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Az égő kiszebáb körül Füstös Gábor tánctanár lépéseit követik az érdeklődők
ral, farsangi mulatozás az Édes
Kettessel, továbbá lehetőség
volt farsangi álarc-, valamint
csillámtetoválás készítésére is.
- A Csurgói Napsugár Egyesület, illetve a Csurgói Napsugár Szociális Intézmény közös
összefogásában immáron sokadik alkalommal kerül megrendezésre farsangi összejövetel. Évről-évre elmondható,
hogy egyre több létszámmal
bővül az intézményünk, vala-

mint ezáltal a rendezvényeinken is egyre több résztvevőt
köszönthetünk. Ez olyannyira

Farsangi előadás
örömteli hangulatban
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Hangulatos, hagyományőrző
farsangolásra hívta a Csurgói
Napsugár Egyesület, valamint
a Csurgói Napsugár Szociális
Intézmény az érdeklődőket
február 9-én.
A Csokonai Közösségi Házban megrendezett farsangi
mulattság sokszínű programjai
között megtalálható volt a San
Dance Stúdió táncbemutatója,
álarcos felvonulás, kiszebáb
égetés, táncház Füstös Gábor-
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Kiszebáb égetéssel űzte el a telet a Csurgói Napsugár
Szociális Intézmény
így van, hogy a Kossuth utca
1. alatti intézményünkben már
nem fértünk el és ezért kértük
a Csokonai Közösségi Ház vezetőségét, hogy had tartsuk meg
itt a farsangi rendezvényünket.
Úgy döntöttük, hogy idén
tovább gondoljuk ezt a farsangot és a városban is elkezdjük
hirdetni és mindenkinek lehetőséget adunk arra, hogy részt
vehessen ezen a télűző eseményen. Ahogy arra számítottunk
is, az iskolás korosztálytól egészen a nyugdíjas korosztályig
mindenki látható a rendezvényen.
A fellépéseket követően a
kiszebáb égetés és táncház
következett, de nem hiányozhattak a farsangi finomságok,
tombolasorosolás, valamint
zsákbamacska sem.
Azt gondolom, hogy kellőképpen méltó ünnepséget
sikerült rendezni a tél elűzésére, a hagyományok őrzésére - összegezte tapasztalatait
Vassné Huszics Bernadett intézményvezető.
SZABÓ BALÁZS

Jelmezversennyel
kezdődött az idei farsangi mulattság
a Történelmi Parkban. A február
3-án megtartott rendezvényen
a szervezők vidám és sokszínű
programokkal készültek kicsik-
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nek és nagyoknak egyaránt.
- A zsűri értékelte a jelmezeseket, akik finom tortát és
süteményt kaptak jutalmul.
Ezt követően a gyerekeknek
lehetőségük volt különböző

kézműves
foglalkozásokon
részt
venni. Közben pedig
megérkezett
az
Őszirózsa
Nyugdíjas Klub által készített
finom farsangi fánk, amiből
mindenki kóstolhatott. Ezt követően kezdetét vette a salsa
táncbemutató Horváth András
és Adrienn közreműködésével.
A legnagyobb attrakció pedig a
délután négy órakor kezdőtött
miskolcról érkezett Vaga Banda
vidám, téltemető műsora volt.
Gólyalábasok és tűzzsonglőrök
mutatkoztak be, épp oly kiváló
színvonalon mint tavaly. A rendezvényre sokkal több csurgóira számítottunk. Lehet, hogy a
rossz időjárás is az oka volt, de
sajnos még a regisztráltak kö-

zül sem érkezett meg mindenki. Szerencsére azonban jöttek
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Mindenkit megmozgattak a Vaga Banda golyalábasai
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Farsangra várták a gyerekeket a Történelmi Parkban

Nagy sikert aratott a farsangi
jelmezverseny
olyanok is, akik előzetesen
nem jelentkeztek - összegezte
Violáné Bakonyi Ibolya, a Történelmi Park munkatársa.
SZABÓ BALÁZS
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Névadójukra emlékezetek az
Eötvös iskolások

Aracsi Luca 6. B. és Csire
Barnabás István 4. A. osztályból az Eötvös Iskola
Gyermekeiért Alapítvány
kitüntető Eötvös-díjában
részesült
Minden évben, február 2-án,
báró Eötvös József, egykori
vallás- és közoktatási miniszter 1871. február 2-i halálának
évfordulóján tartja névadójáról
történő megemlékezését az
Eötvös iskola közössége.
Az idei rendezvény a virágok osztályonkénti elhelyezésével kezdődött. A rendkívül
sikeres, Eötvös József életét és

munkásságát bemutató ünnepi
műsorra Tímárné Mikola Erzsébet tanárnő készítette fel a
diákokat, melyben Andik Anikó
tanárnő irányításával az iskola
énekkara, valamint az Overtones Alapfokú Művészeti Iskola
Eötvös iskolás táncos diákjai is
szerepeltek.
Simon Mihály igazgató úr
köszöntő beszéde után az Eötvös-napi tanulmányi versenyek
eredményhirdetésére és a jutalmak átadására került sor.
Ebben az évben először az
óvodásokat is bevonták a versenybe. Ugyanis, a nagycsoportos, iskolát kezdő gyermekeknek: Ilyennek képzelem az
iskolát! címmel rajzpályázatot
hirdettek meg. A 3 legszebb
rajzot oklevéllel és könyvvel
jutalmazták.
Az alsó tagozaton 9, a felső
tagozaton 16 különböző tantárgyi versenyen indulhattak
az iskola tanulói. A verseny
eredményességét bizonyítja,
hogy az Eötvös nap keretében
összesen 193 oklevél került ki-

Németh Gábor
szobrászművész
hallgató kiállítása
osztásra. Az alsós osztályokban
62 oklevél és 4 különdíj, míg a
felsős osztályokban 121 oklevél és 3 különdíj
Az alsó tagozatosok kiváló
eredményeikért jutalomkönyvet, a felsősök pedig az elért
helyezésükhöz igazodó értékű
ajándékutalványt kaptak.
Az intézmény két legsikeresebb tanulója, Csire Barnabás
István 4. A., és Aracsi Luca 6. B.
osztályból az elmúlt évek hagyományai alapján az Eötvös
Iskola Gyermekeiért Alapítvány
kitüntető Eötvös-díját vehette
át.
Az Eötvös-nap délutánján
még egy bűvész és egy zenekar produkcióját élvezhették
a tanulók. Az utóbbira az iskola-óvoda kapcsolat ápolására meghívták a nagycsoportos óvodásokat is. A felsőbb
osztálybeli diákok pedig egy
filmvetítés
megtekintésével
zárhatták le az Eötvös napi eseményeket.
VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA

Közlemény - A vizsgálatokat követően is
tovább működhet a városi konyha

A mai napon - 2018. február 21. (a szerk.) - több forrásból is elterjedt a hír, miszerint a Csurgó Városi Konyhán
ételfertőzés gyanúja merült
fel. Az ügy mielőbbi, szakszerű kivizsgálása érdekében a
konyhát üzemeltető Csurgói
Városgazdálkodási Kft. azonnali ellenőrzést rendelt el.
Káplár István ügyvezető a

kialakult helyzet megoldása érdekében a Somogy Megyei Kormányhivatal Nagyatádi Járási
Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályának vezetője, valamint az
ÁNTSZ munkatársa segítségét
kérte, akik a mai napon több
vizsgálatot is lefolytattak és
a helyszíni vizsgálatok során
mindent rendben találtak.
Megállapították, hogy az üzemeltető az előírások (például:
higiéniai-, az ételek kezelésével-, az alapanyagok tárolásával kapcsolatos szabályok, stb.)
betartásával biztosítja a szolgáltatást. Ezek alapján a városi
konyha továbbra is zavartalanul üzemelhet.

A vizsgálati protokoll részeként – minden további
kétséget kizárandó – az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály vezetője
ételmintákat küldött Budapestre, központi vizsgálatra, ennek
azonban csak később, várhatóan néhány napon belül lesz
eredménye.
A vizsgálatok jelen állása
alapján nem valószínű, hogy
ételfertőzés történt, inkább
valamilyen más, vírusos megbetegedésről lehet szó. A vizsgálat végleges eredményéről
természetesen azonnal tájékoztatni fogjuk a lakosságot.
CSURGO.HU

