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Készítsd fel a lelkedet! címmel hívta tagjait és az érdeklődőket november 30-i adventi
találkozójára a Csurgói Szív
Egyesület vezetősége. Az advent első vasárnapja előtti ös�szejövetel fő célja volt, hogy a
tagok egy tartalmas előadás és
egy lélekemelő, ünnepváró zenés-verses műsor során testben
és lélekben is ráhangolódjanak
a karácsonyi ünnepkör békéjére, nyugalmára.
Elsőként Dr. Kozma Magdolna: Biorezonancia avagy a
rezgés gyógyító hatása című eladását kísérhették figyelemmel
a résztvevők, akik az elhangozattakból megtudhatták, hogy
a leki állapotunk miként befolyásolja testünk rezgéseit és a
belső szerveink működését.
Ezt követően a Harmónia
Énekegyüttes, Varga János és a
Csokonai Irodalmi Kör tagjainak
közreműködésével karácsonyváró dalok, versek hangzottak
el, majd egy közös éneklés zárta
a lélekemelő perceket.
Az est folytatásaként egy
fnom vacsora keretében kellemes beszélgetéssel, és együttléttel zárta a programot a közel
kilencven fős résztvevő közön-

Alkotó Olvasók Kézimunka klubja alakult
a Csurgó Városi Könyvtárban
„A kézimunka nem
más, mint a meditáció,
az elmerülés egy fajtája. Lehetőséget ad rá,
hogy megéljük az alkotás örömét, és a monoton tevékenységben
elmerülve az elménk
egy kis megnyugvást,
a lelkünk szabadságot
kapjon.” - olvashatjuk
egy idézetben. Valóban, a kézimunkázás
egy komoly alkotó tevékenység, amely nem
csak az alkotónak, de a
nézőnek is élményt ad
és értéket mutat meg.
Így gondolták ezt
azok a hölgyek is,
akik ebben az évben,
november 15-én, Mezei Ferencné kezdeményezésére immár
hivatalosan is megalakították a városi
könyvtárban a jelenleg 10 tagot számláló
Kézimunka klubjukat,
melynek célja, hogy a
heti rendszerességű
összejöveteleik alatt
mintákat cseréljenek,
és az együtt dolgozás
során megbeszéljék az

új ötleteket és tecnikákat is.
A könyvtárba betérők már eddig is sok
szép, kézi munkával
készített, vitrinbe helyezett
alkotásban
g yö n yö r kö d h e t t e k .

Könyvtári csipkék

Tavaly, az Országos
Könyvtári Napok alkalmából kerültek ki

Különleges meseelőadás
A Napsugár Szociális Intézmény már évek óta különleges
programmal keresi fel városunk
óvodáit. Az intézmény ellátottjai idén az adventi időszakban
lepték meg a gyerekeket előadásukkal, A holle anyó című
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az első Alkotó olvasói
munkák, és azóta is
folyamatosan szebbnél szebb tárgyak töltötték meg a könyvtár
olvasó terében elhelyezett vitrineket.
Tot Zoltán ikonjait,

FoTÓ: Vass Andrea

Készítsd fel a lelkedet! A Csurgói Szív
Egyesület adventi
találkozója
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mesével. A város lakossága már
megszokhatta, hogy az intézmény ellátottjai folymatosan
szereplnek egy-egy rendezvényen, ahol közönségük kivétel
nélkül kitörő lelkesedéssel
fogadja a lelkes csapatot. Az

Szabó-Nagyné Szalai
Katalin varrott munkáit, Vass Andrea am-

intézmény vezetése minden év
elején tudatosan előre megtervezi a szerepléseket, kezdve a
szerepek kiválasztásától, azok
megtanulásáig, melyben a gondozók segítenek.
Minden előadás komoly felkészülést igényel a fogyatékkal
élő embereknek, hiszen a kis
szinészpalántáknak,
egészséges társaikhoz mérten még
több energiát kell befektetniük
a szerepek elsajátításába. Az
óvodák vezetői a gyerekekkel
együtt nagyon várták az előadást. Nem csak a szórakozás,
szórakoztatás volt a fő cél,
hanem a mese személyiségre

igurumi alkotásait (az
amigurumi
horgolt
vagy kötött, kitömött
játékfigurát
jelent),
valamint a Napsugár
Szociális Intézmény
kézműves termékeit
már eddig is megcsodálhatta a könyvtár
közönsége.
Ebben
az évben szintén az
Országos
Könyvtári
Napok alkalmából levendulás témájú kézimunka termékekből
rendeztek be egy színes és illatos kiállítást.
A mostani, adventi
időszakban az újonnan alakult Kézimunka
klub tagok kezemunkájában,
szépséges
horgolt
angyalkák,
harangok,
gömbök,
csillagok, hópelyhek
látványában, Fekete
Mária, Füstös Dezsőné,
Hole Attiláné, Szabó
Imréné és Vass Andrea
alkotásaiban gyönyörködhetnek a könyvtárba betérők.
VARGÁNÉ HEGEDŰS
MAGDOLNA

gyakorolt hatásán keresztül
egyfajta érzékenyítés a nevelés alapvető értékei, az elfogadás, és befogadás irányában.
A megható produkcióval, a
gondozottak mérhetetlen szeretetet vittek el az advent időszakában a kis óvodásoknak,
akik kitörő tapssal jutalmazták
az előadástés a szeretet, amit
ezzel közönségüknek átadtak,
még a kívülállók szemébe is
könnyet csalt.
A rendezvény kötetlen beszélgetéssel, megvendégeléssel zárult.
BV
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Tájékoztató Csurgó Város Képviselő-testületének
2019. november 21-i képviselő-testületi üléséről
szóló önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Füstös János polgármester
A napirendet 7 igen szavazattal a képviselő-testület elfogadta.

FoTÓ: VK

8. Előterjesztés az idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati
rendelet megalkotásáról
Előadó: Füstös János polgármester
A napirendet 7 igen szavazattal a képviselő-testület elfogadta.

Csurgó Város Képviselő-testülete 2019. november 21-én (csütörtök) 15:00 órakor a Városháza tanácskozó termében tartotta
soron következő képviselő-testületi ülését, melyen az alábbi napirendi pontokat tárgyalta:
1. Az Oktatási, Kulturális és Turisztikai Bizottság külsős tagjának eskütétele
Előadó: Füstös János polgármester
A napirend tárgyalásánál nem volt szavazás.
2. Az alpolgármester megválasztása
Előadó: Füstös János polgármester
A titkos szavazás eredményeként 7-ből 7 érvényes szavazat
született, melyből 4 igen, 3 nem szavazattal Csurgó Város Képviselő-testülete Vassné Huszics Bernadettet választotta meg Csurgó Város alpolgármesterének.
3. Az alpolgármester eskütétele
Előadó: Füstös János polgármester
A napirend tárgyalásánál nem volt szavazás.
4. Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Előadó: Füstös János polgármester
A napirendet 5 igen és 2 tartózkodás mellett a képviselő-testület elfogadta.
5. Az alpolgármester költségtérítésének megállapítása
Előadó: Füstös János polgármester
A napirend tárgyalása során Vassné Huszics Bernadett alpolgármester jelezte, hogy az őt illető költségtérítésről lemond.
A napirendet 5 igen, valamint 2 tartózkodás mellett a képviselő-testület elfogadta.

9. Előterjesztés a lakbérekről szóló 7/2005.(IV.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Füstös János polgármester
A napirendet 7 igen szavazattal a képviselő-testület elfogadta.
10. Előterjesztés a Csurgó 0453 helyrajzi számú ingatlan használati szerződéséről
Előadó: Füstös János polgármester
A napirendet 7 igen szavazattal a képviselő-testület elfogadta.
11. Előterjesztés egyes értékesítésre kijelölt önkormányzati
ingatlanok forgalmi értékének jóváhagyásáról és a vételár megállapításáról
Előadó: Füstös János polgármester
A napirendet 7 igen szavazattal a képviselő-testület elfogadta.
12. Előterjesztés a 916, 832 hrsz-ú ingatlanok értékesítéséről
és a 833/3 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos telekcseréről
Előadó: Füstös János polgármester
A napirendet 6 igen, és 1 nem mellett a képviselő-testület elfogadta.
13. Előterjesztés Csurgó Város településrendezési eszközeinek
módosításáról
Előadó: Füstös János polgármester
A napirendet 4 igen, 1 nem, valamint 2 tartózkodás mellett a
képviselő-testület elfogadta.
14.pont Előterjesztés folyószámlahitel felvételéről
A napirendet 6 igen és 1 nem szavazattal a képviselő-testület
elfogadta.
15. Előterjesztés általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről
Előadó: Füstös János polgármester
A napirendet 7 igen szavazattal a képviselő-testület elfogadta.

