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Megújult a csurgói Városháza épülete

FoTÓ: SZABÓ BALÁZS

folytatás az első oldalról

Több, mint 100 éve határozza meg a város főterének arculatát
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mérföldkő lenne. Egyrészt a külső homlokzat felújítása, másrészt az udvar felújítása.
Mindez nagyon fontos, hiszen ez az épület
a város önkormányzatát, valamint a járási hivatalt is kiszolgálja, így közel 18 ezer
ember érintett, a különböző típusú ügyek
által – hangsúlyozta köszöntőjében Füstös
János Csurgó város polgármestere.
Ünnepi beszédében Pogácsás Tibor a
Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára az önkormányzat és az állam közötti
helyzet és feladatrendszer átalakulásával
kapcsolatban elmondta: 2010 óta egy átalakulás zajlik, amelyben a közvetlen állami beavatkozást, állami lépéseket igénylő
feladatok a járási hivatalokhoz, a kormányhivatalokhoz kerültek, míg az önkormányzat teljes erőbedobással dolgozhat azért,
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Új tetőszerkezettel és megújult belsővel gazdagodott a csurgói Városháza épülete. A hazai pályázati forrásból, mintegy
80 millió forintból megvalósult beruházás
során az 1908-ban épült épület tetőszerkezetének cseréje és megerősítése, valamint a belső terek felújítása is megtörtént
hozzájárulva ahhoz, hogy a helyi védelem
alatt álló épület továbbra is meghatározza
Csurgó városképét.
- A felújított Városháza épület immár
több mint 100 éves, mely egykor a Csurgói Takarékpénztár Részvénytársaság
palotájaként épült. Egyetlen közös van a
működése tekintetében az elmúlt 100 év
alatt, hogy mindig a közt szolgálta. Volt
már gyógyszertár, sarki fűszeres, boltok,
lakások is voltak benne, Járási, Községi, és
Városi Tanácsnak is helyet adott. 1990-től
a város önkormányzatának a székhelyét
adja, illetve 2013. január 1-től a Csurgói
Járási Hivatalnak is helyt ad a Városháza épülete. Ez az épület talán a városunk
legimpozánsabb, legszebb épülete, azonban már megérett a felújításra. Az elmúlt
évek során nagyon sok fejlesztési forrást
költöttünk az oktatásra, a közművelődésre,
kultúrára, sportra, a közművek fejlesztésére és valahogy ez az épület mindig kimaradt. A mostani felújítás nagyon komoly
előrelépés. 80 millió forintos támogatást
kaptunk a magyar kormánytól, mely segítségével sikerült az épület tetőszerkezetét
teljes körűen megújítani. Talán ez az első
mérföldkő, hiszen még legalább kettő

hogy a településeken élők életkörülményei annak tekintetében, amit a város szabályozni tud, minél jobb legyen.
Szászfalvi László beszédében jelentős
állomásként jellemezte a Városháza megújulását. - 2009-ben, amikor elkezdtünk
gondolkozni azon, hogy tíz év múlva ezer
éves lesz Csurgó, azt a célt tűztük ki, hogy
igyekszünk a lehető legtöbb forrást megmozgatni annak érdekében, hogy az ezer
éves települést méltóképpen tudjuk majd
ünnepelni. Azaz minden olyan közösségi
teret, minden olyan épületet, infrastruktúrát, amit a város, vagy az önkormányzat,
vagy a város a kormány összefogásával
együtt, közösen meg tud valósítani, azt
próbáljuk megvalósítani. Azt gondolom,
hogy az elmúlt esztendők során nagyon
sok lépést tettünk ebben a folyamatban,
melynek a mai ünnepség is egy nagyon
fontos megállóhelye – hangsúlyozta a térség kereszténydemokrata országgyűlési
képviselője.
Dr. Neszményi Zsolt kormánymegbízott
beszédében kiemelte: Ez a hivatal megújítás is azt bizonyítja, azt próbálja szimbolizálni, hogy ugyanaz jár a Csurgói járás lakóinak, mint az ország többi pontján élőknek.
Így fontos, hogy ugyanolyan körülmények
között kapják meg a közszolgáltatásokat,
mint mások.
Az ünnepélyes szalagátvágást követően
Biró Norbert a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke pohárköszöntővel üdvözölte a
megjelenteket.
Az eseményen közreműködött az Overtones Alapfokú Művészeti Iskola.
SZABÓ BALÁZS
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A Városháza épületének története
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A 220 éves első oskola

A Széchenyi téri épület Csurgó legemblematikusabb építményeinek egyike,
mely az idők folyamán a város egyik jelképévé is vált. A mai Városháza eredeti
funkciójában a „Csurgói Takarékpénztár Részvény-társaság” palotájának épült,
1908-ban. Az építkezés elindítója Mayerhofer Ödön, az 1872-ben alapított takarékpénztár vezérigazgatója volt.
A bank alapításának 36. évében vásárolta meg a mai Városházának helyet adó
nagy saroktelket. A telek birtokba vétele után tervpályázatot írtak ki, melynek
800 koronás fődíját Himler Dezső építészmérnök nyerte el. Az 1875-ben Kalocsán született izraelita tervező elképzelései alapján indult el a takarékpénztár
építkezése, melynek kivitelezési munkálataival, 1908. április 15-én Carnelutty
György olasz, udinei származású, zágrábi építőmestert bízták meg. Carnelutty korának legnevesebb tervező és kivitelező építésze volt. Ő tervezte Zágráb szinte
egész belvárosát. A mai Magyarországon az egyetlen ismert munkája a csurgói
volt.
Az újfajta vasbeton szerkezetes építési mód sokak érdeklődését felkeltette. Az
épülethez szükséges hatalmas mennyiségű építőanyag szinte elfoglalta fél teret,
és a mai Csokonai utca egy részét is. A munkálatok jó ütemben haladtak, azonban
októberre, a kivitelezésért felelős Carnelutty György csődöt jelentett, így az építkezés folytatását a takarékpénztár vette át.
Az épület 1908 végére készült el teljes pompájában. 1909 januárjára beköltözött a bank, amely azonban az épületnek csak kis részét foglalta el, ugyanis csak
az emeleti, középső homlokzat pár helyiségében működött. A földszinten 3 bolt,
1 gyógyszertár, valamint 2 három szobás, és 1 egyszobás lakás kapott helyet. Az
emelet északi és keleti szárnyában 1-1 négy szobás lakást alakítottak ki. A tágas,
gyönyörű szobákat jómódú családok bérelték.
Az üzletek a mai Csokonai utca földszinti homlokzatáról, a mostani ablakok helyéről nyíltak. A földszint sarkáról nyíló portálablakos helyiségben gyógyszertár
és laboratórium működött.
Külső megjelenésében az építmény viszonylag nagy tömege ellenére is kön�nyedséget, kellemes, elegáns megjelenést mutat. A finoman alkalmazott vakolatrátétes díszítésekkel és a különböző tetőszerkezeti megosztásokkal jól tagolt
homlokzatok vonzzák a tekintetet. Az építmény domináns ékessége, mintegy koronája, a zárt sarokerkély és annak kupolája.

