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Vidám Gyermeknap

A Csurgó Járási Család-és
Gyermekjóléti Központ és Szolgálat hagyományokhoz híven
idén is megrendezte a kistérségben élő hátrányos helyzetű
gyerekek részére a Gyermeknapot. A meghívást 60 gyerek

fogadta el a környező településekről. A változatos program
rendkívüli fizika órával kezdődött, ahol Kiss Balázs tanár úr
érdekes kísérleteket mutatott
be. Az interaktív órán a gyermekek maguk is kipróbálhatták

az eszközöket. Ezt követően
zsonglőr műsor, majd sorversenyek színesítették a
délutánt. Az Csurgói Közös
Önkormányzat jóvoltából
az udvaron, népi játékokat
próbálhattak ki a gyermekek, a szolgálat épületében
pedig nagy érdeklődés kíséretében arcfestés várta
őket.
A nap zárasaként bőséges uzsonna, csokoládé és
jégrém várta a gyerekeket.
A Gyermeknap megvalósításához a szolgálat ezúton is köszöni a felajánlásokat Melhardt
Miklósnak, a Dynamic Csurgó
ügyvetőjének, Papp Gyulának,
a berzencei Papp Pékség tulaj-

donosának. Ezen kívül a települések
Önkormányzatainak,
akik a helyszínre és haza szállítottak a gyermekeket, a helyi
általános iskolák dolgozóinak,
akik a gyermekek kíséretében
és felügyeletében nyújtottak
segítséget.
A rendezvény lebonyolításához a szolgálat egyesülete,
a Kistérségi Rászorulók Egyesülete az idei évben 40.000 Ft
támogatást nyert a Csurgó város Önkormányzata által kiírt
pályázaton.
Buzásné Mester Bernadett
Csurgó Járási Család-és
Gyermekjóléti Központ és
Szolgálat
Intézményvezető

Roma lányok esélyeinek megteremtése a Csurgói Járásban

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
megbízásából, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdetett
a roma lányok korai iskolai elhagyásának
megelőzésének támogatására („Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése” ROM-ISK-15-2015-0039). A Csurgó
Járási Család- és Gyermekjóléti Központ és
Szolgálat támogatási kérelmét a döntéshozó 7 098 980 Ft összegű támogatásban
részesítette
A pályázat 5 hónapja alatt 30 fő roma
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lány részvételével szükséges és hasznos tevékenységeket valósítanak
meg. A Család- és Gyermekjóléti Központ szociális munkatársai úgy
gondolják, hogy a roma
gyerekek kiemelkedésének egyetlen lehetséges
útja a tanulás. Azoknak
a gyermekeknek, aki
a tanulásban egyedül
nem boldogulnak, előre egyeztetett időpontban korrepetálást tartanak a programban
résztvevő pedagógusok.
A cigányság támogatása interkulturális,
anti- diszkriminációs és szociális programokkal lehetséges. Ezt a célt szolgálják a
pályázatban az egészséges életmódról, az
alapvető higiénés szokások kialakításáról,
az egészséges táplálkozásról szóló előadások, és a beszélgetések a családi életre
nevelésről, a párkapcsolati erőszakról. Az
önvédelmi oktatás segítséget ad a későbbi áldozattá válás elkerüléséhez. A programban alapvető gyakorlati tudást
szerezhetnek a résztvevő lányok, főzési alapismeretekből. A pályázatban
fontos elemként jelenik meg a rendszeres testmozgás illetve a hasznos
szabadidő eltöltés (kézműves foglakozások).
A lányok 3 napos önismereti tréningen vehetnek részt Egerszalókon,

Fanó Magdolna önismereti szakember vezetésével, ahol a női szerepek köré szerveződik a program, emellett a mindennapokban hasznosítható ismeretekre tehetnek
szert (befőzés, tartósítás, ültetés, vetés,
állattartás).

A projekt ideje alatt egy alkalommal a
Kavicsok Playback Színház előadásán vehetnek részt. A társulatot roma fiatalok
alkotják, akik leginkább a romákat érintő időszerű problémákat dolgozzák fel a
színpadon. Nem utolsó sorban Budapestre
kirándulnak, ahol megtekinthetik a Parlamentet, a Csodák Palotáját és a Fővárosi
Nagycirkusz előadását.
A preventív programok célja, a résztvevő gyerekek iskolában tartása, tanulmányaik eredményes folytatása, motiválása, céltudatosság, egészséges jövőkép,
felelősségtudat, önmegvalósító képesség
kialakítása, integráció elősegítése, devianciák kockázatának csökkentése.
BV
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Minden eddiginél többen szálltak versenybe a XII. Csuszafesztiválon

meth József és zenekara, valamint a Tihanyi Vándorszínpad.
A kulturális programok zárását
a Szép Nyári Nap című musical
előadás adta.
A szombati napon a csuszáé
volt a főszerep. Kora reggeltől
rotyogtak a fazekakban, kondérokban a legkülönlegesebb íz- és illatvilágot
kínáló,
ínycsiklandó
finomságok. Receptekben pedig idén sem volt
hiány, hiszen a csusza,
mint főétel és a csusza,
mint köret kategóriában
is szép számmal készültek versenyételek.
A zsűri végül a Gasztro sokk - Rakott csusza
vanilia öntettel és alma
chutnyval, valamint a
Konyha ördögei - Csuszaágyon
dagonyázó
sertéskaraj ételeit dí-

Évzáró piknik a Csokonai
Irodalmi Körben

2016. június 11-én tartotta zárórendezvényét a Csokonai Irodalmi Kör. Egy
tartalmas, eseményekkel teli év után, egy

jazták az első hellyel. Különdíjban pedig Verebély - Bryndza-s csusza szalonnával étele,
valamint Laci(K)onyha - Sutacsuszája részesült.
A változatos ízvilágot kínáló csuszaételek mellett,
gyermekprogramok,
kutya-

szépségverseny,
díjátadók,
néptáncbemutató és íjászati
bemutató is színesítette a rendezvényt. Az idei Csuszafesztivál sztárfellépői az Irigy Hónaljmirigy, Kasza Tibi és Bárány
Attila volt.
SZB
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Kulináris csuszaételek, valamint határon átnyúló sokszínű
kulturális és gasztrofesztivál
várta a hétvégén Csurgóra látogatókat. Rekordszámú, tizenkilenc csapat, több mint húsz
féle csuszát készített.
Igazi ízkavalkáddal várta
június 3-án, valamint 4-én a
kikapcsolódni vágyókat a XII.
Csuszafesztivál. A hagyományoknak megfelelően, immár
12-ik alkalommal szálltak versenybe a környék főzőcsapatai,
hogy különleges receptjeikkel
meggyőzzék a zsűrit arról, hogy
csuszában lefőzhetetlenek.
A kétnapos rendezvény
első napját a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola drámacsoportjának előadása indította,
melyet T-Boy - Zámbó Jimmy
emlékműsora követett. A programokat olyan, már jól ismert
fellépők folytatták mint Né-

délutáni piknik keretében,
finom enni és innivalók
kíséretében ültek le átbeszélni az elmúlt év történéseit.
A 2015. április 11. óta
működő kör már számos
rendezvényt tudhat maga
mögött. 2 alkalommal rendezték meg a Költészet
napját.
Összeállították
és kiadták a saját szerzeményeiket
tartalmazó
„Csurgói antológia” című
versgyűjteményt. Vendégművészek segítségével nagy sikerű Adventi felolvasó
estet tartottak. Tagjaik több alkalommal

is szerepeltek különböző városi rendezvényeken. Kétheti találkozásaik alkalmával hazai és külföldi írók, költők munkásságából felkészülve bővítették irodalmi
ismereteiket. A tagok versei több ízben is
megjelentek a helyi újságban. A 14 alapító
tagsági létszám három fővel még bővült is
az év folyamán.
A nyári szünet után, szeptembertől
máris új tervekkel készülnek. Eddigi programjaik megtartása mellett szeretnék felvenni a kapcsolatot, más esetleg testvérvárosi irodalmat kedvelő körökkel vagy
egyesületekkel, valamint a névadó Csokonai Vitéz Mihály műveiből is terveznek egy
önálló felolvasóestet.
VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA
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Harminc éve halt meg Pókos Ferenc tanár úr

Előző számunkban jeleztük, hogy 30 éve
elvesztettük a gimnázium három meghatározó tanáregyéniségét: Pókos Ferencet,
Raksányi Lajost, Medgyasszay Gy. Bélát.
Születésnapján Raksányi Lajosra emlékeztünk, most a február végén elhunyt Pókos
Ferencre.