6. Társulási tanácsban történő helyettesítés rendje
Előadó: Füstös János polgármester
A napirend tárgyalása során a 3.) határozati javaslat tekintetében nem született döntés. Ezt követően Csurgó Város Képviselő-testülete a 2.), valamint 4.) határozati javaslatról szavazott,
melyet 6 igen, és 1 nem szavazattal elfogadott.

16. Előterjesztés a Csurgó Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
Előadó: Füstös János polgármester
A napirendet 7 igen szavazattal a képviselő-testület elfogadta.

7. Előterjesztés a szociális célú tűzifa támogatás szabályairól

CSURGO.HU
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Gyermekekért táncoltak a bálozók
A Csurgói Városi Szociális
Intézmény
Gondozottjaiért
Alapítványunk minden évben
a nemes lelkű támogatók felajánlásaiból és az intézmény
dolgozóinak
összefogásából
szervezi meg a jótékonysági
bálját. A rendezvény megnyitásaként az intézmény klubtagjai
és dolgozói színvonalas műsorral szórakoztatták a közönséget.
Immár
hagyományosnak
mondható az is, hogy minden
bálban egy kivetítést állítunk
össze az intézményben készült
fotókból, melyeken keresztül a
résztvevők bepillantást nyerhettek az ellátottak és dolgozóink mindennapi életébe.
Az idei nyár folyamán egy
fotókiállítást is rendeztünk
„Szeressétek az öregeket” címmel. Ezen a kiállításon szereplő
fotókból készült el egy zenés
képesválogatás, melyet Kiss
Tünde, az intézmény dolgozója
állított össze.
A rendezvény fő támogató-

ja a Dynamic Kft és az Iharosi
Erdészet volt. Ezúton is hálás
szívvel mondunk köszönetet
a szponzoroknak az anyagi

folytatás az első oldalról

támogatásukért, a felajánlott
tombolatárgyakért, a támogató-, belépő- és tombolajegyek
megvásárlásáért. Köszönjük a

bál szervezésében a Csokonai
Közösségi Ház és a Csurgói Városgazdálkodási Kft közreműködését.
A vidám táncmulatság bevételét ebben az évben a legkisebb gondozottjaink színvonalas ellátására, a Városi
Bölcsőde telepített udvari játékainak bővítésére fordítjuk.
ZABUNDIA SZILVIA
INTÉZMÉNYVEZETŐ

Közvilágítási hiba
bejelentési lehetősége
Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy városunkban is lehetőség van a közvilágítási hibák
lakossági bejelentésére a KOVIKA Közvilágítási hibabejelentő portálon, melynek elérhetősége:
https://kozvilhiba.hu
Kérjük, hogy aki a környezetében közvilágítási
hibát tapasztal, éljen a lehetőséggel, vagy jelentse azt a
82/471-388 telefon 147 –es mellékén.
Köszönjük!
Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal
Beruházási és Műszaki Iroda
8840. Csurgó, Széchenyi tér 2.
Telefon: 47l-388
Fax: 471-095
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Közel 30 éve a város szolgálatában
Beszélgetés Garai Lajossal a Csurgói Városi Televízió
főszerkesztőjével
Városunkban 1991-óta működik a helyi televízió, amely az eltelt közel harminc
évben folymatosan jelen volt településünk társadalmi, kulturális és sport életében.
A Televízió Nemzetközi Napját 1996 óta minden év november 21-én tartják. Célja,
hogy a televíziós társaságok olyan témákat állítsanak középpontba, mint a béke,
az együttműködés, a fejlődés. Ebből az alkalomból Garai Lajossal, a Csurgói Városi
Televízió egyik meghatározó alakjával beszélgettünk, akinek segítségével megpróbáltuk feleleveníteni a városi műsorsugárzás legmeghatározóbb pillanatait.

A nevedet szinte mindenki a
városi televízióhoz köti…Kinek az ötlete alapján indult el
a CSTV?
- Amikor a Művelődési Házban
dolgoztam, akkor kezdtek el a
kábelhálózatok kialakulni az
egész országban. Azt gondoltuk, hogy jó lenne ezt Csurgón
is megcsinálni. Volt köztünk
egy autodidakta szakember,
Klung László, ő húzott ki a Virág és a Rózsa utcában zsínórt
a házak között. Így kezdődött…
Említetted, hogy autodidakta
módon kezdtétek, de a televíziózáshoz bizonyos kvalitások
is szükségesek, amelyeket te
az idők folyamán meg is szereztél.
- Igen…Bár a legtöbb helyen
egyébként – nyilván voltak

szakemberek is - az országban a népművelők és a művelődésszervezők kezdték el.
Ők ezt eleve tanulták, tudták
hogyan
kommunikáljanak,
hogyan beszélgessenek emberekkel és munkájuk során
figyelemmel kísérték, a település külső- belső életét.
Tisztességtelen lenne, ha csak
magamról beszélnék, hiszen az
akkori „művházban” öten kezdtük el ezt az egészet, Bihariné
Asbóth Emőke a művelődési
ház igazgatója, Széll Károly, aki
most a Református Gimnázium
tanára, nekem akkor népművelő kollégám volt, Kiss Kornél,
aki jelenleg Somogyudvarhely
polgármestere, és Horváth
László, aki akkor a Polgármesteri Hivatalban dolgozott. Ahhoz, hogy elinduljunk, minden-

ki beletette a maga tudását.
Volt, aki a számítástechnikához
értett, volt, aki a műsorok szervezéséhez, szerkesztéséhez.
Persze kaptunk tanácsokat és
mi is utánanéztünk dolgoknak.
Ha jól tudom, akkor egy egészen kicsi stúdióban kezdődött
a munka…
- Igen! Ez is köthető egy névhez,
mégpedig a Váradi Pistáéhoz,
aki hajómodellező világbajnok. Akkor a régi művelődési
ház hátsó udavrában volt egy
szakköri helység, amit ő használt. Amikor onnan elköltözött,
azt kaptuk meg. Itt, ebben a
körülbelül 6-8 négyzetméteres
helységben alakítottuk ki az
első stúdiót.
Beszélj egy kicsit a kezdetek-