November 8-a óta a Városi Múzeumnak otthont
adó első somogyi oskola (gimnázium) épületében
kiállítás nyílt a regélő csurgói ház múltjáról. A
rendezők ötletesen egymás mellé tették az egykori képeslapot és a mai állapotról készült fotót.
Akár egy rejtvényen: keresni lehet a különbségeket. Végül is a reformkori csurgói diák, Baksay
Sándor tette fel számunkra a kérdést; „engem pedig lát az iskolának mind a tizennyolc ablaka, és
azonfelül a piros torony, amely még a Sötét erdő
mélyébe is belát.”
A piros torony ma is megvan (1906-ban lebontották, de 1994-ben újjáépítették), a Sötét erdő
is megvan. Baksay a szemközti oldalon lakott,
jól rálátott az épületre. Ha a meghívó két fotóját
nézzük, a bal oldalin 19, a jobb oldalin 20 ablakot látunk. Pontosan a két eltérő szám igazolja
Baksayt. Amikor ugyanis 1896-ban elkészült, két
bejárata is volt; Az északi oldalon a Csurgó református templomának is otthont adó oratóriumé,
középen a gimnáziumé. Amikor 1869-re elkészült
a szemközti szép templom, az oratórium helyén
Magyarország első állami tanítóképzője indult, és
ezen jártak a diákok és tanárok.
A század végén Csurgó virágkorát élte; új tanítóképző és gimnázium épült. Az iskolából internátus, diákotthon lett. Ehhez elég volt az udvari
bejárat, a két utcai helyére is ablakok kerültek. Így
is maradt 100 éven át, így látható a közölt képeslapon.
A Somogyi Református Egyházmegye 1993.
július 1-jével visszakapta egykori intézményét, és
50 évi használatra díjmentesen múzeum céljára
Csurgó Város Önkormányzata részére rendelkezésére bocsátotta. Ennek megnyitására az egyik
utcai bejáratot 1994-ben ismét kibontották.

VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA

H.J.
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Mozgalmas őszön vannak túl a Rákóczisok
Nem csak a tanulásban jeleskedtek, hanem a szabadidő megfelelő eltöltésére is kaptak útmutatást az idei őszön a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola diákjai.

Magyar Diáksport Nap 2016
A Magyar Diáksport Szövetség immár egy évtizede hirdeti meg
a Magyar Diáksport Napját az iskolákban, amely az idei évtől már
Európai Diáksport Napja néven került megrendezésre számos európai országban, a magyar kezdeményezés alapján. A II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola hagyományaihoz híven, ebben az évben
is regisztrált az eseményre. Idén a kötelező futószámon (2016 m)
kívül ezúttal sem volt semmilyen kötöttség, hogy a kért 120 perces mozgás keretei között milyen tevékenységet végezzenek, így
rendkívül sokszínű szabadidősport programok valósulhattak meg

a pályázók szervezésében.
Az alsó tagozatos Rákóczis diákok sor- és váltóversenyben küzdöttek, kötélhúzásban próbálhatták ki erejüket, míg a felsősök
asztalitenisz versenyen illetve tanár –diák korsár és röplabdamérkőzésen vehettek részt.
Deméné Gulyás Rozália, a változatos programok fő szervezője
elmondta, hogy a legnagyobb sikert a Csurgói KK felnőtt csapatának kézilabdás bemutatója aratta.
Az intézményben 92 tanuló és 17 felnőtt vett részt az eseményen, ami fontos adat, hiszen a magyar Diáksport Szövetség
a résztvevő tanulók arányában díjazza a regisztrált iskolákat. A
jutalom, amivel az iskola sportszertárát tudják majd gazdagítani,
egy 20 000 forintos sportszerutalvány.
Világ Gyalogló Nap 2016
World Walking Day, avagy Ismerd meg városodat gyalog(lással), kirándulj a természetben a szürke hétköznapok után! Ezzel
a szlogennel indult útjára a Szabadidősport Világszervezetétől
kapott felhatalmazás alapján a Magyar szabadidősport Szövetség
által meghirdetett világ Gyalogló nap, melyhez csatlakozott a II.
Rákóczi Ferenc általános iskola. A szövetség ezzel az alkalommal
kívánja népszerűsíteni a gyaloglást, hiszen a séta rendszeresen
űzve alkalmas az egészség megőrzésére, azon felül, hogy a társakkal, családdal való remek időtöltés is egyben. A szervezők egy 5
kilométeres túrát terveztek a diákoknak, akik séta közben az egyes
állomásokra érve különféle feladatokat kaptak, és oldottak meg
nagy lelkesedéssel. A programra nevező iskolák között sportszercsomagot oszt majd szét a szövetség, de Juhainé Kovács Ágnes, a
program koordinátorának elmondása szerint a legnagyobb jutalom a gyerekek várakozó és mosolygó tekintete volt.
BV

Libazsíros kenyér és újbor kóstolás Márton neve napján

Bár a napjához, november 11-hez viszonyítva kissé megkésve,
de november 17-én ebben az évben is megrendezésre kerültek
több intézmény és szervezet összefogásával a Márton napi programok.
Az események sorozata délután négy órakor indult az Eötvös
József Általános Iskola első osztályos kis diákjainak óvodai előadásával. A Márton naphoz kapcsolódó verses-énekes előadásukba

4

bevonták a Mókuskert óvoda kisgyermekeit, szüleiket és a vendégeket is. Majd a csoportokban a gyermekek és szülők közösen
barkácsoltak. A nagycsoportos óvodások aztán átvonultak a Jézus
Szíve templomba, ahol vidám dalos műsor csokrot adtak elő a
Mártont eláruló, gágogó libákról.
Ezt követően a Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium, Általános
Iskola és Kollégium kis iskolai és gimnáziumi tanulói Némethné
Miháldinecz Olga irányításával Márton püspök életéből mutattak
be jeleneteket.
Az ez évi szentmisét Horváth Lóránt nagyatádi atya mutatta
be. Majd a híveket és a szereplő gyermekeket is terített asztal
várta a Mókuskert óvoda Közösségi termében, ahol a Márton nap
néphagyományaihoz híven, ha nem is libapecsenye, de friss, finom libazsíros kenyér és lila hagyma is bőven került a tálakra.
A népszokások sorához a boros gazdák is csatlakoztak. Hiszen
a hagyomány úgy tartja, hogy Márton napra letisztulnak, beérnek
az új borok, és ilyenkor illik megkóstolni és a vendégeket is megkínálni belőle.
Így aztán egy vidám, eseményekkel teli, jó hangulatú délutánt
és estét tölthettek el kicsik és nagyok is, együtt megünnepelve
Szent Márton neve napját.
VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA
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November utolsó napján, közmeghallgatáson ismertette fejlesztési elképzeléseit Csurgó város polgármestere, valamint képviselő-testülete. Füstös János
előadásában rámutatott arra, hogy az
elkövetkezendő években több területen
is fejlesztés várható, mely során a turisztika, kulturális élet, közlekedésfejlesztés,
valamint a gazdaságfejlesztés is jelentős
figyelmet kap.
- Ez év augusztus végén átadtuk a megújult Sótonyi László Sportcsarnokot és
folytatódik az új Városi Uszoda, továbbá
egy wellness centrum építése, mely átadása várhatóan 2017. március közepén lesz.
Jelentős mérföldkő a város életében az ez
évben megvalósult óvárosi turisztikai központ is, mellyel tovább kívánjuk erősíteni
Csurgó és térségének turisztikai jelenlétét.
A következő évben ugyanakkor nagy hangsúly kerül a Berzence-Csurgó-Iharosberény összekötő út megépítésére. Bizonyos
szakaszok már elkészültek és reális esélye
van annak, hogy legkésőbb 2018-ban be is
tudjon fejeződni. Tervben van mindemellett egy kerékpárút kiépítése, és az ipari
parkunk közművesítése is. Célul tűztük ki
továbbá a Csokonai Közösségi Ház felújítását, melyre a Zöld Város projekt keretein belül 600 millió forintos pályázatot
adtunk be. Ennek keretében szeretnénk a
Városháza parkolóját, valamint az ott lévő
viszonylag rosszabb állapotban lévő épü-
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Fejlesztési tervek álltak a csurgói fórum fókuszában

letek, továbbá a basakuti utcai szociális
intézményünk felújítását is megvalósítani.
Ezenfelül a Kert utcában a csapadékvíz elvezetést is szeretnénk megoldani - részletezte a város polgármestere.
Határon átnyúló projekt keretein belül újulhat meg Csurgó egyik szimbolikus
épülete a Korona Szálló, mely a továbbiakban új funkcióval is bővülne. - Ebben
az évben vásárolta meg az önkormányzat
a Korona Szálló első szintjét, ami kapcsán
szeretnénk teljesen felújítani kívül és belül az intézményt. Nagyobb előadó termet,
színháztermet, illetve egy interaktív ki-

