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A magyar hősökre
emlékezett Csurgó
május 28-án

Családi nap a Történelmi Parkban

A magyar hősökre emlékezett Csurgó május 28-án. A Világháborús emlékműnél Szabó
Sándor alpolgármester megemlékező beszédében a háborúHangulatos és vidám szombat délutánt töltban elesett hőseinket méltatta. hettek el azok, akik kilátogattak a Történelmi Parkban megrendezett Családi napra, ahol
együtt ünnepelhették meg a Családok Nemzetközi Napját és a Gyerek napot. A Történelmi Park
és a Super Women’s SKK által szervezett rendezvényen térítésmentesen vehettek részt a látogatók, a kaposvári Vadvirág Alapítványnak köszönhetően. A gazdag és színes programkínálatból,
mind a felnőttek, mind a gyerekek találhattak
maguknak szórakozási lehetőséget. A gyerekek
részt vehettek kézműves foglakozásokon, csillámtetkó és arcfestésen, Tanulás Könnyítő foglakozáson, lovagolhattak pónilovon, bárányt és
kis bocit simogathattak. A legnagyobb sikert az
Az eseményen közreműkö- ugráló vár, és a „hegymászás” aratta. A családok
dött versekkel Németh Istvánné együtt indulhattak útra a „Csurgó két keréken”
a Csokonai Irodalmi Kör tagja, kerékpártúrán, illetve a „Város Története 10 téénekekkel az Őszirózsa Nyug- telben” című Történelmi parki idegenvezetésen,
díjas Klub. A megemlékezés ko- melyek során megismerhették városunk történetét. A kovászos kenyérsütés és a szabadtéri
szorúzással zárult.
SZB edzőterem is sok érdeklődőt vonzott. A felnőt-

A ka p o s v á ri Rippl -Rónai Megyei H at ókö r ű
Vá ro s i Mú zeummal közöse n re ndeze t t
Á l l o má nyvé d e lmi Szakmai N apot Cs urgó
Vá ro s Helyt ört énet i Gy űjt e ménye
Idén első alkalommal rendezett a Csurgói Gyűjtemény a kaposvári Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeummal közösen
Állományvédelmi Szakmai Napot a térségben működő, vagy
indulás előtt álló gyűjtemények, múzeumok, tájházak számára.

2

teket a paleolit konyha rejtelmeibe vezették be,
és lehetőségük volt ingyenes egészségügyi állapotfelmérésre.
A rendezvény részeként Sándor Berill fotókiállítását tekinthették meg az érdeklődők, amit
alsó tagozatosok táncbemutatója követett.
A program záróakkordjaként, az eredményhirdetésen vehették át jutalmukat azok, akik helyesen töltötték ki az egyes programelemekhez tartozó kérdőíveket, de senki sem maradt ajándék
nélkül a Családi napon.
A szervezők köszönetüket fejezik ki mindazoknak, akik önzetlen segítsége nélkül ez a nap
nem lett volna teljes: Toldi Ágnes és Légrádi
Márta óvónéniknek, Vargáné Hegedüs Magdolnának, Bodorik Jankának, Gáncsos Ildikónak, Kovácsné Virág Gyöngyinek, Horváth Evelinnek, Dr.
Bus Máriának, Zakócs Norbertnek, Balogh Lászlónénak, Sántosi Krisztinának, Fényi Gábornak, a
Csapó Zöldség boltnak.
BV
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Júniusban zárul a pályázat
Végéhez közeledik a Csurgó Járási Család-és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat A
roma lányok korai iskola elhagyásának megelőzése (RomIsk-16-2016-00083)
című
pályázatának folytatása, a
Roma lányok további esélyeinek megteremtése a Csurgói
Járásban. Ahogy arról már beszámoltunk, program az ember
egész életét átfogó ismereteket és gyakorlati foglakozásokat is tartalmazott. Májusban a
szövés mesterségét tanulhatta
meg a pályázatban résztvevő
24 lány. 13. –án 10-12 óráig,
a Történelmi Park területén kavicsszedési akcióval örvendeztették meg a várost, melynek
célja a környezet szebbé tétele
volt. Az esemény megvalósulásához a Dynamic Csurgó Kft.

képviseletében Melhardt Miklós anyagilag is hozzájárult.
A két sikeres projekt záró
rendezvényét június végén

tartják, a Zis-tón, egy nagy családi nappal (kulturális, szabadidős, sport programokkal).

Buzásné Mester Bernadett
Csurgó Járási Család-és
Gyermekjóléti Szolgálat
intézmény vezető

Harckocsik és repülőgépek a múzeumban

Új időszaki kiállítás nyílt
Makettek és haditechnika címen 2017. április 20-án a
Helytörténeti Gyűjteményben.

A megnyitó beszédet Cseh Tamás, a Kolping Nagyváthy János
Középiskola történelemtanára
tartotta. A kiállított – hadtör-

téneti szempontból is jelentős
– gépek makettjei Bozó János,
Czájder György és Fekete Attila nagyatádi makettkészítők
gyűjteményéből valók. A hadtörténeti fejlődésről szóló rövid összefoglalójuk illusztrálására is kiválóan alkalmasak az
általuk készített harckocsi- és
repülőgépmakettek.
A harckocsik között olyan
modellek tekinthetőek meg,
mint például az amerikai gyártmányú Sherman M4A1; a II.
világháborúban használt, német King Tiger Sd.Kfz 182; a II.
világháború szovjet T34-ese;
az izraeli MERKAVA II; illetve a
svéd fejlesztésű magyar Toldi

I. A tankok mellett helyet kaptak lövegek, motorkerékpárok,
ágyúk, hogy csak néhányat említsünk a hatvanhét makettből.
A hatvanegy repülőgépmodell az I. és II. világháborúban
használt, valamint a háború
után kifejlesztett gépeket foglalja magába a teljesség igénye nélkül. A harckocsikhoz
hasonlóan számos típus került
bemutatásra, ilyen például a
II. világháborúban alkalmazott
amerikai P-51D Mustang; a német fejlesztésű, I. világháborúban használt Albatros D-1; a
francia gyártmányú Bleriot XI;
a pilóta nélküli amerikai RQ-1
Predator; valamint a szovjet
MIG-21.
A makettek megtekinthetőek a Helytörténeti Gyűjtemény
nyitvatartási idejében, illetve
előzetes bejelentkezés alapján
egyéb időpontban is!
Petlánovics Eszter
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Nyugdíjasok Tavaszi Fesztiválja a Közösségi Házban

A pogányszentpéteri Ciklámen Nyugdíjas Klub fellépése

Színpompás népviseletekbe és egységes fellépő ruhákba öltözött csoportok töltötték meg a Csokonai Közösségi Ház előterét május 20-án, ugyanis a Dráva-menti
Nyugdíjas Egyesület és a Nyugdíjasok
Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetségének szervezésében ekkor került megrendezésre a Dráva-menti Kistérség Tavaszi Fesztiválja. Az eseménynek nem kisebb
tétje volt, mint az októberi Megyei Művészeti Gálákra fellépő résztvevők és csoportok előzetes kiválasztása és ajánlása.

