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2018. január 16-tól
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csurgói termálvíz, mely
egy újabb hatalmas lépés
a város történetének eddigi legnagyobb turisztikai
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HIRDETÉS

Kapcsolja be a riasztás funkciót,
és kerülje el a sorozatos bírságokat!
További információ:
www.hu-go.hu

A klímavédelem és környezetvédelem szellemében
újították fel az épületet
A KEHOP-5.2.2.-16-2016-00
14 jelű, „Kiemelt épületenergetikai
korszerűsítések
a Somogy Megyei Kormányhivatalnál” című projektben
megvalósuló energetikai fej-
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lesztést szolgáló beruházások
ünnepélyes átadására került
sor 2018. március 13-án Csurgón.
A kormányhivatal 48 épülete közül a projekt keretében
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Átadták a Somogy Megyei Kormányhivatal
korszerűsített épületét
18 épület energetikai korszerűsítése valósult meg Somogy
megyében, európai uniós forrásból, összesen 1,2 milliárd
Forintból.
Csurgón, a Somogy Megyei
Kormányhivatal Csurgói Járási
Hivatal Foglalkoztatási Osztály
energetikailag - homlokzati
falazatok szigetelése, padlásfödém szigetelése, nyílászáró
csere, elektronikus szabályozás - felújított épületét és új,
napelemes rendszert adták át.
Köszöntő beszédet mondott
Szászfalvi László országgyűlési
képviselő, Füstös János polgármester és Dr. Neszményi Zsolt
kormánymegbízott.
A kormánymegbízott a beruházások mellett hangsúlyozta,

hogy a kormányhivatal elkötelezett a klímavédelem és a
környezetvédelem iránt, ahogy
azt az energetikai felújítások
is mutatják a megye számos
pontján. Ezen elkötelezettséget tovább erősítve a Somogy
Megyei Kormányhivatal épületeiben 2018. április 1-jével,
elsőként Kaposváron, majd a
megye többi pontján is szelektív hulladékgyűjtés fog megvalósulni.
Az ünnepség zárásaként
az országgyűlési képviselő, a
polgármester, a kormánymegbízott és Maronics Gábor járási
hivatalvezető átvágták a nemzeti színű szalagot.
FACEBOOK.COM/SMKH
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Szászfalvi László nemzetállam mivoltunk
fontosságára hívta fel a figyelmet
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc eseményeire em-

lékezett Csurgó városa
március 15-én.
A 19 órakor kezdő-
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Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc
eseményeire emlékezett Csurgó
dött megemlékezés,
ünnepélyes zászlófelvonással és koszorúzással vette kezdetét,
melyet ünnepi műsor
követett.
Szászfalvi
László
országgyűlési képviselő ünnepi
beszédet
mondott,
melyben arra hívta fel
a figyelmet, hogy meg
kell őriznünk nemzetállam
mivoltunkat,
mert csak így lehet jövője gyermekeinknek,
unokáinknak. Fontos
üzenete ennek a napnak a haza és haladás
gondolata. De soha

Múzeum
újrahangolva

nem felejthetjük Dobó
István egri várkapitány intelmét: “ A falak ereje nem a kőben
van, hanem a védők
lelkében!”
Ezt követően a Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium
Általános Iskola és
Kollégium diákjai adtak ünnepi műsort.
Az esemény fogadással zárult, melyen
Füstös János Csurgó
Város polgármestere
mondott
pohárköszöntőt.
FZS

Közlemény - Nem a konyha volt a
megbetegedések forrása

2018. február 19-én és 20án hányással és hasmenéssel
járó megbetegedések történtek Csurgó városában. Felmerült az ételfertőzés lehetősége,
ezért a Csurgói Városgazdálko-

dási Kft. azonnali ellenőrzést
rendelt el a Csurgói Városi
Konyhán. A vizsgálati protokoll
részeként – minden további
kétséget kizárandó – az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály vezetője
ételmintákat küldött Budapestre, központi vizsgálatra. A laboratóriumi vizsgálatok eredménye megérkezett.
A laboratórium a vizsgálati
jegyzőkönyvben a beküldött
élelmiszerek megfelelőségét

igazolta vissza. A laboratórium
a következő megállapítást tette: „A konyhatechnológia és a
konyha higiéniai állapota, valamint a laboratóriumi vizsgálatok alapján a megbetegedés
élelmiszer eredete kizárható.”
A fentiek alapján a hivatalos szervek is megállapították,
hogy nem a Csurgói Városi
Konyha, illetve nem az ott elkészített étel volt a felelős a
tömeges megbetegedésekért.
CSURGO.HU
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Fiumei Emléknap volt Csurgón
Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes, Neszményi Zsolt
kormánymegbízott, Szászfalvi
László országgyűlési képviselő,
Biró Norbert a Somogy Megyei
Közgyűlés elnöke is jelen volt
2018. március 2-án Csurgón, a
Csurgói Fiumei Emléknapon.
A dél-somogyi kis város már
az elmúlt századokban is kapcsolatban állt a tengermelléki
magyar város intézményeivel

írta a Somogy Megyei Kormányhivatal. A Fiume Barátai
Egyesület ügyvezetője azzal a
céllal kereste meg Csurgó városának vezetőit, hogy legyenek
gesztor önkormányzat a céljaik megvalósításában. Miután
Csurgó több szálon is kötődött
a történelme során az adriai városhoz, örömmel tettek eleget
ennek a felkérésnek.
CSURGO.HU

A Csurgói Történelmi Parkban megrendezett Hadik Magda szobrászművész gyűjteményes kiállítása után Csurgó
Város Helytörténeti Gyűjteménye újabb nagyszabású terv
megvalósításába kezd a közeljövőben.
Az emeleti kiállítótermek és
az állandó kiállítások többsége
évek óta nem volt felújítva. A
falaknak időszerű egy festés, a
kiállításoknak pedig egy kis újítás, ezért idén a Helytörténeti
Gyűjtemény megkapta az engedélyt a változtatásra.
A falfestés és száradás után
megújulnak a kiállítások. Kibővül a néprajzi tárlat; helyet
kapnak az iparosműhelyek,
amelyek eddig csak időszaki
kiállításon szerepeltek, és újra
teljes pompájában lesz megtekinthető a szolgabírói bútoregyüttes. Új ismertetők kerülnek ki, és eddig még nem látott
dokumentumok, műtárgyak kerülnek bemutatásra.
Mindezek
megvalósításához azonban rengeteg munka
szükséges, ezért a felújítási
munkálatok ideje alatt Csurgó
Város Helytörténeti Gyűjteményének állandó kiállításainak
megtekintése valószínűsíthetően 2018. március 12-től május
közepéig szünetel! Időszaki kiállításaink azonban továbbra is
havonta megújulnak, és munkatársaink elérhetőek a megszokott elérhetőségeiken!
Megértésüket köszönjük!
A HELYTÖRTÉNETI
GYŰJTEMÉNY MUNKATÁRSAI
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Csurgó, gyógyvizének köszönhetően az egészségturizmus
területén is komplex szolgáltatásokat nyújthat

Gyógyvízzé minősítették a
csurgói termálvizet
2018. január 16-tól gyógyvíznek minősül a csurgói
termálvíz, mely egy újabb hatalmas lépés a város történetének eddigi legnagyobb turisztikai beruházásában. Csurgó
így már az egészségturizmus
területén is komplex szolgáltatásokat nyújthat. Minderről
március 8-án, sajtótájékoztató
keretében számolt be Füstös
János polgármester, Szászfalvi
László országgyűlési képviselő,
Dr. Orbán Csaba a Csurgó Kistérségi Járóbeteg-Szakellátó
Központ igazgatója, valamint
Róth Zoltán a Városi Uszoda
igazgatója.

