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Koronavírus előszűrési pont létesült a Csurgó Kistérségi
folytatás az első oldalról
Járóbeteg-szakellátó Központnál

A Megyei Védelmi Bizottság a honvédség bevonásával biztosított előszűrő sátrat
Koronavírus előszűrő sátrat állítottak fel április 24-én
a Csurgó Kistérségi Járóbeteg-szakellátó Központ sürgősségi ügyeletének bejáratánál.
A Megyei Védelmi Bizottság
bevonásával létrejött előszűrési pont egyelőre az ügyeletre
érkezőket érinti. Az intézmény
tájékoztatásában
kiemelte:
Csengetést követően, az ügyeletre érkező összes beteget
kérdőív alapján kikérdezik, és
hőmérséklet ellenőrzés történik. Az épületbe a csak nem
koronavírus gyanús betegeket
engedik tovább. A néhány percet igénybe vevő intézkedés
mindannyiunk érdekét szolgálja.
- Nekünk a háziorvosi ügyelet ellátásánál volt ez fontos
előszűrő sátorként. A betegek,
akik főleg az ügyeletre jönnek,
úgy mehetnek be, hogyha becsengetésüket követően megtörténik az előszűrésük ebben
a sátorban. Tehát kikérdezik
őket, hogy voltak-e az utóbbi
14 napban külföldön, ahol vírusfertőzött terület volt, vagy
nem volt-e a környezetükben
igazolt, vagy gyanús vírusfertőződött ember. A felvett infor-
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mációk alapján osztályozzák
őket aszerint, hogy gyanúsak,
vagy nem gyanúsak koronavírus fertőzésre. Azok mehetnek
be az ügyelet helyiségeibe,

intézkedés egyelőre nagyrészt
az ügyeletre korlátozódik, mert
a szakrendelések esetében jelenleg csak korlátozott számban fogadnak betegeket. A

akik nem gyanúsak. Ugyanis,
hogyha beengedünk egy koronavírus gyanús beteget, akkor utána záró fertőtlenítést
kell ott csinálni, és addig leáll
az ügyeletnek a működése –
hangsúlyozta Dr. Orbán Csaba
a Csurgó Kistérségi Járóbeteg-Szakellátó Központ ügyvezető igazgatója.
Az egészségügyi központ
vezetője továbbá elmondta: az

tervezett vizsgálatok elhalasztásra kerültek, és csak azokat
a betegeket fogadják szakrendelésre, akiknek a vizsgálatának az elmaradása maradandó
egészségkárosodással járhat.
Ezen betegek előszűrése eddig
az előtérben történt meg. - Úgy
látom, hogy egyre több beteg
jön a szakrendelésre is, ezért
a későbbiek során az előszűrés korlátozódását fokozatosan

fogjuk lazítani, és az ő előszűrésüket is ebben a sátorban
fogjuk megcsinálni, és ők is az
ügyelet felől fognak tudni majd
bejönni – összegezte Dr. Orbán
Csaba.
Füstös János Csurgó Város polgármestere elmondta:
A Csurgó Kistérségi Járóbeteg-szakellátó Központ az
egész járás járóbeteg-szakellátását látja el, illetve az ügyeleti
feladatokat is, az alapellátáson
túl. Az elmúlt héten, napokban
a szakrendelések is újraindultak, ugyanakkor az ügyelet
szükségét látta egy a járványügyi előírásoknak megfelelő
előszűrési pont létrehozásának.
A Megyei Védelmi Bizottság a honvédség bevonásával
biztosított egy előszűrő sátrat,
amely belsejének a cseréje heti
rendszerességgel
biztosítva
lesz. Mindez nagyon fontos, hi-

szen az intézményünkbe nem
csak Csurgóról, hanem az egész
járásból jönnek betegek. Ezáltal biztosítva lesz egyrészt az
egészségügyi, és járványügyi
szabályok betartása, másrészt
pedig az egészségügyi dolgozók biztonsága is – tette hozzá
Füstös János.
SZB
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Posztolj verset Otthonról!
VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA

Németh Vivien
Rendhagyó versnépszerűsítő, megemlékező programot
Szeretnék lenni
hírdettek meg a Csokonai Közösségi Ház munkatársai a Költészet napja alkalmából.
A Magyar Költészet napját Magyarországon 1964 óta
Szeretnék csillag lenni a fekete éjben,
április 11-én József Attila születésnapján ünnepljük, kinek
forró ölelés a fagyos, rideg télben,
az életműve példaértékű teljesítmény mind a költőutódok,
vígasz lenni ott, hol meghasadt a szív,
mind a művészettel foglalkozók számára. Ebből az alkalomgyászos pillanatban hit, mi életre hív.
ból minden évben irodalmi előadóestekkel, költőtalálkozók- Szeretnék angyal lenni minden gonosz között,
kal és versenyekkel tisztelegünk a magyar líra előtt.
elűzni a rosszat, mi a szívekbe költözött,
Az eddig már évek óta megszokott, a Csokonai Irodalmi
törölni szemekből égető könnyeket,
Kör által szervezett irodalmi est helyett ebben az évben egy
szememmel ölelni hegyeket, völgyeket.
személyes találkozások nélküli, de közös megemlékezésre
Szeretnék igaz, szeretnék jó lenni,
szólt a Közösségi Ház „Posztolj verset Otthonról!” című felkik bántottak engem, magamhoz ölelni,
hívása.
szeretnék szeretni a földön minden embert,
József Attila (1905-1937)
Az egyik ötletgazda és szervező Decsi Richárd elmondása
békére cserélni a harcban minden fegyvert,
egyik ritkaságnak számító,
szerint, a mai viszonylag zárt, találkozások nélküli világunkbekötözni sebét bűnösnek és jónak,
vidám arcképe
ban mind szükségét érezzük, hogy együtt vehessünk részt
tisztaságát óvni a kristályos hónak,
valami nagy, közös dologban, amely nem a járványhoz kapcsolódik. Így aztán a mai kor
mesélni csodákat kicsiny gyermekeknek,
technikai vívmányait felhasználva, olyan irodalomkedvelő versmondókat kerestek, akik vikönnyében táncolni tiszta fellegeknek,
deóüzenetben oszthatták meg József Attila: Születésnapomra című versét, valamint egy
úszni a végtelen szeretet-tavakban,
másik kedvenc költeményüket.
meglelni a csodát az emberi szavakban.
A felhívásra először hatan jelentkeztek, kiknek előadása már felkerült a közösségi oldaSzeretném, ha a szó szent lobogóm lenne,
lakra, de vannak még folyamatban lévő előadások és feltöltések is, továbbá akár technikai ha minden gondolat a széllel szárnyra kelne,
segítség adásával, továbbra is várják a versmondók jelentkezését. Decsi Richárd tervei szes feljutna a hír a bágyadt, szürke égbe:
rint a verskedvelők nem kis örömére a későbbiekben ezek a szereplések egy összefoglaló
A haldokló világnak maradt még reménye.
videógyűjteményben, és várhatólag a Csurgó TV adásába is megtekinthetőek lesznek.
2018.10.02.