„Érezni azt, amikor rájuk nézünk, hogy milyen élvezettel
készültek, az alkotás örömével,lendülettel, sok ezer gondolatból és érzelemből öltöttek
testet a világunkba.” – Ezzel a
zárszóval nyitotta meg Nagy Tamara művészettörténész 2018.
február 2-án 17 órakor Csurgó
Város Helytörténeti Gyűjteményének legújabb időszaki kiállítását.
Németh Gábor a Pécsi Tudományegyetem
Művészeti
Karának harmadéves szobrászművész hallgatója. Szóládon él
gyermekkora óta. Balatonszárszón és Kaposváron járt iskolába és már az általános iskolában
is érdekelte a művészet. Szívesen formáz meg emberi alakot,
érdekli az anatómia – mindkettő megjelenik a tárlaton szobor,
illetve tanulmányrajz képében.
Többféle anyaggal dolgozik, a
gipsz mellett kedvence még a
papír, az agyag, a fa, de szeret
kísérletezni másféle alapanyagokkal is, mint például a hurkapálca és a drót. Utóbbiból készült díjnyertes alkotása – Szent
Márton és az árulkodó lúd – is,
amellyel megnyerte 2016 novemberében a Szent Márton-év
alkalmából kiírt alkotói pályázatot.
Köszönjük a kiállítás létrejöttében nyújtott segítséget a
Németh családnak és Nagy Tamarának, valamint a fotókat és
a plakátot Szabó Balázsnak!
A kiállításon alkotásai mellett vázlatai, tanulmányrajzai
tekinthetőek meg 2018. február 28-ig a múzeum nyitvatartási
idejében.
PETLÁNOVICS ESZTER
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Szászfalvi László országgyűlési képviselő hangsúlyozta:
komplex fejlesztési tervben kell gondolkodni

Közösen a határ menti kapcsolatokért
Autópálya az országhatárig és onnan egészen Zágrábig, közös turisztikai termék
kialakítása – ezek a témák is
napirendre kerültek a Pannon
Európai Területi Társulás (ETT)
által első ízben életre hívott
konferencián február 5-én hétfőn Eszéken.
Kétnapos konferencián vitatják meg horvát és magyar

szakemberek, hogy milyen
lehetőségek rejlenek a két ország közti területfejlesztésben.
A mostanra 67 tagot számláló
Pannon ETT több ponton képzeli el a horvát-magyar határ
menti fejlesztéseket. Ezt a célt
szolgálja a rendezvény is, erről
Nagy Csaba beszélt Eszéken. –
Mindkét ország az Európai Unió
tagja, de úgy tűnik a határok

Zarándokúton Szűcs Imre atyával
2018. február 15-én immár
harmadik alkalommal rendeztük meg a Zarándokúton című
programunkat a csurgói Történelmi Parkban. Ez alkalommal Szűcs Imre nagykanizsai
helyettes esperest láthattuk

vendégül, s hallgathattuk meg
színvonalas és részletgazdag
élménybeszámolóját a szentföldi zarándoklatáról.
A fényképekkel prezentált
előadás során mi is végig járhattuk gondolatban Krisztus

Menő Menza a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskolában

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
Gyermekekért Alapítvány által elnyert, 20
milliós Menő Menza pályázat, nemcsak egy
új konyha építését teszi lehetővé az intézmény számára, hanem minden hónapban
tartalmas - egészségtudatos - rendezvé-
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komoly akadályt jelentenek –
mondta a Pannon ETT elnöke.
– Az M60-as gyorsforgalmi út
kiépítése komoly előrelépés
lesz a közlekedésfejlesztésben. Ennek kapcsán korábban
összefogtunk, így a Somogy
megyei érdekeket is figyelembe vettük a tervezésnél. Ehhez
már megvan a környezetvédelmi engedély.
Biró Norbert, a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke, egyben
a Pannon ETT alelnöke a konferencián elmondta: az M60as gyorsút fejlesztése Barcs
irányába, az országhatárig nagyon fontos. – Somogy északi
felének közlekedése már megoldott, ám még nagy hiányosságaink vannak a legfontosabb
déli határátkelő megközelítésében, Barcson – mondta Biró
Norbert. – Azt gondolom, akkor
fejlődhetünk, ha az elmúlt húsz
évben berögzült gondolkodást
elhagyjuk.
Hasonlóan vélekedett Barcs
és térsége országgyűlési kép-

viselője Szászfalvi László is,
aki arról beszélt előadásában,
hogy nem projektekben, hanem komplex fejlesztési tervben kell gondolkodni. – Közös
múltunk, jelenünk és remélhetőleg a jövőnk is a Dráva
– mondta a honatya. – Persze
csak akkor, ha jól sáfárkodunk
vele. Azt gondolom, csak akkor
tudunk a térképre véglegesen
felkerülni, ha az egész régióból egységes termékkel tudunk kilépni. Úgy látom, hogy
ezt a legjobban a Pannon ETT
tudja majd összefogni, hiszen
már most is magyar, horvát, sőt
szlovén területeket is elér.
A Pannon ETT a konferencián
küldöttgyűlést is tartott, amely
keretében tíz új tagot vett fel,
köztük Őrtilost, Zákányt és Barcsot is.

életének főbb állomásait, szenvedéstörténetének stációit.
Szűcs Imre atya beszámolóival élethű képet festett a jelenkori Izraelről, valamint Betlehem és Jeruzsálem sokszínű
és élettől pezsgő városáról is,
melynek hála mi hallgatók is
könnyebben el tudtuk képzelni

azt a korabeli világot, amelyben Jézus is élt és tanított.
Az előadás végén tartott fogadáson vendégeink friss pogácsa és üdítő mellett Göndics
János atyával vitathatták meg
az előadáson elhangzottakat.

nyekkel is gazdagítja az ott tanulókat és
dolgozókat. A programsorozat első állomása február 14.-én került megrendezésre, amely egy egészséges táplálkozást,
életmódot népszerűsítő fórummal vette
kezdetét a diákok és szüleik számára. A fórum rövid dietetikai előadással kezdődött,
Mester Katalin dietetikus szakember jóvoltából, majd a hatszoros aerobik Világ-, és
kétszeres Európa bajnokkal, a Pécsi Sasok
egykori tagjával, Szentgyörgyi Rómeóval folytathattak interaktív beszélgetést
a résztvevők. A beszélgetésen számos,
egészséges életmóddal kapcsolatos kérdésre választ kaptak tőle, szó esett többek
között a helyes táplálkozás alapelveiről, a
megfelelő folyadékbevitel fontosságáról
és mennyiségéről, illetve az egészséges
nassolnivalókról is. Az elméletet gyakorlat is követte, hiszen Rómeó megmozgatta

SONLINE.HU
https://www.sonline.hu/kozelet/
helyi-kozelet/kozosen-hatar-menti-kapcsolatokert-957869/

DEZSŐNÉ VÁGÓ RÉKA

lelkes közönségét. A jó hangulatú zenés
tornába szinte minden gyerek, pedagógus és szülő bekapcsolódott. Kellemesen
elfáradva újra a szellemet tornáztatva
meghallgatták a szakember életmóddal,
táplálkozással kapcsolatos hasznos tippjeit, kiemelt számos egészséges, de talán
kevésbé ismert összetevőt. Megismertette
közönségét az általa kidolgozott étrenddel
is, melynek receptjeit is közkézre bocsájtotta. Előadását játékos feladatok követték - természetesen Rómeó részvételével
- melyek között szerepelt különféle fűszernövények illetve gyümölcsturmixok összetevőinek felismerése. A program végén a
gyümölcs és zöldségturmixokat minden
résztvevő megkóstolhatta. Várjuk a folytatást!
BV
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Újra városunk ékessége lehet az egykori
cserkészház
December 13-án a sajtóból értesülhettünk, hogy a
kormány a Népi Építészeti
Program negyvennégy elnyert
pályázata közé a csurgói cserkészház teljes felújítása is
bekerült. Az Óváros után egy
újabb megmentett épülettel

készülhetünk az 1000 éves
évfordulóra. A Csokonai Vitéz
Mihály Református Gimnázium parkjában levő épületet a
XX. század egyik legnagyobb
építésze, Medgyaszay István
tervezte.
Arra csak az idősebb csurgóiak emlékeznek, hogy az
1939-ben emelt, korábban
nádfedeles, a belső- somogyi
falvak talpas házainak hangulatát idéző, faragott tornáccal
ajtó- és ablakkeretekkel ellátott Cserkészház mennyire
tükrözte a nagy magyar építész
szándékát.
Azzal, hogy a háború után
megszűnt a cserkészség, a
Cserkészház is a múlt emléke
lett. Az alsó nagy termében egy
ideig testnevelés órákat tartottak, de hamarosan tanárlakásokká alakították. Az első átalakítás még tekintettel volt az
eredeti külsőre, de a második,
1969-es már kíméletlenebb
volt: vasbeton koszorúval, TÜZÉP ablakokkal, alacsonyabb
tetővel.
Az Akadémiai Kiadó ARHITEKTÚRA sorozatának 1979ben megjelent MEDGYASZAY
ISTVÁN című kötetének a 39.
oldalán az épített alkotások
sorában ez állt: „1939 Csurgó,
Cserkészház” Utoljára Faragó