A műsorrendben szereplő 13 produkció
szereplőit először Füstös János Csurgó város polgármestere köszöntötte, majd Fülep István, a Nyugdíjasok Szervezeteinek
Somogy Megyei Szövetségének, Déli régió
alelnöke nyitotta meg a rendezvényt.
A műsorrendben egymást követték a
csurgói, porrogi, iharosi, iharosberényi,
nagyatádi, pogányszentpéteri, inkei, zákányfalui és berzencei egyéni és csoportos
produkciók. A gyönyörű népdalcsokrokat
színes táncforgatagos néptánc, kellemes

lírai dalok, versek, mesék követték egymás
után váltakozva. Az egészen kis létszámú,
5 fős csoportoktól a kórus nagyságú fellépőkig változatos volt a mezőny. A három
tagú zsűri nem volt könnyű helyzetben,
mikor is rangsort kellett felállítania, és
résztvevőket javasolnia a Megyei Gálára. A
13 fellépőből, 10-et javasoltak tovább léptetésre, melyek közül még a Megyei Szövetség választja ki a véglegesen bejutókat.
A zsűri azonban értékelésében kiemelte, hogy mindenkit dicséret és elismerés
illet az alapos felkészülésért, a kiállás
bátorságáért, és a szép viseleti elemek
megjelenítéséért. Továbbá azért az értékteremtésért és értékőrzésért, mellyel
előadják magyar költőink verseit, népi kultúránk dalait, táncait és meséit, valamint
ruházatukban is őrzik a magyar hagyományokat.
Továbbá a zsűri hangsúlyozta, hogy a
nyugdíjasok ezen a rendezvényen is megmutatták, hogy minden életkorban lehet
aktív és sikeres az ember, különösen ha
társakat is talál hozzá. Ekkor már közösséget is épít, programokat is ad, értéket közvetít, valamint embereket és településeket
ismertet meg és hoz közelebb egymáshoz.
VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA

A testmozgás jótékony hatásai
2017. május 18-án az Arany János utcai Idősek Klubjában a Nagyatádi Járási
Hivatal Járási Népegészségügyi Intézet
kollégáit fogadtuk egy kötetlen beszélgetésre, melynek a témája volt a testmozgás
jótékony hatásai idős korban.
A rendezvényen megerősítést kaphattunk a rendszeres mozgás szervezetünkre
gyakorolt jótékony hatásairól, mint a vérkeringés, izomzat, ízületek, belső szer-

veink, szellemi frissesség megőrzése és
hangsúlyozva, hogy az elszigetelődés, elmagányosodás ellen is jót tesz a közösségben végzett testmozgás.
Az idősek klubjának gondozónői a beszélgetések során elmondták, hogy számos testmozgással kapcsolatos programokat szerveznek. Kirándulást, gyógyfürdők
látogatását, kerékpártúrát, sétákat, senior tornát, az idősek klubja gyógynövény

kertjének gondozását és hogy a jövőben
is megpróbálnak minél több lehetőséget
teremteni az egészség megőrzéséért a
szabad levegőn végzett hasznos testmozgások szervezésével.
A beszélgetések után vendégeinket a
Berzencei Borostyán Nyugdíjas Klub és
klubtagjaink kulturális műsorokkal örvendeztették meg.
Zabundia Szilvia
Intézményvezető

Generációs programok az Idősek Klubjában
2017. május 31-én a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola 8. osztályos tanulói rendkívüli technika órára jöttek a Basakúti utcai
Idősek Klubjába.
A klubtagok megmutatták a gyermekeknek a konyhakeretet, melyet művelnek,
gondoznak. Beszéltek a saját termesztésű
zöldségek, gyümölcsök, fűszer –és gyógynövények felhasználásának sokszínűségeiről, a bennük lévő tápanyagok jótékony
hatásáról. A kötetlen beszélgetés során ki-
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emelték a vegyszermentes saját termesztésű zöldségek fontosságát, a kertművelés
örömét és az egészség megőrzését a természetes gyógyhatású növényekkel.
Az intézmény udvarán szabadon termő
gyógynövényeket is láthattak a tanulók,
ilyen a csalán, vérehulló fecskefű, gyermekláncfű, bodza, hársfa, útilapu, lándzsás
útifű.
A kis ismertetők után a fiatalok interaktív feladatok keretében felismerhették

a kert növényeit végül megkóstolhatták a
gyógynövényekből készített teákat, frissítőket.
Az intézmény klubtagjai és dolgozói
fontosnak tartják az egészséges életmód
megőrzését, s ennek továbbadását a fiatal generációnak. A továbbiakban is törekszünk a fiatalokkal közösen szervezett
programok megvalósítására. Köszönjük
részvételüket, figyelmüket!
Zabundia Szilvia Intézményvezető
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Gellynity Kft. bemutatkozás
A Gellynity Kft. egy családi vállakozásban működő varroda,
Csurgó szívében. Az üzemnek a város 2008 óta ad otthont, jelenlegi formájában 2015 óta műkődik, ám múltja közel 10 évre tekint
vissza. A varroda alapítása Andik Bernadett nevéhez fűződik, aki
kezdetben 1-2 varrónővel kooperálva munkaruhák gyártásába fogott. A minőség már akkoris fő szempont volt, így nem megelepő
módon megrendeléseik sokasodni kezdtek, ami egyenes úton vezetett a bővüléshez.
Az évek során olyan nagy nevek termékeit készítették, mint a
Gerard Darel, Jean Charles de Castelbajac (francia divattervezők),
Jones, Airfield, Mothwurf (osztrák női ruhamárkák) valamint a
Castelli sportruházat, ami a Tour de France és a Giro d’Italia öltözetei biztosítja.
2013 óta az angol Sukrew alsónadrág márka kizárólagos gyártói, mellyel több nemzetközi díjat is bezsebeltek, 2014-ben pedig Gellynity névvel, saját márkás női ruháikkal léptek be a hazai
piacra.
Céljuk a limitált számban kapható, minőségi, egyedi női ruhák

gyártása elérhető áron. Szezonális kollekcióik darabjait egyénre
szabva kínálják vásárlóink számára, ezzel is garantálva a exkluzívitást. Kizárólag olasz, francia és török alapanyagokkal dolgoznak,
melyek főleg elasztikusak, így biztosítva vásárlóik számára a minőséget. Aktuális kollekcióik mellett, pedig folyamatosan elérhető alapdarabokat is kínálnak.
2016 szeptemberében bekerültek a WAMP tervezői közé, mely
szervezet a magyar desgin ügyét képviseli, így mostantól adott a
lehetőség számukra, hogy a fővárosi nagyközönség előtt is bemutathassák kreációikat.
A cégnek jelenleg 5 dolgozója van. Kiváló szakemberek, akik
egykoron a méltán híres csurgói szakiskolában sajátíthatták el
tudásukat. Az elmúlt években viszont sjanos fel kellett ismerni,
hogy varrónő hiányban szenved a környék. Mivel a Gellynity Kft.
szívügyének tartja a szakma ápolását, így 2016 szeptemberétől
a Nagykanizsai SZC Műszaki Szakképző Iskolával karöltve 2 éves,
esti tagozatos, női szabó felnőttképzést hirdetett. Így a tanulni vágyók a gyakorlatot helyben végezhetik.