ről!
- Hát nem volt könnyű…Először
is a technikát meg kellett szerezni. A művelődési háznak volt
egy VHS kamerája meg két VHS
magnója és egy számítógépe.
Aztán jelet kellett kicsiholni,
ami kimegy a kábelrendszerre.
Soha nem felejtem el, a mai napig megvan, eltettem emlékbe,
azt a sárga pólót, amin színesben van a csurgói címer. Ezt feszítettük ki, a kamerát rátettük,
és alatta szólt a zene. Ezt volt
az első jel. Hihetelen büszke
voltam, mikor mentem ebédelni - akkor a Korona Étteremben
sokan ebédeltünk - és megkértem, hogy kapcsolják át a tévét, mert most már van csurgói
tévé. Aztán később képújságot
próbáltak szerkeszteni azok a
kollégáim, akik a számítástechnikához nagyon jól értettek. És
hát mit kezd el az ember először? Adva volt a művelődési
ház, az ott zajló eseményeket
vettük fel. Ezeket az anyagokat
eleinte nem nagyon vágtuk, de
később két videómagnó ös�szekapcsolásával már vágtuk is
őket. Ezt a munkát a Széll Karcsi
csinálta sokáig. Nem volt kön�nyű a helyzet és rettenetesen
sok ideig tartott, amig egy műsor összeállt. Akkor azért ilyen
nem volt, hogy pontos kezdés,
mert mindig elcsúsztunk valami miatt, de adás mindig volt.
Hetente hány alkalommal sugárzott műsort a televízió?
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- Annyira pontosan már nem
emlékszem, de azt hiszem,
hogy csak heti egy alkalommal
volt eseményösszefoglaló. Mi
híradónak neveztük.
A televízió életében voltak
mérföldkövek. Az első talán
az, hogy GA-BU Média Kft vette át a Városi Televíziót.
- Én egy kicsit előrébb mennék
az időben, csak hogy tárgyilagosak legyünk. A televízió
tulajdonképpen évről évre fejlődött, mert mindig amikor volt
egy kis pénzünk, abból fejlesztettünk, akkor ugye még a művelődési házhoz tartoztunk. A
fejlesztésekhez nagyon jó alapot szolgáltattak a nézők vis�szajelzései. Amikor már látszódott, hogy itt egy komolyabb
dolog van készülőben, amikor
igazából televíziónak nevezhettük, amit csináltuk, ahhoz,
hogy még több anyagi forráshoz jussunk, önkormányzati
fenntartásba kerültünk. Szakfeladatként működött a televízió. Az eltelt évek alatt ezeknek
a fejlesztéseknek köszönhetően komoly eszköz állománnyal
bővítettük a felszereléseinket
és emelett minőségben is változtunk. Az emberek is szépen
lassan hozzászoktak. Különösen a sportesemények – kézilabda, labdarúgás - közvetítésével szereztünk sok új nézőt.
Ez kihívások elé állított bennünket, rendszert kellett kialakítanunk a műsorsugárzásban. Közben a munkatársak is
kicserélődtek. Ekkor érkezett a
televízióhoz Mogyorósi János,
aki azóta sajnos már nincs köztünk, de Buzás Zoltán is, aki jelenleg is meghatározó alakja a
CSTV-nek. Míg az előző gárdának nem ez volt a munkahelye,
az új kollégák már főállásban
dolgozhattak a televíziónál. Így
sokkal több helyre eljutottunk,
egyre sokrétűbb munkát végeztünk. Például elindítottunk
egy ifjúsági magazint, amelyet
gimnazista diákok készítettek,
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vagy rendszeresen megszólítottuk az utca emerét egy-egy
témában. Akkor sokkal aktívabbak voltak az emberek, nem
tiltakoztak, szivesen nyilatkoztak. Amikor már látszott a fejlődés, hogy komolyan kell venni
a CSTV-t, lettünk önálló intézmény, eljöttem a művelődési
házból és én lettem a Csurgói
Városi Televízió intézményvezetője. A nagy áttörés akkor
volt, amikor a régi művelődési
házból ki kellett mindenkinek
költözni. Így a televíziónak is
kellett helyet találni. Bár elviekben az új művelődési házban lett volna helyünk, de soha
nem lett belőle semmi. Ekkor
kaptuk meg a jelenlegi stúdiónkat, ahol előtte egy biztosító
volt. 2003 decemberében, az
akkori képviselő testület javaslatára kezdtük el vállalkozásban csinálni. Mivel mindketten
- Buzás Zoltánnal - közalkalmazottak voltunk, ígazán nem is
tudtuk mibe vágtunk bele, de
nem is volt más lehetőségünk.
Így 2004. január 1-től a GA-BU
Média Kft. irányítja a városi televíziót.
Egy fontos dátum: 2014-ben
közösségi
médiaszolgáltató
címet kaptatok.
- Igen. Azt azért el kell mondani, hogy a helyi televíziók
az ott élő lakosságnak nagyon
fontosak, még akkor is, ha a
mai világban hihetetlen sok
csatornát foghatnak a nézők. A
település hírei ezen a fórumon
juthatnak el az ott élőkhöz. Ehhez az is hozzájárult, hogy ahol
a televízió kamerája megjelent,
tudhatták, hogy felvétel készül,
amely majd adásba kerül, esetleg meg is nézhették saját magukat, vagy éppen gyerekeiket,
unokáikat. Különösen akkor,
amikor a stáb már az óvodák,
iskolák műsorait is rögzítette.
Tulajdonképpen a médiatörvény megalkotása hívta életre
a médiaszolgáltatói címet, hiszen a gombamód szaporodó
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helyi televíziók működését
szabályozott keretek közé kellett szorítani. Előtte mi is sokáig kereskedelmi televízióként
működtünk. Ennek a címnek a
lényege, hogy minimum heti,
legalább négy óra saját készítésű műsort kellett készíteni. Ez most nálunk közel öt és
fél óra, tehát jóval túllépjük.
Természetesen ezzel el is kell
számolni, hiszen hatvan napig
meg kell őrizni a kimenő adásokat egy esetleges ellenőrzés
esetére. A másik előnye azt
volt, hogy a közösségi médiaszolgáltatóknak folyamatos
pályázati lehetőséget (évente
3 alkalommal) biztosítanak.
Ez a forrás különösen a kisebb
televízióknak nagyon fontos,
hiszen ezekkel az elnyert pályázati összegekkel ki tudják
egészíteni a költségvetésüket.
Beszéljünk egy kicsit a televíziós munkáról! Amit látnak a
nézők a televízióban egy kész
anyag, de emögött nagyon
sokrétű munka van. Témák
fekutatása, interjúk időpontjának egyeztetése, a helyszín
kiválasztása, az interjúk elkészítése, csak a felszín, hiszen
ezután még rengeteg, a nézők
számára láthatatlan utómunka
következik, amíg egy anyag
összeáll és adásba kerül.
- Hát igen, akik a kész produkciót megnézik a fotelból otthon,
véleményt alkotnak, tetszett,
vagy nem tetszett…és ha esetleg nem, akkor a távirányítóval
elkapcsolnak egy másik csatornára. Nekünk pedig az a dolgunk, hogy abban az időben,
amikor a csurgói televízió adása megy, akkor ne kapcsoljanak
el! Nyilvánvalóan ezért próbáltunk egy olyan műsorstruktúrát kialakítani - amit egyrészt
kötelesek is vagyunk betartani
- ami mindenkinek megfelelő
lett. A helyi emberek már tudják, hogy hétfőn, csütörtökön
19 órakor hiradó van, vasárnap pedig 13 órakor hírmaga-

zin. Egy-egy műsor után, ha
másnap kimegyek az utcára,
azonnal kapom a reakciót! Ezek
hihetelen jó visszajelzések!
Nagyon örülök bármilyen véleménynek, mert akkor tudom,
hogy látták, végignézték az
adást. A kritikára sem sértődtem meg soha, számomra fontos a nézők véleménye, hiszen
az itteni embereknek gyártjuk
a műsorokat. Ebből is sokat
tanulunk! A kialakított műsorszerkezethez kapcsoltuk azokat a dolgokat, ami érdekelheti
az embereket. Egyértelműen
következett ebből a kézilabda. Aki itt élt Csurgón, ide járt
iskolába, az kézilabda értő, köszönhetően Sótonyi Laci bácsinak, Határ Györgynek és a Kátai
házaspárnak. És ez nem is baj.
Nagyon sokszor el is mondom
vidékieknek, hogy ne lepődjenek meg Csurgón a meccsen,
mert itt a nézők 98 százaléka
szakértő a kézilabdában. Mert,
hogy ebbe születtek bele. Ehhez persze kellettek a profi
vezetők és játékosok, aki szerethetőek. Ahhoz, hogy a helyi
meccset felvegyük, komoly
technikai háttér kellett. Alapvető kritérium nálunk, hogy jó
kép és jó hang legyen! Persze
azt még nem is mondtam, hogy
a televíziózás az egyik legdrágább műfaj a világon, hiszen
az eszközök folyamatosan fejlődnek, amivel együtt kell haladnunk és persze emberigényes. Sajnos ebben vagyunk
lemaradva, kevesen vagyunk.
Engem akkor érintett meg leginkább, akkor érztem a kézilabda meccsek jelentőségét,
amikor a csapat először bejutott az EHF kupába és mi elmehettünk velük. Hangsúlyozom,
saját pénzünkön! Fantasztikus
volt az az érzés, hogy azok, akik
nem tehették meg, hogy saját
pénzen kiutazzanak Németországba, Belgiumba, vagy éppen Lengyelországba a CSTVnek köszönhetően láthatták a
csapat mérkőzését. Másik ilyen
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műsorunk a vasárnapi misék,
istentiszteletek
közvetítése.
Ezt azért találtam ki – egyébként Somogy megyében mi
kezdtük el először közvetíteni,
tulajdonképpen büszkék is lehetnénk rá – mert, hogy sokan
vannak olyanok, akik valamilyen oknál fogva nem tudnak
részt venni ezeken, nekik az
otthonukba vittük ezeket a vallási alkalmakat.
Mi az, ami az eltelt harminc év
alatt a leginkább a szívedbe
költözött, bármely munkád
során?
- Hát ez nagyon nehéz kérdés,
mert nagyon sok van, és rengeteg sztori is van. Két dolog nagyon fontos. Az, hogy ismertek,
és talán még ismertebb lettem,
az annak is köszönhető, hogy
nagyon sokáig kézilabdáztam.
Tehát, aki követte a csurgói
férfi kézilabdát, az tudta, hogy
ki vagyok. Mikor a művelődési házban dolgoztam, szintén
rengeteg emberrel ismerkedtem meg. Aztán később jött a
televízió. A Csurgó TV-t szinte
az egész országban ismerik,
hiszen azt eddig nem mondtam el, de mikor már profi
technikánk volt, és a szükségs
végzettségekkel
rendelkeztünk Buzás Zoltán kollégámmal, nagy büszkeséggel töltött
el bennünket, amikor a Duna
TV-nek vagy a Magyar Televíziónak készíthettünk anyagot.
Ezek sok erőt adtak nekünk és
rendkívül jó vélemény alakult
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ki rólunk országos szinten. Bízunk benne, hogy ez Csurgón is
így van. A másik pozitívuma a
munkámnak, hogy nagyon sok
olyan helyen járhattam nem
csak az országban, hanem külföldön is a televízió segítségével, ahova szerintem saját erőből soha nem jutottam volna
el. Így például Japánban, ahova
egy testvérvárosi kapcsolat
felvételhez kísértem el a városi
küldöttséget. Azt a négy napot
én egyedül végig forgattam,
és rendkívül büszke voltam rá,
hogy ott lehettem.
Említetted a profizmust. A mai
világban, ahol már szinte mindenki az interneten él, elengedhetetlen, hogy a médiának
ezen a felületén is (pl. socialmedia) megjelenjen a televízió. Az utóbbi években ezek a
fejlesztések is megvalósultak.
- Igen! Ehhez nagymértékben
hozzájárult, hogy a televíziót
vállalkozásban működtetjük.
Átláthatóbbá vált a költségvetésünk, a döntési helyzeteink
gyorsabbak, hiszen nem kell
különböző szűrőkön átmennie. Amikor elkezdtük, minden eszköz az önkormányzat
tulajdonában volt, azóta azok
már elkoptak, elavultak. A televíziózásban szinte évente
korszerűsödik minden a robbanásszrű technikai fejlődésnek köszönhetően, így nekünk
ezzel együtt kell haladnunk a
minőségi munka érdekében.
Az alap az volt, hogy át kellett