Az 1950 óta már Csurgóhoz tartozó Alsok községben született 1913-ban. Óvodás korában már Csurgó „Óvárosában”
lakott. A Csokonai utcai református elemi négy osztálya után a Csokonai Vitéz
Mihály Református Gimnázium tanulója
lett. Érettségi után Debrecenbe került,
az egyetemen négy évig egyháztörténeti
szemináriumot vett fel, érdeklődése neveléstörténeti és művelődéstörténeti irányban mélyült el. Révész Imre professzor
ajánlatára segédtudományként felvette a
latin- történelem szakot, amely életpályát
jelentett számára. 1937-től 1940-ig a híres holland utrechti egyetemre került, de a
háború vihara elsodorta. 1937-ben református lelkészi, 1942-ben tanári oklevelet
szerzett. Először 1941-ben volt helyettes
tanár Csurgón, majd 1942-ben a Debreceni
Kollégium állományába került. 1947-ben
innen hívták haza Csurgóra. Nagy munkát
végzett a Nagykönyvtár megmentésében,
rendezésében. Az iskolatörténet értő kutatója, kiváló történelem- és latintanár volt.
Két tanítványa, Bakonyi Imre és Fehér Rózsa az Országos Középiskolai Tanulmányi
Versenyen első helyezést ért el történelemből. 1973. december 31-ével vonult
nyugdíjba. Az 1974/75-ös tanévben 1975.
május 10-ig fél állásban latin-angol tanárként, az 1975/76-os tanévben szerződéssel francia tanárként alkalmazták 1984ben megbetegedett, kórházba került. Az

Családi délutánt tartottak a Kézmű
Közhasznú Nonprofit Kft. csurgói üzemében

év nyarát és őszét még Csurgón töltötte.
Ekkor járt még egyszer, utoljára szeretett
iskolájában. December elején a türjei szociális otthonba került. Nagyváthy utcai házát a rokonok eladták. Könyveit 1985 nyarán a zalaszentiváni általános iskola egyik
termébe szállították Pókos Ferenc hiteles
szándéka szerint azzal a céllal, hogy különválogassa. A csurgói szomszédok úgy
tudják, hogy a csurgói gimnáziumra ás a
debreceni kollégiumra gondolt. Személyes
tragédiája, hogy Zalaegerszegen élő húga,
aki legfőbb támasza volt, megbetegedett,
és rövidesen meghalt. A türjei otthonban
csendesen hunyt el 1986 februárjában.
Február 28-án Zalaegerszegen temették
el. Csurgó Város Önkormányzata 1992.
május 14-én a legmagasabb kitüntetésben, a Pro Urbe- díjban részesítette. 1999.
május 28-án kedves tanítványa, Dr. Seffer
István a Nagykönyvtár bejáratánál emléktáblát állíttatott az emlékére. „Szellemóriás tanárok árnyékában nőttünk fel. Pókos
Ferenc tanár úrra emlékezve az Úr 1999.
évében hálás tanítványai.” Latin nyelvet,
természetrajzot, történelmet és gazdaságtant tanított.
Aki többet szeretne tudni róla, néhány
lelőhelyet felsorolunk: A Csokonai Vitéz
Mihály Gimnázium Arcképcsarnoka. Csurgó és Környéke, 1994/9, Pókos Ferenc:
Csurgói emlékeimből. In. Csurgó és környéke kalendáriuma 1986- 1987. Csurgó,

Adománygyűjtés

FoTÓ: FERLETYÁK MÁRK

KEDVES SZÜLŐK!

Közel 100-an, köztük munkavállalók, munkatársak és családtagok is részt vettek május 27-én a Kézmű Közhasznú Nonprofit
Kft. csurgói üzemében szervezett családi délutánon. A kellemes
hangulatú, rendezvényen színes programok várták a résztvevőket.
A Kézmű Közhasznú Nonprofit Kft. csurgói üzeme továbbra is
várja megváltozott munkaképességű munkavállalók jelentkezését. Személyesen érdeklődhet: Fábián Tamás (Csurgó, Iharos út 2.),
E-mail cím: fabian.tamas@kezmu.hu, Telefonszám: +36 20 499 49
98
SZB
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Kérjük a kedves szülőket, hogy segítsék a nyár
végi adományosztást, ezért:
a feleslegessé vált, óvodás gyerekeik
mesekönyveit, játékait, kinőtt ruháit
az óvodáikban, vagy a szentmisék után mindkét
templomban leadhatják.
Az adományok felajánlása ügyében a
06-30/868-0615 - ös telefonszámon lehet
érdeklődni,és a csurgoikaritasz@gmail.com-on
Segíts, hogy mi is tudjunk segíteni!
Csurgói Jézus Szíve Karitasz Csoport
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Trianonra emlékezett Csurgó
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2016. június 4-én Trianonra emlékezett Csurgó. Az ünnepélyes zászlófelvonást követően Maronics Gábor SMKH Csurgói
Járási Hivatal vezetője mondott megemlékező beszédet. Az ünnepi műsorban Vargáné Hegedűs Magdolna, Decsi Richárd, valamint az Overtones Alapfokú Művészeti Iskola működtek közre. Az esemény koszorúzással zárult.

„...Egy ismeretlen távol-keleti filozófus
a következőket fogalmazta meg:
„Az emlékezés lehetősége nagy kincsünk, akár épp fájón juttatja elénk a múlt
megéléseit, akár a múltban megtapasztalt
örömeink árán visszahozza reményünk –
lehetőség arra, hogy fejlődjünk, hogy lássuk honnan érkeztünk, s hogy mennyi mindent megéltünk – túléltünk már.”
Nekünk, magyaroknak itt a Kárpát-medencében több mint 1000 éves történelmünk van. Van mire, és kell is, hogy emlékezzünk. Emlékezhetünk sikeres honvédő
harcokra, ellenségeink fölött aratott győzedelmes csatákra, virágzó gazdag Magyarországra, fejlődő népes hazára.
De emlékeznünk kell súlyosan tragikus
eseményekre is. Vesztes háborúkra, súlyos
véráldozatokra, halottainkra és hőseinkre
egyaránt. Ezek a tragikus események fejlődésünket visszavetették súlyos áldozatokkal jártak, de őseink és elődeink szorgalma, élni akarása és tehetsége a romokból
felemelte országunkat.
A mai napon a tragikusan gyászos történelmi eseményeink közül is a leggyászosabbra, Trianonra emlékezünk.
A XX. század elejének Európájában
olyan hatalmi szövetségek alakultak, amelyek közötti érdekellentétek az I. világháború kitöréséhez vezettek.
„Mire a falevelek lehullanak, katonáim
itthon lesznek” – hangzott el a sokunk által
ismert mondat Vilmos német császártól.
Bizonyára a magyar honvédek ükapáink és
dédapáink is hasonló érzésekkel búcsúztak a hazától, és mentek a háborúba 1914
nyarán. A háború négy év véres küzdelembe torkollott, amelyben az Osztrák-Magyar
Monarchia oldalán harcolva több mint
530 ezer katona halt hősi halált. Nekünk,
magyaroknak, ezen jelentős veszteségen
túl, volt még egy hatalmas veszteségünk,

