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folytatás az első oldalról

650 millió forintból újulhat meg Csurgó
református gimnáziuma
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Új tornacsarnok építése, a Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium, Általános Iskola és
Kollégium főépületének részbeni rekonstrukciója, továbbá egy energiahatékonysági fejlesztés
is megvalósulhat – hangzott el az intézmény
március 24-én tartott sajtótájékoztatóján.
Kovács József iskolaigazgató elmondta: Hos�szabb folyamat előtt állunk, azonban sok előzetes tervünk van már. Az iskola főépületének
az energetikai célú rekonstrukciója nagyon sok
mindent takar nyílászárók cseréjétől a napelemek felszerelésén át a világítás, fűtés korszerűsítésén keresztül komoly belső megújulást
jelent. Azt szeretnénk, hogy az épület tetőtéri
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Ünnepélyes zászlófelvonással és koszorúzással kezdődött
az 1848/49-es forradalom
és szabadságharc 169-ik évfordulójára rendezett városi
megemlékezés. A program ezt
követően a Csokonai Közösségi Házban ünnepi műsorral
folytatódott, ahol Szászfalvi
László országgyűlési képviselő
mondott ünnepi beszédet. Az
ünnepségen átadták az idei év
kitüntetettjeinek Csurgó Város kitüntetéseit. Csurgó Város
Képviselő-testülete
Csurgó
Város Közéletéért díjat adományozott Csehné Varga Csilla,
valamint Szalai Gáborné részére. Pro Urbe címet adományozott May Győző Zoltán részére,
továbbá Posztumusz Pro Urbe
címet adományozott May Győzőné Thőrész Vilma részére. A
megemlékezés fogadással zárult, ahol pohárköszöntőt mondott Tratnyek László a Csurgói
Sportcsarnok Kft. ügyvezető
igazgatója. A műsorban közreműködtek az Eötvös József Általános iskola diákjai, Az Overtones Alapfokú Művészeti Iskola,
valamint a Somogyi Huszárok
Hagyományőrző Egyesülete.
SZB
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Az 1848/49-es
forradalom és
szabadságharc
eseményeire
emlékezett
Csurgó

szigetelése is megvalósuljon. Az új, 200-300 főt
befogadó lelátóval rendelkező, szabvány kézilabda méretű tornateremet terveink szerint az
új kollégium mögé szeretnénk építeni. A kivitelezés során kiemelt figyelmet fordítunk a pálya
borításának minőségére.
Szászfalvi László országgyűlési képviselő
hangsúlyozta: A Magyar Kormány kiemelten fontosnak tartja a magyarországi történelmi egyházak és a kárpát-medencei történelmi egyházak
munkáját, értékteremtő szolgálatát. Az elmúlt
hét esztendőben az állam többszörösen megemelte ezeknek a történelmi egyházaknak a kormányzati, állami támogatását.
Nagy Csaba a Somogyi Református Egyházmegye esperese elmondta: Ekkora támogatást
iskolánk korábban még nem kapott, így nagy
várakozással, örömmel és bizakodva tekintek
előre. A Dunántúli Református Egyházkerület
egésze 2016-ban 5,122 milliárd forintot kapott
intézményeinek rendbetételéhez, támogatásához. A középiskoláink fejlesztése ebből az ös�szegből valósul meg. Csurgón túl Kaposvár is
650 millió forint támogatást nyert, így Somogy
az összkeretből 1,3 milliárd forinttal részesült.
Az eseményen Szászfalvi Bence a CSNKC elnöke, valamint Erdélyi Péter a CSKK ügyvezető
igazgatója a beruházás utánpótlás nevelő szerepét hangsúlyozták.
SZABÓ BALÁZS
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A vízre épült Szentgyörgyvár visszavár

Đurđevac, 2017. március 17.
A đurđevaci önkormányzat meghívására
utazott a csurgói küldöttség a szomszédos
határmenti kisvárosba. Füstös János polgármester, Szabó Sándor alpolgármester,
Vargáné Hegedűs Magdolna képviselő és
Viola Ernő oktatási és kulturális referens.
Pénteken este 19 órára kellett Đurđevacra érkeznünk. Ezen a napon volt a Picokijádáról szóló multimédiás központ
átadása, melyen a horvát minisztérium
képviselői is jelen voltak. A tolmácsunk
Ivana Pavlović oktatási és kulturális referens volt most is, aki nagyon lelkiismeretesen, fáradtságot nem ismerve vezetett
végig bennünket a látnivalókon. Már várt
bennünket a helyszínen. A nyitóünnepség
után egy órás bemutató volt, mely során
megismerhettük a đurđevaci várat, a várban lévő kulturális kiállításokat és a đurđevaci polgármester úr - Željko Lacković - vezetésével az új multimédiás központot is.
Nagyszerű látvány volt a néhány teremben
elhelyezett kivetítő rendszer és amit pro-

dukáltak a falakra, az volt az igazán látványos része a multimédiás központnak. A
török korból vetítettek filmrészleteket, a
vár és környezetéről. Az egész központ a
Picokokról szóló legendán alapul. Közben
korhű viseletekben és zászlókkal felszerelt
katonák voltak a termekben, akik színesítették a forgatagot.

A kiállítások megtekintése után vacsorára hívtak bennünket, ahol a Városi Önkormányzati Bizottság Elnöke - Marijan
Ružman úr és kollégái - Fuček Mario úr – a
đurđevaci turisztikai egyesület igazgatója
-, Markač Mirjam asszony - alkalmazott az
önkormányzat pénzügyi szektorában - és
Lukačin Silvia asszony – az önkormányzat
pénzügyi bizottság elnöke - részvételével - beszélgettek el a csurgói küldöttséggel a közösen megvalósítható tervekről.
Ilyen területek voltak elsősorban a közös
horvát-magyar pályázási lehetőségek, a
turizmus és az oktatás területei, a sportturizmus. További téma volt a közös kulturális programok szervezési lehetősége
a városaink lakosainak. A helyi művészek

kiállításai mindkét városban (jövő évben
kezdődhetnek Đurđevacon, mivel az idén
nincs szabad terminus). Vitézek bemutatkozása kölcsönösen mindkét városban. A
környéken található kerékpárutakat kellene megtölteni tartalommal (3 van nálunk,
egyik a Balatonig vezet). Kölcsönös látogatási lehetőségek egymáshoz, a városkártya
adta lehetőségekkel kedvezmények kihasználása egymás településein. Az intézményeink illetve városaink tereinek külső
és belső berendezése, a szolgáltatások
előmozdítása a helyi lakossághoz alkalmazkodott tartalmak érdekében.
A megbeszélés elég hosszan elhúzódott,
de nagyon jó hangulatban folyt. Abban is
megállapodtunk, hogy nagyon hasznos
lenne mindkét fél számára, ha a nyelvi különbözőségeket is legyőzhetnénk esetleg
kölcsönös nyelvi tanfolyamok szervezésével. Kerestük a közös szálakat a történelmi
múltunkban és abban is megegyeztünk,
hogy a jó szomszédi kapcsolatok ápolása a
legfontosabb, akármilyen választási eredmények szülessenek is a jövőben. Nagyon

kitartóak és kedvesek voltak a vendéglátóink, mely példaértékű lehet számunkra is.
Az alábbi linken elérhető a horvát oldalon
megjelent híradás is az eseményről: https://djurdjevac.hr/gradska-uprava/interpretacijski-centar-picokijade-otvorio-vrata-posjetiteljima-2
A folytatásra Csurgón kerül sor 2017.
április 11-én, amikor a részterületek alaposabb egyeztetése lesz a következő találkozás fő célja és természetesen Csurgó
megismertetése a vendégekkel. A távolabbi célok között szerepel, hogy a csurgói
uszoda avatására is szeretnénk meghívni
horvát szomszédainkat.
Viola Ernő okt. és kult.referens
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„Nagy idők nagy tanúi…”
Az utolsó 48-as honvédek emlékére

