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„Ép testben ép lélek” – Kihívás napja a Városi Óvodákban

A kihívás napja kezdeményezés 1982-ben indult Kanadából,
mikor is két szomszédos település vezetői elhatározták, hogy
egész napos verseny keretében
döntik el, melyik város az aktívabb, sportosabb.
A kihívás napjának sporteseményei hamar meghonosodtak
szerte a világon. Magyarországon 1991-ben rendezték meg
először. A kihívás napját ma

Szentmisével
emlékeztek
Maczkó Gyulára

már egyre több település és
intézmény rendezi meg azzal a
céllal, hogy minél többen kapjanak kedvet a mozgáshoz és az
egészséges életmódhoz.
A Csurgói Városi Óvodákban
már évek óta tartó hagyomán�nyá vált minden év májusában
a Kihívás napi sportvetélkedő
megrendezése. Az intézmény
óvodapedagógusai jól tudják,
hogy a gyerekek elemi igénye

a mozgás, amely fejleszti a
gyermek állóképességét, a test
koordinált mozgását, egyensúlyérzékét,
izomrendszerét,
keringési rendszerét és egész
személyiségét. Ezért is készülődtek napokon keresztül a sorversenyek feladatainak alapos
begyakorlásával.
Ebben az évben az Eötvös
iskola tornaterme adott helyet
a Kihívás napi rendezvénynek.
A megvalósítás körülményeiről Kovácsné Virág Gyöngyi
óvodapedagógust, a rendezvény fő szervezőjét kérdeztük:
Miért tartod fontosnak a Kihívás napját az óvodában?
– Nagyon fontosnak tartom
az egészséges életmódra nevelés elkezdését már az óvodás
korban. Mottóm: „Ép testben ép
lélek!”
A gyermekek már kis korban
ismerkedjenek meg a versenyszellemmel, az együttmozgás
és az egymásért küzdés örömé-

P Á L Y Á Z A T I
A Csurgói Baksay Sándor Alapítvány
a „Baksay Emlékév”
rendezvénysorozatán belül
novella és versíró pályázatot hirdet
Baksay Sándor élete címmel.
Kategóriák: általános iskola, középiskola, felnőtt
A pályázatokat 2016. szeptember 15-ig kell
elküldeni elektronikus úton a
csurgoi.baksay.alapitvány@gmail.com címre

Képzőművészeti pályázatot hirdet:
Maczkó Gyula esperes-plébános úr halálának első évfordulójára emlékezve 2016.
május 13-án pénteken este 6
órakor szentmisét tartottak a
Jézus Szíve templomban.
Áldozatos munkássága végigkísérte életét. Segítő, építő
munkájának hatása az egyháziés civil társadalmi kapcsolatokban egyaránt jelentős volt.
Maczkó Gyula csurgói esperes, plébános atya életének 62.,
áldozópapságának 39. évében
2015. május 12-én hunyt el.
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Baksay Sándor:
Nagymama karácsonya,
Baksay Sándor:
Találták a gyermeket az ő anyjával
novellák illusztrálására.
Kategóriák: általános iskola, középiskola, felnőtt
A pályázatokat 2016. szeptember 15-ig kell elküldeni levélként a Csurgói Baksay Sándor Alapítvány,
8840 Csurgó, Kölcsey u. 11 címre.
Elektronikus úton a
csurgoi.baksay.alapitvány@gmail.com
címre
Eredményhirdetés és a pályaművek bemutatása
2016. szeptember 30-án lesz Csurgón, az Óvárosi Turisztikai Központban lesz. A pályázattal kapcsolatban
érdeklődni lehet a 30/408 1902-es telefonszámon

vel. Örüljenek egymás eredményének. Fogadják el azt is, ha
véletlenül egy-egy feladatot
nem a legsikeresebben teljesítenek.
Miként zajlik egy ilyen rendezvény?
– Olyan játékos feladatokat
próbálok összeállítani, amelyeket az év folyamán a testnevelés foglalkozásokon már
megismerhettek a gyerekek. A
megmérettetésen az óvodánk
mind a 7 csoportjából egy-egy
csapattal vesznek részt a gyerekek. A versenyt bemelegítéssel,
zenés tornával kezdjük. Ezután
következnek a sorversenyek.
Majd az eredmény hirdetés.
Végül minden csapat kap egy
a részvételről szóló oklevelet,
és jutalomképpen minden óvodába új futóbicikliket és futómotorokat is vihettek haza az
apróságok.
VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA

F E L H Í V Á S
A Csurgói Baksay Sándor Alapítvány
a „Baksay Emlékév”
rendezvénysorozatán belül
Néprajzi pályázatot hirdet:
„Baksay Sándor a tudós” címmel.
Helyi néprajzi értékek bemutatása, kiselőadás és
ppt illusztrációval egybekötve:
Ormánság, Kiskunság, Belső-Somogy.
Kategóriák: általános iskola, középiskola, felnőtt
A pályázatokat 2016. október 15-ig kell elküldeni
levélként a
Csurgói Baksay Sándor Alapítvány, 8840 Csurgó,
Kölcsey u. 11 címre.
Elektronikus úton a
csurgoi.baksay.alapitvány@gmail.com
címre
A pályaművek bemutatása és zsűrizése
2016. október 27-én lesz Csurgón,
a „Baksay Emlékhelyek II. Találkozója”
rendezvényen

AKTUÁLIS
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folytatás az első oldalról

II. Csurgói Óvárosi Napok a Csokonai udvarban
Hagyományteremtő szándékkal hozta létre első alkalommal 2015 májusában Ilia
Csaba, a „Csurgói Óvárosi Napok” elnevezésű sport, kulturális és gasztronómiai programsorozatot. A tavalyi sikeres
esemény ez évi ismétlésére
május 14-15-én került sor.
Bár a reggel óta szakadó
eső miatt a nemzetközi kerékpár túrát el kellett halasztani, ennek ellenére sorban
érkeztek az érdeklődők. Ilia
Csaba, a rendezvény házigazdájaként, baráti köréből, még
a horvátországi Djurdjevacról,
magyarul Szentgyörgyvárról is

Németh Istvánné,
Németh István

Szent László Lovagok
hívott vendégeket, kiknek kondérjában már kora délelőtt ott
rotyogott a finom csülkös bableves. Azonban hamarosan a
szép, rózsaszínű magyar malac
is felkerült a nyársra, a kemencéhez pedig az ott sülő pecsenyék és „totyilángos” fenséges
illata, valamint a jó melege
csalogatta az érdeklődőket. A
serpenyőkben pedig a hagyományos lekváros és kakaós palacsinták mellett szalonnás és
káposztás palacsinták is szép
számmal készültek.
Ebéd után, két órakor Németh Istvánné, Magdi csurgói
amatőr festő képiből nyíló kiállítást Vargáné Hegedűs Mag-

gyógy- és élményfürdő
épül, új városi uszodával,
mely a jövőben komplex
wellness
szolgáltatást
kíván nyújtani a sport-,
élmény- és gyógyturizmus területén. Ugyanakkor Csurgó és térségének
is meghatározó turisztikai pillére a nemrégiben
elkészült Történeti Park.
Csurgó
Óvárosának
területén egy komplex
vallási, történelmi, kulturális, turisztikai
központ valósult meg. A történelmi-vallási
értékeket kiaknázva (Johannita rendház,
Máriás-kút legendája, Szentlélek templom)
21 fős, akadálymentesített zarándok-szálláshellyel, konferencia- és kiállítóteremmel zarándokhely alakult, a Mária úthoz
(Közép-Európán átívelő zarándokút) csatlakozva. A vallási turizmus értékeit a középkorban épült, műemléki környezetben
FoTÓ: FERLETYÁK MÁRK

1000 éves múlt várja
Csurgó Óvárosában!