László tanár úr lakott benne.
1996 tavaszán bekövetkezett
halála után az özvegye még
jó állagú lakást hagyott maga
után. Aztán üres, elhagyatott
lett, ablakait bedobálták, egy
helyen a tető is beázott. Pár
éve a lebontás veszélyével is
ijesztgettek, de az
Önkormányzat gyorsan levédette.
Az első levelet
Czeiner
Gábornak,
egykori
lakójának,
Vas megyében dolgozó építésznek írtam.
Ő emlékezetből lerajzolta a ház egykori
elrendezését. A Magyar Tudóslexikon tovább segített. Ebben Kathy Imre méltatta
Medgyaszay István életművét.
Írtam a szerzőnek, de már csak
a felesége, 2001 májusától már
özvegye válaszolhatott. Ő megkereste Bartha Zoltánt, a neves
építész vejét, aki Budapesten
a Ménesi út 59/B szám alatt
lakik, és létrehozója és fenntartója a Medgyaszay családi
emlékhelynek és múzeumnak.
A levélből megtudtuk, hogy ő
járt néhány évvel korábban
Csurgón, jól emlékszik az épületre is, amelynek tervei, rajzai,
fényképe is rendelkezésére állnak Ezt követően Budapesten
bele tekintethettünk a kiviteli
tervekre, láthattuk az elkészült
épület fényképét.
Kádas József és felesége,
Ross Györgyi – mindketten
csurgóiak, a Csokonai Gimnáziumban végzett építészmérnökök – felajánlották segítségüket. Bartha Zoltán szívesen
fogadta őket, rendelkezésükre
bocsátotta a Medgyaszay István által tervezett cserkészház
meglevő műszaki dokumentációját és egy fényképet a frissen elkészült épületről. Örömmel segítettek:
„Kedves Barátom!
Az előzetes megbeszélések
szerint feleségemmel, Ross

Györgyivel felkerestük Bartha
Zoltán urat, aki Medgyaszay István építész emlékhelyét, múzeumát fenntartja. Nagyon szívélyesen fogadott bennünket,
és rendelkezésünkre bocsátotta a Medgyaszay István által
tervezett cserkészház meglevő
műszaki dokumentációját.
Továbbá rendelkezésünkre bocsátott egy fényképet a
cserkészházról, amelyről másolatokat készíttetek, hogy a
gimnáziumnak ez rendelkezésére álljon.
Bartha Zoltán a kiviteli
terveket csak akkor bocsátja
rendelkezésünkre, ha a cserkészházat eredeti állapotában
állítjuk helyre, mivel az épület
műemléknek számít.
A jelenlegi cserkészház állapotának felmérése csak a
tavasz folyamán lehetséges,
addig pedig személyesen szeretnék konzultálni Veled az
épület helyreállításának lehe-

tőségeiről.
Kívánunk Neked jó egészséget a fáradozásaidhoz és egyben boldog karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag új
esztendőt.
Budapest, 2002. december
16.
Szeretettel üdvözöllek:
Kádas József.”
Kádas József Csurgóra utazott, magával hozta és a Csokonai Vitéz Mihály Református
Gimnáziumra bízta az eredeti
tervrajzot, amelyre a Hild- emlékülés Csurgóra látogató építészei is rácsodálkozhattak.
A Cserkészház Csurgó Város
Épített Örökségségének része,
védett épület.
A gimnázium és a fenntartó
az eredeti állapotot szeretné
visszaállítani, a belső felújítást
egy másik pályázatból tervezik
megoldani.
HJ
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Politikai bátorság és gazdasági erő az agrárgazdaságban

Sajtótájékoztató keretén belül számolt be az elmúlt nyolc
év során a mezőgazdaság, illetve a vidékfejlesztés területén
elért eredményekről február
22-én, Szászfalvi László országgyűlési képviselő, valamint Horváth István államtitkár
megyei jogú városok fejlesztésének koordinációjáért felelős
államtitkár.
Szászfalvi László ország�gyűlési képviselő elmondta:
Nagyon fontos ebben a válasz-

tókerületben is a mezőgazdáknak, a gazdálkodóknak a helyzete és a vidékfejlesztésnek
a teljes komplex rendszere,
hiszen a vidékfejlesztésbe nagyon sok mindent beleértünk
az élelmiszeripar fejlesztését,
feldolgozóipar
fejlesztését,
önkormányzati fejlesztéseket
és a gazdák, gazdálkodók számára elérhető fejlesztéseket. A
térségünkben nem csak a múltat jelenti a mezőgazdaság, hanem reménység szerint a jövőt

is. Ezért nagyon fontos szerepe
van azoknak a fejlesztéseknek részben uniós forrásból,
részben pedig hazai forrásból,
amelyek a mezőgazdaság hatékonyságát fogják segíteni,
illetve a vidékfejlesztési támogatásokkal pedig a vidék lakosság megtartó erejét fogják
növelni.
Horváth István államtitkár
megyei jogú városok fejlesztésének koordinációjáért felelős
államtitkár kiemelte: 2010ben a kormány első döntései
közé tartozott, hogy stratégiai
partnerként kezeli a vidéket
és a mezőgazdaságból élőket.
2010 előtt nagyon sok gazdatüntetés volt, az egész ágazatszerkezet a problémákról szólt.
A partnerség egyik fontos
eleme volt, hogy az újonnan
megalakult Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával stratégiai
megállapodást kötött a kormány. 2010-hez képest 2016ban mintegy másfélszeresére
nőtt a magyar mezőgazdaság

agrárkibocsátása. 60 százalékkal nőtt a mezőgazdasági kibocsátás és mintegy 40 százalékkal nőtt az állattenyésztés
kibocsátása. A nemzeti támogatásokat megsokszoroztuk az
elmúlt időszakban. Mindehhez
a politikai bátorság mellett
gazdasági erőre is szükség
volt. A 2010-es évhez képest
több mint megháromszoroztuk
a nemzeti forrásból lévő állattenyésztési
támogatásokat.
Növekedett az állattartási kedv.
Nagyon komoly vidékfejlesztési programot hoztunk létre.
2010-hez képest 2016-ban 75
ezer fővel nőtt a mezőgazdaságból, vagy mezőgazdasággal
kapcsolatos foglalkoztatások
aránya. Jelentős eredmény a
magyar termékek becsületének visszaadása is, továbbá az
ágazat kifehérítése, mely átláthatóságot és a versenyképességet eredményezett.
SZABÓ BALÁZS

36-ik borkóstoló és 6. pálinkaversenyt rendeztek Porrogon
szeretnénk picit kinyitni ezt a
rendezvényt, célszerűbb megbontani ezt az eseményt és így
idén háromszor is találkozhatunk e rendezvény jegyében.
Döntésünk sikerességében a
visszajelzések is megerősítenek bennünket.
Az idei versenyen Dr. Gye-

PORROG I 36-ik alkalommal
rendeztek borkóstolót és 6-ik
alkalommal
pálinkaversenyt
Porrogon február 10-én a Művelődési Házban.
A több mint 200 beérkezett
mintával idén sem volt könnyű
dolga a szigorú, szakmai zsűrinek.
- Nagyon büszke vagyok.
Én titkon azt a célt tűztem magunk elé a 36-ik borkóstoló és
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6. pálinkaverseny alkalmával,
hogy legyen 150 mintánk. Pálinkából lett 157 és a beérkezett 49 bor az még fölötte van,
tehát mindösszesen 200 fölötti
számban érkeztek minták.
Hagyományteremtő szándékkal az idén az eredményhirdetést külön alkalomra tettük.
Korábban egy este volt a kóstolás, eredményhírdetés és a
bál. Azt gondoltuk, hogy mivel

nesei István okleveles pálinkamérnök volt a pálinka
versenyigazgató, Szabadics Attila okleveles pálinkamérnökkel együttműködve.
A bor fővédnöke Dr. Gombos
Sándor a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Somogy Megyei
elnöke, gyakorló szőlés-borász,
a mustrában a Somogyi Bor és
Pálinkamustra Egyesület hozzáértő tagjai is részt vettek.
A szigorú szakmai szemmel
bíráló zsűri munkájának eredményeként végül 55 aranyérem és 53 ezüstérem született
a pálinkák között.
A boroknál nagyon szigorú volt a szűri, mindösszesen
4 arany született a nevezett
49-ből - összegezte Madarász
Zoltán Porrog Község polgármestere.
SZABÓ BALÁZS

INTERJÚ

Csurgó és Környéke • 2018 FEBRUÁR

Tizenkét hónap-tizenkét alkotó
„Van az ékszer… Az egyetlen aki a tiéd. A legszebb, a legcsodálatosabb. Nem azért, mert Aranyból
készült gyémántkövekkel van ékesítve. Hanem mert lelke van. És mert neked készült….”

A város 2018-as naptárában, felsorakoznak Csurgó és térsége alkotói, kikre méltán
lehetünk büszkék. Új sorozatunkban bemutatjuk a hónap alkotóit. Februárban Gáncsos Ildikó
páratlanul szép ékszereit csodálhatjuk meg a Történelmi Parkban megrendezett kiállításon.

FoTÓ: SZABÓ BALÁZS

Az osztályfőnököm javasolta,
hogy mivel jól rajzolok, lehetnék divattervező. Ehhez pedig
a ruhaipari szakközépbe kell
jelentkezni. Ott az első órán
közölték velünk, tudják, hogy
innen mindenki divattervező
szeretne leni, de azért törődjünk bele, hogy ennek nagyon
kicsi az esélye. Valóban, nem
is tudok senkit, aki az iskolatársaim közül divattervező lett
volna. Ez természetes, hiszen
egy ilyen kicsi országnak, ami
ráadásul nem divatteremtő,
hanem divatkövető, nem sok
divattervezőre van szüksége.
De nem bántam meg ezt a döntésemet.

