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Közös összefogással segítik a nehéz helyzetbe kerülteket
folytatás az első oldalról

FoTÓ: SZB

karitatív akcióban.

Vassné Huszics Bernadett alpolgármester, a Csurgói Napsugár Egyesület elnöke,
és Füstös János polgármester adománycsomagokat pakolnak
a kezdeményezésnek egy központja, illetve egy vezetője, aki
kézbe veszi a teljes adománygyűjtési akciót. Ezt követően

arra, hogy a folyószámlánkra
érkezhessenek az adományok.
Polgármester úr levélben fordult a vállalkozókhoz, és ma-

Hogy került a Csurgói Napsugár Egyesület ennek a példátlan összefogású, karitatív
tevékenységnek a középpontjába, és lett a lebonyolítója?
- A polgármester úrral, képviselőkkel, valamint az intézményvezetőkkel
közösen
együtt leültünk, gondolkodtunk, beszélgettünk, és mindenképpen célravezetőnek tartottuk azt, hogy legyen ennek

összegyűjtöttünk neveket, és
mind a munkáltatóktól, mind
a vállalkozóktól, önkormányzat részéről, önkormányzat
által fenntartott intézmények
vezetőitől névsort gyűjtöttünk
arra vonatkozóan, hogy kik lehetnek a leginkább érintettek
a koronavírus járvány negatív
hatásaival. Ezután Füstös János polgármester úr felkérte a
Csurgói Napsugár Egyesületet

gánszemélyekhez, azt kérve,
hogy akiknek módjukban áll
erejükhöz mérten anyagilag
támogatni a városunkban élő
hátrányos helyzetű családokat,
azok felajánlásaikat a Csurgói
Napsugár Egyesület által nyitott adománygyűjtő számlára juttassák el. Kollégáimmal
együtt, illetve az egyesületi
tagokkal együtt tehát kezdettől
fogva részt veszünk ebben a
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A koronavírus járvány hatására kialakult veszélyhelyzet
miatt sokan hirtelen nehéz
anyagi helyzetbe kerültek
Csurgón. Csurgó Város Önkormányzata, valamint a Csurgói Napsugár Egyesület ezért
közel egy hónappal ezelőtt
adománygyűjtési akcióba kezdett. Az adományok azóta is
folyamatosan érkeznek, az ös�szefogásnak köszönhetően így
számos rászoruló családhoz
juttathatnak el adománycsomagokat.
Arról, hogy hol tart most az
adománygyűjtés, Vassné Huszics Bernadett alpolgármester
asszonyt, a Csurgói Napsugár
Egyesület elnökét kérdeztük.

Mit lehet elmondani, mennyien figyeltek fel a felhívásra, és
mennyien akartak segíteni a
csurgói rászorulókon?
- A lakossági folyószámlára eddig 175.000 Ft jött, 5 vállalkozó,
illetve egyén adott kisebb-nagyobb pénzbeli támogatást.
Ugyanakkor fontos elmondani,
hogy 6 vállalkozó összefogásában, a Csurgó-Coop Zrt.-t megkérték, és ők 40 darab 3500 Ft
értékű csomagot készítettek,
melyek a múlthéten meg is érkeztek intézményünkbe a Kossuth utca 1.-be. A Vilkor Kft.,
a Csurgó Coop Zrt., SEFAG Zrt.
Csurgói Gyára, a Korontos Kft.,
a Nagy és Társa Kft., valamint a
TOPESA Kft. (vágóhíd) közösen
összefogott, és ők készítettek
40 csomagot. Ez is már a rendelkezésünkre áll. Ez mellett
lemondásra került a képviselői,
alpolgármesteri, és polgármesteri díj is, melyek majd szintén
az egyesület számlájára fognak
kerülni. Ebből pedig egy helyi
vállalkozó, Szabóné Bódis Edit
és férje segítségével, 150 darab 3.500 Ft értékű csomagot
tudtunk összeállítani, ami a
mai napra már össze is állt. El
is kezdtük a mai nap folyamán
már kihordani a csomagokat.
Nagyon fontos elmondani,
hogy elsősorban olyan személyek fognak most csomagot
kapni, akik a koronavírus miatt
a munkahelyüket vagy elvesztették, vagy részben kellett
munkaidőt csökkenteni, vagy
nem hosszabbították meg a
szerződésüket. Másodsorban,
különböző szociális intézmények vannak, nappali ellátások
például Csurgón is, mint fogyatékkal élők nappali ellátása,
idősek klubja. Ugye ez alatt az
idő alatt sajnos ők egyáltalán
nem tudták igénybe venni az
ellátást, ezáltal őket nagyon
sok hátrány érte, hiszen amúgy
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is egy nagyon hátrányos csoportról van szó. Valamint az
ő családtagjaikat is nagyon
hátrányosan érintette ez a dolog, hiszen itt is a szülők nem
tudtak munkába állni, sőt a mai
napig sem tudnak még munkába állni, mert még a mai napig
nincs arra kormány utasítás,
hogy mikor jöhetnek vissza a
nappali ellátásba az ellátottak. Úgyhogy szeretném kérni
a lakosság türelmét, mivel ők
fognak elsősorban adományt
kapni, illetve a nagyon-nagyon
kis jövedelműek. Nagyon fontosnak tartom, hogy a lakosság
türelmét kérjük ebben az ügyben. Ugyanakkor, nyilván ha
bárki, akár a szomszédságában,
családjában úgy értékeli, úgy
érzi, hogy ők ebbe a csoportba
tartoznak, akkor továbbiakban
is várjuk a jelzésüket.
Mit tartalmaznak a csomagok?
- A csomagok tartós élelmiszereket tartalmaznak, mint liszt,
étolaj, rizs, cukor, tea, citromlé,
konzervek, száraztészta stb.
Akik még szeretnének élni ezzel a lehetőséggel, élhetnek-e

még a jövőben, tehát folyamatos lesz-e ez az önkormányzati
segítségnyújtás, illetve összefogás általi segítségnyújtás?
- Igen, igyekszünk. A meglévő
csomagoknak nincs meg még
mindnek a gazdája. Beérkeznek
a telefonhívások, akár a családsegítőt, akár a gyerekjóléti
szolgálatot, akár a Napsugár
intézményt hívják. A felhívásunkat elérhetőséggel együtt
igyekeztünk minden háztartásba eljuttatni. Sokan élnek ezzel
a lehetőséggel, hívják a telefonszámokat, és azt követően
pedig igyekszünk kijuttatni a
családokhoz az adományt. A
későbbiek során is szeretnénk,
ha főleg a szociális intézmények civil egyesületeinek bevonásával folytatódhatna a
családok segítése. De azt is
azért elmondanám, hogy miután így koordinálva lett ez a
névsor, tehát az önkormányzat
részéről is megkaptuk a listát,
hogy pénzbeli támogatást ki
kap, aztán van egy központi
támogatás, melyből szinte havonta jön élelmiszer adomány
bizonyos családoknak, és azt
követően mi is ugye látjuk azt,

hogy kinek tudunk adni. Tehát
van egy összesített lista, hogy
ki az, aki több mindenben is
részesül. Így tényleg türelmet
szeretnék kérni a lakosságtól,
hogy aki ebben az évben már
több mindenben részesült, akkor azoknak a családoknak hig�gye el mindenki, hogy vannak
nagyon rossz állapotú, nagyon
rossz helyzetben lévő családok
pénz nélkül, nagy betegségekben, adott esetben fekvőbeteg
van a családban, otthon gondozás, otthon ápolni kell a családtagot, tehát elsősorban ők
fognak most kapni.
Meg lehet-e saccolni, hogy ez
Csurgón hány családot érinthet?
- Mi 190 csomagot fogunk kiosztani. Akkor tudok mondani majd pontos számot, hogy
ez elég volt vagy még többre
lenne szükség, miután minden csomag kiosztásra kerül.
A későbbiek során akár a kisnyugdíjasokat is igyekszünk
bevonni, ha tudjuk, de én erre
nem teszek ígéretet, mert ez
egy felelőtlen kijelentés lenne. Szeretném még azt is el-

mondani, hogy az mellet, hogy
190 csomagot fogunk kiosztani, vállalkozók, önkormányzati
képviselők, illetve polgármester összefogásával, ezen kívül
még a helyi vöröskereszt 20
csomagot osztott ki, a helyi karitász 10 csomagot fog kiosztani, erre majd a jövő héten fog
sorra kerülni, vagy e hét második felében. A Máltai Szeretet
Szolgálat 30 nevet adatott le
velünk, akinek vélhetően majd
ők fogják házhoz szállítani a
csomagokat. Illetve a Református Szeretet Szolgálat 100 vitamincsomagot adott, az pedig
az idősek között lett kiosztva.
Én azt gondolom, hogy összesítve elmondható, hogy a kellő
összefogás megtörtént, és azt
gondolom, hogy a várakozáson
felül is tudunk több családot
is ellátni. Türelmet kérünk a
lakosságtól, és igyekszünk eljuttatni olyan háztartásokba a
csomagokat ahol tényleg nagyon nagy, összetett, és halmozott problémák vannak.
SZB