Virágbál a gyermekekért

Szabó István, a MEGAROX énekese

Immár újra életre keltve 3. alkalommal
rendezte meg a Mókuskert óvoda dolgozói
és szülői közössége az intézmény Jótékonysági Virágbálját.
Pappné Tősér Éva óvodavezető báli
köszöntőjében kiemelte az est vezérgondolatát: „Kezdj el jót tenni és meglátod
milyen sokan csatlakoznak hozzád.” Majd
előre is megköszönte a közös kincseink, az
óvodásaink érdekében tett szülői segítő
együttműködéséket és támogatásokat.
A késő tavaszi időszakba átnyúló bálra

izgalommal készültek kicsik és nagyok is,
hiszen az óvoda gyermekei és dolgozói zenés, táncos produkcióikkal kedveskedtek a
résztvevőknek.
A kicsinyek díszes öltözetben, nagy átéléssel népies gyermektáncokat mutattak
be a nézőknek. A felnőttek pedig vidám
ritmusokra, színpompás fellépőruhákban
mutatták meg közös tánctudásukat, melyet
a közönség nagy tapssal és befütyülésekkel jutalmazott.
Eztán Szabó István, a Kaposvári MEGAROX Társulat tagja, kaposvári énekes
előadóművész hangja szórakoztatta a
szépszámú közönséget.
Majd a barcsi Coloros együttes ritmusaira szinte hajnalig ropta a táncot az egybegyűlt vendégsereg.
Közben sor került az éjféli tombolasorsolásra is. A meglepően nagy számú tombolatárgy összegyűjtéséért külön dicséret
illeti a Szülők Közösségének tagjait, akik
fáradhatatlan munkával gyűjtötték a rendezvény tombola ajándékait. Munkálkodásuk is azt bizonyítja, hogy segítő partnerei
az óvodai életnek, felismerik azt, hogy a jó
szándékú adakozással, közös összefogással mily hasznos értékeket tudnak teremteni és átadni gyermekeik javára.
A belépőkből, és a tombolajegyekből
összegyűlt összeg elérte a 305400 forintot, ezen kívül még további pénzadományokkal és felajánlások is többen támogatták az óvodánkat.
Pappné Tősér Éva óvodavezető elmon-

dása szerint nagyon hálás az intézmény
az ilyen jellegű támogatásokért, hiszen a
nyári szünet közeledtével így több lehetőség lesz felújítani az óvoda udvarának
játékait, és igény szerint további hasznos
felszerelésekkel bővíteni a gyermekek
számára élmény nyújtó, fejlesztő hatású
játékok és eszközök állományát.

Kis táncosok

Továbbá kiemelte, hogy a jótékonyság üzenetén túl nagyon fontosak azok a
vidám szórakozással együtt töltött pillanatok, beszélgetések is, melyek közelebb
hozzák egymáshoz a szülőket és a dolgozókat is.
VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA
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Elhunyt Dr. Szél Károly nyugalmazott főorvos, több cikluson keresztül
Csurgó Város képviselője, Csurgó Város Pro Urbe díjasa és Csurgó Város
Díszpolgára

Kilencvenedik születésnapján köszöntötte Dr. Szél Károlyt Füstös János
polgármester, valamint Dr. Horváth József korábbi alpolgármester

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy életének 93. évében elhunyt Dr. Szél Károly nyugalmazott főorvos, több cikluson keresztül Csurgó Város képviselője, Csurgó Város Pro Urbe díjasa
és Csurgó Város Díszpolgára. Búcsúztatása 2017. május 17-én 17
órakor a csurgói Református templomban lesz.
Dr. Szél Károlytól Dr. Horváth József Hit és bizalom Dr. Szél Károly főorvos 90 éves című írásával búcsúzik Csurgó:

Hit és bizalom
Dr. Szél Károly főorvos 90 éves

"Dr. Szél Károly főorvos úr életének meghatározó hónapjait
éli át. 60 éve orvos; ősszel, október 12-én a Budapesti Semmelweis Tudományegyetemen vehette át gyémántdiplomáját. Január
28-án 90. születésnapján Basakúti utcai otthonában köszöntötte
Csurgó Város vezetése. Füstös János polgármester nyújtotta át Orbán Viktor miniszterelnök úr gratuláló köszöntését. Kis idő múlva
a család Csurgóra- kerülésének 50. évfordulóját ünnepelheti.
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1964-ben belgyógyász szakorvosként került Dr. Szél Károly
Csurgóra. Vele kezdődött meg a belgyógyászati szakrendelés. Ekkor a Somogy megyei rendelőintézet kihelyezett rendelője volt a
csurgói. A megyei intézet vezetője kérte, segítsen a csurgói szakrendelést megszervezni. 1968-tól nőgyógyász- sebész-, üzem-,
gyerekgyógyász-, iskola-, laboratóriumi orvos és egy második
fogorvos állt munkába. A bővítéshez használt röntgeneket kaptak
Kaposvárról. Ekkor lett intézetvezető főorvos.
Közben megszűnt a csurgói járás. Meghalt a nőgyógyász. Jöttek
pályázók, de amikor látták, hogy Csurgó nem a várossá fejlődés
irányába halad, nem adták be a pályázatukat. Megindult ugyan
egy 17 munkahelyes rendelőintézet tervezése, de Nagyatádon
kórház és rendelőintézet épült, a csurgói fejlesztés elmaradt. A
szakorvosok elköltöztek, a főállású gyermek- körzeti- és fogorvosok a Nagyközségi Községi Tanács fennhatósága alá kerültek.
Az egészségügyi ellátás másik nagy vesztesége a Járási Tüdőgondozó Intézet megszűnése volt 1970-ben.
Dr. Szél Károly 1984-ben a csurgói szakrendelő vezető főorvosaként ment nyugdíjba. Amint elmondta, nyugdíjba vonulása sok
vívódás utáni gyors elhatározás következménye volt. Nem bírta
már a reá váró terhelést. Jól döntött: két év múlva infarktust kapott. Tíz évig még magánrendelést folytatott, de addig nem volt
zár a kapujukon. Az életben ritkán fordul elő, hogy szívleállás esetén a közelben orvos van. Vele ez négyszer is megtörtént- a beteg
tovább élt.
Betegei mindig ragaszkodtak hozzá. Szerénysége tiltja, hogy
erről többet beszéljen, de felesége, Elvira asszony, aki asszisztense is volt- néha- néha besegít.
A gyógyítás alapja a bizalom. Mindig a kiváltó okokat kereste.
A gyógyulásuk érdekében megbeszélték a betegség lényegét,
a gyógyszeres kezelést, az esetleges műtétet. Ha lehetett, nem
küldte azonnal kórházba, meggyógyította. Ha a beteg valami nem
értett, háromszor is elmondta. Nemcsak orvos volt, érző lelkű ember. Feleségével együtt két érték tartja őket életben: hitük és magyarságtudatuk.
Mindig magán érzi egykori, betegei, hozzátartozóik ragaszkodását, szeretetét.
A közéletben is köztiszteletben álló emberré vált. Az utolsó
tanácsi ciklusban tagja volt a vb-nek. Amikor pedig elérkezett
1990-ben a rendszerváltás ideje, különböző politikai csoportosulások versengtek a megnyeréséért. Ő csak egy követhető irányt
ismert.
Három cikluson át, még 78 évesen is tagja volt Csurgó Város
Képviselő- testületének. Két cikluson át az Ügyrendi Bizottság elnöke.
1996-ban megkapta a Csurgó Városért, Pro Urbe díjat, 2007ben pedig Csurgó Város Díszpolgárává választották.
Az élet immár fél évszázada Csurgóhoz köti őket. Csurgón, és
a Basakúti utcában találtak otthonra. Lakásuk a béke szigete. A
város lakói és a szomszédok segítőkészségétől és szeretetétől
körülvéve.
H.J."
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Búcsú May Győzőtől
Az idén január 9-én szomorúan értesültünk May Győzőné Thőrész Vilma haláláról. Tudtuk, hogy férje is gyengélkedik,
megtörte a veszteség. Amikor közeli munkatársuktól a temetés felől kérdezősködtem, lemondóan közölte: lehet hogy csak
egyszerre temetik majd őket. És igaza lett.
Május 2-án érkezett a hír: Az időskori egymásra utaltság megrendítően szép példái
lettek halálukban is.
A May és a Horváth- házaspár 1985-ben
azzal a szándékkal jött Csurgóra, hogy itt
zeneiskolát alapítsanak. A színház világából jöttek, közel állt hozzájuk a szórakoztató zene. A SISAQA a csurgói rendezvények
sokaságának elmaradhatatlan kísérője
volt. Többé azonban már sohasem állhat
össze. Zeneiskolát alapítottak, amely Csurgó messze földön híres diákja, Réti József
nevét vette fel.
Köztünk éltek, ismertük akár a mindennapjaikat is. Házat vásároltak Csurgón, és
noha 1992-ben Iharosberénybe is költöztek, több, mint 30 éven át aktív részesei
voltak a város életének.
May Győző a Csurgói Réti József Városi
Zeneiskola igazgatója Somogy megyében,
Kötcsén született 1942-ben. Az általános
iskola első és második osztályát Kaposváron, Dombóváron, Szombathelyen, Tapolcán, Kötcsén végezte. Zenei tanulmányait
négyéves korában hegedűvel kezdte. Sokszor fellépett iskolákban, templomokban.
Visszakerülésük Kötcsére ezt a korszakot
lezárta. Apját az ÁVO elvitte és három évig
nem hallottak felőle, Anyja lett a családfenntartó. Öt évvel idősebb nővérükkel