Tisztelt Csurgói Lakosok!
Lehet, hogy értesültek arról, hogy villámcsapás következtében teljesen leégett a Sóvidék legmagasabban fekvő székely településének, Atyhanak a római katolikus temploma.
A tűzvésznek - a teljes tetőtér mellett - áldozatául esett az
oltár, a harang és a híres Kolonics-orgona is. Az anyagi kár
több tízmillió forint értékű.
Atyha egyébként színkatolikus és színmagyar település.
Ennek ellenére az elnéptelenedés veszélyével küzdő faluban az egyház lélekmegtartó szerepe megkérdőjelezhetetlen. Most ez is veszélybe került.
Mi, magyarországiak gyors, hathatós anyagi segítséget
tudunk nyújtani. Csak példásan össze kell fognunk a bajban!
Anyaországi magyar a székely-magyarral, katolikus keresztény a protestáns keresztyénnel, gazdagabb település a szegényebbel.
Tisztelettel kérem a lakosságot, hogy közösen támogassuk az atyhai templom mihamarabbi újjáépítését! Segítsünk
székely testvéreinknek!

állító helyet szeretnénk. A 21. században
az interaktivitás, az új, modern technika
alkalmazása egyre inkább teret hódít a
múzeumokban is. Ezt szeretnénk interaktív elemekkel kiegészíteni Csokonai Vitéz
Mihályhoz fűződve. Ezenfelül van még egy
határon átnyúló pályázat, ami szintén a
közösségi ház, illetve rendezvények szervezésére szolgál. Bízom abban, hogy akár
már a következő évben el tudnak kezdődni
bizonyos területen a munkálatok is - ös�szegezte Füstös János.
SZABÓ BALÁZS

Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Számlaszám: OTP 11784009-20201739
A közlemény rovatba írják be azt, hogy „ATYHAI SEGÍTSÉG”!
Füstös János polgármester
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Levélcím: 8840 Csurgó, Kossuth L. u. 1.
Telefon: +36 30/480 2046
Email cím: csurgo.es.kornyeke@gmail.com
csurgo.hu/csurgoeskornyeke

Főszerkesztő: Szabó Balázs
Szerkesztők: Balogh Veronika,
Ferletyák Zsanett, Vargáné
Hegedűs Magdolna
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

A felajánlásokat a következő számlára lehet átutalni:

5

AKTUÁLIS

Csurgó és Környéke • 2016 NOVEMBER

FoTÓ: SZABÓ BALÁZS

Közös sétával hívták fel a figyelmet a megelőzés fontosságára

Segítséggel könnyebb, rólam láthatod,
kezem feléd nyújtom, bátran foghatod!”
Ezzel a szlogennel hívta október 27.-én
tagjait és minden érdeklődőt, A Magyar
Rákellenes Liga Csurgói Alapszervezete
az elmúlt évekhez hasonlóan a „Rózsaszín
szalagos sétára”. 1985-ben az American
Cancer Society és az Imperial Chemical Industries gyógyszercég javaslatára nyilvánították az októbert a mellrák elleni küzdelem nemzetközi hónapjává, így indult el

a National Breast Cancer Awareness Month
(NBCAM) mozgalom. A mellrák elleni harc
jelképe 1993-tól a már jól ismert rózsaszín szalag. A kampány fő célja, hogy minél szélesebb körben tájékoztassa a nőket
erről a betegségről, valamint tudatosítsa,
az önvizsgálat, évenkénti szűrővizsgálat,
mammográfiai vizsgálat fontosságát a betegség korai felismerésében. A kutatásoknak és a mellrák ellenes figyelemfelhívó
kampányoknak köszönhetően a mellrák
gyógyulás esélyei sokkal jobbak, mint egy

évtizeddel ezelőtt, mivel nagyobb a korai
felismerés aránya, mely a gyógyulási esélyeket jelentősen javítja. Sajnos még így is
évente 4-7000 új beteget diagnosztizálnak Magyarországon. A Csokonai Közösségi Házban Strommer Szilvia a Magyar
Rákellenes Liga vezetőségi tagjának köszöntője után a közel 70 résztvevő elindult
a város utcáin rózsaszín szalaggal és rózsaszín lufikkal a daganatos betegek melletti
szolidaritás kifejezéseképpen. A séta egyik
állomása a Csurgói Egészségügyi Centrum
előtti tér volt, ahol Szalai Józsefné Csurgó
város képviselőtestületi tagja felszólalásában felhívta a figyelmet a szűrővizsgálatok fontosságán felül a pozitív életszemléletre. Kiemelte, hogy a daganatos
betegeknek az együttérzésen túl, nagyon
nagy szüksége van az őszinteségen alapuló, nyitott kommunikációra. A séta a Csokonai közösségi Házban ért véget, azonban
a program itt tovább folytatódott. Az Eötvös József Általános Iskola 2.A osztályos
diákjainak mesés-táncos produkcióját (felkészítő tanár: Szaka Bernadett), A lélek is
gyógyulni szeretne címmel Zslebics Edit
nagyatádi mentálhigiénés szakember interaktív előadása követte. A rendezvény
megvendégeléssel egybekötött kötetlen
beszélgetéssel zárult.
BV

Idősek napja a Városi Szociális Intézményben

„Nagyon szépen kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.
A reszkető kezű ősz apákat,
A hajlott hátú jó anyákat
A ráncos és eres kezeket,
Az elszürkült, sápadt szemeket
Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.”
(Óbecsei István: Szeressétek az öregeket
részlet)
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Ez a vers is elhangzott azon a rendezvényen, melyet a Városi Szociális Intézmény
gondozottjainak köszöntésére tartottak a
Csokonai Irodalmi Kör tagjai.
Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az Idősek Világnapjává.
Ezen a napon, lehetőségünk nyílik, hogy
megköszönjük mindazt, amit a társadalomért tesznek. Az ember életében minden
évnek megvan a maga saját csodája. Nem
könnyű az életkezdés, a családalapítás, a
gyermekek nevelése, iskoláztatása, és önálló életük megkezdésének támogatása.
Nem egyszerűek a mai hétköznapok sem
az idősek számára… Küzdeni a betegséggel, a nyugdíjjal, a magánnyal, vagy a szorongással. Jóleső érzés számukra, hogy
mégis vannak barátok, rokonok, gyerekek,
unokák, akik tisztelik és becsülik az elmúlt
évek erőfeszítéseit.
Napjainkban kb. 600 millió hatvan év feletti személy él a világon, számuk 2025-re
akár meg is kétszereződhet, éppen ezért a
gyorsan öregedő világban az idősek sokat

segíthetnek – önkéntes munkával, különösen tapasztalataik átadásával. A megemlékezés célja, hogy még jobban figyeljünk az
idősek problémáira.
A Csokonai irodalmi Kör műsorát Vargáné Hegedüs Magdolna, a kör vezetőjének
köszöntője indította, majd a tagok saját
vagy választott verssel tisztelték meg a
jelenlevőket. A programot Danyi Margit állította össze, melyet alkalomhoz illő zenék,
Varga János éneke és Balogh Veronikával
közös hegedűmuzsikája színesített.
Egy Ókori bölcsesség szerint: „Olyan fiatal vagy mint önbizalmad, olyan öreg, mint
a félelmeid. . .Csak akkor öregszel gyorsan,
ha már nem szárnyalsz és hagyod, hogy a
pesszimizmus és a cinizmus megdermes�sze drága, szerető szívedet. Korodat ne a
naptár számlálja, hanem a lelked mutassa
meg mennyinek érezed magad.”
Ezúton kívánunk minden idős olvasónknak egészséges, derűs, gondoktól mentes,
hosszú, aktív életet!
BV
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Családi napot tartott a Csurgói Napsugár
Egyesület