Volt a családban, akitől ezt a
szépérzéket, kézügyességet
örökölhetted?
- Nem hiszem. Nem emlékeszem, vagy nem tűnt fel
nekem, hogy valaki olyan sok
mindennel foglalkozott volna…
mondjuk, hogy sokat kézimunkázott volna. Nyilván régen ez
volt leginkább a kifutási lehetőség. De valószínű a munka
miatt. Régebben sokkal többet
kellett dolgozni, nem sok idő
maradt hobbira.

lett választanom, hogy hova
megyek továbbtanulni. Nem
akartam gimnáziumba menni,
úgy gondoltam hasznosabb,
ha mellette valami szakmát is
tanulok. Jól rajzoltam, és ezért
a képzőművészeti szakközépiskolába jelentkeztem. Ott
olyan magas volt a jelentkezési arány, hogy nem is kellett
azt beírni a jelentkezésbe…

Hova jártál iskolába?
- Én Budapesten nőttem fel,
a IX. kerületben végeztem az
első két osztályt, majd elköltöztünk Újpalotára, ott fejeztem be az általános iskolát.
Ezután ruhaipari középiskolába
jártam.
Miért döntöttél a ruhaipar
mellett?
- Nyolcadikban valamit kel-

FoTÓ: SZABÓ BALÁZS

Ahhoz, hogy valaki ilyen csodálatosan megkomponált ékszereket készítsen, nem elég
csak a kézügyesség, ehhez
magas szintű kreativitás, esztétikai érzék, művészi alkotó
készség is szükséges. Ez gyerekkorodban is meg volt már
benned?
- Igen, már egészen kicsi gyerekkorom óta nagyon szerettem mindenféle kézműves tevékenységet. Emlékszem, hogy
általános iskolában, a napköziben például papírfűzést készítettünk, és imádtam. Aztán rajzolni is mindig szerettem, ugye
nem véletlen, hogy még ha
„varga betűvel” is, de rajz tanár
lettem. Életem során szinte az
összes kézműves tevékenységet kipróbáltam a patchwork
készítéstől kezdve a gobelin
varrástól a kötésig, a csomózott karkötő készítésig. De aztán a gyöngyfűzés lett a nagy
szerelem.

Szüleid támogatták a pályaválasztásodat?
- Az én szüleim nagyon egyszerű emberek. Olyannyira
hogy igazából egyiknek sem
volt meg a nyolc általánosa. Az
apukám még az „inas érában”
a hatodik osztály elvégzése
után felkerült Pestre inasnak.
Az anyukám, pedig pont akkor
volt nyolcadikos, amikor kitört
az 56-os forradalom, október
végétől már nem kellett iskolába mennie. Amikor helyreállt
a rend, és jött a tanító bácsi,
hogy: „most már jöjjön az Irénke”, akkor azt mondta a nagymamám, hogy eleget tanult
már ez a lány, itthon marad.
Később azonban mindketten
elvégezték az utolsó osztályokat. Az én szüleim mindig nagyon elismertek engem. Tulajdonképpen csodálattal nézték,
hogy én milyen ügyes és okos,
milyen jó tanuló vagyok. Úgyhogy szerintem én ezért is lettem ilyen magabiztos, kiegyensúlyozott ember.
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élni!

Milyen terveid voltak a középiskola után?
- A középiskolát nagyon jó
eredménnyel végeztem el. Arra
emlékszem, hogy egyszer elmentünk egy gyárlátogatásra.
Amikor láttam, hogy ott milyen
monoton munka folyik, az a
hangzavar, amit a varrógépek
okoztak, ahogy az emberek a
gépek fölé görnyedtek és normába dolgoznak, akkor ébredt
fel bennem a gondolat, hogy
én ezt nem nagyon szeretném
csinálni. Mikor az osztályfőnök
néhány hét múlva bejött, hogy
ki szeretne továbbtanulni, én
rögtön feltettem a kezem, mert
eszembe jutott, hogy mit nem
szeretnék csinálni…Tehát akkor, tanuljunk tovább! Nagyon

FoTÓ: SZABÓ BALÁZS

máig odáig fajult, hogy alig
van ruhaipar). Itt felkészítettek minket a főiskolára. Külön
matek faktot tartott nekünk
egy fantasztikus tanárnő. Vele
készültünk a központi matematika írásbeli felvételire. Így
kerültem be a Könnyűipari
Műszaki Főiskola, ruhaipari
szakára. Ezt elvégeztem három év alatt. Az utolsó évben
az iskolát –Dán Zoltán szakrajz
tanáromat - felkereste Csurgóról Tóth Tihamér és Kopunné Dévényi Gyöngyvér, azzal
a szándékkal, hogy diplomás
fiatal munkaerőt csábítsanak
Csurgóra, hiszen most akarják
beindítani a szakközépiskolát.
Ő szólt nekem, mert úgy gondolta, hogy én erre alkalmas
lennék. Megkérdezte mi a véleményem róla. Egy mondatára a
mai napig emlékszem: „hiszen
Pesten kívül is van élet!”…Így
igent mondtam!

szuper középiskolába jártam.
A Varga Katalin Ruhaipari
Szakközépiskolába, amelyet az
utolsó két évben összevontak
a Kulich Gyula Ruhaipari Szakközépiskolával. (Akkor már elkezdődött az a csökkenés, ami
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Mi volt az első benyomásod,
amikor ide kerültél Csurgóra?
- Nagyon tetszett! Már elegem
volt a budapesti tömegközlekedésből! Állandóan várni a
járatokra! Már a középiskolába
is két busszal és villamossal, a
főiskolára két busszal jutottam
el, nagyon-nagyon macerás
volt a helyzet. És emlékszem,
amikor már tudtam, hogy el fogok jönni, akkor ezeket nagyon
nehezen viseltem, már tudtam,
hogy vidéken jobb lesz…És
tényleg jó volt!!! Első pillanattól kezdve nagyon szeretek itt

Milyen feladatokat kaptál az új
munkahelyeden?
- Elméleti tanárnak jöttem az
iskolába. A végzettségemmel
Pákainé Kati már egy éve itt tanított. Ahhoz, hogy meglegyen
a pedagógiai végzettségem, a
Műegyetemen el kellett még
végeznem műszaki tanári szakot. Ahogy futott fel a ruhaipar,
lettünk egyre többen.
Én ebben a „fénykorban” voltam középiskolás, bár a gimnáziumba jártam csodákat hallottunk az „ipari” iskoláról…
Gondolok itt például az évente
megrendezett divatbemutatókra…
- Igen! Fantasztikus volt…Amikor egy-egy 20-25 éves osztálytalálkozóra meghívnak a
volt tanítványaim, egyrészt azt
látom, hogy mennyire megállták a helyüket, milyen sokan tanultak tovább főiskolára, egyetemre, másrészt nagyon büszke
vagyok, hogy milyen fantasztikus gyerekek jártak hozzánk
annak idején. Sokan dolgoznak
külföldön. Majdnem kijött a
szememből a könny, amikor
elmondták (Somlói Alda, Csengeri Gabi), hogy ők mindent itt
tanultak, és Angliában annyira büszkék voltak arra, hogy a
társaik szakmai szempontból a
közelükbe sem értek. Ez volt a
csúcspont…mindenféle szempontból.
Munkád miatt, tulajdonképpen egész életedben képezted
magad…
- Így van…Amikor már lehetett
látni, hogy leszálló ágban van a
ruhaipari képzés, az első, amit
gondoltam, hogy el fogok végezni az az informatika volt. A
SZÜV-be jártam, elvégeztem a
programozóit, ami jogosítványt
adott nekem a szakmunkásképző első két évfolyamán a
számítástechnika oktatására.
Miután összevonták a két is-

kolát, a gimnazistáknak volt
hagyományos rajz órája…mi
viszont kifogytunk a rajztanárokból. Én a rajztanári szakomat a Sebestyén Lászlónénak,
Margitnak köszönhetem, hiszen neki jutott eszébe, hogy
én úgyis modellrajzot tanítok,
szépen rajzolok, végezzem el
én. Ezt nyáron mondta nekem,
mert akkor bontották fel a szerződését az akkori rajztanárral.
Emlékszem éppen elmentünk
Csokonyavisontára a Suli nyaralójába a családdal, és az üdülőben találtam rá egy hirdetésre hogy a Kaposvári Egyetem
pótfelvételit hirdet rajztanári
szakra. Nincsenek véletlenek!
Akkor alig vártam, hogy hazaérjünk, felhívtam az egyetemet,
hogy lehet-e még jelentkezni…
lehetett, így aztán szeptembertől elkezdtem…
Szerettél abba az iskolába járni?
- Jajj, nagyon imádtam! Sose
felejtem el, azok a vizsgák…”csak” rajzolni kellett! Élveztem minden percét!
Sokszor ezért nem is értem
a gyerekeket! Nem szeretik a
rajzot, az éneket, a technikát,
a testnevelést…pedig végre
kikapcsolódhatnának…
- Tudod az a baj a rajzórákon,
hogy a gyerekek nem csendesítik el a lelküket! Hiányzik az
elmélyedés, a feladatra koncentrálás.
A gyöngyfűzés is tulajdonképpen munkahelyi ártalom!
- Igen, ez körülbelül 15 éve
kezdődött. Rajzszakkörre kerestem az 5.-6.-as kislányoknak valami olyan, egyszerűen,
könnyen elkészíthető gyöngymunkát, amit szívesen elkészítenének. Így találtam rá az
interneten a gyöngyfűzésre…
bár gyöngyfűzés egy nagy türelmet, kitartást igénylő tevékenység, de nagyon ki tud kapcsolni.
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Emlékszel az első elkészített
darabra?
- Arra emlékszem, hogy az első
nyakláncot a Jolika, Tóth Árpádné kérésére készítettem.

