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Megjelenik minden hónap negyedik hetében
Lapzárta minden hónap 20-án!
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Ferletyák Zsanett, Vargáné
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Csurgó címere

Elérhetőek Csurgón az alábbi
helyeken:
egyházak, általános iskolák,
középiskolák, óvodák, Csokonai
Közösségi Ház, Városi Könyvtár,
Posta, Széchenyi téri újságos.
Küldjön hírt!
Juttassa el hozzánk észrevételét,
osszon meg érdekességeket, küldjön híreket!
Levélcím: 8840 Csurgó, Kossuth
L. u. 1.
Telefon: +36 30/480 2046
Email cím: csurgo.es.kornyeke@
gmail.com
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Égető téma: A megelőző pártfogás

Időszerű témát dolgozott fel a Csurgó Járási Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat a szeptemberi Bűnmegelőzési Fórumon. Kis-Gali Zsuzsanna Somogy Megyei Kormányhivatal szakembere, a Pártfogó Felügyelői Szolgálat feladatainak bővüléséről
tartott ismertetőt a jelzőrendszeri tagok számára. Az előadó elmondta, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény rendelkezései értelmében a pártfogó felügyelők feladatköre a megelőző pártfogás tevékenységével
egészült ki. A megelőző pártfogás elrendeléséről a gyámhatóság
határoz. A bűncselekmény, illetve az elzárással is sújtható szabálysértés tényállása szerinti magatartást megvalósító gyermekkorúak, illetve azoknak a fiatalkorúaknak az esetében rendelhető
el, akikkel szemben büntetőeljárás, illetve elzárással is sújtható
szabálysértés miatt szabálysértési eljárás indul. A megelőző pártfogás elrendelése meghatározott feltételek fennállása esetében
kötelező. A gyermekkorú, illetve fiatalkorú bűnmegelőzési szempontú veszélyeztetettségének magas foka esetén a megelőző
pártfogást minden esetben elrendelik. A veszélyeztetettség közepes fokának megállapítása esetén a gyámhatóság a szülő vagy
más törvényes képviselő kérelmének, a gyermekjóléti szolgálat
javaslatának és az eset összes körülményének figyelembevételé-

vel dönt a megelőző pártfogás elrendelésének szükségességéről,
amelyről a döntést a gyámhatóság fél év múlva hivatalból felülvizsgálja. Célja a korai beavatkozás. A megelőző pártfogás kötelező eleme a megelőző pártfogó felügyelővel való kapcsolattartás.
Ennek értelmében, a gyámhatóság kötelezi a gyermeket és a szülőt vagy más törvényes képviselőt a megelőző pártfogó felügyelővel való együttműködésre, meghatározott időközönként történő
személyes találkozásra. A gyámhatóság magatartási szabályokat
is megállapíthat. A magatartási szabályok kiterjedhetnek pl. arra,
hogy a megelőző pártfogás alatt álló gyermekkorú, fiatalkorú
kivel tarthat kapcsolatot, szabadidejét mivel töltse, illetve életvezetésén milyen módon változtasson. A megelőző pártfogó felügyelő által javasolt magatartási szabályok körében előnyben kell
részesíteni a viselkedéskorrekcióra, illetve a szociális készségek
fejlesztésére irányuló csoportos vagy egyéni foglalkozásokat, illetve a helyreállító igazságszolgáltatási, programok alkalmazását
(pl. közösségi jóvátétel teljesítése, helyreállító technikák, mint
például resztoratív konferenciamódszerek, mediáció használata).
A megelőző pártfogás minden esetben a védelembe vétel mellett, annak keretében zajlik, így egy olyan komplex beavatkozás
érvényesül, amely a megelőző pártfogó felügyelő és a gyermekjóléti szolgálat családgondozójának együttműködésére épül. A
fiatalkorú ellen folyó büntetőeljárás során a megelőző pártfogás
tapasztalatai becsatornázódnak az eljárásba, mivel az ügyész számára a pártfogó felügyelő összefoglaló véleményt készít, amelyben összegzi tapasztalatait. Az összefoglaló pártfogó felügyelői
véleményben foglaltak segíthetik az ügyészt a döntéshozatalban,
a fiatalkorú esetében leginkább adekvát büntetőjogi reakció meghatározásában.
Az ellátási területen (18 település), több esetben előfordult
már a 2016-os évben, hogy megelőző pártfogást rendeltek el,
mivel a fiatalkorú olyan cselekményt követett el (pl.: testi sértés,
garázdaság). A szolgálat bízik benne, hogy ez egy jó irány, hiszen
így a normaszegő fiatalok kapnak még egy esélyt hogy ne lépjenek a bűnözés útjára.
A fórum szomorú tapasztalata, hogy a jelzőrendszeri tagok minimális létszámban képviseltették magukat, sajnos még mindig
nem tartják kellően fontosnak a részvételüket.
Buzásné Mester Bernadett
Csurgó Járási Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat
intézményvezető

Judo ( cselgáncs) tanfolyam az Ötvös iskolában!
A Nagykanizsai Te 1866. Judo szakosztály Mesterei, kezdő és
haladó , fiú és leány alsó tagozatos (1-4 osztály) diákoknak
keddi napokon 14-16 óráig tart edzéseket az iskola
tornatermében.

Várjuk a jelentkezőket!
Érdeklődni és jelentkezni az iskola igazgatójánál, tanárainál
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és az edzőknél lehet:
Mester Józsefné: 06-70-431-9556
Mester József: 06-70-424-7230
Facebook: NTE Judo sportolók
E-mail: jigorokano@freemail.hu
Honlap: www.kanizsajudo.hu
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Kazinczy-jutalomban részesült a Rákóczi iskola
anyanyelvi szakköre
A Magyar Katolikus Rádió Szóról szóval
című műsora az ország iskoláiban működő
Beszélni nehéz! körök fontos fóruma. A Péchy Blanka alapította műsort Deme László professzor úr szerkesztette és vezette.
Segítője volt Miskolczi Margit gimnáziumi
magyar szakos tanár (és orgonaművész).
Iskolánk szakköre az ő nevét vette fel a
halála után – természetesen a család hozzájárulásával. A szakkör tagjai a rádióban
kéthetente elhangzó anyanyelvi műsorban
a megadott példamondatok hangsúlyjelölését végzik el.
A rendszeres levelezés, folyamatos
kapcsolat, országos találkozók, felmenő
rendszerben (alsós és felsős) lebonyolított
versenyek sora kovácsolta a Beszélni nehéz! mozgalomban részt vevőket országos
közösséggé, egy nagy családdá.
A Rákóczi iskolában 28 év óta működik
anyanyelvi szakkör. 1988-ban Dani Margit
tanárnő alapította az első szakkört. Az ő
nyugdíjba vonulása után Juhainé Kovács
Ágnes volt szakköri tag,és Kósáné Kisgéczi
Gabriella vezeti az anyanyelvi köröket.
Az idei tanévnyitó ünnepségen nagy
örömben részesült a Miskolczi Margit
kör. Immár másodszor vehette át a Kazinczy-jutalmat az általam vezetett diákkör,
melynek összegét a szakkör tagjai könyvjutalomban kapták meg. Én, mint a szakkör
vezetője, a körvezetők országos táborában, Balassagyarmaton vettem át Kerekes
Barnabástól (a rádióműsor szerkesztőjétől) az Anyanyelvápolók Szövetsége által
adott jutalmat.
Az új tanév első szakköri foglalkozásán
tisztelettel emlékeztünk meg a családalapító és örökhagyó Péchy Blankáról, felidézve utolsó kérését:
„Folytassátok, ha én már nem leszek!”
Amit a jelenlegi szakkör tagjai be is
tartanak, és igyekeznek az egykori alapítók szellemiségének megfelelően végezni
feladataikat. Ezt mi sem bizonyítja jobban,
minthogy a nyár folyamán is rendszeresen
megjelentek az iskolában megoldani a
példamondatok hangsúlyjelölését.
A legeredményesebb munkát végző tagok: Balogh Dóra (6.o.), Lőrincz Vanessza
(6.o.), Szalai Cintia (7.o).
Kósáné Kisgéczi Gabriella
a Miskolczi Margit kör vezetője

