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Idén ősszel, szeptember 22én került megrendezésre a Helyi Termékek Őszi Fesztiválja
Csurgón a Csokonai Közösségi
Házban!
A hagyományokhoz híven
a szervezők idén is kiemelt
hangsúlyt fordítottak a rendezvény mezőgazdasági jellegére,
így számos helyi termelő termékeivel találkozhattak az érdeklődők. Ugyanakkor az idei
évben számos újdonsággal is
találkozhattak a résztvevők.
Márton-Szűcs Brigitta, kulturális szervező az eseményt
megelőzően elmondta:
Az előző évek hagyományaihoz ragaszkodva, hasonló programkínálattal állítottuk össze
a rendezvényt. Az idei évben
a helyi termékek és az egészségügyi vonal került előtérbe
pluszba az előző évekhez képest, hiszen a helyi termékeket
bevontuk termelői piac formájában, illetve a főzőversenybe
is. Az egészségügyi programokat pedig előadásokkal és szűrésekkel színesítettük."
A fesztivál megnyitóján
Füstös János polgármester el-
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mondta:
1996 óta kerül megrendezésre az a programunk, ami
mezőgazdasági kiállítás, agrár expo, őszi fesztivál. Én azt
gondolom, hogy nem is a név
a lényeg, hanem az, hogy évről
évre összejövünk és itt a helyi
csurgói és térségi termelők eljönnek és bemutatják a helyi
termékeket. Habár az időjárás
egy kicsit megtréfált bennün-

minden adott ahhoz, hogy jó
hangulatban teljen a mai nap.
Én köszönöm szépen mindenkinek aki eljött ide, külön
köszönöm a kiállítóknak, a
főzőcsapatok tagjainak, akik
évről évre számot adnak a tudásukról. Mint a zsűri tagja,
engedjék meg, hogy minden
egyes főzőcsapatnak külön
gratuláljak. Valóban nem volt
könnyű dolga a zsűrinek, eb-

Finom ételekből idén sem volt hiány

ket, én azt gondolom, hogy ez
így van rendjén, hiszen ez egy
őszi nap. Azt mondták a mezőgazdasági termelők, hogy ha
jó idő lesz, akkor nem biztos,
hogy eltudnak jönni, mert akkor kint kell dolgozniuk. Most
kevésbé van jó idő, úgyhogy

ben az évben rekordszámú, 10
főzőcsapat vett részt ezen a
főzőversenyen. Fontos elmondani, hogy évről évre, akár az
Őszi Fesztiválon, akár a Csuszafesztiválon, jó látni azokat a
baráti közösségeket, azokat az
intézményi, civil szervezetek
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Szüreti felvonulás a Barcsi Vénusz Mazsorett Csoport vezetésével
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Nagy érdeklődés volt az idei Helyi Termékek
Őszi Fesztiváljára!
baráti társaságaik képviselőit,
akik számot adnak a főző tudásukról. Itt nem is a rangsor a lényeges, persze mindenki a győzelemre hajt, de én azt tudom
mondani, hogy mindenki nyert,
aki részt vett ezen a versenyen
és gratulálok mindenkinek! összegezte Csurgó város polgármestere.
A rendezvény a rossz idő
ellenére is egésznapos kikapcsolódást nyújtott az érdeklődőknek.
A 9.00 órakor kezdődőtt főzőverseny különlegességeként
idén először, helyi termékek
bevonásával készültek a finomabbnál finomabb ételek.
Napközben olyan változatos
programokkal találkozhattak
a résztvevők, mint a Barcsi Vénusz Mazsorett Csoport előa-

Teltházas koncertet adott
a LORD zenekar

dása, Fehérvári József Zenei
Egyesület Fúvószenekar bemutatója, vagy a szüreti felvonulás ami szintén remek hangulatot teremtett.
A kicsik számára többek
között a kisállat kiállítás, a
kézműves foglalkozás, a népmesemondó verseny, a csillámtetoválás és a Manótorna
jelentett önfeledt szórakozást.
Az est folyamán Decsi Richárd és Decsi Csaba, a Don
Jovi zenekar, valamint a 21.00
órakor kezdődött LORD zenekar töltötte meg a Csokonai
Közösségi Ház mindkét szintjét.
SZB
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MOZGÁS, ÖRÖM, AGYTORNA
I. Szenior örömtánc találkozó Csurgón

A szenior örömtánc egy forradalmian új mozgásforma hazánkban - Csirmaz Szilviának
köszönhetően – amely tavaly
óta Csurgón is elérhető. Városunkban Sikterné Csizmadia
Ágnes vezeti az órákat, ahova
szeretettel várják mindazokat,
akik szeretik a vidám hangulatot, a változatosságot, kön�nyed mozgásra vágynak, szeretnek közösségbe járni. Akik

nem csak az orvosoktól várják
a megoldást, hanem maguk is
akarnak tenni testi és mentális
egészségük megőrzéséért. A
tánc olyan koreográfiákat tartalmaz, melyek kimondottan
az idős korosztálynak való nyugodtabb
mozdulatsorokból,
főleg sétalépésekből állnak.
Egy könnyed mozgásforma,
egy kíméletes sporttevékenység, amely karbantartja az idős

emberek agyát. Komoly összetett idegi munka, hiszen meg
kell érteni a koreográfiát, azt
meg kell tanulni, figyelni kell a
zenére, a ritmusra, és nem árt,
ha a partnerre is jut még egy
kis figyelem. Ezen kívül tánc
közben egy gondolattal már
előbbre jár az agy, hiszen amikor éppen végrehajtanak egy
mozdulatsort, már tudni kell,
mi lesz a következő lépés. Nem
is beszélve a zene gyógyító
erejéről, amitől mindenkinek
jobb kedve lesz, vagy éppen az
egy közösséghez való tartozás
élményéről.
Az eltelt közel egy év alatt
az elkötelezett, lelkes kis csapat a tánc szerelmese lett. A
szorgalmas, élményteli gyakorlásnak köszönhetően, már
több alkalommal felléptek a
városi rendezvényeken, múlt
hétvégén pedig az I. Csurgói
Örömtánc Találkozót szervezték meg, amelynek a Történel-

mi Park adott otthont.
A találkozón vendégül látták
a dombóvári, a kaposmérői, a
nagybajomi és a kutasi örömtáncosokat. A köszöntő után,
Sikterné Csizmadia Ágnes és
a dombóvári csoportvezető,
Frucht Ferenc irányításával
kétszer egy órás örömtánc foglakozáson vehetett részt az ötven lelkes résztvevő. Különféle
már ismert és még ismeretlen
koreográfiákat együtt táncolva, nagyon vidám hangulatot
teremtettek. A rendezvényen
lehetőség volt a csoportok közötti beszélgetésre, tapasztalatcserére a szeretetvendégség
mellett.
A csurgói senior örömtánc
csoportba jelentkezni, érdeklődni a következő telefonszámon vagy email címen lehet:
Sikterné Csizmadia Ágnes:
06 20 770 3534, illetve: csizmadia70@freemail.hu
BV
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„Isten rétjéről indult” Megnyílt Csíkné Nádudvari Éva fotókiállítása

A természet szépségeit
mutatja be az a fotókiállítás,
amelyet szeptember közepén
nyitottak meg Csokonai Közösségi házban. „Isten rétje le-

hetett ilyen szép, mint ez volt,
gyermekkorom idején” emlékszik vissza bemutatkozásában
Csíkné Nádudvari Éva. Nem
volt könnyű az élet ott fenn a
mesztegnyői szőlőhegyen ahova született. Nagyon szegény,
de csodaszép gyerekkora volt,
szülei éjt nappallá téve dolgoztak három gyermekükért, azok
taníttatásáért. Talán éppen
ennek a körülménynek köszönhető rácsodálkozása a körülöttünk levő természet szépségeire. Az akkori sudár termetű,
csillogó szemű kislánynak,
tanítói, tanárai nem csak a tudást, hanem erkölcsi útravalót
is adtak. Az amatőr fotósnak
csurgói kötődése is van, két
évig a csurgói Református Gimnázium tanulója volt. A fotózással is itt ismerkedett meg,

Horváth Lajos tanár úr segítségével, aki a kiállító elmondása
alapján a kollégista lányok „védőangyala” volt. A gimnáziumi
évek után, olyan életpályát választott, ahol az emberek megsegítésén fáradozott. Életének
fő vezérfonala, Hippokratészi
esküje, civil szakmájához köthető. Évtizedekig dolgozott a
Marcali városi kórházban, majd
Vonyarcvashegyre költözött.
Ott, a helyi alkotóklubban először a kézimunkázással ismerkedett meg, majd váltott, a fotózás lett a hobbija. Képeivel
mosolyt szeretne fakasztani
az emberek arcára. Kiállítását,
Nagy Lászlóné, a marcali Berzsenyi Gimnázium pedagógusa nyitotta meg, aki az alkotó
idézetével kezdte beszédét:
„A fény mindenütt ott van, a

felhőkben, a fák koronáján,
az unokáink és egymás szemében. Vegyük észe, találjuk
meg!” A fotós a természet ritka
pillanatait próbálja lencsevégre kapni. A magasban kutatja a
fények játékát, a teremtő által
alkotott csodákat. Nem készül
előre a fotózásra, azt fényképezi, ami megragadja a figyelmét.
Vallja, hogy a fotózás szabadságot ad a léleknek. Kiállított
munkái között megtalálható az
a fotó is, amellyel nemzetközi
elismerést is szerzett magának.
A fotós által megörökített, bennünket körülvevő természet
csodáit, október második feléig tekinthetik meg az érdeklődők a Csokonai közösségi Ház
kupolatermében.
BV
folytatás az első oldalról
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mény levendulát telepített a
Szentlélek parókia udvarába.
Akkor álmodtunk egy nagyot,
hogy mi ezzel sok mindent szeretnénk majd. Három éve, hogy
van ez az ültetvény. A tavalyi
évben tudtunk már aratni is. De
az idén olyan sok növény adott
virágot, hogy úgy döntöttünk,
hogy megosztjuk ezt a lakos-