Füstös János elmondta:
Azt gondolom, hogy ez is egy
hatalmas lépés Csurgó város
életében, hiszen megalapozza
a további fejlesztést, amit tovább szeretnénk vinni és 2019
nyarán befejezni. Immáron a
két kültéri meleg vizes medencénk gyógyvízként funkcionál
és a jövőben azon dolgozunk,
hogy komplex szolgáltatásokkal várhassuk a gyógyulni vágyókat is.
Szászfalvi László kiemelte:
2013 decemberében dőlt el,
hogy meg fog épülni, ekkor
döntött Orbán Viktor miniszterelnök úr és a Magyar Kor-
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mány abban, hogy ezt a fejlesztést egyedi, kormányzati
támogatással támogatja és ennek keretében eddig megépült
egy 3,3 milliárd forintos Festetics Park felújítás, sportcsarnok
fejlesztés és bővítés, illetve
városi uszoda. Most kezdünk
hozzá ahhoz a plusz egymilliárdos, szintén egyedi kormányzati támogatással támogatott
és finanszírozott élményfürdőnek, amely a következő elemét
jelenti ennek a sport és szabadidő centrumnak.
Orbán Csaba kiemelte: Az a
célunk, hogy ezt a gyógyászati részt az OEP befogadja és
finanszírozza. Erre készülünk.
Sikerült megállapodnunk egy
reumatológus
szakorvossal,
aki az ellátást fogja biztosítani,
továbbá elindítjuk két fizioterápiás asszisztens képzését.
Tehát a személyzetet úgy tűnik, hogy tudjuk biztosítani. A
reumatológiai ellátás széles
körű lesz. A parafinpakolástól,
komplex fizioterápiás ellátás,
különböző súlyfürdők, mofetta
kezelés is része lesz az elérhető szolgáltatásoknak. A populáció mindenképpen olyan,
hogy nagy szükség van erre. Ez

ugyanakkor bővülést jelent az
Egészségügyi Központ számára
is. Az idős populáció sok mozgásszervi betegséggel rendelkezik, azt gondolom, hogy sok
embernek fog ez enyhülést,
megoldást jelenteni. Másrészt
úgy gondolom, hogy hozzá tudunk járulni a gyógyturizmus
fejlesztéséhez is ezzel a plusz
ellátással. Lelkesen készülünk
és várjuk a folytatást.
Róth Zoltán a wellness
komplexum vezetője elmondta: A gyógyvíz jótékonyhatása
mellett a gyógyvíznek környezetbarát tényezője is van,
ugyanis itt nem csak a medencék fűtésére használjuk, hanem a levegő fűtésére is. Tehát
a padló fűtés, medencék, zuhanyok fűtése és egyáltalán a kellemes klíma megteremtése az,
amit még egyéb jótékony hatása mellett is használhatunk a
fürdőben. Nagy örömmel és várakozással nézünk mi is a jövőbeni fejlesztések elé, hogy itt
a gyógyászattal, az uszodával,
illetve a szállodával, sportcsarnokkal együtt egy komplex,
nagy és valóban jelentős létesítmény legyünk.
SZABÓ BALÁZS

Iharosban márványtábla őrzi Eötvös Józsefné emlékét
Iharos község első írásos
említésének 750. évfordulója,
2018 ünnepi év a település
életében. Horváth Győző polgármester, a helyi Szent László
Lovagrend nagymestere vezetésével az 1848-as forradalom
és szabadságharc 170. évfordulóját két helyi eseménnyel is
megörökítették.
A polgármesteri hivatalnak
otthont adó egykori kiskastély
falán márványtáblát helyeztek

el a Batthyány-, majd Andrássykormány vallás- és közoktatási
minisztere, báró Eötvös József
felesége, Rosty Ágnes lakóházának falán. Miután Eötvös
József 1871-ben meghalt, az
özvegy Iharosba, Jolánta lányához, báró Inkey István feleségéhez költözött. A főúri életmód helyett a jótékonykodást
választotta, a falusi emberek
között élt 1913-ban bekövetkezett haláláig.

Steiner József helyi plébánosnak megvallotta: „Férjem a
nemzet halottja, én a nép halottja akarok lenni. Engem ne
temessenek kegyúri templom
kriptájába, én a falusi temetőben akarok nyugodni.” Sírját a
fiatalok gondozzák.
Az udvaron felállított kettős
kopjafára a 1848/49-es szabadságharcban résztvevő 24
falusi honvéd és népfelkelő, és
a világosi fegyverletétel követ-

keztében hazatértek nevét is
felvésték.
Horváth Győző polgármester és Szászfalvi László országgyűlési képviselő méltatta a ma embereinek is irányt
mutató elődök helytállását,
Az óvodások és az újjászervezett Hangulat Hagyományőrző
Klub szép műsora zárta az eseményt.
HJ

Igényeljen Csurgó Kártyát és éljen a kedvezményekkel!
Elfogadóhelyek és a kedvezmények mértéke:
- Sótonyi László Sportcsarnok 20 %
- Sportcsarnok Kondicionáló terem 20 %
- Műfüves pálya használata 20 %
- Csurgó város helyi autóbuszjáratai 20%
- Városi Uszoda 50 %
- Csokonai Közösségi Ház (saját rendezvények) 100 %
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- Városi Könyvtár 100 %
- Városi Múzeum 100 %
- Történelmi Park (saját rendezvények) 100 %
- Gyékényesi Poszeidon Panzió mellett működő teniszpálya,
strandröplabdapálya és homokfocipálya használata 100 %

http://csurgo.hu/hu/turizmus/csurgo-kartya
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Egy kis falu nagy napjai!
Emléktábla avatások és színes programok a 750 éves Iharosban
A nagy világtörténelemben 750 év nem
nagy idő, de egy kis falu életében bizony
ez nagy esemény. Iharos, ez a Csurgóval
szomszédos, mindössze 500 lelkes település idén ünnepli írásos említésének 750.
évfordulóját.
Az ehhez kapcsolódó ünnepi rendezvények elindulásáról és folyamatáról kérdeztük Horváth Győzőt, a falu polgármesterét.
Mely időszakban és hol találkozhatunk
először Iharos nevének írásos említésével?
- Az első írott említés IV. Béla korából,
1268-ból való. Ebből az időből egy oklevél
került elő, melyben Iharos fiaként Gergely
öröklött birtokaként említik a falut. Ezt a
dokumentumot és dátumot Molnár István
ásatás vezető régész, a középkori templomunk történelmének kutatásai során találta meg.

táblát helyeztünk el a községháza keleti
falára, melyet Szászfalvi László országgyűlési képviselő úrral közösen lepleztünk le.

Szászfalvi László országgyűlési képviselő
és Horváth Győző polgármester
emléktábla leleplezése
Ugyanis Báró Eötvös Józsefné férje
1871-es halála után hamarosan leköltözött Iharosba, mivel leánya, Eötvös Jolánta

Mikor és hogyan vette kezdetét az ünnepi
év rendezvény sorozata?
- Az idén, január 22-én, a Magyar Kultúra
napján nyitottam meg a rendezvénysorozatot, melynek keretében bemutattuk
Molnár István Iharos középkori temploma
című könyvét. Ez egy nagyon fontos alkalom volt a falu életében, hiszen eddig még
semmi ilyen kizárólag Iharosról szóló, a
falu történetére fókuszáló könyv vagy kiadvány nem jelent meg.
Nemzeti ünnepünkön, március 15-én is
az ünnephez és a falu múltjához egyaránt
kapcsolódó szép eseményekre került sor.
- Így van. Az eseménynek két fontos része
volt. Az egyik, hogy a községházának otthont adó egykori kiskastély épület neves
lakója, báró Eötvös Józsefné, született Barkóczi Rosty Ágnes emlékére egy márvány-

Báró Eötvös Józsefné Barkóczi Rosty
Ágnes Than Mór 1865-ös festményén

a faluban élni, és közvetlen kedvességért a
falu lakói is tisztelték és becsülték. Kívánsága szerint, 1913-ban a falu temetőjében
helyezték örök nyugalomra.
A másik esemény egy a faluhoz és
1848-as történésekhez köthető szintén
emléktábla avatás volt. Ugyanis az 1848as honvédlő harcokra 24, 18 és 24 év közötti iharosi fiatalember is jelentkezett.
A községháza udvarán lévő szabadságharcok emlékére állított iker kopjafák
egyikén így aztán a 24 honvéd és népfelkelő nevének felsorolásával emléktáblát
helyeztünk, majd avattunk fel.
Milyen eseményeket terveztek még a 750
éves évforduló rendezvényeinek sorába?
- Április 21-én fog sor kerülni az immár
hagyományos falusi borversenyre, melyen azonban tervezzük a „750 éves Iharos
bora” kitüntető cím adományozását is. Április 29-én a felújított szőlőhegyi fakereszt
felszentelésével egyben a búzaszentelés
hagyományát is szeretnénk feleleveníteni.
Aztán május 26-án a kárpátaljai Karácsfalva testvértelepülésünk meghívásával színvonalas falunapot tervezünk. Július 7-re
gondoltuk megvalósítani az Iharosból elszármazottak találkozóját. Természetesen
ebben az évben is sor fog kerülni a XIX.
Szent László Nap megrendezésére is.
Mivel az elmúlt 750 év alatt az evangélikus és a katolikus egyház is egyaránt
fontos szerepet töltött és tölt be a falu
életében, ezért az egyházakkal közös rendezvényekre is szeretnénk sort keríteni.
A megvalósításokhoz sok sikert kívánva,
köszönöm a beszélgetést!

