A mi férfiaink életesélyei, nem hogy nőttek volna, hanem
csökkentek. E jelenség meghatározó oka a
férfiak magasabb mortalitása 45-60 éves
kor között, de általánosan is megfogalmazható, hogy a férfiak halálozási arányai minden korcsoportban meghaladják a nőkét.
Magyarországon az egészségben eltöltött
életévek száma is az európai átlagértékeknél 3-4 évvel rövidebb. Sőt, a nemzetközi
összehasonlítás jelzi, hogy hazánkban különösen a 40-59 kor közöttiek halandósági
viszonyai továbbra is kritikusak. A legtöbb
férfi halálát a 2013. évi statisztikai felmérések alapján (1. ábra) a keringési rendszer betegségei, daganatos betegségek
(leginkább légcső, hörgő, tüdő daganat) és
emésztő rendszeri betegségek okozták. A
vizsgálatok rossz statisztikai eredményei,
férfiak egészséghez való hozzáállásával
magyarázhatók, mely szerint:
az egészségi problémákat, a tartós betegségeket az élet természetes
velejáróinak tartják, így a preventív, megelőzést célzó beavatkozásokat sokan elutasítják, nem bíznak ezek jelentőségében;
−
a jelentkező egészségi panaszokat, tüneteket hosszú időn keresztül eluta-
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Főbb halálozási arányszámok a magyar
férfiak körében 2013.
vállalt kockázatok terén különösen kiemelkedő (szenvedélybetegségek, mint
a rendszeres dohányzás, nagymértékű
alkoholfogyasztás, vagy az elhízás, az önkizsákmányoló életformák, túlhajszoltság,
stb.);
−
jellemző az egészségi ismeretek
és az egészségtudatosság alacsony szintje.
Melyek lehetnek a betegségek kialakulását befolyásoló rizikófaktorok? A kutatások azt igazolják, hogy leginkább a férfiak
stressz kezelésében keresendő a hiba. A
férfiak számára stressz forrásként jelentkezhető tényezők lehetnek:
A férfiak családban betöltött
szerepének változásai. Fél évszázada a

család és a családban betöltött szerepek
még mások voltak, mint ma. Akkor a nő,
a feleség a családok nagy részénél támogató, az összhangteremtő volt. Rendezte
a család mindenapjait, vitte a gyerekeket
az iskolába, megfőzte az ebédet, megírta
a leckét a gyerekekkel, mosott, főzött, vasalt. Érzelmi szinten is főleg a támogatás,
védelem, megértés volt a szerepe. A férfi
megteremtette a gazdasági feltételeket a
család működéséhez, érzelmi szinten pedig inkább a szigort képviselte. Napjainkra
ez megváltozott. A nők többsége elment
dolgozni, így a férfiak is nagyobb szerepet
vállalnak a háztartás feladataiból. A férfi
ott van a szülésnél, tud pelenkázni, cumisüvegből etetni, fürdetni, később ő viszi a
gyermeket az óvodába, iskolába. Sőt, egyre több apa marad otthon a többet kereső
társa helyett GYES-en a gyermekkel. Ma
már nem mindig a férfi a családfenntartó!
Munkanélküliség, alacsony „gazdasági státusz”, melyből számos függőség
alakulhat ki.
Munkahelyi problémák, melyek
feszült idegállapothoz vezetnek. Amikor
az ideg- és hormonális rendszert túlterhelik, okozhatnak maradandó változásokat,
akár mentális betegségek is kialakulhatnak.
Nemi működés problémái (prosztatagyulladás vagy megnagyobbodás, szexuális zavarok, potencia problémák).
Ha nincs harmóniában önmagával, a környezetével.
Ezen kívül a helytelen egészségmagatartás, így például, a dohányzás, az alkoholizmus, a fizikai inaktivitás és a helytelen táplálkozás is nagymértékben hozzá
járul az egyes betegségek kialakulásában.
Köztes rizikófaktorok lehetnek: a magas
vérnyomás, a cukorbetegség, a glukóz intolerancia, a magas koleszterin szint és az
elhízás.
Míg mi nők kimondjuk, megbeszéljük,
kisírjuk a problémáinkat a barátnőinkkel,
vagy legrosszabb esetben megosztjuk
a facebookon, a férfiak nehezen nyílnak
meg, inkább magukba raktározzák a problémáikat, nem beszélnek róla. Ez szintén
belső feszültséghez vezet.
Így is számtalan szerepet kell „eljátszania” az életében, de talán a legfontosabb,
legnagyobb szerepe az apaszerep. Nem
mindegy, hogy milyen mintát lát gyerme-
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ke!
Magyarországon a 2000-es évek második felétől erősödött fel az igény a férfiak
egészségi állapotával kapcsolatos kutatások, valamint az egészségfejlesztő programok iránt.
2005 óta rendezik meg a világ több országában már rendszeresen tartott Férfiak Egészségének Hetét. Ez a program is a
férfiak „sérülékenységére” hívja fel a figyelmet, mind az európai férfiakhoz, mind
a magyar nőkhöz viszonyított rövidebb
életesélyekre. Ezek a programok a megbe-

