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Különleges fénybe borult a víztorony
átadták Csurgó megújult közvilágítását

Átadták Csurgó megújult közvilágítását. A mintegy 150 millió forintos beruházás
során új, energiatakarékos és modern ledes világítással bővült Csurgó közvilágítása.
A szeptember 21-én 20 órakor kezdődött eseményen bemutatták a víztorony
különleges díszvilágítását is, mely a későbbiek során különleges alkalmakkor,
rendezvényeken, valamint nemzeti ünnepeken is látható lesz.
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tív elemek Hofeka gyártmányú,
kiemelten hosszú élettartamú,
magas fényhasznosítású és
alacsony fogyasztású led forrással szerelt világítóberendezések, az adott geometriának
megfelelő fényárammal és
lencsézéssel. A közvilágítási
lámpatestek cseréjén túl, ledes
megvilágítást kapott a Csokonai Közösségi Ház, a Csokonai
szobor, a Városháza épülete, a
Korona Szálló, és a virág utcai
játszótér is. Ezen felül megvalósult a Csokonai utcai Református templom fényvetőinek
cseréje, a II. János Pál pápa
szobor és a templom díszvilágításának felújítása is. Több
utcában bővítettük a közvilágítási hálózatot. Név szerint az
Arany János, Bartók Béla, Erkel
Ferenc, Noszlopy, Sárgáti utcákban és a Városháza közben,
melyekben összesen mintegy
1700 méter nyomvonal hos�szban került kiépítésre a kisfe-

szültségű közvilágítás hálózat,
javarészt földkábeles kivitelben. Az energiahatékony közvilágítás megvalósítása mellett
a városban csökkent a fényszennyezés. Több munkasíkon,
konfliktusterületen nőtt a kö-

Magyar Erik András
az ENERIN Sümeg Energetikai Kft.
ügyvezetője

zepes megvilágítási szint, így a
fejlesztéstől a lakosság vizuális
komfortérzetének javulását is
várjuk. A projekt műszaki megvalósítását egy helyi vállalkozó
cég, a Vilkor Kft. végezte.

FoTÓ: SZABÓ BALÁZS

Magyar Erik András az ENERIN Sümeg Energetikai Kft.
ügyvezetője a projekt műszakitartalmával kapcsolatos részleteket ismertette:
Csurgón 1017 db világítótest üzemelt összesen, melyből a projekt keretében 940
db elavult lámpatest korszerűsítésére került sor. A cserén
felül további 54 db világítótest felszerelése valósult meg
a közvilágítással el nem látott
területeknél. A korszerűsítés
összességében 53%-os villamosenergia
megtakarítást
eredményezett a városnak egy
olyan banki konstrukció keretében, amiben a beruházás a
megtakarításból finanszírozódik. Tehát az önkormányzatnak
közvetlen hozzájárulásába ez
így most nem került. A futamidő alatt a megtakarításból kerülnek kifizetésre a beruházás
költségei.
A felszerelt közvilágítási ak-

Szászfalvi László ország�gyűlési képviselő beszédében
kiemelte:
Egy városnak a legfontosabb az, hogy meglegyen minden infrastruktúrája ahhoz,
hogy a város polgárait olyan
szolgáltatásokkal tudja ellátni,
amelyeket a XXI. század elején
már elvárnak tőle. Azt gondolom, hogy 1990-ben, amikor
az önkormányzatiság elkezdte
a munkálkodását, működését
Magyarországon és itt Csurgón is, egy nagyon fontos célt
tűztünk magunk el. Azt, hogy
szeretnénk Csurgónak az infrastruktúráját a lehető leggyorsabban megújítani, felfejleszteni és olyan szolgáltatásokat
biztosítani az itt élő polgárok
és családok számára, amel�lyel méltán mondhatjuk azt,
hogy az itt élők nem másod
osztályú, vagy harmad osztályú magyar állampolgárok,
vagy európai polgárok. Az elmúlt 27 esztendő alatt számos
fejlesztés, beruházás valósult
meg és immár második alkalommal újítjuk meg a város
közvilágítását. Hiszen talán a
régebb óta fiatalok emlékeznek még arra, hogy volt egy
német szénsegély program annak idején és ennek a finanszírozásában volt megvalósítva az
első közvilágítási rekonstrukciónk. Az már elég régen volt és
azt gondolom, hogy nagyszerű
dolog, hogy most 2017-ben
eljutottunk odáig, hogy egy
150 millió forintos beruházást
követően, ezen a mai napon átadhatjuk Csurgó közvilágítási
rekonstrukcióját. Azt hiszem,
hogy az elmúlt éveknek a sok
fejlesztése és most a közvilágítási rekonstrukciónak az
átadása, majd az élményfürdő
tovább fejlesztése, tovább építése, a Berzence-Csurgó-Iharos közútfelújítás mostani őszi
megkezdése mind-mind azt
mutatják, hogy talán-talán el-
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Szászfalvi László
országgyűlési képviselő

ros legyen, hogy minden olyan
infrastrukturális feltételt tudjunk biztosítani az itt élő polgárok, az itt élő családok, az itt
élő fiatalok és idősek számára,
hogy érezzék jól magukat ezen
a helyen. Érezzék jól magukat
ebben a kis városban és úgy
neveljék gyermekeiket és unokáikat, hogy ők is szeressék ezt
Szeptember 21-én este 8
órakor színes fénybe öltözött
a víztorony. Ez az esemény jelezte a csurgói közvilágítás teljes megújulásának ünnepélyes
záró mozzanatát. Az ünnepélyes átadón beszédet mondott
Szászfalvi László országgyűlési
képviselő, Magyar Erik András
az ENERIN Sümeg Energetikai
Kft. Ügyvezetője és Füstös János városunk polgármestere.
A csaknem 150 millió forintos fejlesztés nem terheli a
város költségvetését. 994 lámpatest cseréjével a korszerű
LED-es technológia révén csaknem a fele lesz az áramszámla, és ebből a megtakarításból
156 hónapos futamidővel lehet finanszírozni a beruházás
költségeit. Ráadásul több, mint
70 lámpatestet is elhelyeztek
az eddig nem, vagy hiányosan
megvilágított utcákban.
A csurgói gimnázium VII. és
VIII. osztályos tanulói 1890.
szeptember 20-án kirándultak Zákányba a Dráván épülő
vashíd alapozásának megte-
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jutunk addig a pontig, amelyről álmodtunk annak idején
27, 28, 29 esztendővel ezelőtt,
hogy Csurgó egy európai kisvá-

a várost és építsék ezt a várost
materiális, lelki, szellemi és
kulturális értelemben egyaránt.
Füstös János Csurgó város
polgármestere elmondta:
Egy újabb fejlesztést valósítottunk meg, hogyha röviden
szeretnék fogalmazni azt mondanám, hogy egy újabb pipa,
mely nagyon-nagyon komoly
dolog Csurgó város életében.
1890-ben nem itt Csurgón,
hanem Zákányban a Dráva híd
építésénél találkozunk először
a villamos energia nevével,
majd utalások vannak arra,
hogy Csurgón 1906-tól van villamosenergia, 1911-től pedig
biztosan. Ezt követően pedig
az 1940-es években volt egy
nagyon komoly jellegű fejlesztés, az 1970-es években,
az 1990-es, 2000 években
és most pedig 2017-ben egy
újabb konstrukciót valósítunk
meg. A ledes technikára tértünk át. Ahogy hallottuk nem

csak kevesebb az energetikai
szennyezés és több mint 50%os a megtakarítás, hanem azt
gondolom, aki ilyenkor este
jár az utcákon, láthatja, hogy
valóban ugyanolyan, vagy talán szebb fények vannak mint
eddig. A beruházást megelőzően képviselőtársaimmal körbejártunk néhány települést,
ahol már megvalósult ilyen
beruházás, hogy lássuk mégis
mire vállalkozunk, hiszen eltérő híreket hallottunk más és
más városokban, s azt szerettük volna, hogy itt Csurgón egy
jó színvonalú és minden igényt
kielégítő technikát tudjunk
megvalósítani. Azt gondolom,
hogy ez sikerült. Nem csak a
ledes technikára tértünk át,
ahogy hallottuk, hanem 7 utcában is megvalósítottuk a fejlesztést. 7 olyan utcában, olyan
utcaszakaszon, ahol eddig nem
volt közvilágítás. Köszönhetően a város egyedi elrendezésének és a kelet-nyugat irányú

A közel 150 millió forintos fejlesztés nem terheli a város költségvetését

A korszerű LED-es technológia révén csaknem a fele lesz
az áramszámla

Új fényben Csurgó
kintésére. Megnézték a villanyfejlesztőt, a telep villany
világítását.
Van utalás arra, hogy 1906ban volt villanyvilágítás. 1911ben már biztosan működött
Csurgón a villanytelep. Nagyatádon egy év múlva fogtak
hozzá a megvalósításához. A
csurgói Héjjas vagy Lang domb
alatti malomra épülő helyi
energiaforrást egy 100 lóerős
dízel motor, tartalékában 70
lóerős gőzgéppel szolgáltat-

ta. A közvilágítást 150 db 32
gyetyafényű lámpa és 4 db ívlámpa biztosította. A Nagyatád
című hetilap főszerkesztője
újságjában sérelmezte, hogy
Csurgó jobb szerződést kötött,
hiszen itt is, ott is 4 000 koronát fizetnek a közvilágításért,
holott náluk 25 lámpával kevesebb világít, és az ívlámpák
erősebb fényt adnak. Csurgón
Lang Mór malomtulajdonos
csak 10 év pótadómentességet
kért, Atádon Musza János 50

fejlesztés is megkövetelte azt,
hogy ezekben az utcákban, a
kertvárosi utcaszakaszokban
is kiépítsük a közvilágítást. A