Ózonos fertőtlenítést végeztek a Csurgói Egészségügyi Centrumban

Vegyszermentes ózonos fertőtlenítést végeztek a Csurgói
Egészségügyi Centrum teljes
épületében. A MRT CLEAN KFT
helyi vállalkozás felajánlásának köszönhetően 2020.05.07
és 08-án, 3 db ózongenerátorral megtörtént az épület fertőtlenítése, igazodva a szakrende-

lésekhez. A kezelt helyiségben
a fertőtlenítés alatt minden
ablakot és ajtót be kellett zárni, és a kezelés ideje alatt senki
sem tartózkodhatott a helyiségben. Az eljárás a helyiségek méretétől függően 40-60
perces ózonkezelést igényelt,
majd utána egy bő fél órás

szellőztetést követően a kezelt
helyiségek újra használhatóvá
váltak.
- Az ózongenerátoros fertőtlenítés
háromezerszer
gyorsabb és ötvenszer hatékonyabb mint bármilyen vegyszeres eljárás. Tekintettel a
jelenlegi vírusos helyzetre, a
MRT CLEAN KFT térítésmentesen végezte el a Csurgói Egészségügyi Centrum teljes épületének vegyszermentes ózonos
fertőtlenítését - hangsúlyozta
Marton Sándor ügyvezető tulajdonos. Továbbá elmondta:
Hatékonyan használhatók az
ózongépek mindenhol, ahol
a bakteriális és más szerves
szennyeződések és a hozzájuk
kapcsolódó szagok megszün-

tetése alapvető higiéniai követelmény, és ahol erre a célra
jelenleg káros vegyi anyagokat
használnak. Különösen ajánlott
azokon a munkaterületeken,
ahol sok ember csoportosul
mint például: egészségügyi
intézmények, szállodák, éttermek, iskolák, bankok, stb. - tette hozzá.
Füstös János Csurgó Város
polgármestere köszönetét fejezte ki Marton Sándor ügyvezető úrnak a közel százezer
forint értékű felajánlásért,
mely keretében elvégezték az
Egészségügyi Centrum vegyszermentes ózonos fertőtlenítését.
SZB
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Vitamincsomagot adományoztak a Csurgói Városi Szociális
Intézménynek

Füstös János Csurgó Város
polgármestere május 13-án, a
Magyar Református Szeretetszolgálat adományaként 100
darab multivitaminból álló csomagot adott át a Csurgói Városi
Szociális Intézménynek.
Füstös János elmondta: a
Magyar Református Szeretetszolgálat 100 darab multivitamint adományozott váro-

sunknak, ami Zabundia Szilvia
intézményvezető
asszonyon
keresztül a Csurgói Városi Szociális intézményhez került. Ez
a 100 darab vitaminból álló
csomag azt gondolom nagyon
fontos, hiszen folyamatosan
hangsúlyozzák, és azt hallhatjuk, hogy az idősebb korosztály
az, amelyet a leginkább védeni
kell, és az immunrendszerük

számára fokozottan biztosítani
kell, hogy minél erősebb legyen, és mindenféle vírusnak
ellenálló. Ezért az intézményvezető asszonnyal is egyeztetve, ez a vitamincsomag a
nappali ellátásba, illetve a házi
segítségnyújtásba beletartozó
100 családot érintve, 100 személyhez fog kerülni.
Azt gondolom, hogy ez egy
nagyon-nagyon fontos támogatás, hiszen fontos, hogy az
egészségünket ilyen formában
is tudjuk védeni. Szeretném
megköszönni a Magyar Református Szeretetszolgálatnak a
támogatását, és az adományát,
illetve itt szeretném felhívni a
figyelmet mindenkinek, arra
vonatkozóan, hogy a szeretetszolgálat felé lehet beküldeni egyéni kéréseket is. Én
egyeztettem a szolgálat veze-

tőjével. Ők általában nagyobb
közösségeknek kevésbé, inkább egyénileg, személyeknek
adnak támogatást. A jobbadni.
hu honlapon található egy
adatlap, ennek a kitöltése után
lehet egyénileg, támogatást
igényelni a rászorulók részére.
Ennek a kitöltésében, illetve az
elküldésében a Csurgói Városi
Szociális Intézménynek a dolgozói segíteni fognak. Akinek
ilyen jelegű kérése, kérdése,
esetleg problémája van, az
forduljon bizalommal az intézményhez, és azoknak a dolgozóihoz - hangsúlyozta Csurgó
polgármestere.
Az átadást követően Zabundia Szilvia intézményvezető
asszony köszönetét fejezte ki.
SZB

Kaslik Edit Emlékére Alapítványi Ösztöndíj
Pályázati Kiírása 2020.
Kaslik Józsefné 2005-ben ösztöndíjat
alapított tragikusan elhunyt lánya Kaslik
Edit emlékére.
Az ösztöndíj azzal a szándékkal jött létre, hogy támogassa az adott évben érettségizett, és felsőoktatási intézménybe felvételt nyert, valamely területen tehetséges
fiatal célbajutását.
Az alapító szándéka szerint az ösztöndíjat olyan tanuló nyerheti el, aki az eredményes középiskolai tanulmányai mellett, valamely szaktárgy (szaktárgyak) területén
tanulmányi versenyt nyert valamely művészeti ágban kiemelkedően tehetséges,
vagy valamely sportágban már bizonyította szorgalmát, kitartását és állandó lakóhelye Csurgón van. E szempontok mellett,
a tanuló szociális körülményei is szerepet
játszanak az ösztöndíj odaítélésekor.
Az ösztöndíj az első diploma megszerzéséig, illetve a mesterképzés idejére jár,
amennyiben a hallgató minimum 3-as
tanulmányi eredményt elér. Az ösztöndíj
havi összege a tanulmányi félév sikeresen
teljesítése esetén:
1. 3,0-3,49 tanulmányi átlag esetén 10

4

000Ft.
2. 3,5-4,49 tanulmányi átlag esetén 20
000Ft.
3. 4,5 tanulmányi átlag felett 30 000Ft.
A pályázatnak tartalmaznia kell
1. A tanuló adatait:
- A tanuló kézzel írt önéletrajzát
- Középiskolai tanulmányi eredményét, az
érettségi eredményét
- Tanulmányi verseny (versenyek), művészeti téren elért eredmények és a sport
terén elért eredményeket (ha van)
2. A felsőfokú intézmény nevét (kar, szak) –
ahol a tanulmányait elkezdi
3. A középiskolai osztályfőnök által írt jellemzés
4. A középiskola igazgatójának indoklását.
5. A család szociális helyzetének igazolását
6. Igazolást arról, hogy állandó lakása
Csurgón van
(Pályázati űrlap letölthető a www.csurgo.hu honlapról, vagy kapható a Csurgói

Közös Önkormányzati Hivatal portáján.)
A pályázat beadási határideje: 2020.
szeptember 1. 12 óra
A pályázatot személyesen vagy postai
úton a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal, 8840 Csurgó, Széchenyi tér 2. címre
kell eljuttatni.
A beérkezett pályázatokból a Kaslik
Alapítvány a Tehetséges Gyermekekért
Kuratóriuma választja ki a támogatásra érdemes tanulót, akivel, mint adományozó
szerződést köt.
Az ösztöndíj átadására az Őszi Fesztivál
alkalmával, ünnepélyes keretek között kerül sor.
Eger / Csurgó 2020. április 27.
Szőkéné Komenczi Anikó sk.
Kaslik Alapítvány a Tehetséges
Gyermekekért
Kuratórium elnök