az iharosberényi Báró Inkey István felesége volt. Az özvegy Báróné nagyon szeretett

VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA

Hulladékudvar nyílik Csurgón
A hulladékudvart Csurgón
a helyi közszolgáltató, a Viridis-Pannonia Nonprofit Kft.
üzemelteti. A cég szakképzett
munkatársai által működtetett
hulladékudvar olyan zárt hulladékátvevő hely, ahol a háztartásokban keletkező újrahasznosítható, valamint veszélyes
és speciális kezelést igénylő

hulladékok átvétele történik
meghatározott
nyitvatartási
rend szerint. A hulladékudvarban a szelektíven gyűjtött hulladékok (papír, műanyag, üveg,
fém), zöldhulladékok, nagyméretű hulladékok (személyautó
gumiabroncsok),
háztartási
elektromos és elektronikai készülékek, és veszélyes hulladé-

kok (festékek, lakkok, elemek,
akkumulátorok,
fénycsövek,
gyógyszerek, motorolajok, kenőanyagok) helyezhetőek el.
A hulladékok leadásakor lakcímkártya és fényképes igazolvány bemutatása szükséges. Az
egyes hulladékfajták elkülönített, rendezett körülmények
közötti gyűjtése konténerek-

ben, illetve veszélyes hulladékok esetében fajtánként speciális, zárt konténerben történik.
A hulladékudvar a lakosság
számára 2018. április 1. napját követően áll rendelkezésre,
keddi és pénteki munkanapokon 8:00-14:00 óra közötti időtartamban.
SZB
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Búcsú Vancsura Józsefnétől és Huszár Endrétől
A Csurgói pedagógus lexikon előszavának végén ez áll: „Ezt a
könyvet az élet írta”. A kézirat kitüntetések, elismerések hátteréül
szolgált. Az arany-, gyémánt oklevélben részesülők méltatásához
eddig is bőséges anyagot biztosított. Az idei pedagógus napon
lesz 65. jubileumot ünneplő vas diplomásunk is. Sajnos, több életutat lezáró tényt is rögzíteni kell. Ősszel jutott el hozzánk a hír,
hogy Bucsány György, aki 1953-tól 1956-ig volt a Csurgói Mezőgazdasági Technikum tanára, 1912. szeptember 21-én szülővárosában, Szentesen elhunyt. A Somogyi Hírlap gyászjelentéséből
tudtuk meg, hogy Pacsi Imréné Vári Ilona 2017-ben meghalt. A
csurgói református elemi iskola egykori tanítóját (1946- 1948)
augusztus 21-én a siófoki Kele utcai temetőben helyezték örök
nyugalomra. Január 27-én Vancsura Józsefnét, március 13-án Huszár Endrét veszítettük el.
Vancsura Józsefné
Novák Aranka tanítónő 1941-ben született Iharosberényben.
Édesapja Novák Ferenc
gépészkovács 1944ben szovjet hadifogságba esett, és 38 hónap után tért haza. A
gépállomás egyik alapító tagja volt. Édesanyja
háztartásbeli.
Az általános iskolát az
Iharosberényi Általános Iskolában végezte.
Édesapja
1953-ban
tragikus körülmények
között meghalt. Édesanyja tartotta el két
testvérével együtt. 1966-ben a csurgói Csokonai Vitéz Mihály
Gimnáziumba került. A gimnáziumban tagja volt a tánccsoportnak.
Érettségi után felvételt nyert a Kaposvári Felsőfokú Tanítóképző
Intézetbe. Ösztöndíjából igyekezett költségei egy részét fedezni.
Tagja lett a megyei népi tánccsoportnak. 1962-ben államvizsgázott. Az Iharosberényi Általános Iskolához nyert kihelyezést, ahol
1969 augusztusáig dolgozott. 1969-ben férjhez ment Vancsura
Józsefhez. 1967-ben született meg Andrea kislányuk, aki súlyos
beteg volt. 1969 augusztus 16-tól a csurgói I. sz. Általános Iskolába kérte az áthelyezését. 1999-ben ment nyugdíjba. Megkapta Csurgó Város Pedagógiai Díját. Andrea leánya és József fia a
csurgói gimnázium tanulója volt. 2011-ben Kaposvárra költöztek.
2018. január 27-én hosszú szenvedés után meghalt. Március 3-án

Csurgón a kislánya mellé helyezték örök nyugalomra.
Huszár Endre szakközépiskolai mérnök- tanár 1935-ben
született Csurgón kispolgári
családban. Édesapja, Huszár
József tisztviselő, édesanyja,
Szabó Vilma. Az elemi, majd
az általános iskolát Csurgón
végezte. 1950-ben került a
Csokonai Vitéz Mihály Gimnáziumba, ahol kitűnő tanuló
volt. 1954-ben érettségizett. Ebben az évben került
a keszthelyi Mezőgazdasági
Akadémiára, amelyet 1957ben végzett el. 1963-ban nappali tagozaton mezőgazdasági tanári diplomát szerzett
Budapesten a Mezőgazdasági
Mérnöktovábbképző Intézet tanárképző szakán. A keszthelyi mezőgazdasági technikumba kapott ajánlatot tanári állásra, de mivel
lakást csak egy év múlva kaptak volna, és már családja volt, Csurgóra jöttek, itt kapott állást, mint tanár a Mezőgazdasági Szakmunkásképző Intézetben. Itt, majd annak jogutódjában tanított
1995-ig, amikor is nyugdíjazták. Tanári munkájában nemcsak a
végzettségének megfelelő tantárgyakat tanította, hanem minden úgynevezett közismereti
tantárgyat is. 1975-től sportolt,
mint igazolt versenyző, először a
Kaposvári Rákóczi S.E. -nél, majd
a Kaposvári Mezőgazdasági Főiskola sportklubjában, végül a Taszári Honvéd Egyetértésnek volt
igazolt tájékozódási futó versenyzője. Több száz hazai versenyen vett részt. Külföldön is versenyzett, Ausztriában, Svájcban,
Skóciában, Spanyolországban.
Endre fia és Margit lánya a csurgói gimnáziumban érettségizett.
A Csokonai Irodalmi Kör aktív, lelkes tagja volt. 2018. március 13án váratlanul, rövid szenvedés után meghalt.
HJ

Tavaszi reggel
A kerek nappal keltem.
Narancsos fénye beragyogta az ég alját,
A teraszon, a kávémmal kezemben,
A pléd puha melegében,
Éreztem a tavasz illatát.

A sárga korong egyre feljebb kúszott,
Melege elűzte a párát,
Csukott szemmel, arcom beitta fényét,
Sejtjeim érzékelték a világot,
Lelkem kitárulkozott.

És áradtak a gondolatok.
Elém jöttek az arcok…
A tiéd, a gyerekeké sorban, és aki már
elment,
Könnyek között értettem meg,
Itt és most, Istennel együtt milyen boldog
vagyok.
Csurgó 2018. 03. 13.
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A táltos költő
Olvasok, és dübörögnek mint
súlyos mozdonyok – a gondolatok:
verítékek, örömök, érzelmek,
gördülnek le sötét, kormos testéről
s folynak szét az értelem
puszta lankáin, hogy
a világosság még fényesebb legyen.
Eddig értettem, de most
hallom is mit súg az ősz.
Bár, nem egyforma az én fülemnek;
„Ha kéj liheg vagy kín hörög.”
Vén kezemmel új dalokat hegedülök,
a lelkem húrjain – mit mindig,
„roskadozva vittem.”
Nem akart lenni „ a szürkék hegedőse.”
Sem nagyúr senyvedése,
sem „kacagó szél” az „ugar felett.”
Az volt, igen az …
„bús, magyar lélek.”

„Hol a boldogság mostanában?"

