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A hűség és az összefogás jegyében ünnepelt a Somogy Megyei Közgyűlés

Ünnepélyes bevonulással vette kezdetét Csurgón a megyecímer 519.
évfordulójának tiszteletére rendezett megyenap. A hűség és az összefogás
jegyében ünnepelt a Somogy Megyei Közgyűlés.
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a címerünkben megjelenő összetartozás
érzése átjárja a testünket, szívünket és
lelkünket. A somogyi emberek mindig is
nyitottak voltak az újra, a változásra. Magam is fontosnak tartom, hogy a Megyei
Önkormányzat a somogyi emberekkel,
közösségekkel egyre intenzívebb kapcsolatot tartson. Remélem, közelebb kerülhetnek egymáshoz a megye választott
képviselői, testületei, valamint a megye
polgárai is. Ez a nyitottság hozott bennünket ma Csurgóra is. Abba a városba, amely
jól példázza Somogy történelmét, a somo-
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Somogy polgárai minden évben vízkeresztkor ünneplik a megye napját, hiszen
több mint fél évszázaddal megelőzve a
többi megyét, elsőként adományozott címert és pecséthasználati jogot Somogy
vármegyének 1498. január 6-án II. Ulászló.
Adománylevelében a király hangsúlyozta,
hogy adományával a vármegyék, az akkori
trónkövetelőkkel szemben tanúsított hűségét és áldozatkészségét óhajtja kihirdetni.
Az ünnepség kezdetén Füstös János
Csurgó város polgármestere köszöntötte
az megjelenteket. Köszöntőjében kiemelte: nagy megtiszteltetés városunk számára, hogy ismét itt láthatjuk vendégül
Somogy Megye Ünnepi Közgyűlését és itt
tarthatjuk a Megyenapot. Ez azt is mutatja,
hogy a megye úgy tekint ránk, illetve a többi településre is, hogy partnerei vagyunk
és mi üdvözöljük ezt a kezdeményezést. Ez
mindenképpen nagyon megtisztelő és felemelő dolog számunkra.
Biró Norbert a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke köszöntőjében felidézte
a megye címerének szimbólumait, valamint hangsúlyozta Somogyország dicső
múltjának, évszázadok óta meglevő adottságainak ápolásához, valamint jövőbeli
lehetőségeinek érvényesítéséhez összetartozásra van szükség. - Az összetartozásra most is óriási szükség van a család,
kisebb-nagyobb közösségek szintjén és
országosan is. Csak úgy maradhatunk önállóak, csak úgy erősödhetünk tovább, ha
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Az összefogás jegyében ünnepelt Csurgón a Somogy Megyei
Közgyűlés

gyiak elkötelezettségét és tenni akarását.
Keresztény értékeinek hű ápolóiként nem
csak a katolikus hit mellett tették le voksukat az itt élők, hanem kiemelkedő szerepet
vállaltak a reformáció terjesztésében is. A
reformáció ötszázadik évfordulóján a reformátusok somogyi központi városaként
különösen büszkék lehetnek mindarra,
amit alkottak és azokra az emberekre, akik
kiemelkedően sokat tettek a város hírnevéért, s akikre nem csak önök csurgóiak,
hanem az egész megye büszke lehet hangsúlyozta Biró Norbert.
A nap díszvendége, Steinbach József
a Dunántúli Református Egyházkerület
püspöke köszöntőjében a felülről való áldás szerepét, a megtartatás fontosságát
hangsúlyozta. - A mai nap az egyházi év
rendje szerint a vízkereszt napja. Jézus
megkeresztelkedését szintén a mai naphoz kapcsolják. Nekünk is szükségünk van
ebben az esztendőben az Úr eligazító, bátorító szavára, amit aztán egymásnak kell
tovább adnunk. Hogy olyanokká legyünk
mi is, akikben a Biblia szavaival élve gyönyörködni lehet. Ebben az esztendőben
emlékezünk meg a reformáció ötszázadik
évfordulójáról. Számos programmal emlékezünk meg mindarról, amit az élő Isten az élet számtalan területén megadott
nekünk. A világ legszebb, legnyitottabb
helyén élhetünk Magyarországon és Somogyországban. Hogy ez így maradjon,
igenis szükségünk van gyökereinkre, hitbeli, nemzeti identitásunkra, szükségünk

Somogy Polgáraiért Díjban részesült Dr. Orbán Csaba a Nagyatádi Kórház megbízott
főigazgatója, a Csurgó Kistérségi Járóbeteg-szakellátó Központ ügyvezető igazgatója
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Kitüntetettek:
A Somogy Megyei Közgyűlés a megye legmagasabb elismeréseként „Pro Comitatu Somogy” Kitüntető Díjat és megyecímerrel díszített aranygyűrűt adományozott Majthényi Szabolcsnak és Domokos Andrásnak a balatonföldvári Spartacus
Vitorlás Egylet vitorlázóinak.

van egymásra, valamint a hitre, reményre, szeretetre, amit
egyedül az Úr adhat nekünk.
A köszöntő után kitüntetések átadásával folytatódott a
Megyenap. A Somogy Megyei
Közgyűlés azon személyek és
kollektívák elismerésére, akik
kiemelkedő tevékenységükkel
a megye fejlődését szolgálták,
illetve munkájukkal kimagasló
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Somogy Polgáraiért Díjban részesült a Szent László Király
Lovagrend. A kitüntetést átveszi: Horváth Győző nagymester,
Iharos polgármestere
érdemeket szereztek, elismeréseket alapított.
Az
ünnepi
közgyűlést
Bencze Ilona Jászai Mari-díjas,
Érdemes Művész, Kovács Mátyás versmondó, a Kaposvár
Helyőrségi Zenekar, valamint
az Oberon Társulat műsora színesítette.
SZABÓ BALÁZS

Somogy Polgáraiért Díjban részesült Dr. Andrásofszky
Zsolt gyerekorvos, tüdőgyógyász (posztumusz), Bogdán János
Szenyér polgármestere, Bozsoki-Sólyom János balatonkiliti
lelkipásztor, Csanády József siófoki nyugdíjas, Gőbölös Attila kaposszerdahelyi keramikus, Dr. Horváth László a Simonfai
Közös Önkormányzati Hivatal címzetes főjegyzője, a balatonszentgyörgyi Margaréta Nyugdíjas Egyesület, Meiszterics János marcali vállalkozó, Mihályfalvi László a kaposvári Táncsics
Mihály Gimnázium címzetes, örökös igazgatója, Nagy Zoltán
nagybajomi röplabda edző, Ojtó Lajos kaposvári vállalkozó,
Dr. Orbán Csaba a Nagyatádi Kórház megbízott főigazgatója,
a Csurgó Kistérségi Járóbeteg-szakellátó Központ ügyvezető
igazgatója, Podmaniczky János balatonföldvári borász, Pucskó
Zsolt, kisberényi hagyományőrző, Reiz Tamás, Potony polgármestere, Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének
Somogy Megyei Szervezete, A barcsi SERES Gépipari és Kereskedelmi Kft. Kollektívája, A somogyvári Somogy Megyei
Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Módszertani Intézmény, Kollégium dolgozói közössége, a Szent László Király
Lovagrend.

Plüssmacik segítik a csurgói mentősök munkáját
Egy országos kezdeményezéshez csatlakozva új útitársakkal
bővültek az Országos Mentőszolgálat Csurgó Mentőállomásának mentőautói. Az akció során több mint hat zsák plüssállatka
gyűlt össze azzal a céllal, hogy a mentőautókban utazó, ellátásra
szorult gyermekek ijedtségét és fájdalmát enyhítsék az ajándék
macikkal.
- Ennek a kezdeményezésnek az a lényege, hogy azok a beteg
gyerekek, akiket a mentőszolgálat szállít, nagyon meg vannak
ijedve. Ezt az ijedtséget, a pillanatnyi fájdalmukat szeretnénk
enyhíteni azzal, hogy egy plüss állatot a kezükbe tudunk adni, ami
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Plüssmacik kerültek a csurgói mentőautókba
egy kicsit feloldja őket. Füstös János polgármester úrral egyeztetve, ehhez az országos akcióhoz csatlakoztunk mi is itt Csurgón. Nagyon örültem neki, hogy az intézményvezetők magukévá
tették ezt a gondolatot. Mindenkinek tetszett és elég jelentős
mennyiség gyűlt össze. Remélem, hogy nagyon sok gyermeknek
sikerül majd enyhíti az ijedtségét és fájdalmát – hangsúlyozta Dr.
Orbán Csaba az akció szervezője.
A gyűjtésbe a településen működő családsegítő központ is
bekapcsolódott. - Fontosnak éreztük, hogy részt vegyünk ebben
az akcióban, hiszen nekünk már van ebben gyakorlatunk, mert
több mint egy éve például műanyagkupakokat gyűjtünk egy
Down-szindrómás kisfiú részére. Kiplakátoltuk és a közösségi
oldalnak köszönhetően közzétettük, hogy gyűjtjük nem csak a
mackókat, hanem mindenféle plüssöket. Végül nagyon sok mackó
és egyéb állatka érkezett. Külön nagyobb mennyiség a Gyékényesi „Csemeték-kertje” Óvodából és a Csurgói Jézus Szíve Karitásztól jött – összegezte Buzásné Mester Bernadett a Csurgó Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője.
A 18 települést ellátó csurgói mentőállomás dolgozóit gyakran
akár naponta többször is riasztják gyermekekhez, általában felső
légúti megbetegedések, tüdőgyulladás, asztma és egyéb gyerekbetegségekkel kapcsolatban. A balesetek az időjárásnak köszönhetően még nem annyira jellemzőek, azonban a nyári időszakban
a gyerekbaleset száma is megnövekszik.
SZABÓ BALÁZS
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A Kistérségi Rászorulókért
Egyesület, a Csurgó Járási Család és Gyermekjóléti Központ
és Szolgálat munkatársai közreműködésével január első heteiben a Csurgói Járás területén
összesen 30 szociálisan rászoruló családnak, egyedül élő
kisnyugdíjasnak adományozott
tartós élelmiszer csomagot. A
rászorulókhoz eljuttatott csomag a legfontosabb alapélelmiszereket - hagymát, tartós
tejet, tésztaféléket, nápolyit,
étolajat, cukrot, búzadarát – tartalmazott, melyet a berzencei
Solanum Kft által felajánlott
étkezési burgonya egészített ki.
A Szolgálat ezúton is szeretné
megköszönni a Kft-adományát.
A csomag jókor érkezett a
családokhoz, hiszen a kormány
döntésének értelmében a januári családi pótlékot már decemberben kifizették, így ennek hiányát az adományosztást
követően talán nem érzékelték
annyira rászoruló családok.
Buzásné Mester Bernadett
Csurgó Járási Család és
Gyermekjóléti Központ és
Szolgálat
intézményvezető
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Verebélyen jártunk…
A májas hurkából lett futball labda esete Felső Ahán
Kellemes kötelességének tett eleget Csurgó képviseletében az a hat fős
küldöttség, akik a Verebélyi polgármester meghívását elfogadva, január
20-án ellátogattak Csurgó felvidéki
testvérvárosába.
Tóth Tibor polgármester úr egy nem
mindennapi rendezvényre invitálta
kis csapatunkat, a mai Verebély város
részét képező, de egykor önállóan léA csurgói küldöttség és a verebélyi vendéglátók
tező Felső Aha község Kultúrházába.
Érkezésünk estéjén már hatalmas
munkálatok közepette találtuk az ahaiakat. helyi borokból.
Hatalmas kondérokban főtt a húsos káposzta,
A Csurgói Csokonai Borlovagrenddel szoros
melybe az ízek fokozására még jóféle kolbász- kapcsolatokat ápoló Ahai Hegyközség borai szép
húsból ízletes gombócok is kerültek. A kultúrház színük és jó illatuk mellett talán a mi vidékünkön
alagsorában lévő kazánházban ipari mennyiség- megszokottól erősebb savtartalommal rendelben ügyes kezű férfiak keverték és töltötték a keznek. Finom, a fajtájukra jellemző gyümölcsös
kolbászt és a májas hurkát.
illatuk mellett hamar el lehetne felejtkezni erősUgyanis a község lakossága, az 1927-ben ségükről is, amely azonban az esti mínusz 15
alapított helyi futball csapat működésének tá- fokban kifejezetten jó melegítőnek mutatkozott.
mogatására nem mindennapi disznóölő, közös
Szombat délután meghívóink invitálására
hentes munkával fogott össze.
megtekintettük a településük egyik legújabb
Jókay Szilveszternek, az ahai Testnevelési büszkeségét, az Ahai Tájházat is. A január 12-én,
Egyesület elnökének elmondása szerint tavaly, frissen átadott falak között csodálatos volt látni
az első évben három, míg az idén már öt ser- a népi kultúra értékeinek összegyűjtött tárlatát.
tést vásároltak. Melyeket aztán együttes erővel
A gyűjteményt összeállító, a 80. születésnapfeldogoztak, és a helyi lakosok részére darabolt ját ünneplő Jókai Mária pedagógus munkásságáés darált tőkehús, árpagyöngyös véres, és rizses nak köszönhetően végig vonulhattunk a tájház
májas hurka, kolbász, valamint húsos káposzta egyes helyiségein, megismerve egy csodálatoformájában eladásra kínáltak. A munkálatokat san kincset érő gyűjteményt, az ahai ősök hagyamár szerdán megkezdték, hogy szombatra min- tékát. Jókai Mária munkássága Magyarországon
dennel elkészüljenek. Az embert próbáló mínu- sem ismeretlen, hiszen 2009-ben a Magyar Kirászok között számtalan önkéntes dolgozott, hogy lyi Szent László Lovagrend Lovagi Vaskeresztjéaz eladásból származó bevétellel segítsék a fut- vel tüntették ki.
ball csapatukat.
Végig nézve a tájház kiállított anyagát arra juSzombat reggel már hosszú sor állt az aszta- tottunk, hogy a viszonylag nagy földrajzi távollok előtt, hogy mindenki vásárolni tudjon a sok- ság ellenére is sok hasonlóságot fedezhetünk fel
féle finomságból. Pár óra leforgása alatt aztán az ahai és a mi vidékünk népi lakberendezése,
már ki is ürültek a teknők és a kondérok és az textíliái, munka és konyhaeszközei, és a magyarértük kapott eurók már szépen szaporodtak a ság egykori viseleti darabjai között. Ezzel is bizohentesek előtt.
nyítandó a magyarság mobilitását és egységes,
Bizonyára meg is érdemlik a fiatal sportolók ősi jelenlétét a Kárpát- medence egész terülea támogatást, hiszen Bujalkó János, önkéntes tén.
segítő elmondása szerint csapatuk már 1 éve a
A nap eseményeinek koronájaként este egy
Megyei Bajnokságban játszik, melyben az őszi rendkívül jó hangulatú bálon vettünk részt, ameforduló után a 4. helyen végeztek. A támogatás lyen hol szlovák, hol magyar dallamokra táncolfokozása érdekében a hentes áruk feldolgozása hatott és mulathatott a báli nép. A szünetekben
és eladása mellet estére még bált is szerveztek, a Csurgói Csokonai Borlovagrend egyik velünk
amely 15 eurós belépőjegy árának, a költségek lévő tagja, Kulcsár Béla tangóharmonika játékálevonása után megmaradt hasznát is a csapatnak val kísérte a nótázó társaságot.
ajánlották fel.
Másnap reggel sűrű köszönetnyilvánítások
Természetesen vendéglátóink minket is bősé- mellett vettünk búcsút vendéglátóinktól, indulgesen végig kínáltak a számtalan jóízű finomság- tunk haza, és hoztuk magunkkal egy kis közösból, és a hozzájuk illő italokból. Az illatos barack ség nagy összefogásának mintaadó példáját.
és a keményebb törköly pálinkából, valamint a
VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA
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Szentkirályi Attila alkotásaiból nyílt gyűjteményes
kiállítás