Csurgó ezer éves település Dél-Somogyban, gazdag történelmi emlékekben, természeti értékekben és kulturális
hagyományokban. Az 5200 fős kisváros
hagyományainak, értékeinek ápolásán túl
jelentős hangsúlyt fektet a település korszerűsítésére. Az elmúlt években számos
egészségügyi, oktatási, sport- és turisztikai fejlesztés valósult meg. A kulturális,
turisztikai élet felpezsdítése érdekében

dolna ajánlotta a szépszámú
művészetkedvelő, érdeklődő
közönség figyelmébe. A csodálatos, finom rezgésű festmények és rajzok gazdag formavilága és színessége teljesen
betöltötte a Fehérló vendéglő
nagytermét.
Ezt követően az Iharosi
Szent László Lovagrend Horváth Győző nagymester irányításával korhű ruházatban
színes technikai elemekkel
bővített, élvezetes középkori
harcművészeti
bemutatóval
szórakoztatta a jelenlévőket.
A délután folyamán még a
hirtelen lezúduló, heves zápor
ellenére is folyamatos érkez-

tek az érdeklődők.
Négy órakor „Pillanatok
Csurgó történelméből” című
képkiállítás megnyitására került sor. Vargáné Hegedűs Magdolna saját gyűjtésű fotó és képanyagával mutatta be főként
Csurgó óvárosának múltját,
és az új város kialakulásának
folyamatait. Ezt követően az
újonnan átadott Óvárosi Turisztikai Központhoz sétált át
a szép számú érdeklődő serege, ahol további információkat
kaphattak a Máriás forrás legendájáról, a korabeli Festetics
major életéről, majd megtekinthették az új történelmi emlékhely és zarándok központ
létesítményeit is.
Az est folyamán a HBL rockzenekar és a No Load rock
együttes a vendéglő pincéjében szórakoztatta a szép számban összegyűlt, többnyire fiatalokból álló társaságot.
Vasárnap 11 órakor az óvárosi Szentlélek templom búcsúi szentmiséje zárta a II.
Csurgói Óvárosi Napok rendezvényeinek sorát.
ILIA CSABA
VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA

található Szentlélek templom, a Máriás kút
és a középkorban letelepedett johanniták
legendája képezi. A történelmi, kulturális
örökségre építve, tanösvény valósult meg
parkolóval, fogadótérrel, shoppal, interaktív szoborparkkal, reneszánsz labirintussal, kerttel, élő honfoglalóval. A tanösvény
10 különböző interaktív állomással, egyedülálló történelmi utazást nyújtva várja
a tanulni vágyó látogatókat, amelyek a
honfoglaló magyaroktól egészen az ország
három részre szakadásáig mutatják be a
magyar történelem nevesebb eseményeit.
Valamennyi állomás kitér a helytörténeti
oktatásra is. A hamarosan megnyíló park
kínálatát színesítő, egyéb vonzerőként a
környéken található kézművesek, lovagrendek, zenészek, színjátszó csoportok is
lehetőséget kapnak bemutatkozásukra és
a közönség szórakoztatására.
Látogasson el Csurgóra és legyen részese egy egyedülálló élményekkel teli történelmi utazásnak!
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Harminc éve halt meg Pókos Ferenc, Medgyasszay Gy. Béla és
Raksányi Lajos gimnáziumi tanár
Fájdalmas éve volt 1986 a csurgói diákságnak .és Csurgó társadalmának. Ebben
az évben a Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium három meghatározó egyéniségétől
is végső búcsút kellett vennünk. Életútjukat külön- külön kívánjuk felidézni. Születésnapja, május 23 ürügyén elsőként
Raksányi Lajosra emlékezünk.
Raksányi Lajos gimnáziumi tanár
(1925-1957)
Szigetváron született 1895-ben. Édesapja, Dr. Raksányi Árpád a szigetvári kórház
alapító főorvosa, édesanyja, Bohár Ilona a
somodori tanító lánya volt. Elemi iskoláit
Somodorban, a nagyapja iskolájában járta,
majd a szigetvári állami polgári fiúiskolában járt egy évet. 1905-től 1911-ig a Csurgói Református Főgimnáziumban végezte
a gimnázium II-VII. osztályát. A Budapesti
Lónyai Református Gimnáziumban érettségizett. 1912 és 1915 között elvégezte a
Képzőművészeti Főiskola első két évét és a
harmadik félév felét. Ezt követően három
és fél évig katona volt. Mint műszaki szakaszparancsnok, részt vett Doberdó, Volhínia, Erdély ütközeteiben. 1918 márciusa és
májusa között szabadsága alatt vizsgát tett
a főiskolán három év anyagából. Nyáron a
pécsi katonai kiállításon szerepelt a fronton festett 32 képével. 1919 áprilisától a

tanév végéig mint fizetés nélküli tanár működött a Csurgói Református Gimnáziumban. 1920 és 1925 között mint helyettes
tanár Kaposváron, Csongrádon, Dombóváron és Budapesten tanított. 1922-ben
Raksányi Lajos és Martyn Ferenc kiállítás
volt Kaposváron. 1923 nyarán részt vett
Pécsen, a Csók István Művésztelepen rendezett tanfolyamon. 1925-ben egykori
rajztanárának, Szántó Jánosnak a nyugdíjazása után kinevezték állandó rajztanárnak a csurgói gimnáziumba. 1927-ben
tanulmányutat tett Bécsbe és Münchenbe.
1928-ban házasságot kötött Fest Saroltával. 1929-ben született Magdolna, 1934ben Olga leányuk. 1937 és 1941 között a
pécsi tankerület iskoláiban a rajz középiskolai tanulmányi felügyelője volt. 1943
és 1967 között a Somogy Megyei Képzőművészek Szövetségének tagja. 1944
novemberében a front közeledtével a család Szombathelyre majd Németországba
menekült. Bajorországban, Oberhachingban, az Inn és a Salzsach folyó között Oh
báró tanyáján megrendelésre 24 portrét és 46 tájképet festett. 1946-ban tért
haza. Több tárlaton megjelent a képeivel.
1957. augusztus 16-án vonult nyugdíjba,
de óraadóként még hosszú ideig tanított.
Mennyiségtant, rajzot, görög pótló rajzot,
szépírást, művészettörténetet, magyart,
honvédelmet, ábrázoló geometriát, egész-

ségtant tanított. Ezekben az években lett
termékeny, elismert alkotó. Megkapta a
„Tegyünk többet Somogyért”, a „Művészeti Díjat”. Számos nagynevű művészt,
Schmidt Bélát, Soltra Elemért indította el
a pályáján. A rajztanárok sorát nevelte ki.
1986. november 3-án halt meg. Csurgón
van eltemetve. Magdolna és Olga leánya a
csurgói gimnáziumban érettségizett.
Aki többet szeretne megtudni róla,
felsoroljuk a legfontosabb lelőhelyeket is:
Csurgó és Környéke, 1994/12., Gulyásné
Raksányi Olga: Raksányi Lajos tanár és Festőművész. Csurgó, 2011. Csurgói Könyvtár
XXIII., Raksányi Lajos tanár és festőművész. In: Csurgó és környéke kalendáriuma
1986-1987. Csurgó, 1985, Raksányi Lajos
(1895- 1986) Évkönyv, 1988, Raksányi
centenáriumra készül Csurgó. Csurgó és
Környéke, 1995/7., Száz esztendeje született Raksányi Lajos. Csurgó és Környéke,
1995/5. Raksányi Lajost ünnepelte Csurgó- születésének 100. évfordulóján. Csurgó és Környéke, 1995/6., Gulyásné Raksányi Olga – Nébli László: Válogatás Raksányi
Lajos csurgói festményeiből. Csurgó, 2014,
Belsősomogy, 1937. febr. 14., Ötven éve
halt meg Raksányi Lajos festőmóvész.
Csurgó és Környéke, 1991/11., Csurgó és
térsége, Budapest, 1999, Évkönyv, 1926,
Évkönyv, 1939
H.J.

Ideiglenesen bezárt a MÁV-START Zrt.
csurgói belföldi jegypénztára

A modernkori népvándorlás témájáról
tartottak előadást Nagyatádon
FoTÓ: FERLETYÁK MÁRK

Határozott időre szünetel a MÁV-START Zrt. csurgói jegypénztára. 2016. május 6 és május 31 között az utazáshoz szükséges
jegyeket a vonaton lehet megvásárolni - áll a csurgói pénztárnál
kifüggesztett értesítőben:
„Tisztelt utasunk! Értesítjük önöket, hogy a pénztár, 2016. május 6-május 31-ig zárva tart. Menetjegyet a vonaton pótdíj felszáA modernkori népvándorlás témájával szervezett előadást má- mítása nélkül szolgáltatnak ki. Kellemes utazást kívánunk!”
jus 3-án a Civil Összefogás Fórum, valamint a Nagyatádi Erdélyi
CSÉK
Kör Nagyatádon. Az esemény Dr. Orbán Csaba, a Nagyatádi Erdélyi
Meghívó
Kör elnökének megnyitó gondolataival indult, melyet Szászfalvi
László országgyűlési képviselő köszöntője követett. A térség orA csurgói Fehér-ló vendéglőben megrendezésre kerülő
ingyenesen látogatható „Óvárosi történelmi esték” című
szággyűlési képviselője beszédében felhívta a figyelmet az unikulturális előadás sorozat következő előadásaira:
ós kötelező betelepítési kvóta beláthatatlan következményeire
és mindenkit arra biztatott, hogy a kvóta ellenes népszavazáson
Templomosok és Johanniták Csurgón
vegyen részt az ország megvédése érdekében. Az esemény ifj.
Előadó: Vörös Mátyás
Lomnici Zoltán szakmai előadásával folytatódott, aki tényadatok,
Ideje: 2016. június 10., péntek, 20 óra
továbbá a nemzetközi jogi helyzet vázolásán túlmenően számos
Két évszázad a cenzúra fogságában
konkrét esettel szemléltette, hogy csak a magyar kormány követElőadó: Szabó Sándor
kezetes migrans politikájával lehet megálljt parancsolni az illegáIdeje: 2016. július 2., szombat, 19 óra
lis migrációnak.
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Szászfalvi László: A 2017-es költségvetési törvényterv az adócsökkentés és
az otthonteremtés költségvetése