hárman éltek. Apja 1953 karácsonyán jött
haza. Mivel nem értett a paraszti munkához, zenekart alakított, amelyben anyja dobbal, nővére cimbalommal, apjával
ketten hegedűvel lettek a tagjai. 1957-ig,
amikor apját rehabilitálták, megélhetési
megoldást jelentett. 1957-ben Kaposvárra
kerültek. Mivel akkoriban sok vonós volt
Magyarországon, áttért a klarinétra. 1960ig járt a Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola fafúvós tanszakára Csupor László tanár
úrhoz és szolfézsra Merényi Györgyhöz.
1960-ban felvételt nyert a Liszt Ferenc
Zeneakadémia Pécsi Kihelyezett Tagozatának Zeneművészeti Szakközépiskolájába.
Ebből 3 osztály elvégzése után elvitték
katonának. 33 hónap után szerelt le. Ezt
megelőzően a Pécsi Kiszöv Zenekarban
volt II. klarinétos. Kisegített a Pécsi Nemzeti Színházban mint kórustag, a színpadi
zenekarban is játszott. 1966 augusztusától 1967 áprilisáig a TIT-en belül nyelvoktatásból élt. Ekkor szerződést kapott a
Miskolci Nemzeti Színházhoz II. klarinétosi
státuszra. 1967 szeptemberétől a Kaposvári Csiky Gergely Színházhoz hívták, mert
a II. klarinétos nyugdíjba vonult. Feleségével, akivel 1967-ben kötött házasságot,
Kaposvárra költözött. 1969-ben leányuk
született. 1970-ben a Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola klarinét tanára, időközben a színház I. klarinétosa lett. Tagja volt
a Kaposvári Szimfónikus Zenekarnak és
a Városi Fúvószenekarnak. A zeneiskolai
munka lehetővé tette előadó- művészeti
fejlődését. Az akkori Csiky Gergely Színház
a legjobb volt az országban. 1975-ben a

nagyatádi zeneiskolában is munkát vállalt.
1975-ös válása után 1979-ben újranősült,
feleségül vette Thőrész Vilmát. 1983-ban
a nagyatádi zeneiskola tanára lett, de két
év múlva a Csurgói Nagyközségi Közös
Tanács felkérte az önálló zeneiskola megalapítására. Több növendékét felvették
magasabb iskolába, egy növendéke a Liszt
Ferenc Zeneakadémia tagja. A területi, megyei, országos versenyekről I.-II.-III. díjakat
hozott. 1998-ban a pécsi tagozaton klarinéttanári diplomát szerzett. A zeneiskolát
a város lakossága elfogadta. Zenei megmozdulásokat, ünnepségeket, bábelőadásokat rendeztek, újságot szerkesztettek és
mindent, amire felkérték őket. A SISAQUA
kvartett klarinétos tagjaként a városi rendezvények állandó szereplőiként vettek
részt. 2011-ben vonult nyugdíjba.
H.J.
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Csurgói diák a világsztárok között
Nem először találkoznak a Csurgó és
Környéke olvasói Krénusz József nevével.
Mindig is tudtak róla valamit Csurgón. Az
osztálytársai, diáktársai mindenképpen.
Ha nem is sokat, valami sejtelmeset: ismert ember lett belőle. 1954-ben érettségizett a Csokonai Vitéz Mihály Gimnáziumban. Osztálytársai felsorolása helyett
mégis meg kell említünk Bertók László
Kossuth-díjas költőt, aki június közepén
Csurgóra jön, hogy a tavaly újra kiadott
Priusz című kötetét bemutassa. Ebben a
könyvben az egykori diáktárs Krénusz József is szerepel.
A rendszerváltás után gyakran hazajárt.
Ilyenkor nem mulasztotta el a lehetőségét,
hogy az egykori „Alma Matert” is meglátogassa. A Csurgó és Környéke jóvoltából
New- Yorki búcsúztatásáról is olvashattunk
„Csurgói diákot búcsúztattak a New York-i
Metropolitan-ben” címmel a lap 2001 augusztusi számában. A The New Times írását
Jakab Ilona tanárnő fordította magyarra.
Az évfolyamtárs, az énekes Kozári János jóvoltából eljutott hozzá a Csurgó és
Környékében megjelent fordítás. Meleg
szavakkal köszönte meg nekem, és emlékezett korábbi találkozásunkra. Akkor
alkalma volt a diákokkal is szót váltani:
„Elbeszélgettem velük, és örömmel tapasztaltan felkészültségüket és lelkesedésüket a jövőjük iránt. Külön meglepetés
volt a számukra megtudni, hogy milyen remekül tanulnak és társalognak angolul is.
Nagyon kellemes élményekkel hagytam el
kedves Alma Mater-emet. Ezután is mindig
szívesen visszalátogatok érte… Csurgóra
vezetnek ifjúságom legszebb emlékei, és
ugyanakkor a legkegyetlenebbek is. Ezek
alatt az évek alatt tanultam meg, hogy mi