2016. szeptember 17-én szombaton a Csurgói Napsugár Egyesület családi napot tartott Őrtilos-Szentmihályhegyen. Az eseményen szülők, fogyatékkal élők, családok és
egészséges emberek is részt vettek.
- Már sokadik alkalommal volt családi napunk, de mindig próbálunk új dolgokat kitalálni, hogy tartalmas legyen ez a nap. Az időjárás reggel még bizonytalan volt, de aztán
gyönyörűen kisütött a nap és el tudtunk végül jutni Szentmihályhegyre. A délelőtt folyamán túra volt túravezető segítségével a katolikus templomhoz. Ezt követően délután
is volt egy túránk szintén túravezetővel együtt a Drávához. Ezt a túrát segítséggel még
kerekesszékesek is meg tudták tenni. Ebédre, valamint vacsorára is vendégül láttak bennünket finom kemencében sült, illetve kondérban főzött ételekkel. Kreatív tevékenységek, továbbá torna is várta az érdeklődőket. Késő este indultunk haza - összegezte
Vassné Huszics Bernadett a Csurgói Napsugár Egyesület elnöke.
SZB

Új számlavezető pénzintézetéről tájékoztat
minden érintettet Csurgó Város Önkormányzata
Tisztelt Partnereink!
Tájékoztatjuk önöket, hogy 2016. november 1. napjától számlavezető pénzintézetünk
megváltozott! 2016. november 1. napjától új számlavezető pénzintézetünk: Mecsek Takarék Szövetkezet.
Fontosabb bankszámlaszámok:
Csurgó Város Önkormányzat: 50300202-15000752
Lakbér bevétel: 50300202-55000323
Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal: 50300202-15000848
Magánszemélyek kommunális adója: 50300202-50100181
Gépjárműadó: 50300202-50700138
Iparűzési adó: 50300202-51000149
Építményadó: 50300202-50000081
Késedelmi pótlék: 50300202-50400137
Bírság bevétel: 50300202-50300178
Egyéb bevételek: 50300202-51100225
Jövedéki adó: 50300202-55000330
Talajterhelési díj: 50300202-51200088
Illeték bevétel: 50300202-50200133
Idegen bevétel: 50300202-50600124
Tisztelettel: Csurgó Város Önkormányzata

AKTUÁLIS
Kézműves utazás
a sün körül

A Múzeumok Őszi Fesztiválja utolsó
csurgói programja került megrendezésre
november elején. A Kézműves utazás a sün
körül c. program elsősorban gyerekeknek
lett meghirdetve.
A résztvevő iskolások kézműves foglalkozás keretében ismerkedhettek újrahasznosított alapanyagokból készült
játékokkal, őszi díszekkel. Készíthettek
lámpásokat, amelyeket különféle technikák segítségével díszíthettek, de festhettek gipszből öntött süniket is.
A MŐF ezzel zárta idén a programsorozatot, de jövőre is szeretettel várunk majd
minden érdeklődőt, kicsiket és nagyokat
egyaránt!
Petlánovics Eszter
gyűjteménykezelő

220 emlékkép
November hónapban a Múzeumok Őszi
Fesztiváljának keretében került sor a 220
emlékkép c. időszaki kiállítás bemutatására. A múzeum jelenlegi épülete, a Gróf
Festetics György által alapított „első oskola” idén ünnepli 220. évét. A megnyitón Dr.
Horváth József mondott beszédet, amelyben felidézte az építés és az első évek történéseit.
Az épület fennállása óta működött
iskolaként, internátusként, rövid ideig
református templomként és tanítóképzőként, valamint kollégiumként is. A kiállítás ezeket az éveket – egy-egy jelentősebb időszak kiemelésével – igyekszik
bemutatni a kor megidézésével. A Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium
Nagykönyvtárának jóvoltából olyan ritkán
látott dokumentumokat tekinthetnek meg
a látogatók, mint például Nagyváthy János
házirendje. A Csurgói Református Egyházközség részéről pedig korabeli tárgyak kerültek bemutatásra.
A kiállítás a múzeum nyitvatartási idejében, illetve előzetes bejelentkezés alapján
más időpontban is, 2017. január 1-ig tekinthető meg.
Petlánovics Eszter
gyűjteménykezelő
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Hírek a Csokonaiból
Iskolánk, ahogy minden évben, idén
is csatlakozott a „72 óra kompromisszum
nélkül” elnevezésű akcióhoz. 2016. október 12-én, szerdán 14 órától a csurgói és
csurgó környéki fiatalok számára rendeztünk tea- és játszóházat a Csokonai Közösségi Házban.
Oláh Ilona lelkipásztor, iskolánk vallástanára a Biblaiolvasó Kalauz szerinti napi
igét magyarázta, majd imádkoztunk is az
Isten jóságának meglátásáért és megláttatásáért. Az Iskolazenekar énekekkel
szolgált, majd Tápler Orsolya tanárnő tornászainak bemutatójában gyönyörködhettünk. Kristóf Dániel tanár úr táncházat vezetett, majd a kézműves-foglalkozásokon
alkothattak a gyerekek (és a felnőttek is:)
A felsőbb évesek kínálták a teát és a pogácsát és közben folyamatosan gyűltek a
Szeretethídra az üzenetek, imakérések. Isten áldása volt ezen a szép programon, köszönjük Neki és mindenkinek, aki segített,
részt vett benne.
Az országos akció részeként iskolánk
idén is meghirdette az „Itthon vagyunk!”
elnevezésű városszépítő programját. Az
évek óta zajló projektben minden osztály
minden tagja részt vesz, osztályonként
egy-egy területet megtisztítva, megszépítve a városban, ahol élünk. Az idei évben elsőként a Kisiskola diákjai indultak el, hogy
a Sótonyi László Sportcsarnok mellett található játszótéren szemetet szedjenek,
a parkot szépítsék. Szerencsére a terület
szépen karbantartott, de azért a szemeteszsákok is megteltek. Jó alkalom volt ez
arra, hogy kisdiákjaink lássák, értsék, miért
kell vigyázni a környezetünkre, és hogy
milyen jó dolog tenni valamit a közösségért, amelyben élnek. A szakköri órában
elvégzett foglalkozás illeszkedett az iskolánk által elnyert (az Emberi Erőforrások
Minisztériuma által kiírt) környezetvédelmi pályázat programjai közé is. Természetesen a munka utáni játék sem maradt el!
Idén is Kálvin-konferenciával emlékeztünk a reformáció indulására iskolánkban.
A szombati programban a reggeli áhítatok
után felsős és gimnazista diákjaink a magyar és az európai reformáció történetéből
ismerhettek meg részleteket Szabó Zoltánné tanárnő és Széll Károly tanár úr előadásain, majd Kovács József tanár úr beszélt
a protestantizmus főbb tanításairól. Az
előadás részeként a kisiskolás 3.osztályo-
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sok a dunántúli magyar reformátor, Sztárai
Mihály életéről szóló színdarab előadásával színesítették a programot. Ezzel együtt
megnyílt iskolánk a Violáné Bakonyi Ibolya által rendezett kiállítás, mely az Ókollégium fennállásának 220. évfordulója
alkalmából készült. Ezt követően közösen
megkoszorúztuk az iskolakertben található Kálvin szobrot, majd együtt vonultunk
át a csurgói református templomba, ahol
ünnepi úrvacsorás istentiszteleten adtunk
hálát a minket megtartó Istennek. Az istentiszteleten Oláh Ilona református lelkész,
iskolánk vallástanára, Györgyi Zsolt evangélikus lelkész és Kovács József szolgáltak.
Évek óta hagyomány, hogy a Kisiskola
osztályai kiszálláson keresik fel a csurgói
keresztyén gyülekezeteket. Először a legnagyobbak, a 3. és a 4. osztály látogatott
el, előbbi a csurgói református, utóbbi a
Jézus Szíve katolikus templomba. Balogh
Lászlóné Gyöngy néni és Kiss Jánosné Ibi
néni diákjai énekszóval, versekkel, színdarabbal szolgáltak. Kívánjuk, hogy szép hitvallásuk, bizonyságtételük erősítse a gyülekezeteket! Hálásan köszönjük a kapott
kedves fogadtatást! A kiszállások tavasszal
folytatódnak majd, akkor a helyi evangélikus közösséget, az alsoki reformátusokat
és a Szentlélek templomhoz tartozó katolikus testvéreket látogatjuk majd meg.
Bertalan Johanna 12.a osztályos diákunk, valamint Széll Károly tanár úr fekete-fehér fényképeiből rendezett kiállítás
tekinthető meg az iskola főépületének
lépcsőházában. A kiállítás megnyitója
2016. október 18-án, kedden volt, a „csokonai.rtf” elnevezésű kortárs művészeti
sorozat nyitóünnepségének részeként.
Az Iskolazenekar Cseh Tamás-Bereményi
Géza Műcsarnok című dalával köszöntötte
az alkotókat, majd Kovács József igazgató
nyitotta meg a fekete-fehér képekből rendezett kiállítást. Az alkotásokkal hétköznaponként, iskolaidőben találkozhatnak az
érdeklődők.
A Dunántúli Református Egyházkerület
szervezésében kerületi hittanos találkozóra került sor 2016. november 12-én, Balatonfüreden. Iskolánkat huszonhét, a szombati napját jókedvűen, lelkesen odaszánó
diák és öt tanár képviselte..na és a lego-robotok, a kézműves kellékek, a Barbér Máté
által összeállított slideshow, a hordozható
Instagram-keret, a színes iskolapólók, pu-