A 2017. évi állami költségvetésről tartott sajtótájékoztatót
Szászfalvi László országgyűlési képviselő. Magyarország ma már
stabil lábakon áll: növekszik a gazdaság, visszafizettük az IMF és
az Európai Unió hitelét, csökkenő pályára került az államadósság.
A magyar reformok működnek, és ennek köszönhetően a jövő évi
költségvetés biztosítja, hogy minden magyar ember tehessen egy
lépést előre a saját életében. A 2017-es költségvetés mindenekelőtt az adócsökkentés és az otthonteremtés költségvetése lesz.
A kormány elfogadta és beterjesztette a Magyar Ország�gyűlés elé a 2017. évi költségvetési törvényjavaslatot. Ennek a
törvényjavaslatnak a vitája a következő héten fog megkezdődni az Országgyűlésben. Röviden összefoglalva a magyar jövőévi
költségvetési törvényterv lényegét azt tudom mondani, hogy ez
az adócsökkentés és az otthonteremtés költségvetése. Számtalan olyan fontos lépés történhet meg a következő esztendőben,
amelynek az alapjait megteremtettük az elmúlt esztendőkben.
Mindezen lépéseket már nem az állam hitelfelvételével tudja finanszírozni a Magyar Állam. Elérkeztünk abba az időszakba, amikor azt mondhatjuk, hogy minden kormányzati intézkedésnek
megvan a magyar gazdasági alapja és a magyar költségvetési
alapja és ezért nem kell a magyar államadósságot tovább növelni,

sőt csökkenteni lehet a magyar államadósságot. A saját gazdaságunk és a saját társadalmunk munkája teremtette és teremti meg
a költségvetési, pénzügyi feltételeit mindezen programoknak hangsúlyozta a térség országgyűlési képviselője.
2017-ben továbbra is 15% lesz a személyi jövedelemadó kulcsa, amely az egyik legalacsonyabb Európában. Ugyanakkor más
területeken is folytatódik az adócsökkentés, hiszen 2017. január 1-től 27%-ról 5%-ra csökken a legfontosabb élelmiszerekre
(tej, baromi, tojás) vonatkozó ÁFA. Ezt megelőzően a sertéshúsra
vonatkozó áfa már 2016-ban ilyen mértékben csökkent. Szintén
csökkenti az adóterheket, hogy 18%-ra csökken az éttermi szolgáltatásokra és az internet-hozzáférésre vonatkozó áfakulcs. A
gyermeket nevelő magyarok a továbbiakban is számíthatnak a
családi adókedvezményre. Ennek havi összege a kétgyermekes
családok esetében 2017 januárjától 15 000 forintra nő gyermekenként. A fiatal házasok is kapnak adókedvezményt, adóalapjukat
jelentősen csökkenthetik. A családokat segítő adócsökkentések
érdemben hozzájárulhatnak a kedvezőtlen demográfiai folyamatok megállításához. A kormány álláspontja szerint a saját otthon
megléte a polgári berendezkedés egyik legfontosabb előfeltétele. Ezért a költségvetés továbbra is jelentős forrásokat biztosít az
otthonteremtési programra. Ennek legfontosabb elemei az új és
használt lakás vásárlására is felhasználható családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK), az államilag támogatott kedvezményes
hitel, valamint az áfacsökkentés. A cél az, hogy minden magyar
ember saját lakáshoz vagy házhoz jusson, elérhető áron. 2017ben is folytatódnak az életpályaprogramok. Ennek keretében tovább nő a rendvédelmi dolgozók, a felsőoktatásban dolgozók és
a pedagógusok fizetése. Folytatódik az állami tisztviselői életpályamodell is. A fentiek mellett kiemelt cél, hogy az elmúlt évekhez
hasonlóan megőrizzük a nyugdíjak értékét. A költségvetés ehhez
minden szükséges forrást biztosít. A kormány előterjesztése alapján jövőre jelentős többletforrások állnak majd rendelkezésre az
egészségügyi és szociális területen. Azt szeretnénk elérni, hogy
tovább javuljon az ellátás színvonala, és az egészségügyi dolgozók megbecsülést kapjanak mindennapi munkájukhoz. A 2017-es
költségvetés az oktatás és a kulturális szféra számára is többletforrásokat biztosít.
SZB
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Állásajánlat - családsegítő munkakör betöltésére!

Helyzetkép a Sótonyi
László Sportcsarnokról

FoTÓ: FERLETYÁK MÁRK

Csurgó Járási Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat a „Közalkalmazottak jogállásáról
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Csurgó Járási Család-és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat családsegítő munkakör betöltésére.

Megkezdődtek az új Városi
Uszoda alapozási munkálatai.
A pince szintig a falazatok elkészültek, a nagy medence zsaluzata és vasalata készül, melyet
a következő lépésben kibetonoznak. A pince szint feletti
födém zsaluzatának készítése
zajlik.
A sportcsarnok déli részén
gipszkartonozási munkák zajlanak, valamint a gépészeti alapcsöveket (szellőzés, fűtés, víz,
szennyvíz) húzták be, illetve a
villamos rendszerek készülnek
(világítás, gyengeáram...). A
csempézés elkészült, jelenleg
gépészek dolgoznak, akik többek között a kazánház átalakítását végzik.
A déli oldal befejezését követően, a munkálatok az északi
oldalon folytatódnak.
SZB

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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A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Somogy megye, 8840 Csurgó, Kossuth utca 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Család-és gyermekjóléti szolgáltatás családsegítői tevékenységének ellátása a szociális munka módszereivel. Hivatalos ügyintézésben segítségnyújtás, nevelési, életvezetési tanácsadás, komplex családgondozás.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
§ Főiskola, szociális szakvégzettség., § Magyar állampolgárság, § Büntetlen előélet. §
riás jogosítvány.

B kategó-

Előnyt jelentő kompetenciák:
§ Empátia, § Alkalmazkodó és problémamegoldó képesség. § Önállóság. § Terhelhetóség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§ Képesítést, végzettséget igazoló okiratok másolata, § Szakmai önéletrajz. § Három hónapnál
nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, § Nyilatkozat arról, hogy a pályázatban foglalt személyes adatokat és a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhessék. § Nyilatkozat arról, hogy az
1997. évi XXXI. tv. 15. §. (8) bekezdésében található kizáró okok nem állnak fenn.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Buzásné Mester Bernadett nyújt, a 205305541 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§ Postai úton, a pályázatnak a Csurgó Járási Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat címére
történő megküldésével (8840 Csurgó, Kossuth utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 825/2016 , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.
vagy
§ Személyesen: Buzásné Mester Bernadett, Somogy megye, 8840 Csurgó, Kossuth utca 1. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatot elnyerő próbaidő kikötésével kerül alkalmazásra. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Csurgó Város honlapja www.csurgo.hu 2016. május 17.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. május 15.
A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

OKTATÁS
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Események a Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnáziumból
Tánctábor 2016 - elindult a jelentkezés

tér 9. Fax: 82/471-024

lyen végzett.

Konfirmációs vizsga – 2016

Eredmények a „Spiel und Gewinn!”
német nyelvű levelezős versenyen
Egyéni versenyzőink közül Kovács Johanna a 13. , míg László Luca a 19. helyet
szerezte meg a 95 fős mezőnyben. Csapatversenyben hatodik osztályosaink (Kránicz
Kornélia, Nagy Rebeka, Varga Martin) a
11.helyen, negyedikes csapatunk (Kálmán
Kitti, László Zsófai, Vizáver Emma, Varga
János) a 17. helyen végzett.