mely a háború végeztével a győztesek önzése és hazánk ellen irányuló rosszindulatából fakadt. Ez nem volt más, mint maga
a hazánk, Magyarország. Földarabolták
országunkat, így magyarok millióit kényszerítették rá a Kisantant országaiban a
megalázó és jogfosztott kisebbségi sorsra. Pontosan 96 évvel ezelőtt 1920. június
4-én az I. világháborút lezáró békeszerződések rendszereként került aláírásra
Versailles -ban a trianoni békeszerződés,
vagy másképpen békediktátum, amelyet a
magyar kormány képviseletében és felhatalmazásával Benárd Ágost a magyar kormány népjóléti és munkaügyi minisztere
és Drasche- Lázár Alfréd rendkívüli követ
és államtitkár írt alá. A szerződés a felbomlott Osztrák-Magyar Monarchia miatt meghatározta Magyarország új határait. Az új
határok kijelölésével Magyarország területéből 61.633 km2 Csehszlovákiához, 589
km2 Lengyelországhoz, 103.093 km2 Romániához, 62.092 km2 Szerbiához, 21 km2
Olaszországhoz és 3965 km2 Ausztriához
került. Országunk ezzel területének 72%át veszítette el. A szomszédos államok
területére pedig 13.370.000 fő, az akkori
lakosság 64%-a került.
A határ túloldalán maradt honfitársainkra a békeszerződés következményei
mind a mai napig nyomasztó súllyal nehezednek, de felelős magatartást követelnek
meg tőlünk, mai anyaország lakóitól is.
A békeszerződésnek voltak nagyon súlyos gazdasági hatásai is. A terület elcsatolásokkal elveszítettük az összes arany,
ezüst, réz, vas és sóbányánkat, földgázlelőhelyeink nagy részét, erdőterületünk
88 %-át, közutak, vasutak és ipari üzemek
jelentős része is a határon túlra került.
A hadseregünk jelentős létszámának és
fegyverzetének leépítése következtében,
az ellehetetlenülés szintjére jutott.
A trianoni békéről elmondható, hogy
egy olyan erőszakos nemzetközi diktátum
volt, amelyet egyoldalúan kényszerítettek
rá Magyarországra, már létrejöttekor megtagadta azokat a háborút lezáró békeelveket, amelyeknek nevében megszületett. A
történelem bebizonyította róla azt is, hogy
a közép európai térség stabilitását és az itt
élő népek békés együttélését megpecsételte. A győztes- vesztes ellentét kiélező-

dése pedig olyan cselekvési kényszerpályákat rajzolt meg, melyek mentén Európa
egy újabb világháborúba sodródott.
Azt hiszem, joggal tehetjük fel a kérdést,
miért kényszerítették ezt a szerződést rá a
magyarokra? Miért nem adtak esélyt sem
arra, hogy országunk képviselői álláspontjukat érvényesíthessék? Miféle szerződés
az, amely kényszerhatás alatt köttetik és
csak a másik felek akaratai érvényesülnek
benne? Miért éppen nekünk magyaroknak
kellett és kell viselnünk a világháború következményeiért a történelem legnagyobb
kollektív felelősségét? E kérdésekre a mai
napig nem találjuk a megnyugtató választ.
De talán ebben segít nekünk, ha a békeszerződés aláírásának tragikus napjáról
elődeink példáját követve közösen emlékezünk.
A trianoni békeszerződés aláírásának
napját, június 4.-ét, 2010-től az Ország�gyűlés a 2010. évi . XLV. törvénnyel a nemzeti összetartozás napjává – nemzeti emléknappá nyilvánította.
A törvényből idézek:
„A több állam fennhatósága alá vetett
magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása
valóság, s egyúttal a magyarok személyes
és közösségi önazonosságának meghatározó eleme.”
A törvény alkotói a történelmi tények
ismeretében a magyarság iránti felelősséggel hoztak döntést a Kárpát-medencében élő magyarok eggyé tartozásáról.
Tisztelt emlékezők! A mai nemzeti emléknapunk a fájdalmas napról emlékezés
valamint nemzettársaink felé kifejezett
szolidaritásunk és összetartozásunk napja.
Így együtt nem kívánhatunk mást, mint azt,
hogy nemzetünk és összetartozásunk ereje bontsa tovább a trianoni falakat ne csak
ma, hanem minden napon.
Wass Albert soraival zárom beszédem:
„Fél világot is bejárhatod, más ember
földjén testvértelen leszel, s elfúj a szél,
mint kósza őszi lombot, ha nemzetedről
megfeledkezel.”
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!”
Részlet Maronics Gábor 2016. június 4-én
elhangzott megemlékező beszédéből
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A Rákóczi iskola sikere: I. helyezés a budapesti jelmezes
irodalmi diákvetélkedésen!
Ezt a felhívást a Tankerületünk juttatta el iskolánkhoz és biztosította a
fővárosba való eljutás lehetőségét is.
A drámajáték-színjáték szakkör számára nem okozott nehézséget a nevezés, hisz az iskola Rákóczi-napjára 3
székely népmese előadásával készültek: A rest leány és a macska; A megértő feleség; Az ördög kilenc kérdése.
Ugyanis a Könyvfesztiválra, a Millenárisra olyan diákcsoportokat vártak,
akik kedves olvasmányaik szereplőinek alakját, ruháit magukra öltve jelmezeikkel és előadásukkal népszerűsítik az olvasást.
Mindemellett kihívást is tartalmazott a diákok számára a pályázat. A
rövid jeleneteket a Könyvfesztivál területén a nap folyamán (2016- április
23-án, szombaton) több alkalommal is
be kellett mutatni, oly módon, hogy a
csoportok felhívhatják magukra és a
népszerűsített alkotásra a zsűri és a
közönség figyelmét. Mivel a csoportoknak jól látható táblával kellett jelölni nevüket, a következő elnevezést

és táblát készítettük el:
Diákszínjátszóink számára (4-8.
osztályos tanulók) újszerű volt a fellépés színpad és hangosítás nélkül,
minimális kellékkel, bárhol egy park
területén. Dicséretes módon, egyre
ügyesebben vették ezt az „akadályt”.
Még az énekkart is nélkülöznünk kellett, így hát a kevés számú szereplőből
(14 fő) álltak össze (illetve álltak ki) az
énekesek is Andik Anikó tanárnő vezetésével.
Nemcsak a zsűri döntött a könyvcsomagok odaítélésében, hanem a közönség is szavazhatott.
Késő délután már eléggé elfáradva, városnézésre indult a csapat. Közkívánatra a Hősök terére látogattunk
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el, ahol a történelem szakos Horváth
Zsolt tanár úr volt az idegenvezető.
A Lánchídon, majd az Erzsébet hídon
átkelve ráláttunk a Parlament és a Várnegyed épületeire, a Gellérthegyre és
a Szabadság szoborra. Hazafelé tartva
pedig a fagyizás egészítette ki az élményekben gazdag napot és programot.
Már csak a díjazás volt hátra, amiről
májusban értesültünk. Elmondhatatlan örömünkre szolgál, hogy I. helyezést értünk el!
Diószegi Endre tanár úr a Magyar
Irodalomtörténeti Társaság Tanári Tagozatának elnöke a Csuszafesztiválon
adta át a hatalmas könyvcsomagot,
melyből aztán mindenki kedvére válogathatott 2-3 db, sőt akár 4 db könyvet
is. Ezen az előadáson már berendezhettük a színpadot úgy, ahogy azt eredetileg is elképzeltük. Ehhez Cservég
Zoltánné Kati járult hozzá a leleményességével.
És akik felléptek:
4. osztály:
Szöllősi Krisztián
Nagy Krisztián
Varga Valentina
5. osztály:
Balogh Dóra
6. osztály:
Furus Norbert
Balogh Viktória
Szalai Cintia
Horváth Zsolt
7. osztály:
Nagy Bence
Márkus Szilárd
Plántek Krisztián
Szemes Martin
Török Sándor
8. osztály:
Csapó Anita
			
