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FoTÓ: SZABÓ BALÁZS

Átadták Csurgó új uszodakomplexumát

FoTÓ: SZABÓ BALÁZS

gármester.
A rendezvényen jelen volt a nagykanizsai Molnár Flóra a Dél-Zalai Vízmű SE
versenyzője, valamint Dr. Bienerth Gusztáv, a Magyar Úszószövetség elnöke is, aki
kiemelte: Ez az ünnepélyes alkalom, ez az
ünnepélyes nap, ez az ünnepi esemény
nem csak az önök ünnepe. Ez ünnepe a
magyar úszó társadalomnak és ünnepe
Magyarországnak is. Hiszen ami itt történik
példa értékű. Ez a gyönyörű építmény, ez a
gyönyörű uszoda az összefogás emlékműve.
Az újonnan épített, modern uszoda
lesz hivatott fogadni az úszni tanulókat,
a városban működő úszó egyesület tagjait, a sportolókat, a város lakóit, valamint
a Csurgóra ellátogatókat is. Az új létesít-
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Ünnepélyes kulcsátadóval vette kezdetét június 16-án Csurgó új uszodakomplexumának avató ünnepsége. A közel másfél
milliárd forint hazai forrásból megvalósult
beruházás része annak a 2014-ben kezdődött turisztikai fejlesztésnek, mely során
megvalósult a Festetics-park teljes rekonstrukciója, továbbá megújult a Sótonyi
László Sportcsarnok.
Új időszámítás kezdődik itt Csurgón.
Nem titkolt célunk, sokat várunk ettől a
helytől. Sokat várunk a város és a térség
idegenforgalmának, turizmusának felemelkedését. Hiszen a turisztika nagyon
fontos, talán az egyetlen kitörési pontunk
és azt gondolom, ezzel a fejlesztéssel egy
következő fokozatba kapcsoltunk ezen a
területen – hangsúlyozta Füstös János pol-

mény rendelkezik egy folyamatosan mélyülő tanmedencével, egyik oldalán teljes
lépcsősorral, valamint külön egyesületi
szobával a sport szakosztály részére. A
versenymedence mind a négy oldalról feszített víztükrű, huszonöt méteres hossza
pedig lehetővé teszi mind a sprint, mind
a hosszú távú számok gyakorlását. Az idősebbekre gondolva, a versenymedencébe
nemcsak rajtkövekről lehet bejutni, hanem
lépcsős bejáró is kialakításra került. A medence sportcsarnokhoz közeli oldalán egy
négysoros, kétszáz fős lelátót is kialakítottak, alkalmassá téve az épületet versenyek megrendezésére. Az épületen kívül
egybefüggően két termálmedence került
kialakításra, mely kiválóan alkalmas lesz a
pihenőidő eltöltésére. Az emeleten szauna park várja a lazítani vágyókat. Tartalmaz
infra- és finn szaunákat, gőz- és só kabinokat, valamint jakuzzit és hűtőfürdőt.

Mától kivételes körülmények állnak a
csurgói járásban élők és sportolók rendelkezésére. Bízom benne, hogy városunk és
térségünk fejlődését szolgálja ez a beruházás, melyben idősek és fiatalok egyaránt
örömüket lelik majd – mondta Szászfalvi
László országgyűlési képviselő.
A fejlesztések a továbbiakban is folytatódnak. A megújult Sótonyi László
Sportcsarnokkal, a Városi Uszodával, illetve a későbbiekben élményfürdővel és
egy négycsillagos szállodával együtt egy
komplex épületegyüttes fogja a Csurgóra
érkezők kikapcsolódását szolgálni.
SZB
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Első úszóját köszöntötte a Városi Uszoda
da megnyitó ünnepségén és hogy megérhettem ezt mint csurgói
lokálpatrióta. Csurgónak vágyálma volt, hogy legyen egy megfelelő strandja. Korábban volt a vágóhíddal szemben, ami szép kis
komplexum volt annak idején. Az idő sajnos meghaladta, azonban
ez a mostani uszoda minden élményt kielégíthet - mondta Feri
bácsi.

Első úszóként köszönthette Bata Ferencet az újonnan megnyitott Városi Uszoda. A 82 éves Feri bácsi elmondása szerint mindenképpen szeretett volna az új uszoda első vendégei között
lenni.
- Szeretem a vizet, elég gyakran járok úszni. Szívbetegségem
miatt rendszeresen, tudatosan úszok hol a gyékényesi kavicsbánya szép taván, hol strandokon, illetve uszodákban. Ezen kívül
minden évben egy-egy hétre Hévízre is ellátogatok. Télen, vagy
rosszabb időben a csurgói uszodában, illetve Nagyatádon szoktam úszni. Nagyon örülök, hogy részt vehettem az új Városi Uszo-
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SZB

VÁROSI USZODA
Árak
Jegyek:
Felnőtt egész napos:
Felnőtt délutános (15 óra után):
Nyugdíjas/Diák egész napos:
Nyugdíjas/Diák délutános (15 óra után):
Gyermek egész napos:
Gyermek délutános (15 óra után):
Családi 2+1:
Családi 2+2:
Családi 2+3:

1.900 Ft
1.600 Ft
1.700 Ft
1.400 Ft
1.100 Ft
900 Ft
3.800 Ft
4.900 Ft
5.950 Ft

Bérletek
Felnőtt egész napos (6x):
Felnőtt délutános (6x):
Nyugdíjas/Diák egész napos (6x):
Nyugdíjas/Diák délutános (6x):

9.700 Ft
8.100 Ft
8.600Ft
7.100 Ft

Nyitva tartás: Hétfő-Vasárnap: 9.00-20.00
Csurgói lakosoknak lakcímkártya felmutatásával
50%-os kedvezményt biztosítunk a jegyek és bérletek
árából!
Forrás: www.facebook.com/csurgovarosiuszoda
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A Zis-tón zárta az évet a Csurgói Női Kézilabda Klub

Új edzővel és új igazolásokkal kezdik meg majd a nyári
alapozást.
Mesébe illő tavalyi NBII-es
szezon és közel 25 év után tavaly újra megszerezte az NBI/Bbe való indulás jogát a csurgói
női kézilabda csapat. A bajnokságot egy nagy változásokon
átesett, főként utánpótláskorú
játékosokból álló gárda kezdte

meg. A bajnoki évad nem sikerült túl fényesen, hiszen bár év
közben voltak igazolások, ezek
leginkább az összeszokottság
hiánya miatt nem váltak be,
így a lányok a 14. , kieső helyen zárták az évet. Mindennek
függvényében a kitűzött célt
sajnos nem sikerült maradéktalanul teljesíteniük, azonban
mind a csapat, mind az elnök-

ség nagyon sok tapasztalatot
szerzett a magasabb osztályban eltöltött év során. A felnőtt és junior csapat a szakmai
stábbal és a támogatókkal kiegészülve a Zis-tón, egy szabadtéri grillezés keretében
zárta le a 2016-2017-es bajnoki kézilabda szezont. Az elnökség nevében Szászfalvi Bence
és Kovács Gábor foglalta össze
az év eseményeit, majd a csapat játékosai-értékelve egész
éves kitartó munkájukat-egy
ajándékcsomagot vehettek át,
amelyet a csapat egyik támogatója, Yamuna cég ajánlott fel.
Ezt követően a köszöneté
volt a főszerep, hiszen elbúcsúztatták a távozó edzőt, akinek lejárt az egy éves megbízása. Kovács Gábor küzdelmes
évet tudott maga mögött, de
elmondása szerint, jól érezte
magát Csurgón, és rengeteg tapasztalattal gyarapodott, mind
az edzői, mind a pedagógusi
munkája során. Véleménye