Szülők, nagyszülők életmeséi

Iskolánk idén már hatodik alkalommal
szervezi meg néptánctáborát, ahová várjuk a az érdeklődők jelentkezését! A 2016.
június 21-25. között rendezett egész hetes programban a tánctanulás mellett sok
más kaland és játék várja a résztvevőket. A
tánctábor szakmai vezetője Márton Sándor
és a muzsikát a zalai Harangláb együttes
adja, Schreiner Jenő prímás vezetésével.
Tánctanáraink lesznek: Péter Katalin, Kristóf Dániel és Kócza Attila.
Idei táborunkban kétféleképpen lehet
részt venni. lehetőség van bennalvósan,
illetve napközis rendszerben táborozni! A
tánctanulással, kézműves programokkal,
játszóházzal, táncházakkal teljes programok mellett a tábor zárónapján részt veszünk a Református Egyházi Napok Dunántúl nevű egyházkerületi fesztiválon!
A bennalvós tábor részvételi díja 14.000
Ft (csokonais diákoknak 7000 Ft), amely
tartalmazza a tánctanulást, foglalkozásokat, szállást és teljes étkezésellátást. A
napközis tábor (naponta 9:00-16:00) részvételi díja 8000 Ft (csokonais diákoknak
4000 Ft), amely tartalmazza a tánctanulást, foglalkozásokat, ebédet és uzsonnát.
A részvételi díjat az iskola pénztárában,
vagy a 11743088-20004271 számlaszámra utalással lehet befizetni.
Jelentkezési lap kérhető az iskola titkárságán, vagy letölthető az iskola honlapjáról. A kitöltött és aláírt jelentkezési lapot
legkésőbb 2016. május 30-ig az alábbi
címre kérjük eljuttatni: Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium 8840 Csurgó, Széchenyi

Iskolánk vizsgarendje szerint minden
évben a hetedik évfolyamon a református
diákok hittan vizsgát tesznek, melyet az illetékes gyülekezetek bevonásával és jóváhagyásával konfirmációs vizsgaként igazol
intézményünk. Azonban a konfirmáció a
Csokonaiban ennél messze több és erről ahogy az elmúlt években elődeik - az idei
konfirmandusok: Telkes Kitti, Csapó Máté,
Kovács Márk és Soós Máté felkészültsége,
lelkesedése adott igazolást. Felkészítő lelkészük-vallástanáruk, Oláh Ilona nagytiszteletű asszony

A Mosolyvirág Nagycsaládosok Debreceni Egyesülete 2008. óta minden évben
kiírja a „Szülők, nagyszülők életmeséi”
című pályázatot. Iskolánkból Füstös János
5. osztályos tanuló indult a pályázaton. A
második korcsoportban (5-8. osztály) harmadik díjat nyert „Az öreg kovácsműhely”
c. munkájával. A díjat Budapesten az Országházban vehette át a Parlament alelnökétől.

Csokonais siker - második hely a
Kutató Gyerekek XV. Tudományos
Konferenciája országos döntőjében

Versenyeredmények
Országos ELSŐ HELY a MOZAIK országos döntőben

Hat csokonais általános iskolás diákunk
jutott országos döntőbe idén a Mozaik kiadó országos tanulmányi versenyén. Idén
a legjobb eredményt Melles Máté (7.o.)
érte el, aki kémia tantárgyból ORSZÁGOS
ELSŐ HELYET SZERZETT. Zsíros Ildikó (7.o.)
kémiából a 8., Németh Olga (8.o.)biológiából a 11., Pandur Dóra (8.o.) biológiából a
27., Tóth Árpád (8.o.) biológiából a 28., Kovács Farkas (2.o.) matematikából a 28.he-

Németh Olga, iskolánk 8. osztályos diákja második helyen végzett az Életviteli és
gyakorlati ismeretek szekció Kutatásmódszertan kategóriájában. Kutatási témája az
élsport és a tömegsport összehasonlítása
előnyök és hátrányok szempontjából. Felkészítő tanárai: Mellesné Fonyogáb Kornélia és Varga Jolán.
CSVMRG
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A Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium irodalmi sorozata
A Bárka folyóirat volt irodalmi sorozatunk következő vendége
Farkas Wellmann Éva költőt,
szerkesztőt, Elek Tibor irodalomtörténészt, a lap főszerkesztőjét és
Orbán János Dénes költőt fogadtuk
irodalmi sorozatunk májusi programjában. Vendégeink az érdeklődő diákoknak a folyóirat-készítés
műhelytitkaiba adtak betekintést
egy szemináriumi foglalkozáson,
majd a nyilvános pódiumbeszélgetésen kérdeztük őket versekről,
kötetekről, tanulmányokról és a folyóirat-szerkesztés és kiadás szépségeiről, illetve nehézségeiről. A
program egyben a legfrissebb Bárka bemutatója volt!

Irodalmi sorozatunk
vendége: Lackfi János

júniusi

„Író, költő, műfordító, tűzoltó,
katona, vadakat terelő juhász.” sorolja magáról júniusi vendégünk,
Lackfi János és hozzáteszi: „30
könyv, 17 év tanítás, 6 gyermek,
100 fellépés évente, 1000 aprócikk”.
2016. június 3-án, pénteken két
helyen is találkozhatnak vele az érdeklődők: 9.30-tól a Kisiskolában
(Csokonai u. 22.), 11 órától a Díszteremben. Utóbbin - természetesen
- Versújraírók is lesznek!
Lackfi János bemutatkozása
szerzői oldalán: „1971-ben születtem Budapesten. Író, költő, műfordító, szerkesztő vagyok. Harmincnál több könyvet írtam, felét
felnőtteknek, felét gyerekeknek,
harmincegynéhányat pedig lefordítottam franciából. Megzenésített verseimből négy CD-nyi került kiadásra, Lovasi András, Malek
Andrea, Herczku Ágnes és mások
előadásában. Tizenhét évig tanítottam a Pázmány Péter Katolikus
Egyetemen. 1999-től a Nagyvilág
világirodalmi folyóirat szerkesztőjeként tevékenykedem. 2003-tól
2011-ig a Műfordítók Egyesülete
elnökségi tagja voltam. Humoros
identitásesszé-kötetem, a 2012-es
Milyenek a magyarok? huszonötezer példányban fogyott el, foly-
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tatása, a 2013-ban publikált
Milyenek MÉG a magyarok?
tízezer példánynál tart. 2014ben látott napvilágot a novellákat tartalmazó Három a

magyar igazság. Megtisztelő,
hogy elnyertem többek közt
a József Attila- és a Prima
Primissima-díjat.
Zsámbékon élek feleségemmel és öt

gyermekemmel.”
CSVMRG
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Együttéléstől a Holokausztig
Tények és adatok a csurgói zsidóság történelméből
1944. június 15. Büchler Noémi, az 1931. június 15-én született csurgói zsidó kislány 13. születésnapja. A kegyetlen végzet
azonban több más csurgói sorstársával együtt a halálának napját
jelölte ki a auschwitzi tábor gázkamrájában.
A zsidók és keresztények közötti együttélést már a kereszténység kezdete óta hol a kölcsönös segítés, hol konfliktusok sorozata
jellemezte, melynek alapját főként a vallási különbségek okozták.
Magyarország területén, a római Pannónia provincia városaiban
már az i. sz. 2. századtól kimutatható a zsidó kereskedők, iparosok
jelenléte.
Csurgó, 1726-tól, mint a Festeticsek uradalmi központja, a
mikrotérség legnépesebb települése vonzó lehetőségekkel bírt
a 18. század elején a Magyarország belső területei felé húzódó
zsidóság számára, hiszen fontos kereskedelmi utak találkozásánál feküdt, s kiterjedt piackörzettel rendelkezett. A zsidók iránti
toleranciájukról is nevezetes Festeticsek főként zalai, keszthelyi,
nagykanizsai birtokaikról telepítették be az első zsidó családokat.

Zsidó kereskedő a 17. században
Az 1746. évi népszámlálás szerint a településen még csak
egyetlen zsidó család élt, azonban a zsidó lakosság már a 19.
század elejére akkorára nőtt, hogy hitközséget lehetett szervezni. A mai Rákóczi utca 75., 77., 79. számú házak helyén lévő nagy
telket a Festetics család ingyen mérette ki az első, név szerint is
ismert Mayerhofer családnak. A Chevra Kadisát, a Szent Egyletet
Mayerhofer Salamon földbirtokos alapította 1827-ben. Zsinagógát 1840-ben építettek.1850-ben 2 tanerővel működő 6 osztályú
elemi iskolát létesítettek, amely máig áll a Petőfi tér 6. sz. alatt.