Tájékoztatás a Csurgói Egészségügyi Centrumban
a betegvizsgálat menetéről
kában kizárólag akut esetben és a tartós
egészségromlás elkerülése érdekében. A
vizsgálat menete eltér a korábban megszokottól, kizárólag szájmaszkot viselő betegeket áll módunkban fogadni.
Szakrendeléseink:

A Csurgói Egészségügyi Centrum
hivatalos tájékoztatója:
Kedves Betegeink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Csurgói
Egészségügyi Centrumban a betegvizsgálat menete az aktuális járványügyi szabályokhoz igazodik, a beteg és a személyzet
védelme érdekében. Ennek értelmében az
alábbi szakrendelések a jelzett időpontban fogadnak betegeket előjegyzés alapján és elektronikus sürgős beutaló birto-

- nőgyógyászat minden szerdán 9:0011:30
- belgyógyászat minden csütörtökön
15:00-17:30
- kardiológia minden kedden (április 21től) 9:00-15:00 előjegyzett betegek ellátása, 15:00-17:00 orvosi telefonos konzultáció biztosítása
- reumatológia páratlan héten csütörtökön
dr. Angyal Zoltán 13:00-14:00 páros héten
kedden dr. Gara István 14:00-15:00
- neurológia páros héten pénteken 13:0014:30
- bőrgyógyászat április 22-én 9:30-12:00
(a rendelés további időpontjai még kérdésesek)
- urológia minden kedden dr. Lipták József

kedden 14:00 - 16:30
- pszichiátria minden csütörtökön 10:0012:00 kizárólag telefonos konzultáció,
beteget a főorvos csak előzetes telefonos
egyeztetés után fogad (+3630/577-9463 recept és technikai problémák miatt a rendelés napján 8-14 óra között hívható)
- sebészeti telefonos konzultáció (Skype,
Viber elérhetőségen is) dr. Kovács Zoltán
+3630/277-8896 hétfő, szerda, péntek
9:00-12:00
- röntgen diagnosztika hétfőtől péntekig
10:00-14:00
A járványügyi helyzet állandó változása
miatt a fenti tájékoztató adatai módosulhatnak, információhoz juthatnak munkatársainknál hétköznap 8:00-16:00 az 571236-os telefonszámon!
Tisztelettel:
Dr. Orbán Csaba László
ügyvezető igazgató
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Megrendezte éves borversenyét a Csurgói Hegyigazdák Egyesülete

A Csurgói Hegyigazdák
Egyesülete 2020. március 17én rendezte meg hagyomá-
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nyos éves borversenyét, idén
először Csurgó Város Helytörténeti Gyűjteményének pin-

céjében. A kialakult rendkívüli
járványhelyzet miatt csak a
borok és pálinkák pénteki begyűjtése, valamint minimálisra
csökkentett létszámmal a bírálat zajlott le aznap. A nyilvános
eredményhirdetés és a pálinkaverseny egy későbbi időpontban kerül majd megrendezésre. A bírálók Ureczky Attila,
Faggyas József, Vázsonyi Gábor
és Vázsonyi Gáborné voltak.
Három termőhelyről (Csurgó, Iharos és Zákány) összesen
44 minta gyűlt össze: 24 fehér,11 vörösbor, 4 rosé. Idén elő-

ször új kategóriaként direkttermő fajtával is lehetett nevezi, 5
minta érkezett belőle.
21 aranyérem mellett 12
ezüst- és 7 bronzérem, valamint 4 oklevél született. A
Hegyigazdák Bora 2020-ban
Szabó István csurgói borász Irsai-Chardonnay Cuvée-je lett.
Az elért eredményekhez
ezúton is gratulálunk minden
nevezőnek!
TÜSKE ANITA
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630 szájmaszkot juttattak el eddig az igénylők postaládáiba
Tisztelt Csurgói Lakosok!
Tájékoztatom önöket, hogy a Csurgó
Város Önkormányzata, a Napsugár Szociális Intézmény, valamint a Csurgói Városi
Szociális Intézmény közös összefogásával
ez idáig (2020.04.14.) 630 mosható, fertőtleníthető szájmaszkot juttattunk el az
igénylők postaládáiba.
Városunk nevében a fenti intézményeken túl külön köszönöm a Csokonai Közösségi Ház valamennyi dolgozójának, hogy
a szájmaszkok igényfelmérésénél, csomagolásánál és kiszállításánál egyaránt
közösségünk szolgálatában állnak, továbbá köszönöm a Kistérségi Ràszorulókért
Egyesület önkéntesének és az óvoda dolgozóinak a maszkok varrásában nyújtott
segítségüket.

A szájmaszkokat az intézmények a lehetőségeikhez mérten továbbra is folyamatosan készítik.
Szájmaszkok továbbra is igényelhetőek telefonos elérhetőségünkön, melyek a
csurgói lakosok számára, ingyenesen kerülnek szétosztásra.
Igénylés és további információ:
Tel.: 06203926967
Hívható: 08.00-16.00 óra között
A maszkok pontos átvételéről az igénylést követően adunk bővebb információt.
Vigyázzunk egymásra!
Füstös János sk.
polgármester

Fertőtlenítették Csurgó köztereit
Tisztelt Csurgói Lakosok!
Tájékoztatom önöket, hogy a mai napon (2020. 04. 09.) baktericid, virucid, fungicid
hatású fertőtlenítőszer alkalmazásával megtörtént Csurgó Város köztereinek, játszótereinek, parkjainak és köztéri elemeinek a fertőtlenítése. A Csurgói Városgazdálkodási Kft.
bevonásával a következő hetekben a járvány lefolyásának függvényében, többször is
megismételjük köztereink fertőtlenítését.
Vigyázzunk egymásra!
Füstös János sk.
polgármester
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Sajtótájékoztatón számolt be 2020. április 15-én,
Füstös János polgármester Csurgó aktuális ügyeiről
Tisztelt Csurgóiak!
Néhány aktuális dologról
szeretném tájékoztatni önöket.
A legfontosabb, Csurgón nincs
igazolt koronavírussal fertőzött
személy. Jelenleg senkinek
nem áll fent járványügyi megfigyelése. Kettő főnek rendelték
el a fertőzés gyanúja miatt a
járványügyi elkülönítését. Egy
főnek a járványügyi elkülönítését megszüntették, mivel a
teszt alapján negatív lett az
eredménye. A másik fő még
mintavételre vár.
Ezentúl szeretném tájékoztatni önöket, hogy a Csurgói
Egészségügyi Centrumban, a
múlt héten említetteken túl, a
következőkben, a héten illetve
jövő héten folyamatosan újra
indulnak a szakrendelések. Elsősorban, beutaló birtokában,
kizárólag akut betegeket, és
olyan betegeket tudnak fogadni, akiknél nagyon fontos ez a
tartós egészségromlás megőrzése érdekében. Ezek a szakrendelések elfognak indulni.
Illetve a héten, jövő héten, a
szakrendelések a következő
formában fognak elindulni:
Nőgyógyászat, Belgyógyászat,
Kardiológia,
Reumatológia,
Neurológia,
Bőrgyógyászat,
Urológia, Pszichiátria, Sebészet, és Röntgen diagnosztika,
ami a héten újra meg fog kezdődni. Kizárólag szájmaszkot
viselő betegeket fognak az
egészségügyi dolgozók, as�szisztencia és az orvosok megvizsgálni. Csak őket tudják
fogadni, úgyhogy mindenkit
kérek, erre különösképpen figyeljen. Elsősorban itt is működik a telefonos, internetes konzultáció. Amennyiben nagyon
indokolt, és az egészségromlás
megőrzése, elkerülése érdekében válik szükségessé a személyes találkozó, úgy lehetőség
lesz rá. Részletes tájékoztatást
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az egészségügyi szolgáltató
központ kollégái tudnak adni
ezen a területen.
Szeretném
tájékoztatni
önöket arról is, hogy az elmúlt
héten, megtörtént a város közterületein, a közparkokban, a
játszótereken a fertőtlenítés.
Ez volt az első ilyen volumenű
fertőtlenítési beavatkozás, és a
következő hetekben mindenféleképpen ezeket folyamatosan
fogjuk majd elvégezni. Én azt
gondolom, hogy ez is nagyon
fontos annak érdekében, hogy
a járvány elterjedését lassítani
tudjuk, illetve amennyire lehet,
próbáljuk semlegesíteni.
Tájékoztatom továbbá önöket arról is, hogy az egészségügyi szájmaszkoknak az elkészítése folyamatos. Ez idáig
630 darab maszk került kihordásra a csurgói lakosok számára, és további igénylésekre is
van lehetőség. Most már, úgy
mondom utolértük magunkat,
és itt is szeretném megköszönni mindenkinek a munkáját, aki
segített ezen a területen is, és
most már vannak olyan tartalékok is, ami kapcsán lehetőség
van arra, hogy viszonylag rövid
időn belül megkaphassa mindenki ezeket a maszkokat, aki
igényli.
A kapcsolattartásunk a különböző hatóságokkal, felügyelő szervezetekkel, kormányhivatallal,
ÁNTSZ-el,
rendőrséggel, járási hivatallal
folyamatos és állandó. És azt
szeretném kérni mindenkitől, hiszen különös figyelmet
szentelünk az idősekre, hogy
akinek van a környezetében
olyan idős ember, illetve olyan
fogyatékkal élő személy, akire
úgy gondolják, hogy mindenféleképpen fontos lenne, hogy
még jobban odafigyeljünk, akár
a gondozás, akár a házi segítségnyújtás, vagy az étkeztetés