A családod ezt hogy viseli?
- Jól! A gyerekeim is elég jól tolerálják (Kristóf és Ákos), a férjem (Gábor) pedig kifejezetten
jól tűri… sokat segít nekem.

Gyöngyitisznek hívod a hobbyd, ez nagyon találó!
- Igen, hiszen tényleg fertőző,
nem tudom, de nem is akarom
abbahagyni!

Sokan, megnézve egy ékszert
már megismerik a két kezed
munkáját. Melyik a kedvenc
technikád?
- A gyöngyhímzés…és már azt
is meg tudom mondani, hogy
miért…Nagyon sok minta létezik, van egy csomó kreatív ember, aki mintákat alkot, akinek
van ahhoz türelme ahhoz, hogy
kipróbálja a legjobb formációt. Nekem ehhez nincs türelmem. Ezzel szemben itt van a
gyöngyhímzés, aminek megismered a technikáját, és innentől kezdve teljesen szabadon
lehet alkotni. Azt hiszem, ezért
szeretem. A szabadság miatt.
A mikor egy mintát követek,
ott is van szabadság, például
a színek összeállításában, a
gyöngyök megválasztásában,
de a gyöngyhímzés, ennél sokkal szabadabb. És valószínűleg
ezek azok az ékszerek, amelyeket az emberek olyan ”Gáncsos
Ildisnek” ismernek…

Kezdetben kásagyöngyökből
készítetted az ékszereidet, aztán ahogy tudásod magasabb
szintre emelkedett a látványosabb ékszerekhez a gyöngyök kiválasztása is változott.
Ma már komoly (Cseh Japán,
Swarowski, Tila, Szalma) alapanyagokkal dolgozol. Olyan�nyira, hogy gyöngykészleted
több kilóra duzzadt és négyzetméternyi helyet foglal el
otthonodban. Mennyi időt töltesz a gyöngyfűzéssel?
- Természetesen ez változó...
van olyan nap, hogy egyáltalán
nem csinálom (ez a ritkább), de
átlagban napi 3 órát foglalkozom vele. Különösen az estéimet töltöm ezzel.

Melyik az a munkád, amelyik a
legnagyobb kihívást jelentette neked, amelyikre a legbüszkébb vagy?
- A tizenöt év alatt már nagyon
sok ékszert készítettem, nehéz
lenne visszaemlékezni, de a
kiállítás összeállítása, ebben
most segítségemre van. Talán
az egyik egy leveles gyöngyhímzett karkötő, amelyet évekkel ezelőtt készítettem egy
gyöngyékszer készítési pályázatra. A másik, egy menyas�szonyi ruha övdísz, ami a kiállításon is hangsúlyos szerepet
kapott.
Milyen visszajelzést kaptál
azoktól, akik már látták a gyűjteményedet?
- Hát ezért is fantasztikus a
gyöngyfűzés, mert örömet
okoz az embereknek, és nekem is jól esik az értük kapott
dicséret. A rácsodálkozás. Természetesen nagyon sok pozitív
visszajelzés érkezett. Számomra is nagy öröm volt így együtt
látni 15 év munkáját.
Gáncsos Ildikó varázslatos
kiállítása egész februárban

megtekinthető. Ajánlom a hölgyeknek, mert mi vagyunk a
legnagyobb értékelői ezeknek
az ékszereknek, mi leszünk általa teljesek, szebbek… Ezektől az ékszerektől leszünk
egyediek a mai tömegcikkeket
termelő világban. Ezeknek az
ékszereknek a tulajdonosai,
jövőbeli tulajdonosai igazi értéket viselhetnek, két emberi
kéz munkáját.
Ajánlom a férfiaknak is,
hogy tudjanak nekünk örömet
okozni.
Különösen ajánlom a gyerekeknek, hiszen most megtapasztalhatják, hogy igenis
van a szabadidő eltöltésének
hasznos formája. A szépségek
láttán, ha csak egy gyereknek
is felkelti a gyöngyfűzés az érdeklődését és lecseréli az okos
telefont, a számítógépet, a táblagépet, már elértünk valamit.
Ajánlom mindenkinek! Abban a
világban, ahol az egész életen
át tartó tanulást nagyon fontosnak tartjuk, hiszen tudjuk,
hogy több lábon kell állnunk,
hogy céljainkat elérjük.
BV

Tőkéczki Lászlóra emlékezve (1951- 2018)

Egy helyi lapban ritkán kap helyet egyegy tudós, politikus vagy művész. Tőkéczki
László azonban rendkívüli egyéniség volt:
ígéretes tehetségű Széchenyi-díjas törté-

nész, egyetemi tanár, művelődéstörténész,
aktív közéleti, népe, nemzete sorsáért minden megnyilatkozásában felelősséget érző
ember. Minden szavára, megnyilatkozására
oda kellett figyelni.
Ha ezek után is indokolni kellene, miért kerül a Csurgó és Környéke hasábjaira,
erre is van magyarázat: Ismerte és szerette
Csurgót és iskoláját. A református gimnázium újraindulása után előadást tartott
a tanároknak és diákoknak, majd Dobos
Ágoston vallástanárral együtt kerékpárral
lementek az alsoki parókiára. 1997. október 10-én a mai gimnáziumi iskolaépület
használatba vételének 100. évfordulóján
Kanyar József megyei levéltárigazgató
és Tőkéczki László tartott előadást. 2000.
október 21-én tíz nappal az üj református
templom avatása előtt az előparkban Tisza István emlékoszlopot állított a Csurgói

Öregdiák Szövetség. A Reformátusok Lapjában megjelent tudósítást azzal kezdtem,
hogy aligha kerülhetett volna sor a Tiszaemlékmű avatására ha nem jelenik meg
Tőkéczki László Tisza Istvánról írt alapvető
munkája.
Személyes okom is van őt méltatni.
Amikor újra eljött az iskolába, a díszterem
előtt haladva csak annyi mondott: Először a
személyes ismerősöket szeretném köszönteni, és hozzám fordult. Halálával olyan
hiányt hagyott maga után, amilyet talán
Pilinszky János, Makovecz Imre távoztával
éreztünk. Mindig a ma Magyarországához
beszélt, de a jövőnkről szólt. Fájdalmasan
korai halálára csak enyhe gyógyír, hogy
részem lehetett abban, hogy 2016-ban a
Közösségi Házban a Magyar Kultúra Napján
még egyszer szólhatott hozzánk.
HJ
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Házak és lakóik - Petőfi tér 3. Dr. Mayerhofer Lajos lakóháza

Csurgó nagyobbik főterét, az egykor
volt György, ma Petőfi teret már 1898 óta
díszíti az egyik legszebb barokk ornamentika elemeit magánviselő lakóház. A Dr.
Mayerhofer Lajos községi és körorvos által
építetett családi ház eredetileg orvosi rendelőnek és családi otthonnak épült.
A Mayerhofer család Csurgó legrégebbi
zsidó családjainak egyike. Dr. Mayerhofer
Lajos nagyapja, Mayerhofer Salamon, kereskedő, az Óvárosban kapott telket még
gróf Festetics Györgytől.
Dr. Mayerhofer Lajos 1863. január 8-án
született Csurgón. A gimnázium 2. osztályáig helyben, majd 2 évig a németországi
Kornthalban tanult. Nagykanizsán érettségizett, majd kitűnő eredménnyel Bécsben
végezte el az orvosi egyetemet. Hazatérve
a gyékényesi, szentmiklósi (ma Miklósfa)
és csurgói körzet orvosi feladatait látta el.
1901-ben, édesapja, Mayerhofer József
halála után, az ő hivatalát követve a Csurgói Takarékpénztár vezérigazgatója lett.
1902-ben elvégezte a tisztiorvosi tanfolyamot, majd tiszteletbeli járási orvossá
nevezték ki.
Időközben 1893-ban megnősült, majd
két kisfia született. Ezek után, 1899-ben
határozta el, hogy a belvárosban rendelőt

HELYREIGAZÍTÁS

és lakást építtet.
A MNL Somogy Megyei Levéltárában őrzött főszolgabírói iratokból kitűnik, hogy
az „L” alaprajzú épület utcai szárnyában
kaptak helyet a család lakószobái. Az adott
kor nagypolgári szokásai szerint a házban ebédlő, háló- és gyermekszoba, kettő
vendégszoba, fürdőszoba, kamra, konyha
és cselédszoba is kialakításra került. Az
épület alá pincét és fáskamrát is terveztek. Akkoriban az északi szomszéd Csurgó
nagyközség telke volt (ma Hegedűs üzletház), míg délről a szintén 1899-ben épült
Traubermann Ádám lakóháza (ma Városi
Könyvtár) határolta az épületet.
Az iratok azonban egy szolgabírói tévedést is tartalmaznak, miszerint a ház építésének helyét elírásból a György tér helyett
Széchenyi térre tűntették fel.
Mint orvos, nagyon lelkiismeretes munkát végzett. Ha kellett éjjel-nappal fogadta a betegeket. Folyamatosan nyitott volt
az új orvosi módszerek befogadására. Az
egész település becsülte áldozatos munkáját.
Kevésbé ismert tény, hogy Dr. Mayerhofer Lajos következetes és akaratos közbenjárásának volt köszönhető, hogy Csurgón
1895-ben kórház létesült, melynek épüleHázak és lakóik - Petőfi tér:
Az egykor volt zsidó iskola épülete