„Nagy idők, nagy tanúi” – legtöbbször ezzel a címmel tudósítottak a megyei és helyi lapok az 1848/49-es események résztvevőinek későbbi halálhíréről.
Pinterics Mihály 1848-as, honvéd főhadnagynak 81 éves korában bekövetkezett végzetéről a Csurgó és Környéke újság 1895.
decemberi számából értesülhettünk. Az 1814-ben született öreg
honvéd, aki élete végéig Kossuth hű katonájának vallotta magát,
fél évszázadon át élt Csurgón. Még fiatalember volt, amikor a haza
szívében kitört forradalom, mely őt is magához hívta, beállt honvédnek. Egészen a kapitulációig harcolt, elkötelezett hazafiként
hű volt a mundérjához, majd Komáromból tért haza a végzetes
események után
1895. december 19-én, Holi György cipészmesternél ebédelt,
a mai Kossuth u. 5. sz. alatt, ahol leindult a pincébe, hogy egy kis
„szalonnát aprítson”. Azonban
a lépcsőn lezuhant, és rövid
időn belül elhunyt. A sors iróniája, hogy a végzet a pincében
érte, melyet borivás céljából
oly sokszor és szívesen látogatott. Temetése 1895. december
21-én, nagy részvét mellett
ment végbe. Csurgó szeretett
Miska bácsijának 1896-ban,
közadakozásból vörös márvány
síremléket állíttatott Csurgó
hálás közössége.
A korabeli híradások más,
csurgói vagy környékbeli 48-as
honvédek halálhíréről is beszámoltak nem feledve ezen régi
idők tanúinak a hazáért áldozott tetteit.
1894. április 27-én, Nagykanizsán hunyt el Szekeres
József, az 56, honvéd zászlóalj
hadnagya, aki bátorságával és

4

gyorsaságával sok társa életét mentette meg.
A csurgói zsidó születésű Kasztl Henrik, 48-as honvéd őrmester 1899. május 12-én fejezte be földi létét, melynek legnagyobb
büszkesége a szabadságharcban való részvétele volt. .
Tóth Károly fiatalemberként vonult be az 56. zászlóaljba,
melynek hadnagyaként részt vett Budavár ostromában. A legkeményebb helyzetekben vívta csatáit. Hazatérése után kezdte el
írni zászlóaljának történetét, „Az 56-ik honvédzászlóalj története
1848-49-ben” címmel, mely 1893-ben Csurgón került kinyomtatásra. A kiadványt a Hadtörténeti Könyvtárban, mint rendkívüli
jelentőségű kordokumentumot őrzik és használják is. Itthon gróf
Festetics György birtokainak számvevőjeként vonult nyugállományba. 1902. március 8-án Csurgón helyezték végső nyugalomra.
1821-ben, Csurgónagymartonban született az a Nagy Sándor,
későbbi református lelkész, aki pápai tanulmányai alatt Petőfi iskolatársaként, annak baráti köréhez tartozott.
1848/49-ben, mint Csököly község segédlelkésze, csatlakozott a honvédekhez, hadnagyként szolgált a Drávánál, és hősiesen védte a határt a horvátok beözönlése ellen Zákánynál és az
őrtilosi hegyekben. 1902. december 8-án, Csökölyben hunyt el.
1902. december 14-én, Szaák Elek, csurgói honvédőrnagy
vesztette el a halállal vívott csatáját. Míg életében Görgey Artúr
hadtestének tisztjeként számtalan ütközetet vívott egy jobb, szabadabb világért.
1903 júliusában Berzencéről Dergez Péter, 75 éves volt
1848/49-es közvitéz elhunytát közölte a Csurgó és Vidéke újság.
Az agg katona a miniszterelnökség útján évente 72 korona nyugdíjból élte mindennapjait. Berzence polgárainak megható részvéte mellett 1903. július 7-én helyezték örök nyugalomra.
1907. augusztus 7-én egy újabb csurgói honvédet gyászolt a
helyi közönség. Ciffray Antal, nyugalmazott 48-as honvéd hadnagy Klapka komáromi várparancsnok segédtisztjeként szolgált.
Egész hátralévő életében nagy tűzzel és lelkesedéssel beszélt a
48-as eseményekről. 80 éves korában, szegényes sorban érte el
a végzete.
Ugyanezen év december első hetében a Csurgótól nem mes�sze lévő Nemespátró község gyászolta Szmodics Mihály és Szakál
Sámuel közhonvéd, 48-as katonáit.
A legmeghatóbb vonala azonban a véletleneknek, hogy Trencsény János, csurgói 48-as honvéd, a szabadság hős harcosa
1828. március 15-én született, és 1902. március 15-én halt is
meg. 1848. március 15-én pedig ő is ott volt a szabadságért küzdők elszánt táborában.
„A nagy idők tanúi napról napra fogynak: maholnap nem lesz
egyetlen élő hírmondója sem annak a felséges magyar kornak,
melyben a magyar faj létéért és függetlenségéért küzdött önzetlen hazafiak életüket, mindenüket adták oda…” – írta emlékező
soraiban, 1907-ben a helyi újság.
Napjainkban, 2017. márciusának idusán, 169 év távlatából is
kell, hogy emlékezzünk hőseinkre! E néhány gondolat is tanúsítsa
hálánkat és kegyeletünket a múltbéli nagy idők s azok képviselői
előtt!
VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA
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Tavaszi testi-lelki-szellemi megújulás a Super
Women’s Egészségműhelyben