Festmények, fotók és grafikák elevenítették
meg Szentkirályi Attila sajátos művészeti világát január 4-én a Csokonai Közösségi Házban.
A sokoldalú alkotóművész gyűjteményes kiállításának témáit a Dél-Dunántúli dombok és hegyek változatos tájai, az olasz, mediterrán táj
lenyűgöző szépsége, a portré, mint legnagyobb
művészeti kihívás, valamint a nagy bibliai témák
alkotják.
- A szüleim révén kötődöm ehhez a tájhoz,
ehhez a városhoz. Édesapám Csurgó mellett
született, illetve itt is dolgozott fiatal korában.
Itt kezdte az életét, itt nősült meg. Édesanyám
pedig egy közeli faluban, Zákányban született.
Ennek révén egy közeli és egy távoli körképet is
látok a vidékről. Nagyon szeretem ezt a vidéket,
mint egy kapocs a művészetemben is a Dunántúl, a Dél-Dunántúltól az Adria vidékéig. Itt van
számomra a középút, a megpihenés. Nem véletlenül 6-7 évente rendszeresen érkezem meg
Csurgóra, ebbe a városba és igyekszem megmutatni, hogy mi az, ami számomra a természetből,
illetve az emberek által közvetített érzésekből,
netán a természet színei, fényei által megmutatva fontos – árulta el Szentkirályi Attila.
Szászfalvi László országgyűlési képviselő
megnyitó beszédében a művész, ábrázoláson
túlmutató hitvallását hangsúlyozta, melyben a
táj, a természet, a társadalom, a hegyen épült vá-

roskák, a világ és az ember mögé tekint. - Szentkirályi Attila művész urat nem pusztán a jelenség érdekli,hanem a jelenség mögött az okokat
és az összefüggéseket keresi és kutatja szenvedélyesen. A jelenséget látni, felfedezni, azt ábrázolni is óriási művészi tett. Észrevenni egy táj
színeit, hangulatát, vagy éppen egy személynek
a kisugárzását, vagy akár egy történelmi, bibliai
eseménynek az aktuális üzenetét nagyszerű művészi érzékenységre vall. De mindezek mögött
az okokat és az összefüggéseket keresni és megtalálni, talán a művészi fejlődés csúcsa. Eljutni a
jelenségtől, a láthatótól, a mögöttes tartalomtól
a láthatatlan valóság életünket át és átható pulzálásáig, az összefüggések boldog és örvendező katarzisáig. Szentkirályi Attila ezt keresi, ezt
fedezi fel újra és újra és művészete erre mutat
rá teljes meggyőződéssel és bizonyossággal –
mondta Szászfalvi László.
A kiállítás különlegességéhez témáin túl,
Szentkirályi Attila sokszínű ábrázolásmódja
is hozzájárul. - A fotó a festői művészi fejlődésemnek a rész kell, hogy legyen. Egy képzőművész-alkotó úgy lát a világban, hogy folyamatosan horizontális és vertikális vonalakra
bontja mindazt, amit lát. Mint ahogy egy rendező, ahogy összerakja a négy ujját és azon keresztül látja a világot. Ezért fontos számomra a
fotózás. Megvizsgálom, hogy milyen tárgyszerűségében, milyen valóságában egy-egy téma.
A festmény egész más. A festmény impresszió,
fény, túlhangsúlyozás, tehát másféle eszközöket
is megenged. Az, hogy most mindkettőből van
itt, és még harmadikként rajzokat is hoztam, ez
azt jelenti, hogy szerettem volna egy összegző
kiállítást. Megállni egy pillanatra és azt mondani, hogy itt most ebből a sorból elég, és csinálok
a következő életidőben valami egészen mást –
összegezte az alkotó.
A gyűjteményes kiállítás egész hónapban várja az érdeklődőket a Csokonai Közösségi Házban.
SZB

225 éve első Somogyban, 150 éve első Magyarországon
Az idén 225 éves lesz a csurgói gimnázium. Azt az ország
talán nagyobbik fele tudja –
már csak Csokonai jóvoltából
is – hogy a csurgói oskola első
volt Somogyban, de azt, hogy
Magyarország első állami tanítóképzője Csurgón alakult, csak
a legenda szintjén mertük elfogadni. De mire nem jó az újság:

A Csurgó és Vidéke hetilap
1894. június 10-i számát néhány hete olvasva megerősítve
bizonyosodhattunk meg Csurgó elsőségében: „A csurgói
áll. Tanítóképezde időrendben
első enemű intézet volt, mely
az 1886-iki XXXVIII. tc. alapján
megnyittatott, mert a sárospatakit csak novemberben, a bu-

dait csak decemberben lehetett megnyitani.”
Az idén a gimnáziumot ünnepelhetjük, 2019-ben, városunk ezeréves évfordulójának
évében hazánk első állami tanítóképzőjének 150 évvel ezelőtti alapítását.
H.J.

A diktatúra somogyi
mártírpapjai címmel
nyílt kiállítás
Csurgó Történelmi
Parkjában
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A diktatúra somogyi mártírpapjai címmel nyílt kiállítás január 13-án Csurgó Történelmi
Parkjában. A Kiállítás a Kaposvári Egyházmegye három olyan
papjának állít emléket, akiket
1945-ben hitükért gyilkoltak
meg, bolgár, illetve szovjet katonák: Martincsevics Pál, P. Hajnal Zénó, Padányi Sándor. A kiállítást Marics József berzencei
plébános nyitotta meg, s egy
hónapon keresztül várja az érdeklődőket.
SZB

Az Ökumenikus Imahét idei
programjai voltak:
Hétfő 2017. január 16. – 18:00
Szentlélek Katolikus templom
Igét hirdet: Györgyi Zsolt ev.
lelkipásztor; Kedd 2017. január
17. – 18:00 Evangélikus templom Igét hirdet: Kovács József
gimn. igazgató, ref. lelkipásztor
Szerda 2017. január 18. – 18:00
Csurgói Református templom
Igét hirdet: Smidéliuszné Drobina Erzsébet evangélikus
lelkipásztor, Surd; Csütörtök
2017. január 19. – 18:00 Csokonai Református Gimnázium,
Igét hirdet: Sándor László római
katolikus plébános, Szentbalázs
Péntek 2017. január 20. – 18:00
Jézus Szíve római Katolikus
templom, Igét hirdet: Szászfalvi László református lelkipásztor-országgyűlési
képviselő;
Szombat 2017. január 21. –
18:00, Csurgó- Alsoki Református templom, Igét hirdet: Bálint
Gábor róm. kat. plébános

5

AKTUÁLIS

Csurgó és Környéke • 2017 JANUÁR

Színvonalas ünnepi műsort adtak a Kolping Nagyváthy János
Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola diákjai
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amelyek jövőnket is meghatározzák, amelyekre jövőnket is építhetjük - fogalmazott
Szászfalvi László.
Sipos Bulcsú Kadosa ünnepi beszédében a Himnusz üzenetére, továbbá a magyar kultúrát jellemző állandó útkeresésre
hívta fel a figyelmet, mely történelmi korokon, nemzedékeken át nyugtalanul keresi
az igazságot, szépet, maradandót, a létezés
értelmét. Kiemelte: ez az állandó szellemi
útkeresés ábrázolódik ki a képzőművészetekben, az előadóművészetekben, a szépirodalomban, a tudományban.

Az elkövetkezendő években a kultúra
területén is jelentős változás várható
Az eseményen elhangzott: Magyarország Kormánya, azon belül is a kulturális
tárca elkötelezett a magyar nemzeti kultúra megőrzése és gyarapítása mellett. Ebben a meggyőződésben hozott döntést
a kormány jelentős kulturális fejleszté-
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A veronai busztragédia áldozataira emlékezve, gyertyagyújtással és közös imádkozással vette kezdetét Csurgón a Magyar
Kultúra Napja ünnepség. A település számára kiemelten fontos esemény egyúttal
nyitórendezvénye is volt az Ezeréves Csurgó programsorozatnak.
Szászfalvi László köszöntőjében nemzeti ünnepünk megtartó, megőrző és továbbörökítő szerepét hangsúlyozta, mely
hitünket, vallásunkat, szellemi, kulturális
kincseinket és hagyományainkat egyaránt
meghatározza. A térség kereszténydemokrata országgyűlési képviselője ugyanakkor
felhívta a figyelmet arra, hogy a település
hamarosan ezeréves fennállását ünnepelheti. - Büszkék vagyunk a magyar kultúra
értékeire, teljesítményeire, kiemelkedő
személyiségeire és hagyományainkra. Ennek a hatalmas és szinte emberileg áttekinthetetlen nagyságú és felfoghatatlan
értékű magyar nemzeti kultúrának egy
kicsi, de annál értékesebb része számunkra Csurgó. Ezen a mai napon egy három
éves folyamat indul el, hiszen készülünk,
felkészülünk 2019-re, amikor az ezeréves
Csurgót ünnepeljük. Közben még jeles,
más évfordulóink is lesznek, hiszen éppen ebben az esztendőben, 2017-ben,
225 éves a Csurgói Református Gimnázium. 2019-ben ünnepeljük Csurgó első
okleveles említésének ezer esztendős évfordulóját és szintén 2019-ben a Csurgói
Állami Tanítóképző alapításának 150-ik
évfordulójáról emlékezünk meg. Számos,
nagyon fontos évforduló, melyek alkalmat
teremtenek arra, hogy felfedezzük és a fiatalok elé példaként állítsuk, múltunk, történelmünk, kultúránk, alapvető értékeit,
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Az Ezeréves Csurgó programsorozatot nyitotta a Magyar Kultúra Napja
sekről mind Budapesten, mind vidéken a
Modern Város Programban, a Kastély és
Vár Programban. Olyan léptékű kulturális
beruházásokról született döntés, amelyekre a milleneum óta nem volt példa. Többek
között megépül az új Néprajzi Múzeum, a
Magyar Zeneháza, az új Nemzeti Galéria,
az új restaurálási és raktározási központ, a
Szépművészeti Múzeum román csarnoka, a
Városligeti Színház, az operaház új próbacentruma az Eiffel bázis. Új épületet kap a
Nagycirkusz, megépül a Szentendrei Skanzen erdélyi tájegysége. Megújul a Műszaki
és Közlekedési Múzeum, a Vajdahunyad
Vár, a Fővárosi Állatkert, az Operaház, az
Országos Széchenyi Könyvtár, a Budai Vigadó, az Iparművészeti Múzeum, a Nemzeti Múzeum és a Palota negyed. A Modern
Városok Program első és második ütemében tíz vidéki város kulturális infrastruktúrája újulhat meg. A vidéki múzeumok
fejlesztésére, ahogyan tavaly is, ebben az
évben is 506 millió forint pályázati keret
áll rendelkezésre. Az elmúlt három évben
a könyvtárak 60%-át újítottuk meg. Reménység szerint 2018-ra megközelítjük
a 100%-ot. A Nemzeti Kulturális Alap vidéki fesztiválokat támogató tavalyi kerete
250 millió forint, idén 500 millió forintra
bővül. Ebben az elkötelezettségben döntött a kormány a kulturális munkakörben
dolgozó közfoglalkoztatottak 15%-os illetménypótlékának bevezetéséről. Ebben
a szellemben született döntés a kulturális
közfoglalkoztatás folytatásáról és további
bővítéséről, a népfőiskolai mozgalom szélesítéséről, az önkormányzatok érdekeltségnövelő támogatásáról - részletezte a
Kultúráért Felelős Államtitkárság Dr. Hoppál Péter államtitkár kabinetfőnöke.
Sipos Bulcsú Kadosa továbbá kiemelte:
az idei esztendő kulturális életét jelentősen meghatározzák a meghirdetett emlékévek. Arany János születésének 200-ik
évfordulója alkalmából az Országgyűlés
ezt az esztendőt Arany János emlékévvé
nyilvánította. Kodály Zoltán születésének
135-ik évfordulója alkalmából a 2017-ik
esztendő Kodály emlékév. Ez az esztendő
egyúttal a reformáció 500 éves jubileumának esztendője is.
Az ünnepség a Kolping Nagyváthy János
Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola ünnepi műsorával folytatódott,
melyet a Somogyi Hírlap jelenti 2016-ról
sajtófotó-kiállítás követett.
SZABÓ BALÁZS
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Színesebb, változatosabb tartalommal és az eddiginél több
oldalban jelenik meg a megújult Somogyi Hírlap