lóverek, az iskolafilm, és a Csokonai-csoki!
2016. november 19-én tartottuk végzőseink fontos ünnepségét, a szalagtűzőt. Az
ünnepi istentiszteleten Nagy Csaba, a Somogyi Református Egyházmegye esperese
hirdette az igét, majd az alsóbb éves diákok tűzték fel a végzősöket szépen megjelölő szalagokat. Telkes Beáta végzős diák
Várhalmi Virág tanárnővel közösen énekelt
köszöntőt, majd Kovács József igazgató köszöntötte a maturanduszokat és egy igen
magas rangú vendég is tiszteletét tette az
eseményen. Az este folytatásaként a Szülői Szervezet bált rendezett a tizenkettedikesek tiszteletére.
A „Tilos az Á” könyvkiadó kritikus-kereső pályázatán a legjobbak közé került
Telkes Beáta (12.a), így a következő hónapokban a kiadó honlapján rendszeresen
olvashatóak lesznek írásai a kiadó könyveiről.
„Az írás felszabadít, olyan dolgokat is le
tudok írni, amiről a hétköznapokban nem
szoktam beszélni. Egyfajta játék is, hiszen
a magyar nyelv számos lehetőséget ad a
ritmussal vagy szavakkal való játékra. Az
írásaimmal szeretném megosztani gondolataimat, érzéseimet másokkal, kihasználva azt a szabadságot, hogy a saját értelmezésemről beszélhetek, ne mások mondják
meg, hogy mit kell gondolnom az adott
műről.”
Csurgó Város az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc emlékére rajzpályázatot hirdetett, ahol iskolánk három
diákja kapta az elismerést. A „Nagyszüleim mesélték” című versenyen oklevélben,
könyvjutalomban részesült: Papp Barnabás 5.osztályos, Kis-Berkes Bonita 6.osztályos és Pálfy Patrik 9.a osztályos diákunk!
Nyereményük mellett egy-egy 4000 forintos könyvutalványt is átvehettek.
Ezekben a hetekben zajlanak az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyek.
Az angol nyelvi országos versenyen a második fordulóba jutott Deák Péter 11. A
osztályos diákunk. Felkészítő tanára Tápler
Zsolt tanár úr.
Kovács József
igazgató
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Hírek a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolából
2016. október 28.

Világ Gyalogló Nap

segítő gondoskodását.
2016. november 8.

Középiskolák
bemutatkozásán
vettünk részt

A rendezvénysorozat célja: gyalogló
alkalom szervezésével népszerűsíteni
magát a gyaloglást. A gyaloglás, a séta
rendszeresen űzve alkalmas eszköz lehet
az egészség megtartására, társakkal, barátokkal, családdal közösen gyakorolva pedig egyúttal remek időtöltés. A programot
Csurgón minden érdeklődőnek hirdettük
plakátok segítségével.
Iskolánk tanulói öt csoportban indultak útnak Csurgó városában. Állomásokon
keresztül haladt utunk. Érintettük a Szentlélek templomot, az Óvárosi Turisztikai
Központot, Csurgó Város Helytörténeti
Gyűjteményt, a Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium, Általános Iskola és
Kollégium parkját, a Jézus Szíve templomot és a Sportcsarnokot. Minden megállónál feladatokat oldottunk meg, vagy nevezetességekről hallottunk. Túránk során 5,1
km-t sétáltunk. Kellemesen elfáradtunk,
de vidámak voltunk, mert kezdődött az
ŐSZI SZÜNET!!!
2016. november 7-8.

Játék a Múzeumban

Csurgó Város Helytörténeti Gyűjteményének vendégei voltak alsó tagozatos
kisdiákjaink. Az Ősz(i)re hangoltuk – „Kézműves utazás a sün körül” program keretében 3. és 4. osztályosaink lámpást készíthettek, mely utat mutat az egyre sötétedő
délutánokon.
Az 1. osztályosok gipszből készült sünöket és leveleket festegethettek az ősz színeivel, majd őszi témájú színezők idézték
meg az ősz hangulatát.
Köszönjük a Helytörténeti Gyűjtemény
dolgozóinak a szíves fogadtatást, a játékos
délutánokat, valamint Györgyné Bencsik
Szabina, Harmadás Lajosné tanító nénik és
Völfinger Gizella pedagógiai asszisztens

November 8-án 17.00 órakor pályaorientációs szülői értekezleten vehettek rész
a 8. osztályos gyerekek és szüleik a csurgói
Eötvös József Általános Iskolában.
Nyolc környékbeli iskola mutatkozott
be, ismertette képzési kínálatát, megkön�nyítve ezzel a pályaválasztás nehéz feladatát.
Az alábbi intézmények képviselték magukat:
•
A KSZC Nagyatádi Ady Endre Gimnázium, Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
•
Barcsi Széchenyi Ferenc Gimnázium és Kollégium
•
Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium
•
Kaposvári Szakképzési Centrum
Dráva Völgye Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Kollégiuma
•
Kolping Nagyváthy János Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola
•
Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Dráva Völgye Tagintézményének
Nagyatádi Szakképzője
•
Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
•
Nagykanizsai SZC Műszaki Szakképző Iskolája (jogelődje a nagykanizsai
Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István
Szakképző Iskola)
2016. november 17.