- A Napsugár Szociális Intézmény dolgozói, önkéntesei és
ellátottai csapattagjai készítették a termékeket. Munkamegosztásban, ki körbe rajzolt,
ki hegesztett, vágott-ragaszt,
kézzel hímzett. Sok örömöt
adott nekünk és sok fejlődést
tapasztaltunk meg a termékek
elkészítése során.

a hozzá szorosan kapcsolódó
Csurgói Napsugár Egyesület,
korábban levendula ültetvényt
hozott létre Csurgón, ezzel egy
egyedülálló kezdeményezést
valósítottak meg városunkban.
Vassné Huszics Bernadett
intézményvezető
elmondta:
A Csurgói Napsugár Egyesület
és a Napsugár Szociális Intéz-
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sággal is. Innen jött az ötlet,
hogy egy kis levendulás napot
összehozzunk, ahol sok mindent kínálunk a rendezvényre
érkezőknek.
A rendezvényre látogatók,
az intézmény ellátottai és dolgozói által készített termékekből álló kiállítást tekinthették
meg.
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Napsugaras
Levendulás
Napra hívta az érdeklődőket a
Napsugár Szociális Intézmény,
valamint a Csurgói Napsugár
Egyesület. A július 13-án megtartott rendezvény középpontjában a levendula felhasználásának sokrétűsége állt.
Nem véletlen, hogy a Napsugár Szociális Intézmény és

A Napsugaras Levendulás
Nap tornával fojtatódott, majd
a látogatók is megtapasztalhatták, a kétkezi munka örömét,
hiszen a leszüretelt levendulából, az intézmény dolgozóinak,
ellátottjainak, önkénteseinek
segítségével többféle ajándék
és használati tárgyat is készíthettek. Lehetőségük volt
a levendula leszüretelésére,
ugyanakkor vásárolhattak a kiállított levendulás termékekből is.
A szervezők az ínyencekre
is gondoltak: gasztrónómiai élvezetekkel is szolgáltak. Kóstolót kínáltak a saját maguk által
készített levendulával ízesített
ételekből, italokból.
A levendulás kóstolón az
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Napsugaras Levendulás Nap a Napsugár Szociális Intézményben

érdeklődők olyan finomságok
közül választhattak, mint például kekszek, üditők, joghurt,
fagylalt, de megtalálható volt
még a levendula pálinka is.
Az intézmény által telepített
levendula ültetvényen a munkatársak irányítása mellett az
ellátottak is tevékenykednek.
Az intézmény lakói amellett,
hogy átélték az alkotás örömét,
napjaikat megszínesítette a
közös munka. A rendezvényre látogatók, élményekkel teli
nappal gazdagodhattak, és az
egyedülálló kezdeményezésnek a tervek szerint lesz majd
folytatása.
SZB
forrás: CSTV
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Boldog, sikeres, aktív és kreatív
élet - magas szintű mentális egészség rendszeres testedzés, sportolás
A Magyar Rákellenes Liga
csurgói szervezete szeptember 16-án délután, a Csokonai Közösségi Házba várta
tagjait a soron következő rendezvényére. Ez alkalommal a
mozgásé és a figyelem felkeltésé volt a főszerep. A meghívott előadó, Balogh Veronika
ifj. Dr. Martin Luther Kingtől
idézett: „Ha nem repülhetsz
fuss, ha nem futhatsz, menj!
Ha nem mehetsz, csússz! De
bárhogy is legyen, mozogj!”.
Előadásában elsőként ismertette az időskori megbetegedések, daganatos elváltozások nemzetközi és hazai
statisztikáit, melyek szerint
ma már többen halnak meg
daganatos betegségekben,
mint AIDS-ben, TBC-ben
vagy maláriában összesen.
Magyarországon is fokozatosan emelkedett a daganatos
halálozás az elmúlt hatvan
Bár szombat volt, de már
jókor reggel vidám munkazajtól volt hangos volt a Mókuskert óvoda udvara, szeptember 29-én. Gyermekek helyett
felnőttek, dolgozók és szülők
sürögtek-forogtak. Játékokat
pakoltak, válogattak, javítottak.
Fapadokat, asztalokat, babaházat csiszoltak, festettek. Libikókát, hintaállványt betonoztak a
helyére.
Ugyanis gyermekek között,
mellett nem lehet olyan esetleg balesetveszélyes, zajjal,
porral járó felújításokat, javításokat végezni, melyek már
régóta időszerűek lettek volna.
A munkálatokból Anda Zsolt
és felesége Adri, Anda Olivér
kiscsoportos óvodás szülei is
jócskán kivették a részüket.
Arra a kérdésünkre, hogy:
Miért tartottátok fontosnak,
hogy részt vegyetek a Mókuskert óvoda udvarának takarí-

évben. A világ statisztikájában a tüdőrák vezet, ahol
sajnos a magyarok az elsők.
A hazai rákbeteg férfiak zöme
tüdőrákban szenved, ezt követi a vastagbél-végbélrák és
a bőrrák, majd a szájüregi daganatok és a prosztatarák következik. Nőknél az emlőrák
a leggyakrabban előforduló
daganat, ezután a vastagbél-végbélrák, a bőrrák és a
tüdőrák következik.
Az előadó elmondta, ha
orvosi magyarázatot keresünk, akkor főként genetikai
és életmódbeli tényezők
okolhatok a betegségek kialakulásáért, de azokra a
kutatásokra is rámutatott,
amelyek daganatos betegségek kialakulásának okát egy
bizonyos konfliktushoz vagy
emocionális (érzelmi) sokkhoz vezetik vissza.
Bemutatta az időskori

rendszeres testmozgás szervezetre gyakorolt pozitív,
életminőséget javító hatásait, kiemelve hogy bizonyos
mozgásfajták akadályozzák a
rákos sejtek terjedését, erősítik a szervezet öngyógyító
mechanizmusát. Hangsúlyozta továbbá, a közös mozgástevékenység közérzet és hangulatjavító hatását.
Végül ismertette a jelen
levőkkel a csurgói sportolási
lehetőséget, felhívva a figyelmet a májusban átadott
Egészségfejlesztési
Iroda
programjaira.
A szervezet következő rendezvényére október 19-én
16:00-kor kerül sor, ahova
szeretettel várnak minden
érintettet, érdeklődőt. Az
előző évekhez hasonlóan a
Csokonai Közösségi Házból
indulnak a Rózsaszín Szalagos Sétára.
BV

Új vezető a
Csurgói Városi
Óvodák élén
Ez év tavaszán került sor a Csurgói Városi Óvodák óvodavezetői
pályázatának kiírására. A megadott
2018. május 31-i határidőig 3 érvényes pályázat került beadásra. Az elbírálásukra jogosult Csurgói Óvodai
Intézményfenntartó Társulás döntése alapján Tóthné Tamás Zsuzsanna
kapta meg 5 évre az intézményvezetői kinevezést.
Az új óvodavezető Csurgóra kerüléséig 27 éven át Rinyabesenyőn
látott el vezetői feladatokat. Vezetői elképzelései és jövőbeni tervei
között a Csurgói Városi Óvodák „Ép
testben ép lélek” Pedagógiai Programjának sport tevékenységekkel
történő további kibővítése szerepel. Szorgalmazza a modern pedagógiai irányelvek megjelenését a
napi munkában. Folytatni szeretné
az elindult pedagógus minősítések
sorozatát, valamint a pályázati lehetőségek kihasználásával tervezi a
szakmai feltételek tovább javítását,
modernizálását.
VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA

Udvartakarítás és tereprendezés
a Mókuskert óvodában

tásában, rendezésében? – így
válaszoltak:
„Azért tartottuk fontosnak,
mert a gyerekekért, a gyerekünkért tettük. Legnagyobb
örömünkre nagyon hamar
megszokta az óvodát, a közösséget. Nagyon szeret óvodába
járni, és ez sokban köszönhető
a környezetnek. Tiszta, rendezett, otthonos az ovi, és ennek
a fenntartásában, elősegítésé-

ben szerettünk volna részt venni. A nap nagy részét ott tölti.
A jó levegőn, tiszta udvaron, új
játékokkal. Nekünk ez fontos.”
Hétköznapokon
azonban
nem csak a felnőttek, hanem
a gyermekek is kiveszik részüket az óvoda udvarának csinosításából. Gyermek méretű
gereblyékkel, lombseprűkkel
rendszeresen gyűjtik a lehullott leveleket, fű kaszálékot és

apróbb ágakat. Tavasszal csoportonként virágmagvakat vetnek, majd palántáznak.
Ugyanis a gyermekek tiszta, esztétikus környezet iránti
igényét, és az önmaguk körüli
rendrakásra figyelést csak jó
példákkal és a közösen végzett,
örömteli és kellően dicsért, elismert munkával lehet fejleszteni és megalapozni.
VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA
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Hegedűs Jánosné újdonsült Nagyasszony férjével fogadja a két korábbi
Nagyasszony, Szlávecz Jánosné (balról) és Gulyásné Kozma Julianna (jobbról)
gratulációját.