"...a teljes élethez még a szomorú történések
árnyékában is szükség van az optimizmusra, s szükség
van a célkitűző tevékenységre, szükség van az
értékhordózókra, szükség van az értékek
népszerűsítésére, hogy teljes életet élhessünk."
A Somogyi Hírlap jelenti
2016-ról címmel nyílt sajtófotó-kiállítás január 22-én
Csurgón, a Csokonai Közösségi
Házban. A 2016-os év sajtóeseményeit felvonultató kiállítást
Lengyel János főszerkesztő
nyitotta meg, aki a fotók XXI.
században betöltött szerepével kapcsolatban elmondta:
ma már számos eszközzel lehet
fotókat készíteni, ezért időről–időre, felvetődik a kérdés:
szükség van–e még profi fotóra, szükség van–e még sajtó
fotóra? Szükség van-e olyan
szakemberekre, akik ha úgy
gondolják, ha csak egy pillanatra is, de megtudják állítani
az időt. Azt gondolom a profi
fotós a XXI. században is nélkülözhetetlen. Nemcsak azért
mondom, mert évente a Somogyi Hírlap bázisán 130-140
ezer felvétel készül, amiből
7-8 ezer jelenik meg. Hanem
azért is mondom, mert az üzenet küldők, üzenők felelőssége, újfent ebben a században
is különleges. Minden fotó,
minden megragadott pillanat,
egy üzenet is egyben. Álljanak
oda elé, nézzék meg, adjanak

időt a fotónak és a fotó elvégzi
a feladatát. A fotó üzen. Az üzenő ember felelőssége, mindig
kiemelt. Különösen érdekes ez,
ezekben a szituációkban, amikor gyorsan, minden korábbinál gyorsabban, minden korábbinál eklektikusabban változik
a világ. Örülök mindig, amikor
Csurgóra jöhetek, az ezeréves
Csurgóra. A kultúra városába, s
azért mert itt, mindig valamiféle töltést kap az ember.
Számos átalakulás, folyamatos megújulás zajlik a Somogyi Hírlap életében annak
érdekében, hogy az újság továbbra is a legnagyobb odafigyeléssel szolgálja olvasóit.
A lap ennek szellemében civil
tudósítói hálózatot szervez,
gyakornoki programot hirdet,
ugyanakkor megváltozott a
szerkesztés alapelve is. - Ennek
egyetlen egy oka van, hogy a
Somogyi Hírlap a somogyiaké.
A somogyi emberekről szól, a
somogyi emberek mindennapjairól, sikereiről, tehetségeiről,
eredményeiről, s mindazokról
a célokról, amelyek nagyobbá
tehetik ezt a közösséget. Soha
nem fogom tagadni, hogy egy
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A Somogyi Hírlap jelenti 2016-ról
pártos lap vagyunk. A somogyi
emberek pártján állunk, s azon
is fogunk állni. Ezért szeretnénk azt, ha minden korábbinál
több helyi hír és információ
kerülne be az elkövetkezendő
időszakban az újságba. A hiperlokális tartalom a jövő. Helybe kell menni, el kell menni a
legkisebb településekre, észre
kell venni a legkisebb emberi
rezdüléseket és azokról is hírt
kell adni. Az elmúlt időszakban azt kellett megtapasztalni, hogy kevesebb hír volt a
Somogyi Hírlapban, kevesebb
oldalon jelentünk meg. Ezért
engedjék meg, hogy ezt a jeles
alkalmat, ezt a kiállítás-megnyitót, arra is felhasználjam,
hogy tudassam önökkel, hogy
márciusi Nemzeti Ünnepünket
azzal szeretnénk, mi a magunk
módján a sajátos eszközeinkkel
gazdagítani, hogy újra, legalább 16 oldalban jelenik meg
a Somogyi Hírlap. Tíz oldalon
megyei-helyi információkkal
jelenik meg, színesebben, új
rovatokkal és új feldolgozásmódokkal. Szeretnénk azt is,
ha az emberek még ennél is
jobban magukénak éreznék a
lapot és ezt úgy tudjuk kiszolgálni igazából, hogyha azokkal
a dolgokkal, azokkal a jelenségekkel, azokkal a történésekkel
foglalkozunk, amik az embereket érdekli és ami hosszú távon is éltetni tudja. A Somogyi
Hírlap a magyarországi lapok
közül az az újság, ahol a jó hír is
hír. Nem szenzációkat akarunk,
mi lehetőségeket akarunk adni
az embereknek és egy olyan
bíztatást, miszerint a teljes
élethez még a szomorú történések árnyékában is szükség
van az optimizmusra, s szükség
van a célkitűző tevékenységre,
szükség van az értékhordózókra, szükség van az értékek népszerűsítésére, hogy teljes életet élhessünk – foglalta össze
az újságot érintő változásokat
Lengyel János.

Hatvanan ültek
asztalhoz a csurgói
ultiversenyen

A rossz időjárás sem szegte
kedvét annak a hatvan résztvevőnek, akik idén is versenybe
szálltak, hogy bebizonyítsák, ultiban ők a legjobbak. A Csurgói
Hegyigazdák Egyesülete január
14-én, immár 17-ik alkalommal tartott hagyományos ultiversenyt. Az eseményt Füstös
János polgármester, valamint
Grujber János főszervező nyitotta meg. Köszöntőjükben kiemelték: a népszerű kártyajáték
Csurgón jövőre már nagykorú
lesz. A verseny méltán közkedvelt, hiszen a versengést,
hagyományőrzést, továbbá a
találkozást is magában foglalja.
Mindezt nem csak a résztvevők
száma, de a megmérettetésen
képviselt települések is jól
tükrözik. A hazaiakon kívül Szigetvár, Nagykanizsa, Kaposvár,
Barcs, Nagyatád, Somogyudvarhely, Berzence, valamint Pogányszentpéter képviseletében
is érkeztek játékosok.
Az első helyért járó kupát
végül Polgár István csurgói játékos kapta, aki egyúttal a legjobb
csurgói játékosnak járó kupát is
átvehette. Második lett Kovács
Gábor pogányszentpéteri, harmadik pedig Sajni László nagykanizsai játékos.
A versenysorozat következő
fordulója január 21-én 9 órai
kezdettel,
Csokonyavisontán
folytatódott.
SZB

SZB
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János napi borszentelés a Szentlélek templomban

A bort, már a régi idők óta a lélek italának tartják az emberek.
Szent János napja már az ősi magyar hagyományok szerint is a
bor megáldásának az ideje. Ezen a napon minden család bort vitt
a templomba, hogy a pap áldását kérje a palackokban lévő italra.
A Szent János-napi boráldás eredetéről annyit tudunk, hogy a
középkori legenda szerint Aristodemus pogány főpap azt mondta Szent Jánosnak: akkor hajlandó hinni Krisztusban, ha kiürít
egy mérgezett borral teli kelyhet, és az nem árt neki. Szent János imádkozott, megáldotta a mérgezett boros kelyhet, kiitta, és
semmi baja nem lett. Szent Jánost boros kehellyel a kezében is
szokták ábrázolni.
A János-napi borszentelés hagyománya ma is él az ország bortermelő vidékein. Ezen a napon a szőlősgazdák egy kis üveg bort
visznek a templomba, a főoltár jobb oldalán álló asztalkára teszik,
majd a megszentelt borból megkínálják egymást, a maradékból
pedig a pincében minden hordóba öntenek egy keveset, hogy ne
romoljon meg a hegy leve.
Az elmúlt évek hagyományai szerint december 27-én, Csurgón
is János napi borszentelésre, boráldásra került sor a Szentlélek
templomban. A szentmise a Szent László Lovagrend, a Csurgói
Csokonai Borlovagrend és a lelkészek bevonulásával vette kezdetét.
A hagyományos misei liturgiába építve, Bálint Gábor katolikus
plébános János apostolra, a szeretett tanítványra, annak céltudatos, hívő életére emlékezett szentbeszédében. Kiemelte, hogy
János ment, és hirdette az örömhírt, valamint gondoskodni akart
a rábízott emberekről, ahogy azt Jézustól, a Mesterétől tanulta.
Arról a Jánosról beszélt, aki valóban hosszú vívódásokon keresztül, de felismerte, hogy valóban Jézus Krisztus az Isten fia. Így
életét a Mester szolgálatába állítva Krisztusi közösségeket alkotott és hozott létre. Ahogy most a neve napján a szőlő és a bor
szeretete mellett is közösség jött létre, melyben azonban a bor
szeretete mellett a Krisztus szeretete is összehozott és összeköt
bennünket.
Utalt arra, hosszú hónapokkal ezelőtt a szőlőhegyben kértük
az erőt és a segítséget a Jóistentől, most pedig hálát adunk, azért,
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hogy ezt megkaptuk. Hiszen minden gazdálkodó ember tudja,
hogy mily rengeteg munka, és hosszú hónapok fáradtsága van
benne ezekben a palackokban. Ezért arra kérte a borosgazdákat,
hogy Isten erejét, áldását is közvetítsék, amikor kínálnak, isznak
ezekből a borokból. Így adják tovább az örömöt, a boldogságot, és
a hálás szeretetet is Isten iránt.
Szászfalvi László református lelkész beszédében kiemelte,
hogy hálát és köszönetet mondani jöttünk egybe Isten csodálatos
ajándékaiért. Legelőször azért, hogy Istennek terve van ezzel a világgal, mely világot a semmiből alkotta. Melybe aztán Isten a saját
képére és hasonlatosságára teremtette az embert, és gondviselő
szeretetével azóta is kormányozza ezt a világot.
Hálát adni jöttünk, mert Isten a maga teljességét, a karácsonykor megszületett Jézus Krisztust nekünk adta, ezzel létrehozva a
szeretet szövetségét. Hálát adni jöttünk azért is, mert Istennek további üdvösséges terve van ezzel a világgal.
Továbbá hangsúlyozta, hogy az ajándékok között a bort is megköszönjük Istennek, mely az úrvacsora vétel és a szentáldozás során a szeretet is kiábrázolja. Így ebben az esetben nem csak a borról van szó, hanem, így függ össze Isten, világ és ember szeretet
kapcsolata abban a materiális anyagban, amely itt van előttünk
az üvegben.
Így hívta fel a figyelmet, hogy tudjunk hálát adni azért, hogy
Istennek terve van ezzel a világgal, így tudjunk hálát adni a csodálatos nedűkért, az ő ajándékaiért. Mindazon túl érezzük át az Isten
csodálatos szeretetét, mely közelebb visz minket egymáshoz.
Györgyi Zsolt evangélikus lelkész a 6. zsoltár 5. versének gondolatával indította beszédét:
„Fordulj hozzám, Uram, mentsd meg életemet, szabadíts meg,
mert irgalmas vagy!” Utalva arra, hogy nem tudjuk életünk napjai
mettől meddig tartanak. Ezért az Istenhez kell fordulnunk, mert
nélküle elveszett emberek vagyunk.
Majd a bölcs Salamon király gondolatait idézte a Prédikátor
könyvéből: „ Azért edd csak örömmel kenyeredet, és idd jókedvvel borodat, mert mindig az volt Isten jóakarata, hogy ezt tedd!”
Préd. 9,7
Ezért éljük az életet, és ehhez hozzá tartozik a bor is, de mégis
fontosabb, hogy hozzá tartozzon az Isten is. Ezért aztán a végső
tanulságként hozzátette, hogy:
„Mindezt hallva a végső tanulság ez: Féld Istent, és tartsd meg
parancsolatait, mert ez minden embernek kötelessége! Mert Isten
megítél minden tettet, minden titkolt dolgot, akár jó, akár rossz
az.”Préd 12, 13–14
Végezetül kifejtette, hogy hálát adni jöttünk, Istennek megköszönni, hogy megáldotta a mi kezünk munkáját, mert jó így élni,
tudva, látva, hogy van Isten. Így ajánlotta, hogy így éljünk jókedvvel, igyuk a mi borainkat, nem elfeledkezve arról a másik igei tanulságról sem, sem, hogy éljünk mértékkel az Isten rendje szerint.
Ezt követően a lelkészek hálát és köszönetet mondva megáldották a borokat. Majd a szentmise utána borosgazdák a gyurgyeváczi, magyarul szentgyörgyvári, horvát vendégeikkel együtt
átvonultak a közeli Csokonai pincébe, ahol a Csurgói Csokonai
Borlovagrend szervezésében egy kellemes beszélgetés mellett jó
szívvel kínálhatták kóstolásra boraikat egymás örömére és egészségére.
VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA
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- Lakásbiztosítások
- Kötelező gépjárműbiztosítások
- CASCO
- Utasbiztosítások
- Élet- és nyugdíjbiztosítások
- Egyéni és kollektív élet- baleset- és
egészségbiztosítások
- Jogvédelmi és felelősségbiztosítások
- Kötelező tervezői és kivitelezői felelősségbiztosítások
- Befektetési és önkéntes pénztári
szolgáltatások
Örömmel értesítjük Önöket, hogy megnyitott
Biztosításközvetítő irodánk Csurgón a Petőfi tér
22-es szám alatt (Postával szemben), ahol minden igényt kielégítő termékpalettával várjuk új
és meglévő ügyfeleinket egyaránt!
A GP Consulting Kft szerződött partnereként
–mely a Generali csoport tagja- több mint 20
biztosító társasággal állunk kapcsolatban, így
több ajánlat közül tudja kiválasztani árban és
szolgáltatásban az Önnek legmegfelelőbbet.
Időszakos, biztosítási termékekre vonatkozó akcióink mellett most Wellness hétvégét
sorsolunk ki leendő ügyfeleink között, akik
2017.02.01-05.31-ig szerződést kötnek velünk!
Napi 4 órás nyitvatartási idővel várjuk Önöket, azonban igény esetén házhoz is szívesen
kimegyünk. Forduljon hozzánk bizalommal, tartozzon Ön is a több ezer elégedett ügyfelünk
közé!
Az alábbi telefonszámokon elérnek minket
vagy ha mégsem amint tudjuk visszahívjuk
Önöket, hogy segítségükre lehessünk! Legyenek biztonságban velünk!