szerint Csurgó, a létesítményeivel, a tárgyi eszközeivel, az ország elitjéhez tartozik, bármelyik élvonalbeli csapat büszkén
dolgozna ilyen körülmények
között. A búcsúzó edző újra Balatonfüreden folytatja tovább.
A klub elnöke, Szászfalvi Bence
bizakodó a jövőt illetően. Reményei szerint a nyár folyamán
számos új igazolást tud majd
bejelenteni. Ami már biztos,
a csapat új edzője, a Mezőkövesdről érkező Molnár Ferenc,
a Békéscsabáról érkező Illyés
Lilára irányító poszton, míg
az MTK-ból Csurgóra igazoló
Szandai Martinára bal szélen
számíthat a klub.
A lányok most nyári pihenőjüket töltik, azonban a felkészülés időszaka már lassan
összeáll. A csapat ismét NBI/Bben való szereplése a Magyar
Kézlabda Szövetségtől függ.

lásnak köszönhetően, ezt sikeresen teljesítették is. Emellett
szemléletformáló, preventív,
foglalkozásokon kívül, különféle kreatív tevékenységekkel
is megismerkedhettek.
Az intézmény a két pályázat
záró rendezvényét a Zis-tón
tartotta, ahova a programban
résztvevő lányokat, szüleiket,
a segítő szakembereket és
együttműködő partnerüket a
balatonfüredi Nagycsaládosok
Szivárvány Egyesületét várták.
A közös gondolkodás balatonfürediek
kezdeményezésére
jött létre, amely nem ér véget
ezzel a rendezvénnyel, hiszen
a Balatonfüredi egyesület,
jövő augusztusban szeretné
vendégül látni a csurgóiakat.
A rendezvény meghívott vendége, Füstös János, Csurgó
város polgármestere, üdvözlő
beszédében méltatta a pályá-

zat céljának létjogosultságát,
hiszen hiánypótló lehetőség
ez a kistérségben élő roma lányoknak. A vendég egyesületnek bemutatta Csurgó város
nevezetességeit, és szeretettel
invitálta őket a Történelmi Park
megtekintésére. A családi nap
változatos programokat kínált
minden résztvevőnek, amely
méltó zárása volt a projektnek. Az intézmény köszönetet
mond: Dingó Jánosnak(Zis-tóért Egyesület), a helyszín, Tratnyek Lászlónak(Sportcsarnok
Kft.), a padok, asztalok, népi játékok biztosításáért, Papp Máriának és Horváth Evelinnek(Csokonai Közösségi Ház), Vörös
Kristófnak(Sportcsarnok Kft.)
önkéntes munkájukért, Káplár
Istvánnak(Városgazdálkodási
Kft.) az eszközök helyszínre
szállításáért, Balogh Lászlónénak a finom étel elkészítésért,

BV

Projektzáró Családi nap

A tavalyi évben már sikeresen megvalósított a „Roma lányok korai iskolaelhagyásának
megelőzése” című pályázatának folytatásaként, egy újabb
fél éves támogatási ciklust
tudhat maga mögött a Csurgó
Járási Család-és Gyermekjóléti
Központ és Szolgálat.
A közel két évet felölelő pá-

lyázati programban összesen
30 fő 10-16 éves roma lány
vett részt a járás különböző
településeiről.
A lányokat
mentorok és segítő szakemberek korrepetálták, hiszen
a pályázat fő vezérfonalának
a tanulmányi eredményeken
történő javítást tűzték ki. A
lányok a szorgalmas gyakor-

5

AKTUÁLIS
Balogh Veronikának a frissítő
torna levezetéséért, és Hadi
Jánosnak, aki a szőnyegszövés
rejtelmeibe vezette be az ér-
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deklődőket.
A csurgói rendőröknek, és
tűzoltóknak, akik felajánlották,
hogy a gyerekek kipróbálhatják

az autókat és az eszközeiket.
Ugyan a pályázat lezárult,
de az intézmény egyesületének újabb lehetősége nyílt a

folytatásra, ami újabb 2 évvel
hosszabbítaná meg az eredményes programot.
BV

Elbírálásra került a Millenniumi logó pályázat
Csurgó nevének 1019-ben történt első említésének 1000 éves
évfordulójára készülve Millenniumi logó pályázatot írt ki Csurgó
Város Képviselő-testülete, melynek lebonyolításával a Millenniumi Bizottságot bízta meg.
A logó, egy áru, szolgáltatás vagy akár esemény, rendezvény
sorozat azonosítására szolgáló egyedi, jól felismerhető ábrák, jelek, szövegek kombinációja, melynek elsődleges célja a megkülönböztetés, az egyértelmű jelölés.
A pályázat fő kikötése volt, hogy a logó valamilyen módon tartalmazza a város jelenlegi címerét, annak jellemző színeit, utalást
az ezer éves évfordulóra, esetleg a város mai jelképeit.
A kiírásban megadott május 26-i időpontig 5 érvényes pályázati anyag érkezett be. A bizottság a bírálatánál elsősorban a logó
szín-, szöveg- és formavilágának összhangját és mondanivalóját,
valamint a különböző tervezett prospektusokon, reprezentációs
ajándék tárgyakon való megjeleníthetőségét elemezte és értékelte.
A szavazással történő végső döntés eredményeképpen a bizottság Csók Eszter csurgói pályázó munkáját nyilvánította nyertesnek.
Az ezer számot, Csurgó nevezetes épületeit, címerének emblematikus jeleit magában foglaló logóhoz illeszkedően következő
lépésként a bizottság összeállítja azon reprezentációs tárgyak,
ajándékok körét, melyeket az 1000 éves évfordulóra meg kíván
terveztetni.
VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA

Gyereknap a bölcsődében
2017. június 1-én a Csurgói Városi Tűzoltóság közreműködésével gyermeknapot
tartottunk a bölcsődében. A gyermekek
nagy örömmel, csodálattal és érdeklődéssel figyelték, nézegették a különböző eszközöket, amelyekkel a tűzoltók nap, mint
nap dolgoznak. Ez a kis idő elég volt ahhoz,
hogy minden kisgyermek megbarátkozzon
az óriásinak tűnő autóval és fel merjen rá
mászni és bele merjen ülni.
Miután elköszöntünk a tűzoltóktól vis�szamentünk az udvarba, ahol a gyermekek
bowlingozhattak és apró labdákat halászhattak. A labda-halászat gyorsan átment
pancsolásba, melyet a gyermekek szintén
nagyon élveztek.
A
bölcsődében,
munkatársaimmal
igyekszünk minden fontosabb jeles napra
valamilyen különleges elfoglaltságot/játékot kitalálni a gyermekek számára, hiszen
nagyon fontos már ebben a korban a szokások kialakítása. Ezeknél pedig talán még
fontosabb, hogy a gyermekek élményekkel
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gazdagodjanak, hiszen ezek hatására rengeteget tanulhatnak. Az élményszerzésnek
nagy szerepe van az érzelmi, a szociális, az
értelmi és a nyelvi képességek fejlődésében is, a játékos megismerés pedig segíti a
kisgyermeket a világ megismerésében.
Arra törekszünk, hogy többféle játékot
biztosítsunk a gyermekeknek, hiszen minden kisgyermeknek egyéni igényei vannak
a játéktevékenységgel kapcsolatban is.
Ennek ismeretében pedig biztosítanunk
kell minden kisgyermek számára a szabad
választás lehetőségét, hiszen minden kisgyermek más- és más módon szeret játszani.
Az optimálisan inger gazdag környezet,
(melyet a gyermektársak, illetve a kisgyermeknevelők hoznak létre,) fontos feltétele
többek között az önállósodásnak és a kompetenciaélmények kialakulásának. Az érdeklődés, a figyelem és az emlékezet ös�szehangolt működéséhez szükség van az
állandó motivációra. A kisgyermeknevelők