a diktatúra, és éppen ezért Csurgónak a
köszönet, hogy ember lettem az embertelenségben. Ezért hálám örökké Csurgóé, a
tanári karé, és az osztálytársaimé!”
A Metropolitan a világ egyik legismertebb operaháza. A leghíresebb énekeseket
szerződtetik. Rangot jelent Itt énekelni.
Krénusz József- Joe jegyszedőként kezdte, de 1967-től már nézőtéri felügyelő
lett. Mint fő asszisztens 17 asszisztens
és 7 pénztáros- ügyintéző munkájáért és
minden este négyezer ember nyugodt
szórakozásáért felelt. Kitűnő hallása volt,
szerette az operát. Összeszámolta: 16 002
előadást látott.
Negyven év után ment nyugdíjba. A
Fidelio utolsó előadása után a Metropolitan művészei és személyzete díszvacsorát rendezett az Opera Club étteremben
a tiszteletére. Beszédet mondott Giuliani
New-York-i polgármester és Földvári Gábor magyarországi nagykövet. A polgármestert még operalátogató fiatal korában
megismerte. Az ünnepség végén az as�szisztensek Beethoven IX. szimfóniájának
adaptációját adták elő, amelynek a címe
ez volt: „Óda Joe- hoz”- Óda Józsefhez, ti.
Krénusz Józsefhez.
Kitűnő orgánuma volt. Tito Schipánál és
Giovanni Martinellinél tanult. Amikor James Levine karmester felkérte, hogy ő legyen a narrátora Bartók Béla: A kékszakállú
herceg vára című művének két előadásán,
a Metropolitan zenekarral együtt Krénusz,
örömmel vállalta és nagyszerűen oldotta meg a feladatot, amint a The New York
Times is beszámolt az előadásról. A teltházas közönség kitörő tapssal búcsúztatta.
Operaházi irodájában sokan, világhírű
művészek fordultak meg. Ismerte a zenei

Csurgó Városi Kispiac
Nyitva tartás:
hétfő, kedd, csütörtök,
péntek, szombat:
06:00-tól - 14:00-ig
vasárnap:
06:00-tól - 11:00-ig
Szerda és szombat
kiemelt piaci napok!
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világ színe- javát. A magyarokat megkülönböztetett szeretettel látta vendégül. Rost
Andrea, Ágay Karola, Carelli Gábor, Kónya
Sándor, Marton Éva, Gregor József, Svéd
Sándor, Székely Mihály élt a vendégszeretetével. Maria Callas, akit szintén ismert,
Sass Sylviát, baby Callasként emlegette.
Peter Falk anyja törzsvendég volt az
operában. Büszke volt magyarságára. Apja,
Falk Miksa híres pesti újságíró volt. A Columbo hadnagy nyomozójának elmondta,
hogy otthon édesanyjának a sorozat a kedvence. A színész az édesanyjának dedikált
fényképét el is küldte „Mariskának” Nagyszakácsiba. A szintén magyar származású
Tony Curtis színésszel is megismerkedett.
Karády Katalinnal sokszor találkozott. Híres kalapszalonja volt. Húga esküvőjére ő
küldött kalapot. Amikor a neves énekesnő
1990-ben meghalt, a Farkasréti temetőben a család barátai nevében Krénusz József búcsúztatta.
Irodájában vendégül láthatta Mick Jaggert, a Rolling Stones sztárját, Placido Domingo operaénekest, Zefirellit a világhírű
rendezőt, Lis Taylor színésznőt.
2001 januárjában ment nyugdíjba. Ezután az év nagy részét hol New York-ban,
hol Nagyszakácsiban töltötte. Lakásában
itt múzeumot rendezett be.
2011-ben Csermák Árpád közreműködésével írt könyve Negyven év a Metropolitan Operában címmel jelent meg, amelynek az újra kiadása folyamatban van. Ezt
azonban már nem érte meg. A Somogyi
Hírlapban megjelent gyászjelentés szerint
tavaly október 10-én temették a nagyszakácsi temetőben.
H.J.

Vásárolna, vagy eladná termékeit?
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Hírek a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolából
2017. május

2017. május 18.

Az ÉDESANYÁKAT
köszöntöttük

Látogatás a Csiky Gergely
Színházba!

Ismét látogatást tettünk a színházba.
Lázár Ervin: A Négyszögletű Kerek Erdő
Juhász Magda: Édesanyám (részlet)
című mesejátékát nézhettük meg Kapos					 váron.
Az 5. és 6. osztályos résztvevők egyetÉdesanyám, édesanyám,
értenek
abban, hogy a színházlátogatás
olyan sokszor elmondanám.
1.
Rituálé,
melyre az embernek szükséEl is mondom, meg nem unom,
ge van
reggel, este mindig fújom.
A színházlátogatás egy alkalom, egy
ajándék, mellyel megajándékozzuk maÉdesanyám, édesanyám,			
gunkat. Az embereknek szükségük van az
nincs is ennél szebb szó talán,		
ünnepekre, a rituálékra, ez tény.
nincs is ennél szebben hangzó,		
2. Alapvető eszköze az oktatásnak
Közvetlen, játékos, színes nyelvezetű
szívünk húrján játszadozó.
és eszköztárú, tehát mindene megvan, ami
ANYA: szakács, fodrász, sofőr, feleség, felkeltheti a diákok érdeklődését, és ameélelmezésvezető, szobalány, felszolgáló, lyeken fontos információkat ültethet a nebulók fejébe anélkül, hogy azok tudnának
öltözködési tanácsadó, játékvezető, dönróla.
tőbíró, kapus, labdarúgó, kertész, ápolónő,
3. Bármi megtörténhet!
személyi edző, szórakoztató mester, ügyEgy színházi gondolkodó, egyszer azt
véd, könyvelő, katasztrófa-elhárító szak- mondta, hogy az emberek azért járnak
ember, stb, stb, stb...
színházba, mert az gyönyörködteti el őket
Előzetes időpont-egyeztetés NEM szük- leginkább, ha olyat látnak, amit maguk sosem tudnának megvalósítani.
séges. Nyitva: 0-24, az év 365 napján.
4. Több mint szórakozás
Mindezért szerény ünnepi műsorokkal
Ha színházi előadást nézel, nem tudod,
köszöntöttük az anyukákat.
mire számíthatsz, legfőképpen a reakcióidat tekintve. Sírhatsz, nevethetsz, fél2017. május 9.
hetsz, izgulhatsz, dühönghetsz, elgondolkodhatsz, és persze unatkozhatsz is. Egy
Bábszínházban jártunk,
biztos, a színház hat rád, és élményekkel,
mert még mindig
tapasztalatokkal gazdagít. Nem sok dolog
van még, ami ennyi mindent elindít az emnagyon szeretjük!
berben.
Volt egyszer egy király. Annak volt két
fia. Az idősebb megnősült, a kicsi még 2017. május 16.
nem. Az apja biztatja, hogy menjen, keres- A "Nyitott iskola"
sen magához való feleséget, de ő a világ újabb állomása
legszebb lányát szeretné párjául.
Közlekedj okosan!
Alsós tanulóink így tanulják az "élet
dolgait", hiszen ki ne szeretné a legszebA gyermekek jellemzői, hogy még nem
bet, a legjobbat magáénak tudni. Ennek rendelkeznek azokkal az ismeretekkel,
elérése azonban erőfeszítést igényel, pró- melyek a biztonságos közlekedéshez szükbák sorát kell kiállni. Jó, ha ezt már a kicsik ségesek, továbbá a rájuk leselkedő veszéis megtanulják...
lyekkel sincsenek tisztában, és általában
figyelmük sem eléggé koncentrált. 6–10

éves korban még ritkán vesznek részt önállóan a közlekedésben. A gyermekek első
járműve általában a kerékpár. A legkisebbek kedvelik a lábbal hajtható kis játékszereket, majd néhány év múlva a görkorcsolya, gördeszka, valamint a roller használata
válik körükben népszerűvé (amelyek azonban nem közlekedési, hanem játék- és
sporteszközök).