Pákai Gergő +3620-520-20-48
Farkas Gergő Károly +3670-944-17-69

Cs rgó és Környéke
Csurgó és Környéke - Közéleti és kulturális lap
Megjelenik minden hónap negyedik hetében
Lapzárta minden hónap 20-án!
Kiadja: IMCOM Marketing és Szolgáltató Bt.
Felelős kiadó: Szabó Balázs - ügyvezető
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
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FoTÓ: SZABÓ BALÁZS

A vallás ma is tömegeket mozgat meg

A vallások sokszínűségére
hívta fel a figyelmet Mohay
Borbála középiskolai tanár „Világvallások – ami közös bennük, és ami nem” című előadása. A január 13-án, Csurgó
Történelmi Parkjában megtartott ismeretterjesztő előadás
középpontjában hat világvallás
elemző bemutatása állt.
- A mai alkalommal a világvallások sokszínűségéről,
közös pontjairól, valamint különbségeiről fogok beszélni,
főként a nem keresztény világvallások tekintetében. Ez a zsi-

dóság, az iszlám, a hinduizmus,
a buddhizmus és a kínai univerzizmus. Van néhány vallástudományi elmélet, ami inkább
az összehasonlításra helyezi
a hangsúlyt, amiből kitűnnek
a hasonlóságok, de azért ha
jobban megnézzük ezeket a
vallásokat, akkor látszik, hogy
nagyon különbözőek is, elemeikben és kulturálisan nagyon
eltérnek egymástól - mutatott
rá Mohay Borbála.
Az előadó Anthony Giddens
angol szociológus fogalmával
definiálta a vallást: közös hit és

rituálék kulturális rendszere.
A definíciót elemeire bontva,
a hat világvallás esetében, az
európai zsidó-keresztény kultúrkörre épülő hagyományoktól eltérő, esetenként teljesen
más
gondolkodásmódokkal
ismerkedhettek meg a résztvevők.
Számos vallás van a világban. Bármennyire is azt gondolhatjuk a mai világunkról,
hogy a vallás visszaszorulóban
van, azért tömegeket mozgat meg és érint meg mind
gondolkozásmódban,
mind
életmódban. Számszerűleg a
legnagyobb világvallás a kereszténység. A második legnagyobb világvallás az iszlám,
melyet a hinduizmus, továbbá
a buddhizmus követ. Ezt követően már kisebb szeletekben,
kisebb arányban oszlanak el a
világvallások. Számszerűsítve
több mint 2 milliárd hívőt tudhat magának a kereszténység
és több mint 1,5 milliárdot az
iszlám vallás. Területi megoszlás tekintetében a kereszténység Európában, Észak-, illetve
Dél-Amerikában, az iszlám a
Közel-Keleten,
Észak-Afriká-

ban, Kelet-Ázsiában, illetve
Indonéziában
elterjedtebb.
Ugyanakkor a hinduizmus,
szinte kizárólag Indiában, a
buddhizmus Kínában, Japánban illetve Délkelet-Ázsiában
jellemző. Nagyon sok területen
találkozhatunk még törzsi vallásokkal, népi vallásokkal is.
Mohay Borbála előadásában
kiemelte: A világvallás definiálására számos fogalommagyarázat létezik. A hinduizmus,
buddhizmus és kínai univerzizmus keleti vallások. A zsidó
vallás a kereszténység és az
iszlám a zsidó eredetű, szemita
eredetű, nyugati vallások. Amiben közösek, hogy egyetemes
értékeket, tanokat és az egész
emberiséget foglalkoztató kérdéseket hirdetnek. A vallások
hasonlóságait és különbségeit
tekintve tényleg kicsit közelebbia zsidó és az iszlám vallás
a keresztényekhez és nagyon
távoli nehezen felfogható a
Hindukustól keletre eső három
vallás rendszere.
SZABÓ BALÁZS

Karácsonyi ünneppel zárta az évet a Napsugár Szociális Intézmény
inak családtagjai, a Csurgói Napsugár Egyesület tagjai, önkéntesek és barátok. Műsorunk felépítésében az intézmény ellátottjai,
dolgozói vettek részt, illetve a Kolping Nagyváthy János Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola tanulói. A köszöntőt és
a műsort követően állófogadással vártuk vendégeinket. Fontos
kiemelni, hogy a hús nyersanyag, illetve a kenyér kivételével a
kertünknek köszönhetően szinte mindent mi termeltünk meg. A
műsort szintén ajándékozás követte. A fiatalok ajándékozták meg
a résztvevőket, illetve a családtagjaikat - részletezte Vassné Huszics Bernadett a Napsugár Szociális Intézmény vezetője.
SZB
Az intézmény 2017. január 12-én már rendezett egy pótszilvesztert. A közeljövőben két eseménnyel is várja az érdeklődőket.
2016. december 20-án immáron többedik alkalommal Családi Karácsonyt szervezett a Csurgói Napsugár Egyesület és a Napsugár Szociális Intézmény közös összefogásban. A rendezvény
alkalmával a Kolping Nagyváthy János Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola is együttműködött.
- A rendezvény kezdetekor ajándékozás történt az iskolás leányok és az intézmény ellátottjai között. Az ajándékozást követően műsorral készültünk a meghívott vendégeinknek. Vendégeink
között voltak a kistérség polgármesterei, az intézmény ellátottja-
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Farsangi bál: időpont: 2017.02.18. (szombat) 10 óra; helyszín:
Csurgó, Kossuth u. 1.; program: zenés-táncos felvonulás, szendvics, süti vásárlás, tombola sorsolás
Jótékonysági batyus bál: időpont: 2017.03.11. (szombat) 19
óra; helyszín: Csurgó Csokonai Közösségi Ház; belépő: 1500 Ft/fő,
jegyek vásárolhatóak: Dergez Diána tel: 06-30/898-7749, Vassné Huszics Bernadett tel: 06-20/538-7065, Bogdán Zita tel: 0620/490-0802
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Hírek a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolából
2017. január 13.

Folyamatban lévő
tanulmányi verseny

A budapesti Szépművészeti Múzeum
Antik Gyűjteménye tizenötödik alkalommal hirdeti meg levelező pályázatát általános és középiskolák 5–7., illetve 8–10.
évfolyamos csoportjai, szakkörei számára.
Ebben az évben a pályázat a trójai háborúból hazainduló Odüsszeusz kalandjaival ismerteti meg a résztvevő diákokat. Az
októbertől áprilisig tartó időtartam alatt a
csapatok négy feladatlap kitöltésére vállalkoztak.
Iskolánk 5. osztálya csapatként vesz
részt a pályázaton Füstösné Ábrahám Judit
tanárnő segítségével. Szorgalmas munkát
végeznek.
2017. január 13.

Folyamatban lévő
tanulmányi verseny
VII. Országos Komplex Ének-zenei Műveltségi Verseny - A verseny meghirdetője
a Csitáry Emil Művészeti Műhely Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény.
Iskolánkból három tanuló jelentkezett
a megmérettetésre, Balogh Dóra, Turi Zsuzsanna 6. osztályos tanulók és Szalai Cintia 7. osztályos tanuló Andik Anikó tanárnő
segítségével. Az iskolai fordulót sikeresen
teljesítették. Sok sikert kívánunk a további
fordulókhoz!
2017. január 13.

Folyamatban lévő
tanulmányi verseny
A VERITAS Történetkutató Intézet és a
Nemzeti Emlékezet Bizottsága A szuezi
válság és Magyarország 1956 című internetes történelmi vetélkedőt indított minden magyarországi és határon túli iskolás –
10‒18. éves korosztály – számára, aki 3 fős
csapatban, 1 vezető tanárral kész indulni
és öt fordulóban megmérettetni.
Iskolánkból Nagy Bence Norbert, Márkus Szilárd József, Plántek Krisztián 8.
osztályos tanulók alkotnak egy csapatot
Horváth Zsolt tanár úr vezetésével. Eredményes versenyzést kívánunk Nekik!
2017. január 18.

Színházlátogatás

Iskolánk pedagógusai fontosnak tartják,
hogy a tanulók művelődését a lehetőségek
maximális kihasználásával elősegítsék.

A felső tagozat szinte minden tanévben színházlátogatást szervez a kaposvári
Csiky Gergely Színházba. Az előadásokat a
színház felújításáig az Agóra épületében
mutatják be. Az 5. osztályosoknak szervezett előadásokhoz csatlakoztak 6. osztályos tanulók is.
A gyermekbérlet első előadására 2017.
január 18-án került sor. Az előadás Erich
Kästner: A két Lotti azonos című regényéből készült. A zenés és táncos részekkel
színesített darab a lány ikerpár találkozásától a család egyesítéséig mesélte el
történetüket, ami tetszett gyermeknek,
felnőttnek egyaránt.
Vonattal utaztunk Kaposvárra. A 14 tanulót két pedagógus, Bodor Éva, Deméné
Gulyás Rozália és egy pedagógiai asszisztens, Bakosné Márkus Tünde kísérte el.
2017. január 19.

Diákolimpia – Körzeti
mérkőzések

2017. január 19-én került sor a körzeti Diákolimpia labdarúgó mérkőzéseinek
megszervezésére Csurgón, a Csurgói Eötvös József Általános Iskolában.
Iskolánk csapata: Kovács Ervin, Musztács Aurél, Nagy Krisztián Máté, Orsós
György Máté, Pauza Ákos, Szőllősi Krisztián, Varga Balázs ezüstérmet hozott haza a
rangadóról.
Felkészítő tanáruk Horváth Sándor tanár úr. Gratulálunk a szép eredményhez!
2017. január 20.

Az elmúlt félév eseménye –
Úszószakköri beszámoló

Iskolánkban a 2016/2017. tanévben az
1-4. osztályos tanulóknak forgószakkört
szerveztünk. Az egyik választható lehetőség az úszás lett, melyre 14 tanuló jelentkezett.
Az első foglalkozás 2016. szeptember
14-én volt, az utolsó bemutató foglalkozás
2017. január 25-én lesz, melyre szeretettel várom a szülőket.
Az első félévben a szerda délutánonként tartott foglalkozásokon a gyerekek
lelkesen vettek részt. Az alapvető felszereléseken kívül a Diáksport Egyesületünk
által biztosított úszósapka, úszószemüveg,
vízi játékok nagy segítséget jelentettek a
lebonyolításban.
Az úszás, mint testmozgás az izomzat
fejlesztésében, erősítésében hatékony
sportág. Ez az egyik legfontosabb célunk.

A hason és háton lebegés, a test érzékelése a vízben mind fejlesztették a légzéstechnikát, az egyensúlyérzékelést is. Az
úszástanulást a siklás-, majd a gyorsúszás
lábtempójának tanulásával folytattuk. A
kar- és lábtempó összekapcsolása, ös�szerendezettsége, ritmusos működése a
mozgáskoordináció fejlettségétől is függ.
Sok gyakorlással javítható, fejleszthető ez
a képesség is.
Az úszás mellett a játék, valamint a sok
játékos feladat is hozzájárult a bátor mozgáshoz és a biztonságos merüléshez.
A jó hangulatú foglalkozásokon megtanulhatták, gyakorolhatták a tanulók a bemelegítés fontosságát, az uszodában való
viselkedést, a szerek, felszerelések használatát is.
		