Füstös János
Csurgó Város polgármestere

beruházás nem Európai Uniós
pályázatból valósítottuk meg,
hanem egy pénzügyi konstrukció keretein belül, ami egy 156
hónapos kifutási idővel fog
megvalósulni és teljesülni.
SZB

évet. Csurgón, ha a vállalkozó
bruttó bevétele meghaladja a
24 000 koronát, a nagyközség
pénztárába be kell fizetnie 5
%-ot. A csurgói szerződés a
folyamatos működést is garantálta. A 29. § értelmében ha a
vállalkozó csődbe jutna, vagy
az üzemet egy hónapon belül
akadálytalanul nem folytatja,
a község a hálózatot díjtalanul
birtokába venni jogosult.
1925 tavaszától oktató filmelőadásokat tartottak 200260 tanuló részvételével a A
Korona Szálló emeletén a Világ moziban. A minisztériumi
rendeletnek megfelelően hat
éven keresztül évenként nyolcnyolc oktatófilmet tekintettek
meg. A némafilmeket Dr. Héjjas
Imre gimnáziumi és Tóth Ferenc tanítóképzői tanár magyarázta. A havi egy alkalommal
történő vetítést zavarta, hogy
a színházi évad idején másfélkét hónapig nem tarthattak
előadásokat. Az ezután bekövetkezett visszaesés oka, hogy
noha Csurgón már a század
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mai katolikus-, református –és
izraelita elemi népiskola biztosította továbbra is iskolaváros- jellegét. Az Óvárosban és
Új- Csurgón egy- egy községi
óvoda működött. Az összes elemi iskola és középfokú intézet
oktató filmügyének helyi megbízottja bonyolította le a magyar kultuszminisztérium által
az egész világon elsődlegesen
kezdeményezően kötelezővé
tett filmoktatást havonként
egy- egy fél délelőttön át.
1934. október 1-jei hatál�lyal életbe lépett az 1931. évi
XVI. tc., amelynek értelmében
a villamos áramszolgáltatás
az egész országra kiterjedően
egyetlen gazdát kapott a m. kir.
iparügyi miniszter személyében. Csurgó áramszolgáltatásának a nagy áramszolgáltató
szervezetbe való beillesztése
ennek a jegyében kezdődött
meg. 1935 elején a csurgói
áramszolgáltató üzem központi irányítását átvette a Drávavölgyi Villamos Áramszolgáltató Rt. Az alapját képező, az
áramegységdíjak és a nappali
áramszolgáltatás
szempontjából elavult jogviszony rendezése hosszadalmas vitákkal

Közvilágítási hiba
bejelentési lehetősége

járt, amelyeknek bő teret szentelt a Belsősomogy című helyi
hetilap. 1937-ben nem volt
nappali áram. Az újság lapjain
ostromolták a Drávavölgyi Villamos Áramszolgáltató Részvénytársaságot mint a Csurgói
Villamosüzem
tulajdonosát
biztonságosabb szolgáltatás,
olcsóbb fogyasztói tarifa biztosítására. A kormány országos elektrifikálási tervében
reménykedtek. 1936 júniusában felcsillant a remény, hogy
felépítik a Csurgót Nagykanizsával összekötő távvezetéket.
Ezzel nemcsak nappali, hanem
olcsóbb áramban reménykedtek. A magas csurgói tarifa oka
és a nappali áramszolgáltatás
hiánya a helyi üzem nyersolajra alapozott működtetése volt.
1937-ben végre megépítették
a Nagyatád- Csurgó- Nagykanizsa távvezetéket. Ez a 35
kilovoltos vasoszlopos vezeték
egészen az 1970-es évek közepéig üzemelt. Ebből 1940.
novemberében Iharosberénytől készült leágazás. A csurgói
telep tartalék lett. Az elavult,
körülményesen továbbítható
110 voltos egyenáram helyett,
a váltóáramú szolgáltatás lé-

pett. Erre kapcsolták a csurgói
világítást. A csurgói villanytelep megszűntetésének napja,
1941 karácsonya. Ezután történt meg Alsok villamosítása.
Az 1960-as években a Csokonai utcában a faoszlopok
még a régi csurgói nehéz vörösréz kábeleket tartották.
1977-ben vitték le a föld alá
a vezetéket, és valósult meg a
mai ostornyeles közvilágítás a
Csokonai utcában, a Széchenyi
téren, a Petőfi tér buszpályaudvartól északra eső oldalán.
1979-ben a Petőfi tér északi oldalán folytatódott, majd 1980ban a Rákóczi utca Lang dombi
szakaszán. Egykori kollégám
szerint Csurgó jobban ki volt
világítva, mint Nagykanizsa.
A közvilágítási lámpák először hagyományos égővel,
utána neon csövekkel, majd
higanygőz lámpákkal, végül
a sárga fényű nátron égőkkel
működtek. Az 1990-es években történt még egy nagyobb
kotszerűsítés. Az idei modernizáció a helyi Vilkor Kft. jó munkáját dicséri.
HJ

Igényeljen Csurgó Kártyát és éljen
a kedvezményekkel!

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy városunkban is lehetőség van a közvilágítási hibák lakossági
bejelentésére a KOVIKA Közvilágítási hibabejelentő
portálon, melynek elérhetősége:
https://kozvilhiba.hu
Kérjük, hogy aki a környezetében közvilágítási
hibát tapasztal, éljen a lehetőséggel, vagy jelentse
azt a
82/471-388 telefon 147 –es mellékén.
Köszönjük!
Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal
Beruházási és Műszaki Iroda
8840. Csurgó, Széchenyi tér 2.
Telefon: 47l-388
Fax: 471-095
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Új elfogadóhelyek és a kedvezmények mértéke:
- Sótonyi László Sportcsarnok 20 %
- Sportcsarnok Kondicionáló terem 20 %
- Műfüves pálya használata 20 %
- Csurgó város helyi autóbuszjáratai 20%
- Városi Uszoda 50 %
- Csokonai Közösségi Ház (saját rendezvények) 100 %
- Városi Könyvtár 100 %
- Városi Múzeum 100 %
- Történelmi Park (saját rendezvények) 100 %
- Gyékényesi Poszeidon Panzió mellett működő teniszpálya,
strandröplabdapálya és homokfocipálya használata 100 %

http://csurgo.hu/hu/turizmus/csurgo-kartya

elejétől volt nappali áramszolgáltatás, a helyi villanytelep a
harmincas évek közepétől csak
éjszakai áramot adott. Amikor
ez a gond elhárult, az iskola
1937/38-ban bekapcsolódott
a VKM Oktatófilm Kirendeltségének hálózatába, keskenyfilmvetítő gépet vásárolt, és lehetővé vált a tanítási órákon
való használata. A szaktanárok
ettől kezdve évente 80-100 filmet mutattak be. Jórészt szórakoztató, de nevelő hatású volt
a hetenként kétszer rendszeresen vetítő Világ filmszínház
Csurgó kulturális közéletének színvonalát jelzik a színtársulatok, a fővárosból le- leránduló művésztársaságok, a
sűrűn megtartott képkiállítások. 1925. február 16-án Áprily
Lajos estet tartottak. A neves
költőt, a budapesti Baár- Madas
Református Leánygimnázium
igazgatóját személyes ismeretség és tisztelet okán Dr. Bene
Kálmán gimnáziumi igazgató
látta vendégül. 1937 januárjában Tápay Szabó László irodalomtörténész tartott előadást a
Koronában.
1933-ig tanítóképző, gimnázium, polgári iskola, állami-, ró-
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Harmadik éve köszöntjük Csurgón a Jerikó zarándokokat

Magyarországot körülölelő zarándoklat indult
2017. augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján
Esztergomból keleti illetve nyugati irányba is.
A vállalkozó szelleműek
naponta átlagosan 25 kilométert megtéve haladnak
településtől
településig
zászlóátadással, és szüntelen imádkozással, védő
korlátot húzva ezzel az országhatár mentén. A szervező, Kissné Rózsa Mária
elmondása szerint a hosszú
úton számtalan csodával,
és megannyi újonnan csatlakozó társsal találkoztak a
résztvevők, barátságra, új
élményekre és egy örökre

szóló emlékre szert téve
ezzel. A zarándoklat célja,
hogy minél többen csatlakozzanak, felülemelkedve a
depresszión, és a legfontosabb, hogy térjenek vissza
a keresztény gyökerekhez.
Hitük szerint csak úgy lehet
boldog jövője az emberiségnek, ha vissza talál Istenhez. Ennek elősegítéséhez
minden célállomáson misével és imaórával kezdeményeznek beszélgetést az ott
élőkkel, akik erőre kapva, és

pozitív szemlélettel térhetnek haza.
Szeptember 12-én, a Jerikó zarándoklat csurgói állomására érve sem történt
ez másképp, ahol már szeretettel várta őket Dr. Horváth
József Csurgó Város képviselő-testületének testületi tagja, hívők és barátok
körében. A zarándokokhoz
a Kolping Nagyváthy János
Középiskola diákjai is csatlakoztak, akik a Szentlélek
templomban együtt énekeltek, imádkoztak, melyet követően közösen sétáltak fel
a Jézus Szíve templomhoz,
ahol Füstös János polgármester köszöntötte a Jerikó
zarándokokat. Az érdeklődők ezt követően közös
szentmisén vehettek részt.
Vendégeinket
másnap
reggel Szabó Sándor alpolgármester búcsúztatta, melyet követően a zarándokok
a Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium diákjaival indultak tovább Berzencére.
FM