Egy kis falu Nagyasszonya
Iharos, Kis utca 39. A kora
őszben is dúsan nyíló virágok,
rózsák, muskátlik, leanderek
fogadják az udvarra betérő
látogatót. Hegedűs Jánosné,
Magdus néni nagyon szereti a

szép virágokat, annál jobban
talán csak a szép verseket.
Hiszen 10-szeres, országos
arany minősítéses versmondóként, a szereplésiért kapott 67
kitüntető és elismerő oklevél

tulajdonosa is egyben.
Iharosban immár 13 éve,
a mai nevén Hagyományőrző
Hangulat Klub vezetője. Klubtársaival aktívan részt vesz a
falu közösségi életében, hagyományainak,
szokásainak
ápolásában. Irányít, szervez,
koordinál.
Több évtizedes munkásságát elismerően, szeptember
22-én, Letenyén vehette át a
FŐNIX Somogyi Nagyasszonyok Egyesületének Nagyas�szonyi díját. A FŐNIX Nagyas�szony kitüntető címre Iharos
polgármestere Horváth Győző,
a képviselő testület döntésével
terjesztette fel. Ezt a kitüntető
címet olyan hölgyek vehetik

át, akik több évtizeden át, önzetlenül dolgoztak településükön. Aktívan részt vettek a
közéletben, csoportokat, klubokat vezettek, és felkarolták
a népszokások, hagyományok
megőrzést.
Hegedűs Jánosné, Magdus
néni a Nagyasszonyi kinevezése alkalmából elmondta, hogy
nagyon köszöni ezt a rangos elismerést, mellyel a hosszú időn
át a településéért, a civil szervezetekért végzett munkáját
elismerték, azonban ez a cím
arra is kötelezi, hogy továbbra is szívvel-lélekkel szolgálja
embertársait és a közösségeket.
VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA

Európa és hazánk lelki megújulásáért
Ötödik alkalommal lehettek
részesei a csurgóiak Európa, és
benne a magyar nemzet lelkierkölcsi megújulásáért szervezett Jerikó zarándoklatnak. Hét
egymást követő évre gondoltak. Az ószövetségi Jerikót is
hétszer járta körül a hadsereg,
hogy elpusztítsa, de ezzel a város is kapott hét lehetőséget,
hogy megtérjen. Bűnei miatt
azonban mindenestül elpusztult.
Útjuk engesztelő, apostoli
és közbenjáró szolgálat hazájukért, nemzetükért, öt gyer-

mekük, hét unokájuk jövőjéért.
Kissné Rózsa Mária és férje az
idén is augusztus 15-én indult
el Esztergomból, a férj kelet,
a feleség a nyugat felé, hogy
a határ mentén gyalog imádkozzák körül az országot, és
szeptember 30-án Szegeden
találkozzanak. Minden nap egy
állomásnyi utat tesznek meg.
A feleség a szegedi végcélig 41 napon át napi 20-25
kilométer megtétele közben
érkezett meg Somogyba. Szeptember 11-én Őrtilosnál lépték
át a megyehatárt, majd 12-én

Gyékényes érintésével éppen
Mária- napon érkeztek meg
Csurgóra.
A Történelmi Park előtti
Máriás-kútnál tartott lelki felkészülés után vonultak az újvárosi Jézus Szíve templomba.
Itt Göndics János esperes-plébános tartott szentmisét, majd
a csurgói hívekkel közös szentségimádás keretében megtartották a Jerikó imaórát.
Füstös János polgármester
már jó ismerősként köszönthette a nemes rendezvény
szervezőit, kiemelve, hogy nap-

jainkban még nagyobb igény
van nemzetünk, a kontinens
lelki, szellemi megújulására.
Útjuk során alkalmilag csatlakoznak hozzájuk csoportok,
személyek, de van, aki száz kilométereket is vállal: Szilágyi
Beáta tavaly is itt volt. Óbudáról jött, és ott akar lenni a szegedi találkozáson.
13-án a fiatalokkal közös
reggeli templomi ima után indultak útra, és Vízvár, Barcs,
Szentborbás
állomáshelyek
érintésével 16-án reggel hagyták el a megyét.
HJ

Bűnmegelőzési Fórumra várták a jelzőrendszeri tagokat
A Csurgó Járási Család és Gyermekjóléti
Központ és Szolgálat hagyományaihoz híven az idei év szeptemberében újra megrendezte Bűnmegelőzési Fórumát, ahol a
bűnmegelőzés aktuális kérdéseit tárgyalták.
Buzásné Mester Bernadett a Családsegítő Központ intézményvezetője bevezetőjében hangsúlyozta, hogy nagyon jó alkalom lehetett volna a közös tanácskozás a
felmerülő problémák kezelésére, ha a jelzőrendszer tagjai (oktatási-nevelési intézmények, egészségügyi szolgáltatók, rendőrség, pártfogó felügyelet…) mind-mind
elfogadták volna a meghívást és minimum
egy főt delegáltak volna intézményükből a
rendezvényre.
A közel 70 jelzőrendszeri tagból a Csur-
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gói járásban mindösszesen hat intézmény
fogadta el a szolgálat meghívását, köztük
a Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium, a Csurgói Rendőrőrs, a Berzencei
Polgármesteri Hivatal, a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola, Pogányszentpéter polgármestere valamint a Csurgói Járási Hivatal.
A vezető számára sajnos ez is jelzés
értékű, a jövőben még jobban oda kell figyelni arra, hogy évi egy alkalommal a járás jelzőrendszeri tagjait le tudják ültetni,
közösen, a közös cél érdekében. Hiszen
együttes erővel hatékonyabban oldatók
meg a problémák.
Az aktualitásokat a rendezvény meghívott vendége, dr. Jávorszkiné dr. Molnár
Magdolna alezredes, a Somogy Megyei
Rendőr főkapitányság Bűnmegelőzési Osz-

tályának vezetője foglalta össze.
Az előadás utáni közös beszélgetésen
a jelen levők megegyeztek abban, hogy a
prevencióban, megelőzésben látják leginkább a járásban felmerülő problémák kezelésének lehetőségeit.
Az intézményvezető kérte a jelzőrendszer tagjait, hogy az eddigi együttműködésre alapozva a továbbiakban is tegyék
meg kellő időben a jelzéseiket - csak gyanú esetén is - hiszen együttes erővel így
tudnak hatékonyan fellépni a gyermekek,
fiatalok veszélyeztetettségnek megelőzése érdekében.
Buzásné Mester Bernadett
Csurgó Járási Család és Gyermekjóléti
Központ és Szolgálat, intézményvezető
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Szent Jobbot várva a csurgói vasútállomáson

2020-van ismét Eucharisztikus
Világkongresszus lesz Budapesten
2016 január 24. és 31. között a Fülöp szigeteki Cebuban tartott 51. kongresszus végén jelentette ki Ferenc pápa, hogy az 52.
világkongresszusnak Budapest ad otthont – immár másodszor 2020 szeptemberében.
A még távolnak tűnő esemény nemcsak a hívők számára lesz
ünnep, az egyházakhoz szorosabban nem kötődő emberek is belekerülnek egy magasztos esemény- sorozat sodrásába. Reményeink szerint kevesen lesznek olyanok, akik nem érzik ki belőle
Magyarország, a magyarországi kereszténység megbecsülését.
Írni is azért kell, lehet már most róla, mert az 1938. évi első
budapesti Eucharisztikus Világkongresszus résztvevői közül már
csak kevesen élnek. A katolikus „Hozsanna” énekeskönyv 280.B
éneke gyakran felhangzik a templomainkban. Kevesen tudják,
hogy ezt is erre az alkalomra írták. Bokán Árpád fényképész
szép felvételén örökítette meg a Szent Jobbot fogadó csurgói
vasútállomást. Az sem mellékes, hogy az eseményről tudósított
a Csurgón szerkesztett „Belsősomogy” című újság is. Bátorítást
az is adott, hogy 1988-ban, a kongresszus 50., Szent István királyunk halálának 950. évfordulója alkalmával a Kossuth Könyvkiadó gondozásában megjelenhetett Gergely Jenő: Eucharisztikus
Világkongresszus Budapesten/ 1938 című könyve. Az sem mellékes körülmény, hogy a Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszus Általános Titkársága főtitkárárává Fábry Kornélt a
Kaposvári Egyházmegye papját, kaposfüredi plébánost kérték
fel. 2017-től a vasárnapi szentmiséken felhangzik a közös ima a
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért.
Az eucharisztia – magyarul oltáriszentség. A görög eredetű
„eukarisztia” jelentése hálaadás. A protestánsok úrvacsorának
nevezik: Az Úr teste az ember lelki eledele. Oltáriszentségnek a
katolikusok azért nevezik, mert az oltáron, mise közben jön létre,
és a templomban az oltáron őrzik. Krisztus valóságos jelenléte az
oltáriszentségben olyan dogma, amelyet a tridenti zsinat különös
nyomatékkal fogalmazott meg. Az átlényegülés a misében megy
végbe: a kenyér és a bor lényege megszűnik, átváltozik Krisztus
testévé és vérévé. A felszentelt pap Krisztus nevében mondja: „Ez
az én testem, ez az én vérem”. Az eucharisztia az ember lelki táplálására szolgál.
1936. november 17-én Párizsban egyhangú döntéssel Budapestnek ítélték a 34. Eucharisztikus kongresszus megrendezését.
A magyar katolicizmus legnagyobb szabású XX. századi ünnepségsorozata volt. Összefonódott a Szent István emlékévvel.
Antikommunista, de náciellenes, nyilas ellenes is volt. Szem-