Deméné Gulyás Rozália
testnevelő tanár

Az elmúlt félév eseménye –
Olvasóköri beszámoló

Iskolánkban is kiemelt szerepet kap
a tanulók olvasóvá nevelése, amelynek
egyik legfontosabb állomása az olvasás
megszerettetése a gyerekekkel. Az idei
tanévtől szakköri keretek közt, heti rendszerességgel, olvasókör formájában várja
az új köntösbe öltöztetett iskolai könyvtár az érdeklődőket, hogy megoszthassuk
egymással olvasmányélményeinket.
A foglalkozások alkalmával egy-egy
könyvet, történetet helyezünk a középpontba, amelyből részleteket olvasunk
fel, beszélgetünk róla, de készültek már
könyvillusztrációk is. Emellett beszélgetünk a saját kedvenceinkről és ajánlásokat
is készítünk egymásnak. Az állandó tagok
mellett alkalmi látogatók is részt vesznek
ezeken az összejöveteleken, ahonnét még
senki sem távozott élmények nélkül.
Juhainé Kovács Ágnes
könyvtáros tanár

Az elmúlt félév eseménye –
Sportszakkörök fiúknak

Iskolánkban első osztálytól a hatodik
osztályig, korcsoportonként labdarúgó-szakkör működik. Általában heti két óra
időtartammal.
Nyolcadik osztályban szintén két óra
áll rendelkezésre tömegsporton a mozgási
igények kielégítésére.
A labdarúgó - szakkör legfontosabb
célkitűzései: sportolási, versenyzési lehetőség biztosítása, alapvető technikai –
taktikai elemek elsajátítása, egészséges,
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sportszerű életmódra nevelés, egységes
csapatszellem kialakítása.
Intézményünk egy korcsoporttal érdekelt az intézményi, és három korosztályban
(U-7, U-9, U-11) az egyesület Bozsik-programban.
A hetedik-nyolcadik osztályosok tömegsport órákon labdarúgás, kosárlabda,
röplabda, lábtenisz, asztalitenisz sportágakat űzhetnek. Igénybe vehetik a futópadot és a kondicionális képességet javító
eszközöket.
Rendszeresen rendezünk osztályok közötti versenyeket. A legjobbak a körzeti
Diákolimpián képviselhetik iskolánkat.
Eszközellátottságunk megfelelő az
alapsportágak oktatására. Az elmúlt években körzeti versenyeken, tanulóink több
dobogós helyezést értek el.
Horváth Sándor
		
testnevelő tanár

Az elmúlt félév eseménye –
Gyermekjátékok, néptánc,
bábjáték

2016 szeptemberében kaptam a felkérést, hogy mint nyugdíjas tanító társadalmi munkában vezessek egy csoportot heti
rendszerességgel. Örültem a feladatnak
és úgy érzem, a gyerekek is örömmel fogadták. A csoportba 16 alsós tanuló jár. A
cél az volt, hogy megismertessük velük a
néptánc alapelemeit, illetve a gyermek- és
népi játékokat.
A félév alatt nagyon sok mondókát tanultunk, a népi játékokat szívesen játsszák
a gyerekek.
A néptánc alaplépéseit (csárdások, egylépéses, kétlépéses, lengető, köcögő, cifra,
dobogós, mars) sikerült úgy elsajátítani,
hogy azt zenére ügyesen használják a táncosok.
Dergecz Dezsőné

Az elmúlt félév eseménye
– Úszószakköri beszámoló
(felső tagozat)
A 2016/2017. tanévtől kezdve minden
tanulónknak lehetősége van szervezett
keretek között uszodai foglalkozásokon
részt venni 5-8. évfolyamokon is. Jó lehetőség ez a biztos úszástudás elsajátítására, a mozgásszervi, légzőszervi problémák
enyhítésére, az iskolai testnevelés mozgásanyagának kiegészítésére.
A kéthetente tartott foglalkozások anyaga 2 óra úszást, vízi játékokat, mozgáskoordináció- és egyensúlyérzék fejlesztést
tartalmaz. A tanulók képességeiknek,
úszástudásuknak megfelelően végeztek
vízbiztonsági gyakorlatokat is. Az úszástanulás fő célja: a már elsajátított úszásnem
technikájának javítása - különös tekintet-
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tel a kar - lábmunka összehangolása és a
helyes levegővétel kialakítása volt, és a
továbbiakban is ez lesz. Az első úszásnem
gyakorlása mellett - ami a tanulók többségénél a gyorsúszás - a másik két úszásnem
(mell- és hátúszás) tanulását is elkezdtük.
A játékok és versengések fontos részei
a foglalkozásoknak, a fogójátékok, a vízilabdázás, az ugrások és egyéb ügyességi
gyakorlatok a tanulók erőnlétét, ügyességét és akaraterejét is fejlesztik.
Remélhetőleg a II. félévben még több
tanuló él ezzel a nagyszerű lehetőséggel!
Deméné Gulyás Rozália
testnevelő tanár

Az elmúlt félév eseménye –
A Csurgói Női Kézilabda Club
beszámolója
A Csurgói Női Kézilabda Club 1977-es
megalapítása óta, de különösen a 2012.
augusztusi új elnökség megválasztásával
kiemelt figyelmet és erőforrásokat fordít
az utánpótlás-nevelésre. A Csurgói NKC az
ország egyik kiemelkedő utánpótlás-nevelő kézilabda nevelő-egyesülete és a
Dél-Dunántúl meghatározó sportegyesülete. Balogh Beatrix, Simics Judit, Kovacsics Anikó - e három sokszoros magyar
bajnok és kupagyőztes, sokszoros magyar
válogatott kézilabdázó, akiknek klubunk
volt a nevelő-egyesülete, méltó példák
lehetnek mostani utánpótlás-játékosaink
előtt.
2016 nyarán megszerveztük a második
kézilabda táborunkat, a már kézilabdázó és
a sporttal csak ismerkedő gyerekek számára. A tábornak nagy sikere volt, olyannyira,
hogy a csurgói II. Rákóczi Általános Iskolából is kedvet kapott több szülő és gyermek
ehhez a sportághoz.
A lelkesedés szinte vírus-szerűen ragadt át egyik kisdiákról a másikra.
“Egy idő után, már annyian lettek, hogy
szükségessé vált számukra a külön edzés
lehetőségének biztosítása. “ – említi meg
Kurucz Ivett, a Csurgói NKC Bajnokok Ligája ezüstérmes utánpótlásedzője.
Így 2016 szeptemberétől Kurucz Ivett
heti több alkalommal tart kézilabdaedzést
a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában.
Az iskola vezetősége és személyzete
rendkívül készségesen és pozitívan fogadta a kezdeményezésünket és nagyon segítőkészek voltak. Kissné Hosszú Henriett, a
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanára
kiemelkedő segítséget nyújt a mindennapokban – mondja a kézilabdaedző.
Azóta heti két edzést is tart Kurucz Ivett

az 1-4. osztályos tanulók részére. „Szerencsére nagyon jó velük dolgozni, hiszen
minden edzésen részt vesznek, nincsenek
létszám problémák. Rendkívül motivált,
szorgalmas gyerekekről van szó, melyhez
elengedhetetlen a megfelelő szülői háttér és a tőlük kapott mentális támogatás.
Azt kell, hogy mondjam, kimagasló szülői
közösség áll mögöttünk, akik nem csak a
gyerekeknek, de a klubnak is minden téren
nagy segítségére vannak.
Az iskola úgyszintén kiemelt figyelmet
fordít ránk, minden segítséget megadnak
az edzések zökkenőmentes lebonyolításához. Ezt meghálálva, kézilabda klubunk is
szeretne néhány sporteszközzel hozzájárulni a kézilabdás növendékek fejlődéséhez, hogy minden lehetőség adott legyen
a gyerekeknek.” – mesélte örömmel a
Csurgói NKC utánpótlás-edzője.
„A sok jelentkezőnek köszönhetően
terveink között szerepel, hogy jövőre U7,
U8 és U9 korosztályú csapatokat is indítanánk a bajnokságban, ezáltal folyamatos
versenyeztetést biztosítva a lelkes kis kéziseknek. Továbbá szeretnénk, ha a felső
tagozat is kedvet és lehetőséget kapna.
Ezért jövőre örülnénk neki, ha néhány felső tagozatos diákot is be tudnánk építeni a
felsőbb korosztályú csapatainkba.
Nagyon sok lelkes, tehetséges tanulót
ismertünk meg az elmúlt hónapok során,
akiknek igazán van érzékük a kézilabdához
és emellett szorgalmasak is. Mindenképpen célunk, hogy megőrizzük és ápoljuk e
tehetségeket, sőt új tehetségeket fedezzünk fel rajtuk kívül.
Szeretnénk, ha minél többen megismernék és megszeretnék a sportágat.” –
nyilatkozta Kurucz Ivett.
A Csurgói Női Kézilabda Club minden
évben nyáron többnapos bentlakásos
nyári kézilabdatábort szervez 6-14 éves
diákoknak, ahol nem csak napi két kézilabdaedzésen, de számos csapatépítő
foglalkozáson, versenyen, valamint logikai
játékokon is részt vehetnek a jövő kézilabda reménységei. A legutóbbi tábor sikerét
mutatja, hogy egész Somogy megyéből érkeztek résztvevők. 2017-ben is örömmel
várja a sportegyesület a jelentkezőket.

Az elmúlt félév eseménye
– Összegzés a zenés drámaszakkör munkájáról
Iskolánkban az idei tanévtől lehetőség
nyílt az alsó tagozatos tanulók számára a
zenés drámaszakkör kipróbálására, ahol
Kósáné Kisgéczi Gabriella magyar- és drá-
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ma szakos nyugdíjas kollégánk különböző
drámajátékokat tanít, Andik Anikó versesénekes- zenés- mozgásos foglalkozásrészeket tesz hozzá.
A csoportban 12 tanulóval foglalkozunk
az 1-4. osztályokból. A fő tevékenységi
formánk a játék. Természetesen nem öncélú játszadozás folyik, hanem készség- és
képességfejlesztő játékok. Az év elején
legfontosabb feladat a csoport közösséggé
formálása volt, szintén játékok segítségével. Majd teret kaptak a figyelem-, memória- és beszédkészséget fejlesztő játékok,
valamint a mozgásos, ügyességi játékok.
A játék megtanít a szabályok elfogadására és betartására, a vereség elviselésére
- ami a mai kor gyermekének nagy haszná-

ra válik ebben a „számítógépes” világban.
Megtanít arra, hogy oda kell figyelni egymásra, el kell fogadni a másikat, és a társunk kedvéért olyan játékban is részt kell
venni, amit talán nem nagyon kedvelünk.
Mert a legfőbb játékszabályunk: - Nem
ronthatod el mások jó kedvét a játékok során! Fontos az örömteli együttlét!
A Mikulás-napra és a karácsonyi ünnepségre csoportunk is készült énekes-mozgásos jelenettel és versekkel.
A szerepeltetés (és bizonyos drámajáték fajták) kimondottan jó hatással van
a visszahúzódó, bátortalan gyermek, és
a vele ellentétes, örökösen izgő-mozgó,
nyugtalan gyermek személyiségjegyeire.
Ugyanis a szereplés megkívánja a fegyel-

mezett, koncentrált munkát. Tehát bátran
ki kell állni a közönség elé, és nincs helye a
fegyelmezetlenségnek nem csak a műsor,
hanem a próbák ideje alatt sem. Mindig
örömöt jelent a drámapedagógus számára, ha csak 1-2 tanuló is van a csoportban,
aki eleinte ódzkodott a szerepvállalástól,
egy bizonyos idő elteltével pedig önként
kér és vállal szerepet. Ez a „csoda” ebben
a csoportban is megtörtént. Érvényesült a
drámajáték eme hatása is.
Mi, nevelők úgy érezzük, hogy elértük
a célunkat, jó kis csoporttá sikerült összekovácsolni ezt a vegyes csapatot. Csupán a
játék erejével!
Kósáné Kisgéczi Gabriella
Andik Anikó tanító