AKTUÁLIS

Csurgó és Környéke • 2020 MÁJUS

A 100 éves trianoni döntés előestéjére…

A Magyarországra mért 1920-as trianoni békeszerződésnek nevezett diktátum
100. évfordulója a 2020-as év egyik legszomorúbb és legfájobb megemlékezéseként áll előttünk. A magyarság hatalmas
veszteségét okozó döntés az I. világháború
alatti magyar hőstettek és áldozatok ellenére is romba döntötte a nemzetet.
A területi veszteségek hatásai nem
csak az elcsatolt országrészekre, hanem
az anyaországra, annak egész területére,
így Csurgó és környékére is nagy hatással
voltak.
A Békeszerződés előtt a Magyar Királyság területe 325.411km2, lakosainak
száma 20.886.000 fő volt. A Békeszerződés következményeként az ország területe 92.863 km2-re, míg lakosainak száma
7.615.000 főre csökkent. Az elcsatolt részeken 7 ország osztoszott: Románia, Horvátország (Jugoszláviához), Jugoszlávia,
Csehszlovákia, Ausztria, Lengyelország és
Olaszország.
Elcsatolt területek és lakosság összesen: 232.448 km2 (71,5%), 13.271.370 fő
(63,5%).
Elcsatolás után megmaradt terület és
lakosság: 92.963 km2 (28,6%), 7.615.117
fő (36,5%).
Somogy megyét, és ezen belül is a
csurgói járást is súlyosan érintették a trianoni hatások. Hosszú évtizedekre kihatóa
a határsáv közelsége megakadályozta a
nagyobb fejlesztéseket. Az addig szomszédos horvát nyelvű településeket pl.:
Berzence – Góla, vagy Őrtilos – Légrád
szétvágta a határ. Családokat, rokonokat,
gazdasági egységeket, piacokat, birtokokat
választott el egymástól.
A magyar lakosság nem tudott belenyugodni a fájdalmas trianoni döntésbe. Az

1920-as évek végén még oly hevesen élt
a remény az ezer éves határok visszaállítására, hogy a helyi újság, a Belsősomogy
is minden címlapján a következő feliratot
jelentette meg:
„Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,
Hiszek egy Isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában.
Ámen”
A hivatalok:
„Csonka Magyarország - nem ország,
Egész Magyarország – mennyország.” – pecsétes felirattal adták ki az egyes okmányokat.
1928. november 18-án, 8 évvel a Magyarországot megcsonkító trianoni döntés
után országszerte tiltakozó rendezvényeket tartottak az elcsatolt területeket uraló utódállamok jubileumi ünnepléseinek
ellensúlyozására. A Csonkaország egész
területére szervezett megmozdulásokat a
Revíziós Liga irányította, amely 1927-ben
azzal a célzattal jött létre, hogy semmissé
tegye a trianoni határokat.
1928 novemberében a helyi újság egy
felhívást tett közzé, hogy a társadalom
minden igazságszerető rétegét megmozgassa egy közös kivonulásra. Csurgón
1928. november 18-án, vasárnap 3 órára
hívták a tiltakozókat a Hősök emlékművéhez.
A mozgósításnak köszönhetően a késő
őszi, de napsütéses délutánra rengeteg
ember gyűlt össze. A tiltakozó eseményen a csurgói társadalom minden rétege
képviseltette magát. Teljes személyzettel
kivonultak a hivatalok és az iskolák. Fejkendős paraszt nénik, kalapos bácsikák.
Tollas kalapos úriasszonyok, kemény kalpagos tanítók, tanárok, iparosok, cselédek
álltak vállvetve, hogy egységüket bizonyít-

va tiltakozzanak a méltatlan, igazságtalan,
csonkító trianoni döntések miatt.
Azonban a Revíziós Liga által szervezett
országos és helyi megmozdulások, - mint
tudjuk, nem vezettek eredményre.
90 évvel ezelőtt, ellenben ezek a csurgói emberek még mindig reménykedtek.
Bíztak a nagyvilág jó szándékában és lelkiismeretében, ahogy a Belsősomogy sorai
is írták:
„Megmozdult hát az egész nemzet, világgá kiáltja sorsát, fel fogja kelteni a világ
lelkiismeretét, amelynek jóvá kell tennie
azt az égbekiáltó igazságtalanságot, amelyet Trianonban oly könnyelmű rövidséggel
elkövetett. S ha van történelmi igazság, a
magyar nemzet igazsága az. El kell jönni
a napnak, amely közelebb hozza nekünk a
feltámadás óráját.”
Azonban ez az idő máig sem jött el. Sajnos még mindig Trianon árnyaival küzd a
Kárpát-medence, így 100 év múltán is vérző és fájó szívvel készülünk emlékezni a
magyarság legnagyobb tragédiájára.
VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA
Velünk élő Trianon…
Bús napja volt egykor ez a magyar nemzetnek,
sírása kezdődött szomorú szemeknek.
Bitang kezek átkos tollhoz nyúltak,
s új határt szabtak papíron e honnak.
Magyart a magyartól szétvágták vonallal,
pedig egy test volt az minden gondolatban.
S Nagy-Magyarország vesztette erejét,
siratta búsan csonka, fájó testét.
Ezer évnél is több volt itt a múltunk,
így feledni soha nem is tudunk!
Nagy-Magyarország! Szomorún siratunk!
De határon is átszól a testvéri szavunk.
Mert a szó oly szabad, mint a madár,
nem adhat gátat vonal írta határ!
Mert ki szabhatna tollal határt közibénk?
Mikor a szív azt mondja az ott mind a miénk!
Hisz Isten adta nekünk e gyönyörű szép hazát,
Ő vezette ide az első ős apát.
Küldte ide, hogy itt legyen lakhelye,
a születés földje, s örökös nyughelye.
Mert itt élt a magyar, s mindig itt a haza,
Nagy-Magyarország, a szívünkben maradsz!
Őseink örökét el nem felejthetjük,
szívünkből e kincset soha nem engedjük!
Míg csak egy magyar is lesz az ősi földön,
ide fog tartozni örökkön-örökkön!
Vargáné Hegedűs Magdolna
Csurgó, 2010. május 17.
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Sajtótájékoztatón számolt be 2020. május 20-án,
Füstös János polgármester Csurgó aktuális ügyeiről

A magyar kormány március
11-én veszélyhelyzetet hirdetett. Füstös János polgármester azóta hétről hétre, minden
szerdán sajtótájékoztató keretében számol be a Csurgót érintő aktuális ügyekről. A mostani
írásunkban a 2020. május 20-i,
szerdai sajtótájékoztatón elhangzottakat közöljük:
Tisztelt Csurgóiak!
Nagy tisztelettel köszöntök
mindenkit a mai sajtótájékoztatónkon. Néhány dologról szeretnék beszámolni önöknek.
Továbbra sincs Csurgó városában koronavírussal fertőzött
személy. Kettő személy van
jelenleg járványügyi megfigyelés alatt.
Az elmúlt héten már beszámoltam arról, hogy az adományszámlára befizetett pénzeszközből méteráru anyagot
vettünk, amelyből megkezdődtek a maszkoknak a varrása.
Ezek el is készültek, 1700 darab
maszk varrása megtörtént az
elmúlt hét folyamán és további még 300 darab maszk volt
raktáron, így összesen 2000
darab szájvédő maszkkal rendelkezünk. Így arra az elhatározásra jutottunk, hogy minden
Csurgói lakosnak szeretnénk
biztosítani szájvédő maszkot.
Ennek az lenne a menete, hogy
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a Csokonai Közösségi Házban
kellene átvenni ezeket a maszkokat, minden héten hétfőtől
csütörtökig, 9-12 óráig van lehetőség átvenni ezeket a szájvédő maszkokat, lakcímkártya
szükséges hozzá. Aki esetleg az
ismerősének, szomszédjának,
barátjának is szeretné átvenni
azt is jelezni kell, és a kollégák
át tudják adni. Illetve aki nem
tud elmenni, annak továbbra
is házhoz tudják szállítani a
kollégák. Azt gondolom, hogy
mindenféleképpen szükséges
a továbbiakban is ezeknek a
védőeszközöknek a felszerelése, és sajnos valószínű,
hogy hosszú évekre is be kell
rendezkednünk ezekből. Igaz,
hogy most már mindenhonnan
azt halljuk, hogy lassan további
könnyítések kapcsán, ez a veszélyhelyzet rövid időn belül
meg fog szűnni, mégis a közlekedési eszközökön, boltokban,
hivatalos helyeken is ajánlott,
és van ahol kötelező, ezeknek
a szájvédő maszkoknak a viselése. Én mindenkit arra kérek,
aki ezt megteheti, hogy bizalommal keressék kollégáimat
a közösségi házban, és minden
csurgói lakosnak próbálunk
segíteni, és ezzel a jelképes támogatással próbáljuk segíteni,
azt, hogy ezt az időszakot el
tudják viselni.
Az adományokról is volt szó