Kósáné Kisgéczi
Gabriella
drámapedagógus;
rendező
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Események a Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnáziumból
Katolikus hittanverseny házigazdái voltunk - szép csokonais sikerekkel

A találkozóról a főszervező, Némethné
Miháldinecz Olga hitoktató írt tudósítást:”-

Csurgó városa május 28-án,szombaton, a
hagyományokat folytatva adott helyet a
csurgói plébános, Bálint Gábor atya által
szervezett Katolikus Egyházmegyei Hittanversenynek. A megnyitón Bálint Gábor
atya, Füstös János Csurgó város polgármestere, valamint Kovács József igazgató
köszöntötték a jelenlevőket. Több,mint
270 résztvevő öt kategóriában mérettette meg magát (tudáspróba, vers és próza,
ének, színdarab és rajz). A találkozó témája a Ferenc pápa által meghirdetett Irgalmasság Éve. A verseny feladataira ennek
szellemében készültek az alsós, felsős és
középiskolás diákok. Az Egyházmegye 14
plébániájáról érkeztek a fiatalok kísérőikkel együtt. Évek óta a csurgói Csokonai
Vitéz Mihály Református Gimnázium, Általános iskola és Kollégium és a Csokonai
Közösségi Ház biztosítja a helyet a színvonalas szerepléshez. Meglepetésműsorként
a csurgói társulat tagjai egy zenés színdarabbal kedveskedtek, valamint a simonfai
hittanosok szülei a Tékozló fiú című báb-

Nyárköszöntő művészeti bemutató - csokonaisok
a színpadon

Iskolánk és a nagybajomi Pálóczi Horváth Ádám Református Alapfokú Művészeti Iskola növendékei adtak remek hangulatú, tartalmas műsort június elsején a Csokonai Közösségi Házban. A tanévzáró program részeként kisiskolás
osztályaink néptáncbemutatójában és a hangszeres növendékek előadásaiban gyönyörködhettek a nézők, hallgatók. Diákjaink, tanáraink még nem pihenhetnek, hiszen a Tánctábor zárásaként (jún. 24.) és a REND-en (Református
Egyházi Napok Dunántúl: Balatonfüred, jún. 25.) lépnek fel. Ezekre a rendez-

Diákjaink a Csuszafesztiválon

Idén is nagy sikerrel szerepeltek
diákjaink Csurgó Város kiemelt rendezvényén, a Csusza-fesztiválon. A
nagybajomi Pálóczi Horváth Ádám
református művészeti iskola támogatásával folyó néptáncoktatás munkájából a második és harmadik osztályosaink adtak ízelítőt Kristóf Dániel
tanár úr vezetésével. Az idén alakult,
Tápler Orsolya tanárnő vezette Gumiasztalosok csapata is bemutatkozott
a nyilvánosság előtt.

játékkal készültek külön erre a szép alkalomra. Nagyon szépen köszönjük a felajánlásokat és a szervezők munkáját.”
Csokonais diákok eredményei:
- Alsós tudáspróba II. helyezés: Álmos
Tünde, Jónás Dorina 4.osztályos tanulók,
III. helyezés: Vágó Csenge, Tóth Viktória
Anna, Horváth Hunor 3.osztályos tanulók
- Felsős tudáspróba, IV. helyezés: Czippán Botond, Bognár Gábor 8. osztályos tanulók
- Középiskolás tudáspróba, I. helyezés:
Ledniczky Frigyes, Máté-Budai Balázs, Katócs Gergő, Németh László 9.a osztályos
tanulók, II. helyezés: Mikulás Petra 10.a
osztályos tanuló, V. helyezés: Baticz Dorina, Bazsó Péter, Tóth Gergő 9.b osztályos
tanulók
- Vers kategória, IV. helyezés: Szabó Flórián András 3. osztályos tanuló
- Ének kategória, I. helyezés: Szabó
Szonja 7. osztályos tanuló
- Középiskolás rajz kategória, I. helyezés: Novinics Viktória 9.b osztályos tanuló

Tanévzáró csendesnapok - 2016
Mint minden évben, idén is csendesnapokkal zártuk a tanévet, ahol hálaadással vagyunk együtt és jó
hangulatban kezdjük meg a jól megérdemelt pihenés napjait. Idén különleges vendégek is segítettek
tartalmassá tenni a napokat. A gimnáziumi tagozaton
már csütörtökön elkezdődtek a programok. Diákjaink
találkozhattak Röhrig Géza költővel, aki a kortárs istenes irodalmi sorozat vendégeként érkezett iskolánkba,
majd különleges vendégeket köszönthettünk: a pécsi
MÜSZI tizenegyedikes diákjai jöttek el, hogy bemutassák „Az Emberi Pajzs Hadművelet” című előadásukat.
A diákszínjátszó csoport sikerrel szerepelt a tavasszal
Csurgón rendezett Regionális Diákszínjátszó fesztivá-

lon, ahol az iskolánk által felajánlott különdíjat is elnyerték. Ennek a díjnak volt része ez a fellépési lehetőség s most e helyt is köszönjük nekik, hogy eljöttek
hozzánk. Gratulálunk is egyben a játszóknak, segítőiknek és mesterüknek, Papp Melinda tanárnőnek.
CSVMRG
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A Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium irodalmi sorozata
Lackfi János író, költő volt kortárs irodalmi sorozatunk legutóbbi vendége
június 3-án
A népszerű szerzővel kis- és nagyiskolásaink egyaránt találkozhattak. A minden
tekintetben rendhagyó „irodalomórákon”
a kacagás és a komolyság egyként megjelent, elhangoztak régebbi és újabb versek,
átírások és az ezekhez kapcsolódó történetek. A beszélgetések sok mindenről
meggyőzhették a résztvevőket, ezek közül
álljon itt néhány: olvasni jó, mert bármikor,
bárhová, bárhogyan elutazhatunk általa, a
verset mondani kell és lehet nem csak állva, a költő komoly ember is lehet, de játszani mindenképp szeret, a gyerekek okosak és talán a felnőttek sem olyan buták
és bár mi az Istent néha fáradtnak látjuk,
de Ő sosem az és nagyon szeret minket. Ez
utóbbira az is bizonyíték, hogy összetalálkozhattunk.