ezt a motivációt a rengeteg dicsérettel, segítséggel, kedvességgel, példamutatással,
bátorítással, konkrét ötletekkel igyekeznek elérni.
A gyermekek érdeklődésének és aktivitásának megőrzése, a kompetenciaélmények gyarapítása alapvető annak érdekében, hogy a tanulás örömforrás legyen,
nemcsak a kisgyermekkorban, hanem a
későbbi életszakaszokban is. Ez az eredményesség alapja.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a
tűzoltók közreműködését és a kedvességét, mellyel a gyermekek felé fordultak!
„Sok minden várhat, a gyerek nem. A
csontjai most alakulnak, az elméje most
fejlődik. Neki nem mondhatjuk, hogy majd
holnap, őt úgy hívják: ma!”
(Gabriela Mistral)
Fábián Barbara
Bölcsődevezető
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Nagyon sok érdeklődőt vonzott az idei Csuszafesztivál

13. alkalommal került megrendezésre a Csuszafesztivál Csurgón. Idén is június
első hétvégéjén a Víztoronynál. A 16 főzőcsapat közül a Hamutiprók a „Csusza
mint köret”, a Kézmű Csurgó pedig a „Csusza mint főétel” kategóriában bizonyult
a legjobbnak. A gasztronómiai eseményen több kulturális fellépő vett részt, köztük csurgói óvódások és iskolások, illetve különlegességként városnéző kisvonat
állt az érdeklődők rendelkezésére. Az idei programsorozat, amelyre nagyon sokan
látogattak ki, saját erőből valósult meg.
Jól indult az idei, 13. alkalommal megrendezett Csuszafesztivál, hiszen minden
adott volt a sikeres rendezvényhez: kiváló
időjárás, jó szervezés, változatos programok minden korosztály számára. Mindez

a hagyományos időpontban és helyszínen,
vagyis június első hétvégéjén a Víztoronynál. Az esemény most is pénteken kezdődött Füstös János polgármester megnyitó
gondolataival. A megnyitót követően Szabó Krisztián rallyversenyző mutatta meg,
miért ismerik el tudását országszerte. Az
érdeklődők beülhettek mellé, és kipróbál-

készületeken, javában készültek az ételek,
amikor a késő délelőtti órában sor került
az ünnepélyes megnyitóra. Füstös János
polgármester szavait követően Szászfalvi
László, térségünk országgyűlési képviselője méltatta a Csuszafesztivált.
A megnyitó gondolatokat követően
megkezdődött a kulturális rész is. Elsőként
a Mókuskert Óvoda gyermekei léptek fel
kedves műsorral. Az ovisok után a református iskola diákjainak a néptánccsoportja vette át a színpadot.
A kulturális fellépők egészen 15 óráig
váltották egymást, amikor ünnepélyes keretek között megkezdődött az eredményhirdetés. A „Csusza mint köret” kiírásban
a Hamutiprók csapata, vagyis a csurgói
tűzoltók nyertek. A legjobb csusza főételt a Kézmű Csurgó szakácsai készítettek,
először nyerve meg a versenynek ezt a

hatták, milyen is a száguldás egy rövidtávú szakaszon. A folytatásban is technikai
sport következett: Bátor Zoltán motoros
show-jának tapsolhattak a nézők. Az estet
kettő koncert zárta. A No Load együttesé

és a Shabby Blues Band-é.
Szombaton reggel a főzők léptek elő
főszereplővé. Ezúttal 16 csapat igyekezett minél finomabb étellel elkápráztatni a
zsűrit. A szervezők nem változtattak a jól
bevált recepten: idén „Csusza mint köret”
és „Csusza mint főétel” kategóriát hirdettek versenyt. A főzők már túl voltak az elő-

kategóriáját. Természetesen minden főzőcsapat kapott egy oklevelet és egy ajándékcsomagot, ezzel is megköszönve nekik
a szervezők a részvételt.
A szokásos jó hangulatú eredményhirdetést követően pedig ismét a fellépők
jöttek. Janklovics Péter humoristát követően újabb csurgói csoport következett a
Fehérvári József Zenei Egyesület személyében. A szombati nap hátralévő részében
fellépett még Opitz Barbara, a 2016-os
X-Faktor győztese, a Somogy Táncegyüttes, Decsi Richárd, valamint Gergely Róbert. Az esemény, a tűzijátékot követően,
éjjelig tartó bulival zárult.
CSURGOTV.HU
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Múzeumok Éjszakája 2017

„Az anyag életre kel” – Hadik Magda
kiállítás Makón

Hadik Magda szobrászművész viszonylag kevés időt töltött
Csurgón, viszont elköltözése után is gyakran visszajárt a városba.
Halálakor alkotásainak felét Csurgóra hagyta, ebből az anyagból
készült el 2005-ben a ma is látható állandó kiállítás. Hagyatékának másik felét gyermekkorának városa, Makó kapta. 2017. június 16-án a makói József Attila Múzeumban „Az anyag életre kel”
címmel Hadik Magda emlékére időszaki kiállítás nyílt, amelyet Dr.
Hadik György nyitott meg. A tárlaton a makói Hadik gyűjtemény
és a csurgói állandó kiállításból kölcsönzött szobrok, személyes
dokumentumok, fotók láthatóak augusztus 15-ig. Aki teheti, látogasson el Makóra!
A fenti kiállítás ideje alatt a csurgói gyűjteményben elhelyezett
Idén negyedik alkalommal rendezte meg Csurgó Város Helytörténeti Gyűjtemény a Múzeumok Éjszakáját június 24-én, Szent Iván anyagnak csupán egy része tekinthető meg szeptember közepéig.
éjszakáján. A Játék az egész… múzeum címet viselő programon a Megértésüket köszönjük!
résztvevők a játékoknak szentelhették a figyelmüket. A kiállításokban különféle játékokat lehetett kipróbálni, a Csurgó néprajzi
Petlánovics Eszter
értékei c. kiállításban pedig népi játékokat keresgélhettek a kalangyűjteménykezelő
dorok. A jó kézügyességgel rendelkezők lámpásokat készíthettek
a Hadik Magda kiállításban. Az igazán bevállalós látogatók ráadásként kipróbálhatták, milyen egy múzeumban dolgozni a múzeumi
társasjáték segítségével. Jövőre is várunk mindenkit!

Trianon és emlékezet

Petlánovics Eszter
gyűjteménykezelő

Sajtófotók 2016

A tavalyi évben számos program került megrendezésre Csurgón,
amelyeket Szabó Balázs, a Csurgó és Környéke főszerkesztője örökített meg fényképeken. A május 16-án nyílt Sajtófotók 2016 c.
kiállításon az ő fotóiból látható egy válogatás, és az elkészített
képeinek számát ismerve elmondhatjuk, hogy a teljesség igénye
nélkül. A képek többsége nagyobb városi rendezvényen készült,
ám mégis kicsit más szemszögből mutatja be mindegyiket. A tárlat
Simon Mihály – a Csurgói Eötvös József Általános Iskola igazgatója, az Oktatási, Kulturális és Turisztikai Bizottság elnöke – elismerő
szavaival nyílt meg, és egészen a nyár végéig lesz megtekinthető.