a múlt hét folyamán. Ahogy
ugye említettem, a Magyar
Református Szeretetszolgálat
által adományozott 100 darab
multivitamin került leszállításra és átadásra a Csurgói Városi
Szociális Intézmény vezetőjének. Ezeknek a kiszállítása az
elmúlt hét folyamán megtörtént. Tehát azok, akik rászorultak és bent voltak ebben a
körben, akiket a szociális intézmény feltérképezett, ők az elmúlt hét folyamán megkapták
ezeket a vitamin kiegészítőket.
Illetve a héten, hétfői napon
megkezdődött azoknak az adományoknak a kihordása, a Csurgói Napsugár Egyesület segítségével, amelyek a befolyt
összegből kerültek megvásárlásra, ahogy említésre került
150 darab, 3500 Forint értékű
adománycsomagnak a kiszállítása történt meg a napokban,
ezeknek a kiszállítása folyamatos. Illetve megkezdődött annak a 40 adománycsomagnak
is a kiszállítása, amit a helyi
vállalkozók - 6 helyi vállalkozó
állt össze - közösen állítottak
össze. Összesen 40 adománycsomag, a többivel együtt szin-

követően a pénteki nap folyamán történik meg a kiszállítása, a rászoruló családok részére. A Csurgói Katolikus Karitász
egyesület 10 darab csomagot
állított össze, és az ő ismeretségi körében adományozta
oda, juttatta el azokhoz a családokhoz, akik rászorultak.
Ezúttal is szeretném megköszönni mindenkinek a támogatást, és itt is szeretném
megemlíteni a Csurgó Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzatot és annak elnök asszonyát,
Horváthné Lakatos Máriának a
támogatását, miszerint az önkormányzat által költségvetési
rendeletben
meghatározott
összegből, ő 200.000 forintról
lemondott, ezt vissza is utalta az önkormányzat számára,
és az volt a kérése, hogy ezt a
200.000 forintot is a Csurgói
Napsugár Egyesület számlájára utaljuk át, ezt a következő
napokban fogjuk megtenni.
További rászoruló családoknak
tudunk ebből adománycsomagot venni. Hálásan köszönöm
neki is, és minden vállalkozónak, minden magánszemélynek, akár forintálisan, akár

tén kiszállításra került, illetve
fog kerülni, ezen a héten.
Továbbá a Máltai Szeretetszolgálat is 30 darab adománycsomagot készített össze
a csurgói rászoruló családok
részére. Ezeknek az átvételére,
holnap Pécsen kerül sor, és ezt

ilyen adománnyal támogatta
ezt a kezdeményezésünket. Köszönjük szépen a helyieknek,
és az országos civil szervezeteknek, segélyszervezeteknek
is, hogy támogatták a csurgói
lakosokat.
Szeretném
tájékoztatni
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önöket továbbá arról, hogy az
óvodában és a bölcsődében
továbbra is működik az ügyeleti rendszer. A tegnapi naptól
kezdve, a bölcsődei dolgozók
az eredeti intézményünkben,
tehát a bölcsődében várják a
kisgyerekeket. Tehát ugyanúgy történik ott is az ügyeleti
ellátás. Az elmúlt hetekben
megtörtént a tisztasági festés,
karbantartás, tehát nyári leállás így most nem lesz ebben
az intézményben. Ügyeleti
rendszerben egyelőre működik
a bölcsőde és az óvoda is. Az
óvodában 5 csoportban látják
el a kollégák, az óvodás korúak
ügyeletét.
Az országos jogszabályokhoz illeszkedve Csurgón is
megkezdődött az a folyamat,
miszerint az éttermeknek, a
kávézóknak nemcsak a kerthelyisége, hanem a belső tere
is, a belső helyiségek is kinyithatnak és látogathatók. Tehát a
csurgói éttermek és a csurgói
kávézók is megkezdték a belső terüknek is a megnyitását
a lakosok és a vendégek előtt.
Természetesen az a kérés, hogy
mindenki az előírásokat betartva, védőtávolságokat, az előírt
maszknak a viselését, ahogy
azt az alkalom és a lehetőség
adja, azt tartsák be.
Arról is be tudok számolni,
hogy szép lassan visszarendeződnek az intézményekben is,
egy-két intézményben az élet,
és újraindul. Elsőként a Csurgó
Járási Család- és Gyermekjóléti
Központ és Szolgálat, családsegítő intézmény Kossuth utca 1.
szám alatt lévő intézmény kezdi meg jövő héttől a működést,
várja az ügyfeleket, abban a
munkarendben, és abban az
ügyfélfogadásban, ahogy tette
ezt a március 16-i állapot előtt.
Kérem, hogy az intézményvezetővel, illetve az ott dolgozókkal szíveskedjenek egyeztetni,
nemcsak Csurgón, hanem a járás többi településén is újraindul az intézménynek ez a szolgáltatása. Az önkormányzatnál
is a jövő héttől visszatér az az

ügyfélfogadási idő, ami a márciusi állapot előtti időszak, itt
is az a kollégák kérése, hogy az
előírásokat, védőtávolságokat,
higiéniai szabályokat mindenki tartsa be, és ugyanaz szerint
az ügyfélfogadási rend szerint
várjuk a lakosokat, és az ügyfeleket.
Szeretnék beszámolni arról is önöknek, hogy az elmúlt
hét folyamán megkeresett a
Nagyatádi Kórház igazgatója,
illetve az operatív igazgatója,
miszerint ismert előttünk az a
tény, hogy néhány hónappal
ezelőtt a Nagyatádi Kórház egy
CT-vel gazdagodott, és néhány
héttel ezelőtt ennek a CT-nek
az ellátását nemcsak a fekvő
betegek, hanem a járóbeteg el-

téssel is megtudjuk erősíteni
ezt a véleményünket.
Tájékoztatom továbbá arról
önöket, hogy június 1-ével, illetve június 15-ével további
közfoglalkoztatotti programok
indulnak, első körben azoknak,
akik a járvány miatt veszítették
el a munkahelyüket, de nemcsak azoknak, mindenkinek, aki
úgy érzi, hogy ebbe a programba szeretné, hogy bekerüljön,
kérem szíveskedjen keresni a
kollégáimat, és ők próbálnak
segíteni. Természetesen itt
vannak előírások, jogszabályi
feltételek, amiknek meg kell
felelni. Amennyiben ezek rendelkezésre állnak, akkor lehetőség van arra, hogy a június
1-ével, illetve 15-ével induló

látásban résztvevők is megilletik. Az a kérése az igazgatónak,
illetve a Nagyatádi Kórháznak,
hogy nyilatkozzunk Csurgó
városa, illetve a többi Csurgó
városban lévő település, hogy
a Nagyatádi ellátási körzethez szeretnénk csatlakozni a
CT ellátásra, alkalmazása kapcsán. Ehhez kapcsolódóan egy
nyilatkozatot fogunk eljuttatni
igazgató úrhoz, a Barcsi és a
Csurgói járás felé érkezett ez
a kérés, hiszen fontos lenne
az, hogy ez idáig a kaposvári
Kaposi Mór Kórház, illetve a
Toponári CT-hez való bejutás
helyett, Nagyatádra kelljen
ilyen vizsgálatra elmenni a
Csurgóiaknak, úgyhogy ezt a
nyilatkozatot, az elkövetkezendő napokban megfogjuk tenni.
Amennyiben szükséges, akkor
természetesen testületi dön-

programhoz csatlakozni tudjanak.
A képviselő testületnek
május 31-ig kellett volna dönteni a város tulajdonában lévő
Kft.-k beszámolóinak az elfogadásáról. A kialakult helyzet
kapcsán, ennek a beszámolónak az időpontja szeptember 30-ra tolódott ki. Egy
jogszabályváltozás lehetővé
tette azt, hogy szeptember 30ig kell ezeket a beszámolókat a
Kft.-knek megtenni, így majd a
szeptemberi ülésen fogja ezt a
képviselő testület megtárgyalni. Tehát most május hónapban
az önkormányzati Kft.-knek a
beszámolói nem kerülnek beterjesztésre.
Végezetül szeretném még
tájékoztatni arról a lakosokat,
hogy beadásra került egy pályázat, az önkormányzat mű-