kapcsán az kérem, jelezze felénk. A Mozgáskorlátozottak
Somogy Megyei Szervezete is
egy külön intézkedési tervet
juttatott el hozzánk, amelyben kéri a városban elérhető
fogyatékkal élő személyeknek
az összeírását. Azt kérik tőlünk,
hogy fokozottan figyeljünk
ezekre a személyekre is. Kérem, szíveskedjenek eljuttatni
kollégáimhoz, intézményvezetőkhöz, vagy a szociális ágazatban dolgozókhoz, azoknak
az elérhetőségét, akikre úgy
gondolják, hogy fontos, hogy
figyeljünk, és kiterjedjen a
szociális intézményrendszer
szolgálata, hogy mindenkinek,
akinek szüksége van rá, tudjunk segíteni ebben a nehéz
időszakban, és akár ezentúl is.
Az elmúlt hétvégén lezajlott a húsvéti ünnepség is, egy
kicsit más módon. A kormány
egy kijárási korlátozásra való
jogosultságot adott az önkormányzatoknak, illetve a polgármestereknek amellett, hogy
meghosszabbította a kijárási
korlátozást. Néhány település
vezetője élt ezzel a lehetőséggel, én nem éltem. Azt gondolom, hogy Csurgó nem olyan
hely, ahol ez annyira jelentkezne, hogy különböző más településekről, hétvégén akár a
húsvéti ünnepekre való tekintettel, vagy akár más hétvégére
jóval nagyobb számba érkeznének több településről. Így
eddig nem éltünk ezzel a lehetőséggel. Elképzelhető, hogy a
következő hetekben hétvégére
is lesznek ilyen jogosítványok.
Figyelünk folyamatosan az idelátogatóknak és az itt élőknek
a szokásaira is, és ez alapján
fogjuk meghozni azt a döntést,
ami mindenféleképpen jó a
csurgói lakosoknak.
Ezen túlmenően valószínű,
hogy a következő hetekben a

járvánnyal összefüggésben a
költségvetést is majd módosítani kell az önkormányzatnak.
Ennek a részleteiről majd a
későbbiekben tudom tájékoztatni a lakosokat. Valószínű,
hogy lesznek átcsoportosítások, hiszen mindamellett,
hogy vannak olyan bevételek,
amelyeket a költségvetés során terveztünk, azok egy része
vagy a különböző jogszabályváltozások miatt, vagy pedig a
gazdasági helyzet miatt nem
úgy fognak alakulni, ezért mindenféleképpen fontos lesz
változtatni a költségvetési
rendeleten. Most annak az előkészítése zajlik, hogy melyek
lesznek azok a feladatok, melyek lesznek azok a tevékenységek, amelyek a leginkább
tudják szolgálni azt a célt, hogy
egyrészt megfeleljünk a plusz
kiadásoknak, másrészt pedig
minél kevesebb dolgozónk,
foglalkoztatottunk érezze ezt
akár a saját bőrén is. Ezekről
tehát a későbbiekben részletesen fogok tájékoztatást adni.
Ami viszont biztosnak tűnik,
hogy rendezvényeink közül a
Csuszafesztivált - ami egy nagy
sikerül rendezvénysorozat, június első hétvégéjén szoktuk
mindig megtartani -, ez évben
nem fogjuk megrendezni, ez
már biztosra vehető. Ezt követően a többi őszi rendezvénynek a megrendezése egyelőre
még körvonalazódik, ott még
nem akarunk biztos kijelentést tenni. És valószínű, hogy
a programok, rendezvénynaptárnak az átszerkesztése, módosítása is szükségessé válik
az következőkben. Nagyon
röviden ennyiről szerettem
volna tájékoztatni 2020. április 15-én a csurgói lakosokat.
Kitartást kívánok mindenkinek
és jó egészséget! Vigyázzunk
egymásra! Köszönöm szépen!
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Felhívás - fogyatékossággal élők, és családtagjaik segítésére
és családtagjaikat kérjük arra,
hogy amennyiben segítségre
szorulnak, vegyék fel a kapcsolatot a helyi önkormányzattal
vagy közvetlenül az alábbiakban felsorolt intézményekkel.

Tisztelt Csurgói Lakosok!
A fogyatékossággal élő társaink a koronavírus járvány
időszakában a leginkább veszélyeztetett csoportba tartoznak, ezért az otthonukban élő
fogyatékos személyek és csa-

ládtagjaik védelme érdekében
kérjük a lakosság segítségét
abban, hogy az alábbi elérhetőségeken jelezzék, amennyiben a környezetükben fogyatékossággal élő személyről van
tudomásuk.
A fogyatékossággal élőket

Csurgói Napsugár Szociális
Intézmény /Fogyatékkal élők
nappali ellátása/
Intézményvezető:
Vassné
Huszics Bernadett
8840 Csurgó, Kossuth u. 1.
Telefon: 06-20/538-7065,
06-20/265-4818
e-mail: vassnehub@freema-

il.hu, vassnehub@gmail.com
Csurgó Járási Család- és
Gyermekjóléti Központ és
Szolgálat
Intézményvezető: Buzásné
Mester Bernadett
8840 Csurgó, Kossuth u. 1.
Telefon, Fax: 82 / 472 – 432,
82 / 571 – 015
e-mail: cskcsgysz01@gmail.
com
Vigyázzunk egymásra!
Füstös János sk.
polgármester