Június 4-én a trianoni békeszerződés aláírásának 97. évfordulójára emlékezett az ország. A városi ünnepséghez igazodva Csurgó
Város Helytörténeti Gyűjteményében ugyanezen a napon nyílt
meg Trianon és emlékezet című kiállításunk. A tárlat Duics Pál
magángyűjtő trianoni gyűjteményét – korabeli képeslapokat, dokumentumokat, kitüntetéseket, térképet – igyekezett bemutatni
a teljesség igénye nélkül. A megnyitó beszédet Polgár Tamás, a
Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltárának igazgatója
tartotta. A kiállítás 2017. július 3-ig tekinthető meg. Ezúton is köszönjük Duics Pál közreműködését!

Petlánovics Eszter
gyűjteménykezelő

Petlánovics Eszter
gyűjteménykezelő
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Öten kaptak jubileumi elismerést a pedagógusnapon

Június első vasárnapján a pedagógusokat köszöntjük. Ebből az alkalomból tartott
ünnepséget az önkormányzat és a Kaposvári Tankerületi Központ. A pedagógusokat
Szászfalvi László köszöntötte, míg ünnepi
beszédet Stickel Péter, a tankerületi központ igazgatója mondott. A műsor mellett,
mellyel a Kultúr Találka Csoport művészei
készültek, átadásra kerültek az idei pedagógusdíjak is.
A csurgói tanárokat, tanítókat, óvónőket
köszöntötte pedagógusnap alkalmából a

város, illetve a Kaposvári Tankerületi Központ. Ez alkalommal is, mint minden évben, sok pedagógus, illetve a pedagógiai
munkát segítő dolgozó vett részt az ese-

ményen, ahol elsőként Szászfalvi László
köszöntötte az ünnepelteket. A köszöntőt
követően Stickel Péter, a tankerületi központ igazgatója méltatta szavaival őket.
A dicsérő szavakat után került sor a
gyémánt-, illetve az aranydiplomák átadására. Elsőként Foszák Józsefné vehette
át, aki pontosan hatvan éve szerezte meg
felsőfokú pedagógiai képesítését. Szintén
gyémántdiplomát kapott Horváth Lajosné,
a Csokonai Gimnázium egykori tanára. Marika néni hat nappalis és három levelezős
osztálynak volt az osztályfőnöke. Harmadikként köszöntötték Huszár Endrét, átadva neki a gyémántdiplomát.
Aranydiplomát ketten kaptak. Kereken
ötven éve végezte el a főiskolát Molnár
Zoltán, aki helyett lánya vette át az oklevelet, illetve Stelkovics Gyuláné. Nekik is járt
a taps és az elismerés.
Műsorral erre az alkalomra a Kultúr Találka Együttes művészei készültek. Az idei
pedagógusnapi ünnepséget állófogadás
zárta, ahol Fazekas Ede Máté, a Csurgói
Tankerület igazgatója mondott pár kedves
gondolatot.
CSURGOTV.HU

Marhahúst vagy struccot együnk?
Azt tudjuk, hogy ha kevesebb a szarvasmarha, nem
ehetünk annyi marhahúst. Nem
is eszünk. Igaz tesznek is róla:
Ijesztgettek a kergemarhakórral, de azt nálunk még senki
sem kapta el. Némi iróniával
azt is szoktam mondani: lassan
jegyre adják. Lehet viszont már
Csurgón is strucchúst is kapni,
meg aztán emut is tenyésztenek a megyében. Igaz ezt elég
egyszer megetetni naponta,
egy év alatt 40 kilósra hízik,
de ha nincs elég mozgástere,
stresszel, és nem jóízű a húsa,
meg ott van a madárinfluenza
veszélye.
Pedig nem kellene sokáig
kérdezgetni, a világon az egyik
legismertebb étel a gulyás. A
Magyar értelmező kéziszótár
eligazít bennünket: A gulyás
„kis darabokra vágott, paprikás, hagymás zsírban párolt,
marhahúsból burgonyával készített étel”. Azon kevés ma-

gyar szavak egyike, amely más
népek nyelvébe is átkerült.
Csakhogy a gulyáshoz gulya is
kell, amelyből Magyarországon
egyre kevesebb van. A gulyákat
pedig szarvasmarhák alkotják.
Hiába láttuk el évszázadokon át fél Európát, Németországot, Itáliát lábon hajtott szarvasmarhával, idehaza mintha
elfeledkeznének erről. Talán
az iskolai történelemkönyvek
még írnak róla. Régen azt is
tudták, hogy minden porcikája
felhasználható. Ma inkább arról olvashatunk, hogy ennek az
állatnak a legnagyobb az ökológiai lábnyoma, így a legkártékonyabb lény a környezetünkre. De miért nem hallják ezt
meg az osztrákok, vagy a környezetvédelemre oly kényes
svájciak. Ott pedig jócskán
lehet látni legelő csordákat.
Azt még a hazaiak is alig hiszik
el, hogy a legközelebbi komolyabb marhavágóhíd Bécsben

van. A nagyobb éttermeink onnan szerzik be a marhahúst.
Jó földjeinken a dűlőket
egybeszántva külterjes módszerrel gabonát és olajos magvakat termelnek. Minden gazda, környezetvédő tudja, jobb
lenne helyben feletetni. A határ, a zártkertek egy része gazban áll. A természetfilmeket
nézve gyakori látvány, a sivatagos vidékeken az éhes állatok
milyen nagy területet bejárnak
egy-egy fűcsomóért.
Más állatok tartásával is baj
van. Berzencén a Márton- napi
rendezvényre már nem találtak
a faluban egyetlen libát.
Csurgó környéke híres volt
az állattartásáról. Az istállók
pajták, ólak ma is megvannak.
Csakhogy üresek.
A helyi újságok megdöbbentő számokról tanúskodnak. 120
éve, 1897-ben városunkban levágtak és kimértek 748 sertést,
324 szarvasmarhát 393 borjút,

50 juhot, vagyis naponta kétkét szarvasmarhát.
1894. április 22. Külföldi kereskedők a legszebb szarvasmarhákból 200-at vásároltak.
Az apróvad- állományt még
nem ritkította meg a kemizálás.
1899. január 15:
500 nyulat, 1200 fácántyúkot fogtak össze, és szállítottak
Oroszországba.
Az újság keveselli, hogy
1900-ban a januári vásárra
csak 900 marhát hajtottak fel.
1925-ben Csurgón 30 magyar fajta és 581 nyugati fajta
szarvasmarha volt, Alsokban
524, Sarkadon 220.
Még 1975-ben is volt Magyarországon 2 millió szarvasmarha és 8,3 millió sertés (Ezzel a világon a 14-ek voltunk.)
Most kezdenek sokan észbe
kapni: miért olyan kapós a magyar föld. Talán még nem késő.
H.J.
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Hírek a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolából
2017. június 1.

Ajándékot kaptunk!
Gyermeknapra és pedagógusnapra
közös és régóta várt ajándékot kaptunk
a Szülői Munkaközösségtől - Diákönkormányzatunktól és a II. Rákóczi Ferenc
"Gyermekekért" Alapítványtól. Nagyon
köszönjük a támogatást! Mostantól KERTI
PADOKon élvezhetjük a jó időt.
2017. június 2.