állnunk digitális technológiára,
HD minőségben kellett sugároznunk, mert ez volt a jövő.
Ennek pedig nagyon magas
volt az anyagi vonzata, hiszen
a komplett stúdiót ki kellett
cserélnünk zsinórostól, mikrofonostól, számítógépestől,
kamerástól. Ez nagyjából húsz
millió forintunkba került. Persze, tehettük volna máshova
a pénzünket, de bennünket az
vezérelt, hogy ne csak mi, hanem az összes csurgói büszke
legyen a város televíziójára. Ezzel párhuzamosan elkészült a
CSTV weboldala, amelyet próbálunk folymatosan frissíteni,
de mivel kevesen vagyunk, van,
hogy elmaradunk. Itt nézhető
egyébként a televízió műsora is online-élő adásban. Akár
telefonon, akár számítógépen.
Tehát már a világon mindenhol
tudnak bennünket élőben nézni. De a közösségi oldalakon is
jelen vagyunk.
Mindezek után gondolom, a
fejlődés nem állhat meg. Vannak távlati céljaitok, terveitek?
- Mi mindig fejlsztünk! Nekem
állandóan ezen jár az agyam,
hogy mit lehetne jobban, vagy
másképp…De hát ehhez pénz
kell! Azt látjuk, ahhoz pedig,
hogy jó műsort csináljunk, több
ember is kell.

INTERJÚ

meg azt, hogy milyen jó nekem,
hogy kilencre járok dolgozni…
Ez így igaz, csak azt felejtik el,
hogy esténként mikor érünk
haza, hogy szombaton és varárnap is vannak események,
ahol nekünk ott kell lenni. Tulajdonképpen az év tizenkét
hónapjából tizenkét hónapot
azért kell dolgozni, mert a nézőknek nem mondhatjuk azt,
hogy szabadságra mentünk. És
itt lép be az elkötelezettség, és
a hivatásszeretet. Ezt valóban
szeretni kell csinálni!
Közel harminc év után Garai Lajos még mindig nagy érzelmekkel, átéléssel beszélt munkájáról. Úgy, ahogyan csak az tud,
akinek az az élete. Hivatás?
Mit is jelent a szó? Íme, a városi televízió főszerkesztőjével
készült interjúra a legtalálóbb
idézetet:
„ A hivatás az, ahol a szenvedélyeink találkoznak a világ szükségleteivel.”
Steve Biddulph
BV
Forrás:
November 21., a Televíziózás
Nemzetközi Napja http://
www.csurgotv.hu/videok/
csurgoi-hirmagazin-2/csurgoi-hirmagazin-2019-november-24-0000001419.html

A munkaidőtök is más, mint
egy átlagos embernek.
- Hát igen…bár sokszor kapom

Igényeljen Csurgó Kártyát és éljen a kedvezményekkel!
Elfogadóhelyek és a kedvezmények mértéke:
- Sótonyi László Sportcsarnok 20 %
- Sportcsarnok Kondicionáló terem 20 %
- Műfüves pálya használata 20 %
- Csurgó város helyi autóbuszjáratai 20%
- Városi Uszoda 50 %
- Csokonai Közösségi Ház (saját rendezvények) 100 %

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

http://csurgo.hu/hu/turizmus/csurgo-kartya
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Csurgó templomai
A johannita rendház időszaka
A város 1000 évének egyik
legmeghatározóbb időszakaként említhetjük meg a lovagrendek letelepedését Csurgón.
I. Szent István jóvoltából
Somogy vármegyében számos templomos és johannita
lovagrend telepedett le, bár
Csurgó ekkoriban még királyi
birtok volt. A XII. század utolsó
évtizedeiben jelentek meg a
templomos rendiek, igaz, erről
az időszakról nem maradtak
fenn konkrét iratok. Egy 1163ban kiadott oklevélmásolatot
nekik tulajdonítottak, de Vörös Mátyás történész kutatásai során bizonyította, hogy
a dokumentumot 1363-ban
adta ki a johannita rend. Utóbbiak 1193-ban kapták királyi
adományként a területet, de
ténylegesen 1217-től vehették
birtokba. Az 1217 és 1226 közötti időszakban a csurgói földvárat rendházzá bővítették, az
1260-as években pedig már
teljesen önállóan működött.
Ekkor épült a mai Szentlélek
templom gótikus, támpilléres,
nyolcszögletű tornya, amely
akkoriban vártoronyként funkcionált. A XIV. századra teljesen
függetlenedett,
hiteleshelyként is működött. A század közepén beolvasztották a vránai
perjelségbe, majd az 1500-as
évek elején megszűnt egyházi
birtok lenni.

templomot rossz állapota miatt
1731-ben újjá kellett építeni, s
nem csak a középkori tornyot,
de valószínűleg a szintén ak-

togatásának rendjében és az
adminisztrációban is számos
gondot okozott a plébánosnak
és a diákoknak egyaránt, főleg

csatlakozott hozzá. Longauer
atya gyűjtésből kívánta felépíteni az újvárosi templomot:
kiszúrólapokat
nyomtattatott, amelyeket szétküldött az
egész országban; jótékonysági
rendezvényeket
(mesejáték,
előadás, stb.) szervezett, terménybegyűjtési akciót hirdetett, téglajegyeket bocsátott
ki. 1934 nyarára már összegyűlt annyi adomány, hogy

Táncsics tér, mai Johanniták tere r.k. templom (CSVHGY Fotótára_309)

koriban épült sekrestyét is felhasználta hozzá. Az 1800-as
évek végén rossz állapota miatt a frissen kinevezett Szijártó
Károly plébános saját pénzén
és adományokból felújította. A
torony tetején levő kereszten
még az 1950-es években is látható volt a lovagrendi jelenlétre utaló fémzászló.

a téli időszakban. Már 1896ban felvetődött egy katolikus
templom építése az Újvárosban. 1927-ben a csurgói képviselőtestület átadta az egyházmegyének a Sétakertnek
(mai Templomkert) nevezett
területet azzal a feltétellel,
hogy tíz éven belül felépül ott
a templom.

R.k. templom a Petőfi téren az 1950-es
években (CSVHGY Fotótára_2210)

megkezdhették az építkezést
Kiss István, csurgói öregdiák,
okleveles építészmérnök tervei alapján. További felajánlások (csurgói, nagykanizsai
családok, lengyári munkások,
diákok) révén készülhettek el
a ma is látható hatalmas üvegablakok. A főoltár Lesz János
csurgói esperes-plébános adománya volt. 1935. december
15-én szentelték fel a Jézus

Katolikus templomok
A török fennhatósága alatti időszakról szintén keveset
tudunk, főként legendák maradtak fenn a köztudatban. Kiűzésük után 1717-ig a protestánsok használták az óvárosi
templomot. A csurgói birtok,
s vele a templom és környéke először de Prie márki, majd
a katolikus vallású Festetics
Kristóf tulajdonába került. A
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R.k. templom a Petőfi téren 1936-ban még torony nélkül (CSVHGY Fotótára_1800)

Csurgó központi városrészének (Újváros) benépesülésével, majd a Tanítóképző Intézet
megalakulásával megnőtt a
katolikus vallású hívek száma.
Az Újváros és az Óváros közti
távolság azonban a misék lá-

1933-ig nem kezdődött meg
az építkezés, így az egyházmegye Longauer Imre hittanárt (1905-1973) bízta meg a
feladattal. Saját havi fizetését
ajánlotta fel „alapnak”, rövidesen számos testületi tag

R.k. templom a Petőfi téren oltár
részlet az 1960-as években
(CSVHGY Fotótára_2216)

Szíve templomot, a torony
és a berendezés a következő
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években készültek el szintén
adományok által. A munkálatok 1939. december 9-én a
harangszentelési ünnepséggel
fejeződtek be. Longauer atya,
aki nélkül az építkezés talán
meg sem kezdődött volna, addigra Nagykanizsán dolgozott,
ahová még ugyanezen év októberében áthelyezték.
Református templomok
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tanuljanak a gyerekek. A Türelmi rendelet révén az alsoki
református templom 1784-ben
megépülhetett, tornya azonban csak 1816-ban készült el.
A harmadik legidősebb
temploma lehetne a városnak az a református templom,
amelyet 1945. március 30-án a
visszavonuló német hadsereg
robbantott fel. A neogót stílusban megépült kilenctornyú, 35

tek el a berendezési tárgyak is.
Az ország legnagyobb barokk
orgonáját a soproni evangélikus gyülekezettől vásárolták,
sajnos, a több mint százéves