Tájékoztatás a védőnői tanácsadások és családlátogatások
rendjének módosulásárólleni védekezésben
Kedves szülők, gondozottak!
A kialakult járványügyi
helyzetre
való
tekintettel
2020.03.18-tól határozatlan
ideig változásokat kell bevezetni a védőnői tanácsadások
és családlátogatások rendjében is.
• A védőnői tanácsadások
keretén belül kizárólag a kötelező védőoltások beadására
és a kötelező szűrővizsgálatok
kivitelezésére lesz lehetőség!
• Fontos, hogy a tanácsadásra csak egészséges gyermek és

szülő jöhet!
• Tanácsadásra csak előre
egyeztetett időpontban lehet
jönni. Kérem az időpontok pontos betartását, hogy elkerüljük
a nagyobb tömeg kialakulását!
• Időpont egyeztetésre a következő telefonszámokon van
lehetőség:
Védőnői tanácsadó száma:
82/571-119 vagy
Bakainé Haholka Krisztina:
06/30-442-0858
Huszicsné Maronics Valéria:
06/30-425-2369
Polaneczkyné Tavaszi Gyön-

gyi: 06/20-510-3434
• A váróban csak egy szülő
tartózkodhat az aktuálisan oltásra illetve vizsgálatra váró
gyermekkel! A többi érkező
szülőnek és gyermeknek a várón kívül kell várakozni!
• Amennyiben lehetősége
van, kérjem, használjon kézfertőtlenítőt a tanácsadóba érkezéskor!
• Egyéb okból kifolyólag kérem, kerülje a tanácsadó látogatását!
• A családlátogatásokat

egyelőre csak a nagyon szükséges esetekre illetve az újszülött látogatásokra szükséges
korlátozni.
• Ha bármilyen probléma,
kérdés merül fel, kérem, telefonon egyeztessen először!
Mindannyiunk
egészsége
érdekében kérem a fentiek
szíves betartását! Vigyázzunk
egymásra!
Csurgó, 2020.03.17.
Köszönöm a megértést!
Füstös János sk
polgármester

Felhívás adománygyűjtésre
Tisztelt Lakosság!
A koronavírus járvány hatására kialakult veszélyhelyzet
miatt sokan hirtelen nehéz
anyagi helyzetbe kerültek városunkban. Igyekszünk azok
megsegítésére
fókuszálni,
akiket tartalék nélkül ért a
világjárvány. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a rászoruló családoknak biztonságot,
jobb anyagi körülményeket

teremthessünk, ehhez azonban szükségünk van az Önök
segítségére is. A Csurgói Napsugár Egyesület által nyitott
adománygyűjtő számlára azon
vállalkozók és magánszemélyek felajánlásait várjuk, akiknek módjukban áll erejükhöz
mérten anyagilag támogatni
a városunkban élő hátrányos
helyzetű családokat. A számlára érkező összeget tartós élelmiszert tartalmazó segélycso-

magokra fordítja az egyesület.
Ha teheti, segítsen Ön is, közös teherviseléssel és az összefogás erejével segítsük a bajbajutottakat és nélkülözőket!
Együtt sikerülni fog!

Csurgó Város Önkormányzata köszöni a nagylelkű felajánlásokat!
Csurgó, 2020.04.24.
Köszönettel:

Kedvezményezett:
Csurgói Napsugár Egyesület
Adománygyűjtő számla:
11743088-20013190
Közleményrovatba kérjük, azt
írják: ’koronavírus’

Füstös János
Csurgó Város polgármestere
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Sajtóközlemény
Cím: Fenntartható közlekedésfejlesztés Csurgó és Berzence települések közötti kerékpárút
kiépítésével
2020/03/10

TOP-3.1.1-16 „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” c. felhívásra Csurgó Város
Önkormányzata által benyújtott támogatási kérelmet 2018.06.18-i döntésében támogatásra
érdemesnek ítélte a Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatósága. Az elnyert 100%-os
és vissza nem térítendő EU-s támogatás összege 200 M Ft. A Támogatási Szerződés hatályba
lépett, a projekt megvalósítása 2019.09.15-én megkezdődött.
TOP-3.1.1-16 „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című felhívás keretein belül elnyert,
„Fenntartható közlekedésfejlesztés Csurgó és Berzence települések közötti kerékpárút kiépítésével”
című, TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00001 azonosító számmal nyilvántartott projekt célja Csurgó település
számára a fenntartható közlekedésfejlesztés lehetőségének megteremtése. Az elérhetőség javítását
és az élhető környezet kialakítását egyaránt figyelembe vevő fenntartható települési mobilitás
megvalósulása érdekében az egyéni autós közlekedés térnyerésének visszaszorítása, valamint az
alternatív közlekedési módokat (kerékpáros) választók számának növelése. A beruházás
megvalósításának köszönhetően csökken a környezetszennyezés, a CO2 kibocsátás, valamint az
energiafogyasztás. Az összefüggő kerékpáros létesítmény részére kijelölt nyomvonal a Csurgó város
mellett található Fenyőfarmtól, a Berzence település belterületén elhelyezkedő Kossuth utcai
csomópontig tart. A tervezett kerékpárút a 6801 j. Berzence-Iharosberény ök. út mellett az oldalárkon
kívüli területen épülne. A szakasz hossza 2 530 m. A támogatási kérelem tárgyát képező kerékpárút a
TOP-1.2.1-16-SO1-16-2017-00003 azonosítószámú támogatási kérelemben szereplő kerékpáros
nyomvonal folytatásaként kerülne kiépítésre Berzence település belterületéig, ahol az egyéb forrásból
kialakítandó kerékpáros nyomhoz kapcsolódik. Kerékpáros barát intézkedésként a kerékpárút mentén
kerékpáros pihenőhely létesítése történik, ahol padok, asztalok, szemetes gyűjtőedény,
kerékpártámaszok, tájékoztató táblák, ivóhely, valamint szervizhely kerül kialakításra. Az érintett
települések kerékpárúttal történő összekapcsolásának köszönhetően javul a térség munkaerő
mobilitási potenciálja. A jelen alternatív közlekedés mód (kerékpáros) népszerűsítését lehetővé tevő
infrastrukturális fejlesztés hozzájárul a helyben foglalkoztatottak arányának növeléséhez. A projekt
eredményeként megvalósuló fejlesztés hozzájárul az alternatív közlekedés minőségének javításával a
térségi kapcsolatok intenzívvé válásához, amely elősegíti a megye belső kohéziójának erősödését.
További információ kérhető:
Tóth Sándor
Csurgó Város Önkormányzata
Beruházási és műszaki iroda irodavezető
Elérhetőség: t.sanyi@hivatal.csurgo.hu
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Sajtóközlemény
Kerékpáros turizmus fejlesztése Csurgó településen
2020/04/14