Csurgói hadifogoly 100 évvel ezelőtti szibériai élményei
A száz évvel ezelőtti világégés, a Nagy Háború fiatal életek
millióit törte ketté. Az érettségi előtt álló diákokat is besorozták
katonának. Sokan hősi halált haltak. A csurgói gimnázium diákjai közül 14-en már sohasem tértek vissza a szüleikhez, Horváth
Kálmán tanár a galíciai Slawsko közelében szenvedett halálos sebesülést.
Bodó Jenő (1893-1946), a leendő csurgói tanár, majd igazgató 1911-ben érettségizett. A budapesti egyetem bölcsészkaráról
hívták be 1914-ben katonának. Először a tiroli császárvadász ezreden szolgált, majd tavasszal az orosz frontra vezényelték. Május
22-én mint hadapród orosz fogságba esett, ahol keserves éveket
töltött. Az élmény hatása alatt született meg 1930-ban a Rabtartó
Oroszországban című 144 oldalas, és a Csurgói Könyvtár sorozatban 1940-ben megjelent Három fogolytábor című 240 oldalas
könyve, melyek miatt a második világháború után örökös bizonytalanságban érezhette magát.
Az utóbbi. könyvét a katavi, ufai és krasznojarszki hadifogolytársai szeretetébe és pártfogásába ajánlotta. A második világháború után az ún. Faust- féle jegyzék nyomán, amelyet a Moszkvában 1945. január 20-án megkötött fegyverszüneti egyezmény
végrehajtásaként rendeltek el, a könyv példányait megsemmisítették. A jegyzékben a Három fogolytábor mellett szerepel a Rabtartó Oroszországban című könyv is, amelynek mindeddig egyetlen példányát sem sikerült fellelni. Az egykori diákok- tanárok
úgy tartják, a félelem vitte sírba 1946-ban az akkor már igazgató
szerzőt. Pedig a könyvet elolvasva több oldalon ír a fehérek mint
a vörösök kegyetlenségéről.
A fehérek oldalára állt csehektől rettegtek a magyarok. A fogságban a többi nemzetéhez hasonlóan megszervezett Magyar
Légió vezetői cseh kivégzőosztag elé kerültek: „Fekete Emil hadnagyra is a csehek fogták rá, hogy felforgató, hiszen, aki egyszer
látta arcát, az az élet nyugodt derűjét ismerte meg benne. A mi
boxunkban gyakran megfordult Tüzesnél és Lőrinczynél. Emlékét
bizony csak mi, volt fogolytársai őrizzük. Nem volt bolsevik Dukesz Artur sem, Forgács Dezső sem, csupán a csehek gonosz indulata dagasztotta jelentőssé szerepüket. Békés lakói, szenvedő
foglyai voltak ők is a Jenyiszej- parti fogolytábornak, kik éppen
úgy vágyakoztak haza, mint mi. Magyarnak érezték és vallották
magukat, különben elmentek volna még 1918-ban a vörösök-

kel.” Hosszú névsort közöl, majd a kegyetlen következtetés: „Vae
victis! De csak akkor, ha elfelejtjük hőseinket. Jellemző azonban,
hogy míg a magyar Dukeszt halálra ítélték és kivégezték, a másik
ugyancsak ismert szocialista előadó, az osztrák származású Dima
huszonöt bottal megmenekült minden bajtól. A cseh légiónak a
krasznojarszki fogolytáborban is magyar vér kellett.”
Mivel a könyv példányai ma már alig fellelhetők, néhány gondolat felidézése az első közlés tényszerűségével hitelesebbé
teszi a hadifogolysorsot. „Mostani lakóhelyünk reáliskola volt.
Nekem rögtön megtetszett, mert a csurgói gimnáziumhoz hasonlított belső beosztása is, fekvése is, csak a park hiányzott mellőle.
Udvarát és kertjét azonban mi kataviak nagyon szűknek éreztük.”
A krasznojarszki táborban belépett a M. A. C. sportegyesületbe.
Az első füleslabda- edzésen erdélyi fogolytársai hetyke szavaira
a legmagasabb labdát éppen úgy lekapta, mint a cselképpen dobott laposívűt. Kétkezes dobásaival alaposan visszaszorította ellenfeleit. „Fogolyéletemnek ezt a szép diadalát a csurgói gimnáziumnak köszönhettem. Íme az Alma Mater egyik útravalója, mely
erkölcsi sikert szerzett nekem Szibéria kellős közepén, a krasznojarszki gorodok széljárta fennsíkján. Egyszerre édes és meleg
emlékezés töltött el. Gondolatban itt jártam a Somogy megyei kis
Athén játékterén. Láttam magamat, mint hatodikos gimnazistát,
amint nekihevülve, kettőt is fordulva, hatalmas ívben hajítom el a
nehéz füleslabdát, melyet – nem törődve az ütéssel – bátran kap
el a domború mellű Papp Jóska… aztán én csípem el a kétkezest,
s szorítom az ellent vissza… Közben hallom, amint tornatanárunk,
Kovács Sándor mosolyogva ropogtatja a bíztató szavakat: - Ne féljetek gyerrrekek! Az örrrrdögtől se féljetek!”
Amikor fogolytársait tanította, akkor is Csurgóra gondolt: „Ott
ültem tehát a katedrán. Eleinte ugyan kissé restelkedve fogadtam a „Herr Professor” megszólítást, de hamarosan megszoktam,
hiszen régen kezemben lehetne az oklevél, ha nincs háború. És
most eszembe jutott az én iskolám, a csurgói Alma Mater… Ennek
köszönhettem, hogy eddig jutottam. Már másodikos gimnazista
koromban érlelődött meg bennem az elhatározás, hogy én is latin
tanár leszek s most itt Szibéria kellős közepén, a krasznojarszki
fogolytáborban, a Makarov- féle étterem emeletén magyart tanítok németeknek németül, s tanítványaim szakállas emberek.”
H.J.
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László Zsolt varázslatos gyűjteménye
- Időutazás az 1900-as évek elejére
Már gyerekkorában gyönyörűen éneklelt, citerán, harmonikán játszott László Zsolt, de
bevallom engem is meglepett, amikor a Mókuskert Óvoda karácsonyi ünnepségén, ahol
a szülők is felléptek egy-egy produkcióval, saját gyűjteményéből származó gramofont
szólaltatott meg. A résztvevőket velem együtt elvarázsolta, egy olyan időutazásra invitálta, amelyet eddig csak a régi filmekből ismertünk.
tásba. Mikor a gramofon még
nagy ritkaságnak számított az
1900-as évek legelején, ezeket
a gépeket az amerikai „talking
machine" mintájára beszélőgépeknek hívták.

FoTÓ: SZABÓ BALÁZS

Hány gramofon található a
gyűjteményedbe?
- Jelenleg 10. Ezek között van
táskagramofon és tölcséres gramofon is.

14

meghallgattuk a lemezt, összecsukta a kis dobozt, eltette. Mi
hazajöttünk, azonban bennem
olyan mély nyomot hagyott,
hogy addig-addig elkértem
tőle… hát innen indult, ez volt
az első gramofonom.

által kifejlesztett fonográf volt.
Ennek az volt a hátránya, hogy a
hengereket, amiket a hangrögzítésre használtak, nem lehetett
sokszorosítani. Ezt a problémát
1888-ban egy Emil Berliner német mérnök oldotta meg, aki a
fonográf henger helyett egy laBiztosan utána néztél a gra- pos korongot használt, amelyet
mofonok történetének, és ma hanglemeznek nevezünk.
próbáltál minél többet meg- Ezt már lehetett sokszorosítani,
tudni róluk…
így eljuthatott minden háztar- Természetesen. A 19. század
végéig csak akkor volt zene,
ha zenekar szólt, vagy valamilyen zenész énekelt. A hang
rögzítésére a történelem során
több próbálkozás volt. Ma már
mosolygunk azon a középkori
tudóson, aki úgy gondolta, hogy
ha egy csőbe belebeszél, vagy
belekiabál, azt lezárja, akkor
a hang benne marad a csőbe,
majd ha később kinyitja, akkor
megszólal ugyanaz a hang. Persze ez nem működött. Az első
hangrögzítő eszköz az Edison
FoTÓ: SZABÓ BALÁZS

A zene iránti szereteted vezérelt a gramofonok felé,
melyet most már a hobbidnak
tekinthetünk?
- Megmondom őszintén, nem
zenei úton jött, hanem én mindig szerettem a régi dolgokat, a
régiségeket, például a régi pénzeket. Egyszer a nagyanyáméknál voltunk családi látogatáson,
és a nagybátyám mondta, hogy
hoz le nekem valamit a padlásról. Az az igazság, hogy én
a padlást én már felkutattam,
hiszen általában ott találhatók
a régiségek, de amit a bátyám
lehozott, azt nem vettem észre.
Hozott egy cipős doboz méretű
táskát, letette a konyhaasztalra,
kinyitotta, feltekerte, rátett egy
kis lemezt..és szólt! Tisztára lenyűgözött ez az egész, annak
ellenére, hogy rögtön tudtam
mit látok (táskagramofon) de én
azt hittem, hogy ezek már rég
eltűntek, manapság ilyenek már
nincsenek. A bátyám, miután

Honnan szerezted be őket?
- Általában internetes hirdetésekben akadok rájuk, de nagyon
észnél kell lenni a „gramofonpiacon”, mert rengeteg a hamisítvány. 30-40 ezer forintért már
kaphatók, de azok általában
nem eredetiek, antik értékük
nincs. Engem csak azok érdekelnek, amik eredeti, 100 éves
gépek. Számomra igazán ezeknek van csak varázsa.
A te gyűjteményed darabjai
ezek szerint mind ilyen.
- Természetesen, mind eredeti.
Működnek?
- Általában igen, mert miközben
szenvedélyemmé vált a gramo-
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hirdetések alapján, vagy bolhapiacon.

Ahogy böngésztem az intenetes
gramofonhirdetéseket,
láttam, hogy nem is olyan olcsó hobbi ez…
- Hát igen, ez volt az oka, hogy
az első gramofonom 1986-ban
került hozzám, majd itt Csurgón
találtam egyet, aztán hosszú
időre „jegelődött” a gyűjtés.
Ehhez bizony kell egy jó adag
szerencse, megszállottság…és
menni kell utána. Abban az időben még internet sem volt ilyen
széleskörű, mint manapság. Aztán úgy körülbelül 5 éve, ahogy
a Vaterát nézegettem, a gramofonokat látva újra beindult ez
a láz, de akkor már komolyabban…Most itt tartok…10 gramofon és körülbelül 1800 lemez.

FoTÓ: SZABÓ BALÁZS

Hogyan rögzítették a hangot a
gramofonlemezeken?
- Kezdetben a hangrögzítés is
teljesen mechanikus folyamat
volt. Az énekes előtt volt egy
másfél méter átmérőjű 3 méter hosszúságú tölcsér, amibe
énekelt. A hang által keltett
rezgést a tölcsér másik oldalán
levő tű ráírta a próbalemezre
és azt sokszorosították. 1925
után azonban nagyot ugrott a
technika: a hangfelvételeknél
Van egy gramofonod, aminek bevezették az elektromos mikkülönleges története van…
rofonokat, a lemezek lejátszása
- Igen…körölbelül 4-5 éve van azonban a háztarásokban még
nálunk. A Balaton parton lebon- sokáig mechanikusan történt.
tottak egy malmot, és a malom
kéményébe volt befalazva ez Mikori a legrégebbi lemezed?
a gramofon. Benne volt egy - Az az igazság, hogy a lemezek
zsákban, apró darabjaira volt korát nagyon nehéz megállapíszétszedve. Ennek van egy mo- tani, mert nincs rajtuk évszám.
torja, az is apró csavarjaira volt A gramofonlemezeket körülbebontva. Valószínű, hogy a há- lül 1903-után kezdték el gyárború miatt rejtették el. Megta- tani tömegesen Európában, így
lálás után feltették a netre, én Magyarországon is. Így a legészrevettem és már mentünk is régebbiek körülbelül 110-115
érte. Akkor még nem értettem
a javításhoz, szereléshez, tulajdonképpen a feleségem, Berni
bíztatására hoztuk el. Már az
összerakás alatt nagyon sokat
tanultam.

évesek. Ebből a korból nekem
is van néhány lemezem. Valószínű, hogy ez a legrégebbi a
gyűjteményből (Verdi: Rigoletto). Ennek a lemeznek az egyik
érdekessége, hogy csak az egyik
oldalán van zene, ugyanis 19001905 között még nem jöttek
arra rá, hogy a lemeznek mindkét oldalára lehet hangfelvételt
csinálni, a másik, hogy a cári
A lemezeket is így szerzed be? Oroszországban készült. (Verdi
- Igen, interneten gyűjtőktől, Rigolettóját egy 1906-1910 kö-

FoTÓ: SZABÓ BALÁZS

fon, javítani is kellett őket. Most
már javítással, felújítással is
foglalkozom. A gramofonok, teljesen mechanikus szerkezetek,
megszólaltatásukhoz nem kell
áram…hiszen abban az időben
még nem is volt a háztartásokban. A lemeztányér forgatását
egy, vagy két rugó által működtetett óraszerkezet végzi, valamint a mechanikai rezgések
hanggá alakítása is egyszerű
csillámmembránnak köszönhető. A hang felerősítéséért a tölcsér felelős.

zött Angliában készült His Master’s Voice márkájú gramofonon
hallgattuk meg, melynek korán
kívül különlegessége és értéke
a fából készült tölcsére.)
A szenvedélyed a családod
többi tagját is megfertőzte,
mindenkinek van kedvenc lemeze…
- Igazából a gyerekeinknek ez
már teljesen természetes… sőt
a kicsiknek egész albumuk van
a kedvenc mesékből, dalokból.
Rendszeresen használjuk a gramofonokat, hetente kétszer-háromszor.
Vannak-e kedvenceid a gyűjteményedben?
- Igen, a His Master’s Voice márkának az egyik csúcsmodellje,
ez a HMV-163-as szekrénygramofon.…Ez a szerelem! (Egy
komódszerű, barna, tölgyfából
készült antik bútordarabnak is
beillő gramofonra mutat.) Ennek a belsejében két hatalmas
tölcsér van, ki kell nyitni a két
ajtaját, hogy a hangzás tökéletes legyen. 1927 és 1933
között készülhetett, ez volt az
utolsó mechanikus gramofontípus, amit gyártottak. Hozzám
Angliából került - gondosan
becsomagolva érkezett a futárral. Egy másik gramofonom Magyarország akkori legnagyobb

és egyetlen zsidó tulajdonú
hangszergyárában, a Sternberg Ármin és Testvére Cs. és
Kir. hangszergyárban készült,
az első világháború előtt, még
a dávid csillag is rajta van egy
kis réztáblán. Berni kedvence
egy decca junior tányéros gramofon, aminek az érdekessége,
hogy az angol hadsereg számára rendelték meg. Az első világháborúban, a lövészárkokban
szolgálatot teljesítő katonák
fejlesztették ki, kis mérete miatt a harcok szünetében tudták
hallgatni. De mindegyiket szeretem! Tudod, amikor kinyitom
a tetejét, és érződik az a régi
illat a belsejéből…fantasztikus!
Neked melyik a kedvenc lemezed?
- Kedvencem a 30-as évek világa, rengeteg olyan lemezem
van, ami abból az időből való.
De van az operától a népdalokig, a cigányzenén, a jazz zenén,
a kabaré lemezeken át a katonai
indulókig, amelyek egyébként
szintén a kedvenceim közé
tartoznak. Van egy olyan albumom, amely kőkemény történelem, hiszen azok a lemezek,
amelyek ebben találhatók, a
második világháború után tiltólistára kerültek, be kellett volna
szolgáltatni őket…Akinél ilyet
megtaláltak, már vitte is el az
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Vannak olyan ismerőseid, akik
hasonlóan nagy „gramofon
függők”?
- Igen, bár nagyon kevesen vagyunk az országban, azoknak
is a 80-90%-a Budapesten él.
Nyár végén a fővárosban szoktunk találkozni, tapasztalatot
cserélni…mindig van egy adott
téma, amiről beszélgetünk.