A Super Women’s SKK és
a Super Women’s Egészségműhely a hagyományokhoz
híven, idén is megrendezte a
megújulást segítő programsorozatát. A három napos
rendezvény fő vezérfonala
az egészséges életmód volt,
melyet kiegészített egy önismereti tréning. A nyitó napon, elsőként Zakócs Norbert
irányításával kovászos, teljes
kiőrlésű lisztből készült kenyeret dagasztottak a résztvevők, majd Fanó Magdolna
önismereti tréner, regressziós

terapeuta vezetésével elkezdődött az önismereti műhelymunka. A következő nap
reggelén megsütött kenyeret
bátran megkóstolhatták az
éppen arra járók is. Délután
érkezett a műhelybe Pucskó
Zolt, a 2016. év Somogy Polgáraiért kitüntetettje. Zsolt
néptánc oktatóként kezdett el
foglalkozni a magyar hagyományokkal, íjászattal, lovaglással, majd lovas íjászattal.
1999-ben vásárolt egy területet Kisberényben, amelynek
a Gyula völgye nevet adta és

földházakat és jurtákat épített
e területre. Több ezren fordultak meg a völgyben, ahol az
Ex Libris Díjas hagyományőrzőnek köszönhetően életre
kelt a magyarok ősi tudáskincse. Az odalátogatóknak a
régi ünnepek, a rovásírás és
a mára megmaradt néptánc
kapcsolatát tanítja. Mottója:
„Az ember a természet. Ahogy
azt műveled, úgy műveled a
kultúrát, a természet művel
Téged!” Előadását nagy csodálattal hallgatták a résztvevők.
Ezt követően folytatódott a
lelki, szellemi műhelymunka.
A záró nap előadásokkal kezdődött, melyek bemutatták az
egészséges életmód alappilléreit. Dr. Bus Mária segítségével laktózmentes mogyorótej készült, majd a doktornő
ismertette az Elektro Somato
Graph működési elvét, a vizsgálat részleteit, mellyel tájékozódhatunk szerveink, szervrendszereink, testünk aktuális
állapotáról. A három napos
tartalmas rendezvény a szabadban, önismereti beszélgetéssel zárult.
BV

Pénz7 az Eötvös József Általános Iskolában

Március 6-án ismét elindult a Pénz7, amelyben a Csurgói Eötvös József Általános Iskola a
kezdetektől, 2015-től vesz részt. Maga a programsorozat az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) kezdeményezésére jött létre.
Idén a Pénz7-et, mint a pénzügyi tudatosság
és gazdálkodás témahete, beemelték a tanév
rendjébe, így egyre nagyobb teret kap a kezdeményezés. A 2017-es rendezvénysorozat
pénzügyi részének központi témája a „Bankoljunk okosan! – korszerű pénzkezelés volt. Erre
a tematikára épült a Pénz7 komoly szakmai
együttműködés révén kidolgozott valamennyi
tananyaga, amelyhez ingyenes hozzáférési lehetőséget kaptak a programhoz csatlakozó is-

kolák. Külön szerencse, hogy az iskola az első
500 regisztráló kötött volt, így a tananyagokat
és az órák megtartásához szükséges kellékeket,
feladatlapokat nyomtatott formában is megkapták a Pénziránytű Alapítvány finanszírozásának köszönhetően. Szabóné Kepler Gabriella tanárnő a technika órák keretében tartotta
meg a tervezett tanórákat, így felső tagozaton
minden osztályban foglalkoztak a pénzkezelés
módjaival. A társadalmi felelősségvállalás jegyében banki önkéntest is igényeltek, Sós-Pintér Katalin szakmai segítőként csatlakozott a
tanórák megtartásához. A gyerekek nyitottak,
érdeklődőek és együttműködőek voltak. A
program végén a tanulók egyöntetű véleménye
az volt, hogy nagyon hasznosak voltak az ezek
az órák, mert kevés információval rendelkeztek
erről a témáról.

Kirándulás a Víz
Világnapján

A Csurgói Városi Óvodák Környezeti munkaközössége a Hétszínvirág és Mókuskert tagóvodák
nagycsoportos
gyermekeinek
kirándulást szervezett az erdőkkel körülvett Nagysalléri vadászmúzeumhoz és vadasparkhoz,
valamint a Petesmalmi vidrapark
vizes élőhelyeihez. A múzeumban
a fenntartó SEFAG Zrt. színvonalas
kiállításon – természetes élőhelyüket idézően és valósághű preparátumok segítségével – mutatja
be a somogyi erdők élővilágát, valamint a vadászathoz kapcsolódó
tárgyak, emlékek, trófeák sokaságát. Óvodásaink számára hatalmas
élményt jelentett a vadasparkban
szaladgáló dámszarvasok és őzikék látványa, melyeket természet
közeli környezetben figyelhettek
meg.
A petesmalmi Studinka emlékház verandáján elfogyasztott
ebéd után gyermekeinkkel átsétáltunk a halastó-rendszer töltésén vezető úton a vidraparkba.
Útközben megfigyeltük és vizsgáltuk is a vizes élőhelyek növény
és állatvilágát. A tórendszerben
vadon élő vidrákat ritkán lehet
megpillantani, de a látogató központban állandóan láthatunk –
többnyire – megmentett kis vidrákat. Jelenleg a „vidra-oviban”
négy „gyerkőc” található: Sára,
Samu, Cilike és Dani, akik játékos
pajkosságukkal, hancúrozásukkal
a nap fénypontját jelentették nekünk.
Keszericzéné Beke Erika
Munkaközösség vezető

Pammerné Kósz Tünde
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Az idei év elejétől kezdődött meg a csurgói gobelinkészítők munkáinak gyűjtése. A
cél az volt, hogy a megnyitóra nem csak az
eddig még nem látott alkotások kerüljenek
ki, de egy olyan izgalmas és változatos tárlatot hozzunk létre, amire még nem volt
példa a városban. A kiállítást március 6-án
Sándor Zsuzsa, a Csurgó TV munkatársa
nyitotta meg, aki számára nem ismeretlen
a gobelinhímzés.
A gobelinek történetének rövid összefoglalása csak útmutatóul szolgált, a képek
tették kézzelfoghatóvá a technikai változásokat. A százéves Cigányfiú (magántulajdon), valamint a Helytörténeti Gyűjte-

ményben őrzött, valószínűsíthetően az
1900-as években készített darabok az
egyszerűséget képviselték. Ezzel szemben
a magántulajdonban levő, 1930-as években készített Hölgyek a rózsakertben című
kép már előrevetítette a ma ismert gazdag
szín- és formavilágot.
Szász Győző Lászlóné Cigánylány című
alkotása már ennek szellemében készült,
színes és szemet gyönyörködtető. Belovári
Violetta hét gobelinje játékosságot és bájt
vitt a kiállításba, törpéi és „macskái” mindenki kedvencévé váltak. A hosszú évek
óta gobelinező Gróf Józsefnének viszont
nem ez volt az első kiállítása, a Csokonai

Művelődési Házban már szerepeltek alkotásai, igaz, ezúttal még nem látott képek
kerültek tőle a falra. Képei hozzáértésről
és elhivatottságról adnak tanúbizonyságot. Martikán Tiborné alkotásai közül A rózsaszedő, a Bótai ház és A keresztapa című
darabok váltak népszerűvé, az általa használt technika nehézsége egyben magában
rejti az elkészülő ábrázolás valósághűségét is.
A gobelinek a Gyűjtemény nyitvatartási idejében, illetve előzetes bejelentkezés
alapján egyéb időpontokban, április 7-ig
tekinthetőek meg!
Petlánovics Eszter