A nemzeti összetartozás
napja
Nemzeti Összetartozás Napja – az 1920as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára emlékező, június 4-ére eső
nemzeti emléknap Magyarországon.
Juhainé Kovács Ágnes tanárnő felkészítésével ünnepi gondolatokat hallhattunk
iskolánkban az évfordulóra emlékezve.
2017. június 2.

Alsós tanulmányi kirándulás
Egy elsős kisdiák (inkább anyukájának)
élménybeszámolója az alsó tagozatos kirándulásról:
A kirándulás előtti napon már nagy volt
az izgalom. Kérdések tömkelege: - Anya,
mindent megvettél? Mindenki jön? Te is a
mi buszunkkal jössz? Korán megyünk? Sokat utazunk?
Reggel már az ébresztőóra jelzése előtt
fent volt…. - Öltözzünk, mert elkésünk, siessünk…..- Nyugalom, még van 90 perc.
Szendvicsek, innivaló, váltóruha megvan.
Apa költőpénzt adott, aztán be a kocsiba és
mehettünk is 6:00-ra a suli éle. Első iskolai
kirándulás, indulhattunk.
Nagy volt az izgalom, mindenki felszállt
a buszra és indultunk. Első célállomás az
abaligeti cseppkőbarlang volt.
Szigetváron megálltunk kisebb – nagyobb dolgainkat elvégezni, felfrissülni,
váltóruhát venni, majd indultunk is tovább
időre érkezve a barlanghoz. Nagyon szép
volt odabent a világ. Sajnos képek nem készülhettek róla, de élményként, mint a film
megmarad mindenki számára a látvány,
valamint a barlangvezető elmondott gondolatai.
Következett Pécs, a kisvasút. Megérkezve a busz leparkolt és egy kisebb séta
után megérkeztünk Pécs szívébe, ahol a
kisvonatozás várt már minket. Felszálltak
gyerekek, tanítók, kísérők és indulhatott
a városnéző kisvasutazás, ami nagyon tet-

10

szett a gyerekeknek, a kanyarokban ennek
hangot is adtak. 1 órás utunk után mehettünk a játszóházba.
Csillogó szemek, nagy meglepődés,
hangos kacagás, felhőtlen öröm, elfoglalva
a játszóház. A szülők, a tanító nénik jóvoltából 1 egész óra pihenést kaptak!!!!
Közös ebéddel folytattuk a gyerekek
nagy örömére, hol máshol, mint a McDonald’s gyorséttermében. Kis vásárlás még
Pécsett a kirakodóvásárban, majd indulhattunk a várva várt állatkertbe.
A belépőjegyek megvétele, majd a pecsételés után szabadon bevehettük a nagy
állatkertet. Nagyon tetszett a gyerekeknek
a terrárium, az állatsimogató, a vadállatok
látványa. Persze egy kis jégkása, fagyi,
apró ajándékvásárlás itt is belefért.
17:30 – kor indultunk haza. A sok élménytől mindenki kitikkadva, elpihenve
várta a haza vezető utat.
Összefoglalva élményekben gazdag,
programokban dús, fantasztikus napon
vagyunk túl! A gyerekek kérdése hazafelé: - Ugye máskor is lesz ilyen? Hazaérve
élmények mesélése, mesélése, mesélése,
mesélése, aztán mesélésbe alvás.
2017. június 8.

D. D. D. Levelező Verseny
Ebben a félévben folytatódott iskolánkban angol nyelvből a sokéves múlttal
rendelkező, országszerte népszerű D. D. D.
Levelező Verseny.
A félév folyamán 4 feladatlapot kaptak
a diákok, melynek megoldására egy hét
állt rendelkezésükre. Játékos feladatokkal,
fejtörőkkel fejleszthették meglévő angoltudásukat a tanulók.
A versenyen nagyszerű eredmények
születtek! Cservég Roland, Nagy Krisztián Máté 1. helyezést, Dankó Dorina Lili
5. helyezést, Turi Zsuzsanna 7. helyezést,
Pfaffsics Roland 8. helyezést ért el. Felkészítő tanáruk Keplerné Bátorfi Mária tanárnő volt.
2017. június 12.

A vállalt feladat teljesítve…
A VERITAS Történetkutató Intézet és a
Nemzeti Emlékezet Bizottsága A szuezi
válság és Magyarország 1956 című internetes történelmi vetélkedőt indított minden magyarországi és határon túli iskolás –
10-18. éves korosztály – számára, aki 3 fős
csapatban, 1 vezető tanárral kész indulni
és öt fordulóban megmérettetni.
Iskolánkból Nagy Bence Norbert, Már-

kus Szilárd József, Plántek Krisztián 8. osztályos tanulók alkottak egy csapatot Horváth Zsolt tanár úr vezetésével.
2017. június 13.

Jótékonysági Gálaest
Az idei tanévben a 15. alkalommal rendeztük meg iskolánk hagyományát, a Jótékonysági Gálaestet.
Erre az alkalomra az egész iskolai közösség nagy örömmel, lelkesedéssel készül.
Ekkor ugyanis alkalom nyílik arra, hogy a
tanév során megtanult, sok fáradtsággal
begyakorolt diákprodukciókat nyílt színre
vigyék a gyerekek. Lehetőség ez szülőknek, nagyszülöknek is, hogy egy délutánt
csakis önfeledt szórakozással, gyermekeikben való gyönyörködéssel tölthessenek.
Mindig örömmel köszöntjük körünkben
nyugdíjas pedagógusainkat is, akik szintén
örömmel jönnek hívásunkra régi tanítványaikat viszontlátni.
A jótékonyság pedig része ennek az
alkalomnak, hiszen gyermekeink javára,
most éppen iskolai kültéri eszközökre történt az adakozás.
A sokszínű bemutatón láthattunk néptánc előadásokat, színdarabokat, verseket
hallhattunk, táncos bemutatókban és bábjátékban gyönyörködhettünk.
Két díjátadóra is alkalom nyílt. Most adtuk át azoknak a kisdiákoknak a jutalmakat,
akik a „Nyitott iskola” programsorozat valamennyi alkalmán részt vettek és minden
próbát eredményesen kiálltak.
A Rákóczi Iskola felsős drámacsoportja "Óvárosi Komédiások" néven idén is
fellépett a Budapesti Könyvfesztiválon a
Millenáris parkban Kósáné Kisgéczi Gabriella magyar-drámapedagógus szakos tanár vezetésével. Az "irodalom jelmezben"
versenyen a legtöbb közönségszavazatot
diákjaink kapták "A fülemile" című jelenet előadásáért. A 100.000 forint értékű
könyvjutalmat Diószegi Endre, a Magyar
Történelmi Társaság Tanári Tagozatának
elnöke adta át iskolánk jótékonysági gálaestjén.
A meglepetést a tanári kar vidám táncos
mulatsága zárta.
Mi így búcsúztattuk az óévet.
Füstösné Ábrahám Judit
mb. tagintézmény-vezető
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Házak és lakóik - A Kossuth utcai Sárközy házak

Csurgó előkelőségei az 1920-as évek végén,
Sárközy Andor az ülő sorban balról a 7.
A nádasdi Sárközy család Csurgóval való kapcsolata már az
1700-as évek végén elkezdődött, mikor is a család ősatyja a református nemes nádasdi Sárközy István, mint nagybajomi birtokos,
Festetics György jobb kezeként szorgalmazta, segítette és támogatta a csurgói református gimnázium létrejöttét. Később több,
mint 2000 kötetes könyvtárát a csurgói gimnázium kapta meg. Fia
Albert, pedig a csurgói iskola diákjaként már 1799-ben Csokonai
tanítványa volt.