Új turisztikai és
információs táblák
Csurgón

FoTÓ: SZABÓ BALÁZS

FoTÓ: SZABÓ BALÁZS

Csurgóra érkezett a Magyarországot
körülölelő Jerikó zarándoklat

Új turisztikai és információs táblákat
helyeztek el Csurgón. Hat teljesen új,
valamint egy felújított információs tábla
fogja ezentúl segíteni a csurgóiak, valamint a Csurgóra látogató vendégeink tájékozódását a városban.
A Zárható, üveges felület egyik oldalán Csurgó térképe megjelölve a szemlélődő helyét, segíti elkalauzolni a településünkre látogatókat. A tábláknak
ugyanakkor fontos szerepe a lakosság
tájékoztatása is, így kérjük használják ezt
a felületet is az aktualitások megismerésére.
Az új hirdetőtáblák az alábbi helyeken
találhatóak meg:
1. Kolping Nagyváthy Középiskola autóbuszmegállója
2. Történelmi Park bejárata
3. Csokonai utca – Basakuti utca kereszteződése
4. Széchenyi tér – Csokonai Közösségi
Ház előtt
5. Egészségügyi Centrum bejárata
előtt
6. Alsok autóbuszmegálló mellett
7. Autóbusz pályaudvar melletti (felújításra kerül)

Segítsünk együtt Puskás Bencének!
A Csurgó Járási Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat továbbra is várja
az összegyűjtött műanyag kupakokat. A
gyűjtés folyamatos! Segítsünk együtt!
A kupakokat az alábbi címen lehet

átadni / További információ:
Csurgó Járási Család- és Gyermekjóléti
Központ és Szolgálat
Cím: 8840 Csurgó, Kossuth u. 1.
Tel., fax: 0682-472-432
Vezető: Buzásné Mester Bernadett

Kérjük, hogy ne ragasszanak semmit
rá kívülről, mert leszedésre kerül. Aki
szeretne hirdetéseket elhelyezni, természetesen erre is lesz lehetőség. Az
üzleti célú hirdetések térítés ellenében
helyezhetők ki, egyéb közérdekű hirdetések térítésmentesen elhelyezhetők.
FM
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Bűnmegelőzési fórum a Csurgó Járási Család- és Gyermekjóléti Központ
és Szolgálat szervezésében
„Az erőszak kifejezés írja le azokat a gyakran előre eltervezett
cselekményeket, amelyek más
embereknek fájdalmat, sérülést, szenvedést okoznak, illetve
más embereket valamire fizikai
erővel vagy hatalmi nyomással kényszerítenek. Az erőszak
gyakran agresszióval párosul.”
Időszerű témát dolgozott fel
a Csurgó Járási Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat
a szeptember 18.-án megtartott Bűnmegelőzési Fórumon,
melynek címe: Balhé a suliban
és /vagy otthon- az iskolai agresszió és a családon belüli
erőszak.
Az előadó, Jakodáné Jendrek Zuszsanna, addiktológiai
konzultáns elmondta, hogy az
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2015-ös felméréséből kiderül, tíz diákból egyet hetente többször is bántalmaznak
az iskolában a kortársai vagy a

tanárai.
Az eredmények alapján a
diákok kisebb része nem élt
még át iskolai erőszakot. 36,7
százalékukat egyszer-kétszer,
16 százalékukat néhányszor, 5
százalékukat hetente, minden
tízedik diákot, viszont hetente
többször is bántalmaznak az
iskolában.
A bántalmazót nem külső
megjelenési jegyek (kövér,
szemüveges, tájszólás, szokatlan beszédstílus, szokatlan öltözék, eltérő rasszjegyek, stb.)
sarkallják, hanem sokkal inkább személyiségjegyek, tipikus reakcióminták és (különösen fiúk esetében) a fizikai erő
az elkövető, illetve hiánya az
áldozat oldalán. A szorongóbb,
érzékenyebb,
csendesebb,
visszahúzódóbb, alacsonyabb
önbecsüléssel rendelkező, magányosabb diákok gyakrabban
válnak áldozattá.
A kutatók szerint a fizikai

erőszak jellegű (megverés,
megütés; piszkálás, lökdösés;
kényszerítés; fogdosás, holmi,
pénz elvétele), a közösségi,
verbális jellegű (kirekesztés;
beszólás; lejáratás tanár előtt;
pletyka, hazugság; megaláztatás diákok előtt), illetve a virtuális (videó megosztása; posztolás, hamis üzenetküldés),
diákok közötti, illetve tanárok
általi bántalmazástípusok a
leggyakoribbak. A diákok közötti, illetve a pedagógusokat
érintő atrocitások egyre erőszakosabbak. E mellett azt is
meg kellett állapítaniuk, hogy
az iskoláskorúak át sem érzik
cselekedeteik súlyát.
A családon belüli erőszak
elsődleges áldozatai a nők és a
gyerekek. A statisztikai adatok
szerint a partnerbántalmazás
az esetek 95 százalékában férfi
elkövetőt és nő áldozatot jelent. Minden ötödik nőt rendszeresen bántalmaz férje vagy

partnere, és ez a bántalmazás
Magyarországon hetente legalább egy nő életét követeli. A
nők számára a (volt) férjek és
(volt) élettársak jelentik a legfőbb veszélyforrást.
Ezek a súlyos statisztikák
alátámasztják az téma fontosságát, ami mihamarabbi megoldást sürget.
Családsegítő Szolgálat Bűnmegelőzési Fórumára éppen
ezért azok a gyerekekhez és a
családokhoz legközelebb álló
szakemberek kaptak meghívást, akik az észlelő- és jelzőrendszer
(oktatási-nevelési
intézmények,
egészségügyi
szolgáltatók, rendőrség, gyermekvédelmi hatóságok) tagjai.
A téma a szó szoros értelmében életbevágó, sajnos mindig
időszerű és az iskola kezdetével talán a pedagógusok
hasznos tanácsokat kaphattak
a rendezvényen az iskolai agresszió kezeléséhez.
BV

TeSzedd Csurgón! - önkéntes munkával mutattak példát
a Csurgói Járási Hivatal dolgozói

Hetedik alkalommal hirdette meg a TeSzedd
önkéntesen a tiszta Magyarországért akciót a
Földművelésügyi Minisztérium. Az önkéntes
hulladékgyűjtő mozgalomban évről-évre egyre
többen vesznek részt, melyhez idén a Somgy
Megyei Kormányhivatal is csatlakozott.
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Kormánymegbízott úr felhívására a kormányhivatal, illetve a járási hivatalok állami
tisztviselői is részt vehettek
ebben az akcióban. Nagyon
fontos és hangsúlyozandó,
hogy ez egy önkéntes feladat
volt, melybe a Csurgói Járási
Hivatal állami tisztviselőinek
egy kollektívája is csatlakozott
12 fővel. Az akció megtartására szeptember 15-17 között
volt lehetőség. Kollégáim 15én, péntek délután álltak neki
ezt a feladatot megvalósítani
Csurgó város területén. A Sótonyi László Sportcsarnok környékén, a Lidl parkolóban, a
Széchenyi téren, a Baksay utcai
játszótéren, az Autóbuszállomás környékén, valamint a II.
János Pál téren a templomkert
környékén szedték össze a
hulladékokat. Az akció kereté-

ben veszélyes hulladékot nem
szedhettek, így a különböző
eldobált, parkokban található szennyező anyagokat, PET
palackokat,
nejlonzacskókat
szedték össze. Végeredményül
több zsák szemét gyűlt össze.
Szeretném hangsúlyozni, hogy
ezzel az akcióval nem csak a
közvetlen környezetünk épségének megőrzése a cél, hanem,
hogy példát lehessen mutatni
arra, hogy a szemetelés milyen
káros hatással van, továbbá,
hogy ezeket a szemeteket akár
önkéntes elhatározásból is ös�sze lehet szedni - összegezte
Maronics Gábor a Somogy Megyei Kormányhivatal Csurgói
Járási Hivatalának hivatalvezetője.
SZB
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Horvát vendégek látogatása a további együttműködés jegyében
Füstös János polgármester meghívására
szeptember 13-án 5 tagú horvát küldöttség látogatott városunkba Durdevacról,
Hrvoje Janči polgármester, Lukačin Silvija,
a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke,
Fuček Mario, a turisztikai bizottság elnöke,
Mahović Martin, a gazdasági osztály vezetője, és a nemrég még Csurgón volt kézilabdázó Ivana Pavlovic tolmács.
A szomszédos ország vendégeit Csurgóról a Füstös János polgármester, és Szabó
Sándor alpolgármester vezette delegáció
tagjai fogadták. Látogatásuk célja az volt,
hogy megtekintsék Csurgón és környékén
azokat a turisztikai és szabadidős, sport, és
rekreációs lehetőségeket kínáló programhelyeket és létesítményeket, melyek vonzerőként szerepelhetnek az idelátogató
horvát turisták számára.
Köszöntőjében mindkét polgármester
kiemelte, hogy várakozással tekintenek a
kezdeti lépések után a kapcsolatok további bővülésére, a két település eredményes
együttműködésére.
A horvát vendégek magyar kísérőikkel
elsőként megtekintették református gimnáziumot és annak nagykönyvtárát. Figyelmüket megragadták a több évszázados
kézzel írt könyvek és kiadványok.
A múlt után a jelenbe térve az újonnan
épült uszodát és a sportcsarnokot járták
végig, majd látogatást tettek a Napsugár
Szociális Intézménybe. Érdeklődve szemEger város volt pedagógusa Kaslik Józsefné ösztöndíjat
alapított a 2004-ben tragikusan elhunyt lányai emlékére.
A Kaslik Gabi ösztöndíj átadására Egerben, míg a Kaslik Edit
ösztöndíj átadására Csurgó
városában kerül sor minden év
szeptemberében.
Az ösztöndíj célja, hogy
segítse egy-egy olyan fiatal
célbajutását, aki általános és
középiskolai tanulmányi eredményei alapján bizonyítottan
tehetséges. A művészet vagy
valamely tudományág területén felmutatta tehetségét vagy
valamely sportágban bizonyította szorgalmát, kitartását;
illetve valamilyen szaktárgy
területén tanulmányi versenyt
nyert.
Idén 12. alkalommal került