3

AKTUÁLIS

Csurgó és Környéke • 2016 SZEPTEMBER

FoTÓ: SZABÓ BALÁZS

Kaslik Edit ösztöndíj átadás

Eger város volt pedagógusa Kaslik Józsefné – Margó néni - ösztöndíjat alapított
2004-ben tragikusan elhunyt lányai emlékére. A Kaslik Gabi ösztöndíj átadására
Egerben, míg a Kaslik Edit ösztöndíj átadására Csurgó városában kerül sor minden év
szeptemberében.
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Az ösztöndíj célja, hogy segítse egy-egy
olyan csurgói fiatal célba jutását, aki általános és középiskolai tanulmányait kiváló
eredménnyel végezte, a művészet vagy
valamely tudományág területén felmutatta tehetségét, vagy valamely sportágban
bizonyította szorgalmát, kitartását; illetve

valamilyen szaktárgy területén tanulmányi versenyt nyert. Az ösztöndíjat a fent
felsorolt szempontok mellett olyan tanulónak kell odaítélni, akit szociális okból
is segíteni kell. Idén már 11. alkalommal
került átadásra az ösztöndíj városunkban.
Az alapító Kaslik Józsefné által létrehozott Kaslik Alapítvány a Tehetséges
Gyermekekért kuratóriuma döntött az
ösztöndíj odaítéléséről. A díjat az alapítvány felügyelő bizottságának tagja, Viola
Anikó (volt ösztöndíjas) adta át a Csurgói
Őszi Napok rendezvény vasárnap délutáni programjaként. 2016-ban Kaslik Edit
ösztöndíjban részesült Szabó Dávid András. A verőfényes őszi délutánon Németh
Istvánné Himnusz az emberhez című szavalatával tette még szebbé a nevezetes
eseményt. Az ünnepség végén a város
képviseletében Polgár Mónika aljegyző és
dr. Horváth József alpolgármester megkoszorúzta a Kaslik család emlékművét, a
megjelentek pedig egy-egy virágcsokrot
helyeztek el.
VE
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124 éves a Mókuskert óvoda
1892. szeptember 15-én aprócska kisfiúk és kislányok tétova
lépésekkel közeledtek egy új világ felé az akkori György, ma Petőfi tér árnyas fái alatt. Nem tudták, hogy az újonnan épült, kisdedóvoda festékszagú termébe belépve történelmet írnak. Egy
új intézmény életének kezdetét, azóta is tartó életét indították el
első lépéseikkel.
A város képviselő-testületének kezdeményezésére, a Járási
Népnevelési Egyesület szorgalmazásával indult el Csurgón az
óvoda alapításának folyamata. A felvilágosult szellemű értelmiség kör az országszerte szaporodó jó példák hatására belátta,
hogy a kisgyermekek intézményes elhelyezésének feltételeit az
iskolás kor előtt is biztosítani kellene. Azonban az elemi iskolával
együtt építendő kisdedóvoda létesítéséhez, sok pénz kellett.
Berky József, a Szentlélek templom esperes plébánosa 1000,
és gróf Somssich Imre végrendeletileg szintén 1000 forintot tett
le a csurgói óvoda építkezésének kiadásaira, melyet a város saját
pénzéből még további összegekkel egészített ki.
Így aztán 1892 tavaszán az iharosi származású építőmester,
Dümmerth József és munkásai keze nyomán indult el az építkezés az akkori Tanítóképző Intézet előtt, a György térből kihasított
telken. Az építkezés jól haladt, így szeptember 15-én aztán már
az első óvónéni, Fekete Ilona mosolyával és szelíd ölelésével el
is indult az óvodai élet Csurgón, mely azóta is folyamatosan tart a
földszinten még eredeti, 124 éves falak között.
A nyitás idején 20-25, 1895-ben már a beíratott 61 gyermekből 30-35 járt rendszeresen óvodába. Szinte minden társadalmi
réteg családjaiból írattak be gyermekeket az intézménybe.
Az első időkben a sarokban lévő lavór, az udvari W.C., és az öntött vas kályha biztosított minden kényelmet a kis apróságoknak.
Az intézményben egészen az 50-es évekig nem volt étkeztetés.
A gyerekek a hazulról hozott tízórait fogyasztották el. Délben a
legtöbben haza mentek ebédelni, majd délután visszatértek az

Óvodások 1942-ből
óvdába.
Fekete Ilonát, az első óvónénit aztán még sok követte. Leghosszabb ideig az országos elismerésre és hírnévre is szert tett
Herovits Aranka néni dolgozott óvónőként az apróságok között.
1914-től 1957-ig generációk nőttek fel a keze alatt. Kiváló, gyermekközpontú munkavégzéséért, 1954-ben ő kapta meg az ország
első „Kiváló óvónője” kitüntetést! A helyi és országos lapok is

Herovits Aranka néni
nagy elragadtatással számoltak be a csurgói óvónőt, Aranka nénit
ért hatalmas megtiszteltetésről.
Az egykori „Állami”, majd „I. számú”, mai nevén Mókuskert
óvoda napjainkig sokféle változást élt meg a Petőfi tér árnyas fái
alatt. Családok generációi töltötték és töltik itt gyermekéveiket.
A 124 év folyamatos működés ideje a nagy történelemben nem
sok idő, azonban egy kis városi intézmény életében bizony már
nagy esemény minden év szeptember 15-én arra az első 1892-es
napra gondolni, még akkor is, ha az nem kerek évforduló.
A történelem szele Csurgón is átvonult ennyi év alatt. Politikai
és oktatási-nevelési eszmék váltották egymást. Az óvoda pedig
szilárdan állta a helyét. Az maradt, aminek indult: óvó és védő
helynek, melynek legfőbb célja a kisgyermekek magabiztos, boldog, elégedett és álmokkal teli életének elindítása.
VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA
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Csurgóra érkezett a Magyarországot körülölelő Jerikó
zarándoklat

Magyarországot körülölelő zarándoklat indult 2016. augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján Esztergomból keleti illetve nyugati irányba is.
A vállalkozó szelleműek naponta átlagosan 25 kilométert megtéve haladnak
településtől településig zászlóátadással,
és szüntelen imádkozással, védő korlá-

tot húzva ezzel az országhatár mentén. A
szervező, Kissné Rózsa Mária elmondása
szerint a hosszú úton számtalan csodával,
és megannyi újonnan csatlakozó társsal találkoztak a résztvevők, barátságra, új élményekre és egy örökre szóló emlékre szert
téve ezzel. A zarándoklat célja, hogy minél
többen csatlakozzanak, felülemelkedve a