A térképen a zöld helyeken élnek a legboldogabb magyarok /Grafika: Séra Tamás

Ezzel a címmel tartott tartalmas és sikeres előadást a
Csurgói Szív Egyesület szervezésében Dr. Orbán Csaba
kardiológus főorvos, a Csurgó
Kistérségi Járóbeteg Szakellátó
Központ ügyvezető igazgatója,
a Magyar Szív Egyesületek Országos Szövetségének elnöke,
melyben boldogság kutatás
legújabb eredményeiről számolt be.
A rendezvény címét adó
Petőfi Sándor Téli világ című
versének egyik kérdő mondata
valóban nagyon aktuális napjainkban, mikor is Magyarország
2016-ban az ENSZ által készített boldogság listának csak
a 91. helyén végzett, amely

azonban napjainkra már 9 helyet javult.
Az okok elsősorban abban állnak a boldogságkutató
szakemberek felmérései szerint, hogy a magyarok 80%-át
a pénz, 50%-át pedig a siker
boldogítaná leginkább. Mindemellett jelen van életünkben a
folyamatos méricskélés, a másokhoz való viszonyítás: Miért
van neki nagyobb háza, vagy
jobb autója?
Boldogságunk
megélését
elsősorban az anyagi és nem a
lelki építkezés értékei határozzák meg.
Pedig a boldogságra való
képességet 50%-ban a genetika, az öröklés, 10%-ban a

Olvasom verseid, kezemben a könyv,
mint katalizátor, szédítve ringat, átáramolva
testemen, szellem szárnyain;
energiád, gondolataid lídérces messze fénye,
s játszik fekete zongorán égi dallamot.
Félelmek apró porszemeit hordta
dűnékbe az élet mormogó szele,
majd egyre erősödő vihara
csupaszította le az érzelmeket
mint csontról a húst
szedte szét mindenét – kitépve
s görgette puszta létünk bozótját.
Maradni olyannak, kit minden
képmutatás és hazugság el nem gázol.
Kit ma nemzete, egykor egy nemzetet gyászolt!
Ki megszületett, létével világot vádol,
életet keres egy örökkévalóságból.
Csurgó, 2018.03.17.
Büki Imre

körülmények, míg 40%-ban a
szándékos cselekedeteink határozzák meg. Így a szándékos
cselekedeteink
tudatossága
révén sokat javíthatnánk lelki
egészségünkön.
Magyarország
boldogság
térképét a Jobb Veled a Világ
Alapítvány felkérésére az ELTE
Pozitív Pszichológia Laboratóriumának munkatársai készítették el, mely szerint sajnos
Somogy megye a legboldogtalanabb megyék között szerepel, míg a szomszédos Zala már
sokkal boldogabb képet mutat.
A boldogság hiányának okait elsősorban a nemi szerepek
megváltozásában, a családi
kapcsolatok lazulásában és az
emberek közötti bizalom csorbulásában és hiányában látják
a kutatók. Ezt erősíti továbbá a
TV, a számítógép, és a telefon
alkalmazások fokozott egyedüllétet követelő használata és
alkalmazása is.
Ha mégis szót váltunk embertársainkkal, az első „Hogy
vagy?” kérdés után szinte már
„nemzeti sportunkká” vált a
panaszkodás.
A helyzetet csak tovább
rontja a média által sugallt ideális fogyasztó ember képe. Aki
a reklámok és a virtuális világ
által manipulálható, magányos,
szorongó, önálló célok nélküli
ember. Aki mindenre vevő, és

azt hiszi, hogy a pénzen vett javakkal boldogabb és teljesebb
lesz az élete.
Mindezekre válaszul Dr. Orbán Csaba vetítőképes előadásának folytatásában kiemelte,
hogy a hosszú élet titka a harmonikus családban, a jó baráti,
közösségi kapcsolatokban, az
Isten hitben, és a nemzeti tudat
pozitív megélésében rejlik.
A kutatók szerint is elsősorban a család, a barátok és a jó
emberi kapcsolatok intenzív
megélése garantálja a test és
lélek épülését és boldogságát.
Az is bizonyított tény, hogy az
Isten hit pozitívan, építően hat
a személyiségre, továbbá hogy
a boldog és elégedett emberek
lassabban épülnek le szellemileg is.
Következmény, hogy a boldog ember hamarabb gyógyul,
tovább él. Könnyebben kezeli a
stresszt, és úgymond „golyóállóvá” válik a káros lelki hatásokkal szemben.
És mi kell mindehhez? Petőfi
választ is ad erre címadó versének minden szakasza végén:
„Hol a boldogság mostanában?
Barátságos meleg szobában.”
VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA
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Tizenkét hónap-tizenkét alkotó
„A legnagyobb öröm az alkotásban a felszabadult, vég nélküli játék, új utak
nyitása, a harmónia és az örömszerzés a másik számára.”
/Galánfi András, magyar népművész és fafaragó iparművész/

Mi az eredeti szakmád?
- Bútorasztalos a szakmám, de
megmondom őszintén, nem
sokat dolgoztam benne. 1984ben végeztem, Nagykanizsán a
bútorgyárnál, ahol 1987-ig dolgoztam. Aztán elmentem sorkatonának. A leszerelés után
a Kavicsbányában dolgoztam
egy évig. Ott már, mint általános asztalos. Egy leépítés miatt
pár hónapig munkanélküli lettem, majd kihasználva az adódó lehetőséget a határőrségnél
helyezkedtem el. 2006-ban innen mentem nyugdíjba.
Miért választottad az asztalos
szakmát?
- Fiatalként én sem tudtam eldönteni, hogy az általános iskola után hova tovább… Apám
egyszer bevitt a bútorgyárba,
mert neki volt ott ismerőse.
Mikor a tanműhelybe megláttam, hogy ott fűrészelgetnek,
meg gyalulgatnak, akkor döntöttem úgy, hogy asztalosnak
jelentkezem. Egyébként az én
anyai nagyapám asztalos volt.
Nagyon szép munkái voltak,
bár ezekből én már csak két
intarzia berakásos ülőkét láthattam…én még apró gyerek
voltam, amikor ő meghalt, csak
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néhány emlékképem van róla.
A szakmádból következett a fa
szeretete, a fafaragás?
- Ezt nem is tudom igazán eldönteni, hiszen már általános
iskolában
megismerkedtem
a fafaragással, a rajztanárom,
Merész István által vezetett
„fafaragó szakkörön”. Itt nem
csak a faragással foglalkoztunk,
hanem festettünk, „linót metszettünk”. Maga a faragás talán
ott fogott meg.
Tulajdonképpen ő volt az, aki
elindított benned valamit?
- Igen, igen. Ma már egy budapesti fafaragó társam, akit én
közülünk a legnagyobb tartok,
Kiss János a példaképem.
Ahogy végignéztem a kiállításodat, nagyon sok alkotásod
témája a paraszti létformát
idézi. Legyenek azok emberi
vagy állati alakok. Én azt gondolom, hogy ilyen mértékű,
szinte kézzel fogható ismerete
csak annak az embernek lehet, akinek vannak gyökerei.
Nagyon szép gyermekkorod
lehetett.
- Igen, elmondhatom! S talán az
én korosztályomban még sokat

elmondhatják ezt azok közül,
akik falun nevelkedtek. Az én
nagyszüleim Nagyberekbe, itt
nem messze, Gyékényes és
Somogybükkösd között éltek.
Akkor még több család lakott
ott, most csupán kettő. Az ott
élő gyerekekkel együtt futkostunk, bujkáltunk és csináltunk
mindent, amit a mai gyerekek
közül sokan el sem tudnak képzelni. Az én nagyszüleimnek
voltak állataik. Lovak, tehenek,
disznók, baromfi, amit el lehetett képzelni, minden fajta. Az
egész szünidőmet, a hétvégéket, ami volt szabadidőm, azt
én mind őnáluk töltöttem. Ha
felmentem hozzájuk, nekem az
volt az első, hogy benéztem az
istállóba, hogy mindenki meg
van-e a jászol mellett és akkor úgy mentem be köszönni,
hogy: Megjöttem! Sokat dolgoztunk az állatokkal, és talán
innét maradt meg bennem az
állatok iránti szeretet is, meg
hát ez a kötődés is a paraszti
élethez.

tük a kiállításra. Bár a képek is
egyedi technikával készültek.
Most is tartotok állatokat?
- Igen, birkákat nevelünk.
Mi volt az első munkád?
- A mostani munkáim közül?
Mert ugye a kezdetek után eltelt húsz év, miután újra faragni
kezdtem. Egy címer volt azt hiszem, ami ott is van a kiállításon. Ezen meg is látszik, hogy
egy lapos vésővel készült, egy
farakásból kivett fadarabból.
Melyik az, ami a legkedvesebb
számodra, ami valami miatt a
szívedhez nőtt?
- Minden, amin állat és ember
van egy kompozícióban, azok a
legkedvesebbek. De volt Gyékényesen egy falunap, ahol
egy félbevágott nyírfa rönkből
készítettem egy kis tekenőt,
amibe alszik egy picike kis gyerek. Az egy nagy kihívás volt,
mivel, a nézők szeme láttára
készült két nap alatt. Ezt nem
tudom megmutatni, azt hiszem
Ausztriába vitték.