FoTÓ: SZABÓ BALÁZS

FoTÓ: SZABÓ BALÁZS

Sokszínű gobelinek a Helytörténeti Gyűjteményben

Mikszáth regényhőse a csurgói gimnáziumért
Városunk ezer éves ünnepségeire készülődve kézenfekvő felidézni a gazdag történelmi múlt kevéssé ismer epizódjait. 180 évvel ezelőtt, és éppen márciusban fordult nagylelkű ajánlatával a
belsősomogyi református egyházmegye espereséhez gróf Buttler
János.
A csurgói Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium épületébe lépő figyelmes látogató elcsodálkozik, amikor az iskola
márványba vésett jótevői között Buttler János gróf nevét olvassa.
Iskolai tanulmányaiból ismerős Mikszáth Kálmán regénye, a Különös házasság főhőse, de mivel annak cselekménye a Dunántúltól
távol játszódik, ráadásul a szereplői is katolikusok, nem érti, nem
is nagyon értheti, hogyan kötődik Csurgóhoz.
Azt már a gimnáziumi irodalom tankönyvek is elárulták, hogy
bár a főhős élő személy volt, az írói fantázia átköltötte a történetet. A regény 1900-ban jelent meg, az egyházpolitikai küzdelmek talaján, nem sokkal a polgári házasságkötés magyarországi
bevezetése után. A regény meséje már alapkérdésekben is eltér a
valóságtól. Buttler János házassága szerelmi házasság volt, maga
sürgette az esküvőt. Kapcsolatuk azonban hamarosan megromlott. Válni akartak, de az egyház ezt nem tette lehetővé. Az ügyvédek mindennel próbálkoztak, még az erőszak esetét is felvetették, de a feleség könnyedén bizonyította az állítás valótlanságát.
Buttler ekkor politikai síkra helyezte át az ügyét. A reformkori
közvéleményt megnyerte, mert a konzervatív, erőszakos Dőryvel
szemben nagy összegeket áldozott reformcélokra. Ebbe a hely-
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zetbe jól beleillett – az 1837-es évszám is ezt igazolja - a csurgói
református gimnáziumnak tett, akkor jelentős összegnek számító
ezer forintos alapítvány. A gimnáziumi levéltár 1997-ben Pápáról
visszakerült anyagában bukkant fel az eredeti alapító okirat:
Tisztelendő Esperes Úr!
A' belső Somogyi Egyházi Megye' nevében Tisztelendő Úrnak
a' Csurgói Ref. Gymnasiumra nézve tett betses figyelmeztetése
azon édes érzést ébreszté bennem, mellyet mindannyiszor szoktam érezni, valamennyiszer Hazám javára az erkölcsi és szellemi
kifejlés előmozditására fölszólíttatom. Az említett oskola is közhasznúlag folyván be a' honfiak mivelésére, annak emelése 's
fölsegitése tekintetéből, szives készséggel ajánlok ezer pengő
forintokat, mellyeket folyó évi November 15dik napjára, a' Tekintetes és Tisztelendő Előjáróság által meghatározott helyre Pestre
fogok küldeni, mellyrőli tudósítását Tisztelendő Úrnak elvárom.
Tisztelettel jelentvén egyszersmind azt is, hogy ha a' jó Isten éltem napjait még tovább is nyújtandja, a' Csurgói Gymnasium azutánni gondoskodásomnak is tárgya leend. Melly szíves indulatomról a tisztelt Előjáróságot tudósítani kérvén, betses indulatiba
ajánlott illő tisztelettel vagyok Erdő Telken Mart. 21ikén 1837.
Tisztelendő Esperes úrnak
Köteles szolgája
Gróf Buttler János
H.J.
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Legidősebb lakosától búcsúzott Csurgó

2017. március 20-án otthonában, küzdelmes és áldozatos életének 103. évében
csendesen elhúnyt Csurgó legidősebb lakosa. Póznik Istvánné sz. Gáspár Rozália temetése március 25-én, a csurgói belvárosi
temetőben volt.
Szerkesztőségünk Rozi néni 100-ik születésnapján készített írásával búcsúzik:
"Az élethez leginkább szerencse kell,
gondoljuk ezt nagyon sokan. De vajon

megfejthető-e a hosszú élet titka? A folyton visszatérő kérdés ezúttal meghitt, családi körben hangzott el. Nem véletlenül.
A csurgói Póznik Istvánné immár századik
születésnapját ünnepelte pénteken, mely
alkalomból családja és a város vezetése
köszöntötte az idős hölgyet. Az összejövetelen gyermekei, unokái és dédunokái is
azt találgatták, minek köszönheti Rozi néni
hosszú életét.
Genetikai adottságok, gyógynövények
és helyes táplálkozás is szerepelt a fürkésző felvetések között. Valódi válasz persze nincsen, hacsak nem abban keressük,
ahogyan már több mint egy évszázada él.
Csurgó legidősebbje közkedvelt, megbecsült családban született. Tíz lánytestvérével mindvégig szoros kapcsolatban
éltek. A család szeretetén túl, a munka, s
a folytonos mozgás kísérte végig egész
életét. Póznik Istvánné a mai napig nagyon
igyekszik, hogy mindig tevékenykedjen
valamit. Mindennap rendesen, időben
felkel, sajátmagát ellátja és ezenkívül az

Kasmírszoknya, rékli, konty –
Csurgó és környéke viseletei
A Helytörténeti Gyűjtemény raktáraiban, a korábban bemutatott népviseletbe öltöztetett szuvenír babák és a gyufacímkék mellett több mint
ötszáz darab textil (többek között lakástextilek,
szőttesek) kapott helyet. A gyűjtést az 1960-as
években kezdte a Papp Imre és felesége vezette
Honismereti Szakkör. Ezt folytatta aztán Witt Lászlóné, aki hosszú évekig gondozta a gyűjteményt. A
teljes anyag körülbelül fele Csurgóról és a térség
településeiről (Csurgónagymarton, Porrog, Porrogszentkirály, Gyékényes, Berzence, Somogyudvarhely) származó – elsősorban női – népviselet.
A tárlat az 1800-as évek végétől az 1900-as
évek közepéig vezeti a látogatót a környék viseletének történetében. A hétköznap viselt öltözetek
mellett ott vannak az ünnepiek, akár a menyas�szony és vőlegény öltözete is. A lábbeliktől kezdődően, a női alsószoknyákon, kontyokon keresztül
egészen a babaruhákig számos ruhadarab jelen
van a teremben.
A kiállítást március 28-án Pisztora Zsófia néprajzos muzeológus, a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum munkatársa nyitotta meg. A
látogatók számára május 5-ig lesz megtekinthető
a Gyűjtemény nyitvatartási idejében, illetve előzetes bejelentkezés alapján egyéb időpontokban
is. Szeretettel várunk mindenkit!
Petlánovics Eszter

ebédfőzésben is segít. A házuk mögött található szép rózsakertbe még most is kijár
és dolgozgat benne. Hiszen ahogy ő fogalmaz kapálni még tud, mert tud támaszkodni a kapán.
Ha pedig éppen nincs más tennivalója,
akkor előszeretettel varrogat. Rozi néni
aktív éveiben jó nevű női szabóként dolgozott. Páratlan kézügyessége mellett, politechnikát is tanított a gimnáziumban.
Keresztény hitét egy évszázad elteltével is megőrizte. A helyi esperes-plébános
rendszeresen látogatja Póznik Istvánnét.
Vasárnaponként azonban, amikor csak teheti, maga is ellátogat a templomba.
A hosszú élet titka: imádkozzál és dolgozzál. Rozi néninek viszont egy nagyon
jó orvosa is van, derül ki lánya elmondásából. A csak nagyon ritkán betegeskedő
idős hölgy egyetlen panasza hallásának
megromlása. Mindennapjai során szívesen
olvas, tájékozódik a világról, célja pedig a
továbbiakban is boldog életet élni."
SZABÓ BALÁZS