A hagyományok és találkozások fesztiválja volt a
2016-os Csurgói Őszi Napok

FoTÓ: SZABÓ BALÁZS

főzőverseny, mely
ezúttal új helyszínen, a Sportcsarnok
melletti
betonos
parkolóban várta a
versenyzőket.
Idén 10 csapat
jelentkezett a főzőversenyre,
ahol
ismét szüreti pincepörköltet kellett elkészíteni, mindenki
saját ízlése szerint.
A versenyt az Omági
Trió nyerte, II. helyezést ért el az Őszirózsa Nyugdíjas Klub, III. pedig az As-Foods
csapata lett. Különdíjat idén a Csurgói Városi Szoc. Intézmény kapott.
A fiatalabb korosztály a Csokonai Közösségi Házban megrendezett Népmesemondó verseny mutathatta meg tehetségét.
Füstös János polgármester köszöntőjében hangsúlyozta: fontos az, hogy évről
évre találkozzunk azokkal a barátainkkal,

2016 szeptember 23-24-én rendezték
meg az idei Csurgói Őszi Napokat. A kétnapos rendezvény pénteken a Festetics
Városok Találkozójával indult, mely házigazdája ezúttal Csurgó Város volt. Az esti
programok a Kávészünet együttes koncertjével hangolták az érdeklődőket a következő napra.
Szombaton délelőtt kezdetét vette a
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depresszión, és a legfontosabb, hogy térjenek vissza a keresztény gyökerekhez.
Hitük szerint csak úgy lehet boldog jövője
az emberiségnek, ha vissza talál Istenhez.
Ennek elősegítéséhez minden célállomáson misével, és egy fél órás imaórával kezdeményeznek beszélgetést az ott élőkkel,
akik erőre kapva, és pozitív szemlélettel
térhetnek haza.
Szeptember 12-én, a Jerikó zarándoklat csurgói állomására érve sem történt ez
másképp, ahol már szeretettel várta őket
Dr. Horváth József Csurgó Város alpolgármestere, hívők és barátok körében. A Máriás-kútnál egybegyűltek együtt énekeltek,
s imádkoztak, melyet követően a Szentlélek templomba is betértek, s folytatták az
imádkozást.
Az érdeklődők másnap délelőtt még
csatlakozhattak a zarándokok csurgói útjához, hiszen körülbelül 8:15 órakor együtt
sétáltak fel a Szentlélek templomtól egészen a Jézus Szíve templomhoz.
SZABÓ BALÁZS

kollégáinkkal, családtagjainkkal, akikkel
talán már rég nem találkoztunk. Azt gondolom a tradíciók, a hagyományok nagyon
fontosak, s ez alapján évről évre, ha éppen
más helyszínen is, de mégis újra és újra
megrendezzük ezt a rendezvényt, ami régen még Agrár Expo néven indult és ma
pedig már a város második legnagyobb
rendezvényévé vált.
Biró Norbert a Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke beszédében kiemelte: a
hagyományok megtartása, örökítése rendkívül fontos feladat, mely hozzájárul az
egységes magyar kultúra fenntartásához.
Köszöntője végén Megye Borral ajándékozta meg Csurgó város polgármesterét.
Szászfalvi László országgyűlési képviselő az eseménnyel kapcsolatban elmondta: ha jól számolom, már 18-ik alkalommal
rendez a város Őszi Fesztivált, amely az
idők során sok névváltoztatáson ment keresztül, azonban ez az esemény mégiscsak
három fontos dologról beszélt, ahogyan
ma is. Hagyományainkról, kulturális értékeinkről, valamint a közösségünkről. Nagyszerű dolog látni, hogy ez a fesztivál hozzájárul ezen értékeink megerősödéséhez.
SZB

AKTUÁLIS

Csurgó és Környéke • 2016 SZEPTEMBER

Jegyzői tájékoztató levél a 2016. október 2-i népszavazásról
Tisztelt Választópolgár!
Magyarország köztársasági elnöke országos népszavazást tűzött ki 2016. október 2-ára. A népszavazásra feltett kérdés: „Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül
is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő
kötelező betelepítését?”
A szavazás napján reggel 6 órától este 19 óráig lehet szavazni
abban a szavazókörben, amelyben a választó szerepel a névjegyzékben. A szavazóköri névjegyzékbe történő felvételről a választók 2016. augusztus 16-ig tájékoztatást kaptak a Nemzeti Választási Irodától.
A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár személyesen szavazhat. A szavazás napján csurgói lakcímétől távol tartózkodó választópolgár, belföldön az általa megjelölt településen
átjelentkezéssel, külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát.
Átjelentkezést 2016. szeptember 30-án (péntek) 16 óráig,
a külképviseleti névjegyzékbe vételt 2016. szeptember 24-én
(szombat) 16 óráig lehet kérni a www.valasztas.hu oldalon, illetve levélben vagy személyesen a Csurgói Helyi Választási Irodán
(8840 Csurgó, Csokonai u. 1.)
A mozgásában egészségi állapota, vagy fogyatékossága miatt gátolt választópolgár, meghatalmazott útján vagy levélben,
mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be legkésőbb 2016. szeptember 30-án (pénteken) 16.00 óráig a Csurgói Helyi Választási
Irodához, a szavazás napján 15.00 óráig pedig a szavazatszámláló bizottsághoz. A kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár
nevét, születési nevét, születési helyét, anyja nevét, személyi
azonosítóját. Ha átjelentkezéssel szavazó választópolgár igényel
mozgóurnát a kérelemnek tartalmaznia kell azt a címet, ahova a
mozgóurna kiszállítását kéri. Mozgóurna iránti kérelem letölthető
a www.valasztas.hu honlapról vagy igényelhető a Csurgói Helyi
Választási Irodán.
A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson. A kérelmet a Csurgói
Helyi Választási Irodához (8840 Csurgó, Csokonai u. 1.) kell benyújtani 2016. szeptember 30-án (péntek) 16 óráig.
A szavazat leadására azt követően kerülhet sor, ha a szavazatszámláló bizottság megállapította a választópolgár személyazo-

nosságát és személyi azonosítóját (régi nevén személyi szám)
vagy lakcímét, és szerepel a névjegyzékben.
A személyazonosság igazolására alkalmas:
- magyar hatóság által kiállított személyazonosító igazolvány
(személyi igazolvány, régi könyvecske formátumú személyi)
- magyar hatóság által kiállított ideiglenes személyazonosító
igazolvány
- magyar hatóság által kiállított vezetői engedély
- magyar hatóság által kiállított útlevél, ideiglenes útlevél
A személyi azonosító igazolására alkalmas:
- személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
- hatósági bizonyítvány, illetőleg igazolás a személyi azonosító
jelről
A lakcím igazolására alkalmas:
- lakcímet igazoló hatósági igazolvány
- régi könyvecske formátumú személyazonosító igazolvány
amennyiben a lakcímet tartalmazza
Személyazonosság és személyi azonosító vagy lakcím csak a
szavazás napján is érvényes igazolvány valamelyikével igazolható.
Csurgó város szavazóköreinek címében a 2014. évi országgyűlési választások óta változás nem következett be. A szavazókör
címe, és a szavazókörhöz tartozó utcák listája megtekinthető a
Csurgói Helyi Választási Irodán.
Csurgó, 2016. szeptember 20.
Tisztelettel:
Fábián Anita sk.
Helyi Választási Iroda
Vezető

Polgármesteri felhívás a 2016. október 2-ai népszavazásról
Tisztelt Csurgói Lakosok!
Néhány nap múlva országos népszavazás lesz hazánkban,
melynek tétje városunk, hazánk és családjaink védelme. Tavaly
ősszel megtapasztalhattuk, hogy milyen az, amikor nagy számban
jelennek meg illegális bevándorlók a közvetlen közelünkben. Bizonyára még emlékeznek arra, amint számos rendőrautó és katonai konvoj haladt át városunkon bizonytalanságot hagyva maguk
mögött. A határ menti történések rövid idő alatt nyugodt kisvárosunk mindennapjait is meghatározták.
Az egy évvel ezelőtti eseményeket országunk felkészülten várta, azóta pedig további intézkedések történtek, annak érdekében,
hogy a közbiztonságunk továbbra sem forogjon veszélyben.