FoTÓ: SZABÓ BALÁZS

ÁVO. Igazából a hangulatomtól
függ, hogy milyen zenét hallgatok…Általában délelőtt egyedül
vagyok itthon, és mikor indulok
a munkába, a méhekhez, vagy
a műhelybe, leülök, meghallgatok egy zenét..és utána feltöltődve indulok a dolgomra.

lom, hogy itt megállok. De hát
ez nem így működik…most éppen egy His Master’s Voice (jogutódja a JVC) táskagramofon
keltette fel az érdeklődésemet,
ami a gramofon márkák között,
olyan, mint az autók között az
Mik a terveid a gyűjteményed- audi vagy a telefonok között a
del kapcsolatban?
nokia…
- Hát, ha veszek egy „új” gramoA beszélgetést a sokak álfont, akkor mindig azt gondo- tal ismert Meseautó című film,

Sebő Miklós által énekelt betétdalával fejezzük be. Hazafelé az
úton és még otthon is a fülembe
csengtek az ismerős dallamok.
Úgy éreztem magam, mintha
egy 30-as évekbeli filmből léptem volna ki…Megszámolni sem
tudom, hogy hányszor hallgattam végig beszélgetésünket
diktafonon, közben elgondolkodom, hol vannak azok már

az emberek, akiknek a hangja,
hangszerei ezeken a lemezeken
eredetiben hallható, többek között Sárdy János, Karády Katalin, Kabos Gyula…És látom újra
magam előtt, Zsoltit, ahogy csillogó szemmel meséli el minden
gramofonja történetét, körülötte feleségével és gyermekeivel,
akik pontosan tudják milyen
szerencsések. Bárcsak több családban telnének el így az esték.
Kíváncsian várom a folyatatást,
mert talán lesz…Talán nemsokára a nagyközönség, köztük
gyerekek is láthatják majd, hogy
honnan indult el a hangfelvétel,
hanglejátszás, és minek köszönhető, hogy most a gramofonhoz képest apró telefonjaikon,
hordozható médialejátszóikon
megszólalhat a zene.
BV

Az „Ötkéményes”, a csurgói bordélyház

A vasúthálózat kiépülése, a
kereskedelem fellendülése és
a polgárosodás folyamatainak
elindulása Kaposvárhoz, és a
megye nagyobb városaihoz hasonlóan Csurgón is lendületet
adott a vendéglátóipari tevékenységek és a hozzájuk kapcsolódó egyéb szolgáltatások
fellendüléséhez.
Az egykor volt, „Ötkéményes”-re keresztelt bordélyház
létezéséről máig is titokzatosak és sejtelmesek az információk, pedig létezését a szóbeszédek mellett hiteles iratok is
alátámasztják.
Az MNL Somogy Megyei Levéltárában őrzött Csurgó Nagyközség Adókönyvének 1935-
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ös adólajstromából jól tudjuk,
hogy ebben az időben Törösi
Istvánné bordélyos vezette az
akkori Csépán Antal, ma Béke
utca 37. szám alatt volt egykori
intézményt. Minden bizon�nyal sikeresen, hiszen a folyó
évi kivetés szerint 336 pengő
39 fillér adót, továbbá még 23
pengő 68 fillér nyilvános betegápolási adót is befizetett
Csurgó kasszájába.
A bordélyházak működése
országosan engedélyhez volt
kötve, melyet a területileg
illetékes járási főszolgabíró
adhatott ki. Ezen kívül minden leánynak, hivatalos néven
kéjnőnek, rendelkeznie kellett
úgynevezett „Bárcakönyvvel”,
mely a személyes adatokon túl
tartalmazta a rendszeres orvosi
vizsgálatok igazolásait is. A betegségek visszaszorítására, de
főként megelőzésére a lányoknak rendszeres orvosi vizsgálatokra kellett járniuk.
Szóbeszéd alapján tudjuk
azt is, hogy a bordélyházban a
napi feladatok ellátására cselédet is tartottak, aki mindennap
főzött, takarított, mosott, hogy
a hölgyek minél több időt tud-

janak a „munkájukkal” foglalkozni.
Az oralhistory – szájhagyomány útján történő hírek szerint az intézetben több leány
is dolgozott, melyek közül az
egyik legkapósabb, a Bögyös
Rozi névre hallgató, feltehetőleg porrogi születésű szép
leány volt, akiért egykor még
sorba is álltak a tehetősebb
vendégek. De tudomásunk van
egy Szép Katáról is, aki nem
csak testi bájaival, hanem szép
nótáival is vonzotta a férfi népet egy kis betérőre.
Nagy hatással volt az intézet forgalmára, a szomszéd
utcában lévő Vajda Kornél Vegyeskereskedése és Felvásárló
telepe, ahova a helyi mellett a
környékbeli gazdák is szívesen
hordták eladó portékáikat. A
Porrogról, Porrogszentkirályról,
Iharosból, Iharosberényből behozott alma, körte, gesztenye,
dió, káposzta eladása után, a
gazdálkodó emberek teli erszényeikkel szívesen látogattak be a mai Rákóczi, azelőtt
Somssich utcában egykor volt
négy ivó valamelyikébe is.
Majd a kellő „energia” bevitele

után már rendszerint ellátogattak a szomszédos utcában lévő
„Ötkéményesbe” is, egy kis
felüdülésre.
Hasonló hatással volt az intézmény forgalmának növelésére a közeli vasútállomás, és a
mellette működő „Resti”, azaz
Vasúti vendéglő is. A főként vonattal közlekedő, szabadságra
vagy épen szolgálatra érkező,
induló bakák is rendszeresen
és szorgalmasan be-be tértek a
csinos lányok közé.
Azt is tudjuk jól Csurgóról,
hogy szintén Kaposvárhoz hasonlóan nem csak a bordélyházakban, hanem magán úton
is folytak a szolgáltatások. Az
1900-as évek közepén, a Csurgó központjában működő Korona vendéglőben dolgozott az
a Vilma nevű hölgy is, aki esténként szép énekével, tangóharmonika játékával és egyéb
szolgáltatásaival is szívesen
szórakoztatta az arra igényes,
jól menő iparosokat, kereskedőket és főként cukrászokat is,
akik még a sok édesség közül is
be-be tértek egy kis nyalakodásra a közeli Koronába.
VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA
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A gyógyteák jelentősége a mindennapokban

A teát már az ősidőktől fogva gyógynövényként használták és
csak később került élvezeti cikként az asztalunkra. A kezdetekről
többféle legenda él. Egyik szerint Buddha volt az, aki felfedezte a
teát, mikor egy nap a meditációja közben csészéjébe egy tealevél
hullott megízesítve így italát. Egy másik történet úgy tartja, hogy
a buddhista Zen iskola alapítója, Csan egy fal előtt végzett meditációja közben, akarata ellenére álomba szenderült. Hogy ez legközelebb ne fordulhasson elő, szemhéjait lemetszette és a földre
dobta. Ezek aztán gyökeret vertek és teacserjékké cseperedtek.
Elterjedt az a história is, hogy i e. 2737-ben Sen Nung császár forró vízébe tealevelek hullottak, amitől a víz különleges ízt nyert,
ami természetesen csodálattal töltötte el a minden újra fogékony,
bölcs uralkodót. A különleges ital ezek után igen gyorsan népszerűvé vált Kína egész területén olyannyira, hogy a teáról szóló
könyvek, versek sokasága egymás után láttak napvilágot.
A 8. században a kínai Luh Yü néhány teakereskedő megbízásából írt egy háromkötetes könyvet a teáról. Ezzel létre is jött a tea
első írott története, amely egyúttal az időközben nagyon kedveltté vált ital dicshimnuszává vált. Luh Yü-t még több generációval
később is a tea védőszentjeként tisztelték.
Az európai irodalomban először egy arab kereskedő beszélt a
teáról 879-ben, mint az egyik legnagyobb bevételi forrásról. Marco Polo 1285-ben számolt be arról, hogy a kínai pénzügyminisztert elbocsátották, mert túl magasra emelte a tea adójának árát.
Majd a 14. században holland kereskedők sok tealevéllel tértek
vissza Kínából: szárított fűként emlegették, amiből keserű ital
nyerhető. Ekkor gyógyhatását még nem ismerték. 1560 körül a
portugálok voltak az elsők, akik megkóstolhatták a japán teát.
1610-ben érkezett meg az első teaszállítmány Európába, eleinte sok helyen kezdetben nem is tudták, hogyan kell fogyasztani
a teát: volt, hogy a leforrázott tealeveleket ették meg kenyérrel.
1568-tól a londoni kávéházak kínálatába is bekerült a tea, itt
már tudták a helyes teakészítés módját. A leghíresebb teaház az
1706-ban, Thomas Twining által megnyitott Arany Oroszlán volt,
ahol fogyasztani és vásárolni is lehetett a teákból. Ők fejlesztették ki egyébként az Earl Grey teakeveréket.
1773-ban a bostoniak tiltakoznak a teára kivetett adó miatt: a
bostoni teadélutánon a brit teaszállítmányokat a tengerbe dobálták (Bostoni teadélután). Miután a teára kivetett adókat csökkentették, a tea az egyik legkedveltebb angolital lett és a mai napig is
őrzi az angol kultúrában betöltött kivételes szerepét (Ötórai tea).
A tea nevű ital, eredetileg a Camellia sinensis rügyeiből készített főzetet jelentette. Manapság teának nevezzük a gyógynövények, gyümölcsök forrázatát, vagy főzetét is. Ősi kultúrákban
elsősorban gyógynövényekkel gyógyítottak, több ezer gyógynövényt ismertek, melyet a modern tudomány kutatásaival igazolt.
Vannak vadon termő és termesztett gyógynövények. A rómaiak

termesztettek először gyógyászati célra növényeket. Előnyei között mindenképpen elmondható a betegségek gyógyszeres kezelésével szemben, hogy természetes eredetűek.
A hivatalosan elismert gyógynövény-drogok egy része alkalmas tea (vizes kivonat) készítésére. Ezek önmagukban vagy teakeverékek formájában használhatók. Gyógynövényteák meghatározása a következő: „ A gyógynövényteák kizárólag egy vagy
több növényi drogból álló gyógyszerkészítmények, amelyekből
főzéssel, forrázással vagy áztatással frissen fogyasztható vizes oldatok készíthetők.” (VIII. Magyar Gyógyszerészkönyv) Természetesen mindegyik növényi alapanyagnak másféle hatása van.
A teakivonatokat különféle módon készíthetjük el:
•
forrázat: leforrázni vagy áztatás után 20 percig gőztérben tartani, majd 10-15 percig lefedve állni hagyni, utána szűrni,
•
főzet: főzzük 10-15 percig vagy duzzasztás, ill. áztatás
után 40 percig gőztérben tartani, melegen szűrni,
•
pállítás: hosszabb ideig (4-8 órán át) tartó áztatás 30-70
°C-on (pl. kutyabengekéreg, medveszőlőlevél),
•
áztatás: hosszabb ideig (akár 8-12 órán át) tartó áztatás
szobahőmérsékleten (pl. orvosiziliz-gyökér, csipkebogyó).
A gyógynövény teák elkészítésének számos szabálya van. Már
az sem mindegy, hogy miben készítjük el, hiszen a legjobb a porcelán, kerámia teáskanna vagy üveg edény erre a célra. Fontos,
hogy a tealevelek a vízben jól tudjanak mozogni, szabadon legyenek, ezért néha rázogassuk meg. A virágokból, levelekből álló teák
esetén egy csészéhez egy kávéskanál növényt tegyünk, öntsük
rá a forrásban levő vizet, majd lefedve hagyjuk állni 3-5 percig,
végül szűrjük le. A gyökerekből, fás részekből tíz perces főzéssel
készítsük el teánkat. A hőre érzékeny növényeket, mint például
a csipkebogyó, öt órán át vízben áztassuk, majd szűrés után fellangyosítva fogyasszuk. A gyógyteát legjobb, ha nem ízesítjük,
mert veszít a hatásából. Ha hidegen isszuk, könnyebben megbarátkozhatunk az új ízekkel, azonban ha a natúr tea nem megfelelő
számunkra, nádcukorral, barnacukorral, vagy mézzel ízesíthetünk.
Kisebb betegségek, kellemetlen fájdalmak esetén nem kell
azonnal gyógyszer után nyúlnunk, kúra gyanánt kipróbálhatjuk
a különböző gyógyteákat is. A hideg téli időben a legtöbben a
felső légúti megbetegedésektől szenvedünk. A környékünkön a
beleznai Göncz József és felesége, Marika foglalkoznak gyógynövényekkel, állítanak elő különféle gyógytea keverékeket, tinktúrákat. Javaslatuk a következő:
Különösen köhögésre kiváló a kakukkfű, a lándzsás útifű tea
(tinktúra). Ebben az időben elengedhetetlen a megfelelő men�nyiségű C-vitamin bevitel, amit kiválóan meglehet oldani a csipkebogyótea fogyasztásával. A csipkebogyó termését roppantsuk
meg, 4-5 órán át áztassuk, majd szűrjük le. Ezután akár melegíthetjük is. Mézzel vagy citrommal lehet ízesíteni. A felső légúti
megbetegedések kiváló ellenszere még a kamilla és a bodzavirág
tea is. Nagyon fontos, hogy a citromot és a mézet ne adjuk a forró
teához, mert a hő hatására (60 ˚) elveszíti C-vitamin tartalmát.
A Göncz házaspár minden héten péntektől vasárnapig a nagykanizsai Vásárcsarnokban árulja saját gyógynövénykeverékeit,
tinktúráit. Természetesen tapasztalataikat és tanácsaikat is szívesen megosztják a hozzájuk fordulókkal. Elérhetőségük: 06 20
989 7788
BV
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2016 évi mérleg a csurgói úszóknál