Kedves Olvasóink!
Decemberi számunk 12-ik oldalán található Házak és lakóik - Zsidó iskola,
Petőfi tér 6. című írás nyitó képéhez technikai okokból helytelen felvétel
került.
A jó képet ezúton közöljük!
A hibáért olvasóinktól, továbbá a szerzőtől is elnézést kérünk.
SZABÓ BALÁZS
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te napjainkban is áll, a mai Szociális Intézmény otthonaként, a Basakuti u. 3. szám
alatt.
Szép új otthonát feleségével, Terézzel
és Gyurka fiával (másik fiát csecsemő korában veszítette el) együtt csupán 4 évig
élvezhette. 1902-ben, egy a régi iratokban meg nem nevezett, súlyos betegség
támadta meg. Többszöri műtétei ellenére
1903. április 11-én, Budapesten elhunyt.
Mindössze 40 évet élt. Az izraelita temetőbe, kisfiával közös sírba temették.
A nagy házat később özvegye eladta Dr.
Kreisler Mór helybeli ügyvédnek. A zsidó
vagyonok államosításával a ház Csurgó tulajdonába került.

A mellékelt régi képeslapon, a könyvtár
épülete mellett jól látszik a ház és a kerítés
az eredeti állapotában. A ház főbejárata az
utca felöl, a mai egyik ablak helyén volt. A
rendelő az oldalsó szárny végében, külön
bejárattal kapott helyet. A járda vonalában
téglabástyás, kovácsoltvas mezős kerítés
határolta az épületet.
A népes Mayerhofer család nevéhez
több, máig álló, nevezetes épület megépíttetése is fűződik.
1895-ben a család egy másik tagja, a
szintén Mayerhofer Lajos építette a Széchenyi tér 19. sz. alatti, alul üzleteknek,
felül lakásoknak kialakított emeletes
épületet. Dr. Mayerhofer Lajos testvére,
Mayerhofer Ödön pedig a mai Városháza
építését indította el, 1908-ban.
VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA
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Farsang után itt a böjt

Aludttejes prósza
Az idei farsangi időszak
mindössze vízkereszttől, január 6-tól február 13-ig, azaz a
hamvazószerda előtti húshagyó keddig tartott. Neve szerint ezen a napon ettek utoljára
húst a nagyböjt kezdete előtt,
mely Jézus 40 napos sivatagi
böjtjének állít emléket. Időpontja a húsvét napjától függ
(a naptári napok számát tekintve a húsvétvasárnap előtti 47.
nap).
Hamvazószerda a nagyböjt
kezdete, ami negyven napig
tart. Hamvazószerda az a nap,
amikor a katolikus egyház hamuval jelöli meg a hívek homlokát, mondván: „Emlékezz
ember! Porból lettél és porrá
leszel!”
Elmélyülésre és cselekvésre szólító időszak ez, melyben
a hívek figyelmeztetést kapnak arra, hogy ne fáradjanak
bele a jó szándékba és a jó
cselekedetekbe. Kölcsönösen
ösztönözzék embertársaikat a
mértékletességre, de ne csak

a túlzott evés-ivás, mulatozás
lemondására. Inkább legyen
lemondás valamiről, ami elválasztja az embert Istentől
és az embertársaitól. Hiszen a
keresztény vallás is azt tanítja,
hogy az térhet be a Krisztusi

Aszaltszilva leves
világba, aki képes lemondani a
bűnös életről, a földi hiúságról
az üdvözülés és az örök élet
reményéért. A böjt ezért több
mint az evészet korlátozása,
hanem a bűnbánat, a megtisztulás, az áldozat és a könyörgés
kifejeződését is szolgálja.
A böjti ünnepkör népi szokásai, hagyományai a hasonlóságuk mellett tájegységenként is
sok különbözőséget mutathat-

nak. Somogy megyében, Csurgó és környékén a böjti időszakban főként tejes ételeket
fogyasztottak. Az aludttejből
készült keszőce levest szinte
naponta ették. Mellé kukoricakását, lencsét, babot, krumplit
főztek vízben, majd hagymát
szeltek rá, és vékonyan megöntözték egy kis tökmagolajjal.
Csurgón még az 1900-as évek
elején is működött a Weisz család olajütője a mai Béke utca
páros oldalán, a Máriás patak
partján.
A böjti időszakban még egy
nap volt kivétel, a hamvazószerda utáni csütörtök, melyet
azért neveztek "kövércsütörtöknek" vagy "zabálócsütörtöknek", mert e napon ismét
szabad volt húst enni, hogy
elfogyasszák a farsangi maradékot.
A hat hétig tartó nagyböjt
időszakában a régi csurgói és
környékbeli katolikusok valóban szigorúan böjtöltek. Húst
és zsíros ételt a böjt ideje alatt
egyáltalán nem ettek. Zsírral
sem főztek. Böjt idején nem a
húsos fazékban, hanem külön
edényben, olajjal vagy vajjal
főztek. Böjti étel volt a korpából készült savanyú leves.
Böjtben gyakran sütötték az
egyszerű paprikás pogácsát is.
Az idős emberek gyakran egy
pohárka híg borba áztatták a
tésztát, hogy kissé felpuhuljon.
Berzencén jellegzetes böjti étel volt a keserű és füstölt
túró, a tejfölös kukoricagánica,
a kukoricaprósza, a kifőtt tészták és a sóspogácsa.
Manapság már szinte csak

hamvazószerdán és nagypénteken tartanak a katolikusok
szigorú böjt, azaz: tilos a hús, a
nap folyamán egyszer szabad
jóllakni, de összesen három alkalommal szabad enni.
A református falvakban más
volt a helyzet. Az egész böjti
időszakot nem tartottak szigorúan, azonban kerülték a nagy
evés-ivásokat, mulatozást és a
bálokat is. A hitüket híven gyakorló reformátusok általában
csak Nagypénteken tartottak
általános értelemben böjtöt.
Voltak, akik semmi állati eredetűt, tehát tojást és tejet se fogyasztottak. 100 évvel ezelőtt
Alsokban és Sarkadon hagyományos nagypénteki ételnek
számított az aszalt szilvaleves.
Utána aludttejes prószát, vagy
„dinccelt”, azaz dinsztelt, sült
káposztát ettek főtt krumplival. Vacsorára bubótát, vagyis
kis gombócokba formált kenyértésztát sütöttek, melyet
az öregek borba, a gyerekek
meg cukros vízbe mártogatva
fogyasztottak. Utána egy almát, vagy ha volt körtét ettek,
mondván, hogy a nyers étellel
zárni az étkezést, jót tesz a böjti tisztulásnak.
Bizonyára eleink még nem
ismerték a tudatos táplálkozás,
és méregtelenítés mai fogalmait. Egyszerű létük, szokásai
és közérzetük alapján táplálkoztak. Azt azonban tudták,
hogy a böjtölés, a mértékletesség, és az önmegtartóztatás,
nem csak a léleknek, hanem a
testnek is hasznára válik.
VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA

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

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

http://csurgo.hu/hu/turizmus/csurgo-kartya
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Február- A házasság hete