Kasmírszoknya, rékli, konty – Előadás Csurgó
és környéke viseletéről

A Helytörténeti Gyűjtemény raktáraiban, a korábban bemutatott népviseletbe öltöztetett szuvenír babák
és a gyufacímkék mellett több mint
ötszáz darab textil (többek között lakástextilek, szőttesek) kapott helyet.
A gyűjtést az 1960-as években kezdte
a Papp Imre és felesége vezette Honismereti Szakkör. Ezt folytatta aztán
Witt Lászlóné, aki hosszú évekig gon-

dozta a gyűjteményt. A teljes anyag
körülbelül fele Csurgóról és a térség
településeiről
(Csurgónagymarton,
Porrog, Porrogszentkirály, Gyékényes,
Berzence, Somogyudvarhely) származó – elsősorban női – népviselet.
A tárlat az 1800-as évek végétől az
1900-as évek közepéig vezeti a látogatót a környék viseletének történetében. A hétköznap viselt öltözetek
mellett ott vannak az ünnepiek, akár
a menyasszony és vőlegény öltözete
is. A lábbeliktől kezdődően, a női alsószoknyákon, kontyokon keresztül egészen a babaruhákig számos ruhadarab
jelen van a teremben.
A kiállítást március 28-án Pisztora Zsófia néprajzos muzeológus, a
Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi
Múzeum munkatársa nyitotta meg.
A látogatók számára május 5-ig lesz
megtekinthető a Gyűjtemény nyitvatartási idejében, illetve előzetes bejelentkezés alapján egyéb időpontokban is. Szeretettel várunk mindenkit!
Petlánovics Eszter
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Kicsikről nagyoknak...
tuk kívül a bölcsődében dolgozik 1 fő dajka, 1 fő szakácsnő/
élelmezésvezető, illetve 1 fő
technikai dolgozó. Ez a 6 fő
elegendő ahhoz, hogy minden
téren el tudjuk látni a napi teendőket, beleértve a legfontosabbat: a gyermekek teljes biztonságának biztosítását.
A munkátokhoz lenne-e még
szükség valamire?
- Az elmúlt év nyári időszakában a bölcsőde felújításra
került, melynek során az intézmény belső helyiségei át lettek alakítva, ezzel lehetőséget
nyújtva a még eredményesebb
nevelésre és gondozásra.

A család legféltettebb kincse a gyermek, de eljön az idő, amikor a szülők munkavégzése,
tanulmánya vagy egyéb életviteli okok miatt az alig cseperedő apróságokat bölcsődébe kell
íratni, más felnőttek gondjaira szükséges bízni. A szülőknek ilyenkor pedig dönteniük kell, mi
a célravezetőbb a család életszervezésében, a napi nevelésben, és hol van a féltés, valamint az
elengedés határa. A döntésekhez nagy fokú bizalom, az intézmény és a dolgozók ismerete,
és az elengedés bátorsága is szükséges.
Fábián Barbarát, a Csurgói Városi Bölcsőde vezetőjét a városunkban nemrég volt beiratkozások
kapcsán annak eredményéről, valamint a bölcsőde életéről és hitvallásáról is kérdeztük.
Mikor volt a beiratkozás, és
hány, és milyen korú gyermek
iratkozott be?
- A bölcsőde egész évben lehetőséget nyújt a beiratkozásra,
hiszen előfordulnak váratlan
események minden kisgyermekes család életében, mely
szükségessé teheti a bölcsőde
igénybevételét.
Ebben az évben február
22-23-án volt a beiratkozás,
melyet nyílt nappal egybekötve tartottunk meg. Erre a két
napra lehetősége nyílt minden
szülőnek betekintést nyerni a
bölcsőde életébe.
Fel tudtok-e venni minden
gyermeket igény szerint?
Ha nem, mennyit kell várni?
- Ez idáig öt szülő kért gyermeke számára bölcsődei ellátást.
Az öt gyermekből kettő felvételre került, a többi gyermek
számára pedig folyamatos a férőhely biztosítás. A bölcsődei
férőhelyek száma 12 fő, mely
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létszám folyamatosan be van
töltve. Annak alapján tudjuk a
jelentkező gyermekeket elhelyezni, hogy a jelenlegi gyer-

tatást kapnak arról, hogy várhatóan mikor lesz lehetőség a
gyermek felvételére.

mekek közül hányan és mikor
mennek át az óvodába. Ennek
ellenére a többi jelentkezőt
is számon tartjuk, ők egy ún.
várólistára kerülnek. Ezekkel
a szülőkkel folyamatos kapcsolatban állunk, akik tájékoz-

Elegendő-e, és milyen az intézmény személyi ellátottsága?
- Az intézményben három szakképzett kisgyermeknevelő tevékenykedik, melyből egy fő
vezetői feladatokat is ellát. Raj-

Melyek azok az értékék, és milyen az a szemlélet melyeket
a napi munkában alkalmaztok
és képviseltek?
- Legfontosabbnak tartjuk a
gyermek, illetve a család központú bölcsődei élet megteremtését. Bölcsődénk a családi
nevelés értékeit és szokásait
tiszteletben tartva és lehetőség szerint erősítve vesz részt
a gyermekek nevelésében,
gondozásában. Nyitott, a családi nevelésre alapozva, a szülők
nevelő partnereként egy boldog gyermekkor biztosításával
szeretnénk megteremteni a
gyermeki személyiség szabad
kibontakoztatásának optimális feltételeit. Arra törekszünk,
hogy bölcsődéseink harmonikusan fejlődjenek, érezzék
testi, lelki biztonságukat, melyhez meleg, harmonikus, egészséges környezetet alakítunk ki
számukra.
Legfontosabbnak
tartjuk, hogy szeretettel, törődéssel, teljes odafordulással
bánjunk a kisgyermekekkel. A
bölcsőde dolgozói elkötelezettek munkájuk iránt, melyet a
gyermekek iránt érzett szeretet
táplál.
VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA

OKTATÁS
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Hírek a - 225. születésnapját ünneplő - Csokonaiból
Három diákunk, Mellesné Fonyogáb Kornélia és Varga Jolán tanítványai díjazottak lettek a Természet Világa folyóirat idei, 26.
tudományos diákpályázatán. Kunecz Eszter (12.a), Kovács Bendegúz (10.a) harmadik díjas, Németh Olga (9.a) különdíjas lett, ami
azt jelenti, hogy az elismerő oklevelek, könyvjutalmak és az EMMI
által felajánlott tabletek, illetve a fejenként 10.000 forintos pénzjutalom mellett elismerésük, hogy a következő hónapokban írásaik a lap hasábjain megjelennek. A díjátadó a Magyar Tudományos
Akadémia Felolvasótermében volt, ahol a lap szerkesztői, illetve a
különböző természettudományok rangos tudósai, kutatói adták át
a díjakat, illetve ismertették és méltatták a pályaműveket.
A Somogy Megyei Önkormányzat által szervezett Somogyi ér- hetünk. A 18 hónapos projekt keretében a kaproncai Fran Galović
tékek elnevezésű vetélkedő elődöntőjében iskolánk „Menő Cso- Gimnáziummal és a nagybajomi Pálóczi Horváth Ádám Reformákonaisok” elnevezésű csapata 23 csapat közül a középdöntőbe tus Alapfokú Művészeti Iskolával együttműködésben a nemzetek
jutott. A megyei döntőt is jelentő versenyt 2017. február 22-én közötti tudás-átadást, egymás oktatási és művészeti kultúrájának
rendezték Kaposváron. A Csokonaisok 8 négyfős csapattal száll- megismerését segítjük majd közös szervezésű művészeti és sport
tak szembe, és a színvonalas megmérettetésben végül nagy küz- témájú nemzetközi rendezvényekkel, tehetségkutató- és tanuldelemben az előkelő 4. helyezést érték el. A csapat tagjai: Miku- mányi versenyekkel.
lás Petra 11. A, Tóth Ágnes 10. B és Kalapos Tamás 9. A osztályos
Dr. Matolcsy Sándor Gedeon végrendeletében is megemléketanulók. Felkészítőik: Majzik Valéria és Szabó Zoltánné tanárnők.
zett iskolánkról. Az Amerikai Egyesült Államokban elhunyt HumAz ország egyetlen iskolájaként 5 csapattal képviseltetjük bold-díjas kutató professzor, aki iskolánk híres volt igazgatótanámagunkat a „Re: formáció – Komplex műveltségi vetélkedő” má- csi elnökének, Matolcsy Sándornak fiaként eddig is iskolánk egyik
sodik fordulójában! Az első fordulóban az online feladatlapot az legnagyobb pártfogója volt, végakaratában többek között iskoáltalános iskolai korosztályban 124, a középiskolai korosztályban lánkról is megemlékezett. A családdal való megbeszélés szerint
158 csapat töltötte ki, és az elért pontszámok alapján korosz- az ötvenezer dolláros támogatás összegét a következő tanévben
tályonként a legjobb 36-36 csapat jutott a második fordulóba. többféle módon használja fel az iskola. Egyrészt év végi jutalmaNagy öröm, hogy iskolánk mindkét felső tagozatos és mindhárom zásokra, elismerésekre, mellyel a diákok és a tanárok kiemelkedő
gimnazista csapata ott lesz az áprilisi fordulóban. Gratulálunk a eredményeit díjazzuk, legyen szó természettudományról, humán
diákoknak és felkészítőiknek: Oláh Ilona református, Pfeifer Ottó tudományról, sportteljesítményről, művészeti sikerekről, vagy a
evangélikus és Némethné Miháldinecz Olga katolikus hitoktatók- közösségért végzett munkáról iskolánk mindhárom tagozatán. De
nak, valamint azoknak a kollégáknak, akik a maguk szakterületén szociális, illetve tanulmányi ösztöndíjak folyósítását is biztosítsegítették a felkészülést.
ja az adomány, szintén mindhárom iskolai tagozaton. Ezeken túl
Ahogy az az elmúlt években is történt, két csokonais diák már- egyszeri kisebb beruházásokat, programtámogatásokat is lehetőcius első hétvégéjén "világjárni" indult, hogy a németországi Bi- vé tesz az összeg, külön kiemelve azokat a fejlesztéseket, melyek
elefeldben, az ottani gimnázium ún. Európa-osztályában töltsön az iskola beiskolázási céljait segítik.
el egy hónapot. Iskolánk immár 20 éve képviselteti magát diákAz iskolában zajló eseményekről és a fentiekről bővebben,
jaival. Kismihók Inez (10.a) és Ledniczky Frigyes (10.a) Bertalan sok-sok képpel a www.csvmrg.hu honlapon olvashatnak.
Marlies tanárnő szervezői segítségével kapta meg ezt a lehetőKovács József
séget s jó reménységgel vagyunk arról, hogy élni is fognak vele.
igazgató
A világjárásról, az ottani élményekről egy naponta frissülő
Főszerkesztő: Szabó Balázs
blogban számolnak be.
Szerkesztők: Balogh Veronika,
Az iskolai papírgyűjtést tizedik éve szervezzük a CsokoFerletyák Zsanett, Vargáné
naiban. A mindennapi szelektív hulladékgyűjtés, a papír és
Hegedűs Magdolna
a műanyag hulladék elkülönített gyűjtése, a külön edényben
Elérhetőek Csurgón az alábbi
gyűjtött szárazelem és az e-hulladék éves begyűjtése az iskohelyeken:
Csurgó és Környéke - Közéleti és kulturális lap egyházak, általános iskolák,
lai környezetvédelmi programunk fontos része. Ezek közül a
Megjelenik minden hónap negyedik hetében középiskolák, óvodák, Csokonai
papírgyűjtés kiemelt terület. Az összegyűjtött papírért kapott
Közösségi Ház, Városi Könyvtár,
Lapzárta minden hónap 20-án!
pénzösszegen kívül a nyertes osztályok az oklevél mellé küPosta, Széchenyi téri újságos.
Kiadja: IMCOM Marketing és Szolgáltató Bt.
lön ajándékot is kapnak, az ezer kilogramm feletti eredményt
Küldjön hírt!
Felelős kiadó: Szabó Balázs - ügyvezető
Juttassa el hozzánk észrevételét,
elérőknek egy torta a jutalma. A kitartó szervezésnek, a szüLevélcím: 8840 Csurgó, Kossuth L. u. 1.
osszon meg érdekességeket, küldlők, diákok, tanárok lelkes munkájának köszönhetően a tíz év
Telefon: +36 30/480 2046
jön híreket!
alatt közel 128 tonna újrahasznosításra kerülő papírt gyűjtötLevélcím: 8840 Csurgó, Kossuth
Email cím: csurgo.es.kornyeke@gmail.com
L. u. 1.
tünk az otthonokból.
Telefon: +36 30/480 2046
Az Interreg V–A Magyarország–Horvátország EgyüttműEmail cím: csurgo.es.kornyeke@
csurgo.hu/csurgoeskornyeke
gmail.com
ködési Program 2014-2020 pályázatán iskolánk a következő
másfél évben közel százezer eurónyi vissza nem térítendő támogatásban részesül, melyet programokra, eszközökre költ-
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Hírek a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolából
2017. március 4.