2016. október 2-án országunk jövőjéről és nemzetünk sorsáról
dönthetünk olyan témában, mely minden magyar állampolgárt,
minden csurgói lakost érint. Csurgó város polgármestereként
ezért arra kérem Önöket, Tisztelt csurgói Lakosok, hogy október
2-án szavazatukkal járuljanak hozzá országunk egységes álláspontjának kialakításához.
Tisztelettel:
Füstös János s.k.
polgármester
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Hirdetmény - „Mecsek-Dráva házi komposztláda” pályázat

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
döntése alapján a Mecsek –Dráva Önkormányzati Társulás, melynek társult tagja
önkormányzatunk is, a „ KEOP 1.1.1/2F
Települési szilárdhulladék-gazdálkodási
rendszerének fejlesztése” című pályázaton 12,9 milliárd forint támogatást nyert.
A Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási program a Dél-Dunántúli Régió három

megyéjében
313
település, több mint
426 ezer lakosának
életminőségére gyakorol pozitív hatást.
A projekt a hulladékképződés megelőzésére helyezi a
fő hangsúlyt. A hulladékok lerakása helyett, minél nagyobb
arányú hasznosítást
támogatja, valamint
jelentős beruházásokat valósít meg a
lakossági szelektív
hulladékgyűjtés és a
házi komposztálás fejlesztésére.
A Csurgó Kistérség Többcélú Társulás
tagjaként városunk 200 db komposztáló
edényt kapott. A készítmény egy átlagos
családi háznál keletkező komposztálható
zöldhulladék éves gyűjtésére szolgál.
A komposztláda ingyenes használatba
adásáról pályázatot írunk ki. Várjuk a lakossági igényeket Csurgó Város Jegyzője,

8840 Csurgó, Széchenyi tér 2. címre.
A borítékra írják rá: „Mecsek-Dráva házi
komposztláda” pályázat.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó nevét, címét, születési helyét, idejét, anyja nevét. Igazolást arról, hogy a
pályázó hulladékkezelési közszolgáltatási
tartozással nem rendelkezik, illetve nyilatkozatot arról, hogy a pályázónak nincs
köztartozása.
A pályázatok elbírálása a beérkezések
sorrendjében történik.
A nyertes pályázóval a Mecsek-Dráva
Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati
Társulás 5 évre szóló edényhasználati kölcsön szerződést köt. A szerződés lejártával
az edényt használatra alkalmas állapotban
kell visszaszolgáltatni.
A pályázattal kapcsolatos bővebb információ kérhető a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Beruházási és Műszaki
Irodában Füstös Sándorné ügyintézőtől
személyesen, vagy a 82/471-388/147 telefonszámon.
CSURGO.HU

November 8-ig pályázható Őszi lomtalanítás
a Bursa Hungarica Pályázat!

Jelenlegi és leendő felsőoktatási hallgatók figyelmébe! Önkormányzatunk
(Csurgónagymarton, Porrog, Porrogszentkirály, Porrogszentpály, Somogybükkösd,
Somogycsicsó, Szenta) csatlakozott a Bursa Hungarica Pályázati Ösztöndíjrendszer
2016. évi fordulójához. A pályázóknak a
mellékelt pályázati felhívásokban foglaltak alapján kell a pályázatukat önkormányzatunkhoz benyújtaniuk elektronikusan és
papíralapon is.
A pályázatok beadási határideje 2016.
november 8. Figyelem, a határidő elmulasztása jogvesztő!
További információk az alábbi honlapon
találhatók a programról:
http://www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica/
CSURGO.HU
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Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Beruházási és Műszaki Iroda értesíti a lakosságot, hogy a Viridis – Pannónia Nonprofit Kft. 2016. évi őszi lomtalanítási akcióját 2016.
október 7-én, pénteken tartja.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a korábbi évek gyakorlata szerint, a feleslegessé vált
háztartási lim-lomot , az ingatlana előtti közút mellé kihelyezni szíveskedjék a lomtalanítás napján reggel 7.00 óráig oly módon, hogy az könnyen elszállítható legyen és a közúti
forgalmat ne akadályozza. A kisebb méretű lomot zsákban vagy dobozban szíveskedjenek kitenni, a szétszóródás megelőzése érdekében.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a lomtalanítás során nagy darabos, azaz a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladó lomhulladék kerül
elszállításra, a lom továbbra sem tartalmazhat háztartási szemetet, építési törmeléket,
kerti hulladékot és faágat, valamint elektromos, illetve veszélyes hulladékot.
Az elektronikai hulladék/autógumi elszállításának napja a veszélyes hulladék gyűjtésével együtt történik.
A közszolgáltató kizárólag attól az ingatlantól szállít el lim-lomot, amelynek tulajdonosa a rendszeres hulladékszállítást nem szünetelteti, illetve 2016. május 1. előtti időszak során kiállított számlákat kiegyenlítette.
Csurgó Város Önkormányzata

FELHÍVÁS
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Csurgó Városi
Kispiac

Vásárolna, vagy eladná
termékeit?
Nyitva tartás:
hétfő, kedd, csütörtök,
péntek, szombat:
06:00-tól - 14:00-ig
vasárnap:
06:00-tól - 11:00-ig
Szerda és szombat
kiemelt piaci napok!

Judo és Önvédelmi tanfolyam!
A Nagykanizsai TE 1866. Judo szakosztályának
Mestereivel 2016.szeptember 13-tól keddi napokon
16.30-18.30-ig a Sótonyi László Sportcsarnok emeleti
helyiségében. Verseny-és hobby szintű judo és Önvédelem
oktatása, összharcművészeti ismeretek elsajátítása
(Lefogások,dobások, ütések –rúgások, pusztakezes és
eszközös védekezések).
Továbbképzési lehetőségeket biztosítunk ( övvizsgák,

harcművészeti szemináriumok, edzőtáborok) .
Várjuk a 14 életévüket betöltött fiúk és lányok jelentkezését!
Bővebb információ:
Mester Marcell és Mester Józsefné judo edzők
Telefon:+36-70/424-7310; 36-70/431-9556
Honlap: www.kanizsajudo.hu; Facebook: NTE judo sportolók
E-mail: jigorokano@freemail.hu
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Csurgó címere
názium alapításkori megjelenítése, mely utalás Csurgó első „Oskolájára” és iskolavárosi múltjára. A háttérben megjelenő kék szín
a tiszta égbolt szinonimája.
A címerpajzs tetején lévő, a csöbörsisakok csoportjába sorolt,
balra forduló csőrsisak látható, melyet a lovagkor egyik sisak típusaként a 13, századtól a 15. század második feléig használták.
Ezeket zárt sisakoknak nevezzük, mert teljesen elfedték a lovag
arcát, amivel maximális védelmet adtak, de nehéz volt belőlük a
kilátás.
A sisakdísz, a sisak felett lévő, vele kötelezően egy irányba forduló darufej a címerpajzs motívumának ismétlése.
Közöttük indul el egy összefonással a címerpajzs főbb színeit - arany, kék, zöld – újra összefoglaló sisaktakaró, melyet sokan
tévesen pajzstakarónak értelmeznek. A sisaktakaró a címernek
a sisakhoz kötődő, csak azzal együtt létező eleme. A sisaktakaró
eredete abból a szövetből indult el, melyet a lovagok az eső és a
nap elleni védekezésül a sisakjukra helyeztek.
Csurgó címerében a sisaktakaró félhosszúan, mindkét oldalon,
lágyan omlik alá. Balról kívül kék, belül arany, jobbról kívül zöld,
belül arany, szétnyílt végű redőkbe és fodrokba tekeredve díszíti
a címerpajzs mindkét oldalát.
VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA

Egy szép gondolat valósult meg augusztus 20-án, mikor is a
városi ünnepség keretében Füstös János polgármester úr Csurgó
város címeres zászlóit adományozta a város templomainak. Az átadás közben hangsúlyozta, hogy régi adósságát rendezi a város,
ugyanis olyan, a múltat, az egységet, a településünket jelképező
szimbólumnak, mint a címert is magánhordozó zászlónak, minden
közösségben kell, hogy helye legyen.
Hivatalos megfogalmazás szerint: „A címer a középkori fegyverhasználaton alapuló olyan – legtöbbször pajzs alakú, meghatározott szabályok szerint szerkesztett – jelkép, amelyet magánszemélyek vagy testületek megkülönböztető jelként jog szerint
használnak.”
A zászlók és címerek minden időben az egységet, az azonos
jegyek alapján való összetartozást, a másoktól való megkülönböztetést szimbolizálták. A címer alapja a pajzs, mely a harcászati idők egyik alapelemeként jeleníti meg magán éppen az adott
ország, település vagy család legfontosabb jelentőséggel bíró,
úgynevezett címerábráit. A pajzs körül helyezkednek el a címerrészek és címer tartozékok, melyek nem csak formájukkal, hanem
színeikkel is kifejezővé tudnak válni.
Csurgó város címere egyenesen álló, kerek talpú címerpajzsban elhelyezkedő, úgynevezett beszélő címer. Belső tartalmát
elemezve vegyes összetételű, mivel természeti és műtárgyi
elemeket is tartalmaz. Alsó felében a vízben álló, egyik lábát az
óarany színű kőedényen pihentető daru a Csurgót sokáig birtokló
Festeticsek címerállataként került át a pajzsra. Az edényből folyamatosan csorgó, csurgó víz hangzásában Csurgó nevének eredetére mutat rá.
A daru felett lévő zöld dombok utalnak a település és környékének földrajzi adottságaira, a Belső-Somogyi dombság itteni
vonulataira. A középen lévő, óarany színű, stilizált épület a gim-
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100 éves versike az egykori Csurgó és Vidéke
újság hasábjairól, „Vidéki Tücsök” tollából.

Gomba
Keserves volt az életem,
Savanyú, mint az ecet.
Gondoltam is, meghalok én,
Szenvedtem már eleget!
De legalább a halálom
Költőies legyen ám!…
Hopp! Tudom már, gombát veszek
Somogycsurgó piacán!
Tüstént vettem, meg is ettem.
„Szervusz világ!” - Azonba,
Szörnyűen becsapódtam, mert
nem volt mérges a gomba!
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450 éve került először török kézre Csurgó
1566-ban I. Szulejmán szultán személyesen indult Magyarországra. Augusztus
6-án a török fősereg megkezdte Szigetvár
ostromát, amelyet gróf Zrínyi Miklós védett. „Az országrészek megtartásában, melyeknek Szigetvár oltalmul szolgált, nagy
mértékben volt érdekelve, éppen úgy,
mint bajtársai. Szigetvár elestére Csorgó
lesz a könnyű ráadás. Később Kanizsán a
sor. A török keresztüleszi magát Stiriáig, s
ez megtörténvén, Muraköz erős helyzete
dacára is török kézre kerül.”
A várvédők ellátásában a csurgói uradalom is fontos szerepet kapott. Az előző,
1565. évi búzatermés nagy részét megőrlött lisztként Szigetvárba szolgáltatták.
Megbízható élelmiszertartalékot jelentett,
de felhasználni nem tudták zavartalanul.
A túlerővel hősiesen küzdő védők szeptember 5-én a belső várba vonultak vis�sza. Hiába volt itt még ezer mérő Csurgóról való liszt, de a sütőkemencék, konyha,
éléstár és pince a külső várban volt, amely
már az ellenség kezébe került. A belső
várban még víz sem volt. Mivel a császári
fősereg mintegy 50 000 katonája Győrnél
állomásozott, és nem sietett a várvédők
segítségére, egy hónapi hősies helytállás
után, szeptember 8-án a még megmaradt
magyar és horvát katonái élén Zrínyi kitört
a belső várból, és hősi halált halt. Mivel a
szultán is meghalt, a török sereg visszavonult.
Szigetvár elestével összetört a dél- dunántúli védelmi vonal központja. A mögötte fekvő vidék egészen Kanizsáig, a Drávától a Balatonig török uralom alá került, és
megkezdték vívni Babócsát. A 20 000 főből álló sereg támadásának első rohamát
a védők még visszaverték, de mivel segítségben nem bízhattak, felgyújtották a várat és a titkos kijáratokon keresztül elmenekültek. A török sereg ezután Bélavárnál
ütötte fel táborát. A kisebb várakkal már
nem volt gondja: Berzencéről és Csurgóról
kiszökött a várőrség és elhagyta Zákányt,
Vízvárt, Segesdet, Szenyért, Szőcsényt,
Csákányt, Maróthot, Marcalit.
A török védelmi vonalba mélyen beékelődő Szigetvár szerepét Kanizsa vette át.
A Dráva mellett elesett Babócsa, Berzence
és Csurgó, a Kanizsára vezető utak mellett
Segesd, Szenyér és Marcali. A Kanizsa előterében levő Csákány, Komárváros, Kéthely, Szentgyörgy és Szőcsény várain kívül
csak Fonyód maradt magyar kézen.

Sziget várába kinevezett Izkender bég
sorra járta a kisebb erősségeket. November 2-án Berzencén volt, Csurgóról ide
vitette Zrínyi gabonáját, másnap Babócsa
felé indult.
A török a magyar tiltakozás ellenére Segesdet és Marcalit erősítette meg. Marcali,
Szenyér, Zákány, Csurgó és Segesd határában építettek sövényből, gerendákból és
földből palánkvárakat.
A magyar ellentámadások főiránya mindig Szigetvár volt. 1583-ban Nádasdy és
Zrínyi Berzencét, Babócsát és Segesdet támadta, 1589-ben újra Berzence és Segesd
volt a célpont.
1594-ben Zrínyi György 7- 8 000 főnyi
hadseregével március 12-én éjjel megtámadta a berzencei várat, de az első ostrom
nem járt sikerrel. Csak másnap tudta elfoglalni, de a török helyőrség amit csak tudott, lerombolt vagy felgyújtott, és rendezett sorokban elmenekült. A magyar sereg
így is jelentős élelmiszerkészletet, kézi lőfegyvereket, lószerszámokat és 14 löveget
talált. Ahogy megérkeztek a keresztények,
eloltották a tüzeket, és mentették a menthetőt. Másnap Csurgó alá vonultak, de itt is
csak kiürített várat találtak. A törökök felgyújtották a palánkvárat és Babócsára menekültek. Zrínyi György úgy rendelkezett,
hogy a védműveket két részletben fel kell
robbantani. Amíg az első kategóriába tartott berendezés felrobbant és égett, a még
megmaradtakat megtömték puskaporral
és kénporral, hogy még nagyobb zajt csináljanak és nagy lánggal égjenek, hogy minél messzebbről lehessen látni és hallani,
mi történt Csurgón. Hasszán aga segesdi
parancsnok hallotta a Csurgóról jövő harci
zajt, és látta a nagy füstöt, iszonyú tragédiára gondolt, és maga gyújtotta fel a segesdi vár védőberendezését, és Babócsára
menekült. A kétszeres védősereg ellenére
még Babócsát is sikerült ideiglenesen elfoglalni.
A Szent János Lovagok templomát a török imaházként használták. Amikor 1594ben hat évre magyar kézre került, a szentély és a sekrestye megmaradt romjaiból
kis templomot alakítottak ki, több forrás
szerint 1600-ban, és oltárt emeltek benne
a Szentlélek tiszteletére. Kanizsa elestével
azonban „ez a kis magyar oázis is bemerült
a török hódoltság nagy tengerébe.”
A szigetvári hős dédunokája, a költő és
hadvezér Zrínyi Miklós mindent megtett