A horvát - magyar delegáció látogatása Kaszóban

lélték az ellátottak munkáit, melyekből kis
emlékeket is kaptak ajándékba.
A programok a Kaszó Zrt. üdülő komplexum vadászházának, kiállítótermének,
kisvasútjának és új játszóterének megtekintésével folytatódtak. Külföldi látogatóinkat lenyűgözte és nagyon érdekelte a
nem rég átadott lombkorona tanösvény.
Délutáni programok az Ágneslaki vadászház és arborétum megtekintésével,
majd kotrói csónakázással folytatódtak.
Eztán az Őrtilos-Szentmihályhegy nevezetességeit, a Szent Mihály templomot,
a Mura-Dráva összefolyást, és a Fesztung
környékét járták végig a vendégek.
Az igazi magyaros vendégszeretettel

fűszererezett vacsora során Füstös János
polgármester zárógondolataiban kifejtette: Bízik abban, hogy a látottak felkeltették
a vendégek érdeklődését, így várhatóan
tovább fejlődnek a két ország turisztikai
kapcsolatai. Kiemelte, hogy a hamarosan
induló, nagy lehetőségeket nyújtó határokon átnyúló pályázatokhoz konkrét,
egymásra épülő elképzelések kellenek
mindkét ország részéről. Ezért a jövőben
az érintett szervek további szoros együttműködésben áttekintik és lekonkretizálják
a két város lehetőségeit.

Idén Kaslik Edit ösztöndíjban Horváth Aurél részesült

Ösztöndíjakat adtak át
az Őszi Fesztiválon
átadásra a Kaslik Edit ösztöndíj
Csurgón az Őszi fesztivál keretében.
Az alapító Kaslik Józsefné
által létrehozott Kaslik Alapít-

vány a Tehetséges Gyermekekért Kuratóriuma döntése
értelmében Kaslik Edit ösztöndíjban részesült Horváth Aurél.

VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA

Csurgó Város Képviselő-testülete a felsőfokú tanulmányaikat végző csurgói hallgatók számára megalapította a
„Festetics Ösztöndíjat” a nagy
iskolai mecénás, gróf Festetics
György emlékére, a főiskolai és
egyetemi tanulmányaikat folytató, tehetséges, kiemelkedő
előmenetelű hallgatók munkájának elismerése céljából.
A Festetics-ösztöndíj nyertesei voltak: Dobri Laura, aki
a Kaposvári Egyetem tanítói
szakának hallgatója és Cservég
Viola, aki az Eötvös Lóránd Tudományegyetem szabad bölcsészet szakának hallgatója.
Gratulálunk az ösztöndíjaasoknak és további sok sikert
kívánunk életükhöz és további
tanulmányaikhoz!
SZB
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Csurgói gyémántdiplomást köszöntöttek Keszthelyen

Az első helyezettnek járó gratulációk fogadása
Szép és megható tanévnyitó és díszoklevél átadó ünnepségre kapott
meghívót a csurgói Huszár Endre, nyugdíjas mezőgazdasági mérnök-tanár, a Pannon Egyetem Georgikon karára.
Az intézmény Gyémánt díszoklevelet adományozott a 60 éve végzett
egykori hallgatójának, a következő leírással:
„Huszár Endre agronómusnak, aki a Mezőgazdasági Akadémia, Keszthely
egyetemen 1957. november 11. napján 1. számú oklevelet kapott 60 éven
át kifejtett értékes szakmai tevékenységét elismerjük. Ennek bizonyságául állítottuk ki ezt a gyémánt oklevelet.”
Bandi bácsit az örömteli esemény után otthonában kérdeztük egykori pályaválasztásáról, a 60 történéseiről.
Hogy került Keszthelyre, miként
választotta ezt a mezőgazdasági
pályát? Volt-e erre családi példa
vagy indíttatás? - Édesapám a helyi adóhivatalban dolgozott, mint
adóügyi tisztviselő, édesanyám
pedig a bíróságon volt gépírónő.

Eredetileg a vegyészi, élelmiszermérnöki szakma felé tendálódtam, azonban ahhoz a messzi Miskolcra kellett volna menni tanulni.
Így a másodikként megjelölt keszthelyi egyetemet választottam.
Miután 1957-ben végeztem,

mint agronómus, a Ménesmajori Állami Gazdaságban, majd a
Nagybaráti Állami Gazdaságban
dolgoztam, mint gyakornok, állattenyésztő brigádvezető és kerületi
állattenyésztő.

év után vonultam nyugdíjba.

Milyen állatokat tenyésztettek
akkoriban?
- Elsősorban sertés, szarvasmarha,
de a juh és hal tenyésztéssel is foglalkoztunk. Az állatok fejlődésének
figyelemmel kísérésén túl az aktuális kezelések és a dokumentálás
elvégzése volt a feladatom.
1960-ban aztán a kiegészítő
vizsgák letételét követően mezőgazdasági mérnök diplomát, majd
1962/63-ban a Mezőgazdasági
Mérnöktovábbképző Intézetben a
tanári képesítést is megszereztem.
Még a végzés évében visszatértünk
a szüleimhez.

A fiatalabb kori sportolásnak,
és gondolom a máig tartó aktív
életformának köszönhetően jelenleg is nagyon frissnek látjuk a
Bandi bácsit. Mivel tölti manapság
a napjait?
- Közösségekbe járok. Pártoló tagként a Mozgáskorlátozottak, valamint a Vakok és Gyengénlátók
szervezeteinek programjaiban, kirándulásain is részt veszek. Azon
kívül tagja vagyok a Csokonai Irodalmi Körnek is. Családi házam
udvarán kertészkedéssel foglalkozom, különösen kedvelem a jótékony hatású gyógynövényeket.

Miután családjával hazaköltözött
Csurgóra, miként alakult a pályája?
- 1963-ban, az akkori nevén Csurgói Mezőgazdasági Szakképző Iskolába ( mai utódja a Kolping Nagyváthy János Középiskola) kerültem,
mint mérnök tanár, ahol kezdetben,
mivel nem voltak szakos tanárok,
így mindent tanítottam. Majd később a mezőgazdasági erőgépek
és mezőgazdasági munkagépek
kezelését, használatát oktattam.
1995-ben, a Csurgón letanított 32

Úgy tudjuk, hogy az őszi fesztivál
keretében egy rangos elismerést
is átvehetett.
- Igen, „A legszebb konyhakertek”
program 50m2 feletti kert kategóriában az első helyezést értem el.

Egy ilyen szép és tartalmas életpálya után mit tanácsol, mit üzen
a mai fiataloknak?
- Tanulni, tanulni, tanulni!

A 60 éves évfordulóhoz és az első
helyezéshez is tisztelettel gratulálunk! További örömteli kertészkedést és tartalmas, jó egészséggel
teli, szép nyugdíjas éveket kívánunk!
VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA

Az óvodai élet első 125 éve Csurgón

Ó és Újvárosi óvodások 1931.
Kisvárosunk Csurgó már múltban is méltán
volt híres nagynevű pedagógiai és képző intézményeiről: tanítóképzőjéről, református főgymnásiumáról, Csokonai tanárságáról, majd Nagyváthyról és a róla elnevezett sokféle képzést
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adó iskoláról.
Ugyanilyen híres lehet azonban a városunkban 125 éve folyamatosan működő régiesen
kisdedóvó, mai nevén óvodák történelem és
története is.
1892, szeptember 15-én aprócska kislányok
és kisfiúk első lépései kezdték meg az utat, a
mai Petőfi, akkor György téri téri Újvárosi, a mai
nevén Mókuskert óvodában, melyekkel elindították Csurgó óvodáztatásának máig tartó történelmét.
A 125 évvel ezelőtti Újvárosi óvodát 1895ben aztán már követte az Óvárosi óvoda, a mai
Mesevár óvoda elődje, melynek építését – a cél
szentesíti az eszközt – az óvárosi kocsma bérleti
díjából kívánták fedezni.