Közel két évtizede Angliából indult el
az a kezdeményezés, amely Valentin-nap
környékén minden évben egy hétig a házasság és a család fontosságára kívánja
irányítani a figyelmet. A házasság hetét
mára 4 kontinens 21 országában ünneplik.
Hazánkban az országos eseménysorozatot 2008 óta rendezik meg a keresztény
egyházak és civil szervezetek széles körű
összefogásával, számtalan nagyváros, település, közösség részvételével, melynek
fővédnöke 2013 óta Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége.
A házasság hete olyan széles körű ös�szefogásra törekszik, mely gyakorlati
példamutatással, tudományos kutatások
eredményeivel, bibliai és erkölcsi érvekkel
támasztja alá a házasság örökkévaló értékét. Nyíltan beszél a házasság mindennapi
valóságáról, örömeiről és feszültségeiről.
Igyekszik bölcs és gyakorlati tanácsokkal
ellátni a házasokat és házasulandókat,
valamint a teljes helyreállás reményét ébren tartani azokban, akiknek a kapcsolata
válságban van, illetve valamilyen ok miatt
megszakadt.
A házasságban egy férfi és egy nő saját elhatározásából elkötelezi magát arra,
hogy egymás bátorítására, segítésére és
védelmére törekszik egész életében. Ilyen
módon a házasság felelősségteljes, biztonságos és meghitt közösséget jelent számukra, amely útmutatóként szolgál életük
minden más területén is.
A házasságban felek megtapasztalhatják a feltétel nélküli szeretet, a hűség és
az őszinte megbocsátás értékét egy nekik
rendelt, de nem tökéletes társon keresztül.
Hiszen senki nem tökéletes. Bár a kapcso-
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lat kezdetén, amikor a szerelem rózsaszín
ködén át szemléljük kedvesünket, ezt nem
látjuk.
A statisztikák szerint a legtöbb házasság 3,5 év után bomlik fel, melynek leg�gyakrabb okai között megtalálhatjuk a túl
korai, fiatalon, tapasztalatlanul kötött házasságot, az egymástól való elhidegülést.
Sok házasság bomlik fel az első gyermek
születése után, az ötven év feletti férfiak
esetében kapuzárási pánik okán, és különösen napjainkban, anyagi probléma, vagy
éppen az anyagi problémát áthidalni szándékozó, külföldön vállalt munka következtében.
Magyarországon a házasságkötések
száma 2010-ig csökkenő tendenciát mutatott: az 1970-es években átlagosan még
97 ezer házasságot kötöttek évente, ám ez
a szám az 1980-as években 73 ezerre, az
1990-es években 53 ezerre, az ezredfordulót követő évtizedben pedig 43 ezerre esett vissza. A 2010-es év jelentette
a mélypontot, amikor egy év leforgása
alatt mindössze 35 520 pár járult anyakönyvvezető elé. Ezekben évtizedekben
a hagyományos családtípus veszített súlyából, ugyanakkor egyre elterjedtebbé
váltak a házasságon kívüli együttélések,
az élettársi kapcsolatok. Azóta évről évre
emelkedett a házasságkötések száma. A
Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint
2016. január-november között 48 920 házasságot kötöttek. Ez a szám a decemberi
adatok nélkül is több volt, mint ahányan
2015-ben házasságra léptek, és a számokból úgy tűnik, hogy az elmúlt húsz évet
tekintve 2016-ban házasodtak a legtöbben. Manapság ösztönző erő a házasságkö-

tés szempontjából az állani támogatások
rendszere is.
Tulajdonképpen a házasság szempontjából egy nagyon jó világban élünk, hiszen
az előző korokhoz képest, mi szabadon választhatunk párt magunknak. Azonban ez
csak az első lépés a jó házasság útján.
Arról, hogy milyen egy jó házasság, és
mi lehet a titka egy évtizedekig tartó kapcsolatnak, mindenki mást gondol. Egyesek
az őszinte kommunikáció erejében hisznek, mások a jó szexuális életben, megint
mások a szeretetben.
A jó házastársi kapcsolatot nem adják
ingyen. Bizonyos dolgokról le kell tudnunk
mondani, van, amit el kell engednünk, és
áldozatot kell hoznunk a másikért. A jó
kapcsolat nincs meg csak úgy önmagától,
dolgoznunk kell érte. Sokat kell tennünk
érte, ápoljuk, gondozzuk. A kutatások
főleg az érzelmi intelligencia területének fejlettségét emelik ki a jó házastársi
kapcsolatokban. Ebben azonban van még
hova fejlődnünk!
Egy párkapcsolatnak különböző szintjei vannak. A megismerkedés kezdetén
egyetlen vágyunk, hogy egybeolvadjunk
szerelmünkkel, semmi más nem érdekel
minket, csak Ő. Idővel ez az igény kifinomultabb formát ölthet, mikor már szeretnénk együtt eltölteni a szabadidőnket, moziba, színházba járni stb. vagy egyszerűen
csak odabújni a másikhoz. Magasabb fokra
lépünk, mikor közössé válik az érdeklődési
körünk, az értékrendünk, a céljaink. Újabb
szintet képvisel a kommunikáció. Nagyon
sok kapcsolat bukik el ezen a ponton. Egy
pár kapcsolatában a jól működő kommunikáció kialakítása jóval fáradságosabb
munka, mint az előbbi két szint elérése. A
szerelmi kapcsolat egészséges működésének elengedhetetlen alapja a jó kommunikáció: őszintén és bátran elmondani, mi
zajlik bennünk, szembenézni az előttünk
álló nehézségekkel, elfogadni, hogy nem
csak nekünk lehet igazunk. Nem véletlenül
mondták nagyanyáink: „Soha ne feküdj le
a szívedben haraggal!” A jó kommunikációért sokat lehet tenni, de a lelki összetartozás akaratunktól független születik meg.
A lelki összetartozás élménye, mikor
nemcsak érzéseinket, gondolatainkat
osztjuk meg egymással, hanem mélyrehatóan megismerjük, megtapasztaljuk a
másik ember lényét. Ez gyakran szavak
nélkül megy végbe, az érzések nélkül, mi-
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kor például egymás szemébe nézünk, vagy
szeretkezünk. Ilyenkor úgy érezzük, nem
a személyiségünk felszínén, hanem lényünk legmélyén érintkezünk egymással.
Teljesen önmagunk lehetünk, ugyanakkor
összekapcsolódunk társunkkal. A kapcsolódás eme szintje annyira ritka és lenyűgöző, hogy nem lehet összetéveszteni semmi
hasonlóval.
Ha időnként el is akarunk futni a nehézségek elől, sőt, előfordul, hogy legszívesebben elmenekülnénk - ezzel számolni
kell. Amikor két ember személyisége egy-

másnak feszül, számítani lehet rá, hogy
erős türelmetlenséget és ingerültséget
éreznek egymással szemben: s ilyenkor
nagy a kísértés, hogy feladják. Csakhogy az
igazi kérdés nem az, hogy eltávolodunk-e
néha a párunktól, hanem, hogy visszatérünk-e. Talán soha nem leszünk képesek
minden felmerülő problémát tökéletesen megoldani, ám ha megvan bennünk a
szándék, hogy szembenézzünk a történésekkel, az mindig előreviszi majd a kapcsolatunkat. Végül a legfontosabb szempont,
hogy a jó házastársi kapcsolatban felnövő

gyermekek boldogabbak, kiegyensúlyozottabbak lesznek.
BV
Forrás:
http://www.ma.hu/tart/rcikk/j/0/45501/1
https://femina.hu/kapcsolat/boldog_hazassag_titka/
https://www.magyarkurir.hu/hirek/hazassag-hete-arcai-2018#lightbox['g84811']/2/
https://hazassaghete.hu/
http://www.evamagazin.hu/29810_a_hosszu_hazassag_titka_nekik_sikerult
https://www.ksh.hu/sajtoszoba_kozlemenyek_tajekoztatok_2017_02_14

A Csurgói Városi Uszoda TÖBB MINT USZODA!
- Kültéri termálmedencék élményelemekkel
- finn – és infra szaunák
- gőzkabin
- sószoba

- hideg vizes csobbanó medence Kneipp taposóval
- jakuzzi
- 25 m-es úszómedence és tanmedence
Márciustól indulnak a szauna felöntések!

Árak
Jegyek:
Felnőtt egész napos:
Felnőtt délutános (15 óra után):
Nyugdíjas/Diák egész napos:
Nyugdíjas/Diák délutános (15 óra után):
Gyermek egész napos:
Gyermek délutános (15 óra után):
Családi 2+1:
Családi 2+2:
Családi 2+3:

1.900 Ft
1.600 Ft
1.700 Ft
1.400 Ft
1.100 Ft
900 Ft
3.800 Ft
4.900 Ft
5.950 Ft

Bérletek
Felnőtt egész napos (6x):
Felnőtt délutános (6x):
Nyugdíjas/Diák egész napos (6x):
Nyugdíjas/Diák délutános (6x):

9.700 Ft
8.100 Ft
8.600Ft
7.100 Ft

Nyitva tartás: Hétfő-Péntek:
15.00-20.00
Szombat-Vasárnap: 9.00-20.00
Csurgói lakosoknak lakcímkártya felmutatásával 50%-os
kedvezményt biztosítunk a jegyek és bérletek árából!

csurgo.hu/csurgoeskornyeke

Facebook: www.facebook.com/csurgovarosiuszoda

Cs rgó és Környéke
Csurgó és Környéke - Közéleti és
kulturális lap

Felelős kiadó:
Szabó Balázs - ügyvezető

Megjelenik:
minden hónap negyedik hetében

Levélcím:
8840 Csurgó, Kossuth L. u. 1.

Lapzárta:
minden hónap 20-án!

Telefon:
+36 30/480 2046

Kiadja:
IMCOM Marketing és Szolgáltató Bt.

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

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

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

Füstös László Csurgói Torna Klub szurkoló hírösszeállítása
Interjú a CSTK játékosával,
Pákai Gergővel
va?
- A 2017-es évben eléggé kiegyensúlyozottan
teljesítettünk a kérdés szempontjából,
ugyanis idegenben is és otthon
is 4-4 győzelmet szereztünk,
a döntetlen mérlegünk mégis
azt mutatja hogy azért hazai
pályán több pontot szereztünk.