A kiállításon volt két kép is. Talán a nagyszüleidet ábrázolta?
- Nem, a feleségem dédszüleit,
a két képet a keret kedvéért vit-

Sok rendezvényen részt veszel
a munkáiddal, mesterségeddel?
- Nem igazán. Csurgóra azonban mindig szívesen megyek.
Ilyenkor megmutatod, hogyan
készülnek a szobraid? Végig
lehet követni?
- Ha nem túl bonyolult, akkor
igen. Mert különben napok kellenének…

FoTÓ: SZABÓ BALÁZS

FoTÓ: SZABÓ BALÁZS

A város 2018-as naptárában, felsorakoznak Csurgó és térsége alkotói, kikre méltán lehetünk
büszkék. Sorozatunkban bemutatjuk a hónap alkotóit. Márciusban a gyékényesi, Nagy János
fafaragó munkáit csodálhattuk meg a Történelmi Parkban megrendezett kiállításon.

Hogyan készül egy szobor?
- Általában az anyag kiválasztásával kezdődik. Én akkor már
tudom, hogy mit szeretnék
elkészíteni, ehhez keresem a
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felelte: Ezt is úgy kell faragni,
mint a kicsit, csak nagyba!

füzetet is, ami tele volt vázlatokkal. Előtte lerajzolod a terveidet?
- A legtöbbet nem szoktam
előre megtervezni, a rajzokat
általában utólag készítettem.
Fejben annak a tervek. Mint
egy festőnél, egy bizonyos idő
elteltével már azért tudjuk az
arányokat. Bár én csak naiv
fafaragónak tartom magam, az
anatómiai arányokra odafigyelek.

megfelelő fát. Méretbe, anyagába, formájába, színébe kell,
hogy passzoljon a munkához.
És akkor csak ütöm, ütöm…Közben előfordulnak olyan rejtett
problémák, amelyekre az ember nem számít, például egy
benőtt göcs, vagy fagyér, de
ez legtöbbször pozitívumként
jelenik meg a végén. Mondjuk,
ezek pont jó helyre esnek…Így
például a kiállításon is látható
bácsikának a botja, ami nem
egyenes lett, hanem hajlott. De
így lett szép. Ezek a kihívások!

FoTÓ: SZABÓ BALÁZS

Milyen alapanyaggal dolgozol?
- Általában tűzifát használok.
Egyébként a szakirodalom is

azt írja, hogy a legjobb alapanyag a faházak mélyéről kerül
elő, hiszen annak van ideje kiszáradni. A kültéri szobrokhoz
tölgyet, vörös fenyőt.
A kiállításon láthattunk egy

Szoktál járni fafaragó közösségekbe?
- Igen. 2006-ban jött az első
meghívásom a Csusza fesztiválra, Csurgóra, ennek kapcsán megjelent egy újságcikk
rólam a Somogyi Hírlapban.
Mesztegnyőn volt az első, az
önkormányzat által finanszírozott fafaragó tábor, ahova én
is meghívást kaptam. Még el
is gondolkodtam rajta: menjek,
vagy ne menjek…aztán végül
elmentem. Utólag nem bántam
meg, jól tettem, hogy részt vettem. Én voltam a legfiatalabb
a fafaragók között, az én 42
évemmel. Ez egy nagy kihívás
volt nekem, hiszen én akkor
csak kis szobrokat faragtam,
ott azonban mindannyian két
méteres rönkökből kezdtünk
el mindjárt faragni. Az eszközeink a láncfűrészen kívül, csak
kéziszerszámok, véső, fabunkó
voltak. Megkérdeztem az egyik
fafaragótól, hogy mit kezdjek
ezzel a fával, megmutatva neki
a saját kis szobraimat. Ő azt

Itt helyben Gyékényesen és
több településen is megtalálhatók az alkotásaid. Megrendelésre is dolgozol?
- Általában ismerőseim adják
tovább, igazán szájról szájra
terjed az információ. A Gyékényesen látható szobrokat nem
mind én készítettem, ha jól
emlékszem öt éve volt az első
fafaragó tábor és azóta minden
évben itt helyben. Ennek a kollektívának a munkái, a fafaragó
társulat által készített szobrok
vannak kint.
Az én munkámmal is együtt jár
az elválás érzése, hiszen évről
évre egy kiváló csapattól kell
elbúcsúznom év végén. Neked
milyen érzés megválni azoktól
az alkotásoktól, amelyekbe a
szíved-lelked belefaragod?
- Ha rendelésre faragunk, vagy
városok, falvak köztereire, akkor nem fáj érte a szívünk, mert
azért mentünk, azért dolgoztunk, hogy nekik örömet szerezzünk. Vannak nagyon jó portékáink is, de némelyiken azért
látszik a naív hozzáállásunk.
A szobrokon kívül miket készítesz még?
- Képkereteket, táblaképeket,
házszámtáblákat, túrabotok és
YTONG-ból is faragok.
Az YTONG tégla faragásának
ötlete honnan jött? Ebből a
kiállításon is láthattunk néhányat.
- Például erre is jó, a fafaragó
társulat. Sok mindent kipróbálnak otthon maguk. Az egyik
mesztegnyői fafaragó társam,
Cinát Lali mutatott nekem egy
YTONG téglából faragott fejet,
és ajánlotta, hogy próbáljam
ki. Nagyon könnyű, faragható anyag, kicsit vigyázni kell
vele, de hatásos kőszerű képet
mutat. Nemrégen Nagyatád
mellett faragtam ki a gazda

elképzelése szerint egy jakuzzi elejét, oldalát és a mögötte
levő falat.
Milyen érzéssel töltött el, amikor felkértek a naptárban való
a szereplésre, illetve a kiállításra?
- Az mindig nagyon jó érzés
az embernek, amikor valahol
jegyzik az alkotót, ugyan nem
tartom magam művésznek.
Biztosan volt terved, hogy mik
lesznek azok az alkotások,
amelyeket magaddal viszel.
Minden szobornak megvan a
maga története, amelyek a te
történeteid is egyben. Mi alapján válogattál?
- Mikor felkértek, rádöbbentem, hogy annyival nem mehetek el, amennyit egy vásárra el
szoktam vinni, így itthon mindent össze kellett szedni, hogy
egy kiállításra elég legyen. Természetesen a szobrok készítésekor megelevenednek az emlékek. Mikor egy öreganyókát,
öregapókát faragok állatokkal,
megjelenik előttem, mikor
öreganyám ment a fejőkével
az istállóba este, vagy reggel a
macskákkal, mert tudták, hogy
kapnak egy kis tejecskét…vagy
amikor a magot szórta ki a kis
csirkéknek, kacsáknak…valami
kis apró állat mindig ott volt
a lába körül. Vagy a ló…öregapám lovaira emlékeztetett.
Abban bízom, hogy ha valaki
ezekre a szobrokra ránéz, valami kellemes emléket, egy
rég nem hallott hangot felidéz
benne.
Milyen visszajelzéseket kaptál
a családodtól, a kiállítás látogatóitól?
- Nem csak most, mindig mikor
megjelenek valahol a munkáimmal csak elismerő szavakat
hallok, tetszik mindenkinek és
gratulálnak. Az egyik csurgói
fesztiválon így találkoztam Csikós Nagy Márton szobrászművésszel, aki látván a kis húsz-
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INTERJÚ
centis szobraimat, a rengeteg
áttöréssel. Gratulált a merészségemhez.
A gyermekeid közül valaki örökölte a tehetségedet?
- Megpróbálták, de abba is maradt…bár lehet, hogy egyszer
majd - úgy ahogy nekem is -
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eszükbe jut.
A beszélgetés után, úton hazafelé megelevenedtek a rég elfeledett emlékek, a falu hangulata. Jóleső melegség járta át a
szívemet. Megjelent előttem a
gyerekkoromból jól ismert tornácos ház. A nagyanyám kicsi,

törékeny, de mégis erőt sugárzó alakja. Ahogy sorra próbáltuk a bőszoknyáit, kötényeit,
péntöleit….Ahogy gyalogosan
sétáltunk a poros úton a „hegybe”…ahogy a friss kútvizet ittuk. Amint hazaértem elkezdtem a gyerekeimnek mesélni…
Mert kell, hogy továbbadjuk a

történeteinket…Ki így, ki úgy!
Ha én fának születtem volna
a földre, biztosan arról álmodoznék, hogy felnőve egy ilyen
ügyes kezű fafaragó adjon nekem további életet.
BV

Keressük Csurgó legszebb konyhakertjét!