birtokai és hazája felszabadításáért. Új
erősség, Új- Zrínyivár építéséhez fogott.
Az Udvari Haditanácshoz írt levelében
Muraköz pajzsának és bástyájának nevezte, amelyet, ha a törökök elfoglaltak volna,
sem Kapronca sem más vár nem zavarhatná meg Szlavónia birtokában.
Zrínyi Miklós 1664 eleji téli hadjárata a „felperzselt föld” végvári taktikáját
követte. A Babócsa és Szigetvár környéki
települések szinte teljesen elpusztultak.
Babócsa és Szigetvár török végvári szigetek lettek az őket eltartó és kiszolgáló gazdasági háttér, a magyar lakosságú falvak
nélkül. Berzencét nagyszámú őrség védte.
A bán általános rohammal akarta bevenni
a várat. A gyalogság a berekben és a majorokban foglalta el állását, és szüntelenül
lőtte az ellenséget. Január 22-én 1 200 német vonult a vár alá minden fegyverzettel.
Látván a nagyszámú felszabadító sereget,
éjjel a török követeket küldött, és megadta
magát. Reggel az egész had Babócsa ellen
vonult. Zrínyi Berzence alatt maradt, amíg
800 török és száz egynéhány tatár kivonult
a várból. Berzence őrzését egyik legvitézebb katonájára, Kis Farkasra bízta, akit a
vár kapitányává tett. 200 magyar hajdú és
200 német várvédő felett rendelkezett.
Berzence egyik új utcáját az 1980-as években a hős kapitányról, Kis Farkasról nevezték el.
Zrínyi nem is gondolt arra, hogy a török ostrom alá veszi Új- Zrínyivárt, ezért
kíséretével Csáktornyára vonult. Körpülü
Ahmed június 5-én 70 ezres török-tatár
hadával és 30 ágyúból álló tűzérségével
körülzárta. 6-án és 7-én késő estig lőtték a
falakat. A védők nem adták meg magukat.
Június 30-án a törökök felrobbantották a
főkaput, amelyen betódult az ellenség. A
védősereg nagy része a Murán csónakkal
megmenekült. 1664 július 7-én a török a
várat a földdel tette egyenlővé.
Új-Zrínyivárt sem építik fel újra. A Vasvári béke 26 évre Csurgó sorsát is megpecsételte, mivel mélyen a török hódoltsági
vonal mögé került.
Buda 1686. évi visszafoglalása után
megnyílt Kanizsa visszafoglalásának a reménye is. A védő sereget kiéheztették és
1690. március 26-án Musztafa pasa aláírta
a vár feladásáról szóló szerződést.
H.J.

11

INTERJÚ
folytatás az első oldalról
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Két keréken felfedezni Csurgó múltját

- Interjú Vargáné Hegedűs Magdolnával, a “Csurgó két keréken”
kerékpártúra ötletgazdájával

FoTÓ: SZABÓ BALÁZS

a túrát.
Az Alsoki Református Templomban Szászfalvi László lelkész úrtól kaptunk egy kis
pihenő közben értékes és tanulságos információkat az itt lévő
református gyülekezet és templomának múltjáról és jelenéről.
Majd a sokak által eddig
még ismeretlen zsidó temetőbe
tértünk be, megemlékezni városunkat a polgárosodás útján
elindító egykor volt nagy számú
zsidó közösségről.

- Sokadik alkalommal hívod az
érdeklődőket értékteremtő,
helytörténeti utazásra. Hányadik alkalom volt a mostani
és hogy született meg ez az
egyedülálló élményeket nyújtó program?
- Ebben az évben az Őszi fesztivál program sorozatában már 4.
alkalommal indítottam útjára a
„Csurgó két keréken” elnevezésű kerékpártúrámat. Az ötletet

FoTÓ: SZABÓ BALÁZS
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- Hogyan készülsz egy-egy túrára és mi alapján állítod ös�sze az útvonalat? Az idei alkalommal a város mely részével
ismrekedhettek meg jobban a
résztvevők?
- Az idei év kerékpáros úti célja az alsok-sarkadi városrész
volt, ugyanis tavaly az Óvárost
látogattuk meg. Igyekszem
úgy átgondolni az útvonalakat,
hogy váltakozva Csurgó minden
része érintve legyen. Ezáltal
minél több ismeretet tudjak átadni Csurgó múltjáról, az itt élt
emberek egykori életmódjáról,
nevezetes emberekről, eseményekről, épületekről, gyárakról.

Közös múltunk dicsőséges vagy
éppen szomorú történéseiről.
A tematika összeállításánál
próbálom felmérni a hallgatóság igényeit, hogy minden-

FoTÓ: SZABÓ BALÁZS

két kedvelt szabadidős elfoglaltságom a kerékpározás és a
helytörténet kutatás, ismeret
átadás összekombinálása adta.
Sokáig egyedül ültem kerékpárra, hogy közelről személyesen is
megnézzek egy-egy nevezetes
épületet, városrészt vagy éppen temetőt. Aztán ismerőseim
között is találtam érdeklődőket,
útitársakat, így már együtt indultunk el, majd nyilvánossá is
tettem ezt a lehetőségét.

- Hagyományteremtő kezdeményezésedben a kulturális
feltöltődés mellett a sportos
vonal is megjelenik, hiszen az
egyes állomásokra kerékpárral juttok el. Miért éppen bicikli?
- A biciklizés során viszonylagos
gyors mozgás mellett lehetőség
van szabadon nézelődni, társakkal kapcsolatban maradni, mobilan helyet változtatni. Így motoros járművek mellőzésével, a

kinek érdekes legyen a tartalom a kis tanulóktól egészen a
nyugdíjasokig. Az idei út során
megismerkedtünk először a
városi címer szimbólumainak
jelentésével, a központ nevezetes épületeivel, majd a déli
városrésszel. Eztán Alsok mezőgazdasági, állattartó múltjával,
régi lakó- és gazdasági épületek megtekintésével folytattuk

környezetünk károsítása nélkül
is tudunk kis időn belül akár nagyobb távokat is megtenni.
A kerékpár a program során így jelképezi az információ szerzést, a sportos szabad
mozgást, az egészség centrikus
életmódot, és a környezet tudatos mobilitást egyaránt.
SZABÓ BALÁZS

REGIONÁLIS
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Értéket és munkahelyeket is teremt Zákányfalu számára
a szociális földprogram

fogja fűteni.
Mindez Zákány Község Önkormányzata, valamint a már negyedik éve működő
szociális földprogram keretében foglalkoztatottak élénk munkáját dicséri. A termények betakarítását követően a település önkormányzata kiállítás keretein belül
mutatta be az érdeklődőknek a program
során megtermelt terményeket és beszerzett eszközöket.
- A közfoglalkoztatottak megítélése a