Jobbról a középső, három kis ablakos épület, a volt Zsinagóga
Ugyancsak 1850. alakult meg az Izraelita Nőegylet, 50 taggal,
Schlesinger Jakabné vezetésével. 1859-ben választották meg
Lőwi Sámuelt, az első rabbit. Később aztán olyan nagy hírű rabbik szolgáltak Csurgón, mint Venetianer Lajos, híres történetíró,
későbbi újpesti főrabbi, és Dr. Wellesz Gyula, irodalomtörténész.
A helyi zsidóság az 1869-es kongresszusuk után a neológ, az újításra és egyenjogúsításra törekvő irányzatot választotta.
A zsidóság folyamatos beilleszkedési törekvései ellenére 1883
nyarán keresztény fiatalok provokációkba kezdtek a zsidók ellen,
melyből pofozkodás, verekedés,
rongálás, fosztogatás lett. Végül
a kiérkező pandúrok, és katonák
vetettek véget az atrocitásoknak.
A Csurgóra folyamatosan betelepülő zsidóság a térség legnagyobb tőkeerejét hozta magával.
A 19. század elején működő mindDr. Venetianer Lajos
három téglagyár zsidó családok
(1867–1922),
Csurgón rabbi:
tulajdonában volt. Jünker Gusz1893–1896
táv, Schlésinger Jakab és Traubermann Ádám téglagyáraiban sok helyi és környékbeli, főként
családfő talált biztos fizetést ígérő munkát. Jünker Gusztáv volt
az első Alsok-Sarkadi Tejszövetkezet megalapítója. Kereskedelmi
tevékenysége révén a Monarchia egész területére szállították az
alsoki tejből készült termékeket, biztosítva ezáltal a szarvasmarha tenyésztés jövedelmezőségét.
Traubermann Ádám téglagyárának jövedelméből 1899-ben
építette fel a mai Városi Könyvtárnak is helyet adó egykori lakóházát és a Kossuth u. 22. sz. alatti impozáns raktárépületet.
Mayerhofer Ödön zsidó bankár volt 1908-ban a mai Városháza
épületének finanszírozója.
A zsidók neológ, haladó irányzatuk ellenére is hűen ragaszkodtak hagyományaikhoz, miszerint a zsidó halottat zsidó temetőbe
kell eltemetni. Előírásaik szerint a temető lakott területen kívül, a
szélső háztól több méter távolságra, bekerítve kell hogy legyen.
Csurgón máig is látogatható a zsidó temető, melynek legrégebbi sírkövei 1830 és 1944 között kerültek a helyükre. A hitközség
gazdagságát jelzi, hogy állt előtte egy csőszház ravatalozóval, va-
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lamint egy pajta halottaskocsival.
Az ország lojális polgáraiként kivették részüket a kötelezettségekből is. Az első világháborúba Csurgóról 48 zsidó katona vonult be. A hősi halottak száma 13 volt. A háborút követően 1919
szeptemberében 7-en estek áldozatául egy értelmetlen vérengzésnek. Az áldozatok neve: Szabó Lipót tanító, dr. Kasztl Jakab
ügyvéd, Reményi Béla kereskedő, Sugár Ármin a villamosüzem
vezetője, Armuth Dezső könyvelő, dr. Dohány Jenő járásbírósági
jegyző és Molnár János zákányi fűtőházi főnök.
1929-ben 55 kereskedőt, 7
kisiparost, 6 ügyvédet, 6 gazdálkodót, 4 magántisztviselőt, 2
köztisztviselőt, 2 vállalkozót ,2
tanítót, 2 magánzót, 1 orvost, 1
mérnököt, 5 munkanélkülit és 4
közadakozásból élőt jegyeztek fel
a zsidó összeírásokban. Az egyre
gyarapodó, polgárosodó zsidóság
sokat tett Csurgó gazdasági, kereskedelmi és pénzügyi életének
Szabó Lipót, az 1912-ben
fellendítéséért. A két világháború
miniszteri kitüntetéssel
jutalmazott izraelita tanító között egy újság, egy kulturális és
jótékony célú nőegylet, egy bank,
három téglagyár, egy faáru- és botgyár, kettő építőanyag kereskedés, számtalan ruhaüzlet, vegyeskereskedés, felvásárló telep, továbbá pékség és vendéglő állt zsidó tulajdon vagy irányítás alatt.
A legnagyobb szellemi vagy anyagi tőkeerővel rendelkező családok (zárójelben a névmagyarosítás előtti nevek): Mayerhofer,
Kreisler, Radó, Jünker, (Kasztl)Kaszás, (Kohn)Kovács, Trauberman,
Meller, (Eisler)Erdős, Lang, Schlesinger, (Ritter)Reményi, Grünfeld,
Weisz hosszú évtizedeken át dolgoztak Csurgó gazdasági, kereskedelmi és kulturális életének fellendítésén. Kiterjedt nemzetközi kapcsolataik révén Európa számtalan országába juttatták el a
csurgói termékeket.
A mai Csurgó városképét emblematikusan meghatározó több
lakóház is zsidó tulajdon volt. A máig álló Meller kastély, a Széchenyi tér 2., 6., 9., 10., 15., 19., a Petőfi tér 3., 6., 8., 10., a Kossuth
u. 2., 11., 23., 25., a Csokonai u. 1., és a Rákóczi u. 10., 20., 22., 110.
épületek a zsidó vagyonok elkobzása után kerültek állami, majd
kiutalásuk vagy vételük után magántulajdonba.

A Meller Henrik nagybérlő által építette „kis kastély”, előtérben a családdal
Csurgón 1941-ben 149, Alsokban 4 zsidó lakott. A II. világháborús front előrenyomulása miatt a csurgói járás már 1944 tavaszán hadműveleti területté vált, így onnan már akkor elkezdődött
a zsidók deportálása. A járás 205 zsidó lakosából 165 főt deportáltak A. A zsidókat először Csurgón a Schlésinger téglagyárba,
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majd a barcsi gyűjtőtáborban helyezték el, ahonnan hivatalos
iratok szerint 1580 főt deportáltak Auschwitzba. Az első szerelvényeket 1944. május 26-án indították el a Barcs-Gyékényes-Nagykanizsa útvonalon. A kivégzéseket több ütemben hajtották végre.
A csurgói zsidókat 1944. június 15., július 15. és augusztus 15-én
végezték ki a legnagyobb számban.
Egész nagy családok vonultak együtt a gázkamrákba. A
Weisz-Varsányi család 12, a Deutsch-Dénes család 8, a Kasztl-Kaszás család 6 tagja lett egymásba kapaszkodva az értelmetlen
pusztítás áldozata. A Rónai család 4 gyermeke közül az 1937. június 23-án született Irént, a 7. születésnapja előtt 8 nappal szüleivel, testvéreivel együtt küldték a halálba.

Útban a gázkamrák felé
A haláltáborokban meggyilkoltak kilenctizede, 1 millió ember
volt a zsidó, közülük minden harmadik áldozat magyar állampolgár volt. Auschwitz-Birkenau nem csak a világ legnagyobb temetője, hanem a legnagyobb magyar temető is: soha sehol nem öltek
meg annyi magyart, mint itt. Magyarországról 569 ezer, Csurgóról
Szili Ferenc könyvének adatai alapján 99 zsidót deportáltak, de az
eltűnt, vagy a félelem miatt öngyilkosságot elkövetett személyekkel együtt ennél jóval több a csurgói áldozatok száma.
Büchler Noémit, a 13. születésnapján, június 15-én küldték a
gázkamrába. Családjával, nagyszüleivel, szüleivel és 15 éves bátyjával együtt érte utol a végzete. Ha élne, június 15-én 85 éves
lenne. Bizonyára gyermekei, unokái köszöntenék ezen a napon.
Azonban 13 évnél nem érhetett többet. Élete utolsó napján születésnapi gyertya helyett csak a krematórium lángnyelvei világítottak neki.
A gyász a véget jelzi, de
ugyanakkor az eltávozottakat dicsőíti. Ameddig az
utolsó gyertya is ég, nem
felejthetjük el az igazak
emlékezetét. – mondják a
zsidó szólások.
VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA
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Csurgói produkció, csurgói szereplők, csurgói rendező
Szép nyári nap…. – ritkán tölti meg a város közösségi házát az érdeklődők tömege. Idősek, fiatalok egyaránt nagy várakozással telve, talpalatnyi helyet alig hagyva türelmesen várták, hogy az előadás elkezdődjön. És akkor felgördült a függöny… Ismert darab, még ülve is táncra ingerlő slágerek és a már nem először összeállt társulat tagjai ismét bebizonyították tehetségüket. A hatás nem maradt el, a közönség állva tapsolt perceken át. Csehné Varga Csilla, a Kolping Nagyváthy
János Középiskola magyar szakos tanára, a darab rendezője, aki az egész produkciót koordinálta, összeállította, válaszolt
kérdéseinkre:

Honnan jött az ötlet, hogy egy
ilyen jellegű produkciót állítsatok össze?
- Nem is tudom… talán az 56
csepp vér című musical kapcsán
gondolkodtam először el azon,
hogy ezt én hogyan csinálnám
meg… Persze volt előzménye,
hiszen magyar szakos tanárként többször állítottam össze
iskolai és városi ünnepségek
műsorait, és ezek között már
volt egy-két színdarabhoz hasonló próbálkozás. Az első komolyabb kísérletünk talán Jókai Egy bál című története volt,
amelyet egy március 15.-ei ünnepségre dolgoztunk fel. Ilyen
„kicsiben” indult. Aztán később
nagyon tetszett a közönségnek
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egy, a magyar kultúra napjára
készített előadásunknak, ezzel
2011-ben a Festetics Városok
találkozóján is részt vettünk.
Különlegessége volt, hogy nemzeti rockdalos élőzenét játszottunk az iskola zenekarával, a
Magyar Hangokkal. Azt hiszem,
innen jött az ötlet, hogy mivel
vannak jó hangú, jól zenélő
gyerekek, lehetne csinálni egy
musicalt.

tetszenek a zenés produkciók.
Úgy emlékszem, a musical műfaj ötletétől eleinte idegenkedtek, de mivel a társaság annyira összeszokott, végül ebbe is
könnyen beleegyeztek.
Te magyart tanítasz, amitől
talán nem is esik messze a színpadi előadás, azonban mégis
más, eltér a megszokottól.
Hogy érzed magad a rendező
szerepében?
- Ez az egyetlen színpadi szerep,
amiben jól érzem magam. …én
a próbákon mindent megmutatok, de a közönség előtt nem
szeretek szerepelni.