Évzáró gondolatokkal, a
2016-os év eredményeinek
számszerűsítésével szeretném
kezdeni ezt a januári hírmondót.
Nem indult könnyen számunkra a 2016-os év. Hosszú
hónapokig kényszerültünk - a
csurgói uszoda bezárása miatt
- minden nap utazni a nagykanizsai uszodába, hogy a versenyekre való felkészülésünk töretlen maradjon. Mindez nagy
kitartást, összetartást követelt
csapatunktól és óriási anyagi
terhet rótt ránk. De szerencsére (köszönet érte mindenkinek,
aki ebben segített, támogatott minket) február 23-a után
ismét „hazai” medencében
edzhettünk. Itt már az érdemi
és nem csak a szinten tartó
munkát is meg tudtuk kezdeni. A versenyúszók mellett az
úszásoktatásra és úszni járók is
ismét birtokba vehették a csurgói uszodát.
Az egyesületünk megalakuláskor, kezdetben, kisebb megyei, majd régiós versenyeken
indultak úszóink, de az elmúlt
években egyre több országos
illetve nemzetközi versenyen
mérettettek meg csapatunk
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tagjai. Még úgy is sikerült tartanunk ezt az irányvonalat, hogy
sajnos évről-évre elveszítjük
azokat a gyerekeket, akik vidékre mennek középiskolába
tanulni. De szerencsénkre minden évben csatlakozik hozzánk
elegendő számú elszánt, ügyes
gyermek és kitartó szülő. Ezek
a picik gyorsan beilleszkednek és a nagyobbakkal együtt
kemény edzésmunkába kezdenek.
Mire vagyunk büszkék ebben az évben?
-Októberben négy csapattársunk tette le a Magyar Úszó
szövetség minimum vizsgáját,
így ők is leigazolt, ’A’ kategóriájú versenyzők lettek. (Madarász Milán, Madarász Erik,
Horváth Hunor, Horváth Szíra)
-38 versenyen vettünk részt
ebben az évben. 6 szombaton
egyszerre két helyszínen is
képviseltük
egyesületünket.
(kettévált a csapat)
-Megszerzett érmeink száma ebben az évben 246 db.
(91 db arany, 71 db ezüst, 78
db bronz)
-„Magyarország Úszó Diákolimpiai Bajnoka” csapatunk

tagja. (Andrási Zsófia 50m hátúszásban 1., 50m gyorsúszásban 3. lett az Úszás Diákolimpia Országos Döntőjében.
Testvére, Andrási Katalin is bejutott a miskolci döntőbe, ahol
50m gyorsúszásban 7.-ként ért
célba.)
-Csapatként is bekerültünk
az országos elitbe. (Pedig ilyen
kis létszám mellett nagyon
nehéz váltót összeállítani)
4X50m vegyesváltónk az Országos Delfintalálkozón a dobogó 3. fokára állhatott. A váltó
tagjai voltak: Bukovics Rebeka,
Vass Dorottya, Huszics Rebeka,
Andrási Katalin
-Ugyanezen az országos
szintű Delfintalálkozón Bukovics Rebeka 50m mellen bronzérmet szerzett, és a két nap
eredményeit összesítve, a LEN
összpontszám alapján a lányok
tízes ranglistáján a 4. helyen
végzett. (további pontszerző
helyeink: Bukovics Rebeka 4.
hely 50mpille, 5. hely 50m hát,
50m gyors, 6. hely 100m hát;
Andrási Katalin 4. hely 50m
pille, 100m hát, 6. hely 100m
gyors, 50m gyors)
-A tavalyi kétszeres országos bajnokunk idén megvédte

országos bajnoki címét 100m
hátúszásban. (Andrási Zsófia
ez mellett az Országos Cápa
Bajnokságon 200m háton 3.,
100m pillén 6. lett)
-3 úszónk is aranyjelvényes
szintidőt úszott 2016-ban.
Ebben az évben kapták meg a
2015-ben aranyjelvényes időt
úszók is az ezzel járó kis megtisztelő jelvényt a Magyar Úszó
Szövetségtől. Az öt aranyjelvényes úszónk: Bukovics Rebeka,
Vass Dorottya, Andrási Zsófia,
Andrási Katalin, Huszics Rebeka
-2016-ban két úszónk került
be a Jövő Bajnokai Program
Dél-dunántúli Régiójába. (Tüske Bence és Andrási Zsófia)
-Az V. Országos Delfin találkozóra is kvalifikáltuk magunkat. Andrási Katalin képviselte
egyesületünket és három versenyszámban is előkelő 9. helyen végzett.
-3 kis úszónk ebben az évben ugrott először vízbe igazi
versenyen. Sikerült érmet is
szerezniük 2016-ban. (Kardos
Máté, Dergecz Donát, Horváth
Horka)
-Márciusban versenyt rendeztünk a II. Somogy és Zala
megyei körverseny keretében.
Közel 150 induló töltötte meg
a kis uszodánkat. A szülők is
csapatként összefogva segítették a rendezvény lebonyolítását.
-A Jövő Bajnokai program
keretén belül megrendezésre
kerülő Össz-régiós összecsapásokról is elhoztunk 2 aranyérmet. (Andrási Zsófia mindkétszer első lett 50m háton)
-Az országos korosztályos
lezárt 2016-os ranglistán az
első húsz közé került: Andrási
Zsófia (100m hát 1., 50m hát 3.,
50m pille 4., 200m hát 7., 50m
gyors 9., 100m pille 10., 100m
gyors 14., 200m pille 15.,
200m vegyes 17.), Bukovics
Rebeka (50m pille 8., 100m pille 18., 200m vegyes 18.), Andrási Katalin (50m pille 3., 100m
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pille 10., 50m gyors 14., 100m
hát 16.)
-Büszkék vagyunk minden
gyerekre, aki estéről-estére lejön az uszodába és keményen
készül a következő megmérettetésre.
-Büszkék vagyunk az edzőinkre, akik kiváló szakmaisággal vezetik a csapatunkat!
A decemberi cikluszáró versenyekről is szeretnék említést
tenni.
2016.12.14-16. VII. Győr
Scitec Swim Cup Nemzetközi
Úszóverseny
27 ország 850 versenyzője
állt rajtkőre a hetedik alkalommal kiírt győri SCITEC Open elnevezésű úszóbajnokságon.
A négy napos verseny két
napján a csapatunkból ketten
képviselték Csurgót. Jó időket
úsztak a lányok és dobogós
helyezést is sikerült elérniük a

nemzetközi mezőnyben.
A verseny lebonyolítása elődöntő, döntő formában volt,
így egy nap kétszer is meg kellett küzdeni a minél jobb helyezésért.
Eredményeink:
1. hely: Andrási Katalin
100m pille, 100m hát, 50m
pille
2. hely: Andrási Katalin 50m
gyors; Andrási Zsófia 50m pille,
100m hát
9. hely: Andrási Zsófia 200m
gyors
2016.12.17-18. Dél-dunántúli Régiós Cikluszáró Úszóverseny
A dél-dunántúli régiós cikluszáró úszóversenyt idén először közös összefogással, két
helyszínen, Pécsett és Kaposváron rendezték meg. A szombati versenynapon négyen, a
vasárnapi versenynapon heten

álltak rajthoz a csurgói úszók
közül. Igyekeztek minél jobb
időket úszni, mielőtt az országos ranglista lezárásra kerülne
az év végén.
Az első nap eredményei:
3. hely: Bukovics Rebeka
200m gyors
4. hely: Bukovics Rebeka
200m mell
5. hely: Huszics Rebeka
100m pille
6. hely: Huszics Rebeka
100m hát; Németh Dzsennifer
100m hát
A második nap eredményei:
1. hely: Andrási Zsófia 200m
vegyes, 200m hát
3. hely: Andrási Katalin
100m gyors
4. hely: Andrási Zsófia 100m
gyors; Bukovics Rebeka 100m
mell; Andrási Katalin 200m
vegyes; Huszics Rebeka 100m
gyors
5. hely: Bukovics Rebeka

200m vegyes
(a 2006-ban születettek a
náluk egy évvel idősebbekkel
voltak értékelve)
Szeretném évnyitó gondolataimmal zárni soraimat.
Buzdítani szeretnék mindenkit arra, hogy a megszokott nyitvatartási időben keresse fel az uszodát a Kolping
Nagyváthy János Középiskola
udvarában, és csatlakozzon a
vízszeretők közé, jöjjön le egy
kicsit úszni vagy szaunázni. A
szülőket, hogy éljenek a lehetőséggel és hozzák le gyermekeiket az úszásoktatásra. Úgy
gondolom, hogy nekünk, akik
itt a veszélyes élő vizek (pl.
gyékényesi kavicsbánya tó)
mellett élünk, nagyon fontos,
hogy a gyermekeink vízbiztonságra tegyenek szert.
Hajrá Csurgó!
RH

Járási Teremlabdarúgó Bajnokság
Dél-Zalai Vízmű - GPC - MLSZ
Kupáért 2016-2017

Az újév első pénteki napján fél távhoz érkezett a Csurgó
Járási Teremlabdarúgó Bajnokság Dél-Zalai Vízmű
– GPC – MLSZ Kupáért kiírt bajnokság, melyen a nap
1.
forduló
Dynamic – Rutin FC 2-8
2.
forduló
Dynamic – CSTK ifi 3-4
3.
forduló
CSTK ifi – Rutin FC 3-10
4.
forduló
Rutin FC – 40 Rabló 4-0
5.
forduló
CSTK ifi – 40 Rabló 2-7

utolsó mérkőzésén parázs hangulatú rangadót láthattak a nézők. Az eddig hibátlan mérleggel rendelkező
Rutin FC és a Matchbox csapata feszült egymásnak,
ami végig izgalmas és fordulatos összecsapást eredményezett. Az idegek harcát a Rutin FC bírta jobban,
kihasználva riválisa hibáit, fegyelmezetlenségeit a
végén 4-2-es magabiztos győzelemmel erősítette
meg helyét a tabella legfelső fokán.
A forduló másik két mérkőzésén a 40 Rabló magabiztosan verte a CSTK Ifi csapatát 7-2-re a Csurgó-Trans
- Dynamic 2-2 párharc döntetlennel végződött.

Matchbox – CSTK ifi 3-0

40 Rabló – Csurgó-Trans 4-3

40 Rabló – Matchbox 0-3

Csurgó-Trans – Rutin FC 2-8

Dynamic – 40 Rabló 2-7

Matchbox – Csurgó-Trans 6-2

Matchbox – Dynamic 16-1

Csurgó-Trans – CSTK ifi 3-1

Csurgó-Trans – Dynamic 2-2 Rutin FC – Matchbox 4-2
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Történelmi Park
Ez a hely, ahol a Történelmi Park felépült, a város
legrégebbi emlékeit őrzi. Itt állt a templomosok és
johanniták rendháza az 1200-as években, itt volt a
vár, ahol a törökök vívtak hol Zrínyi Miklós, hol Török
Bálint katonáival, a közelben folyik a Máriás-patak,
melynek forrásánál IV. Béla is megpihent, és most
is itt áll a szerzetesek temploma, harangja hívogatja a Mária-út mai zarándokait. Szálláshelyük a
18. századi birtokos, Festetics György majorságának
épületében kapott helyet.
A Történelmi Park 10 állomása országunk és városunk történelmének csomópontjait eleveníti meg
változatos eszközökkel. Legkedveltebb a palánkvár,
látványos bástyáival ostromra hív gyermeket és
felnőttet egyaránt. A gyógynövénykertet végigjárva a régi magyar nagyasszonyok szorgalmas és
küzdelmes életét is felidézhetjük, Török Bálintné Pemflinger Katalinra emlékezve. A séta végén
pihenő- és tűzrakóhely, kemence várja a vendéget.
A zarándokszálláson 21 főt tudunk fogadni egyszerre. A teakonyha, étkező, mosó- és szárítóhelyiség
mellett a lelki töltekezésre és megtisztulásra is
lehetőséget adó közösségi tér kínálkozik. A szomszédos épületben levő rendezvényterem lakodalmak, konferenciák, céges rendezvények lebonyolítására is alkalmas.

Történelmi Park
8840 Csurgó, Táncsics tér 2.

+36-20-261-9967; +36-30-345-5291
csurgotortenelmipark@gmail.com
www.tortenelmipark.com
Nyitvatartás
H-V: 10:00 - 18:00

Csurgói lakosoknak, csurgói diákoknak (lakcímkártya és diákigazolvány felmutatásával) és 6 év
alatti gyermekeknek a belépés DÍJTALAN!
20