ködési támogatásának a segítésére, hiszen ahogy korábban
említettem, egy reorganizációs
programot állítottunk össze
kollégáimmal néhány héttel
ezelőtt. Ez a reorganizációs
program a belügyminisztérium
államtitkárságára beküldésre
került. Ők azt a választ adták,
hogy egy pályázatot kell benyújtanunk, egy rendkívüli,
önkormányzati
támogatásra, egyébként minden évben
van erre lehetőség, de most
ezt korábban szándékozunk
benyújtani. Várhatóan vagy a
hét folyamán, vagy a jövő hét
folyamán ezt a pályázatot be
tudjuk nyújtani, a szükséges
döntés megszületett, és bízunk
abban, hogy amennyiben beadásra kerül ez a pályázat, ami
az önkormányzatnak a működési támogatását, likviditását
fogja segíteni, hogy gyorsan és
remélhetőleg pozitív döntés
fog születni.
Döntés született arra vonatkozóan is, pontosan a pénzügyi
likviditásnak a megőrzése,
egyensúlyának a megtartása
miatt, hogy a folyószámla hitelkeretet további 10 millió forinttal megnöveljük. A
szükséges döntés megvan, a
számlavezető még kockázatvállalási mutatót, illetve számításokat végez, és amennyiben megfelel az önkormányzat
ezeknek a számításoknak, úgy
június 1-től, a jelenlegi 40 milliós folyószámla hitelkeret 50
millió forintra fog emelkedni.
Ez szükséges ahhoz, hogy az
önkormányzatnak a további
biztos pénzügyi egyensúlya
kiszámítható és biztonságos
legyen.
Ezek a döntések, illetve intézkedések születtek az elmúlt
héten. Én mindenkinek jó erőt,
egészséget és kitartást kívánok! Bízzunk abban, hogy rövidesen, tényleg mindenféle korlátozás országos szinten, így
Csurgón is feloldásra kerülhet,
és visszatérhet az élet a régi
kerékvágásba. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet.
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Betegtájékoztató a járóbeteg-szakellátás 2020. május 04-től érvényes
rendjéről a Csurgói Szakrendelőben

Értesítjük Tisztelt Betegeinket, hogy fokozatosan újraindulnak járóbeteg-szakellátásaink. Ezzel egyidejűleg a korábban
kiadott előjegyzések érvényüket vesztik!
Az újraindított szakrendelésekre az
alábbi lista szerinti rendelési időben és telefonon kell új előjegyzést kérni, és hívha-
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tóak telefonos konzultáció miatt! Kérjük,
minden szakrendelésünkre csak előjegyzési időpontra érkezzen! Beutaló köteles
rendeléseinkre a Csurgói Egészségügyi
Centrum részére címzett, érvényes, 90
napnál nem régebbi beutalóval kérjen időpontot!
Abban az esetben, ha a telefonos konzultáció során az orvos úgy ítéli meg, hogy
a személyes megjelenés/vizsgálat is szükséges és indokolt, akkor időpontot (előjegyzést) fog adni. Az ellátásokon kizárólag a
fentiek szerinti, előzetes telefonos egyeztetés alapján pontosan meghatározott,
illetve a szakorvos által előjegyzett időpontban kell és lehet megjelenni!
Érkezéskor a recepción hőmérsékletmérés mellett kérdőíves előszűrés törté-

nik. Amennyiben az elmúlt 2 hétben a beteg COVID 19 fertőzésre gyanús tüneteket
észlelt magán (hőemelkedés, láz, köhögés,
fulladás, izomfájdalmak, hasmenés, indokolatlan gyengeség, ízérzés-szaglászavar,
kötőhártya gyulladás) akkor az egészségügyi személyzet és a betegtársak egészségének megóvása érdekében orvos-beteg
találkozóra nem kerülhet sor! Ilyen esetekben telefonos konzultáció jöhet szóba.
Intézményen belül szájmaszk használata kötelező! Indokolt esetben a beteggel
maximum 1 kísérő érkezhet! Járványügyi
előírás a megfelelő, minimum 1,5 méter
távolság megtartása várakozás közben. Ha
erre nincs mód az épületben, készüljenek
fel az épületen kívüli várakozás szükségességére időjárástól függetlenül!
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Középpontban a családok
Május minden esztendőben a családok hónapja.
Kezdődik Anyák napjával
és befejeződik a Gyermeknappal. A két ünnep közé
pedig beékelődik a Család
Nemzetközi Napja, amit
az ENSZ kezdeményezésére 1994 óta minden évben május 15-én
tartunk. Felhívja a figyelmet a családra, a
társadalom legfontosabb intézményére.
A család a biztonság, a sziklaszilárd alap,
tápláló forrás, amiből az ember későbbi
tudását, viselkedésnormáit, erejét kapja.
Itt alakulnak ki az alapvető érzelmi viszonyulások, készségek, a szabályok elfogadásának képessége, a beilleszkedési praktikák, egyszóval az egész életvitel alapja.
Sajnos a múlt század nyugati országaiban
fellépő emancipációs mozgalmaknak nem
csak pozitív hozadékai voltak, hanem
olyan negatív társadalmi változásokat is
előidéztek, amelyek a családokat alapjaiban rengették meg. Kezdődött ez a nők
önállósági, önmegvalósítási törekvéseivel,
a házasságok és a gyermekek számának
csökkenésével. Ezt követte a családi szerepek felcserélődése, melyben alapnak tekinthető az apa családfenntartó és az anya
támogató, összhangteremtő, háttérmunkát
végző tevékenysége. Az ellátórendszerek változása, a munkahelyek elvesztése
miatti létbizonytalanság, a versenyképes
jövedelem megszerzésének kockázatai,
továbbá a lakáshoz jutás körülményeinek
nehezebbé válása mind a gyermekvállalási kedv mérséklődéséhez, a gyermeknevelés anyagi körülményeinek nehezebbé
válásához vezettek. A rendszerváltás után
felerősödtek a termékenység csökkenése
irányába ható folyamatok és a munkaerőpiacra belépő fiatal felnőttek közül sokan
a gyermekvállalás elhalasztása vagy elutasítása mellett döntöttek. A létbizonytalanság (a 2007/2008-gazdasági válság), sok
ember esetében a társadalmi kirekesztettség, vagy egyszerűen a laza erkölcsű gondolkodásmód, a normák hiánya, létrehozta
az egyszülős (amely kialakulhat akár az
egyik szülő hosszú külföldi munkavállalásával is), vagy éppen a több család felbomlásából kialakuló mozaik családokat. Ez a
tendencia hazánkban – mely talán köszönhető az új családtámogatási rendszernek,
gazdasági ösztönzőknek – csökkeni látszik.

A család a védőháló a
gyermekek számára, az
első szocializációs közeg.
Meghatározó feladata a
különböző - felnőtt - szerepekhez kapcsolódó magatartásminták átadományozása, értékközvetítés,
normaátadás. A szülői viselkedésminták
belülről szabályozzák a gyermek magatartását, elraktározódnak. Azok is, amelyeket
tudatosan nem tanítanak meg nekik. Ezt
hangsúlyozza Müller Péter is a következő
idézetben:
„Szülőnek lenni azt jelenti, hogy az ember egész látható és láthatatlan lényével
szüntelenül hat és vizsgázik – ami jó bennünk és tiszta, ami rossz és koszos: továbbadjuk. Állandó adásban vagyunk, akkor is,
ha nem tudjuk. Sőt, főleg akkor!”
Különösen igaz ez ma. A koronavírus
járvány összezárta a szűk családot. Egy
olyan helyzetbe kényszerítette az emberiséget, amely visszaidézi a régmúlt időket,
ahol a családok tagjainak sűrűbb volt az
érintkezése, ahol a szülők szerepe valóban
tetten érhető. Az eddigi rohanó élettempó
lelassult, anyák és apák újra átélhetik valódi feladataikat. Bár mindenki aggódik a
családtagjai egészségéért, az anyagi körülmények, a megélhetés miatt, egyre többen
vallják, szüksége volt a világnak egyfajta
„pihenésre”.
Mikor volt ilyen összetartás, összetartozás a családokban? Mert ebben a nehéz
helyzetben csak a családunkra számíthatunk! Az édesanyáknak a munkahely és az
otthoni teendők mellett mikor jutott en�nyi ideje a gyermekeivel való törődésre,
beszélgetésre? Mikor volt utoljára ideje
a hétköznapokban minőségi időt tölteni
főzéssel, lakása, háza, udvara, telke csinosításával? Mikor volt ideje önmagára? Az
édesapáknak volt-e eddig szerepe gyermeke tanításában, nevelésében? Mikor
töltötte ideje nagy részét a családjával?
Volt –e idő közös reggelikre, ebédekre, vacsorákra? Hogy nincs kire bízni a gyereket?
Az eltelt három hónap alatt, ha eddig nem
is érzékeltük, most már biztosan tudjuk,
mennyire fontosak a nagyszülők, hogy nélkülük az élet elképzelhetetlen!
Talán egy kicsit mindenki rádöbbent, ha
a világ meg is állt egy kis időre, a család,
szerettei ott vannak mellette. Most jött