befordult az új pogányság megnyilvánulásaival. A katolikus egyházra nehezedő ateista bolsevista veszélynél az adott pillanatban
a náci fenyegetés és a nyilas mozgalom közvetlenül is érzékelhető volt. A kongresszus így demonstráció volt az „újpogányság”
ellenében.
Hitler nem óhajtotta, hogy a birodalmi német katolikusok részt
vegyenek a budapesti világkongresszuson. 1938. március 12-13án bevonult Ausztriába. A bekebelezés, az Anschluss következtében az ausztriai hívek részvételét is csaknem lehetetlenné tették.
A számok így is impozánsok: 33 országból 48 901 hívő jelentkezett.
1938. május 25-én délután 5 órakor Budapest minden katolikus templomában megszólaltak a harangok. Ezzel adták tudtára a
városnak és a világnak, hogy megkezdődött a 34. Eucharisztikus
Világkongresszus. Elindult a papság menete a Hősök terére. A bevonulás végén a mintegy százezres tömeg az erre az alkalomra írt
pápai himnuszt énekelte.
Felolvasták a pápai bullát, amelyben a pápa Pacelli bíboros államtitkárt (a későbbi XII. Pius pápát) legátussá nevezte ki a kongresszusra.
26-án a gyerekek és a fiatalok gyónásán és első áldozásán
mintegy 150 000 fiatal vett részt.
27-én a katonák szentmiséje és közös áldozása a lyoni bíboros
érsek által celebrált szentmisén történt, majd szakosztályi gyűléseken folyt a tanácskozás.
28-án a „keleti egyházak” gyűlését tartották.
29-e, vasárnap a záróünnepség- sorozat volt a kongresszus
csúcspontja. A városligeti Ünnepi Csarnokban a KALOT 15 000
tagjának gyűlése nyitotta meg. A záróünnepség liturgikus centrumában a Pacelli bíboros által bemutatott szentmise volt, amelyen
mintegy félmillió hívő vett részt.
Május 29-én az eucharisztikus ünnepségek véget értek. Május
30-án Szent István jobbjának megtalálásának napján elkezdődött
a Szent István Emlékév. A Szent Jobbot a Kúria nagycsarnokába
szállították, ahonnan egyházi körmenettel a Parlament főbejáratánál épített oltárhoz vitték. Magyarország bíboros hercegprímása felajánlotta az országot Jézus Szent Szívének. A Krisztusnak történt felajánlás elfogadhatóbb volt a nem katolikusoknak
is, mint a Regnum Marianum, a Szűz Máriának történt felajánlás
megismétlése.
A Szent István emlékév állandó elemét alkotta a Szent Jobb országjárása. Erre a célra szerelték fel az „Aranyvonatot”. Szent István királyunk halálának 900. évében a Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszus ünnepségeihez kapcsolódóan országjárása során
1938. június 13-án a csurgói vasútállomáson is megállt a Szent
Jobbot szállító aranyvonat. A helyi újság tudósítása szerint a hat
kocsi közt középütt a Szent Jobb üvegfalú, angyalos szentkoronával díszített oldalfalain a magyar szentek képét hordozó remekmű. Az üvegfal mögött emelvényen díszes ereklyetartó, benne a
Szent Jobb. A vonatot Mészáros János érseki helynök, a Szent Jobb
őre, Huszár Károly volt miniszterelnök kísérte. Haám Lajos csurgói
főszolgabíró Somogyszobon szállt fel a vonatra, Lesz János esperes- plébános a csurgói állomáson. Az Ifjúsági Templomból Lesz
János esperes és Martincsevics Pál káplán, a Szentlélek plébániatemplomból Kántor Miklós káplán, a gimnáziumból Longauer
Imre hittanár vezetésével indult körmenet az ereklye fogadására.
Amikor a vonat a gyékényesi állomásról Berzence felé haladt,
a határ túloldalán a gólai, zsdálai, gotálai és szállásoki horvátok 2
000 fős tömege térdre borult, csak a szerb szuronyos határőrök
maradtak állva.
HJ
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gondoskodni róluk.
Fülöp Attila azt mondta: a
magyar társadalom akkor cselekszik jól, ha tagjai ragaszkodnak ahhoz a természetes kötődéshez, üzenethez, hogy az
idősek tanácsára, bölcsességére szükségük van, gondoskodni

Megújult belső terek várják az ellátottakat

FoTÓ: SZABÓ BALÁZS

Megújult a városi szociális
intézmény épülete Csurgón.
Az ingatlan szeptember 28-i
átadásán az Emmi szociális
ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára
azt hangoztatta, hogy fontos
tanulni az idősektől, fontos

róluk pedig elemi kötelesség.
Minden gyermeknek kötelezettsége a szüleit, nagyszüleit
támogatni, minden közösségnek kötelezettsége erejéhez
mérten segíteni a rászorulókat
- mondta, hozzátéve: a kormány
ezért is támogatta a csurgói
intézmény
rekonstrukcióját,
országosan pedig 61 milliárd
forintot fordít mintegy 92 ezer
idős ember nappali és bentlakásos ellátásának javítására.
Az államtitkár megjegyezte, az építkezések, felújítások
nemcsak arról szólnak, hogy
szebb, vagy jobb lett valami,
hanem egy olyan közösségről
is, amely élni akar, hisz a jövőben.
Szászfalvi László (KDNP),
a térség országgyűlési képviselője azt közölte: a világ legnagyobb erőforrása, a szeretet
vezetett sokakat arra, hogy
együttműködjenek a szociális
intézmény régóta áhított megújításában.
Tardi Tamás Ákos (Fidesz-KDNP), a Somogy Megyei
Közgyűlés alelnöke hangoztatta: az intézményi dolgozók
jövőbeni minőségi munkavégzésének elengedhetetlen feltétele a minőségi munkakörülmények megteremtése.
Füstös János (Fidesz-KDNP),
Csurgó polgármestere beszámolt arról, hogy idősek nappali

folytatás az első oldalról

ellátását, házi segítségnyújtását, szociális étkeztetést és egy
másik helyszínen gyermekek
bölcsődei ellátását is biztosító
intézmény 123 éves épülete
teljes energetikai korszerűsítésen esett át, kicserélték a
tetejét, a víz-, gáz-, fűtés- és

FoTÓ: SZABÓ BALÁZS

A megújult intézmény szalagátvágása
/Füstös János polgármester, Szászfalvi László országgyűlési képviselő,
Fülöp Attila Emmi szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár,
Tardi Tamás Ákos Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke/

FoTÓ: SZABÓ BALÁZS

Megújult a városi szociális intézmény Csurgón

Sokszínű kulturláis műsor fogadta az
ünnepségre ellátogatókat

villanyvezetékeit. A 80 millió
forint pályázati forrásból megvalósuló beruházás keretében
bútorokat, műszaki cikkeket, a
házi segítségnyújtásban használatos eszközöket, továbbá
személyautót és egyebek mellett kerékpárokat is vásároltak.
A polgármester kitért rá, hogy
Csurgó számos kulturális, oktatási és sportcélú beruházása
mellett komoly lakossági igény
volt a szociális intézmény felújítására is.
MTI

Házak és lakóik - Basakuti u. 3.
A járványkórháztól a Városi Szociális Intézményig
1895-ben, mikor a mai Városi Szociális Intézmény falainak
építése elkezdődött, Csurgó
még csak inkább falusias, mint
városi képet mutatott. Az emberek életmódja „az újvárosi”,
központi rész kivételével a paraszti, földműves szokásokban
gyökerezett.
1892-ben ugyan felépült a
mai Petőfi téri óvoda és 1893tól ugyan már állt már a Ko-
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rona, és a Petőfi tér közepén
a Tűzoltótorony, de még csak
évekkel később épült fel a mai
Városháza.
Az utcák sárosak és porosak
voltak. A hentesek sokszor az
utcán vágták le állataikat, vérrel és sokszor trágyával borítva
be a járdákat. A fő tereinken libák és tyúkok kapirgáltak
Az emberek főként még
zsuppos, többnyire tömés falú

házakban éltek, egy-két szobán
akár három generáció is osztozott.
A falusias kis lakások, a levegőtlen gyakran 6-8 ember által
használt szobák, a tisztálkodási
szokások elmaradottsága, és
főként az orvoslás hiánya magas halandóságot okozott.
Mivel a higiénés állapotok
borzalmasak voltak, gyakoriak
voltak a fertőzések és járvá-

nyok is. Főként a himlő, tífusz,
orbánc, diftéria, kanyaró, rüh
és a pestis, majd az ázsiai eredetű kolera, mely 1831-ben
Magyarországra is betört, nagy
járványokat okozott.
1855-ben a csurgói járás
29 településén fordult elő a
kolera fertőzése. Több mint
2000-en betegedtek, meg és
csaknem 1000-en haltak meg a
járványban.

HELYTÖRTÉNET

A Városi Szociális Intézmény épülete a 2018-as felújítást megelőzően

Ezt az országosan is kritikus
helyzetet próbálta megoldani
az 1876. évi közegészségügyi
törvény járvánnyal foglalkozó XIII. fejezete, mely az 1000
főnél nagyobb községeknek
elrendelte a járványkórházak
létesítését, a fertőző betegek
zárt elkülönítését.
Így indult el, az 1890-es
évek elején, hogy a községi
elöljáróság foglalkozni kezdett
azzal a tervvel, hogy a kórház
számára a kor kívánalmainak
megfelelő épületet emeljen,
lehetőleg a község központján
kívül, egy levegős, tágas térségen.
Eszerint eset a választásuk
erre a helyre, a mai Basakuti
utca déli végében lévő óvárosi
telekre, mely a nagyobb közforgalomtól megfelelő távolságban és elegendő nagyságban biztosította az épület és
az előírt szabad levegőzést adó
kert, park méreteit.
Csurgón legfőképpen Dr.
Mayerhofer Lajos járási és
körorvos szorgalmazta egy kórház megépítését. Érvelt és közben járt a helyi, a megyei és az
országos hatóságoknál is, hogy
a kórház építésének folyamatát előre vigye.
1895 januárjában indultak
az építkezés szervezésének
előkészületei. Tikker János
csurgói építőmester tervei
alapján Vodicsek Pál szintén
helybéli építési vállalkozó
kezdte el a munkálatokat. A
téglákat minden bizonnyal a

helyi téglagyárak valamelyikétől vásárolták, hiszen Csurgónak 3 téglagyára is volt abban
az időben. A kőműveseket szerződéssel, a kisegítőket napszámra fogadták az építkezés
idejére. Akkortájt az olcsóbb
bérezés miatt sok nőt, gyakran
gyermeket is fogadtak fel tégla
és cseréphordásra.
A mai ügymenetet ismerve, szinte hihetetlennek tűnik,
hogy a kiírt 1968 forint költség
helyett kevesebbért, 1670 forintért, pár hónap alatt, 1895.
augusztus közepére befejeződött ez az akkoriban nagynak
számító építkezés.