Újvárosi óvodások 1942.
Majd pontosan 57 évvel ezelőtt, 1960. szeptember 15-én Csurgó-Alsokban is elindult a mai
Hétszínvirág óvoda elődjének élete.
1974-től a Napsugár Ipari Szövetkezet, az

HELYTÖRTÉNET
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egykori K.T.SZ. Napsugár óvodája is megkezdte működését, mely 30 évnyi működés után, a
gyermeklétszámok csökkenése miatt 2004-ben
szűnt meg.

Első csoport 1960.
Az óvodákba a kezdetektől Csurgó, szinte
minden társadalmi rétegéből írattak be gyermekeket, felismerve, hogy az iskolás kor előtt
mily nagy fejlesztő szerepe van a közösségnek,
a szervezett foglalkoztatásra épülő óvodai életnek.
Bár a több, mint 100 évvel ezelőtti időkben
kiélezettebbek és elkülönülőbbek voltak a társadalmi viszonyok, az óvodában együtt játszott
a gazdag bankár bőrcipős és a kisparaszt mezítlábas gyermeke is. A gyakran 30 fölötti létszámú csoportokban 1 óvónő és 1 dajka látta el a
gyermekeket.

Napsugár óvodások
Ma már elképzelhetetlenek azok a körülmények, melyek között akkor nevelődtek az
apróságok. Étkezés nem volt, a komfortot az
udvari W.C., a lavór a kézmosáshoz, és a kályha
a csoport közepén biztosította. Az idősebbek
elmondásai szerint azonban az idő és az emlékek kedvessége a legnehezebb körülményeket
is megszépítette.
A 125 éve Csurgón folyamatosan működő
óvodai világ a napjainkig sokféle változást, fejlődést élt meg. Családok generációi töltötték és
töltik az óvodák meghitt, melegséget adó falai
között a gyermekéveiket, a különböző korszakok
egyre változó, javuló feltételei mellett.
A gyermekkor megszépítő messzeségével
mindennapi, egyszerű, és országosan ismert,
híres emberek is örömmel emlékeznek vissza a
csurgói óvodákban megélt élményeikre, gyermekéveikre.

Úgymint:
Balogh Beatrix (1974) Marcali, Olimpiai
ezüstérmes, világbajnoki bronzérmes, világbajnoki 5. helyezett, Európa-bajnoki aranyérmes,
magyar gólkirálynő, kézilabdázó nyilatkozata:
„Szüleim elmondása szerint 1979-től jártam
óvodába. Nem egyedül mentem, a húgom Piroska is velem együtt kezdett. A csoportunkba
jártak az unokatestvéreim is, így aztán nem volt
nehéz a beilleszkedés, hamar jól éreztük magunkat. Az is eszembe jutott, hogy mivel nem
szeretem a mákos tésztát, én mindig kaptam
valami mást, lekvárt, diót... Óvó néninkre – Virág
Gyöngyire - aki velünk együtt volt „pályakezdő”
– mindig szeretettel gondolok, főként, hogy jelenleg nővérem gyermekeinek is Ő az óvó nénije, szinte unokáinak tekinti őket.”
Prof. Dr. Bódis József (1953) Pécs, A Pécsi
Tudományegyetem rektora
„Nagyon köszönöm a megkeresést. A leírt
adatok helyesek, valóban ebbe az óvodába jártam, s az emlékeim nagyon kellemesek. Nagyon
kedvesek voltak a Dadusok és az Óvó nénik is, az
életünk nagyon színes volt érdekes foglalkozásokkal és játékokkal. Mindössze egy problémám
volt, amely az étkezéssel függött össze. Abban
az időben nagyon válogatós voltam, különösen
nem szerettem a főzelékeket. A Dadus komoly
erőfeszítésébe került, hogy egyáltalán megkóstoljam, de ez sem hozta meg a várt sikert. Ma
már persze a kelkáposztán kívül mindent nagy
kedvvel eszem, s az egész csak óvodás emlék
maradt.”
Bolla Jánosné, Faggyas Magdolna (1937)
Csurgó, Nyugdíjas hivatali dolgozó
„Arra is emlékszem, amikor először mentem
óvodába. Édesanyám elmondta, hogy óvodába
fogok járni, sok gyerek van ott, és sokat játszhatok Rózsi barátnőmmel együtt mentünk. Én
nem sírtam. Az óvodába délig voltunk, mindig
kellett vinni uzsonnát a kis táskánkba. Az ovis
éveim alatt sok szép verset tanultam, még szerepeltem is.
Egyik alkalommal nagyon sírtam, mert nem
jutott nekem homokozó játék, de az óvó néni
szép új játékot vett elő, és én ennek nagyon
örültem. Előfordult, hogy az óvodába lévő lakásában még süteménnyel is megkínált.”
Czencz Ágnes (1938) Hévíz, „Pro Cultura Hévíz”, „Kiváló óvónő” és „Brunszvik Teréz –díj”jas, valamint egyéb elismerésekkel kitüntetett
nyugdíjas óvodapedagógus.

„Édesanyám mesélte, hogy a csöppségek
iránti érdeklődésem már kisgyermekként erősen megvolt bennem. Így első indokként már
nyolcadikos koromban tudtam, hogy óvónő leszek. Volt egy a család által felkarolt öreg óvó
néni, aki ugyancsak erősen befolyásolt a pályaválasztásomban.
A harmadik indok pedig az volt, hogy Csurgón élvezhettem óvodás koromban Magyarország első „Kiváló óvónőjének” a szeretetét.
Most is magam előtt látom hajdani ovimat, a
nagy teremmel, benne a lezárt játékokat magába foglaló szekrénnyel, az óvónő hegedűjével,
az udvari illemhellyel és az előtérben lévő fonott ülőgarnitúrával.”
Fülöp Csaba (1963) Nagykanizsa, Katolikus
lelkipásztor
„Tisztelettel és szeretettel emlékszem Papné Marika, Batáné Marika és Nagyné Ica óvó
nénikre. A játékos nevelésen keresztül tanítottak, neveltek minket a kreativitásra, a fegyelmezettségre, a kultúrált viselkedésre, a tisztaságra.
Azért emlékszem rá szívesen, mert mindhárman
meséltek nekünk, ami a képzeletvilág gazdagítására, a jó és a rossz különbségtételére, az ebből
leszűrt tanulságra nevelt. Mindezen neveléssel,
tanítással is fegyelmezettebb, állóképességben,
tűrőképességben stabilabbá válhattam. Ezért
köszönet és hála!”
Klung Bálint (1921-2017) Csurgó, Nyugdíjas
villanyszerelő mester
„Leginkább az egyik kissé kellemetlenre sikeredett csínytevésemre emlékszem. Puskás
Jóska barátommal egyszer elszöktünk az óvodából, és elbújtunk a templom helyén volt egykori
Sétakert bokrai közé. Herovits Aranka néni mérgesen keresett bennünket, majd nádpálcával jól
elporolta a nadrágunkat.”
Dr. Szabó Imre (1934-1998), Egyetemi tanár,
az Ipari Minisztérium volt államtitkára, majd az
Energia Hivatal egykori igazgatója A riport ideje:
1995. június.
„Az 1930-as évek végén, már kisgyermekként megdöbbentettek a szegény sorsú gyermekek, akik sovány és kevés tízóraival érkeztek
az óvodába. Sokszor kértem otthon tanárnő
édesanyámat, hogy bőven csomagoljon nekem
vajas-lekváros kenyeret. Máig szívesen emlékszem arra a jó érzésre, mikor társaimmal fülig
maszatosan, az óvoda falának dőlve befaltuk a
kenyereket.”
VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA

9

OKTATÁS

Csurgó és Környéke • 2017 SZEPTEMBER

A Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium, Általános
Iskola és Kollégium hírei
2017. augusztus 31.

sokon tehették próbára értelmüket, képzeletüket, ügyességüket. Játékos formában és komoly
tudást elővéve alakíthattak ki egy-egy képet a
diákcsapatok, hogy ki is az igaz ember napjainkban. Öröm volt látni a gyerekek vidámságát,
a barátok egymásra találását. Nagy igyekezettel
ebben a tanévben igazak próbálunk lenni...
2017. szeptember 13.

A Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium alapításának
225., az újraindulás 24. évében kezdtük meg az
új tanévet Csurgón. Fejér István református lelkipásztor, iskolánk Igazgatótanácsának elnöke
biztatta igehirdetésével az iskola közösségét.
A fenntartó Somogyi Református Egyházmegye
képviseletében Nagy Csaba esperes úr köszöntötte az új tanévkezdőket. Ezen a tanévnyitó istentiszteleten jelentette be, hogy vezetőváltás
történt az iskolában. Kovács József igazgató úr
elköszönt az iskolától, Ő egy másik középiskolában folytatja munkáját. Az új igazgató az iskola
egykori tanára, Füstösné Ábrahám Judit lett. Így
ezen a tanévnyitón az iskola hagyományaihoz
hűen fogadalmat tett az új igazgató, új tanárok, új elsős kisdiákok, iskolát váltó új diákok,
valamint a beköszönő új kilencedikes diákok
egyaránt. Felemelő pillanatokat élhettünk át
ezen az ünnepi alkalmon. Az igazgatói köszöntő
beszédben hallhattunk a tanévben előálló nagy
feladatokról. Megnyert és megvalósításra váró
pályázatokról, amelyek segítségével a 225 éves
iskola ismét megújulhat, és a XXI. századi oktatási követelményeknek meg tud majd felelni. Az
erőt ismét Jézus szavaiból merítjük: "Higgyétek, hogy mindazt, amiért imádkoztok és amit
kértek, megkapjátok, és meg is adatik nektek."
Márk 11,24
2017. szeptember 1.
Az idei első tanítási nap nagyon kedves volt,
ugyanis rögtön pénteket mutatott a naptár. Az
iskolában - mint minden tanévben - Csendes
Napot tartottunk. Ez a nap alkalmat teremtett
arra, hogy tanár és diák megismerkedhetett az
év igéjével, mely így szól: „ … az igaz ember a
hite által él.” Habakuk 2,4b Az osztályok állomá-
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Iskolai közösségünkben az ökumenikus
szemléletmód nagyon fontos, ezért mindegyik
felekezet hitéletének eseményein, rendezvényein igyekszünk jelen lenni. Városunkba zarándokok érkeztek. Ez az országos mozgalom Nagyboldogasszony napján Esztergomból indult el
gyermekeink, nemzetünk jövőjéért. A zarándokok két irányba indulva átlagosan napi 25 km-t
tesznek meg imádkozva az országhatár mentén.
Csurgó a célállomások egyike volt, ahol a helyi
közösséggel együtt imádkoztak a zarándokok
az országért, családjainkért. Az elköszönő és továbbhaladó vendégeket iskolánkból egy lelkes
kis csapat, az ötödik osztály kísérte egy darabon
tovább. Osztályfőnökükkel ezen a napon egy
szép gyalogtúrán vettek így részt, miközben
felnőttekkel énekelhettek, beszélgethettek az
úton. Bízunk benne, hogy áldás kíséri lépteiket.

nak. Hatodikosaink a JAK által meghirdetett kortárs - vers illusztrációs pályázatra küldtek be alkotásokat. Zsíros Ádám 11. A osztályos tanuló a
Budapesti Történeti Múzeum által meghirdetett
„Írj egy kincset!” pályázatra küldött be esszét. A
kisebbek a Magyar Irodalmi Ház Zűrhajó mesepályázatára készülnek alkotásaikkal.
A média szakkörösök folyamatosan figyelik
az aktuális verseny, illetve pályázati kiírásokat
és továbbítják társaiknak, tanáraiknak.
Jó versenyzést, szép eredményeket kívánunk!
Telkes Zsoltné tanárnő bejegyzése
2017. szeptember 22.
Látogatás a Pannon Egyetem Nagykanizsai
Kampuszán
A Nagykanizsai Református Egyházközség és
a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusza tudományos konferenciát szervezett 2017. szeptember 22-én, pénteken „I. Új utak az Egyházban” címmel. A rendezvény helyszíne a Pannon
Egyetem Nagykanizsai Kampusza volt. Ezen a
rendezvényen a csurgói református gyülekezet
képviselőivel 12. osztályos tanulóink kis csapata is részt vett.

2017. szeptember 15.

2017. szeptember 23.

„Versenyláz a Csokonaiban”

Népmesemondó versenyen jártunk

Alig kezdődött el a tanév, máris számos verseny és pályázat ad lehetőséget diákjainknak,
hogy megmérettessenek. Vannak olyan tanulmányi versenyek, melyeken diákjaink részvétele már hagyománnyá vált az évek során. A
Mozaik Kiadó által indított levelezőversenyekre
ebben a tanévben is számos alsós- és felsős tanulónk nevezett, természettudományos- és humán tárgyakból egyaránt.
A felső- és gimnáziumi tagozaton is nagy
sikere van az olvasóversenyeknek, melyeket
több fordulós rendszerben, csoportmunkában
oldhatnak meg diákjaink. Az elmúlt tanévben is
szép eredménnyel végzett az ötödikes és hetedikes csapatunk. Szabó Magda emlékversenyen
indulnak 11. A osztályos diákjaink. A Nemzeti
Színház által szervezett színháztörténeti vetélkedőn iskolánk csapata az előkelő 14. helyet
szerezte meg a múlt tanévben, gimnazistáink
már nagyon várják az újabb versenyfelhívást. A
Bendegúz Akadémia Kis nyelvész és Matematika
versenyén alsós és felsős csokonaisok is indul-

2017. szeptember 23-án, Csurgón az Őszi
Fesztivál keretében Népmesemondó versenyt
hirdetett a Csokonai Közösségi Ház. Erre az alkalomra iskolánk tanulói is lelkesen készültek. A
közönség szebbnél szebb meséket hallhatott, a
tanulságokat megszívlelhette, a humoros előadásokon sokat nevethetett.
Nagyszerű eredménnyel tértünk haza:
Sznopek Sára 2. osztályos tanuló az alsó tagozatos kategóriában I. helyezést szerzett,
a felső tagozatosok versenyén Tratnyek Sára
5. osztályos tanuló II. helyezést, Kőszegi Ákos 5.
osztályos tanuló III. helyezést ért el.
Gratulálunk szép sikerükhöz!
Hálás köszönetet mondunk a szervezőknek,
valamint a szülőknek és pedagógusoknak a
gyermekek felkészítéséért.
					
Füstösné Ábrahám Judit
			
igazgató
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Diploma: jól vizsgázott a segítő program
EREDMÉNY Visszakapják első sikeres
közép- vagy felsőfokú komplex nyelvvizsgájuk árát jövő évtől a 35 évnél fiatalabbak, a 34.500 forintig terjedő kedvezményt nem csak a felsőoktatásban tanulók,
hanem bárki igénybe veheti. A kormány
azután döntött így, hogy időközben lezárult a Diplomamentő Program, amelyben
6363-an tanultak nyelvet és vizsgáztak sikerrel. Viszont továbbra is diákok tízezrei
maradtak a diplomájuk nélkül, mert nem
szerezték meg a végzettséghez szükséges nyelvvizsgát, 2006 és 2013 közözött
nagyjából ötvenezren jártak hasonló ci-

pőben. Az Oktatási Hivatal adatai szerint
2014-ben 8500-an, 2015-ben 9354-en,
tavaly pedig 11 708-an nem vehették át
a diplomájukat nyelvvizsga hiánya miatt.
Az adatokból kitűnik, hogy a bajbajutottak
száma évről évre magasabb, és rövidesen
újra eléri az ötvenezret. Árnyalja a képet,
hogy 2020-tól már felvételi követelmény
lenne a középfokú nyelvvizsga.
Korábban Rétvári Bence és Palkovics
László államtitkárok úgy vélekedtek, hogy
a nyelvtanításról az iskolának kell gondoskodnia, és a közoktatás alkalmas arra,
hogy a tanulókat eljuttassa a középfokú

nyelvvizsgáig. A közelmúltban nagyjából
17 ezer gyerek bevonásával országos felmérés indult a középiskolások nyelvtudásának feltérképezésére, ez alkalommal
megkérdezik a diákok, a szülők és a tanárok véleményét is.
A szaktárcáknak jövő év június 30-áig
stratégiát kell alkotnia az iskolai nyelvoktatás 2018–2027 közötti fejlesztésére. A
nyelvvizsgázók között legtöbben húsz év
alattiak, és az angol nyelvet a német követi
a népszerűségi listán.
MW

Tématámogatás. Készült Magyarország kormánya támogatásával.

30%-kal nőtt a pedagógusszakra jelentkezők száma

FoTÓ: SHutterstock

Újra emelkedik a pedagógusok bére

Ismét magasabb fizetésre számíthatnak 2017 szeptemberétől a pedagógusok,
akkor fejeződik be ugyanis a 2013-ban beígért béremelés újabb üteme.
OKTATÁS Az elmúlt évtizedek egyik
legjelentősebb pedagógusbér-fejlesztése
folytatódik szeptemberben, az érintettek
hét–tízezer forinttal magasabb fizetésre
számíthatnak. A pedagógusok bére az elmúlt néhány évben átlagosan ötven százalékkal emelkedett.
2010-ben, amikor a jelenlegi kormány
átvette az ország vezetését, a pedagógusok anyagi és erkölcsi elismertsége igen
alacsony volt. Éppen ezért a pedagógusok
voltak az elsők, akiknek életpályamodellt

A fizetések rendezése hatással van a
pályaválasztásra is. Ma már egyre több fiatal dönt a pedagógus-életpálya mellett.
Egy fiatal, pályakezdő, főiskolai végzettségű óvodai pedagógus, vagy pályakezdő,
főiskolán tanult bölcsődei nevelő bruttó
bére is emelkedett, méghozzá hatvanezer
forinttal. Valószínűleg a béremeléseknek
is köszönhető, hogy rövid idő alatt harminc százalékkal nőtt a pedagógusszakra jelentkezők száma. Ez azt is jelzi, hogy
egyre többen látják kiszámíthatónak, vonzónak a pályát. Palkovics László oktatási
államtitkár korábban azt mondta: 2013 és
2016 között ötezerrel nőtt a tanárok száma. Hozzátette: a kormány folyamatosan
korrigálja a korábban bevezetett bolognai
rendszert, amely hozzájárult a szaktanárok hiányához. Ismertette, hogy 2010-hez
képest 552 milliárd forinttal többet költ
a kormány oktatásra, jövőre a köznevelés
mintegy 71 milliárdos többletet kap.
A 2012-es esztendőhöz képest jövőre
315 milliárd forinttal több jut a pedagógusok béremelésére, amellyel a kormány azt
szeretné elérni, hogy a tanítók és tanárok
megbecsülést, a diákok pedig jobb minőségű oktatást, versenyképes tudást kapjanak. Maruzsa Zoltán köznevelési helyettes
államtitkár azt mondta, kibővítenék a nehéz körülmények között végzett munkáért
járó, eddig kizárólag területi alapon biztosított pótlékot a pedagógusok körében.