„Este jó, este jó, este mégis jó.
Apa mosdik, anya főz, együtt lenni jó”
Zelk Zoltán

el az ideje a szülői szerepek megmutatásának, megvalósításának. Ez gyermekeink
érdeke! Most a családok is vizsgáznak. És
csak akkor lesz sikeres a vizsga, ha ebben a
zárt világban apró csodákat viszünk a mindennapokba. Az elfeledett simogatásokat,
öleléseket, dicséreteket, meleg tekinteteket, mosolyokat, puszikat, csókokat. A
szeretetet, ami akkor is ott van, ha a másik
valamit nem tökéletesen csinál, ha hibázik.
A szeretetet, ami mindig ott bujkált, csak a
rohanó világban elfelejtettük, túl fáradtak
voltunk, vagy nem volt időnk kimutatni.
Ezekre az apró, mindennapi csodákra gondolok!
„Higgyétek el, úgy kell a léleknek az
étel, miként a testnek. A lelki táplálék pedig az egymással való törődés”
Prof. Dr. Bagdy Emőke
(BV)
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Online oktatás a Csurgói Eötvös József Sportiskolai Általános Iskolában

Fotóválogatás az 1. b-sek napközis foglalkozásaiból
2020. március 13-án este
Orbán Viktor miniszterelnök
Úr bejelentése szerint a koronavírus-járvány miatt március
16-tól az oktatás, előre nem
látható ideig digitálisan megy
tovább, a tanulók és a tanárok
otthonról végzik munkájukat. A
hirtelen kialakult helyzet hatására mindenkiben kérdések sokasága merült fel. Diákoknak,
szülőknek és pedagógusoknak
is váratlan helyzet teremtődött. Történelmi pillanat, történelmi feladat, amelyből csak
akkor jövünk ki eredményesen,
ha alaposan átgondolunk mindent. Sokszor figyelmeztetjük
tanulóinkat az internet veszélyeire, most azonban hasznosnak bizonyult, hogy iskolai
Facebook oldalunkon minden
információt meg tudtunk osztani, kapcsolatot tartva diákjainkkal és szüleikkel.
Az első hétvége a szokott
rutin feladatok mellett mindenkinek a felmerült kérdések
átgondolásával telt. Hogyan
tovább? Alsós tanulóinkra is
gondolni kell, első osztályban
írás - és olvasástanítás zajlik,
a kisebbek több segítséget
igényelnek. Fontos, hogy minden feladat el legyen látva, a
tanulókat továbbra is mi foglalkoztassuk. Napközi, könyvtár,
fejlesztő foglalkozások virtu-
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álisan működjenek továbbra
is. A digitális oktatás megváltozott körülmények miatti változatlan munkavégzést jelent
pedagógusainknak és tanulóinknak is. Az oktatás tehát
a mi feladatunk továbbra is!
Akkor vagyunk a legeredményesebbek, ha nem a szülőket
terheljük, azaz nem feladatokat, óravázlatokat küldünk, hanem tanulóinkkal egy virtuális
osztályteremben
dolgozunk
tovább. A digitális oktatás
alapfeltétele amúgy is egy pedagógiai módszertani változtatás, amelyet már sokan művelünk, de nem gondoltuk volna,
hogy ilyen hamar mindenkit
belekényszerít az élet.
A hét elején már mintát tudtunk mutatni kollégáinknak a
minőségi digitális oktatás irányába. A ZOOM oktatási platform igényli a legalapvetőbb
technikát, a legprimitívebb
okostelefonon is alkalmazható. Visszagondolva a reggeli
aulai jelenetekre, ahol sorakozóig mindenki a telefonját
babrálta, ez bizonyult a legkézenfekvőbbnek. Okostelefon
mindenhol van, az internet ma
már alapszükséglet minden
családban, így maradéktalanul
tudjuk biztosítani az eszközzel,
infrastruktúrával rendelkező
tanulóinknak a minőségi di-

gitális oktatást. Nem hárítunk
rá mindent a szülőkre, ezért
változatlan órarend szerinti
munkavégzésben dolgozunk,
személyes kontaktban tanulóinkkal. Az alap platform mellett
dolgozatíráshoz a Redmenta
feladatlapkészítő alkalmazást
használjuk. Pár tantárgy nélkülözi a személyes kapcsolatot, ezek a ClassRoom oktatási
rendszerben valósulnak meg.
Természetesen adódtak nehézségek is. Vannak hátrányos
helyzetű tanulók, akik a normál
tanítás során is sok problémával küzdenek. Már az első
hetekben sikerült szponzort
találni az eszközzel nem rendelkező tanulóinknak: segítségével laptopot, notebook-ot,
iPhone-t kaptak diákjaink. Ezúton is köszönetet mondunk
a felajánlónak, Claessens Peternek. Az eszközgondokon
kívül csekély számban vannak
egyéb technikai problémák,
így pár tanulónak postázással
tudjuk megoldani a feladatok
kiküldését. Nyilván akadnak
nálunk is próbálkozások a tanórákról való hiányzásokra, de
pedagógusok gyors jelzései és
a Csurgó Járási Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat
munkatársainak együttes munkája ezeket időben megoldja.
Örülünk, hogy tanulóinkat
már az első napokban el tudtuk
érni. Érezték, hogy továbbra
is együtt van dolgunk. Ha más
helyzetben is, de továbbra is
együtt kell működnünk, ha a
tanév elején kitűzött céljainkat
szeretnénk megvalósítani.
Örülünk, hogy az osztályközösségek nem estek szét,
ebben természetesen nagy
szerepük van az osztályfőnököknek, akik nagyban segítik
a szaktanárok, osztályban tanítók munkáját. Örülünk, hogy
változatlanul a munkarend bevezetésétől működik a digitális

napközi. Jó érzéssel tölt el minket, hogy délután is igénylik mind a gyerekek, mind a szülők
- a tanulási segítségen kívül a
beszélgetéseket, közös játékokat, közös kézműves foglalkozásokat. Iskolánk Facebook
oldalán folyamatosan teszünk
ki munkáikból, amelyek alapos,
precíz munkavégzésekről tanúskodnak.
Örülünk, hogy van virtuális
könyvtárunk, ahol jókat lehet
beszélgetni Erzsi nénivel, akár
egy meséről, egy könyvről vagy
egyéb, személyes élményekről.
Örülünk, hogy gyógypedagógusunk és pedagógiai as�szisztensünk nem engedték
el a sajátos nevelési igényű
tanulóink kezét, így változatlan munkarendben fejlesztő
foglakozásokat tudnak tartani
most is.
Örülünk, hogy pedagógusaink úgy oktatnak digitálisan,
mintha mindig ezt csinálták
volna.
Örülünk, hogy nem okoz
gondot a digitális vezetői
megbeszélés sem. Munkaközösség-vezetőink
határozott
munkája jelen helyzetben is
nélkülözhetetlen.
Örülünk, hogy sok pozitív
szülői visszajelzést kapunk.
Köszönhetjük ezt annak, hogy
kezdettől fogva az volt a cél,
hogy ne a szülőket terheljük,
a tanítás és tanulás legyen továbbra is a pedagógusok és a
tanulók feladata.
Úgy gondolom, hogy iskolánk pedagógusai és tanulóink a 2019/2020-as tanév
nem tervezett ,,vizsgáján”
nagyon
jól
szerepelnek.
KÓSZ TÜNDE
INTÉZMÉNYVEZETŐ-HELYETTES
CSURGÓI EÖTVÖS JÓZSEF
SPORTISKOLAI
ÁLTALÁNOS ISKOLA

HELYTÖRTÉNET
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Csurgói Nagyasszonyok IV.
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.
Leichthurmi Leicht Erzsébet
Leichthurmi Leicht Erzsébet, az 1905 szept. 1-től működő polgári leányiskola igazgatói székét 1911-től vette át. A győri elemi
iskolai tanítóképző és a budapesti polgári iskolai tanárképző elvégzése után két évvel, 1909-ben került tanárnak Csurgóra, majd
1911-től már az igazgatói állást töltötte be.
A polgári leányiskola, mint intézmény óriási jelentőséggel bírt
a nők képzésében, a tovább tanulás lehetőségeinek biztosításában. A polgárosodó Csurgó és környékének igényeit jelezte, hogy
az intézet növendékeinek száma évenként 45—60 között váltakozott.