Vendégségben a Csurgó
Városi Szociális
Intézményben

Felsős tanulóink a Csurgó Városi Szociális Intézmény vendégei voltak, ahol a

gondozott idősekkel együtt vettek részt az
intézmény karácsonyváró programsorozatának első rendezvényén.
A délután folyamán gyerekek és felnőttek kézműves munkájukkal járultak hozzá
a város adventjéhez. Készült mennyezetdekoráció a Városi Bölcsőde, valamint
karácsonyfadísz a „Mindenki karácsonya”
vendégei számára. A vidám, oldott hangulatban töltött délutánt pogácsából és teából álló uzsonna zárta.
Indulás előtt vendéglátóink ajándékkal
kedveskedtek a gyerekeknek, akik megígérték, hogy máskor is szívesen eljönnek
az idősekhez.
2016. november 22.

Nyitott iskola
Lovag - és királylány képző délutánun-

kon a tudás várába vártuk a talpraesett
apród és a szépséges királylány jelöltek
jelentkezését.
Jöttek is a deli ifjak... Még szerencse, hiszen várta őket a háromfejű sárkány, hogy
megküzdhessenek egymással. A küzdelem
előtt bajvívó tornán lovagló leckékkel és
célba lövéssel készítették fel a gondos nevelők a kis hősöket.
Érkeztek a káprázatos fiatal lányok...
Majd olyan leckét kaptak, amit életük végéig megemlegethetnek. Mert nem semmi
könyvekkel a hónunk alatt királyi vacsorát
elfogyasztani, vagy a helyes testtartást
lexikonokkal egyensúlyozva elsajátítani.
Hímezni, babot és lencsét válogatni pedig
olyan, mint átélni Hamupipőke sorsát.
A különórák után királylánnyá és lovaggá avattuk az ifjakat. Ezután következhetett a bál, ahol udvari zenére középkori
táncot lejtettünk.
Ha nem hiszitek, járjatok utána... Várunk
mindenkit szeretettel a következő alkalmunkra is!
Iskolánk Békés, Boldog Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben gazdag új évet kíván minden olvasónak!
Füstösné Ábrahám Judit
mb. tagintézmény-vezető
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FoTÓ: SZABÓ BALÁZS

Az alaptörvény módosításáról tartott sajtótájékoztatót Szászfalvi László
országgyűlési képviselő

Le kell vonnunk a konzekvenciát a 2016. november 8-án történt alaptörvény módosításról szóló szavazással kapcsolatban,
hiszen ott kiderült az, hogy igazából véve van egy felelős kormánya Magyarországnak, de van egy felelőtlen ellenzéke is Magyarországnak. Nagyon fontos azt gondolom az előzményekről is pár
szót mondani, hiszen az elmúlt másfél-két esztendőben az Európai Unió történetének legnagyobb kihívásával, válságával nézett
szembe és néz szembe a mai napig. Ez pedig az illegális migráció,
történelmi jelentőségű népvándorlás, amelyet igazából véve az
Európai Uniónak egy egységes határozattal és keményen, határozottan kellett volna kezelni. Ez az egységes kezelés nem jött létre.
Egyedül Magyarország volt az, aki különböző eszközökkel az elmúlt másfél esztendőben megvédte a schengeni határokat és az
Európai Unió szabályainak, jogszabályainak, illetve a nemzetközi
szerződéseknek megfelelően részben biztosította a schengeni
határokat, biztosította a törvényes határokat, továbbá a menekülteknek a menekült ellátását. Én azt gondolom tehát, hogy a magyar kormány mindezeken túlmenően még hozzátéve azt, hogy
fizikai határt épített, kerítést épített, ehhez egy olyan élőerőt
szervezett meg – éppen most is 3000 új státusznak a felvétele
zajlik – Magyarországon a határvédelem tekintetében, illetve a
törvénymódosítások és a jogszabály módosítások tekintetében
olyan szigorításokat alkalmaztunk, amelyeknek a közös segítségével és több mint százmilliárd forintos ráfordítással megvédtük
az országot és megvédtük Európát.
Ezt követően az Európai Uniónak egy megoldási javaslata volt,
a kötelező betelepítési kvóta, amelyet Magyarország akkor is,
most is és a jövőben is határozottan elutasított és el fog utasítani.
Ezzel a kötelező betelepítési kvótával szemben először aláírást
gyűjtöttünk, utána pedig a kormány kezdeményezésére egy népszavazás zajlott le Magyarországon. Ennek a népszavazásnak az
eredményeképpen 3,3 millió magyar választópolgár egyetértett a
kormány álláspontjával és nemet mondott a kötelező betelepítési kvótára. Ebből következett az, hogy a Magyar Kormánynak és a
kormánypártoknak és akkor még a Jobbiknak, mint nemzeti pártnak, aki így határozta és határozza meg magát, az volt a javaslata,
hogy egy alaptörvény módosítással ennek a 3,3 millió embernek
az akaratát a lehető legmagasabb magyar jogi keretbe szeretné
rögzíteni. A Jobbik ezt az első időszakban támogatta, miután miniszterelnök úr benyújtotta a parlamentbe az alaptörvény módosítást. Vona Gábor a Jobbiknak az elnöke a választókerületemben
október 12-én látogatást tett. A barcsi rádiónak adott interjújában, amely október 14-én került adásba, határozottan elmondta
azt, hogy az alaptörvény módosítást támogatni fogja a Jobbik
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frakciója, bár vannak szöveg-kiegészítési javaslataik, de alapvetően támogatni fogják majd a végszavazásnál az alaptörvény módosítást. A kormánypártok a Jobbik szövegmódosítási javaslatait
elfogadták, beépült a véglegesen szavazásra kerülő alaptörvény
módosító csomagba, javaslatba. Tudjuk azt, hogy közben a Jobbik
pártpolitikai ügyet csinált a nemzeti sorskérdésből és az alaptörvény módosításból, ami egy nemzeti ügy. Saját hatalmi érdekeinek megfelelően egy olyan javaslattal, zsarolással élt, hogy egy
az államadósság finanszírozására igénybevett eszközt a kormány
szüntessen meg és akkor fogja támogatni a Jobbik ezt az alaptörvény módosítást. Én azt gondolom, hogy emlékeznünk kell arra,
hogy Vona Gábor többször kijelentette azt, hogy aki az alaptörvény módosítást nem támogatja, az hazaáruló. Most tulajdonképpen az történt meg, amit ő mondott a másik oldalról. Tehát a
Jobbik nem támogatta az alaptörvény módosítását. Megjegyzem,
hogy Ander Balázs sem támogatta az alaptörvény módosítását, aki
itt Barcson élő, országos listáról bekerült országgyűlési képviselő.
Tehát a Jobbik egyáltalán nem támogatta a végszavazásnál ezt az
alaptörvény módosítást. Mi azt gondoljuk tehát, hogy az a valóság
és az az igazság, hogy a kvóta elleni küzdelemben Magyarország
és a magyar polgárok a kormányra és a kormánypártokra számíthatnak. A kvóta elleni küzdelemben és a családok megvédése tekintetében egy felelős kormányra számíthatnak, miközben
egy felelőtlen ellenzék pártpolitikai és hatalmi ügyet csinált egy
nemzeti sorskérdésből és egy nemzeti ügyből. Azt is meg kell jegyezni, hogy miközben a Jobbik így kifarolt ebből az alaptörvény
módosítás támogatásából, gyakorlatilag egy platformra került
Gyurcsány Ferenccel és a szocialistákkal. Az ellenzéki oldal egyesült ebben a tekintetben és azt látjuk, hogy az elmúlt időszakban
több más tekintetben is.
A kormány a továbbiakban is a kötelező betelepítési kvóta ellen fog küzdeni. Decemberben a következő európai tanács ülésen
miniszterelnök úr továbbra is ezt fogja képviselni és nem fogjuk
hagyni azt, hogy ránk erőltessék azt a kötelező betelepítési kvótát, amely olyan következményekkel jár, amely beláthatatlan Magyarországra nézve. Részben azért mert többszázezer idegen népességet kellene letelepíteni hosszútávon, részben azért mert ez
olyan költségvetési kihatásokkal jár, amely szintén beláthatatlan.
Ezért azt gondoljuk, hogy továbbra is az a megoldás, amit Magyarország javasol és ebben most már a Visegrádi 4-ek is partnerek.
Ezt azt jelenti, hogy az Európai Uniónak egységesen meg kell védenie a határokat, egységesen kell fellépni a schengeni határok
megvédésével és betartásával kapcsolatban és azokat a munkaerőpiaci problémákat, vagy foglalkoztatáspolitikai problémákat,
vagy munkaerőhiány kérdéseket, amelyek előjönnek, ezeket a
saját, európai népességből és az Európa különböző országaiban
a munkaerő képzéséből, felzárkóztatási programok indításával
lehet csak pótolni és nem pedig illegális migránsok Európába behurcolásával.
Van még egy másik folyamatban lévő ügy. Az alkotmánybíróság előtt van egy előterjesztés, amely a kötelező betelepítési
kvótára vonatkozik. Tehát az alkotmánybíróság is kimondhat egy
olyan határozatot, amely kötelezheti az országgyűlést ennek a
határozatnak a megvalósítására, illetve a magyar jogrendszerbe
való beültetésére. Várjuk kíváncsian azt, hogy az alkotmánybíróság milyen döntést fog hozni.
A sajtótájékoztató anyaga
elhangzott: 2016. november 23. 14 órakor Csurgón a Csokonai Közösségi Házban
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KULTÚRA