és átfogó, többéves béremelési programot indított a kabinet. Hét évvel ezelőtt
egy húsz éve tanító, főiskolai végzettségű
pedagógus bruttó 149 ezer forintot keresett, míg az idei év végére a fizetése bruttó
301 ezer forint lesz. A béremelés érinti az
óvónőket, az óvodapedagógusokat, a logopédusokat, a fejlesztő pedagógusokat, a
felsőfokú végzettségű bölcsődei nevelőket, valamint a területi gyermekvédelmi
szakszolgálatnál dolgozó örökbefogadási
MW
Tématámogatás. Készült Magyarország kormánya támogatásával.
tanácsadókat is.

11

NAGYVILÁG

Csurgó és Környéke • 2017 SZEPTEMBER

Érkeznek az iskolákba az ingyenes tankönyvek

FoTÓ: MTI

Nőtt a gyermekek szünidei étkeztetésére fordított pénz is

ISKOLA Több mint egymillió
diák kapott ingyen tankönyvet
augusztus végéig. A kormány
döntése alapján az új tanévtől
már nemcsak
az alsó tagozatos diákok, hanem az 5–9. osztályos tanulók
is ingyen jutnak a tankönyvekhez. Erre 12 milliárd forintot
különítettek el
a költségvetésben – ismertette a részleteket Rétvári
Bence, az Emberi Erőforrások

Minisztériuma parlamenti államtitkára. A politikus jelezte,
hogy a szeptemberi családi
pótlékot is több mint egy héttel korábban, augusztus végén
folyósították, mivel sok családnak fokozott anyagi megterhelést jelent az iskolakezdés.
A Könyvtárellátó (KELLO)
szerint nem lesz gond az iskolakezdéskor, mert időben
megérkeztek az oktatási intézményekbe a kiadványok.

A tízmilliomodik tankönyv
már július 19-én, vagyis határidő előtt elkészült, a kiadványok nagy részét Debrecenben,
az Alföldi Nyomdában gyártották. A magyar könyvnyomtatási
kapacitás 70 százalékával rendelkező konzorcium idén 1001
különböző állami tankönyv
nyomtatására kapott megrendelést. A nyomdai munkák befejezése után a KELLO elkezdte
kiszállítani a tankönyvcsoma-

gokat.
Jelentősen nőtt a gyermekek szünidei étkeztetésére
fordított pénz is. Rétvári Bence
korábban azt nyilatkozta, hogy
2010-óta közel 50 százalékkal, 370 forintról 570 forintra
emelkedett az egy gyermek
egynapi nyári szünidei étkeztetésére fordított összeg. Mint
kifejtette, az étkeztetés időtartama 54 napról 70 napra nőtt,
a napi költségkeret emelésével pedig bőségesebb és jobb
minőségű ételt kapnak a szünetben a szociálisan rászoruló
gyerekek.
A szünidőben naponta több
mint 136 ezer gyermek számára kértek szüleik szünidei étkeztetést. Rétvári Bence azt is
közölte, hogy idén mintegy 74
milliárd forintot költ a kormány
ingyenes, illetve kedvezményes gyermekétkeztetésre, ami
már több mint két és félszerese
annak, amit az MSZP-kormány
az utolsó évében, 2010-ben
biztosított erre a célra.
Mindemellett a tehetősebb
önkormányzatok maguk is hozzájárulnak a szünidei étkeztetés ellátásához.
MW

Tématámogatás. Készült Magyarország kormánya támogatásával.

Tanulási nehézség?
Van megoldás!
NEVELÉS Sokkal nagyobb segítséget
kapnak a jövőben a beilleszkedési, tanulási, magatartási (BTM) nehézségekkel küzdő
gyerekek.
A több tízezer fiatalt érintő problémákat megpróbálják teljesen felszámolni.
Szeptembertől a védőnők már hároméves
korban megkezdik azt a szűrést, amit korábban öt éves korban indítottak el. A szakmai szervezetek 10 éve vártak a módosításra, amely pont azt akadályozza meg,
hogy az érintett gyermekek kilátástalan
helyzetbe jussanak – értékelte a változásokat Mosányi Emőke, a Fővárosi Pedagógiai Szolgálat főigazgatója. Az ügyben már
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konkrét tapasztalatok vannak. Hozzátette:
„ha időben adjuk meg a segítséget, ezek a
problémák nem fognak egymásra rakódni, fokozódni, így nem fordulhat elő, hogy
behozhatatlan lemaradással kell szembenéznünk, amikor már rákényszerülünk a
mentesítésre, amivel valójában semmit
nem oldunk meg”. A minél korábbi beavatkozással azt szeretnék elérni a jövőre nézve, hogy a nehézséggel küzdő BTM-tanulók
esetében szükségtelenné váljon a mentesítés problematikája – mondta Mosányi
Emőke. Hozzátette: a gyermekeknek zsákutca volt a tantárgyi felmentés rendszere. A továbbtanulásnál a szakmaválasztás

szintjén is nehéz helyzetbe kerülnek. Kevés olyan képzés van, ahol pl. a számolási
készségre nincs szükség. A szakképzések
terén is meg van határozva, hogy milyen
osztályzatokat kell vinni. Akinek nincs osztályzata egy szükséges tárgyból, az nulla
pontot visz, túljelentkezéskor nem fogják
felvenni arra, amire szeretné. Nem az a célunk, hogy a gyerekek leérettségizzenek,
hanem az, hogy az életben ők teljes értékű
családfők, családanyák, munkavállalók legyenek és sikeresnek érezzék magukat –
tette hozzá.
MW

Tématámogatás. Készült Magyarország kormánya támogatásával.

ÉLETMÓD

Csurgó és Környéke • 2017 SZEPTEMBER

Borban az egészség

Megérkezett az ősz! Színpompával, hűvös, szeles napokkal. Ilyenkor jól esik
a meleg szobából nézni kifelé, a levelek kergetőzését figyelni. Nem úgy a jó
gazdáknak, hiszen az ősz, a szüret időszaka, ilyenkor gyűjti be a természet adta
kincseket.
Egy zsidó hagyomány szerint az édenkerti fa szőlőtőke volt, amely ott zöldült,
virágzott az olaj-, füge- és gránátalmák között. A vízözön után Noé első teendői közé
tartozott, hogy elültesse a bárkáján megmentett szőlővesszőket.
A borszőlő története majd 100 millió
évre nyúlik vissza. A földtörténet kréta
korszakában jelenhetett meg a szőlő őse,
amely az évmilliók alatt számos változatban jelent meg. A mai Magyarország területén a földtörténet újkorából származnak
az első szőlő növényre utaló maradványok,
amelyet Vitis tokayensis, illetve Vitis hungarica néven ismerhetünk. Ezek az "ős�szőlők" egyáltalán nem hasonlítottak a ma
ismert lédús, zamatos, illatos borszőlőre.
Valószínűleg kemény zöldbogyós, kesernyés, savanyú levű vadgyümölcsök lehettek. Nem véletlenül nevezik latinul vitisnek. A gyümölcs neve ugyanis a vita, azaz
az élet szóból származik. A szőlő értékes
bogyói teljes értékű tápláléknak számítanak, mivel minden megtalálható bennük,
ami a szervezetünknek fontos. A húsa, a
héja, a magja mind telis-tele van értékes
tápanyagokkal.
A szőlő héjában és magjában antioxi-

dánsok, gyógyító erejű ásványi anyagok
találhatók, mint például a kálium és a szelén. A kálium helyreállítja a szervezetünk
sav-bázis egyensúlyát, továbbá jó vízhajtó,
így segíti a vese kiválasztó munkáját. A
szelénről tudjuk, hogy antioxidáns, tehát
nagymértékben támogatja a sejtek öregedése elleni küzdelmet. A héjában lévő
vegyületek ezen kívül a vírusokat - mint
például a herpesz vírust - is hatékonyan

semmisítik meg. A szőlő magja a kozmetikai ipar egyik kedvence, a belőle készült
olaj, különféle krémek gyönyörűvé, ragyogóvá teszi a bőrt, és a ráncokat is segít eltüntetni. Csökkenti az ízületi fájdalmakat,
jó hatással van a szív- és érrendszerre.
Oldja a stresszt, mérsékli az allergiát. A
legújabb kísérletek szerint a szőlőmagból
nyert vegyület hatására a rákos sejtek el-