SZABÓ BALÁZS
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Saját termesztésű burgonya, kukorica, bab, fóliasátorban érlelt ízletes paradicsom, paprika, hagyma, sárgarépa és
megannyi zöldség gazdagítja Zákányfalu
önkormányzatának veteményesét. A vitamindús termények mellett, a közelgő téli
időszakban ugyancsak jól hasznosítható
lesz a szintén saját termesztésű pampafűhöz hasonló energiafű, mely csomóba
kötözés és méretre vágást követően a település óvodájának és konyhájának kazánját

faluban nem mindig pozitív. Éppen ezért
szerettem volna bemutatni azt, hogy ez a
közfoglalkoztatás, amit évek óta a szociális
földprogram keretében csinálunk, hasznot is hozott a falunak. Tulajdonképpen
van egy konyhánk, ahova a terményeket
termeljük és bizony minden évben a programban részt vevő közfoglalkoztatottakkal
tudjuk ezeket megtermelni. Ennek köszönhetően évről évre több mázsa burgonyát,
fóliasátorban paprikát, paradicsomot,
vöröshagymát, zellert és számos más terményt hasznosíthatunk a konyhánkban –
hangsúlyozta Palotai Hajnalka, Zákányfalu
polgármestere.
A 600 fős határ menti faluban a közfoglalkoztatás lehetősége jelentős munkahely
és értékteremtő erővel bír. Zákányfaluban
idén 12 fő dolgozik szociális földprogramban. A közfoglalkoztatottak száma a településen futó többi programmal kiegészülve azonban eléri a 40 főt is.
- A közfoglalkoztatottak segítségével sikerült rendezett falut kialakítanunk, megoldottuk a belvízelvezetést, s a temetőt is
rendbe raktuk. Azonban még mindig sok
rendezetlen belterületi ingatlan van, amit
a szociális földprogram keretében rendbe
rakhatunk, és termőfölddé varázsolhatunk. Célunk a továbbiak során is az, hogy
a közfoglalkoztatásban dolgozók a lakosság megelégedését szolgálva folytassák
értékteremtő munkájukat – részletezte Palotai Hajnalka.
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A testi-lelki harmónia teljes visszaállítása-homeopátia

A homeopátia az orvostudomány egyik
ága. A nem hagyományos gyógymódok
közé tartozó gyógyszeres, regulációs terápia, melynek a XXI. századi orvoslásban kiemelkedő szerep jut. Jelentése szó szerinti
fordításban „a hasonló szenvedés tana”,
ami két görög szó összetételéből adódik:
a homoios előtag azt jelenti: „hasonló”,
míg a pathein jelentése „érzékelni, szenvedni”. Története és alapelvei az ókorba
nyúlnak vissza. Hippokratész görög orvos,
az orvostudomány atyja említette először:
„Ugyanazok a dolgok, amelyek a betegséget okozzák, meg is gyógyítják azt.” A középkorban Paracelsus német orvos saját
vizsgálatai alapján állapította meg: „Ami
nagy adagban méreg, az kis adagban orvosság”. Ezen alapelveket gyakorlati gyógyító módszerként azonban csak 212 éve
alkalmazzák. Samuel Hahnemann német
orvos és gyógyszerész vezette be ezt a
gyógymódot, kidolgozva a homeopátia
elveit és törvényeit. Méltán tekintik őt a
homeopátia megalapítójának.
Ma már az egész világon ismert és egyre elismertebb gyógymód. Szinte egész
Európában, az amerikai kontinens számos
országában, Dél- és Dél-kelet Ázsiában,
Indiában, valamint az afrikai országokban
is alkalmazzák. A világ legtöbb országában
orvosi tevékenységhez kötött holisztikus
gyógymód, mely többnyire posztgraduális
képzés, ritkábban egyetemi orvosképzés
keretében sajátítható el. Nyugat-Európa
nagyobb államaiban az alapellátó orvosok 30-60%-a használja a homeopátiás
gyógyszereket. Az egészségbiztosítók sokhelyütt részben vagy egészben támogatják a rendeléseket és gyógyszereket.
A homeopátiás rendelésen a kiválasz-
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tott szer, egyben a diagnózis is. Hogyan
lehetséges ez?
Akár akut, akár krónikus panaszról van
szó, a homeopata a páciens kikérdezésével, tüneteinek megfigyelésével arra törekszik, hogy - mint egy puzzle játékban
- egy képet tudjon összerakni a pácienstől
kapott információ darabokból. Ha ez a kép,
az úgynevezett betegségkép, megfelel egy
homeopátiás szer tünetképének, az úgynevezett gyógyszerképnek, akkor ez a szer
lesz a páciens számára megfelelő.
Az orvos a gyógyszert egyénre szabottan, az ún. hasonlósági szabály (simile elv)
alapján, igen részletes kórelőzmény felvétele után választja ki betege számára, a
több mint 4000-féle homeopátiás szer közül. A gyógyítás nem csak a beteg szervre
irányul, hanem a testi-lelki harmónia teljes
visszaállítására törekszik, valamint a szervezet veleszületett hajlamaiból adódó betegségek megelőzésére is szolgál.
A homeopátia által alkalmazott gyógyszereket természetes alapanyagokból készítik. Ezek legtöbbje növényi (pl. kasvirág,
kamilla), sokuk ásványi (pl. vas, arany),
vagy kisebb részben állati (pl. kígyóméreg,
a tintahal festékanyaga) eredetű, de akár
kórokozó is lehet gyógyszeralapanyag.
A homeopátiás gyógyszereket egyedülálló, a hagyományostól eltérő módon,
de azzal megegyezően szigorú gyógyszerészeti szabályoknak megfelelően állítják
elő.
Mivel a homeopátia informatikai-energetikai gyógymód, egyértelműen állítható, hogy a szakma szabályainak betartása
mellett, nem rendelkezik mellékhatásokkal.
A homeopátia akut (pl. megfázás, nát-

ha, sérülések, fájdalmak) és krónikus (pl.
allergia, kedélybetegségek) betegségek
gyógyítására egyaránt alkalmas. Bizonyos
betegségekben azonban csak támogató,
segítő szerepe lehet a hagyományos orvoslás mellett. Ilyenek az életet közvetlenül veszélyeztető állapotok, pl. súlyos
sérülések, mérgezések, a szívroham; olyan
akut megbetegedések, mint a vakbélgyulladás vagy a vesekő, melyeket csak műtéti
módon lehet orvosolni; krónikus betegségek, mint a diabétesz; továbbá a daganatos
megbetegedések.
Ez utóbbi korunkban különösen nagy
jelentően bír, hiszen a daganatos betegségek kezelésében a jelenlegi szakirodalom
alapján a kiegészítő klasszikus homeopátiának pozitív hatása van a rákos betegek
általános egészségére és jóllétére.
Ezt támasztja alá az a kutatás, amelyet
olyan rákos betegekkel végeztek, akik
a konvencionális daganatterápia kiegészítéseként homeopátiás kezelést kaptak Ausztriában a Bécsi Orvosi Egyetem
homeopátiás járóbeteg részlegén. Ahhoz,
hogy a páciens bekerüljön a vizsgálatba
legalább három homeopátiás konzultáción
kellett részt vennie, a daganatnak súlyos,
halálos prognózisúnak kellett lennie, rendelkezésre kellett állnia a beteg leleteinek
és ezek után mérték a túlélési időt.
A vizsgálatban 54 páciens felelt meg a
feltételeknek. A vizsgált daganatok glioblasztóma, tüdő-, hasnyálmirigy-, epeút
daganat valamint áttétes szarkóma illetve áttétes vesedaganat. Összesítették a
túlélési időt, amelyet összehasonlítottak
a homeopátiás kezelésben nem részesülő hasonló daganatos betegek túlélési
statisztikájával. Az eredmények értékelése után megállapították, hogy a halálos
prognózisú betegek esetében a kiegészítő
homeopátiás kezelést igénybevevő pácienseknél meghosszabbodott a túlélési
idő. Bár az eredmények csak kis mintára
igazoltak, a daganatos betegek és családtagjaik számára reménykeltőek.
Csurgón elérhető homeopátiás módszerekkel gyógyító orvos: Dr. Bus Mária
BV
Forrás:
www.homeopata.hu