Báró Inkey József

Így tehát az épület hivatalos
elkészültének és átvételének
ideje 123 évvel ezelőtt, 1895.
augusztus 12-én volt.
1895. augusztus 25-én
Csurgóra érkezett Szaplonczay
Manó, Somogy vármegyei tiszti
főorvos, hogy a járás egészségügyi helyzetét és köreit meg-
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vizsgálja. A főorvost dr. Éhn
Kálmán járási tiszti főorvos és
a körorvosok kísérték körbe,
aki elismerőleg nyilatkozott a
csurgói járványkórházról, melyet teljesen kifogástalannak
talált.
Az intézmény falai között
aztán évtizedeken át kezelték
a járás fertőző betegeit. Az
elhunytakat átmenetileg az
épület pincéjébe helyezték el.
A TBC, a tuberkulózis, más néven tüdőgümőkór még sokáig
fertőzött térségünkben is. Az
1928-ban 16 fő befogadására
volt alkalmas az intézmény.

Állami Tüdőgondozó Intézetként működött tovább.
1970-ben megszűnt a csurgói járás, így a tüdőbeteg ellátást a nagyatádi tüdőgondozó
állományához csatolták. A dolgozókat, a felszerelést és a gépeket is átszállították Nagyatádra.
A kiürült épületnek új funkciót kerestek. Mivel addig a Rákóczi u. 110. emeletén működő idősek napközi otthonának
sok problémája volt a lépcsők
és a magas, nehezen fűthető
szobák miatt, így az intézmény
1978-ban átkerült a tüdőgon-

Fertőző beteg oltása

Újabb híreket aztán már csak
az 1930-as években hallhatunk
az intézményről, miszerint
Báró Inkey József, iharosberényi földbirtokos, az 1901-ben
Csurgón megválasztott térségi
képviselő, felsőházi tag, a Csurgó és Vidéke Gazdasági Kör elnöke, az 1928-ban 53 évesen
elhunyt felesége, Báró Inkey
Józsefné, Gróf Apponyi Terézia
emlékére 10000 pengős adományával alapította meg Csurgón a járványkórház helyén a
„Terézia” tüdőbeteg kórházat.
Célja az volt, hogy a betegeket, szegényeket és elesetteket
mindig támogató, jótékony szívű felesége emlékére egy a nevét és szellemiségét őrző gyógyító intézményt hozzon létre.
Az 1948-as államosítások
után igyekeztek eltörölni a régi
rendszerre utaló elnevezéseket, így a „Terézia” tüdőbeteg
kórház itt, ezen épületben már

dozó helyére.
Ettől az időponttól az épület
története már szervesen összeforrt a csurgói idősgondozás
kronológiájával, múltjával és
napjainkig tartó jelenével.
Mikor elődeink 1895-ben
elhatározták, hogy a mai Baskuti u. 3. szám alatti telken
egy a gyógyítást szolgáló intézményt alapítanak egy jó és
közös cél érdekében, nem gondolták, hogy az épület még 123
év múltán is be fogja tölteni
eredetihez hasonló funkcióját.
Hiszen ezek a falak bár
megújulva, de az eredeti fundamentumon és méretekben,
máig is szeretetre, lelki gyógyulásra, épülésre, jó szóra és
gondoskodásra váró embereket fogadnak be nap, mint nap.
VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA
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„Kinek a szekerét tolom?”
Csurgó környéki szólások, szóláshasonlatok, közmondások 2. (k-z)
Kaptad, mint a szamár a fület.
Két banya vitte rudon. – A „hol?” kérdésre válaszoltak vele, ha
valamit nem találnak.
Ki fia borgya? Kinek a gyereke?
Ki millent szakaszt, ollant szagol. Többnyire rossz döntés után
mondják. Maga választotta.
Ki minek nem mestöre, mögölő gyilkosa. A hozzá nem értő, meggondolatlanul valaminek a megjavítázához, elkészítéséhez fogó
emberre mondták.
Kinek Isten a baráttya, könnyen üdvözül.
Kinek a szekerét tolom? Nem tudja, kinek az érdekét képviselem,
kinek segítek ezzel.
Ki vót érted bocskorba? Annak mondják, aki hívatlanul, váratlanul
érkezik meg.
Ollan vagy, mint a kocsiba az ötödik kerék. Felesleges.
A kódis má a hetedik faluba jár. A későn kelőt ezzel ébresztették.
A kordé ekerüli a szamarat. A valós lehetőségeket meghaladó
igény, költekezés.
A koszos malac dönti föl a válút, v. rágja ki a zsákot. Sokszor a
szegényebb sorsú, ügyetlenebb mutatja többnek magát.
A könyér majd hazahoz.
Könnyebb egy ajtót betönnyi, mint százat kinyitanyi.
Köpty egyet, üjj rá, ha magas, sikáld el. Tréfás válasz arra a kérdésre, hová üljek?
Kötény alatt sok mindönt el löhet takarnyi – nem kell kibeszélni
mindent.
A kutyája se sánta. Semmi gondja.
Küccsön könyér visszajár.
Lovat ad alája. Dicséri, önbizalmát növeli.
Lössz, ha nem vót, verébszarba vérontás. Akkor mondják, ha nagy
elszántsággal vágnak neki nem biztosan sikerülő dolognak.
Lusta, mind a főd.
Madarat löhetne fogatnyi vele. Örül, felélénkült.
Madár látta könyér. Sokszor már megszáradt kenyér. A mezőről
hozták vissza, általában gyereknek kínálták, kedveskedtek vele.
Csik, zsiros a mácsik, könnyen lecsuszik.
Messzürü gyütt embör, azt mond, amit akar. A közösség nem vette jó néven, ha az éppen odakerült ember adott tanácsot.
Azér, mer bőr az egér, pocakos a patkány, szopd ki a liktyát. A
„miért?” kérdésre válaszolták főleg kisgyereknek, ha kíváncsiskodott.
Hónap után, mög azután, csütörtökön ebéd után Kíváncsiskodónak, ha nem akartak válaszolni a „mikor?” kérdésre. Vagy:
soha naptyán vaskeddön.
Kalán se esik le csördülés nékü.
Kipofásodott, mint a kölökgólya vagy mint a kanászbalta.
Mind jó, ami az ümögben van, de még jobb, ami az ijegben van.
Mulatás közben mondták.
Möglátnyi möl tejbü lösz túró. Ha valaminek a kimenetele még
nem látszik biztosnak.
A vak is azt mongya, majd mögláttyuk.
Mögtaláta a zsák a fóttyát. Az egymáshoz illő emberekre, párra
mondják.
Mög van vetve az ágya. Jókat evett, lehet inni rá.
Nem gyutott neki kendörfőd. A szomorkodó emberre mondták.
Nem kér önnyi. Használata nem kerül semmibe.
Nem kő mondanyi, verd mög Isten.
Néz mint a csik.
Néz mint a vasvella. Szúrós szemmel, mérgesen.
Nincs olan szekér, amire nem löhetne tönnyi egy vellával. A félig
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jóllakott embert tovább kínálják.
Ollan mint az ökörhugyozás. Nem egyenes.
Ólik asszon mind egyforma. (paradoxon)
Ordit, mint a sebös valagu kódis.
Az öndicséret büdös.
Pakó Sári, meszelés! Valamire készülődés esetén.
Parazsat a hasadra. Panaszkodik, de nincs oka rá (elsősorban vagyon, gazdagság esetén).
Ráüt a Laci a hátára. Ellustult. Lehet, hogy László naphoz vezethető vissza. Június 27-én általában meleg van.
Rossz fűre lépött. Nincs jó kedve.
Sállik a gyomra. Inni szeretne.
Sok szómájik van. Gazdagok. A kertben levő szalmakazal nagyságán le lehetett mérni a gazda vagyoni állapotát.
Sorba mögy, mint Szentpálon a bíróválasztás. A közeli Porrogszentpál kicsiny falu. Élete folyamán aránylag sok ember mondhatta magát bírónak.
Még a söprü is parancsol.
Száraz fára dörög. Ha lombhullás és rügyfakadás között villámlik
és dörög az ég – rendkívüli időjárás – nem jelent jót.
Szarbu aranyat nem löhet csinányi. Értéktelen dologból nem lehet jó tárgyat készíteni.
Szarnak, kárnak nincs gazdája. A rosszat nehezen vállalják el az
emberek.
Szél a tél, szar a hó.
Szömérmös kódisnak üres a tarisznyája. Gyakran mondták az
ételt elfogadni vonakodó embernek. A szömösnek áll a világ kiegészítő párja.
Tanujj tinó, ökör lösz belüled. Rosszallólag a tanulni, kiemelkedni
akaró emberre mondták.
Tartóztam az ördögnek egy utta. Értelmetlen dolgot végeztem,
hiába mentem el.
Többet kiván a szöme, mint a szája. A telhetetlen, torkos emberre
mondták.
Többet ér a sok sógor, mint a sok koma.
Többet ér egy vak lóná. A kisebb értékű tárgyakra mondták, amelyeket meg kell becsülni.
Töddide, töddoda embör. Önállóságra képtelen, elképzelés nélküli, befolyásolható ember.
Ujság a hasamba, betegség a pokóba. Ha valaki valamilyen újdonságot eszik.
Uj szita szögön lóg. Az új szerszámot, ruhát kímélték.
Urtu, bolontu e kő néznyi, mindönt föl kő vönnyi. A kiszolgáltatott, vagy a vitatkozásba belefáradt ember mondta.
Utnak, szónak sosincs vége, mönnyünk haza mindnyájan. Véget
vetnek a megunt társalgásnak.
Mögötte a vakcsibét. Arra a vőlegényre mondták, akit a lányos
háznál szívesen láttak, meg akartak fogni.
Viszked a tenyere. Legszívesebben ütne.
Mögy mint a veszödelöm. Gyorsan megy.
Valagára ver. Gyorsan, nagyvonalúan elintéz.
Vőm nem fijam, mönyem nem lányom. Vőnek, menynek lenni általában az alkalmazkodás kényszerét jelentette.
Vörös Gyura valaga. A „Mi lösz a vacsora?” kérdésre mondták tréfásan, főleg a gyerekeknek.
Zabba mönnek a lovak. Az elbóbiskoló kocsist ébresztették vele
HJ
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Tizenkét hónap-tizenkét alkotó