Református templom romjai
(CSVHGY Fotótára_2723)

Ifjúság út, mai Sarkady tér, alsoki ref. templom (CSVHGY Fotótára_270)

1779-ben Somogy vármegye által kirendelt bizottság
vizsgálta, alkalmas-e az alsoki
református oratórium befogadni a szomszéd községek híveit

méter magas templom hét évig
épült. Verbay István református
lelkipásztor 1862-ben kezdte
meg az építkezést adományokból, ő maga európai gyűjtőkör-

orgona is megsemmisült a robbantás során.
1948-ban a helyén új templom épült, de azt vissza is bontották rossz szerkezete miatt.
1992-ben létrehozták a Verbay
István Alapítványt, amelynek
célja volt egy új református
templom felépítése. 2000-ben
készült el a mai háromtornyú
templom a Csokonai utcán Szigetvári György, Ybl-díjas építész tervei alapján.
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valószínűleg 1921-től a Tanítóképző épületében, majd a
református gimnáziumban tartottak. Jamrich Béla gimnáziumi tanár vezetésével 1930-ban
indult meg az a templomépítő
mozgalom, amely révén megépülhetett a mai evangélikus
templom.
1935. november 24-én
megtörtént az alapkőletétel, és 1936. október 11-én
szentelték fel. Tervezője Kalmár Zoltán nagykanizsai építészmérnök volt, oltárképét
Raksányi Dezső festőművész,
képzőművészeti főiskolai tanár
festette. A hitközség tagjainak
és a gyűjtőlapokból összegyűlt
adományokból épült fel. 1945ben a református templom
felrobbantásakor komoly sérüléseket szerzett, amelyeket
a későbbi években kijavítottak.
2002-ben felújították, 2007ben pedig megtörtént a teljes
külső tatarozás.
PETLÁNOVICS ESZTER
Felhasznált irodalom:
Csurgói Evangélikus Templom. Magyar Nemzeti Levéltár Reformáció 500

Evangélikus templom
Gróf Festetics György 1857-

Emlékbizottság. Web: http://reformacio.
mnl.gov.hu/orokseg/csurgoi_evangelikus_templom
Csurgói Református Templom. Magyar Nemzeti Levéltár Reformáció 500
Emlékbizottság. Web: http://reformacio.
mnl.gov.hu/orokseg/csurgoi_reformatus_templom
Dr. Horváth József: Csurgó monográfiája. Csurgó, Csurgó Város Önkormányzata, 2009.
Kuthy Ferenc (szerk.): Képek Csurgó
és környéke múltjából… Csurgó, A Csurgói Együttműködő Általános Iskola 48-as
Ifjúsági Emlékbizottsága, 1948.
Szijártó Károly: Számadás a csurgói
templom

renoválásáról.

Keszthelyen.

Nyomatott Farkas János könyvnyomdáAlsoki templom belső részlete
1916-ban (CSVHGY Fotótára_1798)

Református templom 1940-ben
(CSVHGY Fotótára_2574)

egy istentisztelet alkalmával.
Az istentiszteletek azonban
az iskolamester házával ös�szefüggő szobában zajlottak,
amely a jelentés szerint arra
volt alkalmas, hogy írni-olvasni

útján több mint 10 000 forintot
gyűjtött össze rá. A templom
három harangjából egyet az
alsoki lelkész, Nt. Sarkady Károly és felesége ajánlott fel, de
ugyanígy adományból készül-

jában. 1901.
Evangélikus templom
(CSVHGY Fotótára_1026)

ben adta át az evangélikus tanító házának szánt területet.
A templomot akkoriban még a
mai buszpályaudvar területére
tervezték.
Istentiszteleteket

Tóth Ferenc (szerk.): Somogy földje
és népe. Járási monográfiák I. Csurgó,
Oszeszly

M.

Viktor

könyvnyomdája,

1928.
Vörös Mátyás: A csurgói Johanniták
története. Csurgó, Csurgói Baksay Sándor
Alapítvány, 2011.
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Temetőben
Bementem a temetőbe
sűrű alkonyatban,
velem jött a szomorúság,
tömött gyász sorokban.
Kívül álltam tört lelkemmel,
sápadt egymagamban,

s emlékeztem, sírtam belül.
A vörös, vér VIRRADATBAN!

Máriás kút

S itt álltál a forrásnál,
már tudtad, lelked egykor
büszke, szilaj ménesként
úgy robogott...
Most összeomlott!
Ekkor fogta két kezébe,
orcádat a remény,
s felragyogott!

A vad erők között, melyek nem ismertek
lágy, szerető simogatást, elvegyült
az isteni harmónia, egy ősi tűz,
mely kioltotta a sötétség hidegét,
dermesztő semmi világát.
Új és új világ hullámzik át,
egy teremtő lét sugárzik az örök vizek felett.
Mindenség rakódik a mindenség felett.
Valóságból emelkednek mitológia hegyek.
Hamis nélkül nem érezzük az igazat,
igazság tengerén hajóznak az igazak.
Szelíd, csendes patakok szelik át
e tájat, erei csak néha
duzzadnak a víztől.
Utánozva nagy folyók virtusát,
hogy majd leapadt medrét keressék,
a fölébe hajló nádasok.
Nem búvik meg esendően,
mint riadt vándor.
Merengő bizakodással nézi
a pirkadat aranyos érkezését,
lankás dombok között.
Olyan ez a patak és forrás,
mint a lelkünk, néha túlcsordul
folyik tova, végtelenbe vágyik,
messze-messze, mindig idegenbe,
s majd kerül vissza a vize,
fentről, hogy a sötétségből,
törjön fel a fényre, egy más mederbe.
Új életre, örök körforgásban,
szédítő ölelésben, örök szeretetben,
a természettel.
Béla király, Árpád vére
magyarok reménysége
meggyötört a sors keményen.
Fáradt szemekkel borultál
drága földünk kebelére.
Szűzanya szólt hozzád
anyai szeretettel.
Sírt a bükk a tölgy, fűz,
könnyezett a föld, csorgott,
mint piros vér és hömpölygött
alá ezer meg ezer gond, bánat!
Mi járt fejében a nagy királynak?
Tombolva csak közeledett a sárga ár,
sodort mindent tépte, ölte nemzetünket!
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Büki Imre
2019. november 1.

Mária, Mária,
drága jó Szűzanya!
Vajha egyszer megszomjazok,
vajha egyszer, örök létre,
örök létre-feltámadok!
Országommal, nemzetemmel,
kegyelemben megmaradok.
Most itt ülök én,
kinek eddigi útja csak,
keskeny ösvény.
Mily fösvény a ránk maradt emlék,
de még mindig mond valamit
ez a környék.
Testében őrzi akár a molekula az atommagot,
valahol ott rezegnek a fények, történések,
madárcsicsergések, titkos utakat
belengedező szellők szelíd érintése.
Ugyanott ragyogó csillagok,
mindent látó szemként, tárolják
a mát és a tegnapot.
Most itt pihen ezen a szelíd hajlaton
a kút, a régi, és üzen a mának
legyünk erősek, jók az új utakon.
Emeljük fel a mélyből, mit
eltemetett a történelem.
Két kezünkkel kaparjuk le a sárt,
fövenyt, mely lerakódott
a századok alatt.
Hogy ismét feltörhessen
a tiszta vizű forrás
a Máriás, a miénk,
mely hasonmása, földi tükre
az éginek, ami igazi szomjat oltó,
aki már mindenkié,
Jézusi.
Csurgó, 2019. 08.10.
Büki Imre
Csurgó
Noszlopy G. u. 42.
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Hogyan lett porrogi festőművész Bakoss Tibor?
Az ősz folyamán a Porrogról elszármazottak találkozójára Felsőné Balogh Erika
Kitti és Violáné Bakonyi Ibolya szerkesztésében szép kiadvány jelent meg PORROG
A mi kis falunk címmel. Madarász Zoltán
polgármester további bátorításként folytatást is ígért. A Bakoss- életmű országos
szempontból is jelentős kulturális érték.
Az itt keletkezett képek, akár reprodukcióban is összegyűjthetők, hazahozhatók.
Valamikor a hetvenes években a Magyar
Életrajzi Lexikont lapozgatva akadt meg a
szemem Bakoss Tibor nevén, aki 1950.
március 22-én Porrogon halt meg. Dr. Tompa Ferenc állatorvos Eötvös utcai lakásában láttam 3 vagy négy, a baromfiudvart
megörökítő akvarellt. Akkor még csak sejtettem, hogy alkotójuk a művész lehetett.
1991-en segítségünkre jött Kocsis Miklósné vezető óvónő: a család barátja, dr.
Végvári Lajos művészettörténész A Déry
Múzeumtól kölcsön kapott 40 Bakoss Tibor
akvarellt mutatott be az egykori Petőfi téri
Művelődési Házban. Itt még találkozhattunk Schmidt Jenővel, a művész unokájával, akitől megkaptam, és a Csurgó és Környéke 1991. 7-10. számában közölhettem
a művész lánya, Schmidt Jenőné Bakoss
Julianna édesapjáról szóló visszaemlékezését.
Amikor a szennyvízcsatorna épült Csurgón, az egyik porrogi dolgozó emlékezett
Bakoss Tibor sírjára, amelyen egy vaskereszt állt. Ezt a vaskeresztet azonban már
nem találta Dr. Kránicz János neves otopéd