tegedések mellett jelentős figyelmet fordítanak az egészséges életmód, az egészséges táplálkozás és a szűrőprogramokon
való részvétel fontosságára.
„Igen, sírok. Férfi létemre. Hát a férfinak
nincs szeme, a férfinak nincs keze, szervezete, érzéke, érzelme, szenvedélye? Nem
ugyanaz a táplálék táplálja, nem ugyanaz
a fegyver sebzi, nem ugyanaz a tél és nyár
hűti és hevíti, mint a nőt? Ha megszúrtok,
nem vérzünk-e? Ha csiklandoztok, nem
nevetünk-e? Ha megmérgeztek, nem ha-

lunk-e meg? Akkor hát miért ne panaszkodhatnának a férfiak is? Miért ne sírhatna
a katona is? Mert az férfiatlan? Miért lenne
férfiatlan?”
Arthur Strindberg
BV
Forrás:
www.etk.pte.hu/ferfiegeszség
Kriston Andrea: Kriston Intim Torna férfiaknak
www. ferfiakklubja.hu
www. semmelweis.hu/nepegeszségtan

Kistérségi Teremlabdarúgó Bajnokság
Dél-Zalai Vízmű-MLSZ Kupáért
2015-2016
Felső ház:
1.
2.
3.
4.

Rutin FC
Matchbox
40 Rabló
Fehér Ló Vendéglő

9
9
9
9

8
7
4
4

0
0
1
1

1
2
4
4

41
38
23
34

-

15
15
19
22

24
21
13
13

VÉGEREDMÉNY
1. Kanizsai Sörösök

Alsó ház:
5. Csurgó-Trans
6. Dynamic
7. Aranyász FC

Borsodi
KISTÉRSÉGI TEKEBAJNOKSÁG
2015-2016

8 3 0 5 20 - 29
8 2 0 6 34 - 46
8 1 0 7 15 - 59

9
6
3

Legjobb játékos: Mangult Nándor (Rutin FC)
Legjobb kapus: Beke Bence (Rutin FC)
Gólkirály: Lőrincz Bence (Fehér Ló Vendéglő) 16 gól

A bajnok csapat

8 8 0 0 40 -

8

16

2. Polgármesteri Hivatal 8 6 0 2 33 - 15

2

3. CSUSZÍV

8 4 0 4 21 - 27

8

4. Polgárőrség

8 2 0 6 16 - 32

4

5. Akarat

8 0 0 8 10 - 38

0

A bajnok csapat

Álló sor: Bódis Gábor, Tóth Gábor, Beke Lajos, Horváth Péter, Beke
Bence
Guggoló sor: Bódis János, Pákai Gergő, Mangult Nándor, Pákai
Zsolt, Pákai Lajos
Hiányzik a képről: Flórián Zoltán, Györgyfalvi Károly, Tompa István
Szekunda Jenő, Kreiner László, Istiván Attila, Ekmann Elemér
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Csurgó és Környéke • 2016 MÁRCIUS

HIRDETÉS

Dynamic-Csurgó Kft.
munkájára igényes munkatársakat keres
állandó munkára
„gyártósori összeszerelő” és „csoportvezető”
munkakörökbe.
A munkakörök betöltése végzettséget nem igényel. A feladat egyszerű
szerelő tevékenység, rendezett környezetben és biztos kereseti
lehetőséggel.
Magasabb végzettség esetén előmenetel lehetséges.
Amennyiben ez a lehetőség felkeltette érdeklődését,
jelentkezzen személyesen 9-14 óráig (munkanapokon) a
Csurgó, Arany János utca 44 címen!