"Csak élni, élni emberek!
Időnk oly gyorsan elpereg,
egy perc csupán az élet...
de ez a perc lehet csodás
teremtő munka, alkotás,
amely megőriz téged."
Várnai Zseni
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A város 2018-as naptárában, felsorakoznak Csurgó és térsége alkotói, kikre méltán lehetünk
büszkék. Sorozatunkban bemutatjuk a hónap alkotóit. Szeptemberben Németh Zoltánné rongyszőnyegeit csodálhattuk meg a Történelmi Parkban megrendezett kiállításon.

Amikor a kiállítás megnyitóján
a Harmónia Kórus tagjai megleptek dalaikkal, ajándékkal,
azt hallhattuk, hogy téged a
Múzsa többször is homlokon
csókolt, hiszen a művészetek több területén is nagyon
tehetséges vagy. A kórusban
nem csak énekelsz, de az alapító tagok egyike vagy, viszed
az egyesület pénzügyeit, pályázatokat írsz. Már gyerekkorban kiderült a művészetek,
kézművesség iránti vonzalmad?

- Az egyik nagynéném itt volt
a kiállítás megnyitón, Budapestről, és látva a munkáimat
megjegyezte, Máté vér folyik
az ereimben… (Németh Zoltánnénak, Csurgói Máté Lajos
híres festőművész, grafikus a
nagybátyja) Egyébként a nagynénéim is mindannyian kézimunkáznak. Gyerekoromban
nem mutatkozott ez meg…volt
ugyan az iskolában gyakorlati
foglalkozásunk, ahol lehetőség
volt a kézimunkázásra, de például a horgolás vagy a hímzés
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A szőnyegszövés, a legrégibb kézműves technikák egyike. Homérosz Iliász című művében, vagy
akár az Ótestamentumban is említik ezt a kézműves mesterséget.
A szőnyeg eredete nem határozható meg pontosan, viszont a legtöbb szakértő egyetért abban,
hogy a közép-ázsiai nomád törzsek kezdhették el a szőnyeg készítését, és innen terjedt a Közel-Keletre majd a világ minden részére. A ma ismert legősibb szőnyeg az 1940-es években került elő a
szibériai Atlanti-hegységben. A dél-szibériai Pazirikban, egy jéggel borított sírboltban találták meg.
Magyarországra a XVI. században, a törökök hozták magukkal az ősi szőnyegszövési hagyományaikat. Idővel a magyarok megváltoztatták az ősi formavilágot, a színeket saját kultúrájukhoz igazították, és néhány szakértő szerint felülmúlták mestereiket, tanítóikat is.

egyáltalán nem fogott meg.
Kötni is akkor kezdtem el, amikor megszületett a fiam. Sok kis
ruhácskát kötöttem neki, meg
a férjemnek pulóvereket…De
hát nem vigyáztak rá, így abbahagytam. Aztán próbálkoztam
én mindennel…leginkább, ami
az anyaggal kapcsolatos. Mikor ideköltöztünk - ennek már
több, mint 20 éve - nekiálltam
például kosarat fonni. Akkor
meg is jegyezte az én kisfiam,
hogy most már tudja, hogy miért kellett ekkora házat venni…
Nagyon kemény, embert próbáló fizikai munka volt. Az első
kosárnak, amit csináltam most
dőlt ki az alja…Igaz, egész nyáron kint volt benne a virág.
Születésed óta Csurgón élsz.
Az iskoláidat is itt végezted
végezted?
- Itt tanultam. Az általános iskolát az egyes iskolában végeztem el, majd tizennégy évesen
Kaposvárra kerültem az óvónőképzőbe, hiszen Csurgón még
akkor nem volt. Kaposváron is
talán az én évfolyamom volt az
első. De nem fejeztem be, hazajöttem, és itt a gimnáziumban érettségiztem.
Milyen volt a gyerekkorod?
- Bennünket a húgommal
együtt szigorúan neveltek a
szüleink. Elmentünk az iskolába, a napközibe, onnan pedig
haza…nem voltunk azok az utcán csatangoló, szomszédoló
gyerekek. A Szabó Lipót utcában nőttünk fel, tizenhat éves
koromban költöztünk a Soltra
utca négylakásos társasházába.
Sajnos hamar félárván maradtunk, édesapám nyolcadikos
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koromban halt meg.
Anyukádat, nagymamádat láttad kézimunkázni?
- A nagyanyám horgolt, nagyon
sok szép függönyt, ágyterítőt…
annyira aprólékos munkának
tartottam, hogy én azt soha
meg sem próbáltam. Édesanyám kiskoromban nem emlékszem, hogy kézimunkázott
volna, gondolom nem volt ideje mellettünk, viszont mikor
középiskolások voltunk, több
ruhát varrt nekünk.
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Megcsinálta nekem a sorváltós
szövőkeretet. A tanfolyamon
megtanultuk az alapokat, ami
tulajdonképpen nekem elég
is volt ahhoz, hogy elkezdjem
a munkát. Még meg vannak az
első darabok, amiket készítettem.

Van úgy, hogy nem sikerül,
amit elterveztél?
- Persze…Most a sakktáblaszerű minta izgat, ezen dolgozom…ha nem úgy néz ki, ahogy
szeretném, akkor jön a visszabontás.

Az ötleteket, mintákat honnan
veszed?
- Amikor elkezdtük a tanfo-

Honnan szerzed be a szövéshez szükséges anyagokat?
- Eleinte a háztartásban fe-

A szőnyegszövést mikor kezdted?
- Eleinte agyagozni jártam, még
a régi művelődési házba, a Gál
Julikához. Érdekes, hogy az
nem fogott meg…sokszor még
ötletem sem volt, hogy mit is
csináljak, minek is álljak neki.
A szőnyegszövés egészen más!
A szövés alapjaival körülbelül
15 évvel ezelőtt ismerkedtem
meg, a Pallag Kati vezetésével.
Rögtön tudtam, hogy én ezt
akarom. Már az első foglalkozásra úgy mentük a férjemmel,
Zolival, hogy hozta a centit, papírt, lerajzolta a szövőszéket.
A következő alkalomra nekem
már saját szövőszékem volt.
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lyamot, egy csomó mintát lerajzoltunk, ezek alapján dolgoztunk. Kati főként a népies
vonalat képviselte, ami engem
egy idő után már nem elégített
ki igazán. Ezek után kezdtem el
a „Torontáli” jellegű geometrikus mintákkal kísérletezgetni,
amiben főként a négyzetek, háromszögek, rombuszok válta-

leslegessé vált anyagokat,
kinyúlt pólókat, ágyneműket
használtunk
alapanyagként.
Felszabtuk a férjemmel 2-3
centiméteres darabokra, majd
összevarrtuk. De hát rengeteg
anyag kell egy szőnyeghez! Így
később a Napsugár szabászatáról megmaradt hulladék anyagokat használtuk. Van olyan,
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A civil szakmád a számok világához, a realitáshoz kötött,
hiszen 42 éves munkaviszonyod jelentős részében pénzügyesként
tevékenykedtél.
Talán éppen ezért választottál
magadnak egy teljesen más
irányú hobbit?
- Igen, szerintem ez oldotta a
munkám…ebben találtam meg
a kikapcsolódást.

Milyen színekkel szeretsz dolgozni?
- Én mindig úgy állok neki,
hogy most vidám színeket
használok, de nem sikerül…Abból indulok ki, hogy mire használjuk a rongyszőnyegeket.
Lerakjuk az előszobába, földre,
járunk rajta…itt nem célszerű a
világos színeket használni. Bár
pirosat, kéket egyre többször
szövök a szőnyegekbe.