Sárközy házak Kossuth u. 15. 17.
A család kapcsolata, és tagjainak szolgálattétele még ezután is
évtizedeken át folytatódott Csurgón.
Sárközy Béla, Sárközy István dédunokája 1877 októberétől 1893 végéig, 6 éven át volt Csurgó szeretett és megbecsült
főszolgabírája. Két gyermek Ilona és Irma is itt Csurgón születtek.
Talán a legtöbb időt Csurgón élt másik dédunoka Sárközy Andor, egykori nagyközségi főjegyző volt, aki 40 évi munkásságából
38 évet itt töltött Csurgón.
Sárközy Andor 1865. november 19-én született Szilben. 1888.
szeptember 1-jén kezdte meg munkáját a vármegyénél, mint
számvevő, majd 1892 novemberében megválasztották Csurgó
főjegyzőjének.

1896. április 28-án itt vette feleségül Bárány Emíliát, Bárány
Gyula tanító képezdei igazgató lányát. A házasságukból származó
mind az 5 fiú gyermeke Csurgón született: Béla, Sándor, Elemér,
Imre, László.
A MNL Somogy Megyei Levéltárának iratanyagából kitűnik, hogy a Kossuth u. 17. sz.
alatti házat maga Sárközy Andor építette 1908-ban, melyben 3 nagy szoba, konyha,
kamra, mosókonyha, pince és
folyosók voltak.
Egy szintén a MNL Somogy
Megyei Levéltárában őrzött
1930-as lakcímjegyzék szerint
ekkor már itt lakott a szomszédjában, a Kossuth u. 15. sz. alatt
unokatestvére, Sárközy István
másik dédunokája, Sárközy
Vincze takarékpénztári tisztviSárközy Elemér
selő, pénztáros is, aki az első
világháborúban főhadnagyként
vett részt. A 15. házszámot mutató, 1930-ban felrakott, máig a falon lévő házszámtáblát még maga Sárközy Vince tehette fel.
Mostanra a házak már elvesztették régi díszeiket. Visszaemlékezők szerint azonban mindkét lakóház ékes volt az eklektikus,
szecessziós motívumoktól, a míves kovácsoltvas kapuktól és igényes csatorna díszítésektől. Belső tereiket a a máig is látható nagy
léptékű szobák, elegáns faajtók és szecessziós homok fúvott ajtóüvegek jellemezték.
Sárközy Andor Csurgó nagyközség főjegyző 38 évi Csurgói
munka végzés után 1930. május 31-én vonult nyugdíjba. Búcsúztatóján a település előkelőségei hosszan sorolták a főjegyző érdemeit, példás munkavégzését, hűséges kötelesség tudását, emberségét és fontos közéleti szerepléseit. Érdemei elismeréséül
utcát is neveztek el róla, a mai Zrínyi utcát, mely sokáig viselte
a nevét.
1934 áprilisában aztán Budapestre költözött, előtte márciusban eladta méh-házát 19 méh családdal, majd a Kossuth utca 17.
sz alatti lakóházát is.
1937. október 4-én, 72 éves korában Budapesten hunyt el. Kaposvári temetésén Csurgó küldöttsége is részt vett.
A korabeli sajtó így írt a mindenki Bandi bácsijáról: „…jó szívével, szolgálatkész úri modorával, rendkívüli munkaképességével,
minden szépért és nemesért izzó agilitásával barátjává és tisztelőjévé tette az egész várost.”
Egyik fia, a később híres festő-tanár, Sárközy Elemér (19001988) a református gimnázium volt tanulója, a szintén csurgói
születésű Bosznay István tanítványaként, 1933-ban több alkotásával is nagy sikerrel szerepelt a Műcsarnok kiállításain. Egyik
festményét a csurgói Városháza kis tanácskozó termében is láthatjuk. Az 1914-ben festett, nagyon kifejező és megragadó kép a
pékinasból lett csurgói csavargót, Zónik Jóskát ábrázolja.
VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA
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Somogyudvarhely falu és reformátussága
(Szép Sándor: Jövőnk titka. Udvarhely és
a református egyházközség története. Somogyudvarhely, 2017)
Alapos település- és a gyülekezettörténeti munkát vehet kezébe az olvasó Somogyudvarhelyről. A szerző megvallatta
a középkori okleveleket, a Somogyi Almanach és a Somogy megye múltjából című
levéltári évkönyv köteteit felhasználva a
Mohács előtti időszak birtokviszonyaiba,
így a falu Somogy településszerkezetében elfoglalt helyére is rálátást biztosít A
középkori Segösd város, a királynéi vármegye, a belső- somogyi történelmi- néprajzi
tájegység, amelyben természetes módon
szerveződött meg a belsősomogyi református egyházmegye árpád- kori jogfolyto-
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nosságát őrző falvaként találkozunk az ősi
Udvarhellyel.
A török ellenes harcok is sok forrás alapján elevenednek meg. A kiűzésük utáni kor
és a reformáció elterjedése különös figyelemmel rajzolódik ki. A helyi és az országos köztörténet összefonódásának értékes
területe a Zrínyi- család kihalása, és az új
idegen tulajdonos, Marchius de Prie berendezkedési terve. A Mária Terézia- féle
úrbérrendezés, Udvarhely község urbáriuma a község egykori jobbágycsaládjait is
felsorakoztatja. A Festetics-család tudatos
gazdaságfejlesztő munkája a jobbágyterhek növekedése, majd szabályozása nyomon követhető. A csurgói gimnáziumnak
a felvilágosult földesúr, Festetics György
általi alapítása azonban egy település-