Vásároljon házhozszállítással!
Tisztelt Csurgóiak!
Az alsoki városrészben korábban közvélemény kutatást végeztünk a szolgáltatások körében. A kérdőíven többen jelezték,
hogy indokolt lenne a városrészben a kiskereskedelmi ellátás
bővítése.
A kérés megoldása érdekében egyeztetéseket végeztünk a
bolti kiskereskedők között, melynek eredményeként az alábbiakra van lehetőség:
Szabóné Bódis Edit CBA üzletein keresztül vállalja, hogy a
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legalább 4.000,- Ft értékben történő megrendelés esetén a
megrendelt árut a városon belül ingyenesen kiszállítja a megrendelő lakására.
Az áru megrendelhető a 06-30-856-7270 telefonszámon. A
házi szociális gondozást igénybevevők a gondozónőn keresztül
is leadhatják a megrendeléseiket.
További bármilyen információ a fenti telefonszámon kérhető.
Zabundia Szilvia
Csurgói Városi Szociális Intézmény
vezetője

HELYTÖRTÉNET
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Házak és lakóik - Iharos, Kis u. 28. Dümmerth József
építőmester lakóháza

Iharos Kis u. 28.

csurgo.hu/csurgoeskornyeke

Bizonyára nincs olyan csurgói vagy környékbeli átutazó, aki ne csodálta volna
meg az iharosi fő utcán Dümmerth Józsefnek, a számtalan csurgói és környékbeli
köz- és lakóházat felépítő és tervező építőmesternek az egykori lakóházát.
Nevével Csurgón az 1890-es évek
építési irataiban találkozhatunk először.
1892-ben az ő tervei és kivitelezése alapján épült fel a mai Petőfi tér 27. sz. alatti
Mókuskert óvoda földszinti része, mely
akkoriban az első óvoda, elemi iskola és
óvónői lakás közös épülete volt.
Azonban ezt megelőzően, 1885-ben,
még Kiskomáromi tartózkodása idején,
Somogy Vármegye megrendelésére egy
fa és egy tégla hidat is tervezett a Nemesdéd-Nemesvid közötti út alatt elfolyó
„Vörös folás” elnevezésű patakra. A MNL
Somogy Megyei Levéltárában fellelhető
tervrajzok nagyon pontos, igényes és látványos tervezői munkáról tanúskodnak.
Dümmerth József korának jó nevű
építésze volt. Iharos, Kis u. 28. sz. alatti,
egykori családi házát 1899-ben építette át mai formájára. A főként angyalfejes,
csigás barokk motívumok egy része máig
is fellelhető az épület egyedi építészeti

Csurgó, Baksay u. 4.
megoldásokat mutató homlokzatán. Belső tereiben nagy szárnyas ajtókkal egybe
nyitott szobák, kiszolgáló helyiségek, és
külön bejáratú tervezői iroda is helyet kapott. Dümmerth József és családja mellett
nővérei is a házban laktak. A család tagjai
adományaikkal többször is segítették az
iharosi Önkéntes Tűzoltóság működését.
A nagy épületek tervezése mellett kisebb megbízatásokat is elvállalt. A somogyudvarhelyi római katolikus hitközség
megbízásából 1902-ben megtervezte és
felépítette az egyházközség egy tantermes katolikus iskoláját és 2 szobás tanítói
lakását.
Dümmerth József tervezte 1905-ben
a mai Baksay u. 4. sz. alatti lakóházat is,
melyet aztán a befektető és tulajdonos
Traubermann Ádám megbízásából saját
munkásaival építetett fel. Az épület elkészülte után a mai Eötvös iskola helyén állt
egykori Tanítóképző Intézet bérelte kollégiumnak a diákjai számára.
Az Állami Építészeti Hivatal pályázatára
1679 koronáért Goleczky nevű társával elvállalta az első csurgói artézi kút megépítését. A munkálatok 1908. augusztus 17én kezdődtek, melyek eredményeképpen

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

Felelős kiadó:
Szabó Balázs - ügyvezető

Megjelenik:
minden hónap negyedik hetében

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

Lapzárta:
minden hónap 20-án!

Telefon:
+36 30/480 2046

Kiadja:
IMCOM Marketing és Szolgáltató Bt.

Email cím:
csurgo.es.kornyeke@gmail.com

a 435 mély kútból percenként 25 liter víz
került egy föld alatti tárolóba, ahonnét a
vizet villanyszivattyúval emelték fel és továbbították a vízvezeték rendszerben.
Dümmerth József fia, az 1888-ban született Dümmerth Dezső, 30 éves korában
zászlósként vesztette életét az első világháborúban. Neve ott szerepel az iharosi
templom falán, a Hősi halottak emléktábláján.
Unokája, Dümmerth Dezső (1906-1997)
író, történész, a történelmi ismeretterjesztés nagymestere, és nagyapja lakóhelyének emlékére gyakran használta az Iharosi
Gábor szerzői álnevet is.
Az egykor munkásai által csak „Mester
úrnak” szólított Dümmerth József építőmester kemény kézzel bánt a munkásaival.
Megkövetelte a precíz, szakszerű munkát.
Pontosan kimérette és beleltette minden
munkafázisba a szükséges anyagmennyiségeket. Csak kiváló minőségű téglákból
volt hajlandó építkezni.
Nem véletlen tehát, hogy az általa emelt
épületek még akár 120 év távlatából is bizonyítják egy jó mester szakértő munkáját.
VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA

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

Küldjön hírt!
Juttassa el hozzánk észrevételét,
osszon meg érdekességeket, küldjön híreket!
Levélcím: 8840 Csurgó, Kossuth
L. u. 1.
Telefon: +36 30/480 2046
Email cím: csurgo.es.kornyeke@
gmail.com
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Sajtóközlemény
A Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében megvalósuló

Szakközépiskolák együttműködése - "VEC Sharing"
(Cross-border Vocational Education Capacity Sharing – HUHR/1601/4.1.2/0030)
című projekt keretében megvalósult hegesztő diákok csereprogramjáról