FoTÓ: SZABÓ BALÁZS

Az érettségi után nem tanultál
tovább?
- Akkor nem, de a munkám
végzéséhez szükséges volt a
továbbtanulás, így már munka közben jártam a közgazdasági szakközépiskolába, majd
mérlegképes könyvelő lettem.
Emelett még számos tanfolyamot elvégeztem.

terveztem, hogy átnézem őket,
de sajnos elmaradt.

koznak. Manapság az internet
segítségével kitárult a világ.
Először mindig megtervezem,
lerajzolom a mintákat.

ami 2-3 méteres, van, ami 5060 centis. A mai napig van belőle, egy kis mellékhelyiségbe
vannak bezsákolva. A nyárra

Hogyan zajlik a szőnyegkészítés folyamata?
- A szövés első lépése a keret
felvetése. Az én állványom
mérete miatt - 180 cm - ez
kétemberes feladat, amiben a
férjem van a segítségemre. Ő
nagyon sokat segít nekem! Akkor is, amikor elérek egy bizonyos szintig, és át kell fordítani
az addig elkészült szőnyeget,
hogy tudjak tovább dolgozni.
Maximum 3 méter hosszú és 90
centiméter széles szőnyeget
tudok készíteni. Ha szélességét
is eldöntöttem, akkor utána le
kell kötni a segédpálcán. Én
használok még egy lécet, hogy
a szőnyegnek legyen rojtja is,
ezen kívül praktikus is, hiszen
tart is. Aztán a felvető szállal
szövök néhány sort, majd jön,
ahogy elképzeltem! Ennek csak
a saját fantáziám szab határt!
Miket készítesz a szövőkereten?
- Elsősorban szőnyegeket, amiket akár falvédőként is lehet
használni, de lábtörlők, ülőpárnák - székre, padra - is készülnek. Van olyan szőnyegem, ez
a kiállításon is szerepel, amelynek még nevet is adtam. A piros színei miatt „Naplementének” neveztem el.
Mennyi ideig tart egy szőnyeg
elkészítése?
- Ha elkap a hév, meg érdekel
a minta, amit kitaláltam, akkor
azért ott tudok ülni 2-3 órát!
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Nyugdíjasként talán több időd
is van?
- Hát ezt nem mondanám…
pont, hogy úgy érzem, semmire sincs időm…A közéleti tevékenységeim mellett (Cantemus
Női Kar, majd a Harmónia Kórus, Servi Caritati Alapítványi
tevékenység) nagy sikere van
az általunk készített fűszeres
olajba eltett fürjtojásainknak,
amit az én párom füstöl. De
mindig kísérletezünk. A 42 évi
házasság alatt a férjem minden
gondolatomat kitalálta, és mindig segít az én kreatív ötleteim
megvalósításában. Most, hogy
volt a gomba szezon, mindent
kitaláltunk…gombapástétomot
késztettünk, elraktuk sütve,
olajba, sóslébe...nem tudjuk
milyen lesz, de majd kiderül. Ez
is kézműves munka. A szövés
inkább őszi, téli munka…borús
időben szoktam csinálni. De
olyankor nem is találom a helyem, ha nincs felvetve a szövőszék, és nem tudok odaülni
elé. Nyáron nincs rá nagyon
idő. Nagy a kert, sok ott a mun-

Hogyan válogattad össze a kiállítás darabjait?
- A kiállított darabok többségét
gőzerővel már a felkérésre készítettem. Nem sok volt készleten. Bár többen a rokonságból
felajánlották, hogy a kiállítás
idejére visszaadják az általam
ajándékba készített szőnyegeket, de úgy gondoltam, hogy
azok a darabok, amiket már
több éve használnak, nem mutatnak úgy, ahogy én szeretném.

Milyen érzésekkel töltött el,
amikor felkértek a naptárban
való szereplésre, kiállításra?
- Nagyon jól esett akkor, de
amikor kiderült, hogy kik lesznek még a társaim ebben az
alkotókörben, akkor kicsit elbizonytalanodtam, hogy mit kezdek én a rongyszőnyegeimmel,
amikor ott festmények, ékszerek, díjazott alkotások fognak
szerepelni. Én a használati tárgyaimmal hogy kerülök ide? De
hát meggyőztek a szervezők.

Eladásra készítesz többnyire, vagy ajándékba adod a
szőnyegeidet?
- Tudod, először mindenki
szőnyeget kapott a családban…
ballagásra, karácsonyra, névnapra... mindenféle alkalomra.
Kisebb szőnyeget, nagyobb
szőnyeget. Persze adtam is el
belőle, de nem ez jellemző.
Annyiért úgysem tudnám eladni, amennyi munkám benne
van. Csak úgy csináltam pénzért, ha valaki megkért egy
konkrét munkára. Volt, hogy

tombolának ajánlottam fel. Bizony most már, akinek adtam
az első darabokat, azért, ha
használták –márpedig remélem, hogy használták – lassan
tönkremennek. Főleg, ahol
gyerek van. Majd készül a következő…

éppen egy volt sötétítőfüggönyből készítettem a székekre párnákat. Ez is újrahasznosítás. Egy lábbal hajtós Zinger
varrógéppel. Ennek is meg van
a maga története. Most, hogy
nem szövök, nagyon sokat varrok vele.
A fiad nem örökölte a kézügyességed?
- Így nem, de azt gondolom,
szakácsként is fontos ez. Három étteremre főz. Ő 20 éve
Pécsen él, lassan családot alapít, amit már érthető módón
így, hogy én is betöltöttem a
hatvanat, nagyon várunk. Tervezzük is, hogy közelebb költözünk hozzá.
FoTÓ: SZABÓ BALÁZS

ka.

csurgo.hu/csurgoeskornyeke

Igazán sose számoltam össze,
de ha nem csinálnék mást, akkor szerintem két nap alatt elkészülnék vele. Bár ez az anyag
vastagságától is függ. Az a jó,
hogy ezt, ha van valami más feladatom, nyugodtan abba lehet
hagyni…itt nem kell számolni
a szemeket, mint mondjuk a
kötésnél…ezt ott folytatom,
ahol abbahagytam. („…Közben
megfőzi a fürjtojást, elrakja olívaolajba, vagy a hetente hozott
5 liter házi tejből elkészíti a finom túrót, sajtokat…” szól közbe a férj, Németh Zoltán)

Amikor látod a régebbi munkáidat, azokon látod a hibákat?
Gondolom az eltelt évek alatt
a technikád sokat fejlődött.
- Hogyne! Nem csak a régebbiekben, még a mostaniakban
is van hiba….Már tudom, hogy
szorosabban kell lekötni azt
az első sort, vagy duplán megcsinálni, mert ha nincs elég
szorosan lehurkolva, akkor
szétcsúszhat. Erre már nagyon
odafigyelek.
Az újrahasznosítás központi
kérdés nálatok?
- Igen! A férjem képes autóval
megállni, ha meglát egy csavart az úton…hátha jó lesz valamire. A szemetet szelektíven
gyűjtjük, a komposztálóra öntjük a szerves hulladékot. Most

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

Mi a célod az alkotással?
- Alkotómunkámmal egyben a
környezetemet is védem. A kidobásra ítélt haszontalan holmiknak adok új életet, és készítek belőlük valami hasznosat.
Emelett fontos, hogy örömet
szerezzek vele annak is, akinek
adom!
Ahogy azt Várnai Zseni írta,
a teremtő munka, az alkotás,
megőriz. Megőrzi az emberi kéz
munkáját az utókornak. Benne
van az alkotó élete, története,
érzései. S az alkotással hozzájárulunk a kultúra, az évezredes értékek gyarapodásához.
A Zsuzsa által megálmodott
szőnyegek, használati tárggyá
válva megőrzik otthonunk melegét, lábaink nyomát.

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.
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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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FoTÓ: CLIFTONDALECC.NET/FAITH-MATTERS

Gondolatok a Hála világnapján

„…A boldogság kulcsa ugyanis az alacsony elvárás, a kevesebbel való megelégedés,
a választási szabadságunk önmagunk általi tudatos korlátozása, a döntéseink melletti
elköteleződés, a jelenlegi életünk megbecsülése, és a hála amiatt, ami már a miénk.”
Pál Ferenc

14

bereket… többre-jobbra vágyunk, morgolódunk, bántunk másokat, átgázolunk
másokon saját önös érdekeinket szem
előtt tartva, nem figyelünk senkire és semmire, néha még magunkra sem, csak monoton telnek napjaink, aztán elfáradunk,
majd belefáradunk.
Szerencsére azonban léteznek ellenpéldák is!
Hálát adni fontos. Hálát adni nélkülözhetetlen. Ne csak a hála világnapja alkalmából keressük a módját a hála kifejezé-

„A szeretet és a hála minden negativitást felold, bármilyen formát öltsön is. Ez a
két érzés képes tengereket szétválasztani,
hegyeket megmozgatni, és csodákat véghezvinni.”
Rhonda Byrne
FoTÓ: NEWS.WJCT.ORG

A köszönöm csak üres frázis sokaknak,
talán csak egy belénk nevelt szó, amit automatikusan odamondunk annak, aki éppen segítséget adott nekünk valamiben,
vagy akitől kaptunk valamit. Mondjuk,
mert mondanunk illik és pont! A hála más!
Egy belső késztetés. Általában hálásak akkor vagyunk, ha valaki kimagasló dolgot
tesz értünk, egy olyan élethelyzetben,
amikor rá vagyunk szorulva a segítségre,
amikor elesettek vagyunk, nem tudjuk, mi
lesz. Ilyenkor valami más dimenzióba kerülünk. Ez az érzelem az, ami újra előhívja
bennünk az érzést, hogy milyen kicsik, tehetetlenek és gyengék lehetünk egyedül.
Amikor eltűnnek a társadalmi határok, eltűnik az anyagi gazdagság, amikor csak az
ember számít. A hála több, mint a köszönöm!
A Hála világnapjának ünnepe egészen
1965-re nyúlik vissza, amikor Hawaii szigetén, az ENSZ találkozón megfogalmazták, eljött az ideje, hogy meg kell becsülnünk és hálát kell adnunk mindazért a sok
jóért, ami körülvesz minket. Azóta minden
évben szeptember 21.-én ünnepeljük a
hála világnapját, talán azért is, mert a nemzetközi békenappal azonos dátumra esik.
Rohanó világunk és a technika vívmányai elidegenítették egymástól az em-