(Magyar Homeopata Orvosi

Egyesület)
http://www.vital.hu/homeopatia/
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A Győr érkezik hozzánk
Klubunk a Győri Audi ETO KC II csapatát fogadja NB/I B-s bajnoki mérkőzésen a
megújult Sótonyi László Sportcsarnokban.
Európa egyik legjobb kézilabdacsapatának fiókcsapata érkezik hozzánk tele junior válogatott játékossal. Korábban ez a
győri alakulat a főiskolás világbajnokságot
is megnyerte.
Csapatunk komoly átalakuláson ment
keresztül a nyár folyamán, távozott klu-

bunktól Hegedüs Dorottya, Sterbik Anita,
Barta Cintia, érkezett Szamoránsky Anikó
(Budaörs), Vágó Marietta (Balmazújvárosi NKK), Rideg Renáta (Alba Fehérvár KC),
Boldizsár Bianka (Alba Fehérvár KC), Telkes
Rebeka (Marcali VSZSE).
Az új struktúrában a szakmai munkát
Kovács Gábor vezetőedző irányítja.
Nyúlné Bőzsöny Erika felel a junior és a
serdülő csapatokért.

Győzött a jobb

Kurucz Ivett pedig az U13, U11 és U10
csapatok edzői feladatait látja majd el.
Csapatunk célja új feljutóként a stabil
„bentmaradó” helyezés kiharcolása, hogy
a következő bajnoki szezonban stabil középcsapattá válhassunk.
A felnőtt mérkőzés 16 órakor kezdődik
szeptember 11-én vasárnap, a junior mérkőzés 14 órakor.
CSNKC.HU

MESTERMÉRLEG

A számos junior válogatott játékost soraiba tudó vendég Győri
Audi ETO KC II csapata magabiztos győzelmét hozta az NBI/B Nyugati csoport 1. fordulója.
NBI/B, Nyugati-csoport 2016/2017 – 1. Forduló
Csurgói NKC – Győri Audi ETO KC II 20 – 37 (6 – 18)
Csurgó, Sótonyi László Sportcsarnok, 100 néző
Vezette: Hantos Dorina, Rózsahegyi Brigitta Versenybírók: Marohard Zsolt, Körtési Zoltán
A Csurgói NKC kerete: (69) Dudora Nikolett – (1) Telkes Éva Rebeka– (9) Füstös Nóra – (99) Cserpán Virág– (75) Vágó Marietta
– (4) Knapp Eszter – (68) Majoros Virág – (11) Fekete Ágota – (17)
Hunya Anna Laura– (23) Kondákor Karolina– (36) Szamoránsky
Anikó – (7) Raczkó Petra– (14) Rideg Renáta – (25) Boldizsár Bianka – (74) Tóth Ivett
Vezetőedző: Kovács Gábor
Hétméteresek: 4/3 illetve 3/3
Sárga lap: Boldizsár B. Hudák A., Imrei R., Varga E.
Kiállítások: 4 perc illetve 2 perc

Kovács Gábor: „Az első mérkőzésen túl nagy falatnak bizonyult a több junior és ifjúsági válogatottal fel álló Győr ellen.
Vendégek rendkívül zárt, magas hatos zóna falával nem tudott
mit kezdeni a hazai csapat, a Győr ebből gyors ellen támadásokat vezetve góljainak nagy részét indításból illetve rendezetlen
védelemmel szemben tudott befejezni. Az új játékosoknak nem
volt ideje beilleszkedni a csapatba, a fiatalok pedig sok technikai
hibával játszottak. A második félidő javuló játékot mutatott, mind
a védelemben, mind támadásban volt biztató momentum, Mérkőzésről mérkőzésre építkezve lehet előre lépés a csapatban.”
NBI/B, Nyugati-csoport 2016/2017 – 1. forduló – JUNIOR MÉRKŐZÉS
Csurgói NKC – Győri Audi ETO KC II 21-35 (9-22)
CSNKC.HU

Izgalmas szomszédvári találkozó következik
Közel hasonló erősségű két szomszédvári alakulat feszül egymásnak: a Rinyamenti KC otthonába látogat csapatunk
vasárnap.
Néhány éve volt legutóbb példa,hogy
akár férfi akár női kézilabda csapatunk, a
Rinyamenti KC csapatával mérkőzhessen a
kézilabdapályán, 2016. szeptember 18-án
vasárnap ez a folyamat is megszakad, sok
kézilabdabarát örömére.
Izgalmas találkozóra van kilátás, csapatunk egész héten gőzerővel készült a
hétvégi bajnokira, mely egyben klubunk
második NBI/B bajnoki mérkőzése lesz, ez-

úttal idegenben.
Lányaink motiváltak és szeretnék bizonyítani, hogy méltó helyük van a magyar
másodosztályban.
Kérjük minden csurgói szurkolónkat,
minél többen buzdítsák a helyszínen csapatunkat!
NBI/B, Nyugati-csoport 2016/2011 – 2.
forduló
Rinyamenti KC – Csurgói NKC
Időpont: 2016.09.18. – 18:00
Helyszín: 7500 Nagyatád, Bárdos Lajos
Ált.Isk. tornacsarnoka, Baross Gábor u. 4.
Játékvezetők: Csányi Tibor, Zörgő Ró-

bert Versenybírók: Körtési Zoltán, Markhard Zsolt
Belépőjegy 500,- Ft | Nyugdíjas és diákjegy 400,- Ft
NBI/B, Nyugati-csoport 2016/2011 – 2.
forduló – JUNIOR MÉRKŐZÉS
Rinyamenti KC – Csurgói NKC
Időpont: 2016.09.18. – 16:00
Helyszín: 7500 Nagyatád, Bárdos Lajos
Ált.Isk. tornacsarnoka, Baross Gábor u. 4.
Játékvezetők: Bazsó Gábor, Németh Dávid
CSNKC.HU

Szekszárd az ellenfelünk a Magyar Kupában
A Magyar Kézilabda Szövetségnél lezajlott az idei Magyar Női Kézilabda Kupa sorsolása, melynek eredményeként a Szekszárdi FGKC csapatát kaptuk ellenfélként,
a mérkőzés előzetesen október 19-re van

kiírva.
Tavaly épp a szekszárdiakat búcsúztattuk a Magyar Kupa III. fordulójában, akkor
23-22-re diadalmaskodtunk felettük, így
jutottunk a a legjobb 16 csapat közé a Ma-

gyar Kupa küzdelmeiben, ahol a későbbi
ezüstérmes Érd csapatát láttuk vendégül
Csurgón.
CSNKC.HU
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