Végzős polgári iskolás leányok 1930-ban.
Az ülő sorban középen Leicht Erzsébet igazgatónő.
Leicht Erzsébet, mint példaértékű pedagógus sokoldalúan támogatta nem csak a leányok tartalmi tudásának bővítését, hanem
személyes példáján keresztül az egészséges, modern női viselkedés és szokások megalapozását. Az egészségügyi felvilágosítás
mellett a korszerű háztartási ismeretek elsajátítását is szorgalmazta.
Pedagógusi és civil létében is küzdött a nők cselédsorban
tartása ellen. Szembe mert szállni bizonyos olyan irányzatokkal
is, melyek ellenezték a nők képzését attól tartva, hogy majd bizonyos úri rétegek nem kapnak olcsón cselédeket. Tanársága és
igazgatósága alatt sok szegény sorsú leánynak segített a tovább
tanulásban is.
Széleskörűen részt vett Csurgó társadalmi életében is. Az első
világháború idején a Csurgói Vörös Kereszt Egylet titkáraként aktívan dolgozott a hadikórházak sebesültjeinek ellátásában. Munkájának elismerésére 1916 januárjában Ferencz Salvator főherceg, mint az osztrák-magyar Monarchia Vörös Kereszt egyleteinek
védnökhelyettese, a háború alatt a katonai egészségügy körül

szerzett kiváló érdemeinek elismeréséül a Vörös Kereszt hadiékitményes ezüst díszérmét adományozta Leicht Erzsébetnek,
mint a Csurgói Vörös Kereszt Fiókegyleti titkárnak. Az 1916 áprilisában megtartott Vörös Kereszt Egyesületi közgyűlésen a megyei
választmányba is delegálták, mint csurgói küldöttet.
Az 1936-ban választották meg a Lorántffy Zsuzsanna Leányegyesület elnökének, mely egyesület élén, 1944-es nyugdíjazásáig folyamatos, széleskörű tevékenységet fejtett ki a fiatal nők
felkarolása, taníttatása és munkába állítása érdekében.
Dr. Bajházy Amália
Dr. Bajházy Amália 1937-ben Sásdon született. A Pécsi orvostudományi Egyetem elvégzése után a Nagykanizsai kórház gyermekosztályán dolgozott. Csecsemő és Gyermekgyógyászati szakvizsgáját 1967-ben szerezte meg.
1969-ben került Csurgóra, ahol 1995-ös nyugdíjazásáig fáradhatatlan, lelkiismeretes munkássággal látta el gyógyító feladatait. Mindennapos mnkája mellett nagy szerepet vállalt az itt
élő emberek egészségügyi felvilágosításában, különösen a fiatal
édesanyák és gyermekeik egészségkultúrájának kiépítésében.
Az orvostudomány fejlődésével folyamatosan bővítette tudását.
Számtalan alkalommal tartott felvilágosító, tájékoztató, az egészséges életmódot
népszerűsítő rendezvényeket, előadásokat.
1984. júliús 1-től lett
Csurgó főorvosa, majd 1986.
januárjától az Egyesített
Egészségügyi Intézmény alapító vezetője.
1980. augusztus 20-án,
a népfrontmozgalomban, a
lakóhelyi közéletben kiemelkedő munkát végzők elismerését, a Népfrontmunkáért
Dr. Bajházy Amália 2011-ben a
kitüntető jelvényt vehette át
Csurgó Közéletéért
dr. Bajházi Amália, a csurgói
kitüntető cím átvétele után.
elnökség tagjaként.
Szinte nincs olyan csurgói család, kinek ma már felnőtt gyermeke ne fordult volna meg gyógyító kezei között. Minden családot, gyermeket névről ismert. A kicsik panaszaival bármikor fel
lehetett keresni, nem csak tudásával, de nyugtató szavaival is
gyógyított.
1995 őszén vonult nyugdíjba. Sok évtizedes munkásságáért,
2011 márciusában az akkori képviselő-testület javaslátára Csurgó
Város Közéletéért kitüntető címet vehette át.
2013. október 25-én számtalan hálás egykori kisgyermek és
szülő kísérte utolsó útjára a József Attila utcai temetőbe.
VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA

11

KULTÚRA

Csurgó és Környéke • 2020 MÁJUS

Menedék
Nem értjük a világot,
de a világ befogad minket,
hiszen nem tehet mást,
és ha egyszer végre megértjük,
már nem ugyanazok leszünk.
A belső csendből kiléptem!
Teraszon ülve hallgatom
a kinti világot.
Ketten ülünk a kerti székben,
Cirmi és én, simogató naplementében.
Gépek zajával, szél segédletével
pörölnek az apró nyírfalevelek.
Madarak fürkészik a frissen hantolt földet.
Lassan elcsendesednek a neszek,
elülnek a tyúkok, verebek.
Egy kis vadméhe keresi,
a szélhárfa körül az esti menedéket,
elszáll majd visszatér, beköltözik
a bambusz üregébe.
Büki Imre

Balogh Veronika
Anya
Már akkor érzi jöttöded,
Mikor aprócska szíved sem dobog,
Kilenc hónapig testével óv téged,
Küzdelmes idő, de hidd, nagyon boldog.
Mikor eljön az ideje a nagy találkozásnak,
Boldogan mutat meg minden rokonnak, barátnak.
Könnyes szemmel csókolja minden apró ráncod,
Büszkén néz rád, óvja minden álmod.

Nagycsütörtök, Nagyszombat és Nagypéntek,
a legszolgább, Ki szamárháton jött elétek,
nem ismertük fel sohasem a kegyelmet,
Jézus sírt, Jeruzsálem felett.
Nagycsütörtök, Nagyszombat és Nagypéntek.
Az alkalmat keressük, az alkalmat várjuk,
az árulás alkalma;
A jólét árulása, a dicsőség árulása,
a hatalom árulása, szeretet árulása, lelkünk árulása.
Nagycsütörtök, Nagyszombat és Nagypéntek.
Az utolsó vacsora, kevés van a világban,
mely nem volt korán és nem késett.
„A Mester üzeni: Az én időm közel van;”
Nagycsütörtök, Nagyszombat és Nagypéntek.
Az én gondolatom, az én beszédem és cselekedetem.
Teremtés három ereje, így lesz nektek eledel,
az én testem és az én vérem.
Lemosta bűneinket az égi küldött, a nagyhéten.
Nagycsütörtök, Nagyszombat és Nagypéntek.
Jézus félt …
Olajfák hegye, Gecsemáné kert; emberi-isteni.
Maradjatok velem, virrasszatok velem!
Nagycsütörtök, Nagyszombat és Nagypéntek.
Árulás, csók, a sötétség órái eljőnek.
Sokan elfutnak előled,
ó világosság, amitől annyira féltek!
Igazság, hol-hol van a te fehér inged?
Nagycsütörtök, Nagyszombat és Nagypéntek.
Ki viselt királyként töviskoronát?
Ma holló száll fel galamb helyett,
az új idők bárkájából.

Ahogy cseperedsz, legyen kívánságod bármi,
Magát háttérbe szorítva, nyomban teljesíti.
Retteg, hogy elesel, veled sír, ha elbuktál,
Együtt nevet, ha örülsz, s ölel, hogy szinte fáj.

Mit értettünk meg a feltámadásból!?
Veletek vagyok ne féljetek.
Szeretet élteti az életet,
s míg élünk, minden nap,
Nagycsütörtök, Nagyszombat és Nagypéntek.

Oltalmazó keze, mint a Szent Szűzé,
Téged véd, kísér örökké.
Szíve mélyén azt kívánja,
Terjedjen ki rád mindig óvó szárnya.

Nagycsütörtök, Nagyszombat és Nagypéntek.
Örök titok fenn az égben,
a megmondható Mindenhatóé,
hogy mikor ölelhetlek át örökre én.

Az idő elszáll, s te hálából csak azt adhatod,
Hogy ősz haját simogatod, ráncos kezét csókolgatod.
Csókolgatod százszor és ezerszer,
De egy sem ér fel, a tőle kapott élettel.
Csurgó, 2020. 04. 26.
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Száz éve kerültünk határszélre I.