A Mozdulj Csurgó USE egyesület tagjai 2016.03.12-én a II. Somogy és Zala megyei régiós körverseny keretében nagy örömmel szervezett versenyt a csurgói uszodában. Meghívásunkat 11
egyesület (Balatonboglár SC, Barcs Úszó SE, Barcs Triatlon, Nagyatád Úszó SE, Triatád, nagykanizsai Délzalai Vízmű SE, Keszthelyi
Kiscápák SE, Lenti GYÚK, Marcali BÚSZ SE, Nivo Med SE és a Sárvári
Úszóiskola SE) 146 sportolója fogadta el. Az elmúlt hetek vírusos
megbetegedései miatt nem csak a mi egyesületünkből, hanem a
megjelent egyesületekből is sok gyermeknek vissza kellett mondani a nevezését.
A körverseny forgatókönyve alapján a délelőtti futamokban a
2006-2010-ig született gyermekek indulhattak, míg délután a nagyobban 2005-2001 és előbb születettek álltak rajtkőhöz. Összesen 552 egyéni nevezés érkezett a versenyirodába és 161 futamot
bonyolított le egyesületünk vezetősége illetve szülői gárdája.
Az ünnepélyes megnyitón nagy tisztelettel fogadtuk a vendég
egyesületek mellett meghívottjainkat, Szászfalvi László ország�gyűlési képviselő urat, Füstös János polgármester urat, Vargáné
Nagy Violát a Kolping Nagyváthy János Középiskola igazgatónőjét,
Tamás Ferenc igazgató helyettes urat, Tratnyek László urat.
A rendezvény két fő szponzora a Délzalai Vízmű és a nagykanizsai Intersport volt.
Versenyzőink eredményei:
Ranglista 20-on belül úszott: Andrási Katalin 50m gyors
1. hely: Vass Dorottya 50m gyors, 50m hát; Bencze Milos 25m
hát; Andrási Katalin 50m hát, 50m mell
2. hely: Huszics Rebeka 50m gyors, 50m hát, 50m mell; Andrási
Katalin 100m vegyes; Németh Dzsennifer 50m pille; Hosszu Nóra
50m hát; Varga Krisztián 100m hát, 100m vegyes
3. hely: Bencze Milos 25m gyors; Vass Dorottya 50m mell,
100m vegyes; Huszics Rebeka 100m vegyes; Németh Dzsennifer
50m gyors,50m hát, 100m vegyes; Buzics Bence 50m hát, 50m
mell; Patak Letícia 50m mell
4. hely: Bencze Milos 25m mell; Hosszu Nóra 50m pille; Varga
Krisztián 50m pille
5. hely: Varga Krisztián 100m gyors, Patak Letícia 100m hát;
Hosszu Nóra 50m mell
6. hely: Horváth Hunor 50m gyors, 50m hát; Buzics Bence 50m
gyors; Hosszu Nóra 50m gyors, 100m vegyes; Patak Letícia 100m
vegyes; Németh Dzsennifer 50m mell; 4x25m váltó tagjai (Vass
Dorottya, Huszics Rebeka, Bencze Milos, Horváth Hunor)

Három versenyzőnk jutott az Úszás Diákolimpia Országos Döntőjébe, amit 2016.03.19-én rendeztek meg. A versenynek a miskolci Dr. Kemény Dénes Sportuszoda adott otthont.
Március hónapban két nagy öröm érte egyesületünket. Egyrészt
Andrási Katalin I. korcsoportban 50m gyorson 7. lett, egyéni
ismét hazai vizekben, itthon rendezhettünk immáron negyedik al- csúcsot úszva.
kalommal versenyt, illetve Országos Diákolimpiai Bajnokunk lett.
Andrási Zsófia II. korcsoportban 50m gyorson 3. helyen, 50m
hátúszásban pedig első helyen végzett, így „Magyarország
Főszerkesztő: Szabó Balázs
Úszó Diákolimpiai Bajnoka” lett.
Szerkesztők: Balogh Veronika,
Patak Letícia V-VI. B. korcsoportban 100m mellúszásban
Lőrincz Zsanett, Vargáné
Csurgó és Környéke - Közéleti és kulturális lap
17.-ként végzett.
Hegedűs Magdolna,
Megjelenik minden hónap negyedik hetében
Büszkeségünk, Vass Ákos barcsi színekben versenyzett.
Lapzárta minden hónap 20-án!
Csurgón az alábbi
100 m mellúszásban 9., a barcsi gyorsváltó tagjaként pedig
Kiadja: IMCOM Marketing és Szolgáltató Bt. Elérhetőek
helyeken:
6. helyen végzett.
Felelős kiadó: Szabó Balázs - ügyvezető
egyházak, általános iskolák,
középiskolák, óvodák, Csokonai
Andrási Katalin és Andrási Zsófia a versenyen a Miklósfai
Levélcím: 8840 Csurgó, Kossuth L. u. 1.
Közösségi Ház, Városi Könyvtár,
Telefon: +36 30/480 2046
Általános Iskolát, Patak Letícia a nagykanizsai Dr. Mező Ferenc
Posta, Széchenyi téri újságos.
Email cím: csurgo.es.kornyeke@gmail.com
Gimnáziumot képviselte.

Csurgótól Miskolcig

Cs rgó és Környéke

csurgo.hu/csurgoeskornyeke
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