Budapesten jártak tanulóink
a XX. Anyanyelvi Napon
Mint beszédművelő közösségekben
közismertté vált, 2012-ben megszűnt
a szép múltú Práter Általános Iskola, a
nyelvművelő mozgalmak egyik bázisa. Ezzel veszélybe került az Anyanyelvi nap is,
az általános iskolai Beszélni nehéz! szakkörök hagyományos ünnepi rendezvénye.
A folyamatosság megőrzése érdekében a
Baár-Madaras Református Gimnáziumban,
Budapesten rendezik meg a versenyekkel
egybekötött találkozót.
Iskolánk három tanulóval érkezett a
megmérettetésre. Balogh Dóra 6. osztályos tanuló a kiejtésjelölő versenyen, Nagy
Bence Norbert 8. osztályos tanuló a szépkiejtési versenyen, Szőllősi Krisztián 5.
osztályos tanuló a versmondó versenyen
indult. Felkészítő tanáraik Juhainé Kovács
Ágnes és Kósáné Kisgéczi Gabriella tanárnők voltak.
Örömmel tudatjuk, hogy Szőllősi Krisztián 5. osztályos tanuló a Beszélni nehéz!
körök XX. Anyanyelvi Napján a vers- és
prózamondó versenyen II. helyezést ért el
Varró Dániel: Szösz néne című versének
szavalásával. Gratulálunk a szép sikerhez!
2017. március 6.

Kisiskolásaink előadásokon
jártak

A plakát tájékoztatója szerint sok fontos
kérdést érintettek és gondoltak át játékos
formában a résztvevők. Köszönjük a szervezők munkáját!
2017. március 6.

Ficánka gyermektorna a Mókuskert Óvodában
A Mókuskert Óvodában hétfőnként
15.30-16.30 időpontban Deméné Gulyás
Rozália testnevelő tanár FICÁNKA gyermektorna elnevezéssel foglalkozást indított a nagycsoportos és a mozgást kedvelő
középső csoportos óvodásoknak, leendő
első osztályosoknak.
A gyermektorna számos lehetőséget
nyújt a gyermekek fejlődésére. A rendszeres és pedagógiailag megfelelően
tervezett mozgás, az örömszerzésen túl,
nagymértékben segíti az önfegyelem, az
akaraterő, az önbizalom, a kitartás, a bátorság, egyszóval a személyiség alakulását. A
mozgás okozta önfeledt pillanatok javítják
a gyermekek összteljesítményét. Ezáltal a
kicsik nyugodtabbak, fegyelmezettebbek,
ügyesebbek lesznek.
Ezért hát, mozgásra fel!
2017. március 6.

Tisztelet a Bátraknak!
„Az a nap a népnek
szabadságot adott,
mi sem felejtjük el
azt a dicső napot.”
Donászy Magda: Március 15-ére
Az első tanítási órában iskolánkban is
megemlékeztünk az 1848-as forradalom
eseményeiről. A 7. osztály ünnepi műsorát Juhainé Kovács Ágnes tanárnő állította
össze.

A szomorú idő ellenére lelkesen mentek alsós tanulóink a Csokonai Közösségi
Házba, ahol a Vojtina Bábszínház bérletes
előadásán vettek részt. A Tessék engem
megmenteni! címmel megrendezett interaktív előadáson lelkesen bekapcsolódtak
a gyerekek a történetbe, majd hazatérve
átéléssel mesélték élményeiket.
2017. február 23.
Oszi Nyuszi kalandjai: vizeink védelme,
az egészséges táplálkozás és testmozgás
megszerettetése interaktív előadás keretei között.
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2017. március 24.

Rákóczi – emléknap
iskolánkban
Mint minden évben, így ebben a tanévben is megemlékeztünk iskolánk névadójáról, II. Rákóczi Ferencről és arról a korról,
melyben ő élt és küzdött hazánk függetlenségéért.
II. Rákóczi Ferenc (Borsi, 1676. március
27. – Rodostó, 1735. április 8.) a Rákóczi-szabadságharc vezetője, Magyarország
vezérlő fejedelme, erdélyi fejedelem volt.
Neve szorosan összefügg az általa

1703-ban indított Rákóczi-szabadságharccal, mely révén Magyarország teljes függetlenségét kívánta visszaszerezni, hogy a
Habsburg Birodalomtól független állammá
váljék. E célnak megfelelően választották
Erdély és Magyarország fejedelmévé.
Harca nem érte el a kívánt eredményt,
de részleges sikere mégis volt: a Habsburgok elismerték Erdélyt önálló fejedelemségként és nem gyarmatosították. A
magyarság körében ma is tisztalelkű és
becsületes vezetőként él tovább emléke,
mivel a felkínált közkegyelmet nem volt
hajlandó elfogadni, s végig kitartott a magyar függetlenség ügye mellett.
2017-ben ünnepeljük Arany János születésének 200. évfordulóját. Ezt az esztendőt az Országgyűlés és a Magyar Tudományos Akadémia Arany János-emlékévnek
nyilvánította, amelynek fővédnöke Lovász
László, az MTA elnöke lett. Ebből az alkalomból iskolánk is tisztelettel emlékezett
meg nemzetünk nagy költőjéről. Az ünnepi műsort és koszorúzást Arany János:
Pázmán lovag című balladájának előadása
követte.
A délelőtt hátralévő részét osztályonkénti vetélkedő követte, melyben, játékos
formában számot adtak diákjaink az Arany
Jánosról elsajátított eddigi ismereteikről.
A délutánt az Óvárosi Turisztikai Központban töltötte az iskola egész közössége, ahol kézműves foglalkozásokon és
ügyességi vetélkedőkön vehettek részt
tanulóink. A napot a Szent László Király Lovagrend bemutatója zárta. Miután mindenki megnézte, kipróbálhatta a kor fegyverzetét, békességben zártuk az emlékezés
szép napját.
2017. március 29.

Nyitott iskola – Repül a
sárkány!
A programsorozat keretében ismét találkozhattunk egymással. Van, aki ismerősként érkezett iskolánkba, van, aki új érdeklődőként jött papírsárkányt reptetni és egy
kicsit körülnézni nálunk.
A tanító nénik most is jókedvet varázsoltak a játszani vágyó óvodások és kisiskolások délutánjába. Ezt a „Szélgyerek”
is megérezte és huncutul emelgette kis
sárkányainkat.
Füstösné Ábrahám Judit
mb. tagintézmény-vezető
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A medvehagyma azt jelzi: vége a télnek