TOP-1.2.1-16 „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” c.
felhívásra Csurgó Város Önkormányzata által benyújtott támogatási kérelmet 2017. december
12-i döntésében támogatásra érdemesnek ítélte a Magyar Államkincstár Somogy Megyei
Igazgatósága. Az elnyert 100%-os vissza nem térítendő EU-s támogatás összege 244,67 M Ft.
A Támogatási Szerződés hatályba lépett, a projekt megvalósítása 2019.02.28-án
megkezdődött.
TOP-1.2.1-16 „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című felhívás
keretein belül elnyert, „Kerékpáros turizmus fejlesztése Csurgó településen” című, TOP-1.2.1-16-SO12017-00003 azonosító számmal nyilvántartott projekt célja Csurgó Város turisztikai potenciáljának
erősítése. A pályázat keretében megvalósítandó, összefüggő kerékpáros létesítmény részére kijelölt
nyomvonal Csurgón a Fenyő farmtól a Csurgói Sótonyi László Sport és Szabadidőcentrumig vezet. A
létesítmény megszakítás nélküli kialakítású lesz, az utazási célok közötti eljutás biztonságos lesz.
Külterületi szakasz: A tervezett kerékpárút a 6819 j. Berzence-Iharosberény ök. út mellett az
oldalárkon kívüli területen épülne. A szakasz hossza 344 m. Arany J. utcai kerékpáros nyom: A
tervezett szakasz 1.060 m hosszon a temetői úttól a Gönczi utca csatlakozásáig tart, a burkolatszélen
felfestett kerékpáros piktogramokat és kerékpáros jelzőtáblák kihelyezését tervezzük. Kossuth utcai
kerékpárút: A tervezett kerékpárút az Arany J. utca folytatásában lévő Kossuth utcában önálló
nyomvonalon el nem választott rendszerű gyalog- és kerékpárútként épülne. A szakasz hossza 1.243
m. A gyalog- és kerékpárút a belterületi vt kisebb egyenlő, mint 20 km/h tervezési sebességnek
megfelelő 2,75 m használati szélességgel készülne. Semmelweis utcai kerékpáros nyom: A tervezett
szakasz a Kossuth utcától indul a Semmelweis utcán át a Sárgáti utcáig, 430 m hosszon. A
burkolatszélen felfestett kerékpáros piktogramokat és kerékpáros jelzőtáblák kihelyezését tervezzük.
Sárgáti utcai kerékpáros nyom: A tervezett burkolat felújítás a Semmelweis utcától indul, a felújítás
eredményeként 234 m hosszon kialakuló jó burkolat felület alkalmas lesz kerékpározásra, ezért
kerékpározható utcaként használjuk fel a szabadidőcentrum, mint turisztikai attrakció
megközelítésére. A burkolatszélen felfestett kerékpáros piktogramokat és kerékpáros jelzőtáblák
kihelyezését tervezzük.
A projekt megvalósításával Csurgó város jelentős turisztikai attrakciói válnak a kerékpárosok számára
biztonságos módon megközelíthetővé. A létesítmény egyik végpontja mellett található a Zis-tó. A
Csurgó külterületén elhelyezkedő horgásztó festői környezet miatt a turisták, valamint a csurgói és a
környékbeli lakosság kedvelt kirándulási és horgász helyszíne. A kerékpárút nyomvonala a katolikus
templom mellett halad el, így a vallás iránt érdeklődő turisták számára is úticélt tud teremteni a
kialakítandó létesítmény. A kerékpárút másik végpontja szabadidőcentrum, ahol megtalálható többek
között egy 800 férőhelyes sportcsarnok, valamint bel- és kültéri úszómedencék, fitness és wellness
részleg is. Központi költségvetési forrásból több ütemben történik az intézmény fejlesztése, az
elkövetkező években egy komplex turisztikai központ kerül kialakításra a szabadidőcentrum mellett
található területén, ezzel a térségben egyedüli turisztikai attrakciót létrehozva.
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„Csak a nagy járványkórságtól ments meg Uram minket!”

Spanyolnátha elleni védekezés 1918-ban
Pandémia. Karantén. Szájmaszk. Koronavírus. Új szavak mindennapjainkban. A
hirtelen ránk törő járványos veszedelem
átformálta az életünket, új és új kihívásokat állítva a mai kor emberei elé.
Nagy járványok azonban sajnos nem
voltak a múltban sem ismeretlenek. A
Nagyvilág, Európa, Magyarország és Csurgó történelmében is már többször kellett
szembenézni a láthatatlan ellenségekkel.
Az középkor egyik legnagyobb világjárványa, a fekete halálnak is nevezett rettegett járványos betegség, a pestis volt,
amely 1347 és 1351 között egyes számítások szerint az akkori Európa lakosságának
több mint a felét irtotta ki.
A kolera 1831-ben lépett fel először a
legnagyobb mértékben Magyarországon
és Somogy vármegyében is. A "század pestise" hazánkban 1831 és 1915 között öt
nagyobb és több kisebb rohammal pusztított, s összesen legalább egymillió áldozatot követelt.
Csurgó és térsége egyes településeinek
1855-ös adatait a Csokonai Vitéz Mihály
Református Gimnázium egykori tanulója,
Nagyfi Zita: Az 1855-ös kolerajárvány Belső-Somogyban (Csurgó, 2007. Felkészítő
tanár: Szabó Sándor) című munkájában
dolgozta fel.
A tanulmányból megtudhatjuk, hogy a
csurgói járás 29 községében 2039 fő kapta el a betegséget, kiknek közel fele halt
bele a gyilkos kórba. Csurgó esetében a
megsemmisült református adatok nélkül is
kimagaslóan sokan, két hónap alatt 54-en,
míg Alsokban 2-en és Sarkadon pedig 7-en
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vesztették életüket.
Magyarországon az 1876. évi XIV. törvénycikk vetette meg a járványok elleni
védekezés törvényes alapjait, ugyanakkor
részletes útmutatást adott a járványok
kialakulásának és terjedésének megakadályozásához. Továbbá a járványok vis�szaszorítását nagyban segítette a felnőtt
lakosság egészségügyi ismereteinek bővítése, valamint napjainkig terjedően az orvostudomány fejlődése, és a védőoltások
széleskörű bevezetése is.
A kolerán kívül a legnagyobb fertőző
járványokat, a pandémiákat főként a skarlát, a kanyaró, a szamárköhögés, a tbc, a
himlő különböző fajtái, a tifusz, és a vérhas
okozták.
A fertőzések továbbterjedésének megelőzésére már 100-150 évvel ezelőtt is
tudták, hogy a legalkalmasabb megelőzés
a karantén, az elkülönítés. A már kialakult
fertőzések kezelésére pedig a legeredményesebbek a speciális járványkórházak.

teljesen visszaszorítani.

Kolerakórház Budapesten 1892-ben
1911 februárjában például olyan súlyos
kanyarójárvány lépett fel Csurgón, hogy
az elemi iskolákból a tanulók többmint
fele hiányzott. Dr. Éhn Kálmán járási orvos
Somogyvármegye alispánjától kért engedélyt arra, hogy az összes iskolákban egy
időre beszüntethessék a tanítást.
1916-ban az ázsiai eredetű kolera járvány tartotta félelemben a csurgói járás
lakosságát. Az Eszékről a Dráván át Barcsra, majd a fertőzött Dráva vizéből több felé
is elindult a járvány terjedése. Kacskovics
Lajos Somogyvármegye alispánjának szigorú karantén rendelkezései azonban egy
ideig megakadályozták a fertőzések terjedését.