Irodalmi sorozatunk idei utolsó programján Röhrig Géza volt a vendégünk
Röhrig Géza költő volt vendégünk kortárs istenes irodalommal foglalkozó sorozatunk idei tizenegyedik, egyben utolsó
programján június 11-én. A zsúfolásig
megtelt Díszteremben (külön öröm, hogy
a pécsi MÜSZI diákjai, tanárai is vendégeink voltak) előbb a csokonais Versújraírók
mondtak kortárs szövegeket, majd a beszélgetésre került sor. A vendég mesélt
gyerekkorról, felnőttkorról, felelősségről
és kihívásokról, de jutott idő arra is, hogy
legújabb kötetéből (Az ember, aki a cipőjében hordta a gyökereit, Magvető, 2016)
felolvasson. Megtudhattuk, hogy mennyire válik szét életében a sok különböző szerep (semmennyire), és amit Röhrig Géza a
legfontosabbnak tart: az ember felelős a
saját és a mások életéért is és elsősorban
a Mindenható Istennek felelős.
Iskolánk idén is meghívást kapott az

Ördögkatlan Összművészeti Fesztivál
szervezőitől, ahol diákjaink és volt diákjaink a fesztivál irodalmi programjának házigazdái lesznek. A „Csokonai, család” elnevezésű sorozatban olyan híres művészek
szerepelnek majd, mint Grecsó Krisztián
író és Grecsó Zoltán zenész, Háy János és
Forgách András írók, valamint Kemény István, Kemény Zsófi, Kemény Lili írók és Röhrig Géza költő. A program belépőjeggyel
látogatható. Mindenkit szeretettel várunk!
CSVMRG
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Programok:
1800

Kapunyitás

1800-2100 Múzeumi „raktártitkok”, avagy a múzeumi munka
rejtelmei kezdőknek és haladóknak
2030

Tűzgyújtás és tűzugrás

2100

Hősök, újítók nyomában – zseblámpával a kiállításokban

Egész este  Csurgói hősök, újítók, felfedezők - Élő szereplős
társasjáték legalább 2 fős csapatok számára  gyereksarok 
kézműves foglalkozások 
Késő este borkóstoló a csurgói Borlovagrend közreműködésével
Minden program ingyenes!
Helyszín: Csurgó Város Helytörténeti Gyűjtemény
8840 Csurgó, Csokonai utca 24.
Tel.: 06-82/900-017, e-mail: muzeum@csurgo.hu

Keress minket
facebookon is!
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KULTÚRA

„Az a rendes iparos,…
… aki mindig italos...” -hangzik a jól ismert nóta első sora.
Valóban, szinte minden időben, de jó 100-150 évvel ezelőtt élt
iparos emberek is a nehéz fizikai munkájukhoz gyakran merítettek erőt egy pohár pálinka vagy egy üveg bor lehörpintésével. Az
sem volt titok, hogy a korabeli italkimérések vendégeinek zömét
az iparosok tették ki.
Azonban kár volna a nóta alapján megítélni azokat a széleskörű
tevékenységeket biztosító mesterembereket, kik oly fontos szolgáltatásokkal láttak el egy-egy település lakosságát.
Csurgó iparosságának első adatai a XVIII. századra vonatkozóak, a Festeticsek idejében a nagy földesúri majorépítkezések
megindulásától. A csurgói uradalomban az árendás(vándorló)
iparosok között az 1763-tól 1793-ig tartó időben kötött szerződések alapján megállapítható, hogy részben német, részben
horvát, és csak kis részben magyar eredetű iparosok dolgoztak.
Németek voltak Csurgón Stettner János szabó, Ulmann Mátyás és
Cristian süvegesek, és C. Lanzendörfer abroncskádár azaz pintér
1722-ben. 1792-ben már állandó jelleggel dolgozott egy horvát
nemzetiségű, Paulits nevű kőműves a szomszédos Berzencéről.

figyelemmel kísérte az iparosok szakszerű tevékenységét, irányította a kontárok elleni harcot.
1912-ben ünnepelte az ipartestület a 100 éves jubileumát, mikor is Ipartestületi Székház építését határozták el. Pataki Antal,
akkori elnök irányításával, 10 ezer korona alaptőkével, tagi munkafelajánlásokkal a Korona kertjéből kihasított telken felépítették
székházukat, mely a Petőfi tér1/a alatti, mai üzletház helyén állt.
Minden iparos a saját szakmája szerinti önkéntes munkát vállalt.
Az Ipartestület helyiségeiben a Csurgói Iparosok és Kereskedők
Társasköre felolvasóesteket, színielőadásokat, bálokat, kiállításokat rendezett. Nem véletlenül az épületbe még vendéglőt is
terveztek, ahova főként munka után, vagy hétvégén szívesen betértek egy kis mulatozásra. Az italmérés mellett fedett tekepálya,
és élő cigányzene szórakoztatta a megfáradt iparosembereket.

Az 1999-ben lebontott Ipartestületi Székház

Uradalmi kőműves és patkolókovács munka
közben az 1700-as évekből
A betelepült iparosok főként a major területén munkálkodtak. Áttörést a mai belváros, az akkori újváros kiépítése hozott az
1800-as évek elején, mikor is Festetics György cseh, német, szlovák és horvát iparosokat telepíttetett be állandó lakhatási céllal.
Ezáltal 1812-től számolhatjuk az iparosokat tömörítő céh rendszer kialakulását Csurgón.
1840-ben három vidéki mesterből egy, a csurgói Gabriel Aszalay (Aszalay Gábor) lett a pécsi mézeskalácsos céh tagja, aki inasként a kanizsai Johann Starchinchich-nél szabadult 1830-ban.
A 19. század fordulója Csurgón a nagy építkezések ideje volt. A
csurgói iparosok, vállalkozók névsora a lakosság összlétszámához
viszonyítva örvendetesen hosszú és az általuk létrehozott alkotások – épületek, bútorok, nyomdatermékek, – sora is végtelen.
Az ő sikereikhez igyekezett hozzájárulni a céhek utódjaként
működő Ipartestület is, amely a maga eszközeivel segítette tagjai
törekvéseit. Az ipartestület egyszerre töltött be hatósági, érdekvédelmi, társadalmi, közéleti és kulturális szerepet is. Feladatai
közé tartozott az inasok, a segédek, a mesterek képzése, a szakképzettségüket igazoló iratok kiállítása, ellenőrzése. A testület

Csurgó óvárosában már az 1800-as évek végétől főként a Rákóczi utcába koncentrálódott az iparosréteg. Itt dolgozott Horváth János szabó, Novák Pál kalapos, Rózsa Ferenc köteles, Bánki
József borbély, Novák János villanyszerelő, Szalai János szódás,
Andik Ferenc szűcsmester, Gilikter József pék, Balogh Sándor mechanikus.
Majd később az utca 20. sz. házában működtette műhelyét
Kovács Ferenc betonárú készítő iparos mester is. Udvari műhelyében kútkáva, hídcső, lefolyócső, cementlap és számtalan, a
paraszti és polgári léthez szükséges betonterméket készített. A
megrendelt munka mennyisége arányában gyakran még 7 fő iparos segédet is alkalmazott.
A hétköznapi, máig is ismert iparos munkák mellett mindig
is voltak különleges szolgáltatást nyújtó mesteremberek, mint
Mayer Ignác szappanfőző, Hanzlicsek Mihály vásári bábkészítő,
Kohn József kelmefestő, Pécs János címfestő és cégtábla készítő,
vagy mint Budai Viktor a fényezett, fedeles hintókat gyártó kocsikészítő és kárpitosmester.
Ma már elképzelni is nehéz egy koporsókészítő asztalos és temetkezési vállalkozó iparosember munkáját. Pedig jó 100 évvel
ezelőtt a halottak felravatalozása a házaknál történt. Az óvárosban Belovári Sándor, az újvárosban pedig Kiss Lajos folytattak ezt
az ipartestület által is jegyzett, mesteri fokozatú tevékenységet.
A temetkezési vállalkozó fekete drapériákat, terítőket, gyertya-
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tartókat hozott, melyekkel feldíszítette a halottas házat és szobát, valamint a szoba közepén nyitott koporsóban lévő elhunytat.
Majd a halottat üveghintójába téve gyászmenet kíséretében szállította a temetőbe.
A főként paraszti réteg kiszolgálására Alsokban és Sarkadon
is működtek iparos emberek. A Jegyző utca sarkán lakott Lantos
László patkoló kovács mesterként még a II. világháborús szolgálata alatt is kovácsként dolgozott Rozsnyón.