A kicsikre mindenhol potenciális veszélyek leselkednek. A biztonságos közlekedésre vonatkozó kiemelt figyelmet két
tényező is indokolja. Az első, hogy a gyermekek a legveszélyeztetettebb és legvédtelenebb képviselői a közlekedésnek,
másrészt pedig ők lesznek a jövő felnőtt
közlekedői, gépjárművezetői. Mindezeken túl a gyermekkornak is van még egy
rendkívül fontos tulajdonsága: ez a legfogékonyabb időszak az emberi élet során,
amikor a tanulás hatásfoka kiemelkedően
magas. Ez az a tény, amire a közlekedésre
nevelést alapozni lehet, és ez az, ami vis�sza nem térő lehetőséget jelent a helyes
közlekedési magatartás kialakítása szempontjából.
A gyermek számára a felnőttek a „mintaadók”. Tekintettel azonban arra, hogy a
gyermekek a közlekedési szabályokat még
egyáltalán nem vagy csak részben ismerik,
így biztonságos közlekedésükben meghatározó szerep hárul a felnőttekre, különösen a szülőkre, a hozzátartozókra és a pedagógusokra.
Mindezt tudva úgy döntöttünk, hogy
az óvoda - iskola átmenet programpontjaként a szabályos és örömteli közlekedést
állítjuk találkozásunk középpontjába.
Nagyon jó kis délutánt töltöttünk együtt.
2017. május 18.

Tanulmányi kirándulás
Iskolánk 5. és 6. osztálya Budapestre
kirándult. A reggeli 6 órai indulásra mindenki pontosan érkezett. Nagyon örültünk, hogy szép, napos idő volt. Az M7-es
autópályán sávlezárások miatt háromne-
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meghirdetett versenyben Hadi Henrietta
második osztályos tanulónk II. helyezést
ért el.
Örömmel gratulálunk diákunknak és
felkészítő nevelőinek, Dergecz Veronika és
Harmadás Lajosné Margit tanító néniknek
a kitartó, szorgalmas munkáért, a mostani
sikerért.
2017. május 16.

Gyermeknap a Zis-tón
Először a János-hegyi libegőre ültünk
fel, mindenkinek tetszett a magasság és
Budapest látképe is.
Az Országház megtekintéséig sétáltunk
a Kossuth téren. Magyarország legszebb
építményének megtekintése nagy élmény
volt mindannyiunknak.
Utolsó úti célunk a Tropicarium volt. A
színes halak, tengeri élőlények, madarak,
majmok, rovarok megnézését már a tanév
elejétől fogva terveztük.
Az időnkkel jól gazdálkodva egy kis vásárlás is belefért az időnkbe. Vidám csapatunk este 10 órakor ért haza Csurgóra.
Deméné Gulyás Rozália
2017. május 19.

Országos eredménnyel
büszkélkedhetünk
A GYERMEKJÓLÉTI ALAPÍTVÁNY / Országos Mécs László Irodalmi Társaság / Pálffy
Dénes Népfőiskola Akadémia / Rábatamási
Móra Ferenc Általános Iskola formabontó,
hiánypótló pályázatot hirdetett az SNI - tanulókkal foglalkozó intézményeknek.

A gyermeknap a világ sok országában
ünnepnap.
A nemzetközi gyermeknap (általában június 1.) megünneplése Törökországból ered. Ehhez hasonló az ENSZ
által létesített egyetemes gyermeknap
(Universal Children's Day) intézménye.
Magyarországon 1931-től ünneplik (akkor
még gyermekhétnek hívták), 1950 óta már
csak egy napig tart és május utolsó vasárnapján tartják.
Iskolánkban ebből az alkalomból a tagiskolák összefogva rendeztek örömteli
napot tanulóiknak. Gyermekek és felnőttek közösen játszottak, főztek, sportoltak,
horgásztak a Zis-tón.
A Csurgói Tűzoltók, valamint a CSKK játékosai is kedveskedtek kis rajongóiknak,
hiszen közös játékba kezdtek, együtt töltötték a délelőttöt a gyerekekkel.
Kisvonat (makett) kiállítás, közös éneklés, zsetongyűjtő ügyességi játékok színesítették a programot.
Bárcsak minden nap Gyermeknap
lenne…
2017. május 27.

Újabb versmondó siker!

A pályázat címe: II. Sajátosan nagyszerű
országos tehetségkereső és tehetségazonosító pályázat.
A pályázat célja: SNI-tanulók tehetséggondozása, tehetségazonosítása, önálló
munkára nevelése, versenyszellem fejlesztése, önbizalom erősítése volt.
A szépíró kategóriában 1-2. évfolyamon
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A Kárpát-medencei Magyarok Baráti
Társasága által szervezett XX. versmondó
versenyen az 5-6. osztályos korosztályban
SZŐLLŐSI KRISZTIÁN 5. osztályos tanulónk II. helyezést ért el.
Gratulálunk Neki és Kósáné Kisgéczi
Gabriella tanárnőnek a szép eredményért.
Szerkesztői kérésre itt adjuk hírül, hogy
ugyanezen a versenyen Matos Marcell, a
Csurgói Eötvös József Általános Iskola 5/A
osztályos tanulója is II. helyezést ért el szavalatával. Felkészítő tanára Kissné Gulyás
Gabriella tanárnő volt.
További sok sikert kívánunk minden
szorgalmas versenyzőnek!

A Kihívás Napjának célja az, hogy kedvet teremtsen a mozgáshoz, az egészséges
életmódhoz - ezért támogatják olimpikonjaink, sportkiválóságaink is személyes
részvételükkel ezt az országos eseményt.
A Kihívás Napja célja, hogy felhívja az ország polgárainak, önkormányzatainak és
tanintézményeinek figyelmét a testmozgás fontosságára. Itthon, a hagyományoknak megfelelően a Magyar Szabadidősport Szövetség (MSZSZ) koordinálja az
eseményt, mellyel ösztönözni szeretnék
Magyarország lakosait a testmozgásra. A
szervezők bíznak abban, hogy a játékos és
vidám nap kedvet teremt a mozgással teli
életmódhoz, és inspirálója lehet egy olyan
életmódnak, aminek természetes része a
mozgás, a sport. https://www.programturizmus.hu/ajanlat-kihivas-napja.html
Akik beneveztek:
Somogy megyében
• Bárczi Gusztáv Módszertani Központ
Kaposvár, Kaposvár
• II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola,
Csurgó
• Festetics Pál Általános Iskola Somogyfajsz, Somogyfajsz
• Óvoda Somogyszil, Somogyszil
• Inkei Bethlen István Általános Iskola,
Inke
• Kaposvári Klebelsberg Középiskolai
Kollégium, Kaposvár
• Kaposvári Kodály Zoltán Központi Ált.
Isk., Kaposvár
• Zrínyi Ilona Tagiskola, Kaposvár
• Ladi János Általános Iskola, Mesztegnyő
• SM Duráczky EGYMI és Kollégium, Kaposvár
• Duraczky József EGYMI Marcali Tagintézménye, Marcali
• Somssich Imre Általános Iskola, Hetes
Ezen a napon 3 helyszínen sportoltunk.
Tollaslabdázás, asztalitenisz mellett sorés váltóversenyeket rendeztünk, tanár-diák kosárlabda és röplabdamérkőzések színesítették a napi programot. Osztályaink
között is zajlott verseny, vidám és érdekes
csapatjátékokban mérhették össze ügyességüket. A Csurgói Női Kézilabda Club
utánpótlás edzője szivacskézilabda edzést
tartott a lányoknak. Deméné Gulyás Rozália tanárnő szervezésével valamennyi pedagógus és diák lelkesen állt e kihívás elé.