Dr. Szaplonczay Manó,
Somogy vármegye tiszti főorvosa
Csurgón 1890-ben indult el egy járványkórház felépítésének tervezési folyamata. A községi elöljáróság hathatós szervezésének köszönhetően 1895. augusztus
12-én avatták fel a Basakuti u. 3. sz. alatti
máig álló épületet, mely először főként
fertőző tbc-s betegeket fogadott. Szaplonczay Manó, Somogy vármegyei tiszti
főorvosa 1895. augusztus 25-i csurgói látogatása alkalmával elismerőleg nyilatkozott a korszerű járványkórházról, melyet
megyei szinten is példaértékűnek tartott.
A járványokat azonban soha nem sikerült

Kolerás betegek ápolása a múlt században
1918 decemberében, Dr. Gáspár Imre
megyei főorvos jelentése szerint, miközben a többi járásban már csökkenőben volt
a járvány, Csurgón még mindig tömeges
megbetegedéseket észleltek. A megyei
járványbizottság ennek ellenére csak az
elemi iskolákat záratta be.
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Legnagyobb pusztítást Földünkön azonban a spanyolnátha járvány végezte. A láthatatlan kórságban, 1918 őszére világviszonylatban 50-60 millió ember vesztette
életét, többen haltak meg így, mint az első
világháborúban.
1932 júliusában a csurgói és a marcali járásokban maláriás betegeket diagnosztizáltak. A maláriás megbetegedések
különösen Csurgón, Iharosban, Iharosberényben, Zákányban fordultak elő. Mivel a
Baláta-tóban tenyésző szúnyogoknak tulajdonították a malária terjesztését, ezért
szó volt arról, hogy leöntik a Baláta vizét

petróleummal, megakadályozandó ezzel a
szúnyoglárvák kikelését.
1937-ben a vörheny, mai nevén skarlát ütötte fel a fejét Csurgón, különösen a
gimnázium tanulók és az elemi iskolások
körében. Bár még nem volt kötelező, de
védőoltás már létezett és alkalmazták is,
de a főként Csurgóra vonattal bejáró diákok miatt a fertőzés viharos gyorsasággal
terjedt szét. Az egyre szélesebb körben
alkalmazott oltásokkal azonban 1%-os
halálozási aránnyal sikerült a járványt vis�szaszorítani.
A 20. században még a spanyolnátha,

járványos gyermekbénulás, AIDS, H1N1,
ezek a betegségek keltették a legnagyobb
riadalmat és követelték a legtöbb emberáldozatot a kontinensen és Magyarországon is.
Nagy veszedelmek idején reményért és
segítségért az emberek többsége a vallásban, a hitben keresett menedéket. A világ
minden táján, számtalan nyelven fohászokkal imádkoztak, ahogy napjainkban is
sokan teszik:
„Csak a nagy járványkórságtól ments
meg Uram minket!”
VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA

Száz évvel ezelőtt 1919-ről
1919. február végén Somogy jelentős részét megszállták a
délszláv csapatok, úgy határoztak, hogy Kaposvár székhellyel újjászervezik a 44-es gyalogezredet. Három zászlóaljból, 2 023 katonából és 90 tisztből állt volna és a 24- 42 év közötti frontszolgálatot teljesítettekből kívánták feltölteni. Március 17-én kezdődött
meg a toborzás. Nagyatádon, Sásdon, Csurgón tömegesen jelentkeztek a fiatalok a hadseregbe. (Az új határhoz közeli települések)
Az 1919-20-as tanév zárásán, a megélt történések után csaknem egy évvel később mondott beszédében Bodola László (18521931) igazgató a diákság előtt a megélt történelem hitelességével idézte fel az előző tavasz, a Tanácsköztársaság tanulságait:
„Emlékeztek még a zöldkádertól való félelemre, mikor intézetünk is féltett értékeit e határmenti községből biztosabb helyre
szállította.
Emlékeztek a mozgalmas népgyűlésekre intézetünk tornatermében, hol a vasárnap délutánokon összegyűlt tömeget a vezetők a vezetők földosztással izgatták s egy jobb jövő reményével
bíztatták.
E bizalmi rendszer eleinte intézetünkben is éreztette káros
hatását, szórványosan fordultak elő fegyelemsértő esetek, de az
érettebb ifjak, különösen az akkori VIII. osztályosaink rendszeretete s kötelességtudatának elismerésével megállapíthatom, hogy
az iskolai rend egy pillanatra sem zavartatott meg.
A bizalmiakból alakult diáktanácsnak egyetlen kívánsága, hogy
az utolsó tanítási órának ne csak a vége, de az elejéből is csípjünk
le öt percet, teljesíttetett.
S a diákbíróság feladatát komolyan fogta fel.
Május 10-én, egy szombat délután az egész heti csínyek elbírálására került sor. A földszinti folyosó tele volt delikvensekkel s a
bíróság – későn jövés, lármázás, készületlenség miatt – 22 tanulót
ítélt több- kevesebb órai bezárásra; három félnapra volt szükség,
hogy e büntetéseket leülhessék.
A bíróság igazságszeretetének elismerésével kell megállapítanom, hogy a büntetett tanulók a tanári karnak is sok gondot okoztak s nagyobb részük az iskolai év végével elhagyta az intézetet.
A boldogabb jövő elérhetése céljából betiltották a közös étkezés alkalmával szokásos imák elmondását s az iskolai munka
megkezdése előtt Istenünkhöz való fohászkodást s a zsenge ifjú
tetszésére bízták a vasárnapi istentiszteleteken és a vallásoktatásban való részvételt.

Az igazságnak tartozom azzal a kijelentéssel, hogy tanulóifjúságunk legnagyobb része ezen időkben is buzgón részt vett az istentiszteleteken és szorgalmasan eljárt a vallásoktatásra.
Ime, he erős vallásos érzés lakozik bennünk, megnyilvánul az
bármely rendszer alatt, minden körülmények között.
Április 8-án intézetünk 29 növendéke jelentkezett felvételre a
toborzó bizottság előtt, mely korukra való tekintet nélkül, szülői
beleegyezést sem kérve tőlük, felsőbb utasítás nélkül felvette.
Kik voltak ezek? Olyanok, kik már a szülői háznál nyerték az
eszméket, kik az iskolapadokból bizonyítvánnyal kezükben akartak szabadulni s végre azok, kik tehetségüket nem szívós, kitartó
munka árán, hanem kalandos utakon akarták érvényesíteni, kik
híven követték a forradalmi alakulat tanítását, mellyel nemcsak
a tanárok, de a taníttató szülőktől is függetleníteni igyekeztek az
ifjúságot, hogy könnyebben kapható legyen meggondolatlan elhatározásra.
A mily igaz szívből fakadó szeretettel s némi büszkeséggel bocsátottuk előbb harctérre ifjainkat, oly fájdalmasan érintette az
utóbbiak könnyelmű próbálkozása.
A hadvezetőség pedig a toborzó bizottság eljárását desavuálta
s az ifjak legnagyobb részét visszaküldte az iskola padjaiba, hadd
vesződjenek továbbra is a tanárok velük.
Vigasztalásul összeírattak, párttagsági igazolvánnyal látták el
őket, a proletártanuló ifjakat s részükre egyenként havi 300 K. segélyt helyeztek kilátásba. Intézetünkben 150 tanulót írtak össze,
kik közül háromnak nevét később törölték s a szociáldemokrata
igazolványukat visszaküldték, mert nem voltak tagjai az ifjúmunkások helyi csoportjának.”
Bodola László 1917-től 1925-ig volt a gimnázium igazgatója.
Nyugdíjazása után szeretett szülőföldjére, Erdélybe, Sepsiszentgyörgyre költözött. A Szemerjei úti temetőben levő sírjára (képünkön) Szász Éva vitt virágot, de a budapesti „Pálferis” kórus
egyik tagja is felkereste már az idén.
A nyár folyamán az internátus lett a vöröskatonák gyülekezőhelye. Megtörténtek a lépések a gimnázium államosítására. Július
5-én leltároztak, 11-én aláírták az átadási jegyzőkönyvet, de akkorra már Csurgó határához értek az antantcsapatok. A Trianonhoz vezető fájdalmas útra, a Magyar Golgota állomásaira folytatásban emlékezünk.
HJ
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Csurgói Nagyasszonyok III.
Kik ők? Nők, asszonyok, feleségek, édeanyák. Nemesek és köznépiek. Olyanok, akik meghatározó szerepet töltöttek be a Csurgó történelemben. Nagyasszonyok, akiknek az elmúlt évezred
alatt egy bizonyos szerepkör jutott, olyan, melyben maradandót
és egyedit hagytak maguk után.
Talán nem is éppen véletlen, hogy a mai egészségügyre koncentráló időszakban, sorozatunk időrendjében két olyan hölgy
személyhez értünk el, kiknek maradandó kötődése volt Csurgó
egészségügyéhez.