Lantos László kovácsmester(balról a második) egy rozsnyói
kovácsműhelyben

Nagyon sok jó 100-150
évvel ezelőtt élt iparosember keze munkájának nyomát
máig is láthatjuk városunkban. Kovács Ferenc cementlapjai, Vágó Lajos kovácsoltvas kerítései, Tikker János,
Prokupek Ferenc és Vodicsek
Pál kőművesek lakóházai, valamint Auth József épület- és
díszbádogos míves csatornái
máig is kiállták az idő próbáit.
Persa József bognármester
A sokszor nagyon nehéz
egy
vetőgép kerekének javítása
iparosmunkát végző mesközben
teremberek bizony, ahogy a
nóta is mondja, nem vetették meg a jóféle italokat sem. A napot általában pálinkával kezdték, majd borral folytatták. Pihenőnapokon gyakran találkoztak az
óvárosi Győrfi kocsmában vagy Daru vendéglőben, illetve az újvárosi Iparosszékház Bús János bérelte vendéglőjében. Mulatozni
is tudtak Horváth „Kotyi” János cigányzenéjére, azonban a dolgos
hétköznapokban ügyes kezű iparosmesterekként szolgálták Csurgó lakosságának mindennemű iparossági igényeit.

Az alsoki Csók István ácsmester, és Persa József, mint bognármester szolgálták ki a megnövekedett igényeket.

Vajda Mária
VÁGYAKOZÁS
Szeretnék felhő lenni,
esőcseppként megszületni!
Végig peregni arcodon,
s megszáradni ajkadon!
Szeretnék szivárvány lenni,
százszorszépként tündökölni!
Színeimmel átölelni,
palástként védelmezni!
Szeretnék holdfény lenni,
ablakodnál megpihenni,
álmod óvni, őrizni,
lelked megvilágítani!

VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA

Győrfi János
Szél járt a ház körül
Vastag,duzzadt ajkú szél járt a ház körül.
A kerítés drótjait feszegette.
A fenyők szégyenlősen elfordították tű köpenyüket.
Aztán átszaladt a rózsafához
pirulva ráncigálta dús, futó copfjukat.
Befüttyentett horkel alatt a padlásra,
huzat jobbjával keményen becsapta az ajtót.
Örvény fülével még meghallgatta
hogy vacog a hullámlemez a terasztetőn.
Aztán hirtelen kirohant a hátsó udvarra
beletúrt a fázós tyúkok zsíros tollába.
Lelökött egy tétova cserepet
majd táncra perdült egy száradó szoknyával.
Mígnem a faház falán megszelídülve
szipogó lebegéssel
a nyitott hátsó kapun kiszökött a kertbe.
Csurgó, 2016. június 07.

Meghívó
A csurgói Fehér-ló vendéglőben megrendezésre kerülő ingyenesen látogatható „Óvárosi történelmi esték” című kulturális
előadás sorozat következő előadására:
Két évszázad a cenzúra fogságában
Előadó: Szabó Sándor
Ideje: 2016. július 2., szombat, 19 óra
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Nyárelő
Virágillattal terhes a határ
Lepke száll csupasz karomra, nézem mozdulatlan.
Nagyon meleg van, hullámzik a levegő, perzselő
Pajkos forgolódó szellő susog a nyárfa levelei közt, elillan.
Vízről, esőről ábrándoznak, nem csügged, s mégis lüktet az élet.
Orgonál az erdő, aranymisét zeng rét s mező
Lelkem száll szabadon kiált, hangtalan.
Szemem réved, merengőn a végtelenbe látón.
Nem rebben madár sem, minden átsiklik
A hullámzó időhálón.
Összemosódnak e világgal mennyországok
Tágulnak tartományok határok
Létező és mesés valóságok.
Ábrándok freccsennek szét a szenvedés ércszikláin,
Meneküljetek álmok, megrontók, esendők.

Ne hagyjatok el soha ó ti szomorú és víg napok
Szénaillatú rétek, virágos mezők s ti sem, ködös hajnalok.
Kis őzgida ki anyja körül vígan ugrándozott
Hűs csordogáló, régi öregek meséit megőrző patakok
Emlékezzél meg majd rólunk is kik átléptünk az élet folyóján.
Nem marad talán semmi, csak az élet zenéje
A szférák alatt.
Egymásra talált lelkek szeretet tánca
Minden átmegy az időtlen világon
Egy zöld ifjú száll át a végtelen határon.
Büki Imre

Zöld ifjú a június repül magasan kezében búzaszál
Pirkadatkor napot köszönt a madár
Harmatcseppeket ébreszt a kaszás.
Hazafelé baktat a hajnalt leső vadász,
Bárányfelhőket terelget az égi juhász.
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Verebélyi testvérek a csuszafesztiválon

FoTÓ: Pappné tősér éva

FoTÓ: Pappné tősér éva

FoTÓ: FERLETYÁK MÁRK

Évek óta nagy sikerrel
zajlik városunkban a térség egyik legnagyobb
gasztrokultúrális rendezvénye, a Csuszafesztivál,
melyre rendszerint a
testvérvárosaink képviselőit is meghívjuk.
Magyarország településeinek harmada renA különdíjas étek készítői
delkezik
testvérvárosi
Ács Zoltán, verebélyi alpolgármester átveszi a
fesztivál különdíját
kapcsolatokkal, melynek
jelentősége különösen a külföldi, de magyar nyelvű településekMióta tart és hogy kezdődött ban pedig disznó ölő fesztivált
kel abban rejlik, hogy, lehetővé teszik a két ország polgárai száa két település testvérvárosi szoktunk rendezni. Rendezvémára, hogy személyes kötődéseket, barátságokat alakítsanak ki, és
kapcsolata?
nyeinken mi is szívesen fogadezáltal erősítsék a magyarság összetartozásának érzését.
- Még Szászfalvi László pol- juk a csurgóiakat.
Így alakult ez most Csurgón, a XII. Csuszafesztiválon is, ahol a fel- gármesterségének ideje alatt
vidéki Verebély testvérvárosunk népes küldöttségét fogadhattuk, kezdődött, mikor is egy vélet- Ebben az évben a csuszafeszés láthattuk vendégül.
len folytán Varga Sándor és Ilia tivál napja, június 4-e, egybe
A két város barátságának kezdete már több, mint 10 évre nyúlik Csaba találkoztak. Innét indult a esett a Nemzeti Összetartozás, a trianoni évforduló napvissza. A verebélyi Varga Sándor fűrészárut szállított Magyaror- kapcsolat.
A többszöri talál- jával.
szágra. Egy alkalommal Csurgón
kozások alakal- A küldöttség és az ahai hegyszállt meg. Vacsorájához jó bomával, a borászat község egyik tagjával, az ünrokat keresett, és így került Ilia
révén az ahai és nepségen koszorúzó Kovács
Csabához a Fehérló vendéglőbe.
a csurgói hegy- József Györggyel, mindenkinek
A borozgatásból barátság lett.
község tagjai is csak „Méhecskével”, arról beKölcsönösen meghívták egymást
jó barátságba ke- szélgettünk, hogy, mit jelent
a borversenyeikre. Majd találkozveredtek. Azóta ma neki itt lenni?
tak az akkori csurgói és verebélyi
is sokat találko- - Nagyon sokat, mert erős mavárosvezetők, Szászfalvi László
zunk.
gyar érzésünk van, talán több
A nyertes étel, a brindzás galuska
polgármester, Ilia Csaba alpolgárMost 24-en is mint az itt élőknek. és ami
mester, valamint Tóth Tibor polgárérkeztünk, itt a fesztiválon is itt még tovább erősödik. Mert
mester. A testvérvárosi együttműködést biztosító okiratot 2008. nagyon jól érezzük magunkat, nem is olyan egyszerű nekünk
június 27-én írták alá a két város vezetői. Azóta is rendszeresen szívesen fogadtak minket. Ba- ott magyarnak lenni. Nehezebb
utaznak egymás településeire, részt vesznek a nevesebb ünne- rátságosak, kedvesek az itteni megőrizni a magyarságunkat,
mint az itt élőknek.
peken, rendezvényeken. A verebélyi küldöttség egy alkalommal emberek.