2017. május 31.

Kihívás Napja

Füstösné Ábrahám Judit
mb. tagintézmény-vezető

Helytörténet
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Házak és lakóik - Az iharosberényi evangélikus paplak

Iharosberényi paplak
A kutakodó ember a régmúlt titkait keresve soha nem tudhatja, hogy mi akad
éppen a kezébe. A MNL Somogy Megyei
Levéltárának „Műszaki dokumentációk a
főszolgabírói (főjegyzői) iratokban 18721950)” adatbázisa sok olyan épület, létesítmény építőinek és építtetőinek adatait
őrzi, melyek érdemesek az emlékezésre és
a megemlítésre.
A Csurgóhoz közel lévő Iharosberény
evangélikus egyházközsége egyike a legrégebbieknek, ugyanis az 1600-as évek
elejéről már vannak feljegyzések a működéséről. Hamarosan, az 1680-as évek után

felépítik első templomukat, majd 1720ban újabbat emelnek.
A települést és környékét mélyen hithű,
és áldozatkész polgárok lakták. Erre utal,

Itt kapcsolódnak a történetbe azok a hiteles levéltári források és adatok, melyek
szerint a máig is álló épület meglehetősen
híres és drága tervezői a nagykanizsai Morandini Román és Tamás, építész testvérek
voltak, kik nem kisebb épületeket is terveztek, mint a csurgói Korona, vagy a zalaegerszegi Arany Bika Szálló.
A tervrajzokat 1895 áprilisában nyújtotta be engedélyezésre a Csurgói Főszolgabírói Hivatalba Cseresnyés Mihály bíró
és Balázs János gondnok, majd a terveket
1895. május 24-én hagyta jóvá Kacskovics
Lajos, a Csurgói Járás főszolgabírája.
Az építkezés tervezett helyszíne a 106.
házszámú telek, mely ma a Rákóczi u. 9.
számot jelöli. Az akkori szomszédok, ifj.
Peti János és Záborszki József is beleegyezésüket adták a munkálatokhoz.
A paplak 18,45 illetve 17,45 méter
hosszúságban és 9 méter szélességben
került kivitelezésre, tégla falakkal és cse-

Iharosberényi evangélikus paplak régi képeslapon

Iharosberény - templom

hogy 1755-ben egy új, harmadik, de még
mindig fatemplom építésébe fogott a gyülekezet.
1827-ben, az egyre gyarapodó hívek
számára Kovács Ferenc lelkész és Boncz
János gondnoksága idején felépítették
téglából a máig is álló negyedik templomukat.
Megfelelő hajlékra azonban nem csak a
híveknek, hanem a lelkészeknek is szükségük volt. Amikor a gyülekezet Borbély Gyulát 1894-ben megválasztotta lelkészének,
igényes építkezésbe kezdtek és 1895-ben
már állt a kor követelményeinek megfelelő
modern, szép paplak.

rép fedéssel. A hármas tagolású homlokzat
közepét tetőmellvéd díszítette.
Belső kialakítása és a lakás funkcióinak
elosztása az igényes nagypolgári mintát
követte. Bár az idők folyamán többszöri
felújítást is megélt a paplak, azonban a
szép világos, tágas szobákkal, megfelelő
számú és nagyságú kiszolgáló helyiségekkel méltó otthont adott és ad napjainkig is
a gyülekezet lelkészeinek.
Forrás: http://www.szombathely-lutheran.hu/
egyhaztortenet/egyhazkozseg-38.html
VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA
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Házak és lakóik - A „Csucsu” bolt

Rákiczi utca 110.
Vannak épületek, melyek elnevezésének eredetét néha már
nem is tudjuk, de nevük szájról szájra terjedve öröklődik. Ilyen az
egykori Óváros központjában elhelyezkedő bolt és lakóház épületegyüttese, mely időtálló esztétikáját és látványát megőrizve
máig is a környék legemblematikusabb épülete maradt.
Az 1800-as évek végétől tulajdonos Weisz, zsidó kereskedő
család mai számozással Rákóczi utca 110-es számú telkén eredetileg még csak egy földszintes kisebb üzlet, és az udvarban egy
lakás állt.
A Csurgóra beköltözött Weisz, majd később névmagyarosítással Vajda család letelepedést, hasonlóan a többi zsidó családéhoz
maga a Festetics család szorgalmazta. Tudva azt, hogy a csurgói
kereskedelem, ipar és mezőgazdaság fejlődéséhez és az áruforgalmazásokhoz is tőkeerős vállalkozókra van szükség.
A Weisz család kihasználva a térségünkben termő sokféle mezőgazdasági termény felvásárlásának és a vasút közelségének lehetőségét, nem csak Csurgó, hanem a környék főként gyümölcs,
zöldség, de nem ritkán baromfi és bor készletét is felvásárolta.
Majd az árut vasúti szállítással továbbadták a nagyobb városok és
Budapest kereskedői számára is.
Az 1900-as évek elejétől az üzletet irányító Vajda (Weisz) Kornél 1908-ban megnősült, és feleségül vette a veszprémi származású Keim Elzát. Majd hamarosan az épület átalakításába és bővítésébe kezdtek.

valósított, 1922-ben emeletráépítéssel és teljes homlokzat felújítással átrendezett lakóház és üzlet nagy igényességgel került
megépítésre. Kollár Gyula korának neves és drága építésze volt.
Többek között ő tervezte a tamási Járásbíróság székházát és a balatonalmádi Kúrszalont is.
Tervezői igényességét és esztétikáját mutatják a kapu két oldalán látható kerékvető vasak, a díszes kapurácsozat, és a hozzájuk
illeszkedő, az ablakok alatt lévő virágtartók a összhangja is.
Az emeleti lakás az emlékezők szerint nagyon szép Zsolnay
kerámiakályhákkal, biedermeier bútorokkal, kristálycsillárokkal
és értékes szőnyegekkel volt berendezve. A család műveltségét
bizonyítja, hogy a könyvtárnak egy egész szobát biztosítottak.
A MNL Somogy Megyei Levéltárában fellelhető egykori tervrajhoz viszonyítva az épület megjelenése szinte semmit sem
változott, pedig akkoriban még a házukhoz tartozott a mögötte
lévő, ma 110/a számú ingatlan területe is ahol a felvásárlótelep
helyezkedett el.
Az első világháborút és a Trianont követő évekig a Vajda család
Csurgón a legvagyonosabbnak számított. Vegyeskereskedésük
szinte az egyetlen volt az Óvárosban. Üzletükben minden olyan
árú cikket forgalmaztak, mellyel az ott lakó kis és középparaszti,
valamint a lassan gyarapodó polgári rétegek igényeit is ki tudták
szolgálni.
Az 1900-as évtizedek elején nagy újdonságnak számító illatos
szappanok, de még pezsgők és reklámjaik is megtalálhatóak voltak az üzletben.