vérmérgezést kapott, és egy budapesti szanatóriumban 1928
novemberében 54 évesen elhunyt. A Báró szeretett felesége emlékére a támogatott csurgói kórházat „Terézia Tüdőbeteg Kórháznak” nevezte el.
Báró Inkey József célja az volt, hogy a betegeket, szegényeket
és elesetteket mindig támogató, jótékony szívű felesége emlékére egy a nevét és szellemiségét őrző gyógyító intézményt hozzon
létre.
Dr. Major Rezsőné Dr. Szarka Anna (1893 -?)

Báró Inkey Józsefné Gróf Apponyi Terézia
Az egykori iharosberényi földbirtokos feleségének, Terézia as�szonynak a nevét évtizedekig viselte Csurgó egyik legnagyobb
egészségügyi intézménye, a valamikor járványkórháznak épült,
ma a Basakuti u. 3. sz. alatti, idősek otthonaként funkcionáló épület.

Csurgó első női orvosa, fogorvosként a férjével, a gyermekgyógyász Dr. Major Rezsővel 1925-ben költözött Csurgóra. A közel
100 évvel ezelőtti, elsősorban még férfiak uralta világban, főként
vidéken mindenképpen különlegességnek számított egy női doktor.
Magyarországon 1891-ben tették kötelezővé a munkások betegség elleni biztosítását. Ezen feladat ellátására az 1907. évi XIX.
tc.-kel létrehozott Országos Munkásbetegsegélyező és Balesetbiztosító Pénztár különböző szakorvosokkal kötött szerződést a
munkások ellátására.

Balról Dr. Major Rezső, mellette felesége Dr. Szarka Anna,
előttük a leányaik Ágnes és Gabriella

Báró Inkey Józsefné Gróf Apponyi Terézia
A járványkórház 1895. évi felépítését pontosan az elmúlt közel
150 év járvány megelőző és kezelő intézkedései hívták életre. Az
intézmény falai között aztán évtizedeken át kezelték Csurgó és a
járás, főként tüdőbeteg, fertőző pácienseit.
Az egészségügy fenntartása azonban minden időben sok pénzt
igényelt. Korszerűsítő támogatásként 1930-ban Báró Inkey József,
iharosberényi földbirtokos, az 1901-ben Csurgón megválasztott
térségi képviselő, felsőházi tag, a Csurgó és Vidéke Gazdasági Kör
elnöke fiatalon elhunyt felesége emlékezetére 10000 pengős
adományával segítette Csurgón a járványkórházat.
Báró Inkey Józsefné, Gróf Apponyi Terézia egy jelentéktelenek látszó nőgyógyászati műtét során hashártyagyulladást, majd

12

Dr. Major Rezsőné Dr. Szarka Anna is ilyen irányú feladatokat
látott el elsősorban Csurgón, de Kossuth u. 27., majd Petőfi tér 34.
sz. alatti otthoni rendelőjében egyéb fogászati esetek kezelését
is elvégezte.
Szakirányú orvosként később az 1929-től működő Országos
Társadalombiztosító Intézettel is szerződést kötött a folyamatos
ellátás biztosítására. Orvosként és nőként nem csak fogászati, hanem egyéb női egészségügyi problémák megoldásában is sok segítséget adott a hozzáfordulóknak. Az akkori szemérmes világban
arra bátorította az asszonyokat, hogy törődjenek az egészségükkel, és női bajaikkal is keressenek fel szakorvosokat.
Családjával együtt áldozatosan részt vett Csurgó közéletében,
több jótékony célú segélyző egyesületnek is aktív, támogató tagja
volt.
VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA
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A gyűjtemény anyagából – Fekete László ipar-és
festőművész hagyatéka
A Helytörténeti Gyűjteményben a korábbi években
bekerült tárgyak, dokumentumok és fotók folyamatos
rendszerezése és digitalizálása folyik. Sok esetben sikerül
olyan műtárgy-együtteseket
összerakni, amelyek eddig csak
részleteiben álltak a rendelkezésünkre. Az egyik ilyen az
egykori csurgói tanítóképezdei
diák, Fekete László ipar-és festőművész hagyatéka. A főleg
másolatokat tartalmazó anyagot 1983-ban Fekete László
öccse, Fekete György adta át
Papp Imre tanár úrnak. Célja
egy életrajz összeállítása mellett bátyja életművének megőrzése volt. Nem tudunk arról,
hogy a hagyaték bemutatásra
került-e azokban az években,
de mindenképp érdemes közreadnunk, mint a város múltjának egy kis részletét.

Csurgói M. Kir. Állami Tanítóképzőbe, amely Mohar József
igazgató vezetése alatt éppen
fénykorát élte. Kántornak sze-

Az I. világháborúban a
brassói 24. sz. honvéd gyalogezred tartalékos hadnagyaként
vett részt.
Fennmaradt tábori postai
levelezőlapjain az életük hu-

lambok római katolikus templomában a falfestményt az
1920-as évek elején. Ekkoriban
festett olajfestménye, amelyet
valószínűsíthetően csurgói diákévei ihlettek, elveszett, csak

Fekete László gyerekkorában, a modellező verseny
1. helyezettjeként 1906
körül (CSVHGY Fotóleltára_ILTSZ_1510)
retett volna tanulni, hangja
miatt azonban alkalmatlannak
nyilvánították, így iparművészi
pályára lépett. Tanítóképezdei
rajztanára, Fleigl Kálmán még
igazolást is írt vázlatfüzetének
végére, amellyel bizonyította,
hogy az abban szereplő rajzok
az ő saját alkotásai. Csendéletek, tájképek – főleg Nagykanizsa – láthatóak benne;
ceruzával készített egyszerű
vázlatairól is megállapítható

A Lajos hazamegy. Fekete László levelezőlapja 1916-ból
(CSVHGY Fotóleltára_ILTSZ_1525)
moros oldalát igyekezett megörökíteni
karikatúraszerűen
ábrázolva a szereplőket és a
történéseket. Legmeghatóbb
közöttük A Lajos hazamegy
címet viselő levelezőlap, amelyen megrajzolta, hogyan képzeli, fivére – a szintén katona
– Lajos hazaérkezését családjukhoz. Hangulatának változásai jól követhetőek rajtuk,
ahogy háborúról alkotott véle-

fotómásolat maradt fenn róla.
Jól hasznosította iparművészeti tanulmányait, dekoratív
díszítő elemekkel tervezett
munkái között találhatunk díszpolgári okleveleket, tárgysorsjegyet, érettségi tabló
hátteret, postabélyegeket, de
elkészítette Nagykanizsa történelmi vonatkozású címerét is.
1942-ben a Nagykanizsai
Állami Szakirányú Iparostanon-