A verebélyi küldöttség koszorúzása a Trianoni emlékműnél
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hársfákat ültetett az Istónál, a csurgóiak pedig a verebélyi park és
játszótér építésekor dísznövényeket ajándékoztak a városnak.
Ács Zoltán alpolgármestert, a küldöttség vezetőjét a két város barátságának folyamatairól és jelenéről kérdeztük.

Milyen étellel indultak az idei
főzőversenyen?
- Brindzás galuskát készítettünk, ami a mi vidékünkön
nagyon gyakran fogyasztott,
juhtúróval ízesített tésztaétel.
A versenyben a „Csusza, mint
főétel” kategória különdíját
nyertük el.
Milyen találkozási alkalmak
vannak és lehetnek még a két
testvérváros kapcsolatában?
- Nálunk ősszel, szeptember végén a szüreti ünnepség szokott
lenni. Sok kulturális programmal, felvonulással, gulyásfőző
versennyel.
Január-február-

Miben látod a magyarság jövőjét a felvidéken?
- Nehéz erről mit mondani, mert
a fiatalok többnyire szlovákul
beszélnek. Ahhoz, hogy megmaradjon a magyarság tudatunk, olyan emberek kellenek,
mint Bíró László, magyarországi
püspök úr, aki nálunk magyarul
misézik, és Jókai Mária tanítónő, aki falumúzeumot létesített,
hogy megmaradjon a magyarságérzetünk. Így őriztetik meg
velünk a magyarság értékeit,
és így lelkesítenek bennünket,
magyarokat.
VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA
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HIRDETÉS

KAPOSVÁRI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
NAGYATÁDI ADY ENDRE GIMNÁZIUMA,
SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA
7500 NAGYATÁD, DÓZSA GY. U. 13.
Tel. & Fax: 36-82-553-042
E-mail: info@ady-nagyatad.sulinet.hu

Beiskolázási tájékoztató a 2016-2017-es tanév szakképzési osztályaira
Érettségire épülő szakképzés
Nappali munkarend
• 54 521 03 Gépgyártástechonológia technikus 2 év
• 54 723 02 Gyakorló ápoló			
2 év
• 54 140 01 Gyógypedagógiai segítő munkatárs 2 év

• 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző
• 54 481 06 Informatikai rendszerüzemeltető
• 54 762 03 Szociális szakgondozó		

2 év
2 év
2 év

Felnőttoktatás esti munkarend
A szakma
megnevezése
Gyakorló ápoló

A képzés
időtartama
2 év

A képzés
előfeltétele
érettségi

OKJ
Megjegyzés
azonosító
54 723 02 hiányszakma

Ápoló

1 év

gyakorló ápoló

55 723 01 szakképesítés
ráépülés

CAD-CAM
informatikus
Pénzügyi-számviteli
ügyintéző
Vállalkozási
mérlegképes
könyvelő

2 év

érettségi

54 481 01

2 év

érettségi

54 344 01

1 év

pénzügyi-számviteli
ügyintéző

Gyógypedagógiai
segítő munkatárs
Szociális
szakgondozó
Szociális gondozó és
ápoló

2 év

érettségi

54 140 01

2 év

érettségi

54 762 03

Hegesztő

2 év

alapfokú
iskolai
végzettség

Érettségire felkészítő
képzés

2 év

szakiskolai
végzettség

2 év

55 344 07 szakképesítés
ráépülés

alapfokú iskolai 34 762 01 hiányszakma
végzettség

34 521 06

Tanítványainknak jó esélye van a munkaerőpiacon való elhelyezkedésre.
Korszerű kollégiumunk 2 ágyas, internetes, fürdőszobás, családi környezetet biztosít diákjaink számára.
A felnőttoktatásban résztvevők diákigazolványt kapnak, és az azzal járó kedvezményekre jogosultak.
Jelentkezési határidő: 2016. június 30-ig
Pótjelentkezés: augusztus 22-ig
A jelentkezési lap átvehető a titkárságon vagy letölthető az iskola honlapjáról.
								Dr. Büttnerné Bódi Ágnes
									igazgató
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A mozgás jelentősége daganatos betegségek esetén

A WHO adatai 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 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, majd a vastagbél-végbélrák, a bőrrák és a tüdőrák következik.
A rákot egyre terjedő világjárványnak
kell felfognunk, és „…nincs olyan ország
vagy nemzeti tudós társaság, amely a
küzdelmet egyedül vehetné fel ellene.”
–vallja John Seffrin, az Amerikai Rák Társaság elnöke. Ha orvosi magyarázatot
keresünk, akkor főként genetikai és életmódbeli tényezők okolhatok a betegségek
kialakulásáért. Így például: fokozott (aktív/
passzív) dohányzás; kalóriadús táplálkozás (túlsúly); fokozott alkoholfogyasztás;
mozgáshiány; vitaminszegény táplálkozás;
kémiai anyagok fokozott és szakszerűtlen
használata a munkahelyen, háztartásban;
fokozott ionizáló sugárexpozíció a környezetben, a munkahelyen vagy a gyógyászatban; fokozott UV sugár-expozíció
(külső munkavégzés, napozás, szolárium);
stressz; önpusztító életmód; depresszív
és negatív magatartás; higiénés szemlélet
hiánya; szociális elmaradottság, illetve lemaradás; a családi kötöttségek és az erkölcsi tartás romlása; nem megfelelő prevenció egyéni és társadalmi szinten; végül az
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elektromágneses szmog.
A daganatos betegségek kialakulásának
újszerű (Dr Hamer: Új Germán Medicina,
1970-es évek), pszichoszomatikus magyarázata szerint, mindegyik rák vagy súlyos
betegség egy bizonyos konfliktushoz vagy
emocionális (érzelmi) sokkhoz vezethető
vissza (vasszabály).
Térségünkben is egyre több a daganatos megbetegedés. Szinte nincs olyan család, ahol közeli hozzátartozónál ne diagnosztizálták volna a betegség valamelyik
fajtáját. Szakemberek véleménye alapján a
mozgásterápiának, a gyógytornának a betegség bármely szakaszában létjogosultsága van! Az alkalmazott mozgásterápia
jellegét tekintve lehet:
Megelőző (preventív): megakadályozza, vagy korlátozza a károsodások
kialakulását,
Erősítő (restoratív): a kismértékű
károsodásokat enyhíti, rendezi,
Támogató (szupportív): a nem
érintett funkciók fenntartása és fejlesztése, miközben a daganatos betegség jelen
van és előrehaladása várható,
Tüneti (palliatív): az életminőség
megtartását segíti, miközben a beteg a
végállapot felé halad.
Az alkalmazott terápia mindig egyénre
szabott, megtervezett, figyelembe veszi a
beteg aktuális állapotát, a felmerülő beavatkozásokat, a társbetegségeket, családi
és szociális hátteret, a mozgást akadályozó
tényezőket és a szükséges segédeszközöket.
Ha műtétre kerül a sor, az a beteg, aki
előtte is rendszeresen végzett testmoz-