és gyülekezettörténeti könyvben egy fél
mondatnál többet érdemelt volna.
Olvashatunk a forradalom és szabadságharc eseményeiről. Jellasics támadása
1848 szeptemberében érintette a falut.
A XX. századi történelemnek a ma emberéhez már közelebb álló történései a
könyv olvasmányos és pontosításokat tartalmazó bekezdései.
Megtudjuk, hogy Udvarhely 1908-ban
egyesült Kétnyárral, és kapta meg mai nevét.
A világháborús vereség után a szerb
igények alapján a községet Szerbiához
csatolták volna.
A trianoni határ 1920-as kijelölésekor Udvarhely és a szomszédos községek
kérték, hogy a Dráva és ne a Zsdála patak
medre legyen a határ. Zsdála községre a
történelem során mind a mai napig mint
testvér településre tekintettek.
Utalás tesz a szerző a II. világháborús
áldozatok emlékműve kiegészítésének
igényére az 1945 májusi robbanás áldozataival.
Az 1945-ös földosztás a kétnyáriak
megélhetési gondjait nem oldotta volna
meg, hiszen 50 igénylőnek 106 gyerekkel
250 hold föld juttatása nem biztosította
volna a teljes létalapot.
Az 50-es évek feszült határ menti életét, a műszaki zárt, a határsávot részletező
leírást a volt iskolaigazgató, Huszár Dezső
egykori beszámolója nyomán ismerhetjük
meg.
A településtörténet az 50-60 évvel ezelőtti események rögzítésével ezen a ponton lezárult. Mintha a szerző az elvárható
történelmi távlatra tekintettel nem kívánt
volna a közelmúlt döntéseivel foglalkozni.
Talán nem ártott volna a Tsz-ek szervezésére, összevonására röviden, tárgyszerűen
utalni, mint ahogyan a tanácsrendszer is
alapjaiban határozta meg a község életét.
A könyvet végig olvasva azonban igazolódik, hogy nem óvatosságból nem folytatódott a településtörténet, hiszen a gyülekezet életét bemutató hosszabbik, második
rész napjainkig kísér, még élő vagy nemrég
még köztünk élt személyek nem egyszer
szenvedélyes, de őszinte megnyilatkozásai kapcsán.
A második, egyháztörténeti egység a
középkori falu templomának helyével kezdődik. A dűlőnevek sok titokra fényt derítenek. A Temetői mezőn lehetett a templom. Itt 1805-ben szűnt meg a temetkezés.
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A szerző szerint 1555-1566 között történt meg a régi község elhagyása, és a Dráva berkében való letelepedés. A lelkészek
életéről, tevékenységéről, a legátusok, az
evangélikusok ittlétéről olvashatunk.
Az 1744-es Canonica Vizitáció nyomán az udvarhelyieknek be kellett zárni a
templomukat.
Az iskolaügy kezdetei című fejezetben a magyar művelődéstörténetben is
számon tartott névvel, Gencsi Istvánnal
találkozunk. Ó Szennából jött 1837-ben
Udvarhelyre, és 1852-ben halt meg. Csokonai tanítványa volt Csurgón. A költő
két színműve, a Cultúra és a Karnyóné az
ő lejegyzésében maradt ránk. A falu temetőjében nyugszik. Fia, Gencsi Ferenc a
legendás csurgói tanár, Héjas Pál diáktársa
volt a gimnáziumban, Ferenc apja élményei nyomán sokat mesélt a költőről, így a
Héjas-féle iskolatörténetbe hiteles adatok
kerültek.
Részletes leírást kapunk az anyagyülekezetté- válás küzdelmes éveiről a lelkészek felsorolásával.
Minden egyes egyháztörténeti egység
mellett a református egyházat mindig is
megillető hangsúllyal külön fejezetben
van jelen az iskolaügy. Itt is nagy névre
bukkanunk: Szalóky Dániel tanító 1866can Udvarhelyről került Erdőcsokonyára.
Itt halt meg 1934-ben. Tanítói- népművelői munkásságát országosan is számon
tartották. A Csurgón szerkesztett Iskolai
Szemle című oktatási- művelődési folyóirat munkatársa volt. Ő fedezte fel idejekorán a kisdiák Nagyatádi Szabó István, a
későbbi földosztó miniszter tehetségét.
A tanítók, lelkészek érintették a XIX.
század végén jelentkező egyke veszélyeit,
amely Udvarhelyen nem volt még olyan
súlyos, mint a keletebbre levő falvakban.
A gyülekezeti iratok megőrizték a lelkész és a tanító vitáját.
Értékes egyháztörténeti adalék az udvarhelyi anyaegyházhoz tartozó horvátországi szórványok 1898. évi felsorolása.
Ezek a Dráván innen, de a Zsdála patakon
túl fekvő: Alsó- Felső Góla, Zsdála, Szállások és a Dráván túli Szentgyörgyvár.
A világháborús évek, a bevonulások
idejét még komorabbá teszi a bolhási gyülekezet életében is számon tartott ”fehér
hétfő”.
A mai olvasó megismerkedhet a taníttatás költségeivel. 1914-ben 125 mindennapi és 54 ismétlő gyerek járt a református
elemi iskolába. A háborús terhek, a frontról érkező hírek békétlenséghez vezettek,
de amikor egy-két szerb csapat átlova-

golt a községen, megszűnt a széthúzás. A hanem a rendszer harcosa és jellegzetes
Nagyatádi- féle földreform keretében biz- képviselője lett. A presbiteri üléseket be
tosított 20 hold segített a második tanítói kellett jelenteni és 10 nappal előbb kérelállás létesítésében.
mezni a rendőrkapitányságon.
Az apák, nagyapák által ismert lelkéTöbb helyen olvashatunk a hittanórák
szek, tanítók nevével találkozunk. Mózes akadályoztatásáról, a lelkipásztor hitoktaErnő lelkész Daruváron és Fiuméban is tói tevékenységének lehetetlenné tételészolgált. Nehezen vált meg Udvarhelytől, ről.
szolgálata Bolháson teljesedett ki. Kiss
Tanulságos, a jövőépítéshez mégis nélJózsef és felesége, Izsák Jolán a diákok külözhetetlen statisztikák teszik szemlélenemzedékeit tanította. Füles Károly, Csiz- tessé a gyülekezet történetét.
madia Lajos lelkész már a közelmúltat, a
Ezt a könyvet lelkész írta, úgy, ahogy
mai nemzedéket is szolgálta.
nekünk is olvasnunk kell; nem kívülálló1927-ben vetődött fel az új temető ként, hanem imádságos lélekkel. De aki
gondolata. A világgazdasági válság, a sze- kívülállóként, csak a tényeket követve olgénység egyik fokmérője, hogy 1928-ban vassa, az is ráérez, a szerző átélte az uda lakosság 38%-a a vármegyén kívül hat varhelyiek dolgos hétköznapjait és emelhónapon át mint sommás volt kénytelen kedett ünnepeit. A gyülekezet életét végig
dolgozni.
kísérő feljegyzések, jegyzőkönyvek alapOlvashatunk a nyolcosztályos iskola- ján a lelkipásztor a presbitérium a tanító
rendszer kiépítéséről, amelyet a Csurgói vitáját olvasva is az egyháztagok dolgos
Református Kollégium keretein belül akar- hétköznapjaira, erőfeszítéseire is gondoltak elindítani. A gyülekezet anyagi gondjai junk, mindig, minden körülmények között
súlyosbodtak.
ragaszkodtak a reményiki „templom és
1948. szeptember 26-án zajlott le az iskola” eszméjéhez. Vissza- visszatérő
iskola államosítása.
gondolat, hogy idegen ajkú és más vallá1950-ben felmerült a belsősomogyi sú szomszédok között gyakorolták hitüket.
református egyházmegye két kisebb espe- Csak így érthetjük meg a könyv eredeti
rességre osztásának gondolata. 1952-ben munkacímét: Sic Vos Non Vobis, „Mert köellentétes folyamat indult: a közigazgatási zülünk senki sem él önmagának… Róma
határokhoz igazították az egyházmegyét. A 14,7”. Hiánypótló könyvet vehetünk most
Keszthelyen szolgáló Németh Károly espe- a kezünkbe. A múltról íródott, de a jövőres nem lett az új somogyi egyházmegye nek, a fiatalságnak is szól. Tudjuk, a jövő
lelkésze.
egyházának útja sem lesz kevésbé zökkeIdőszerű, hogy Ravasz László püspök nőmentes, de sorsunk, az egyház, hazánk
helytállását szélesebb körben is megis- jövője a kezünkben van. Ebben van segítmerhessük. A szerző idézi 1956. november ségünkre Szép Sándor könyve, amellyel óv
11-én kelt körlevelét: „Az egyház szörnyű bennünket az utolsó sorokban megfogalnyomorúságba jutott. Krisztus magyar mazott veszélyre: „Vedd el a nép múltját,
egyházát nem egyházi szempontból és ér- és azt teszel velük, amit akarsz.”
dekből kormányozták, hanem külső világi
H.J.
érdekek szerint. Nincs Magyarországon
egyetlen egy
Főszerkesztő: Szabó Balázs
ember, aki ezt a
Szerkesztők: Balogh Veronika,
rendszert vis�Ferletyák Zsanett, Vargáné
sza akarná állíHegedűs Magdolna
tani.”
Elérhetőek Csurgón az alábbi
Az espehelyeken:
Csurgó és Környéke - Közéleti és kulturális lap egyházak, általános iskolák,
res ellen biMegjelenik minden hónap negyedik hetében középiskolák, óvodák, Csokonai
zalmatlansáKözösségi Ház, Városi Könyvtár,
Lapzárta minden hónap 20-án!
gi
indítványt
Posta, Széchenyi téri újságos.
Kiadja: IMCOM Marketing és Szolgáltató Bt.
nyújtottak be.
Küldjön hírt!
Felelős kiadó: Szabó Balázs - ügyvezető
Juttassa el hozzánk észrevételét,
Dr. Farkas Bélát
Levélcím: 8840 Csurgó, Kossuth L. u. 1.
osszon meg érdekességeket, küldmegfosztották
Telefon: +36 30/480 2046
jön híreket!
tisztségétől és
Levélcím: 8840 Csurgó, Kossuth
Email cím: csurgo.es.kornyeke@gmail.com
L. u. 1.
gyülekezetétől.
Telefon: +36 30/480 2046
Nyáry Pál nem a
Email cím: csurgo.es.kornyeke@
csurgo.hu/csurgoeskornyeke
gmail.com
napi politikától
független krisztusi
egyház,
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A csurgói termálvíz jótékony hatásai