sének! A hála azonnal felébreszti és életre
hívja belső boldogságunkat. Ahhoz, hogy
szerencsésnek vagy szerencsétlennek
mondhatjuk-e magunkat jelenlegi helyzetünket illetően, már nem is férhet kétség.
Gondoljunk csak bele, milyen sok kedves
ember vesz minket körbe, milyen sok gondos kéz teszi szebbé az életünket. Hogy
milyen szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy élünk, hogy a Földnek ebbe
a zugába születtünk, hogy egészségesek
vagyunk, hogy van kiért felkelnünk, van
szerető családunk. Hogy van étel és ital az
asztalunkon, hogy van munkánk…és még
sorolhatnám!
A Hála világnapján éppen ara akarják
felhívni a figyelmet, hogy jobban meg kellene figyelnünk milyen világban is élünk…
hányan vannak olyanok, akik az életben
maradásért küzdenek! Ahhoz, hogy őszintén, mélyen hálásak legyünk azért, ami
adatott számunkra, a médiából áradó újszerű fenyegetettség felébreszti azon ösztöneinket, amelyek rámutatnak létezésünk
hétköznapi csodáira. Amit legtöbbször természetesnek vesszük.
Kérem, tartsanak velem! Akár nap
minden percében, vagy csak reggelente,
ahogy kinyitjuk a szemünket, vagy esténként, lefekvés előtt. Adjunk hálát a legegyszerűbb dologért is, ami történik velünk!
Ha ránk mosolyognak, mi is mosolyodjunk
el. Amikor arcunkon érezzük a napsugarak melegét, vagy az esőcseppek súlyát!
Ahogy megcsodáljuk a körülöttünk levő
természetet! Hogy szeretnek bennünket, s
mi viszont szerethetünk! Egy meghitt pillanatért, a lehetőségekért, bármiért, ami
a szívünket örömmel tölti el! Tegyük fel
magunknak a kérdést! Miért, kinek lehetek
hálás az életemben? Nagy változásokat tapasztalhatunk!
A hála így működik…Ennyire könnyen.
Ennyire egyszerűen.

BV
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Csurgón minden adott az utánpótlás számára
Interjú Harsányi Gergely 172-szeres magyar válogatott kézilabdázóval
hiszen a gyerekek játékos keretek között ismerhetik meg az
adott sportágat. Csurgón már 4.
éve van ez a kézilabdatábor és
nagy érdeklődés, hiszen rengeteg gyerek vett részt rajta. Ez
nem olyan, mint az iskolában
egy kötelező testnevelés óra,
vagy egy kötelező edzés, hanem sokkal felszabadultabban
tudnak játszani. Fontos, hogy
ilyen jó edzőkkel tudnak együtt
játszani, mint a Fecó és a Tündi,
hiszen szakmailag is egy olyan
pluszt kapnak a gyerekek, amit
magukkal tudnak vinni majd,
ha ezt a sportágat versenyszerűen szeretnék űzni.

2018 augusztus 4-6-a között került megrendezésre a IV. Csurgói Női Kézilabdatábor
a Csurgói Női Kézilabda Club szervezésével, 6 és 11 éves kor közötti lányok számára. A
táborba vendégül hívták Harsányi Gergely 172-szeres magyar válogatott kézilabdázót,
aki örömmel tett eleget a felkérésnek és jött el Csurgóra. Élményeiről és tapasztalatiról
mesélt a tábor végén.
Meséld el a tapasztalataidat
kérlek, mit gondolsz Csurgóról, hogy érzed magad nálunk?
- Én Csurgóra mindig ellenfélként jöttem, hiszen több mint
20 évig kézilabdáztam, ebből 8 és fél évet Tatabányán.
Gyakorlatilag az egyik legnagyobb ellenfelünk folyamatosan Csurgó volt, rengetegszer
játszottunk
bronzmérkőzést
velük és nagyon nagy csatákat
vívtunk. Egyrészt nagy élmény
volt idejönni, másrészt nagy
harcok vártak ránk és jó azt látni, hogy egy ilyen kis városban
az ország szélén egy ilyen ütőképes csapatot tudtak összerakni, hiszen most már tényleg
elmondható, hogy Csurgó egy
kézilabda fellegvár lett. Rendkívül erős a férfi csapata, és

szépen fejlődik a női ága is. Nagyon jó egyébként, hogy a női
és a férfi vonal együtt erősödik.
Most pedig a Molnár Feca,
jó barátom meghívására érkeztem a gyerekekhez kézilabdatáborba. Nagyon jól éreztem
magam, aranyos, csillogó szemű gyerekek vártak, akikkel
együtt is játszottunk picit, utána beszélgettünk is kicsit. Nagyon kedves volt a fogadtatás.
Jó érzés volt nem ellenfélként,
hanem barátként idejönni.
Mit gondolsz a kézilabdatáborról, mennyiben járul hozzá
ahhoz, hogy a gyerekek megszeressék ezt a sportot és versenyszerűen űzhessék?
- Ez mindenképpen egy nagyon
jó kezdeményezés, hiszen ezek

a táborok lehetőséget adnak
a gyerekeknek, hogy a szabadidejüket nagyon hasznosan
töltsék és megismerkedjenek a
sporttal. Nem csak a kézilabdára gondolok, lehet ez bármilyen
sport, mindenképpen hasznos,

Izgatottan figyelték a gyerekek
Harsányi Gergely szavait

Hogy fogadtak a gyerekek? Milyen érzés volt köztük lenni,
és milyen élményekkel térsz
haza?
- Nagyon kedvesek voltak, sokkal fiatalabbak nálam és nem
tudom, hogy mindenki ismer-e,
de hamar befogadtak és ez a
sportnak egy sajátossága, hogy
beálltunk a játékba és gyakorlatilag azonnal csapattársak
lettünk. Nagyon jó volt átélni,
hogy ennyire befogadóak voltak. Végül döntetlen lett a játék, mert nagyon boldog volt
mind két csapat, a Fecó ellenfél
volt és mi is kitudtunk egyezni
egy baráti döntetlenben. Vis�szatérve a gyerekekre, nagyon
barátságosak voltak és ők készültek arra, hogy érkezek,
külön kérdéseik voltak felírva
papírra, tehát nagyon jó érzés
volt és megtisztelő is egyben.
A kérdéseik alapján pedig arra
következtetek, hogy tényleg
érdekli őket a sportág, hogy
hogyan lehet eljutni magasabb
színvonalra, hogyan lesz valamiből eredmény, ki az én példaképem és ők is elmondták,
hogy nekik ki a példaképük.
Nem meglepő, hogy legtöbben
Görbicz Anitát említették.
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Harsányi Gergely 172-szeres magyar válogatott kézilabdázó
és Szászfalvi Bence a CSNKC ügyvezető elnöke

Mit gondolsz szakmai szemmel nézve a gyerekekről, mint
utánpótlásról? Van bennük akkora lendület, akarat, illetve
kitartás, hogy életvitelszerűen űzzék a kézilabdát?
- Ez nagyon sok mindentől
függ. Úgy gondolom, hogy minden feltétel adott ahhoz,hogy
megszeressék ezt a sportot,
hiszen nagyon jó edzők dolgoznak velük és nagyon játékos gyakorlatokat mutatnak
nekik. Azt láttam rajtuk, hogy
örömmel fáradtak el, élvezték
a játékot. Tehát azt gondolom,
hogy nagyon jó úton vannak.
Azt, hogy ők folyamatosan
fent tudják-e tartani magukban, (például azt, hogy Görbicz
Anita a példaképük, ami végig
sokat fog nekik jelenteni) amikor majd kiállnak mérkőzésre

ahol testközelből megláthatják, hogy milyen több ezer em-

Ha ezek összeadódnak, akkor
biztos vagyok benne, hogy a
sportág mellett tarthatóak, ha
a fejlődésükhöz minden háttér adott és ők tudnak játszani.
Márpedig itt Csurgón minden
adott és már egész fiatal kortól
kezdve tudnak velük foglalkozni és ott van előttük a cél, hogy
van felnőtt csapat, ahova majd
bekerülhetnek. Tehát minden
adott ahhoz, hogy ők megmaradjanak a sportágnak. Illetve fontos megemlíteni azt is,
hogy tényleg olyan gyerekek
gyűltek itt össze, akik szeretnék kipróbálni a kézilabdát és
önszántukból jöttek el erre a
táborra. Ennek pedig még na-

Molnár Ferenc vezetőedző, szakmai igazgató /CSNKC/, Harsányi Gergely és
Szabó Tünde másodedző (felnőtt), utánpótlásedző (ifi,serdülő,U8)/CSNKC/

ber előtt játszani, és átveszik
ezeket az érzéseket, ez mindmind hatással lesz majd rájuk.

gyobb megtartó ereje van.
Mennyire volt nehéz megolda-

nod, hogy itt lehess? Sok ilyen
jellegű megkeresésed van?
- Azt gondolom, hogy nagyon
jóleső érzés minden sportolónak, ha ilyen jellegű felkérést
kap, nekem különösen, hiszen
nekem is van két gyerekem,
édesanyám tanítónő volt és nagyon szeretek gyerekek között
lenni. Tehát a lehetőségeimhez
mérten igyekszem ezeknek
a felkéréseknek eleget tenni. Pályafutásom alatt nagyon
sokszor volt ilyen, az élsportot ugyan befejeztem már, de
remélem, hogy lesz még sok
ilyen lehetőség.
Nagyon jó érzés amikor mosolygó szemekkel érdeklődnek, és hetek múltával is jó érzés visszaemlékezni, jó tudni,
hogy pozitív hatással voltam
a gyerekekre. Szóval emiatt is
próbáltam ennek a felkérésnek
is eleget tenni, másrészt pedig
amiatt, mert Molnár Fecó a legjobb barátom és nyilván még
fontosabb volt, hogy az ő munkáját, illetve a tábor többi szervezőjének a munkáját is megtiszteljem azzal, hogy eljövök.
Nagyon jól esett a meghívás.
Nagyon örülnénk neki, ha jövőre is eljönnél, de gondolom,
hogy a mai nap folyamán ezt
már sokan mondták neked.
- Igen, ha lesz meghívás, akkor
nagyon szívesen.
FZS

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

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

http://csurgo.hu/hu/turizmus/csurgo-kartya
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