Miért éppen musicalt?
- Egyrészt, mert összeállt egy
nagyon jó csapat, akiket én képesnek éreztem erre, másrészt
a sok szereplés, a sok siker nagyon motiválta a gyerekeket.
A közönségnek pedig úgy tűnt, Mi a feladata egy rendezőnek?

- A „rendezőségnek” két része
van… Először össze kell rakni
fejben a darabot. Fejben kell
„látni”, „hallani”, ott, azon a
színpadon, azokkal a szereplőkkel, ahol és akikkel elképzelem
az előadást. A tervezésnek ezt
a részét nagyon szeretem, csak
az egyéb dolgaim szorulnak
ilyenkor háttérbe. Ha nagyon
érdekel, foglakoztat a dolog,
sokszor hetekig szinte kizárólag
ez jár a fejemben. Aztán amikor
ez megvan, kezdődik a szervezés. Ezt már nem kedvelem an�nyira. Körülbelül 20-30 embert
kell folyamatosan koordinálni,
egyeztetni sok külsős segítővel… Ez nagyon nehéz.
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Hogyan tudtatok próbálni?
- Egy-egy darab 2-2,5 hónap
alatt áll össze, attól kezdve,
hogy megvan az engedély, addig, míg kikerül a színpadra. A
nagyon táncos darabok próbaigényesebbek. A Szép nyári
napra hetente három-négyszer
próbáltunk. A Közösségi Ház
vezetői és dolgozói maximálisan mellettünk álltak, hiszen ha
11-ig voltunk ott, akkor addig
ők is ott maradtak. Amíg nagyjából nem áll össze egy előadás,
iszonyatosan fárasztó minden
résztvevőnek, gyereknek és
felnőttnek egyaránt. Különösen az újaknak – a „kicsiknek” –
megy nehezebben a fegyelem,
a tizedszerre is megcsináljuk...
Amikor kezd összeállni, mindig
van egy katartikus próba, akkor
érezzük először, hogy meglesz
ez!

Milyen volt a fogadtatása a darabnak a városban?

A család hogy viselte a próbákkal, előadásokkal teli időszakot?
- Meglehetősen jól, hiszen Klári
lányom már hetedikeses kora
óta szerepel… Emlékszem, amikor még általános iskolásként
a színpadon, próba alatt írta
meg a leckéjét, mert otthon már
nem volt erre idő. A fiam, Kristóf a kezdetektől szerepelt az
együttesben, basszusgitározott,
később a színdarabokban is,
háttérmunkásként. Tamás, a férjem pedig a mindenes szerepét
vállalta magára. Egy-egy próbaidőszakban szinte a Közösségi
Házban éltünk.
Terveztek-e még előadást?
- Én mindegyik után azt mondtam, befejezem. Sajnos, a továbbtanulás miatt folyamatosan mennek el az alapító tagok,
nehéz utánpótlást találni. Ke-

FoTÓ: Szabó Balázs

Díszlet, hangosítás, fények….
Kik segítették a munkátokat?
- Igen, ez egyedül nem ment
volna… Vannak olyan emberek, akik önzetlen munkájukkal
vagy anyagi hozzájárulással
segítettek abban, hogy minél
színvonalasabb
produkciót
mutathassunk be. A díszletek,
amelyek egy-egy komoly színházi előadásban is megállnák a
helyüket, Papp József irányításával készülnek. A hangosításban nagy segítséget jelentett,
hogy a Közösségi Ház felszerelése mellett a barcsi Dráva
Völgye Középiskola portjaival is
dolgozhattunk, minden anyagi
ellenszolgáltatás nélkül. A hangosítás, a fények napi szinten is
sok munkát adnak a próbák és
az előadások ideje alatt, ebben
Némedi Györgyre mindig számíthatunk. Csurgó Város Önkormányzata és a Baksay Sándor
Alapítvány anyagiakkal támogatta minden előadásunkat, és
rajtuk kívül még 20-30 támogató, akiket most itt nyilván nem
tudok név szerint felsorolni, de
ezúton is köszönjük a segítségüket.

- Abszolút pozitívan életem
meg, én nem gondoltam volna,
hogy ennyi az érdeklődő. Mivel városunkban az anyagiak,
a távolság, sokszor az érdektelenség miatt is nehéz kimozdítani a gyerekeket, szülőket,
szerintem kevesen járnak, vagy
a lehetőségeik miatt viszonylag
kevesen jutnak el színházba,
úgy gondoltam, hogy tegyünk
ide helybe egy olyan produkciót, ahova gyerek és felnőtt is
együtt elmehet, természetesen
ingyen.

resztes Eszter, Horváth Klaudia, Sikter Panka, Sikter Andris,
Papp Ricsi, Füstös Lizi, Némedi
Gyuri… mindannyian végeztek
már. Nincs akkora merítés, mint
korábban… így az előadásainkon több lett a felnőtt is. Ez
egyébként szintén érdekessége
a produkcióinknak.
Mit szeretsz csinálni szabadidődben?
- Nagyon szerettem a Magyar
Hangok fellépéseit, koncertjeit… Igény lenne rá, de nincs már
gyerek, az előbb említett okok
miatt. Már nem is én csinálom,
ezt átadtam Némedi Gyurinak.
Amit igazán szeretnék? Olvas,
rajzolni, festeni, „kézműveskedni”… ezek elmaradtak a próbák
miatt.
Van titkos rendezői álmod?
- Nagy álmunk a társulattal a
Rómeó és Júlia színpadi bemutatása, ami technikailag szinte
megvalósíthatatlan, kicsi álmom a Csinibaba megrendezése, ami szintén nem egyszerű…
de ezek lehet, hogy tényleg
csak álmok maradnak.
Gyerekkorodban ábrándoztál
erről?
- Egyáltalán nem! Én középiskolában nagyon önbizalom-hiányos gyerek voltam… Már akkor
sem éreztem jól magam a színpadon. Nem emlékszem, hogy
valaha is foglalkoztatott volna

ez a téma… Aztán amikor az ünnepi műsorokat kellett megterveznem, nem volt kedvem a hagyományos fehér inges, fekete
nadrágos alakításokhoz… valami különlegeset szerettem volna… azt hiszem, itt kezdődött.
A szereplők hogy élték meg
ezeket az előadásokat?
- Ezek a gyerekek nem egy
elitgimnázium tanulói, átlagos gyerekek, akikből ezek az
előadások előhoztak valamit…
nagyon sokat. A mai világban
ennyi energiát fektetni abba,
ami tulajdonképpen a kortársak
között „ nem menő”, sőt pénzt
sem kaptak érte… ritka dolog.
De csinálják, sokszor morogva,
de mégis önként, szívvel-lélekkel. Emberileg, szakmailag
nemcsak ők kapnak itt valamit,
én is nagyon sokat kaptam tőlük
ezen a téren.
Arra a kérdésemre, hogy jó lenne-e egy drámatagozatot elindítani, azt válaszolták férjével,
hogy „..a tanórán ez a varázsát
veszti…” Varázsát, mert bizony
varázsoltak.
Idevarázsolták
elénk a 70-es évek, az építőtáborok, az akkori politikai magatartás emlékeit, a szíveket
megdobogtató Neoton-slágereket, és még valamit… Egy kis
kultúrát.
BV

A Made in Hungária főpróbája 2015. június 12-én.
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A relaxáció pozitív hatásai a mindennapokban
Adj időt a csendnek!