Milyen volt számodra és a csapat számára 2017-es év?
- Úgy gondolom beszélhetek párhuzamosan a kettőről
ugyanis számomra és a csapat
számára is elég küzdelmes volt
a 2017-es év. Voltak nagyon
nehéz időszakok, és örömteli
pillanatok is, de a lényeg mindig, hogy a vége legyen jó. A
csapat bennmaradt a megyei
első osztályban és szerencsére
én is itt vagyok köztetek.
Milyenek voltak a meccsek hazaira és idegenbelire lebont-

Milyen volt a csapat összeállítása szerinted a kezdő 11 tekintetében?
- Sajnos nálunk nem lehet
mindig ugyanarra a kezdő 11re alapozni, amatőr szinten ez
nagyon kevés helyen működik
olajozottan. Olykor a Mester
még a meccs előtti napon sem
tudja biztosra hogy kire számíthat hétvégén, munkahelyi,
tanulmányi és egyéb elfoglaltságok miatt, nem beszélve a
sérülésekről eltiltásokról ami
mind-mind közre játszik ilyenkor. A stabil magra lehetne alapozni egy biztos felsőházi csapatot, de sajnos még ahhoz is
hiányzik 2-3 meghatározó ember és a megyei szinten nagyon
kevés játékosból szponzor nél-

Kövesse szurkolói oldalunkat az alábbi linken:
https://www.facebook.com/mindorokkecsurgo/

kül elég nehéz kialakítani ilyen
keretet, úgyhogy ahogy tavaly,
idén is marad a nemes feladat,
mindenáron bennmaradni valahogy a megyei első osztályban.
Melyik meccs vagy meccsek
voltak neked azok amikre szívesen visszaemlékezel?
- Ha a tavalyi szezonra vonatkozik a kérdés, akkor 4 meccset
emelnék ki ami meghatározta
a szezonunkat és a bennmaradást. A nagyon nehezen induló
őszi szezonból a Magyaregres
elleni idegenbeli kulcsfontosságú mérkőzést, valamint
tavasszal a Balatoni Vasas elleni hazai 7-0-ás kiemelkedő
eredményt, a Nagyatád elleni
3-3-as közönségszórakoztató
szomszédvári rangadót, és a
Karád elleni spártai győzelmet ahol bizonyította a csapat,
hogy ha akar, akkor tud nagyon
keményen is küzdeni egy győzelemért és különösen értékes 3 pontot szerezni amikor
nagyon -nagyon kell, remélem
ezt az arcunkat az idei tavaszi

szezonban is megmutatjuk,
mert hasonló cipőben járunk
mint tavaly.
Mit csináltál karácsonykor és
szilveszterkor?
- A karácsonyt és a szilvesztert
is szűk családi és baráti körben
ünnepeltük. 24-én Csurgón,
a Szüleimmel és Öcsémmel
valamint este az egyik Barátoméknál töltöttük az időt, 25-én
meglátogattuk Nagymamámat
Balatonon a Szent-György hegy
lábánál, a 26-ai este Nagykanizsán a Főnökasszonyoméknál
telt, majd meghosszabbítva
egy nappal az ünnepeket 27én Nagyatádon meglátogattam
Vukan barátomat és családját
így lett teljes a karácsony. A
szilveszter pedig tőlünk indult Édesapámmal és Györgyfalvi Karibával koccintottunk
egyet-kettőt
születésnapjuk
alkalmából majd a baráti társasággal házról házra járva
ismerősöknél köszöntöttük az
újévet.
FÜSTÖS LÁSZLÓ

Interjú a CSTK felnőtt csapatának csapatkapitányával, Bódis Gáborral
Milyen volt az elöző évi teljesítményed és hogyan értékelnéd?
- Próbálom mindig a legtöbbet
kihozni magamból! Ez így volt
a tavalyi évben is! A saját teljesítményemet nehéz értékelni,
de mindig lehetne jobb!
Hogy sikerült a felkészülés neked és csapatunknak?
- A felkészüléssel kapcsolatban van hiányérzetem! Sajnos
a munkahelyi elfoglaltságok
és különböző okok miatt nem
mindig megfelelő a létszám,
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így nehéz dolgozni!
Hogy érzed hasznosak voltak a
csapat számára és neked a felkészülési meccsek?
- A felkészülési meccsek mindig hasznosak. Tudunk olyan
dolgokat gyakorolni amit a
bajnoki mérkőzéseken hasznosíthatunk az eredményesség
érdekében!
Mi lesz a csapat célkítűzése a
tavaszi szezonra?
- A célkitűzés a lehető legtöbb pont begyűjtése és ezzel

a megyei első osztályú tagság
bebiztosítása a következő szezonra.
Milyen lesz a 2017/2018-as
tavaszi szezon a csapat számára?
- Hasonlóan az őszhöz, nehéz
lesz a tavasz is a csapat számára. Minden pontért küzdenünk
kell. Bízok benne hogy a szurkolóink támogatása megkön�nyíti egy kicsit a dolgunkat.
HAJRÁ CSTK!!!
FÜSTÖS LÁSZLÓ
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Átigazolási körkép: Megye 1.osztály
Csurgói TK:
Érkezők:Távozók:Célkítűzés:biztos bent maradás
Csurgón a teljes állandóság jellemezte a téli időszakot,gyakorlatilag semmi sem változott-a keret pontosan ugyanaz ,mint ősszel
volt,a célkítűzés,edzéslátogatottság,gyakorlatilag minden maradt
a régiben.Így kell kiharcolni a bennmaradást,sérültjeink nincsenek,mindenki bevethető és edzőnk abban bízhat eddig mint mindig megrázza magát a csapat akkor is amikor nagyon ég a ház.
FÜSTÖS LÁSZLÓ

Mindörökké Csurgói TK összeálítása a
felkészülési meccseiről
2018.01.27.(szombat): Csurgói TK-Babócsa SE:1-5
(gólszerző: Rozsi Kornél)
2018.02.04.(vasárnap): Csurgói TK-Zsdála:1-2
(gólszerző: Rozsi Kornél)
2018.02.10.(szombat): Csurgói TK-Dörnye:2-4
(gólszerzők: Markos Péter, Rozsi Kornél)
2018.02.18.(vasárnap): Csurgó-Miklósfa:6-0
(gólszerzők: Markos Péter, Kovács Norbert, Proszenyák Máté, Somogyi Dániel, Tóth Szabolcs, Bódis Gábor)

2018.02.18.(vasárnap): Csurgó-Nagyatád:0-4
2018.02.25-én elkezdődik a Megyei 1.osztály küzdelmei a Felnőtt
csapatunk és Ifi csapatunk számára.Mindkét csapatunk a Nagybajommal kezdi a tavaszi szezont. Bíztassuk minél többen csapatunkat a nagybajomi meccsen.
HAJRÁ CSURGÓ!!!
FÜSTÖS LÁSZLÓ

Járási Teremlabdarúgó Bajnokság
Dél-Zalai Vízmű-GPC-MLSZ Kupáért
1.

Matchbox

10

8

1

1

49

-

13

25

2.

Rutin FC

10

8

1

1

60

-

17

25

3.

Market

10

5

0

5

32

-

29

15

4.

40 Rabló

10

4

1

5

28

-

27

13

5.

CSTK Ifi

10

2

0

8

20

-

73

6

6.

Inke

10

1

1

8

10

-

40

4

1.forduló
2.forduló
3.forduló
4.forduló
5. forduló
6,forduló
7.forduló
8.forduló
9.forduló
10.forduló

Market-Rutin Fc 2:6
Market-Cstk Ifi 7:0
Matchbox-Inke3-1
Inke-Cstk Ifi4:1
Cstk Ifi-40R 2:5
Inke-40R 0:3
Cstk Ifi-Market 3:4
40R-Market 2:5
Cstk Ifi-Inke 0:3
Market-Inke 3:0

Matchbox- Cstk Ifi19:1
Inke-Rutin Fc1:9
Market-40R1-4
Rutin FC-40R 3:0
Inke-Market 1-5
Rutin FC-Market 4:2
Matchbox-40R 2:1
Rutin FC-Cstk Ifi 6:3
Market-Matchbox 1:6
40R-Cstk Ifi 9:1

40R-Inke 1:1
40R-Matchbox 1:2
Cstk Ifi-Rutin FC 2:13
Matchbox-Market3:2
Rutin FC-Matchbox1:4
Cstk Ifi-Matchbox 3:7
Rutin FC-Inke 8:1
Inke-Matchbox1:4
40R-Rutin FC 2:10
Matchbox-Rutin FC 0:0

A bajnoki mérkőzések során mindvégig kiélezett küzdelem folyt a bajnoki cím megszerzéséért. A csapatok
oda-visszavágós rendszerben küzdöttek a minél jobb helyezésért. Az új
bajnok ( Matchbox) az egymás elleni
jobb eredményének köszönhetően
előzte meg a (Rutin FC)-t és ünnepelhetett a bajnokság végén. A Városi
Szabadidősport Egyesület szervezésében megrendezett bajnokságban a
6 csapat 66 játékost nevezett a mérkőzésekre és 199 gól született. A szabadidős sportrendezvény a Nemzeti
Együttműködési Alap támogatásával
valósult meg.
Különdíjasok:
Gólkirály: Pákai Gergő 18 gól (Rutin
FC)
Legjobb mezőnyjátékos: Markos Péter
(Metchbox)
Legjobb kapus: Imrei Richárd (Matchbox)
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