Beszédes pecsétek
A városok pecséthasználata Európa-szerte a XII. század közepén kezdett kialakulni, egy időben a városi autonómiák létre jöttével. A városok, települések a függetlenségüket, polgárosodásukat, a feudális erőkkel szemben elért eredményeiket rendszerint
felvett pecsétjeiken is bizonyítani akarták.
A pecséttannal, és annak fontosságával ma már egy egész tudományág, a szfragisztika foglalkozik, mely kiemeli, hogy a települések által kiadott okiratok, oklevelek hitelességét a pecsét
szavatolta.
Az általános írástudatlanság korában a pecsét, mint jól azonosítható jelkép nem csupán a hitelesítést, hanem a hatalom gyakorlását is szolgálta. A középkorban a pecsét három feladatot
láthatott el: garantálta valamely irat titkosságát, bizonyította a tulajdont vagy hitelesítette az okiratot. Magyarországon már Szent
István használt pecsétet, Szent László törvényeiben a király mellett említést tesz a nádor, a királybírák, az érsekek, a püspökök
stb. pecsétjéről is. Buda városának legrégibb pecsétje 1329-ből
ismeretes.
A pecsét a tulajdonosát testesítette meg, ezért rajta feliratokat,
képeket, portrékat, címereket, vagy ezek kombinációit találhatjuk
meg. A pecsétkép általában két részből áll: a feliratból és a tulajdonképpeni pecsétképből, amely tulajdonosát, jelvényét vagy
címerét ábrázolja. Az oklevelek és az azokat hitelesítő pecsétek
fontosságát bizonyítja, hogy az oklevél- és pecséthamisítás a középkorban felségsértésnek számított, ezért halállal büntették.
Csurgó egyik legrégebbi ismert pecsétje 1781-ből való.

ra tehető, míg a másodiké 1813-ra. A harmadik 1824-1856 között
volt használatban.

A mai Csurgó Város díszpecsétje kör alakú. Középen a Csurgót 1726-tól birtokló Festetics család címer állata, a féllábon
álló daru látható. Az okos őrködést, vigyázást jelképező, stilizált
vízinövények között álló daru egyik lábával követ tart, melyet
veszély esetén ledobva figyelmezteti társait. Előtte egy kőivóból
balra-felfele kitörő forrásvíz, úgynevezett „csurgó” látható.
Körben a felirat: CSURGÓ . VÁROS . DÍSZPECSÉTJE . 1405 . 1989
Az évszámok közül 1405, a Luxemburgi Zsigmondtól kapott
mezővárosi rang elnyerésére utal, míg 1989, az újkori várossá válás idejét jeleníti meg.
VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA

Ezen az XVIII. századból származó csurgói pecséten jól láthatóak a földművelés szimbólumai. Így balról a hegyével felfele, élével kifele fordított csoroszlya, középen a hegyével felfele, élével
balra fordított ekevas, jobbról egy kéve gabona látható. Alatta a
helységnév és az évszám látható.

A mai Csurgó részét képező egykori Alsok pecsétjei szintén a
település mezőgazdasági jellegére utalnak, melyek közül mindegyiken megtalálható az ekevas, illetve némelyiken a csoroszlya
ábrázolása is. Az első pecsét legkorábbi előfordulása iraton 1768-
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ÉLETMÓD
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A láb mindig kéznél van

A masszázs több ezer éves múltra tekint
vissza, egyike a legrégebbi gyógymódoknak. Valószínűsíthető, hogy az emberek
ösztönösen kezdték el finoman ingerelni,
nyomkodni azokat a pontokat, amelyektől
a fájdalmuk enyhülését, betegségük gyógyulását kívánták. A reflexológia nyomaira
bukkantak már Afrikában, Japánban, Kínában, sőt Oroszországban is. Az antik görög
és római fénykorban, az orvosok számára a
masszázs, a gyógyítás és fájdalomcsillapítás legfőbb eszköze volt.
A talpmasszázs és a reflexológia modern kori reneszánszát Dr. Willam H. Fitzgerald indította útnak. Az Egyesült Államokban tevékenykedő orvos, szakmájában
rendkívül elismert fül-orr-gége sebész
volt. A reflexológia területén tett felfedezését 1913-ban publikálta.
Fitzgerald a testet tíz hosszanti energiazónára osztotta fel, ezek a fej megfelelő
zónáitól a láb- és kézujjak végéig futnak le.
Megfigyelte, hogy ha bizonyos pontokra
kézzel vagy valamilyen más tárggyal nyomást fejtünk ki, megszüntethető a fájdalom, érzéstelenítő hatás váltható ki.
A talp- és kézreflexológia a természetgyógyászat azon területe, amelyet talán
a legjobban elfogad a hagyományos orvoslás is. A talpon rengeteg idegvégződés találtható. A talpmasszázs során ezek
ingerlésével az egész szervezetet tudjuk
kezelni. A talpat úgy kell elképzelni, mint
a szervezet különleges térképét. A talp
egyes pontjai megfeleltethetőek a különböző szerveknek. Ezen pontok stimulálásával az egész testet gyógyíthatjuk, tisztít-
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hatjuk és elláthatjuk energiával, mindezek
mellett elősegíthetjük a szervezet öngyógyító folyamatainak beindulását. A talpmasszás segítségével számos betegségnél
érhető el pozitív változás.