Életünk egyre gyorsuló tempója, az elvárásoknak való szüntelen megfelelni akarás nagy terhet ró teherbíró képességünkre. A munkánk mellett számos feladatot
kell ellátnunk. Sokan másodállást, otthon
végezhető különmunkát is vállalnak, nem
is beszélve a háztartás, a család adta napi
feladatokról.
A végletekig terheljük magunkat, nem
törődve a következményekkel. Pedig a
túlzott igénybevétel hatására nemcsak
egyszerűen elfáradunk, hanem előbb vagy
utóbb a testünk is elkezd tiltakozni: megbetegszik. Az egészséges életmód alappillérei között, nem véletlenül szerepel a
helyes ritmus, azaz terhelés-pihenés jól
megválasztott aránya és a lelki egyensúly
megtalálása. A WHO (Egészségügyi Világszervezet) előrejelzései szerint ezek betartása nélkül 2020-ra a mentális problémák-különösen a depresszió- nagyarányú
növekedése lesz várható.
„ A család ma rohan, a család nincs otthon, nyugtalan, szorong…” Munkám során
tapasztalom, hogy sajnos a gyerekeink is
felveszik ezt a rohamtempót. Sem mi szülők, sem a gyerekek nem képesek a megszokott élettempó lelassítására.
A relaxáció pszichológiai szakkifejezésként, összefoglaló elnevezése azoknak a
különböző technikájú pszichofiziológiai,
pszichoszomatikus, önszabályozó, önlazító módszereknek, melyekben a testi lazulás-lazítás a pszichikus egyensúly helyreállítását, a pszichofiziológiai folyamatok
rendeződését, a személy egészségesebb
életvitelét szolgálja.
Jelentése ellazulás, a fogalom egyfajta
gyűjtőnév. Ide soroljuk mindazokat a módszereket, amelyek alkalmazásával testi
gyakorlatok útján lelki megnyugvást, ki-
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egyensúlyozott közérzetet, az idegrendszer
és a szervezet egészséges működését érhetjük el. A relaxáció valójában nem más, mint
a mai ember számára
nélkülözhetetlen pszichoszomatikus egészségvédő eljárást.
Az egyik legtökéletesebb pihenés a relaxáció, közben a test izmai ellazulnak. Az agy
is pihen, bár a figyelem
végig éber - vagyis nem alszunk - mégsem
feszült.
Mi történik ilyenkor? Az izmok és idegek pihennek, regenerálódnak, a testi
funkciók szabályossá válnak. A vérkeringés
az erek simaizom szövetének ellazulása
miatt szintén javul és a szívritmus egyenletessé, nyugodttá válik. Az immunaktivitás fokozódik, a szervezet ellenállóbb a
fertőzésekkel szemben. Segít a szellemi,
értelmi képességek megőrzésében, javul a látásélesség, fokozódik az éberség,
a figyelmi és kognitív (megismerő) funkciók javulnak. Csökken az impulzivitás,
ami azt jelenti, hogy javul az érzelmek és
indulatok szabályozásának képessége (hiperaktív gyermekeknél is kiváló terápia).
Csökken a szorongás, csökken a szervezetben a stresszhormonok szintje -adrenalin, noradrenalin, kortizol-, valamint a
pulzus, a vérnyomás és a koleszterinszint
is. A végtagokban fokozódik a hajszálerek vérellátása, az emésztési folyamatok
aktívabbá válnak. A relaxáció rendszeres
gyakorlásával képesek leszünk csökkenteni a fájdalmainkat, fokozni az örömre
való képességünket, elősegíteni a saját
gyógyulási folyamatainkat. Minthogy a relaxációt többnyire háton fekve végezzük,
a szervek megszabadulnak a rájuk nehezedő nyomástól. Hosszútávon a fokozódik
a tudatosság, és egész lényében felfrissül,
feltöltődik az ember.
Hogyan relaxáljunk? Szerencsénk van,
ha részt tudunk venni személyesen egy
relaxációs tréningen, így szakember segítségével sajátíthatjuk el a relaxáció
technikáját. Ha erre nincs lehetőségünk,
használhatjuk az ismert video megosztó
csatornákra (www. youtube.com) feltöltött
pihentető, relaxációs zenéket, vagy hall-

gathatjuk a vezetett relaxációkat. De néha
az is elég, ha este lefekvéskor saját testünk
és gondolataink felé fordulva végiggondoljuk a napi történéseket, összegzést
végzünk az aznapi munkánkról, cselekedeteinkről. Íme egy kezdőknek szóló relaxációs gyakorlat, melyet érdemes kipróbálni:
1.
Keresd meg a megfelelő pozíciót!
Helyezkedj el kényelmesen.
2.
Figyelj befelé, figyeld a légzésed.
3.
Lazítsd el a homlokod, arcizmaid,
vállad – és így haladj végig aprólékosan az
egész testeden. Használd ki az időd!
4.
A tested próbáld ebben a nyugodt fázisban tartani. Lazítsd el az elméd!
5.
Képzeld el magad arra a helyre, ahol most a legszívesebben szeretnél
lenni! A csukott szemhéjad mögött lásd a
körülötted elképzelt világot, érezd minden
érzékszerveddel az ottlétet. Maradj ott egy
pár percig a vágyott helyen.
6.
Majd egy következő mély lélegzettel térj vissza a gondolataid közül.
7.
Saját tempódban újra mozdítsd
meg az izmaidat!
A jól végzett, 20 perces relaxáció legalább annyi stressztől szabadítja meg a
szervezetünket, mint egy 3 - 4 órányi alvás.
Végül ahhoz, hogy életminőségünk pozitív irányba tolódjon el fogadjuk meg Hofi
Géza örökérvényű slágerének tanácsát,
mely szerint:
„Lazítani, próbálj meg lazítani!
Nem győzlek tanítani, hogyan csináld!
Kell egy kis áramszünet, időnként mindenkinek,
És aztán megint mehet, minden tovább!”
BV
Forrás:
http://jogagrubedli.hu/tudastar/stressz-ellen-relaxacio
http://endoblog.hu/egyeb/a-relaxacio-hatasai-a-testre-es-a-lelekre
http://nofejleszto.cafeblog.hu/2015/11/04/hogyan-fokozhato-a-boldogsag/
http://www.hazipatika.com/eletmod/termeszetes_gyogymodok/cikkek/relaxacio/20040420101018
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Bronzérmet szerzett Bukovics Rebeka és a csurgói leány vegyesváltó az
Országos Delfintalálkozón

Az elmúlt egy hónapban
egyesületünk versenyről-versenyre járt. Több hétvégén is
kettészakadt a csapatunk, hogy
minél több helyen képviseltessük magunkat.

2016.05.28-29.
A felsorolást az időben legkésőbb zajló versennyel kezdeném, hiszen talán a legrangosabb esemény és legnagyobb
büszkeség egyesületünknek,
hogy kiváló eredményekkel
zárták a 2007 és 2006-ban
született versenyzőink (Andrási Katalin, Bukovics András, Huszics Rebeka, Bukovics Rebeka,
Vass Dorottya) az Országos
Delfintalálkozót. A találkozónak a Császár-Komjádi uszoda
adott otthon Budapesten. A
fővárosi egyesületek mellett
számos vidéki egyesület is
megjelent az eseményen és
korosztályonként, nemenként
átlagosan 40-50 fő küzdött a
jobb helyezésekért. Egy ilyen
versenyen nem csak az érmes
helyezés, de az első 10-15 fő
közé kerülés is rendkívül nehéz
és óriási eredmény.
A kétnapos verseny két legkiemelkedőbb teljesítménye,
hogy Bukovics Rebeka 50m
mellúszásban a harmadik helyen végzett, illetve a leány
4x50m vegyesváltónk (Bukovics Rebeka, Vass Dorottya, Huszics Rebeka, Andrási Katalin)
is bronzérmes lett a két legnagyobb budapesti egyesület a
Jövő SC Veolia és a Kőbánya SC
A csapata után.

4. hely: Andrási Katalin
50m pille, 100m hát; Bukovics
Rebeka 50m pille; 5. hely: Bukovics Rebeka 50m hát, 50m
gyors; 6. hely: Andrási Katalin
100m gyors, 50m gyors; Bukovics Rebeka 100m hát; 7. hely:
Andrási Katalin 100m mell;
Bukovics Rebeka 100m mell;
8. hely: Huszics Rebeka 100m
gyors, 50m pille; 9. hely: Bukovics Rebeka 100m gyors; Vass
Dorottya 50m mell; 10. hely:
Vass Dorottya 50m hát
A LEN összpontszám alapján a lányok tízes ranglistáján
Bukovics Rebeka a 4. helyen
végzett.

2016.05.28.
Kaposváron, a Dr.Csík Ferenc
Úszó Emlékversenyen a régiós
kerettagjaink, Andrási Zsófia
és Tüske Bence vett részt. Több
mint háromszáz induló versenyző csodálhatta végig Gyurta Dániel olimpikonunk 200m
mellúszását, aki megtisztelte
jelenlétével a versenyt. Andrási Zsófia a négy számban,
amiben indult elhozhatta az
aranyérmet, Tüske Bence pedig
sérülten is a negyedik helyen
végzett 100m hátúszásban.