pusztítják önmagukat.
Maga a gyümölcshús, illetve a szőlőlé
is rendkívül gazdag tápanyagforrás. Linolsavtartalma az általános életerő javítására
alkalmas. A B-vitaminoknak és a magnéziumnak köszönhetően idegerősítő hatása is
kiemelkedő. Gazdag vas- és folsavtartalma
a vérképzésben fontos, ezért a vérszegénység ellenszereként is számon tartják.
Fáradékonyság esetén is hatékonyan alkalmazható, mivel a szénhidrát szőlőcukor
formájában van jelen, melyet a szervezet
közvetlenül energiává tud alakítani. Magas
A-, C-vitamin- és szeléntartalma miatt immunerősítőként is megállja a helyét, E-vitamin-tartalma pedig késlelteti a sejtek
öregedését.
A szőlőből készült bort a régi korok az
élvezeti értékek mellett elsősorban bélfertőtlenítő szerként fogyasztották. Manapság a mértékletes borfogyasztás, a kardiovaszkuláris betegségek elleni védelem
miatt került előtérbe.
Nemzetközi kutatások igazolták, amit
a tudósok régen sejtettek: a mérsékelt alkoholfogyasztás csökkenti a koszorúserek
megbetegedésének esélyét. A francia tudósok megállapították, hogy naponta egy
pohárnyi, 1,5-2 dl bor kb. 15 százalékkal
csökkenti a szívinfarktus rizikóját. A borban lévő anyagok csökkentik az inzulinrezisztenciát, kedvező hatással vannak
az anyagcserére, csökkentik a pulzust és
a szívet jó energetikai állapotba hozzák.
Ugyanakkor ennek a mennyiségnek felnőtteken nincs kimutatható máj- és idegkárosító hatása, nem okoz függőséget sem. Természetesen az előnyös tulajdonságok csak
a jó minőségű, valóban szőlőből erjesztett
borra vonatkoznak. Bár ezek a vizsgálatok
különösen a testes, mélyszínű vörös borokat részesítették előnyben, a fehér boroknak is van egészségvédő hatása. A fehér
borok ugyanis, magas csersav tartalmuknak köszönhetően jótékony hatással lehetnek a fogakra, hiszen a csersav, a fertőtlenítő hatásánál fogva megritkítja a szájban
található kártékony baktériumokat.
Összegezve a leírtakat, nagyanyáink
bölcsessége és a legmodernebb kutatások
szerint nem csak az igazság, de az egészség is a mértékkel fogyasztott borban rejlik. Éljünk tehát a természet kínálta lehetőségekkel és javakkal, bátran fordítsuk a
hasznunkra, fogadjuk el- és be az ősz kincseit!
BV
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Három országos versenyen bizonyítottak a csurgói úszók

2017.05.27. Országos Delfintalálkozó
Budapest - Tüske Csarnok
2017.05.27-28-án az Országos Delfintalálkozón számos
fővárosi és vidéki egyesület
2007 és 2008-as születésű
versenyzője ugrott vízbe a Budapesti Úszó Szövetség rendezésében zajló két napos
korosztályos viadalon. Egyesületünkből Huszics Rebeka
és Andrási Katalin versenyzett.
Mindketten kiemelkedő eredményeket, egyéni csúcsokat
úsztak. Andrási Katalinnak sikerült 50m pillangó úszásban
a dobogó legfelső fokára állnia,

illetve a versenyszámokban
úszott időire kapott LEN pontszámok összesítése alapján
a lányok közt felállított tízes
ranglistát az előkelő harmadik
helyen zárnia.
Eredményeik:
Andrási Katalin: 50m pille
1. hely, 50m hát 4. hely, 100m
mell, 100m hát, 50m mell,
100m gyors 7. hely, 50m gyors
11. hely
Huszics Rebeka: 50m gyors,

Cs rgó és Környéke
Csurgó és Környéke - Közéleti és
kulturális lap
Megjelenik:
minden hónap negyedik hetében
Lapzárta:
minden hónap 20-án!
Kiadja:
IMCOM Marketing és Szolgáltató Bt.
Felelős kiadó:
Szabó Balázs - ügyvezető
Levélcím:
8840 Csurgó, Kossuth L. u. 1.
Telefon:
+36 30/480 2046

Főszerkesztő: Szabó Balázs
Szerkesztők: Balogh Veronika,
Ferletyák Zsanett, Ferletyák
Márk, Vargáné Hegedűs
Magdolna
Elérhetőek Csurgón az alábbi
helyeken:
egyházak, általános iskolák,
középiskolák, óvodák, Csokonai
Közösségi Ház, Városi Könyvtár,
Posta, Széchenyi téri újságos.

Küldjön hírt!
Juttassa el hozzánk észrevételét,
osszon meg érdekességeket, küldjön híreket!
Levélcím: 8840 Csurgó, Kossuth
L. u. 1.
Telefon: +36 30/480 2046
Email cím: csurgo.es.kornyeke@
gmail.com

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

csurgo.hu/csurgoeskornyeke
A Csurgó és Környéke
Közéleti és kulturális lap
2017/9. száma a Nemzeti
Kulturális Alap támogatásával valósult meg.

14

50m pille 9. hely, 50m hát 10.
hely, 100m gyors 11. hely,
100m hát 14. hely
Az első úszótábor után két
korosztályos országos bajnokságon vettek részt úszóink,
akik teljesítették a Magyar
Úszó Szövetség által előírt, a
bajnokságokon való induláshoz szükséges szintidőket.
Kecskemét városában rendezték idén 50-ik alkalommal
2017.07.05-08. között az Országos Gyermek Bajnokságot,
ahol a 12-13 éves lányok és 1314 éves fiúk, összesen 82 egyesület 421 úszója állt rajthoz. A
négynapos viadalon a délelőtti
előfutamokat követően a legjobb nyolc idővel rendelkező úszhatott délután döntőt.
Egyesületünket Andrási Zsófia
képviselte. 6 számban állt rajthoz, mindben egyéni csúcsot
úszott és három alkalommal
beúszta magát a délutáni döntős leggyorsabb nyolc úszó
közé. 100m hátúszásban a legjobb idővel (1:09,97) kvalifikálta magát délutánra, sajnos
akkor nem sikerült a legjobbját
megúsznia, így 2 tizedmásodperccel lemaradva a dobogóról a negyedik helyen végzett.
100m pillén hetedik idővel jutott a döntőbe, ahol tudott még
egy másodperccel jobbat úszni,
de így is hetedikként végzett
(1:09,59), míg 200m hátúszásban hetedikként bejutva végül
sikerült a 6. helyen végeznie
(2:31,04). 100m gyorson és
400m vegyesúszásban 15.,
200m vegyesúszásban 20. lett.
Egy héttel később újabb
helyszínen, újabb korosztály
bizonyított.
86 egyesület, közel 500 versenyzője állt rajthoz Miskolcon
a II. Országos Cápa Bajnokságon, ahol a 10-11 éves lányok
és 11-12 éves fiúk versengtek
egymással. Bukovics Rebeka
és Andrási Katalin indult a bajnokságon csurgói színekben.
Minden számban megjavították egyéni legjobb időiket, a

legtöbb esetben több másodperccel. Legközelebb a döntőhöz mindkét lány 100m pillangóúszásban került, Rebeka 10.
(tartalékos) Kata 11. lett.
Eredményeik:
Bukovics Rebeka: 100m
gyors 29., 100m hát 20., 100m
mell 23., 100m pille 10., 200m
vegyes 20., 200m mell 39.,
200m hát 30.
Andrási Katalin: 100m gyors
25., 100m hát 25., 100m mell
20., 100m pille 11., 200m vegyes 14., 200m hát 21., 400m
gyors 23.
Az országos megmérettetések után sem pihentek úszóink,
hiszen július végén ők is csatlakoztak a Csurgó Városi Uszodában táborozó gyerekekhez.
Idén is több mint 80 gyermek töltötte el aktívan a nyári
szünet két hetét úszótáborainkban. Gyönyörű, új környezetben, a júniusban megnyílt
új Városi Uszodában ismerkedtek a gyerekek tudásszintjüknek megfelelően az úszással.
Edzőink mellett a gyermekekkel tapasztalt úszóink, illetve
volt úszóink is foglalkoztak.
Az úszás mellett minden nap
játékos foglalkozásokat is tartottunk, amiben nagy segítségünkre volt, hogy a Városi
Sportcsarnokkal is együtt tudtunk működni. A gyermekek
étkeztetésében pedig a Balogh
Vendéglő volt a segítségünkre.
Ha valaki viszont kedvet kapott a nyári tábori élmények
után, vagy szívesen csatlakozna most az úszók nagy családjához, szívesen várjuk úszásoktatásainkon,
szabadidős
úszóként, versenyúszóként a
Csurgó Városi Uszodában zajló
foglalkozásainkra. (További információ megtalálható a Csurgó Úszó SE facebook oldalunkon, vagy keressék edzőinket.)
„A víz összeköt!”		
RH
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0%
KAMATTAL

Lenulláztuk a kamatot,
hogy Ön csökkenthesse fűtésköltségeit!

Igényelje az MFB európai uniós forrású, 0%-os kamattal elérhető
hitelét családi házának, lakásának energetikai korszerűsítésére!
Válassza az MFB kiszámítható hitelét,
• amely felhasználható többek között szigetelésre, a nyílászárók cseréjére,
fűtéskorszerűsítésre vagy akár napelem telepítésére is,
• amely mindössze 10%-os saját forrás mellett akár 20 éves futamidővel igénybe vehető,
• melynek elő-, vagy végtörlesztéséhez felhasználhatja lakástakarék-pénztári megtakarítását,
• és amelyhez nem kapcsolódnak további banki költségek!

Csökkentse költségeit az MFB 0%-os hiteleivel!
További információ a www.mfbpont.hu oldalon, illetve az MFB Pontokon, vagy hívja az
MFB Pont központi információs telefonszámát: +36 1 354-3000
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A jövőnek címezve
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