Mióta Hippokratész és Galenus, ókori
gyógyítók megállapították a meleg, magas ásványianyag-tartalommal rendelkező
gyógyvizek emberi szervezetre gyakorolt
pompás hatásait, sok nép épített ki magas
fürdőkultúrát Európában.
A kevés területek egyike, ahol Magyarország ma nagyhatalomnak számít: a termálvíz. Az ország kiváló hidrogeológiai
helyzete a Pannon-tenger maradványának
köszönhető. Míg általánosan azokat, a föld
mélyéről feltörő ásványvizeket nevezik
termálvíznek, melyek hőmérséklete a 20
°C-ot meghaladja, addig nálunk - a bőség
zavarával küzdve - csak a 30 °C feletti hőmérsékletű vizeket tartják termálvíznek.
Ezek jó része ráadásul gyógyvíz, melyek
meghatározott betegségekre vonatkozó
gyógyhatását orvosi vizsgálatok bizonyították. A listára most Csurgó városa is feliratkozott. A termál- és gyógyvizek elsősorban a bennük oldott ásványi anyagok
révén, a bőrön keresztül felszívódva az
idegpályáinkon fejtik ki hatásukat. A felszívódott ásványi anyagok bekerülnek a
vérkeringésbe, a nyirokerekbe, ezáltal hatnak az idegrendszerre, erősítik az immunrendszert és kedvezően befolyásolják a
szervezet reakcióképességét. Regeneráló,
felépítő folyamatokat indítanak el a szervezetben. Ivókúraként is alkalmazhatók.
Ám az emberi test számára önmagában
is különleges közeg a víz, még ha nem is
bír gyógyhatással. Mivel felhajtóereje
nagyobb, mint megszokott közegünké, a
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vízbe merülő test súlya mintegy tizedére
csökken. Így a mozgás sokkal könnyebbé
válik, a vízben a sérült, kopott ízületek is
megmozgathatók. A meleg vízben való
fürdőzés pedig az erek kitágulását serkenti, ami szintén jótékony hatású a keringésre, a ma népbetegségnek számító, magas
vérnyomás csökkenéséhez vezet.
A fürdőhelyek mikroklímája és a fürdőzéssel lelassult életritmus pedig stresszoldó, idegnyugtató hatású.
Az első csurgói termálkút (B-17) a régi
strand területén került feltárásra, amelyben 65 fokos vizet találtak, napi 1000
köbméter a vízhozammal, 1250 méteres
mélységben. A város még 2000-ben kért
szakértői véleményt, ami alapján sikeresen
pályázott a Széchényi tervhez, a tervekre
és a megvalósíthatósági tanulmányokra:
japán, török, római és klasszikus monarchiabeli fürdőket képzeltek el. Befektetők
híján az ötletek nem valósultak meg.
2008-ban a város vezetése elhatározta, hogy a termálkút vizét az ÁNTSZ-el hivatalosan gyógyvízzé minősíttetik, ehhez
akkor összesen hatvanhét beteggel két
medencében végeztek tesztet. A vizsgálat célja az volt, hogy megállapítsák a víz
milyen hatással van a mozgásszervi megbetegedésekre. Tizenötször harminc percet kellett mindenkinek a vízben töltenie,
amit 36 fokosra lehűtöttek. Mindezt orvosi
vizsgálat előzte meg, s a fürdetés befejezése után másfél hónappal újra vizsgálták
a résztvevőket. A vizsgálatok eredmény-

ként a termálvizet gyógyvízzé minősítették. Ilyen előzmények után a "Csurgói
Sótonyi László Sport és Szabadidőcentrum
felújítása és bővítése" beruházás keretében a csarnok mellett új kutat fúrtak.
A 1270 méter mélységű meleg vizes
kút folyamatos vízhozama 1200 liter percenként, amely 67 C˚-os vizet biztosít a
felszínen.
A víz összetétele meghatározza, hogy
milyen betegségek kezelésére ajánlott.
Mivel a vizsgálatok alapján feltételezhető,
hogy azonos rétegből származik, mint a
régi strand területén fúrt kút, összetételében is egyezhet, így remény van a gyógyvízzé nyilvánítására.
Ez alapján a városi uszoda termálvize közepes ásványi anyag tartalmú, nátrium-hidrogén-karbonátos jellegű, igen
lány víz, amely tartalmaz még klórt, káliumot, vasat és ammóniát. Ezen összetevők
alapján gyógyító hatása lehet a gyomor-,
bélhurutos, gyomorsav-túltengéses, légúti
hurutos állapotokra, reumatológiai és női
szervek betegségeire, de kiváló lehetőség
a stresszoldásra, nyirokkeringés serkentésére és a vizenyők eltüntetésére, vastartalma miatt ivókúraként is több szervre
alkalmazható.
Az uszoda területén két termálvizes
medence található, amelyek közül az egyik
38 C˚os, míg a másik, élményelemekkel
gazdagítva 36 C˚-os vízével várja a felfrissülni, gyógyulni vágyókat.
BV
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PostaSzemünkfénye

Életbiztosítás és megtakarítás

ISMERJE MEG
PÉNZÜGYI OLDALUNKAT IS!

Gondoskodjon Ön is gyermeke, unokája jövőjéről, anyagilag biztonságosabb
életkezdéséről a PostaSzemünkfénye megtakarítással egybekötött életbiztosítással!

•
•
•

Élethelyzethez alkalmazkodó, rugalmasan módosítható díjfizetés.
A folyamatos díjas megtakarítás a 10. év után kamatadómentes a mindenkori
adójogszabályok szerint.
Ha a haláleseti biztosítási esemény időpontjában a Biztosított 3 évnél fiatalabb
gyermek szülője, a biztosító az alapbiztosítás haláleseti kifizetését 50%-kal megnöveli.

A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a www.posta.hu és a www.postabiztosito.hu
honlapokon és a postákon. A biztosítási szolgáltatást a Magyar Posta Életbiztosító Zrt.
nyújtja, a szolgáltatás közvetítésében a Magyar Posta Zrt. függő közvetítőként vesz részt.

www.posta.hu
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