orvos- professzor, aki egy szép könyvet írt feleségével, lányával együtt Porrogra kölés adott ki a falu híres lakójáról (Dr. Kránicz tözött.
János: Bakoss Tibor festőművész élete és
A falusiakhoz fűződő viszonyukról vémunkássága (1868- 1950).
gül egy rövid adalék Bakoss Sarolta írásá2013 őszén méltó ünnepség kereté- ból:
ben emlékeztünk meg a csurgói reformá„Talán sok lendületet adott neki, a natus templomot építő Verbay Istvánról. Ő gyon meleg, megértő családi szeretet is,
volt a csurgói református gyülekezet első mely életén át végigkísérte. A felesége
lelkésze, aki a legendás emlékű alsoki lel- Török Sarolta, porrogi földbirtokos leánya
kipásztor lányát, Sarkady Júliát vette fele- vele együtt örült, sőt sokszor gyerekesen
ségül. Két lányuk született: Julianna Török ujjongott egy-egy szép új képének. A porMiklós porrogi földbirtokoshoz, Ilona a rogi kúria csöndje, a kertek, a sok szép álfestőművész Bosznay Istvánhoz, Bosznay lat, főleg baromfi, mennyire inspiráló körIstván tanár fiához ment feleségül.
nyezet volt a művész számára!
Bosznay István jó barátságba került a
Hogy pihente aztán ki magát a művész a
vele egy évben született Bakoss Tiborral. gyümölcsfák ápolásában, vejével közösen,
Együtt végezték a budapesti Mintarajz meghitt barátságban, s a gyümölcsszedésIskolát. Bakoss Tibor 1894-től 1921-ig ben! Csak úgy éledett ezektől! És a falu
a debreceni Református Kollégium rajz- népével való meleg kapcsolatban! Szerettanára volt. E közben nősült meg: 1898. ték és bíztak benne. Nyári száraz napokon
augusztus 17-én feleségül vette Török Pál hányszor kérdezték őt: „Uram, milyen idő
–Jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás
porrogi földbirtokos és Török
Pálné szü- lesz; Ráérünk-e
mást dolgozni, vagy menletett Verbay Júlia 18 éves leányát Török jünk a szénához?” Ő ránézett a gyér és
Sarolta Karolinát. Debrecenbe költöztek. kusza ciprusokkal csíkozott kék égre, nap
1898. június 3-án leánygyermekük szüle- felé tartott tenyere mellett, a nap irányátett: Bakoss Sarolta.
ba. Napszivárvány volt látható! Kevesen
Mi hozta a debreceni művészt Csurgóra, látják meg, mert az emberek csak a földre
majd Porrogra? Egyértelmű, hogy Bosznay néznek! „Csak menjenek – kedveseim – a
István barátsága. Bosznay István édesapja szénához és sürgősen forgassák, gyűjtsék
is csurgói volt: a gimnázium neves tanára. össze, hogy holnap behordhassák! Holnap
A festőművész rendszeresen hazajárt szü- estére és éjszakára megjön az eső!”
leihez Csurgóra és felesége édesapjához,
És úgy is lett. Pontosabban megmondta
édesanyjához, felesége testvéréhez, Juli- ő, mint a mai meteorológusok.”
annához. Itt ismerkedhettek meg.
Amikor részére 0-24 óráig tartó ügyeleti
HJ
A jogosultak
1921-ben Bakos Tibor nyugalomba vonult, tevékenységet jelent.

–Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt
rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy
fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel
fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítjuk:
a.) az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen
történő haladéktalan megjelenését,
b.) a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges
azonnali intézkedés megtételét,
c.) szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését.
Az ellátásért személyi térítési díjat kell fizetni, mely jövedelemfüggő
(napi 10 illetve 20 FT).

A jogosultak részére 0-24 óráig tartó ügyeleti
tevékenységet jelent.
A saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt
rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy
fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel
fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítjuk:
a.) az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen
történő haladéktalan megjelenését,
b.) a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges

A készülék igényelhető: Csurgó Járási Család- és
Gyermekjóléti Központ és Szolgálat
8840 Csurgó, Kossuth u. 1
Tel.: 06-82-472-432
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Az alsoki harangok története a Csurgó című
újság 1921-es cikkei alapján
séges pénzösszeget három új harangra. A
gyűjtés meghozta a várt eredményt, sőt a
legnyagyobb harangot, egy közel 7 métermázsásat, Kiss József gazda egymaga, közel 45 ezer korona költséggel ajándékozza
az egyháznak. A másik két harang közül
az egyik 3, a másik 4 métermázsa lesz. A
három harangot a diósgyőri gyár már elkészítette, s a napokban már meg is érkeznek
Alsokba úgy, hogy az ünnepélyes felavatás
is hamarosan megtörténik.”
Csurgó, 1921. július 10.
„Megjöttek az alsoki harangok. Említettük, hogy az alsoki református egyház
közadakozásból három új harangot öntetett. A harangok csütörtökön érkeztek meg
Diósgyőrből a csurgói állomásra, ahonnan
megkoszorúzva szállították el Alsokba, A
felavató ünnepély valószínűleg jövő vasárnap lesz.”
Csurgó, 1921. július 17.
Az Alsoki Református
Templom
„Az alsokiak új harangjai. A világháború folyamán, mint tudvalévő, a legtöbb helyen elrekvirálták az új harangokat, s ágyut,
lőszereket készítettek belőlük. Így történt
ez a községünkkel szomszédos Alsokban
is. Négy harangja volt az alsoki reformátusoknak, s a négy közül hármat be kellett
szolgáltatniuk. A világháború befejezése
után az alsoki református egyház gyűjtést
índított, hogy ekkép hozza össze a szük-

„Harangavatás Alsokban. Megírtuk,
hogy az alsoki református egyház közadakozásból három új harangot öntetett, melyek a napokban érkeztek meg a diósgyőri
vasgyárból. A három acélharangot ma, vasárnap délelőtt 10 órakor avatják fel ünnepies keretek között. A felavatást Németh
Zsigmond alsoki, Németh Károly szobi és
Gál Dénes gigei lelkészek végzik.
Csurgó, 1921. július 31.

VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA

„Harangavatás Alsokban. Lélekemelő
ünnepség folyt le múlt vasárnap az alsoki

Csurgó Városi Kispiac
Vásárolna, vagy eladná termékeit?
Nyitva tartás:
hétfő, kedd, csütörtök,
péntek, szombat:
06:00-tól - 14:00-ig
vasárnap:
06:00-tól - 11:00-ig
Szerda és szombat
kiemelt piaci napok!
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ref. egyházban. A hadbavonult harangok
helyébe megérkeztek az újak, hogy tovább
folytassák, ma bizony fokozott búzgósággal a régi szent hivatást: a magyar haza
iránti szeretetnek és az Istenfélelemnek a
szívekbe plántálását, s hírdessék, hogy ha
istenes és erkölcsös életet élünk, úgy lesz
rajtunk Istennek áldása, úgy remélhetjük
a régi, a dicsőséges Magyarország feltámadását. Szent öröm töltötte el az alsoki
hívek szívét e rájuk nézve magasztos ünnepnapon s örömüket fokozta a környékből oda zarándokolt férfiak és nők, ifjak és
leányok serege, kifejezésre juttatni akarván Krisztus urunk parancsát: „örüljetek az
örölőkkel.”
Az ünnepies istentiszteletre, mely délelőtt 11 órakor volt, már az új harangok
lágy csengésű, szívet megíndító hangja
hivogatta az örvendezőket az Isten házába, hol Németh zsigmond alsoki lelkész
tartott alkalmi prédikációt, megáldva az új
harangokat s az áldozatkész gyülekezetetet. Németh Károly somogyszobi lelkész
pedig egy kis gyermeket keresztelt. Igaz
szeretettel csatlakozunk mi is az alsokiak
öröméhez kifejezve azon óhajunkat, vajha
az a szent hivatás, mit az új harangok kétségkívül önzetlen hazaszeretet, mert ezekre Alsok községben kiváltképpen szükség
van.”
Csurgó, 1921. augusztus 7.