terápiaként daganatos betegségeknél,
immunerősítésre, izületi kopásnál, artrosisnál, Bechterew-kór esetén, ezen kívül
- a teljesség igénye nélkül - gyomor-bél
fekélynél, szívritmuszavar, szívgyengeség,
tüdőgyulladás, asthma, arc és –homloküreg gyulladás, neurosis, sclerosis multiplex, vesegyulladás, vesekő, petefészek
gyulladás, méhszájseb estén.
Frissítő talpmasszázs alkalmazásakor, a
talpat és a láb alsó területét, lábfej stb.. átmasszírozzuk, javítva a vérellátását, a területnek, finomabb masszírozással javítva a
nyirokkeringést. A talpreflexológia ennél
több. A páciens visszajelzései, a tapintás,
a láb állapota, színe, struktúrája, merevsége, stb.. alapján a masszőr masszírozza
az adott területet, úgy, hogy közben tudja,
milyen szervekre, kivetülésekre, hat a szervezetben, megfelelő mértékben alkalmazva, és optimális hatásokat kiváltva.
Természetesen mi magunk is tehetünk a
lábunk, egészségünk érdekében. A helyes
étrend, itt is elengedhetetlen. A sok moz-

A talpmasszás segítségével számos betegségnél
érhető el pozitív változás:
- emésztőrendszeri problémák (székrekedés, étvágytalanság, hasmenés,
puffadás, máj-epebántalmak),
- szív-és érrendszeri betegségek (visszér, aranyér, érelmeszesedés, magas-alacsony vérnyomás),
- légzőszervi rendellenességek (megfázás, nátha, torokgyulladás, köhögés),
- anyagcserezavarok (köszvény, cukorbetegség, elhízás, soványság),
- allergiás betegségek (ételallergia, szénanátha),
- mozgásszervi betegségek (lumbágó, isiász, izületi gyulladás),
- bőrbetegségek (gennyes bőrkiütések, pattanások, pikkelysömör, gombás
bőrbetegségek,)
- idegrendszeri problémák (fejfájás, migrén, ideggyulladás, alvásproblémák, kimerültség, stressz),
- vizeletkiválasztó rendszer betegségei (hólyaghurut, hólyaggyulladás),
- női, férfi problémák (prosztata megnagyobbodás, prosztatagyulladás,
menstruációs zavarok).
Mindazon esetekben használható ez a
gyógymód, amelyeknél a szervezet saját
önszabályozó és öngyógyító rendszere
megfelelően működik. Ez az öngyógyító
rendszer, csak súlyos betegségek utolsó stádiumában mondja fel a szolgálatot.
A talpmasszás kiválóan alkalmazható a
gyógyszeres kezelés mellett kiegészítő

gás és mozgatás kiegészíti a talpmasszázs
hatását. Így például: homokban taposás,
kavicstaposás, jégbehűtött cseresznyemag-zsák használata, harmatfűben járás,
kőgörgetés, és tárgygörgető gimnasztika.
Éljünk bátran a lehetőséggel, térségünkben számos kiváló szakember tevékenykedik.
BV
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Eredményes őszt zártak a csurgói úszók
erősítő feladatokat tanítottak
nekik.
2016.10.29-án I. MCM-Diamant XXXV. Adorján József
emlékversenyen 20 egyesület
280 sportolója állt rajthoz a
Kaposváron megrendezett viadalon. Csurgót három úszónk
képviselte.

Az őszi időszak elsősorban
az edzésekről szólt, a versenyekre való felkészülés jegyében zajlott.
A pár hetes nyári pihenő
után az első versenyünk a XXI.
Harkány Sprint Nemzetközi
Úszóverseny volt szeptember
első szombatján. 18 magyar és
15 külföldi csapat versenyzője
mérte össze az erejét. Sajnos
a versenykiírás nem kedvezett
a kisebbeknek, így csak a nagyobbak tudtak elindulni, és
ők is a legtöbb esetben a náluk
egy évvel idősebbekkel voltak
értékelve. A hosszúra nyúlt
versenyről nem jöttünk el üres
kézzel.
Eredményeink:
1. hely: Bukovics Rebeka
50m mell
2. hely: Vass Dorottya 50m
mell
3. hely: Andrási Katalin 50m
mell; Andrási Zsófia 50m hát,
50m pille
4. hely: Vass Dorottya 50m
hát, 50m pille; Bukovics Rebe-

ka 50m gyors; Andrási Zsófia
50m gyors
5. hely: Bukovics Rebeka
50m pille
6. hely: Andrási Katalin 50m
pille, Vass Dorottya 50m gyors
Október első szombatján
négy kis ügyes úszónk (Horváth Szíra, Horváth Hunor, Madarász Erik, Madarász Milán)
tette le a szakmai minimum
vizsgát Nagyatádon, a MÚSZ
vizsgáztatója előtt.
A legeseménydúsabb hétvége október 8-án volt, hiszen
ezen a szombaton úszóink három helyszínen versenyeztek,
illetve vettek részt a Magyar
Úszó Szövetség támogatásával
megszervezett váll-prevenciós
programon.
A III. Somogy és Zala megyei körverseny első állomásán, Keszthelyen álltak rajthoz
délelőtt a picik, délután a nagyobbak.
Eredményeink:
2. hely: Madarász Milán 50m
mell; Patak Letícia 50m mell;

Hosszu Nóra 50m mell
3. hely: Kardos Máté 25m
gyors, 25m hát; Dergecz Donát
25m mell; Madarász Erik 50m
hát; Németh Dzsennifer 50m
pille, 100m hát, 100m vegyes
4. hely: Dergecz Donát 25m
gyors, 25m hát; Hosszu Nóra
100m hát, 50m pille; Németh
Dzsennifer 100m gyors
5. hely: Madarász Milán
50m hát; Madarász Erik 50m
mell; Hosszu Nóra 100m gyors,
100m vegyes
6. hely: Madarász Erik 50m
gyors; Patak Letícia 100m hát;
Németh Dzsennifer 50m mell
Pécsen a XX. Hullám Kupa
nemzetközi versenyen Bukovics Rebeka az egy évvel idősebbek közt is kétszer állhatott
fel a dobogó harmadik fokára.
(100m mell, 100m hát)
Andrási Zsófia és a Tüske Bence pedig a MÚSZ által
támogatott
váll-prevenciós
programon vettek részt Pécsett
a Nevelési Központban. Gyógytornászok mérték fel a gyerekeket, továbbá nyújtási és

Eredményeik:
1. hely: Andrási Zsófia 200m
pille, 200m hát
4. hely: Andrási Katalin
100m mell, 200m hát
5. hely: Huszics Rebeka
100m gyors
6. hely: Andrási Katalin
100m gyors
2016.11.12-én az ország
nyolc régiójából érkeztek a
Jövő Bajnokai Programban
részt vevő sportolók az ös�sz-régiós versengésre Győrbe.
Andrási Zsófia 200m vegyesúszásban 8., 50m hátúszásban
1. helyen zárta a felmérőt. A
verseny a régiók közti 12x50m
gyors váltók összecsapásával
zárult, amelyben Zsófi ugyancsak részt vett, így együtt örülhetett csapattagjaival, hiszen
a régiók közti összecsapást a
Dél-Dunántúl csapata nyerte.
2016.11.19-én 37 egyesület 517 úszója, majd 20-án
vasárnap, 31 egyesület 250
úszója versengett egymással
Székesfehérváron. Kis egyesületünkből négyen álltak rajthoz. Sikerült időket javítani, új
kihívásoknak (pl. 800m gyors)
megfelelni.
10-en belüli eredményeink:
Andrási Zsófia: 100m pille 1.
hely, 400m gyors 8. hely
Bukovics Rebeka 200m hát
7. hely
Andrási Katalin 50m pille 5.
hely, 50m hát 9. hely
Hajrá Csurgó!
AB
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