Szappan reklám

Törley plakát

A nagy jólét mellett azonban a család életét sok keserűség
is kísérte. A két világháború közötti időszakban teljesen tönkre
mentek, és Budapestre költöztek. Azonban ott sem tudtak talpra
állni. Vajda Kornél később súlyos beteg lett, és 1940-ben a budapesti zsidó kórházban öngyilkosságot követett el.
Egykori lakóháza azonban mégsem az építtető nevét őrzi, hanem egykori, jóval az államosítás utáni szövetkezeti üzletvezetőjének, Tóth Lászlónak, a „Csucsu” ragadvány neve után, „Csucsu
boltként” forog ma is közszájon, ha az épületről van szó. A közel
100 éves, városi tulajdonban lévő, máig is gyönyörű, és eredeti
funkcióját őrző bolt és lakóház napjainkban is az óváros legdominánsabb tájékozódási pontja és legszebb színfoltja, és is egyben.
Így aztán Kollár Gyula, budapesti építész tervei alapján meg-
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Az ölelés hatalma
felnőtt korra is kihatással van.
3. Erősebbé válik az immunrendszer

Sok évi középiskolai tanítás után kerültem általános iskolába. Eleinte nagyon furcsa érzés volt, amikor bementem az alsó
tagozatosokhoz órára, szaladtak felém, és
úgy öleltek-szinte kibillentve egyensúlyomból - hogy néha alig kaptam levegőt.
Megtapasztaltam ennek ellenkezőjét is, a
gyerekek, már sokszor óvodás korban nem
hajlandók megfogni társaik kezét és sok
olyan kisgyerekkel találkoztam, akik nem
igénylik a simogatást, az érintést. Volt,
aki egyenesen összehúzta magát, ha felé
nyújtottam a kezem, talán emlékezve a felnőtt kéz másfajta érintésére. Pedig a tudományos kutatások bebizonyították, hogy
az embernek napi 15 érintésre, ölelésre
van szüksége ahhoz, hogy egészséges, kiegyensúlyozott emberek lehessenek. Vajon mi kapunk ennyi ölelést? A gyerekeinket megöleljük ennyiszer?
Hihetetlen, de igaz, hogy az érintés hiánya miatt a gyerekek valóban megállhatnak a növésben, s semmiféle gyógyszeres
kezelés nem segít rajtuk, csak az indítja el
újra növekedésüket, ha kikerülnek a romboló, negatív hatású környezetből, s kellő
érzelmi gondoskodást és ölelést kapnak.
Az érintés hiánya, a rideg, szeretetnélküli családi élet arra tanítja meg őket, hogy
nem bízhatnak a másikban, nem oldódhatnak fel a másikkal való kapcsolatukban.
S ma már az is bizonyos: a betegségekből is hamarabb gyógyulnak a gyerekek, ha
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több simogatást, ölelést kapnak: cukorbetegeknél csökken a glükóz szint, a fájdalmak enyhülnek, a depresszió mérséklődik.
Az ölelés a szeretetnek, a melegségnek,
másikkal való törődésnek a megnyilvánulása.
Miben rejlik az érintés ereje?
1. Biztonságot ad
Az érintés, a testi közelség, már csecsemőkorban nagy szerepet játszik a fejlődésben. A kisbaba az érintéseknek köszönhetően bizonyosodik meg arról, hogy a szülei
körülötte vannak, bármikor számíthat rájuk. Ehhez hasonlóan a felnőttkori kötődésben is fontos szerepet kap az érintés.
Ölelés formájában adhatunk, és kaphatunk.
2. Segít a stressz legyőzésében
Már az anyaméhben éri a kisbabát olyan
inger, ami mozgósítja a stressz-rendszer
működését, így az a fajta izgatottsági szint,
amit a szervezetünk még normálisnak tart,
már életünk első hónapjaiban kialakul. A
biztonságosan kötődő gyermek megtanulja, hogy más emberek elérhetőek, jelzéseire válaszolnak. Az őt gondozók mindig a
rendelkezésére állnak, ha megnyugtatásra
van szüksége, így megtapasztalja, hogy közeli világ jóindulatú, megbízható. Mindez

Azok, akik több érintésben részesülnek
kiskorukban, a betegségekre is kevésbé
mutatnak fogékonyságot. 1980-ban a Science Magazinban publikáltak egy különös
esetet: nyulakon kísérleteztek, akiknél
mesterségesen állítottak elő érelmeszesedést a tudósok (kellően zsíros táplálékokat
adtak nekik). A kísérlet végén megdöbbenve tapasztalták, hogy hiába a zsíros étkek,
a nyulak 15 százalékánál nem történt semmilyen káros következmény.
Nehezen jöttek rá, milyen hiba csúszott
a számításba: ezt a 15 százalékot gyakran
simogatta az etetésükkel megbízott orvostanhallgató. A kísérletet újra és újra megismételték, de kétség se fért hozzá: akiket
simogattak, azok egészségesek maradtak.
Az érintés serkenti az immunrendszer
működését, így minél többször érintenek
meg bennünket, annál egészségesebbek
leszünk.
4. Segíti a megfelelő növekedést
Az érintés, csecsemőkorban biztosítja azt, hogy a babák nem érzik magukat
veszélyben, az érintés hiánya, viszont bizonytalanságot okoz. Ilyenkor a szervezet
minimál szintre kapcsolja magát, csökken
az anyagcsere, így megtorpan a növekedés
is.
5. Híd az emberek között
Ha olyan személy érint meg, akit kedvelünk, a boldogsághormonok termelődése
fokozódik, kedélyállapotunk az öröm felé
tolódik el. Egy kedves, őszinte ölelés, hidat építhet két ember közé. Ne feledjük:
az érintés ugyanolyan része a szocializációnknak, az életre való felkészítésnek, mint
az alapvető szabályok, normák megismertetése a gyerekkel.
Mindezek után tehát: Ha ma még nem
kaptál, vagy adtál ölelést, bátran tedd meg,
ezzel biztosíthatod szervezeted tökéletesebb működését!
BV
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Történelmi Park
Ez a hely, ahol a Történelmi Park felépült, a város
legrégebbi emlékeit őrzi. Itt állt a templomosok és
johanniták rendháza az 1200-as években, itt volt a
vár, ahol a törökök vívtak hol Zrínyi Miklós, hol Török
Bálint katonáival, a közelben folyik a Máriás-patak,
melynek forrásánál IV. Béla is megpihent, és most
is itt áll a szerzetesek temploma, harangja hívogatja a Mária-út mai zarándokait. Szálláshelyük a
18. századi birtokos, Festetics György majorságának
épületében kapott helyet.
A Történelmi Park 10 állomása országunk és városunk történelmének csomópontjait eleveníti meg
változatos eszközökkel. Legkedveltebb a palánkvár,
látványos bástyáival ostromra hív gyermeket és
felnőttet egyaránt. A gyógynövénykertet végigjárva a régi magyar nagyasszonyok szorgalmas és
küzdelmes életét is felidézhetjük, Török Bálintné Pemflinger Katalinra emlékezve. A séta végén
pihenő- és tűzrakóhely, kemence várja a vendéget.
A zarándokszálláson 21 főt tudunk fogadni egyszerre. A teakonyha, étkező, mosó- és szárítóhelyiség
mellett a lelki töltekezésre és megtisztulásra is
lehetőséget adó közösségi tér kínálkozik. A szomszédos épületben levő rendezvényterem lakodalmak, konferenciák, céges rendezvények lebonyolítására is alkalmas.

Történelmi Park
8840 Csurgó, Táncsics tér 2.

+36-20-261-9967; +36-30-345-5291
csurgotortenelmipark@gmail.com
www.tortenelmipark.com
Nyitvatartás
H-V: 10:00 - 18:00

Csurgói lakosoknak, csurgói diákoknak (lakcímkártya és diákigazolvány felmutatásával) és 6 év
alatti gyermekeknek a belépés DÍJTALAN!
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