A "VEC Sharing" (Szakközépiskolák együttműködése) projekt
az INTERREG V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program 2014-2020 első pályázati felhívása keretében nyert
támogatást. A projektet az Európai Regionális Fejlesztési Alap
(ERFA) finanszírozza (projektazonosító: HUHR/1601/412/0030),
költségvetése 243.545,00 EUR, az EU társfinanszírozása 85%.
A VEC projekt egy olyan határokon átnyúló szakképzési kapacitás megosztást elősegítő együttműködés, melynek célja, hogy
javítsa az oktatási intézmények, mint szellemi központok szerepét a határtérségben. A projekt hosszú távú célja a magyar és horvát partneriskolák közötti szoros partnerség kialakítása a jövőbeli
közös projektekben történő együttműködés érdekében A projekt
hosszú távú célja a magyar és horvát partneriskolák közötti szoros partnerség kialakítása a jövőbeli közös projektekben történő
együttműködés érdekében.
A célok elérése érdekében
olyan tevékenységek valósulnak meg, amelyek a határmenti
régiók közötti közös csereprogramok révén javítják a diákok
és a tanárok kompetenciáit:
közösen kifejlesztett stratégia
és módszertan alapján 2 hetes
tematikus csereprogramok valósulnak meg öt szakma (hegesztő, szakács, pék, cukrász
és mezőgazdász) tanulóinak
részvételével;
megtörténik
az ehhez szükséges eszközök
és berendezések beszerzése;
munkaerő-piaci elemzés készül, gyakorlati tanfolyamok,
műhelymunkák, közös kiállítás,
gyár- és tanulmányi látogatások valósulnak meg, elkészül
egy kétnyelvű szakácskönyv és
közös sportesemények kerül-
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nek megrendezésre. A projekt tevékenységei 2017. október 1-jétől 2019. január 31-ig 16 hónapon belül kerülnek végrehajtásra.
A Vezető Partner a Kaproncai Szakközépiskola (Obrtnička škola
Koprivnica, Kapronca; HR); projektpartnerek: Kolping Nagyváthy
János Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola (Csurgó,
HU), Nagybajomi Kolping Katolikus Szakközépiskola és Kollégium
(Nagybajom, HU), Stjepana Sulimanca Középiskola (Srednja škola
Stjepana Sulimanca, Pitomača, HR) és PORA Regionális Fejlesztési
Ügynökség (PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji, Kapronca, HR).
A
„VEC
Sharing”
projekt keretében a
hegesztő tanulók csereprogramjának megvalósítására kétszer egy
hét időtartamban, 2018.
februárjának első 2 hetében került sor (2018.
február 5-9. és február
12-16.). A projekt első
csereprogramján a csurgói Kolping Nagyváthy János Gimnázium,
Szakgimnázium látta vendégül a vezető kedvezményezett partner
(Obrtnička škola Koprivnica) hegesztő szakirányos tanulóit. A csereprogram a résztvevő intézmények oktatói által előre elkészített
szakmai program alapján zajlott le, a projekt keretében beszerzett eszközökkel kibővített tanegységekben. A horvát diákoknak
szóló program elmélet ismeretek átadását, azok gyakorlatban történő megvalósítását, gyárlátogatásokat és kulturális-szabadidős
programelemeket is tartalmazott. A csereprogramon 10 horvát és
10 magyar diák, 2 horvát és 3 magyar oktató, összesen 25 fő vett
részt. A Csurgón megvalósult csereprogramot követően a horvát
iskola Kaproncán fogadta a magyar hegesztő diákokat 2018. február 26. és március 9. között. Az ott eltöltött idő alatt sok szakmai
tapasztalatot szereztek, a kirándulások, gyárlátogatások során. A
négy hét alatt a horvát diákokkal össze barátkoztak és további közös programokat szerveztek a projekt zárás után. A két iskola továbbra is tartja a kapcsolatot, közös szakmai és szabadidős programokat szerveznek határon innen és túl.

ÉLETMÓD

Csurgó és Környéke • 2018 MÁRCIUS

Mit tegyünk a tavaszi fáradtság ellen?

A tavasszal ébred a természet, és vele
együtt mi is, a hosszú téli hónapok után.
Szemünk gyönyörködik az újjászülető
természetben, beisszuk a nap melegét,
érezzük a felénk áradó energiát, mégis sokan bágyadtak, aluszékonyak, fejfájásról,
szédülésről, ingerlékenységről panaszkodnak, erőt vesz rajtunk a tavaszi fáradtság.
Minden kellemetlen tünete ellenére, ez
a szervezet normális reakciója, ami tovább
emészti a tél során egyébként is megcsappant energiatartalékainkat. A fáradtságérzet kialakulását elsősorban a hormonháztartásunkban lezajló folyamatok okozzák,
mégpedig az „alvási hormon”, a melatonin és a „boldogsághormon”, a szerotonin szintjének szezonális ingadozása, ami
átmeneti zavart okoz az alvás-ébrenlét
bioritmusában. A szerotonin képződését
a fény fokozza. A tél hosszú szürkesége
után jelentős szerotoninhiány alakul ki
szervezetünkben, amely a tavaszi napsütés hatására, csak lassan és fokozatosan
pótlódik. Az alacsony szerotoninszint és
a D-vitamin- hiányos állapot sok esetben
lehangoltsággal, motiválatlansággal és
fáradtsággal jár, depressziót, örömtelenséget okoz. Mit tehetünk? Hogyan csökkentsük a tavaszi fáradtság tüneteit?
- Mozogjunk minél többet a szabadban,
a friss levegőn!
Válasszuk a természetben űzhető
sportokat! Sétáljunk, kocogjunk, fussunk,
kerékpározzunk, ki-ki kedve, kora és vérmérséklete szerint. A rendszeres, képességeinkhez mért testmozgás nem csupán
keringésünket, izmainkat, csontjainkat,
immunrendszerünket erősíti, hanem a
stresszválaszban részt vevő anyagok (noradrenalin, szerotonin) termelését is növeli.
A testedzés során endorfin is felszabadul,
amely jó közérzetet biztosít, enyhítve a
depresszív tüneteket.
- Változtassunk étkezési szokásainkon!
Javasolt a napi többszöri, kisebb men�nyiségű étkezés, így a szervezet energiaellátása egyenletes lesz, és a táplálék fel-

dolgozása is kevesebb megterhelést jelent
számára. Fogyasszunk minél több gyümölcsöt, zöldségfélét, tejet és tejterméket.
A bennük lévő vitaminok, ásványi sók,
nyomelemek gazdagon pótolják mindazt,
ami a télen elveszett. Különösen javasolt a
joghúrt és a kefir, ezek könnyen emészthetők és nem okoznak étkezés utáni bágyadtságot. A tejsavó és író az idegrendszer
számára (is) fontos anyagokat (triptofán,
lecitin) tartalmaznak. Vegyünk magunkhoz
a megszokottnál még több folyadékot. Ismert tény hogy testtömegünk 60%-a víz,
ez az érték természetesen életkortól, testalkattól függően némileg változó.
Az élő rendszerek nedvei közül a legfontosabb oldószer a víz, és sejtjeinknek
szüksége van erre az oldószerre, hogy segítségével az anyagcsere során képződött
salakanyagot kiválaszthassák magukból. A
téli hónapokban jelentős mennyiségű hulladékanyag halmozódik fel a szervezetben,
és ennek eltávolításához több folyadékra
van szükség. Tanácsos naponta legalább
1,5-2 liternyit inni, ásványvíz, gyümölcsés zöldséglé formájában.
- A reggeli váltózuhany felfrissít!
A meleg, bágyasztó kádfürdőzés helyett
zuhanyozzunk. A reggeli váltózuhany segítségével egész nap frissek maradhatunk.
Kezdjük a zuhanyzást először kellemes hőmérsékletű vízzel, majd hűtsük folyamatosan, és ezt megismételhetjük háromszor,
ügyelve arra, hogy a zuhanyozást hideg
vízzel fejezzük be. Ez az egyszerűen kivitelezhető „otthoni szaunázás” serkenti a
vérkeringést, alaposan megmasszírozza
izmainkat, felkelti életkedvünket. Természetesen, ha tehetjük, szaunázzunk!
Használjuk ki a Városi Uszoda kínálta szaunaszánszok lehetőségét! - Fordítsunk figyelmet a bőrünkre!
Tavasz elején az időjárás hirtelen váltakozik, az egyik percben süt a nap, a másikban már esik az eső, fúj a szél. A bőrünkkel
is másképp foglalkozni, ha többet vagyunk
szabad levegőn, és jó, ha felkészítjük a
nyárra is. Az első, amire nagyon oda kell
figyelnünk, az a fényvédelem. Alkalmazzunk legalább 30-as, vagy 50-es faktorú
napkrémet. 1-2 óránál hosszabb védelmet
csak nagyon kevés termék nyújt, ha a szabadban vagyunk, akkor különösen fontos
ezt észben tartanunk (és a gyerekekre fokozottan ügyelnünk). A tavasz kezdetén
ajánlatos elmenni kozmetikushoz egy tel-