JOGPONT IRODA ÜGYFÉLFOGADÁSA
CSURGÓ, KOSSUTH U. 1.
hónap nap			
		
3.		
		
10.		
január		
17.		
		
24.		

időpont
16.00-19.00
12.00-15.00
16.00-19.00
12.00-15.00

		
február
		
		

7.		
14.		
21.		
28.		

16.00-19.00
12.00-15.00
16.00-19.00
12.00-15.00

		
március
		
		

7.		
14.		
21.		
28.		

16.00-19.00
12.00-15.00
16.00-19.00
12.00-15.00

Várjuk szíves érdeklődésüket!
Üdvözlettel: Dr. Kardos Mónika
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Temetői csendben…
dombtetőt egy hatalmas kripta felett
ékeskedő síremlék, tetején a család nemesi címerével, melynek címerpajzsában egy
ágaskodó oroszlán mellső két lábával egy
keresztet tart. A sírkő feliratát elolvasva kiderül, hogy apa és fia nyugszanak a közös
sírban.
Itt alussza örök álmát Nemes nagy körösi
Dr. KALOCSAY Endre Gyula Úr
Bölcsészettudor, Br. Eötvös Collégium
Tagja
A budapesti VIII. ker. Gyakorló főgimn.
Okleveles Tanára
Szül. 1885. jún. 8. - +1906. decz. 10. Élt
21 évet

Dr. KALOCSAY Endre Gyula és
KALOCSAY Endre sírköve
Sokszor és sokan elsétálunk egy-egy
nagyobb síremlék mellett a temetőkben,
találgatva, hogy vajon kik is nyugszanak
alattuk? A József Attila utcai temetőben
méltóságteljesen uralja a nyugatra néző

Nyitva tartás
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

Nemes nagy körösi KALOCSAY Endre Úr
a csurgói főgimnázium tanára
Szül. 1884. ápr. 8 - +1929. nov. 22.
élt 76 évet
Az édesapa, Nagykőrösi Kalocsay Endre Nagykereskényben, Hont vármegyében született 1854. április 8-án. 1883tól 1917-ig, 34 éven át rendes tanárként
latin filológiát és történelmet tanított a
református gimnáziumban. Ezen kívül ke-

zelte és godozta a gimnázium történelem
szertárát és éremgyűjteményét is. 1899.
szeptember 17-én Csurgón 12-ed magával
református lelkésszé szentelték. 1917-ben
nyugdíjazták. Az intézet értesítőiben több
alkalommal értekezéseket, szakmai lapokban pedig publikációkat is közölt.
1929. november 22-én Csurgón halt
meg, temetése nagy részvét mellett zajlott
le. Az iazgató tanács nevében dr. Bene Kálmán igazgató búcsúztatta, az egyházi szertartást pedig Galgóczy János református
lelkész végezte el.
Az ifjabb Kalocsay Endrének, a több
gyermekes család legidősebb fiának, 21
éves korában bekövetkezett halála mély
megdöbbenést és gyászt váltott ki Csurgó
szerte. A korabeli újságcikk szerint élete
tavaszán, rövid szenvedés után ragadta el
a gyilkos kór.
Az ifjú tanárt minenki jól nevelt, nagy
tudású, szorgalmas, nagyreményű fiatalemberként ismerte. Az 1906. december
12-én tartott temetésén nagy tömeg fejezte ki részvétét a gyászoló családnak.
VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA

CSURGÓI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI IRODA
Csurgó Kistérségi Járóbeteg-szakellátó Központ
8840 Csurgó, Soltra utca 14.
Telefonszám: 82/566-797
E-mail: eficsurgo@gmail.com

9.00-16.00
9.00-16.00
9.00-16.00
9.00-17.00
9.00-12.00

Közhasznú hirdetés
SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT

PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI
PROBLÉMÁKRA?

Ön vagy szerette sérelmet szenvedett pszichiátriai kezelése során? Ne hagyja annyiban!
Tegyünk valamit, hogy másokkal ugyanez már ne történhessen
meg!

Ha gyermeke "tanulási problémára" vagy "viselkedési rendellenesség" miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy
a gyermek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott
emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért
Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is
kérhető a hiperaktivitás témájában.

Vegye fel velünk a kapcsolatot!
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06-1- 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!"

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!"
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Hogyan óvjuk télen az egészségünket?

Orrfolyás, torokfájás, tüsszögés, köhögés – ha beköszönt a tél, megjelenik az
életünkben a megfázás, az influenza is.
Felnőttek, gyerekek egyaránt ki vannak
téve a vírusos megbetegedéseknek. Hogyan védkezzünk ellene? Mit tehetünk immunrendszerünk védelméért?
•
Az első és egyben legfontosabb
dolog, a gyakori kézmosás. A kézmosás,
az egyik legalapvetőbb higiéniai követelmény. Nem túlzás kijelenteni, hogy kezünk
a fertőző betegségek melegágya, hiszen
a mosatlan kézen milliószámra telepedhetnek meg a különféle kórokozók, vírusok, gombák és baktériumok. Ha viszont
tudjuk, hogyan kell helyesen kezet mosni és betartjuk a kézmosás szabályait, jó
eséllyel még időben megszabadulunk az
egészségünket veszélyeztető kórokozóktól. A helyes kézmosás ismérve, az alaposság. A művelet, a WHO ajánlása szerint,
legalább 20 másodpercig tartson, melynek
utolsó része a szárítás, amihez mindig tiszta, száraz törölközőt használjunk.
•
Testünk legfőbb védelmi vonalát az immunkrendszert folyamatosan
gondoznunk kell. Nyúljunk vissza bátran
nagyszüleink praktikáihoz! A fokhagyma
természetes antibiotikum, vírus és baktériumölő hatású ezért csodafegyver a
megfázásos időszakban akár megelőzésként, akár gyógymódként is hatásos. Az
eldugult orr, az arcüreg és a légutak tisztításának legegyszerűbb módja a zsebkendőre csepegtetett illóolajak belélegzése.
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Az eukaliptusz például kiválóan alkalmas
erre. Köhögés ellen az egyik legfontosabb gyógynövény a kakukkfű. Nagyon jó
fertőtlenítő gyógytea készíthető belőle,
mint ahogy a vöröshagymából is. A sós vizes gargarizálás fertőtleníti a torkot és a
légutakat. A reszelt torma kitisztítja a hörgőket, és az arcüregekben lévő dugulást is
képes enyhíteni, míg a gyömbér enyhíti a
köhögést, csökkenti a torokfájást, és egyben a vírusokkal szemben is képes felvenni a harcot.
•
A szaunázás is az egészségmegőrzés eszköze lehet! Míg a betegség kezdeti
és kifejlődött szakaszában nem ajánlott, a
tünetek fokozódásához vezethet, azonban
a lappangási idő alatt feltételezhető, hogy
az erőteljes izzadás, a magas hőmérséklet
következtében a szervezet maga is képes
mozgósítani tartalékait és beindítani az
öngyógyító mechanizmusait. A szakemberek megállípították, hogy a betegség
heveny lecsengése utáni időszakban is
kedvző hatással bír, az óvatos szaunázás
gyorsítja a gyógyulási folyamatot. . Az ember már régóta használja az infravörös hőt
is betegségek, illetve azok kellemetlen
tüneteinek enyhítésére is. Az infraszaunában belső hőmérsékletünk enyhe emelkedésével testünket egyfajta edzésben
tarthatjuk, így az esetleges jövőbeni betegségeknek pl: megfázás jobban ellenáll
szervezetünk.
•
A helyes táplálkozás is immunerősítő hatású! Ahogy azt a reklámokban

is halljuk immunrendszerünk működésében a normál bélflóra jelentős szerepet
tölt be. A tápcsatorna egészségének megőrzéséhez elengedhetetlen az egészséges
táplálkozás. Fontos a rendszeres étkezés,
a jó minőségű, változatos, szükséges vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag
táplálék fogyasztása. Az étrend összeállításakor válasszunk teljes kiőrlésű gabonafélékből készült péktermékeket, zöldségeket, gyümölcsöket, főzelékeket, halakat,
élőflórás natúr joghurtokat. A húsfélék
közül a fehér és sovány húsokat érdemes
előnyben részesíteni. Természetesen elengedhetetlen a megfelelő mennyiségű
és minőségű folyadék bevitele.
•
Bár a hagyományos felfogás szerint a tél a lelassulás, a visszavonulás a
passzivitás időszaka, nagyon fontos az immunrendszereünk erősítéséhez, hogy télen is végezzünk rendszeres testmozgást.
az ideális az volna, ha a hét Az ideális az
volna, ha a hét minden napján tudnánk 1
órát mozogni, sportolni. A hideg ellenére a
szabadban, friss levegőn mozgással eltöltött idő, egyértelműen és mérhetően pozitívan hat. Bizonyos hormonok szintje a
mozgás hatására emelkedik, értve ez alatt
a pozitív stressz-hormonokat, amelyek
mind segítenek az immunrendszer erősítésében, mozgás hatására emelkedik a jó
hangulatért, az örömért felelős hormonok
szintje is.
Mindezeket figyelembe véve és betartva, tudatosan tehetünk a betetgségek
megelőzéséért.
BV
Forrás:
Fókuszban: Mozgás és sport télen
https://mozgasgyogyszer.hu/pages.
php?aid=hazai_hirek_esemenyek&path=hirek&nid=fokuszban_mozgas_es_
sport_telen&Lang=hu
Szauna és egészség http://www.szaunazas.hu/cikkek.php?cikkid=22&oldalszam=37
10 természetes gyógymód megfázás és
influenza ellen – hatékony immunerősítők
https://impressmagazin.hu/11-hatekony-hazi-praktika-gyogymod-megfazas-ellen/
Táplálkozási tippek az immunrendszer
egészséges működésének megőrzéséhez
https://www.webbeteg.hu/cikkek/
idokep/19874/taplalkozasi-tippek
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SPORT