gást, egy magasabb erő-állóképességről
indul, a felépülés is gyorsabb. Műtét után
fontos az általános és speciális mozgatás
és erősítés, izom-és izületi gyulladások
helyreállítása, a mozgás tudatosítása és
gyakoroltatása, a várható szövődmények
megelőzése (gerinctorna, értorna, légző
torna), kóros, védekező tartás kialakulásának megelőzése (például mellek elvesztése esetén). Különösen fontos az esetlegesen megváltozott testkép elfogadásának
elősegítése, szem és testkontroll igénybevétele (pszichoterápiás céllal végzett gyógytorna-relaxáció).
A mozgásterápia fontos része a koordinációs-, egyensúly-, mozgató egységek
működésének fenntartása, javítása. A terapeuta által betanított gyakorlatok otthoni elvégzését segédanyagok (video, kazetta, stb.) és segédeszközök segítik.
A visszatérés a mindennapokba nem
egyszerű…felmerül a kérdés: Mit szabad?
Mit nem szabad?
Íme, a legfontosabb ajánlások:
Az aktív időszak után óvatosan,
szakember segítségét kérve kezdjen el
mozogni,
Válasszon örömszerző testmozgásokat (séta, jóga, meditáció, kocogás,
kerékpározás, úszás, gerinctorna, egyéni
vagy csoportos foglalkozások), természetes környezetben, a természet gyógyító
erejét kihasználva.
Egy–egy radikális műtét után akár egyedül, akár csoportosan folytatott rendszeres sporttevékenység azon kívül, hogy
általános fizikai jólétet ad, hangulatjavító,
önbizalom növelő hatású, jó közérzetet
biztosít. Kiváló stresszoldó, feszültség levezető. Plusz erőt adhat a gondolat: tudok
mozogni, tudok a betegség ellen küzdeni!
És végül még egy fontos érv a mozgás
mellett: bizonyos mozgásfajták akadályozzák a rákos sejtek terjedését, erősítik a
szervezet öngyógyító mechanizmusát.
BV
Forrás: Balogh Veronika: A mozgás lehetősége, fizikai és lelki hatásai, radikális nőgyógyászati műtétek
után előadás
Magyar Rákellenes Liga Csurgói Szervezete
2014. 10. 08.
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Bajnokokat avattak Csurgón

Az idén 39 éves, sok sikert
megélt nagy múltú Csurgói
Női Kézilabda Club ismét sikeres szezont zárt, hiszen megnyerte a 2015/16-os NB II-es
dél-nyugati csoport női kézilabdabajnokságát! Az éremátadásra június 4-én szombaton
a XII. Csurgói Csuszafesztiválon került sor.
Kézilabdás lányaink 20 lejátszott mérkőzésükből 17
győzelmet szereztek, 2 vereséget és 2 alkalommal döntetlent
játszottak ellenfeleikkel, 611
lőtt góllal és 464 kapott góllal
35 ponttal a Siófok együttese
előtt szerezték meg magabiztosan a bajnoki címet egy fordulóval a bajnokság vége előtt.
Csapatunk 2015. október

17-e óta veretlenek, ami komoly teljesítménynek számít
továbbá NBII-es csapatként
kiemelkedő, hogy bejutottak a
Magyar Kupa legjobb 16 csapata közé is, ahol a későbbi
Magyar Kupa döntőt játszó,
ezüstérmet szerzett világbajnok válogatottakat is soraiban
tudó ÉRD csapata búcsúztatta a
Csurgói NKC csapatát.
Előbbi nagyszerű eredmények alapján újabb sporttörténelmet írtak a csurgói női kézisek és reméljük ez folytatódni
fog a jövőben is.
Bajnokcsapatunk
kivívta
a jogot, hogy egy osztállyal
feljebb, az NBI/B osztályban
- magyar másodosztályban folytathassák bajnoki küzdel-

meiket, jelenleg ennek feltételeinek előkészítése zajlik a
klubnál.
A bajnoki aranyérmek átadása előtt Skaliczki László,
korábbi válogatott szövetségi
kapitány, mesteredző köszöntötte a jelenlevőket.
Külön öröm számunkra,
hogy a 20 mérkőzésen 157
gólt szerző Barta Cintia házi
gólkirályunk, az egész bajnokságban a második legtöbb gólt
dobó játékos lett! Gratulálunk!
A 2015/16-os szezon Csurgói Női Kézilabda Club bajnokcsapatának tagjai:
1. Papp Melinda; 2. Tóth Ivett; 3.
Knapp Eszter; 4. Molnár Eliza; 5.
Czinderi Ivett; 6. Fekete Ágota; 7.
Raczko Petra; 8. Kozma Boglarka;

9. Antal Anett; 10. Kondákor Karolina; 11. Dudora Nikolett; 12.
Füstös Aliz; 13. Majoros Virág; 14.
Hunya Anna; 15. Sterbik Anita; 16.
Tóth Mercédesz; 17. Kurucz Ivett;
18. Pavlovic Ivana; 19. Hegedüs
Dorottya; 20. Cserpán Virag; 21.
Kovács Edina; 22. Barta Cintia;
23. Somogyvári Bonaventúra; 24.
Edző: Hornyák Lajos; 25. Gyúró:
Kiss József; 26. Gazdasági vezető:
Ráskó Anna;
27. Technikai vezető: Toldi Miklós;
28. Média: Takács András

Köszönjük minden kedves
szurkolónk egész éves kitartását, várjuk őket jövőre egy
osztállyal feljebb a megújult
Sótonyi László Sportcsarnokba
kézilabdamérkőzéseinkre!
CSNKC.HU

Vizivarázs vetélkedőn
a csurgói úszók

Országos hatodik helyen végeztek IV. korcsoportos fiú kézilabdásaink a Diákolimpián

A Dráva Úszó- és Szabadidősport
Egyesület meghívását elfogadva
Csurgó várost képviseltük a barcsi
gyógyfürdőben 2016.06.18 –án
szombat este megrendezett vizes
vetélkedőn. A házigazda Barcson
kívül Nagyatád és Virovitica volt az
„ellenfelünk”. A versenykiírás alapján 10 gyermeknek (10-18 év) és
két felnőttnek kellett alkotni a csapatot. Mi kicsit hátrányban voltunk,
hiszen többségében „kicsikkel” érkeztünk. A vetélkedő szervezése és
a hangulat is nagyon jó volt. A negyedik helyet és a legkisebb kupát
sikerült elnyernünk.
RH

2016. június 11.-én a IV.
korcsoportos fiú kézilabdacsapatunk a Miskolcon megrendezésre kerülő országos
döntőben szerepelt, miután
a megyei bajnokságot és az
országos elődöntőt is megnyerték Herbert Gábor, illetve
Vörös Károly tanítványai. Csapatunk tagjai: Bazsó Gergely,
Buzás Kristóf, Csomós Lóránt,
Gergály Ádám, Hegedüs Adrián, Kovácsevics István, Lassú
Martin, Varga Martin, Pálffy
Patrik és Szávay Gergely.
A torna első mérkőzésén,

egy végig szoros meccsen:
Komló - Csurgó 24-22
A második mérkőzésen
sajnos nagy gólkülönbségű
vereség lett a vége: Békés Csurgó 28 - 14
A harmadik mérkőzésen a
győri csapattal szemben diákjaink - minden erejüket összeszedve - diadalmaskodtak, így
az ötödik helyért játszhatnak!
Csurgó - Győr 28 - 26
Csoportunkból így a Komló
jutott tovább csoportgyőztesként, a mieink a harmadik helyen végeztek.

Az ötödik helyért a budaörsiekkel játszottak a fiúk
és fáradtságot nem ismerve,
sérülésekkel nem törődve
egy remek meccsen végül
döntetlen eredmény született. A rendes játékidő letelte
után hétméteresekkel dőlt el
a párharc, melynek végén a
budaörsiek örülhettek (6-5).
Így végül a mieink a hatodik helyen zártak, ami óriási
eredmény és nagy gratuláció
jár érte mindenkinek!
CSVMRG
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Üzenjünk
Brüsszelnek,
hogy ők is
megértsék!
Készült Magyarország Kormánya megbízásából
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