jes körű tisztítókezelésre. Ha erre nincs lehetőségünk, használjunk bőrradírt a halott
bőrsejtek eltávolítására az arcon, a karon,
a lábon, a mellünkön, és a nyakunkon is. A
radírozás mechanikus hatása a bőr mikro
keringését fokozza, ettől a bőrünk mindjárt a kezelés után hamvassá és kellemes
tapintásúvá válik. A szél szárító hatását
hidratáló krémekkel ellensúlyozhatjuk.
- Öltözködjünk az időjárásnak megfelelően!
Sokan túlságosan beöltöznek, megizzadnak és megfáznak. Mások pedig azt hiszik, itt van már a nyár, és túl lezser ruhák
mellett döntenek. Az orvosok azt ajánlják,
mielőtt elindulunk otthonról, nyissuk ki az
ablakot, és győződjünk meg a valós időjárásról, hőmérsékletről, ezután válasszunk
öltözéket. Öltözékünk réteges legyen, ha
kell, tudjunk alkalmazkodni. Az esernyő,
vagy esőkabát segít átvészelni a tavaszi
meglepetéseket.
- A test mellett ápoljuk lelkünket is!
Gondolkozzunk pozitívan, legyen bennünk erős a hit, és az elkötelezettség a jó
iránt. Ne keltsünk, de kerüljük a felesleges
konfliktusokat, viszont vállaljuk fel bátran
a megoldásra váró problémáinkat. Az igaz
emberi kapcsolatok segítenek a feszültségoldásában. Legyünk együtt többet családtagjainkkal, barátainkkal, és merítsünk
erőt a felőlük áradó szeretetből. Szánjunk
több időt kedvenc hobbinkra. Olvassunk
könyveket, hallgassunk zenét, táncoljunk a művészet befogadása lélekgyógyító. Ha
szükséges meditáljunk, relaxáljunk.
Végezetül ne feledjük: az ember a természet része, annak törvényei ránk is vonatkoznak. Hamarosan tavaszodik. Álljunk
át hát mihamarabb a tavaszi időszámításra,
újuljunk meg testileg-lelkileg. Ébredjünk
együtt a tavasszal!
BV
Forrás:
Dr. Buda Bernadett: A bőr és a tavasz-mire figyeljünk, ha jön a jó idő?
http://boregeszseg.blog.hu/2017/03/12/a_
bor_s_a_tavasz_mire_figyeljunk_ha_jon_a_jo_ido
Dr. Nagy László: A tavaszi fáradtság okai és megelőzése
http://www.webbeteg.hu/cikkek/egeszseges/10388/tavaszi-faradtsag
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MINDÖRÖKKÉ CSURGÓI TK

Füstös László Csurgói Torna Klub szurkoló hírösszeállítása
Kövesse szurkolói oldalunkat az alábbi linken:
https://www.facebook.com/mindorokkecsurgo/

2017-es év és 2018-as év eddigi meccseinek értékelése
Beke Lajos edző úrtól és Pákai Lajos elnök úrtól
Beke Lajos edző:
A 2017-es év annyiból jól sikerült, hogy tavaly nyáron
simán bennmaradtunk a Megye 1-ben, amig voltak olyan
periódusok amikor nem volt
ennyire biztos. Tavaszi szezonunk elég nehezen indult és a
végén kellett küzködnünk, de
aztán kiegyenesedtünk és így
simán bennmaradtunk a Megyei 1. osztályban. Most meg
sajnos ide jutottunk, hogy arra
is oda kell figyelnünk nehogy
kiessünk. Most az őszi szezonunk az elég rosszul indult így
3 mérkőzésből nem tudtunk
pontot szerezni és kicsit meg
is ilyedtünk mert ilyen kezdetre nem is nagyon emlékszek,
hogy lett volna olyan, hogy az
első három mérkőzésből mindhárom zakó, de utána sikerült
kiegyenesednünk és az ősz
közepén volt egy olyan sorozatunk, hogy 3 mérkőzést nyertünk volt 1 ikszünk is, amikor
összekaptuk magunkat a tabellán elfoglalt helyünk is mindjárt kicsit jó volt mert elötte az
utolsó helyen is voltunk igaz
voltak olyan mérkőzések, amikor az első 3 helyezetekkel játszottunk. Így az ősz mondhatnám reálisan végződött.
Ez a tavaszi szezon úgy indult
hogy el se indult igazából 2
meccsünk elmaradt. De így
visszagondolva ez jól jött nekünk egyrészt azért is mert az
edzésmunkánk nem a legmegfelelöbb, így több időnk volt
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felkészülni a tavaszi szezonra,
hogy késöbb kezdődött a bajnokság. Kiváncsi vagyok a csapatra mire képes most, nagyon
jó szériában van 2 mérkőzést
simán nyertünk és nem kaptunk gólt, ilyen se volt mostanában, hogy rúgtunk 5 gólt ez
igen pozítív, hogy ez meddig
tart ki az egy jó kérdés. Annyira
kiegyenlített a mezőny, hogy
bárkitől kikaphatsz bárkit megverhetsz igazából az első 3 helyezett ellépett tölünk a többi
az hasonló képességű, hasonló
gondokkal küzdő csapat. Itt ha
akaratban jobbak vagyunk akkor bármi lehet. A felkészülés
nem úgy sikerült ahogy akartuk. A második félidőben nem
úgy mérjük a harcot ahogy
kellene, hamarabb elfáradunk
mint a konkurens csapat tehát
ahogy jönnek a mérkőzések
egyre több erőnk lesz de kiesési gondjaink nem lesznek.Ha
esetleg jól elkapjuk a fonalat
akár az első 8-ban is benne lehetünk. Ebben bízok.
Beke Lajos edző úr és Pákai Lajos elnök úr:
Harci kedv fűti őket előfordulhat bármi, ki kerül fel ki nem
oda kell figyelni, mert a 3 pontos meccsrendszerben a hullámvölgy elkap egy csapatot
vagy sérüléshullám vagy 3-4
zakó vagy lapok tizedelik a csapatot. Arra kell törekedni, hogy
ezeket minél jobban elkerüljük, hogy fegyelmezetlenség

miatt ne kapjunk lapokat és így
minél tovább együtt tudjuk tartani a kezdő keretet mert van
11 emberünk aztán igazából a
cseresorunk nem valami ütőképes.
Füstös Laci a szurkolói oldal
szerkesztője:
Láttam, hogy a felnőtt kerethez
felkerült pár utánpótlás osztályú játékos.
Beke Lajos edző úr:
Persze, saját anyagunkból főzünk. 3 játékos felkerült a serdülő csapatból a kerethez ők
ügyesek tehetségesek és így
hosszútávon számítok is rájuk.
Ők is látják, hogy a fiatalok játszanak helyiekre építkezünk ez
plusz motíváció, hogy nem az
van mint több csapatnál, hogy
vidékről hozzák a focistákat.
Pákai Lajos elnök úr:
Nekik össze kell szokni a helyi csapat játékosaival, viszont
nálunk a beilleszkedés is
könyebb, de 1-2 meccset kell
nekik még játszani. De bátrabban kell játszaniuk, mert ezen
a meccsen is félve mentek oda
a felnőtt csapat tagjaihoz és
hogyha ezt levetközik bátran
mernek játszani akkor eredményesek és hasznosak lehetnek.
Reméljük az időjárás is megembereli magát és futballra is
alkalmasak lesznek a pályák.
Füstös Laci a Mindörökké Csur-

gói TK oldal szerkesztője:
Előző szezonban volt ez furcsaság hogy 3 hazai meccs volt ennek lett volna az ellentéte ha
nem lett volna ez a 2 elmaradt
meccs köztük a Segesd meccs
is, amelynek a meccse az elöző
szezonban Csurgón lett lejátszva mert nem volt jó a pályájuk.
Pákai Lajos elnök úr:
Igen felújítás alatt volt a pálya
ők kérték, hogy cseréljük meg
a pályaválasztási jogot. De ha
ez a 2 meccs meglett volna és
netántán zakó akkor megfogja
a csapatot de a csapat megmutatta, hogy idegenben az első
meccsen nem várt jó játékkal
és nagyon fegyelmezetten játszva megnyerték a meccset.
Füstös Laci szurkolói oldal
szerkesztője:
A Fonyód meccs milyen volt
Edző úr szemszögéből?
Beke Lajos edző úr:
Mondhatnám hasonló volt
mint a mai mérkőzés már a 21.
percben vezetést szereztünk.
Potenciálisan jobbak voltunk
mint az ellenfél, nem is nagyon
volt helyzetük. Nem kedvezett
nekik a csúszós pálya. 2 gólt
szereztünk Markos és Soós révén.
FÜSTÖS LÁSZLÓ

Csurgó és Környéke • 2018 MÁRCIUS

HIRDETÉS

Az ENSZ azt akarja,
hogy bontsuk le
a bevándorlás útjában
álló kerítést.
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HA MEGVAN
AZ ÁLOMINGATLAN,

TALÁLJA MEG HOZZÁ
A KEDVEZŐ
ÉS BIZTONSÁGOS
LAKÁSHITELT!

THM

4,54

4,42

4,3

BANK1

BANK2

BANK3

KERESSE AZ ÖSSZEHASONLÍTHATÓ,
FOGYASZTÓBARÁT LAKÁSHITELEKET!
www.minositetthitel.hu
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