Csurgói TK novemberi meccseredmények
ADAMA Megyei 1.Felnőtt:
2019.10.26.(szombat):Csurgói TK-Tabi VSC:4-4(1-3)
csurgói gólszerzők:Kovács Krisztián 9'(bűntetőből),58',68',
Pákai Gergő 51'.
2019.11.02.(szombat):FC Barcs-Csurgói TK:1-4(1-2)
csurgói gólszerzők:Bódis Gábor 10',Beke Bálint 36',
Kovács Krisztián 49',Soós Gábor 91'.
2019.11.09.(szombat): Csurgói TK-Balatoni Vasas SE:1-1(0-1)
csurgói gólszerző:Kovács Krisztián 54'(bűntetőből).
2019.11.16.(szombat): Nagybajomi AC-Csurgói TK:4-1(0-0)
Megyei U-19(Ifi):
2019.10.26.(szombat):Csurgói TK-Tabi VSC:5-6(3-2)
csurgói gólszerzők:Horváth Szabolcs 6',
Hadi Szabolcs 16',62',Huszka Ferenc 33',Kovács Dávid 84'.
2019.11.02.(szombat):FC Barcs-Csurgói TK:3-2(1-1)
csurgói gólszerzők:Hadi Szabolcs 33',Fábián Levente 66'.
2019.11.09.(szombat):Csurgói TK-Balatoni Vasas SE:0-2(0-0)
2019.11.16.(szombat):Nagybajomi AC-Csurgói TK:1-2(1-2)
csurgói gólszerzők:Losonczi Dávid 6',Tóth Dániel 16'.
Megyei U-16:
2019.11.03.(vasárnap):Csurgói TK-FC Barcs:5-8(4-4)
csurgói gólszerzők:Orsós György 10',Varga Zoltán 15'.22',32',

Vereség a győri fiataloktól
Négy gólos vereséget szenvedett csapatunk november
6-án a győriek kiscsapatától.
A támadójátékunk messze
elmaradt a várakozástól.
A mérkőzés elején kilőttek a
győriek a hetedik percben már
5-2-re vezettek.
A huszadik percben azonban már csak 11-10-ra mentek
a győri fiatalok.
Scholtz Andrea védései fontosak voltak az első negyed
órában.
Pap Mercédesz támadójátéka volt kiemelhető csurgói
részről.
A mérkőzés félidejéig alábbhagyott a csurgói lendület, így
az U19-es fiatal csapat ismét
meglépett, 14-11-el fordultak
a csapatok.
A második félidő első 8 percében motiváltak voltunk, rögtön ledolgoztuk a hátrányunkat
és 15-15 volt az állás.
Ezt követően izgalmas ne-

gyed óra következett, sok rontott lövés mindkét oldalon de
az 52. percre 18-18-as döntetlen állást mutatott az eredményjelző.
Nyolc perc volt vissza amikor Farkas Johanna négy(!) gólt
lőtt a kapunkba..A mérkőzésen
összesen tizenkettőt..
Nem fogtuk őt ki, nem volt
semmi taktikai megoldás ellene.
Mi egy gólt tudtunk nyolc
perc alatt lőni, így kialakult a
23-19-es végeredmény.SOMOGYI,
Ez a vereség rosszkor jött,
nem mondhatjuk hogy elégedettek lehetünk.
Most azonban előre szabad
csak néznünk hiszen holnap
Kozármislenybe utazunk és
100%-os koncentráció szükséges!
Győri Audi ETO KC U19 Csurgói NKC 23-19 (14-11)
Az eredmény alakulása: 7.

Görcsi Milán 87'.
2019.11.15.(péntek):Csurgói TK-Somogysárd SE:2-3(1-3)
csurgói gólszerző:Varga Zoltán 27',88'.
2019.11.17.(vasárnap):Kaposfői KISKE-Csurgói TK:0-7(0-6)
csurgói gólszerzők:Görcsi Milán 6',56',Kovács Ervin 19'.27',
Orsós György 29',35',Magyarósi Martin 40'.
Megyei U-14:
2019.10.25.(péntek):Csurgói TK-Toponár SE:10-1(5-0)
csurgói gólszerzők:Kőszegi Ákos 18',22',34',50'.53',
Varga Balázs 28'.58',Schumann Áron 31',Füstös Márton 39',61'.
2019.11.01.(péntek):Kaposfői KISKE-Csurgói TK:1-5(0-1)
csurgói gólszerzők:Varga Balázs 26',30',Kőszegi Ákos 38',45',
Varga Ádám 50'.
2019.11.08.(péntek):Csurgói TK-Magyaregres SZ.E.:Elmaradt
Forrás: Mindörökké Csurgói TK Szurkolói és sportoldal
Mindörökké Csurgói TK-Csurgói foci a középpontban
HAJRÁ CSURGÓ!!! HAJRÁ CSURGÓI TK!!!
FÜSTÖS LÁSZLÓ
foci-hírszerkesztő
https://www.facebook.com/mindorokkecsurgo
http://mindorokke-csurgoitk.mozello.hu

perc: 5-2, 20. p.: 11–10, 29. p.:
14–11, 52. p.: 18–18, 59. p.:
22–18
Helyszín: AUDI Aréna, Győr

Játékvezetők: Barna Viktor Kovács Bence
Nézőszám: 50 néző
CSNKC.HU

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

Főszerkesztő: Szabó Balázs
Szerkesztők: Balogh Veronika,
Ferletyák Zsanett, Vukk Katalin, 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

Email cím:
csurgo.es.kornyeke@gmail.com

csurgo.hu/csurgoeskornyeke
A Csurgó és Környéke
Közéleti és kulturális lap
2019/11. száma a Nemzeti
Kulturális Alap támogatásával valósult meg.
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CSURGÓI IPARI PARK
A hely, ami lendületbe hozza cégét
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Csurgói Ipari Park Kft. / The Csurgó Industrial Park
Telefon/phone: +36 82/471 388, +36 70/313 8834
E-mail: ipcsurgo111@gmail.com

Polgármesteri

KÖSZÖNTŐ
Csurgó Város Polgármestereként és Csurgó
Város Önkormányzata nevében tisztelettel és
szeretettel köszöntöm a kedves olvasókat és
érdeklődőket!
Engedjék meg, hogy pár mondatban bemutassam a Csurgói Ipari, Logisztikai és Innovációs
Parkot, amely 2000-ben nyerte el az ipari park
címet.
Az ipari parkot a térség iparának fejlesztése
érdekében hoztuk létre a város nyugati oldalán.
Teljes területe körülbelül 6,2 hektár. A fejlesztések előkészítése és az építési beruházások
megvalósítása érdekében megalapítottuk a
teljes mértékben önkormányzati tulajdonban álló Csurgói Ipari Park Kft-t. A kitűzött
céloknak megfelelően jelenleg egy sikeres
beruházás megvalósítása van folyamatban,

amelynek köszönhetően az ipari park belső útjai, csomópontjai és közműhálózata, továbbá a
közúthálózattal való összekötése épül ki.
A beruházások eredményeképpen Csurgó városban olyan befektetési potenciállal rendelkező
terület jön létre, amely alkalmas a vállalkozások
letelepedésére. A betelepülő vállalkozások nem
csupán kedvezményes áron juthatnak majd
területhez, hanem az ipari park nyújtotta előnyök
számos további gazdasági és együttműködési
lehetőséget is teremtenek számukra.
A város polgármestereként bízom abban, hogy
az ipari park fejlesztésével hozzá tudunk járulni a térség gazdaságának erősítéséhez, a vállalkozások növekedéséhez és a munkahelyteremtéshez.

CSURGÓ IPARI PARK

A hely, ami lendületbe hozza cégét

A Csurgó és Környéke Közéleti és kulturális lap 2019/11. száma
a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósult meg.
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