2016.05.21.
Nyugat-dunántúli
Régió
Bajnokság 3. fordulója volt
Szombathelyen, ahol talán ez
eddigi szombathelyi versenyek
rekord éremszámát döntöttük
meg. Szám szerint 19 darabbal
gazdagodtunk.
Eredmények:
1.hely: Andrási Zsófia: 100m

pille, 100mhát, 100m mell,
200m hát; Bukovics Rebeka
100m pille; 2.hely: Bukovics
Rebeka 50m hát; Tüske Bence 100m hát; Andrási Katalin 100m pille, 200m gyors;
3.hely: Vass Dorottya 50m
pille, 100m pille, 100m gyors;
Andrási Katalin 50m hát, 100m
mell, 100m gyors; Bukovics Rebeka 200m hát, 200m gyors,
50m mell; Andrási Zsófia 200m
gyors; 4.hely: Vass Dorottya
50m mell, 200m hát; 5.hely:
Tüske Bence 200m gyors;
6.hely: Bukovics András 50m
pille

2016. 05. 21.
A kisebbek Pécsett, az ANK
Delfin kupán jeleskedtek.
Eredmények:
aranyérem: Huszics Rebeka
25m pille
ezüstérem: Huszics Rebeka
25m gyors, 25m hát, Bencze
Milos 25m delfin láb
4. Horváth Horka 25m hát;
Bencze Milos25m mell; 5.
Bencze Milos 25m gyors; Madarász Milán 25m mell; 6. Madarász Milán 25m hát; Huszics
Rebeka 25m mell

2015.05.16.
8 egyesület, 125 versenyző
részvételével zajlott a Pünkösd
Kupa Barcson. A szomszédos
Horvátországból, Viroviticáról
is érkeztek a megmérettetésre.
A rutinosabbnak számító versenyzőink mellett a kisebbek
is megmutatták magukat, sok
másodpercet javítottak eddigi
legjobb idejükön és érmes, illetve pontszerző helyeken végeztek. Legfiatalabb versenyzőnk, Horváth Horka (2010) is
érmes helyezéssel zárta élete
első úszóversenyét.
Eredmények:
1. hely: Huszics Rebeka
25m gyors, 25m hát, 25m
mell;Vass Dorottya 50m gyors,
50m hát, 50m mell, 50m pille, 100m vegyes; Tüske Bence
50m gyors, 50m hát, 50m pille, 100m vegyes; Patak Letícia

50m gyors,50m hát, 50m mell,
50m pille, 100m vegyes;Varga Krisztián 50m hát; 2. hely:
Horváth Horka 25m hát; Hos�szu Nóra 50m hát, 50m mell;
Németh Dzsennifer 50m pille,
100m vegyes; Varga Krisztián
50m pille; 3. Madarász Milán
25m mell; Németh Dzsennifer
50m gyors, 50m hát, 50m mell;
Hosszu Nóra 50m pille, 100m
vegyes; Varga Krisztián 50m
gyors, 50m mell, 100m vegyes;
4. hely: Madarász Erik 25m
mell; Madarász Milán 25m hát;
Horváth Szíra 25m hát; Huszics
Rebeka 100m vegyes; Horváth
Hunor 50m gyors, 50m hát; 5.
hely: Madarász Erik 25m hát; 6.
hely: Hosszu Nóra 50m gyors

2016.05.07.
Jövő Bajnokai össz-régiós
felmérő verseny Budapesten, a
Tüske uszodában.
Az ország nyolc régiójából
érkeztek a Jövő Bajnokai erőfelmérésre. Minden versenyzőnek 200m vegyesúszást és
50m saját választott számot
kellett leúsznia.
Érmet is hoztunk haza Csurgóra, Andrási Zsófia 50m hátúszásban 1. helyen végzett.

2016.05.07.
XVII. Kerka Kupa nemzetközi
úszóverseny Lentiben.
Résztvevő versenyzőink voltak: Horváth Szíra, Madarász
Erik, Madarász Milán, Huszics
Rebeka, Andrási Katalin, Vass
Dorottya, Horváth Hunor, Hos�szu Nóra, Patak Letícia
Eredményeink:
1. hely: Vass Dorottya 66
2/3m mell; 2. hely: Vass Dorottya 66 2/3m gyors; 3. hely:
Andrási Katalin 66 2/3m gyors,
hát, mell; Patak Letícia 100m
mell; 4. hely: Vass Dorottya
66 2/3m hát; Andrási Katalin
133 1/3m vegyes; Hosszu Nóra
100m hát; 6. hely: Huszics Rebeka 66 2/3m gyors; Hosszu
Nóra 100m mell
RH
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HIRDETÉS

30:8-ra majd a Pécs csapatát 21:16-ra és végül a győri Lukács
Sándor Szakképzőt 26:14-re.
A csapat minden tagja elismerést érdemel:
Márton Roland 12/E, Balaton Attila, Barna Zsombor, Szalai Attila 12/A, Gál Bertold, Németh Kristóf, Magyar Barnabás 11/ A,
Dergez Tamás, Simon Krisztián 11/G, Németh Gábor 10/A és Tóth
Kornél 10/E osztályos tanulók. Testnevelő tanár: Pál Gyöngyi BV

Valóban Super Womenek! 3. helyezés
az országos szenior bajnokságon

Kolpingos siker az 51. INTERCISA Kupán

Első alkalommal nevezett a Super Women’s Senior Kézilabda
Klub női kézilabda csapata a XI. Szenior az országos bajnokság +
33-as korosztályába, ahol az 1983 után születettek versenyezhettek. A kétfordulós tornán, amelynek első fordulóját március
29.-én, a második fordulóját május 29.-én Érden rendezték
meg, a csapat az előkelő 3. helyezést szerezte meg. Kézilabdázóink nagy része csurgói vagy csurgói kötődésű játékos.
Külön érdekessége volt a tornának, hogy végre egy csapatban
játszhatott a három Balogh lány: Beatrix, Piroska és Veronika. A
tornán 6 csapat indult, a lejátszott mérkőzések eredményei a
következőképpen alakultak:
Nádudvari Akarat SK–Super Women’s: 7-13
Super Women’s–RÉV TSC-Hilltop: 15-17
Super Women’s–DELKE: 13–11
Ingoknitó–Super Women’s : 14–18
Super Women’s–Angyalok Budapesti: 10–26
A csurgói alakulat, a volt válogatott játékosokkal –Tóth Tímea,
Sávolt Erika, Oblicz Anita, Farkas Andrea¬-tűzdelt ellenfeleivel
szemben nagyszerű teljesítményt nyújtott.
A csapat tagjai: Bödör Szilvia, Barbér Valéria, Balogh Beatrix, Balogh Piroska, Balogh Veronika, Tanai Bernadett, Major Andrea,
Siklerné Bárány Henriett, Telkesné Cseh Éva, Kondor Lívia, Balázs Rita, Basics Brigitta, Szabóné Kepler Gabriella.
BV

18 év után (Pécs,1998 3. helyezés) újra nevezett a Kolping
Nagyváthy János Középiskola kézilabda csapata a május 20.-21.én, Komlón megrendezésre kerülő 51. INTERCISA kézilabda tornára.
A résztvevő nyolc szakközépiskola csapata között-az előző évek
győztesei- a dunaújvárosi Dunaferr Szakközép-és Szakiskola és a
pécsi Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola csapatai is versenyez- Országos elődöntőbe jutott
tek.
Két négyes csoportban zajló küzdelmek, új bajnok jelöltet ered- IV.korcsoportos fiú kézilabdacsapatunk
ményeztek. A döntőt a helyi Kökönyösi Szakközéiskola és a csurgói
a Diákolimpián
csapat játszotta.
A kezdeti óriási küzdelem a második félidőre a haza csapat fölényét
A nagyatádi Sportcsarnokban megrendezett megyei döntőn
hozta, ők lettek az 51. torna győztesei, a Csurgó, az előkelő 2. helyiskolánk
csapata idén is kiharcolta az országos elődöntőbe juezést szerezte meg.
A fiúknak nem kellett szégyenkezniükk, hiszen a döntőig nagyon tást. A tornán a helyi, a balatonlellei és a csurgói Eötvös iskola
szépen meneteltek. Elsőként a Mosonmagyaróvár csapatát verték csapatait előzték meg Vörös Károly edző tanítványai. Gratulálunk az edzőnek és a Bazsó Gergely, Buzás Kristóf, Csomós
Főszerkesztő: Szabó Balázs
Lóránt, Gergály Ádám, Hegedüs Adrián, Kovácsevics István,
Szerkesztők: Balogh Veronika, Lassú Martin, Tóth Árpád, Varga Martin összetételű csapatnak!
CSVMRG
Csurgó és Környéke - Közéleti és kulturális lap Ferletyák Zsanett, Vargáné
Hegedűs Magdolna
Megjelenik minden hónap negyedik hetében
Lapzárta minden hónap 20-án!
Csurgón az alábbi
Kiadja: IMCOM Marketing és Szolgáltató Bt. Elérhetőek
helyeken:
Felelős kiadó: Szabó Balázs - ügyvezető
egyházak, általános iskolák,
középiskolák, óvodák, Csokonai
Levélcím: 8840 Csurgó, Kossuth L. u. 1.
Közösségi Ház, Városi Könyvtár,
Telefon: +36 30/480 2046
Posta, Széchenyi téri újságos.
Email cím: csurgo.es.kornyeke@gmail.com

Cs rgó és Környéke

csurgo.hu/csurgoeskornyeke
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A Csurgó és Környéke Közéleti és kulturális lap 2016/5. száma a Nemzeti
Kulturális Alap támogatásával valósult meg.