Fekete László (CSVHGY Fotóleltára_ILTSZ_1532)
Fekete László 1892. december 18-án (Egyes dokumentumokban december 19-e, 21-e
vagy 22-e szerepel, de a 18-a
tűnik legvalószínűbbnek.) született Kápolnásnyéken. Édesapja, id. Fekete László vasúti
állomáskezelő volt Nagykanizsán, édesanyja Müller Cecília. Testvérei közül Lajosról,
Györgyről, Ilonáról és Margitról
történik említés a dokumentumokban.
1909-ben iratkozott be a

Fekete László tervezte tárgysorsjegy
(CSVHGY Fotóleltára_ILTSZ_1540)
Fekete László idősebb
korában modellezés közben (CSVHGY Fotóleltára_
ILTSZ_1509)
a tehetsége. Budapesten beiratkozott az Országos M. Kir.
Iparművészeti Iskolába díszítő festészeti szakra, amelyet
1913-ban el is végzett.

ménye is leszűrhető belőlük.
Az olasz fronton hadifogságba esett és feltehetően csak
1921-ben szabadult.
Hazatérve
Nagykanizsára portrék, oklevelek, reklám-grafikák készítésével, sőt,
templombelsők festésével is
foglalkozott. Ő készítette Ga-

ciskolában kezdett dolgozni,
mint vegyesipari szakrajz-és
szerkezettan tanár, de szintén ő
tanította a vegyesipari szakmai
ismereteket. Ehhez 1943-ban
a Magyar Királyi Állami Felsőipariskola pedagógiai tanfolyamát is elvégezte Újpesten.
Egy nyilatkozat szerint lány-
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testvéreinek ekkoriban ő volt
a családfenntartója. Behívták
harcolni a II. világháborúba is,
innen már betegeskedve érkezett haza. Budapesten halt meg
1954. november 11-én.
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ígéretet, hogy testvére emlékét Csurgó megőrzi és ápolni
fogja.
Megemlítendő, hogy Tarnóczky Attila szerint Nagykanizsán az öregförhénci kápol-

Ha az ember hazagondol... Fekete László levelezőlapja
1916-ból (CSVHGY Fotóleltára_ILTSZ_1518)

csurgo.hu/csurgoeskornyeke

A festészeten kívül nagy
szenvedélye volt a repülőmodellezés. Magyarországon az
1900-as évek elejére tehető
a repülőmodellezés kezdete.
Fekete László már tizenévesen díjat nyert – öccse emlékei
szerint ez 1906 körül lehetett
–, amit a Zászlónk c. folyóiratban le is közöltek akkoriban.
Felnőttkorában részt vett egy
vitorlázó repülő oktató tanfolyamon. Iskolai modellező tanfolyamot is szervezett, a bemutatót Csáktornyán rendezték
meg.
Öccse,
Fekete
György
(1904-1990) fényképészként
dolgozott Budapesten. 1983ban egy ismerőse, Hunyady
László révén vette fel a kapcsolatot Papp Imre tanár úrral,
aki ugyanezen évben iskolatörténeti kiállítást szeretett volna
rendezni. Ránk maradt levelében megnyugodva fogadta az

na szentélyfreskóját szintén
ő festette meg 1929-ben és
1938-ban a Hunyadi utca 7.
szám alatt lakott. A Zalai Művészek Kislexikona is közöl róla
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Megjelenik (2020./04. szám):
2020. április 29.
Lapzárta:
minden hónap 20-án!

Sajnálatos, hogy korai halála
megakadályozta életműve kiteljesítésében.
Részletes életrajzának és
alkotásainak összeállítása további kutatást igényel, mert
teljes életművét egyelőre csak
felbecsülni tudjuk. Szívesen
fogadunk bármilyen információt, dokumentumot, netán alkotást, amellyel kiegészíthetjük a
fentieket. Ezzel talán nem csak
megőrizni tudjuk az emlékét,
de továbbadni a következő
nemzedékeknek is úgy, ahogy
öccse szerette volna.
PETLÁNOVICS ESZTER
Felhasznált irodalom:
Fekete László hagyatéka. Csurgó Város Helytörténeti Gyűjtemény, Csurgó.
Fekete László. ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár, Budapest. Web: https://
konyvtar.elte.hu/leveltar/databasesnew.php?ekod=94#F
Koltai István: A m. kir. állami tanítóképző-intézet története. In: Közlemények a Szegedi M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem Pedagógiai-Lélektani
Intézetéből, 31. szám. Szeged, 1939.
Tarnóczky Attila: Hol, mi? Kanizsai
Házak és lakóik – Hunyadi utca 7. Halis
István Városi Könyvtár, Nagykanizsa.
Web:

http://holmi.nagykar.hu/ira-

sok/4599/1.html#a256
Tarnóczky Attila: Hol, mi? Kanizsai
Házak és lakóik - Öregförhénc. Halis István Városi Könyvtár, Nagykanizsa. Web:
http://holmi.nagykar.hu/irasok/4651/1.
html#a386
Winkler László: A magyar modellezés története. In: 75 éves a magyar mo-

Nagykanizsa címerterve Fekete László tervei alapján
(CSVHGY Fotóleltára_ILTSZ_1536)
egy rövid életrajzot, amelyben
több, Fekete György által nem
említett kiállítás is szerepel.

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

Eszerint az I. világháborúból
hazatérve több, mint kétszáz
képből álló kiállítást rendezett, de 1933-ban részt vett
egy zalaegerszegi csoportos
tárlaton is. Az ezt követő évben
Faragó Márton festőművésszel
és Horváth Éva iparművésszel
szervezett közös bemutatót.
Faragó Mártonnal a következő
években rendszeresen rendezett közös karácsonyi kiállítást.
1935-ben ő készítette a nagykanizsai hadirokkantak zászlótervét, majd Orosztony római
katolikus templomának főoltárképén és Miháld római katolikus templomában dolgozott.
Fekete László tehetsége már
egészen korai rajzain megmutatkozott, amelyet tanulmányai
révén csak tovább fejlesztett. A
világháborúkban eltöltött évek
nyomot hagytak benne testileg
és lelkileg, viszont az élethez
való hozzáállását is alakították.
Festészetét csak a templomokban végzett festményekből is-

merjük jelenleg, azok azonban
precíz és elhivatott munkaszeretetről tesznek tanúságot.

Kiadja:
IMCOM Marketing és Szolgáltató Bt.
Felelős kiadó:
Szabó Balázs - ügyvezető
Levélcím:
8840 Csurgó, Kossuth L. u. 1.
Telefon:
+36 30/480 2046
Email cím:
csurgo.es.kornyeke@gmail.com

dellezés. 1984. Web: http://users.atw.
hu/modauto/konyv/mt01.htm
Zalai Művészek Kislexikona: Fekete
László. Göcseji Múzeum, Zalaegerszeg.
Web:

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

https://gocsejimuzeum.hu/za-

lai-muveszek-kislexikona/fekete-laszlo
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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Vigyázzunk egymásra,
és sikerülni fog!
#visszajovok
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