A népi hagyomány szerint a barlangjából kibújó medve először ezt a növényt
keresi, hogy a hosszú téli álom után kitisztítsa szervezetét. Régi magyar neve sásihagyma, vagy poszhagyma. Levelei élénk
zöldek, fénye¬sek, hosszúnyelűek, lándzsa
alakúak, hasonlítanak a gyöngyvirágéra
(felületes szemlélő összetévesztheti őket,
nagy veszélynek kitéve magát, hiszen ez
utóbbi mérgező). Hosszúkás hagymáját fehér, átlátszó hártya, buroklevél fedi. Sima,
világoszöld szára két levél közt hozza virággömbjét. Az ernyős virágzatban csillag¬szerű kis liliomvirágok helyezkednek
el. A szár 30 cm-re nő meg.
Hazánkban főleg a gyertyános, tölgyes
vagy bükkös erdők aljnövényzetében nő
vadul, tömegesen, például Gerecsében és
a Mecsekben, de a mi vidékükön is előfordul, így például a Gyékényes környéki erdőkben, ligetekben. Nagy telepeket alkotó évelő növény, nedves, árnyas helyeken
érzi jól magát. Erőteljes fokhagy-maillatát már messziről megérzi az ember, még
mielőtt meglátná. Ettől a szagtól kapta a
vadfokhagyma nevet is. A fokhagyma és a
spenót értékeit hordozó tavaszi növény fokozza az étvágyat és az emésztőrendszer
működését. Vérnyomáscsökkentő és vérzsír csökkentő hatása is ismert, C-vitamin
tartalmának köszönhetően pedig javítja a
szervezet ellenálló-képességét.
A népi orvoslás a medvehagymát termesztett társához hasonlóan felső légúti
megbetegedések megelőzésére és a kialakult hurut súlyosságának csökkentésére,
továbbá bélfertőtlenítő, emésztést javító
tulajdonsága miatt egyes emésztési panaszok kezelésére alkalmazza.
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Tudományos megfigyelések szerint vérnyomáscsökkentő hatású, lassítja a koleszterin lerakódások kialakulását az érfalban,
javítja a végtagok keringését. Enyhe vérlemezke összecsapódást gátló aktivitással is
rendelkezik.
Népi megfigyelés, hogy a hagyma bőrön történő külsődleges használata (borogatásként, lemosásként) jótékony hatású
egyes gombás fertőzések kezelésében.
Érzékeny bőrű egyének esetében azonban
fokozott óvatosság szükséges. Bár klinikai
eredmények nem támasztják alá, vércukorszintet és inzulintermelődést befolyásoló hatása is van
Mivel leginkább frissen és nyersen fejti
ki hatását, ezért önmagában rágcsálva, léként, kefírbe, joghurtba, szendvicsbe, salátába, palacsintába, omlettbe, kenyérbe
téve, vagy levesként, főzelékként, krémként, húsokhoz elkészítve. Egy szóval mindennel passzol és nagyon finom. Teaként
egy evőkanálnyi apróra vágott medvehagyma levelet kell leforrázni.

Ha később is szeretnénk felhasználni,
alacsony hőmérsékleten megszáríthatjuk,
vagy befőttesüvegben eltéve alaposan
megmosva, felszeletelve sóval és olíva
olajjal meglocsolva, nyomkodjuk ki a levelek közül a levegőt. Hűtőben így hosszú
ideig is eláll.
A 2009. évi, az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló
XXXVII. törvény értelmében, állami erdőben – nem védett területen – mindenki csak saját szükségleteinek megfelelő
mennyiségű gombát, gyógynövényt – így
medvehagyma-levelet is – gyűjthet külön
engedély nélkül. Ennek mértéke nem haladhatja meg a 2 kg/fő-t naponta. Amen�nyiben valaki ennél nagyobb mennyiséget
kíván szedni, azt csak az erdőgazdálkodó
engedélyével teheti. Fokozottan védett területeken a gyűjtés tilos!
BV

Medvehagymás pogácsa
Hozzávalók:
50 dkg finom liszt
1 csokor medvehagyma
2 db tojássárgája
1 dl tejföl
25 dkg margarin
3 dkg élesztő
1 dl tej
1 dkg cukor
só
1 db tojás a kenéshez.
Elkészítés:
1. Az élesztőt a langyos tejben a cukorral felfuttatjuk. A lisztet a margarinnal
elmorzsoljuk, hozzáadjuk az élesztőt és a többi hozzávalót. Félkemény tésztává dolgozzuk ki, amit fél órát pihentetünk.
2. A medvehagymát megmossuk, jól lecsepegtetjük, és vékony csíkokra vágjuk.
A tésztát kinyújtjuk, rászórjuk a medvehagyma felét, és az egészet felcsavarjuk, mint
egy tekercset, nyújtófával kissé ellapítjuk, felébe egymásra hajtva 20 percig langyos
helyen pihentetjük.
3. Ezután ismét kinyújtjuk, és megszórjuk a maradék medvehagymával, és az
előbbi módon felcsavarjuk, ujjnyi vastagra nyújtjuk. Tetejét megrácsozzuk, és közepes méretű pogácsákat szaggatunk belőle.
4. Tojással megkenjük, sütőpapírral bélelt tepsire pakoljuk, majd még 10 perc
pihentetés után, 175 fokra előmelegített sütőben kisütjük.
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Patak Letícia hatodik, okleveles helyen végzett az Úszás
Diákolimpia Országos Döntőjében
2017.03.18. Két csapattagunk képviselte iskoláját az Úszás Diákolimpia Országos Döntőjében, Debrecenben. Zala megyében, a
korcsoportjukban és az adott úszásnemben ők voltak a legjobbak,
ezzel kvalifikálták magukat az országos megmérettetésre. Bukovics Rebeka II. korcsoportban, 50m hátúszásban 13. helyen végzett, Patak Letícia pedig VI.B korcsoportban, 100m mellúszásban
eddigi legjobb idejével 6. lett, így oklevelet vehetett át az ünnepélyes díjkiosztón.
2017.03.11. Ötödik alkalommal rendezett egyesületünk úszóversenyt Csurgón, immáron harmadik alkalommal a Somogy és
Zala megyei régiós körverseny egyik állomásaként. Idén 11 egyesület fogadta el a meghívásunkat, 146 sportoló töltötte meg a
csurgói uszodát és 523 egyéni nevezést bonyolított le a már jól
összeszokott rendezői gárdánk. Mindig különleges, ha hazai vízben versenyezhetnek a gyerekek, hiszen még motiváltabbak, ha
a szülőkön kívül más ismerős is bíztatja őket a medence széléről.
Eredményeink:
Országos ranglista 20-on belüli időt úsztak, így külön aranyérmet kaptak:
Bukovics Rebeka: 50m pille, 50m mell, 50m hát, 50m gyors,
100m vegyes
Andrási Zsófia: 50m pille, 50m hát, 50m gyors, 100m vegyes
Huszics Rebeka: 50m gyors, 50m hát
Andrási Katalin: 50m gyors, 50m hát
1. hely: Andrási Katalin 50m mell; Andrási Zsófia 50m mell; Németh Dzsennifer 100m gyors
2. hely: Németh Dzsennifer 50m pille, 100m hát; Bukovics
András 50m mell, 50m gyors; Horváth Hunor 50m hát; Dergecz
Donát 25m mell; Patak Letícia 50m mell
3. hely: Madarász Milán 50m mell; Bukovics András 50m hát,
100m vegyes; Kardos Máté 25m hát; Németh Dzsennifer 100m
vegyes; 4x50m gyors váltó csapata: Huszics Rebeka, Madarász Milán, Bukovics András, Andrási Katalin
4. hely: Andrási Katalin 100m vegyes; Patak Letícia 100m vegyes
5. hely: Kardos Máté 25m gyors; Dergecz Donát 25m hát; Huszics Rebeka 100m vegyes
6. hely: Horváth Hunor 50m gyors; Horváth Horka 25m hát;
Dergecz Donát 25m gyors
RH

Ha adójának 1%-val szeretné a mi egyesületünk
munkáját támogatni, nagyon megköszönjük.
Mozdulj Csurgó Úszó Sport Egyesület
18269404-1-14
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