Aki Zágráb központjában
sétál, ma is otthon érezheti
magát, mintha csak Budapest
utcáit róná. Azt mindenki tudja, hogy Horvátország csaknem
ezer évig a Magyar Királyság
része volt, még ha csak a király
személye kötötte is össze a két
országot. A két nép jól megélt
egymás mellett. Talán Jellasics
személye oszt meg legjobban
bennünket. Egy ideig én sem
értettem, miért kellett a Fegyveres Erők Napját szeptember
29-ről a pákozdi győzelem
napjáról, Buda visszavívásának
májusi emléknapjára tenni. Ha
viszont belegondolunk, hogy
történelmünk során csak egyszer álltunk hadban a horvátokkal, és miért pont ezt kell
ünnepelnünk, megértettem.
Csak most, őseim életútját
kutatva derült ki, hogy anyai
dédanyám, Horváth Erzsébet
testvére, Horváth Katalin, lánya, Tóth Katalin, amikor férjhez ment a Góla és Gotála
közötti Szállásokra, Pinterics
Jánoshoz, nem gondolta, hogy
egyhamar nem láthatja hozzátartozóit. Amikor megnyílt
a határ, és ki lehetett menni
az 1960-asévekben Jugoszláviába, az utódok átjöttek Gyékényesre, de amikor én is alhattam a szállásoki házukban,
Katica néni már nem élt. Reg-

gel Kaproncába indultam, és
hallottam amint a lánya, Mariska néni azzal utasította rendre
az egyik tyúkját: „A kórság vigyön el!”
Azokban az években nagy
volt a kishatárfogalom. Öcsém
apósának unokatestvére is
Szállásokra (Otocska) ment
férjhez. Sokszor voltam nála és
lányainál, Gólában, Gotálában
és Jeskóban. Moszkvából még
egy horvát nyelvű képeslapot
is küldtem neki. Kapronca főterén sok csurgói megfordult
a Josip Kras cipőboltban. Ott
Telic Jancsi magyarul köszöntötte őket. Ő szintén szállásoki, a Dráva-partján a Kis Gyékényesben lakott. Gyakran át
is jött gyékényesi rokonaihoz,
Borcsek Jancsi családjához.
A Habsburg- Birodalomba tartozó Magyarországnak
alig kellett határkérdéssel
foglalkoznia, mégis „mivel a
Habsburgok magyar királyok
is voltak, a Magyar Királyság
határai sem voltak számukra
közömbösek.” Az 1867-es kiegyezést követően azonban
megváltozott a helyzet. Erre az
időpontra tehető a modern értelemben vett határvonal megjelenése. Az ország határait a
szomszéd országokkal közösen
pontosították. A magyar- horvát határon 1914- 1916 között

folyt pontosítás alkalmával a
határvonalat kövekkel is megjelölték.
Horvátország 1918 októberben szakadt el Magyarországtól. Csatlakozott a kialakuló jugoszláv államhoz. Attól
félt, hogy kimarad a győztesek
közül. A háború negyedik évében, 1918-ban lett nyilvánvaló,
hogy a Monarchia elvesztette
a háborút. November 5-én a
Zágrábi Nemzeti Tanács felkérte a szerb hadsereget a bevonulásra. November 3- án a
Pádua melletti Villa Giustiban
a Wéber gyalogsági tábornok
által vezetett osztrák- magyar
küldöttség a már csak a nevében létező Monarchia nevében
írta alá a fegyverszünetet. A
háború Magyarország számára
véget ért, az ország a háborút
elvesztette. A demarkációs
vonalat nem jelölték még ki,
de az október 15- i vezérkari
javaslat megjelölései jelezték,
mit szánnak majd Párizsban a
leendő Jugoszláviának. A francia érdek által irányított politikai szempontú propaganda
munkálta ki a trianoni ideológiát, amely az ún. új Európa
nemzetiségi
felszabadítását
sugallta. A Szerb- Horvát- Szlovén királyság létrehozásával
a tudományos mázba öltöztetett ideológia gyakorlatilag a

szerb nacionalizmus gáttalan
érvényesítését jelentette. Tudományosnak beállított hamis
történelmi alapokat tárt fel az
antant államainak, vezetőinek,
történészeinek. Ezek az ő pillanatnyi érdekeiknek messzemenőleg megfeleltek.
A háborút lezáró fegyverszünet „alkalmazásáról” Linder
Béla, a magyar kormány képviselője Belgrádban írta alá a
konvenciót. Ez leírta az eddigi
magyar határon belül húzódó
demarkációs vonalat, amelyre a fegyveres erőket vissza
kellett vonni, holott a padovai
egyezmény ilyet nem tartalmazott.
Vidékünkön az osztrák határtól kiindulva a Dráva mentén
haladva, a Dráva és a Mura találkozását megelőzően a Murát
átlépve haladt Barcs irányába.
Figyelemre méltó, hogy még
magyar kézen volt Muraköz. A
demarkációs vonal a Barcs- Szigetvár- Pécs- Bátaszék- BajaSzabadka- Horgos- Szeged vasútvonallal párhuzamosan, attól
pár kilométerre északra haladt.
Ez a vonal tudta egyedül biztosítani az antant és a kisantant
kapcsolatait. A szerb katonai
vezetés Pécset és a bányavidéket jegyzékben is követelte
Magyarországtól.
A szerb állam Horvátország kezdeményezése nélkül
toborzott sereget a „Muraköz
felszabadítására”. A környéken alig volt magyar katona.
Még a horvát „zöldkáderek”
nevű szökött katonákból álló
rablóbanda megfékezésére a
Drávánál szolgáló egységeket
is visszavonta. A csurgói gimnázium, a zöldkáderektől való
félelemben az iskola értékeit
a megye belsőbb településére,
biztosabb helyre szállította.
HJ
Melléklet: A magyar- horvát
határ horvát szemmel
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30 éves a Paktum

csurgo.hu/csurgoeskornyeke

Kovács Andor, városunk díszpolgára 1994. március 8-án
Csurgón járt. Akkor még friss
volt a magyar-ukrán alapszerződés. Amikor kérdeztük róla,
reménykeltőnek mondta. Két
hét múlva Csoóri Sándor Kossuth-díjas költő a Magyarok
Világszövetségének több vezetőjével látogatást tett a Református Gimnáziumban. Ő már
lesújtóan nyilatkozott az alapszerződésről. Nem kevesebbet állított, Hogy Antall József
miniszterelnököt e szerződés
meg a PAKTUM vitte a sírba.
Kérdésemre egy órán át beszélt róla.
1990-ben az áprilisában
választások második fordulója
után egy bankárcsoport jelentkezett nála. Közölték, kivonják
Magyarországról a pénzüket,
ha a választáson győztes MDF
nem köt egyezséget az SZDSZszel. Az újdonsült miniszterelnök falfehér arccal közölte a
hírt Csoóri Sándorral. Tanácsot
kért- használhatót alig kapott.
Május másodikán már e megegyezés jegyében tartotta meg
alakuló ülését az új ország�gyűlés. A magyar demokráciát
meghatározó – beárnyékoló
szerződés szövegét sohasem
hozták nyilvánosságra. Részletes kivonatának közreadásával
a három évtizeddel ezelőtti
eseményre emlékezünk.
Az MDF-SZDSZ paktum, a
„kancellárdemokrácia”
Az új országgyűlés alakuló
ülésével egy időben jelentették be, hogy a választásokon
legtöbb mandátumot szerzett
két nagy párt, az MDF és az
SZDSZ az ország kormányozhatósága érdekében megálla-

podást kötött. Az MDF-SZDSZpaktum kijelölte a további
alkotmánymódosítások fő irányait. A megállapodás – szétosztva a hatalmat a szerződő
felek között – három fő kérdést
érintett:
- a kormány alkotmányos
pozícióját; - a köztársasági elnök státusát; - a kétharmados
törvények körét.
A végrehajtó hatalom alkotmányos pozícióját – amelyről
tudatosan nem szólt az 1989
októberi alkotmány – az 1990es parlamenti választások utáni konkrét történelmi- hatalmi
helyzet alakította ki. A politikai megállapodást megvalósító első alkotmánymódosító
törvény (1990. évi XXIX. tv.)
szerint a miniszterelnököt az
országgyűlés választja, a kormány többi tagját a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki. A kormány a
miniszterek eskütételével alakul meg. Megszűnt az államminiszteri tisztség, bevezetésre
került a tárca nélküli miniszteri
funkció. Az 1990. évi XXX. törvény a minisztériumok felsorolásáról, a XXXIII. törvény pedig
az államtitkárok jogállásáról
rendelkezett. E törvények alapján alakulhatott meg Antall József kormánya, amely harminc
éve, 1990. május 23-án tette le
az esküt az országgyűlésben. A
választáson győztes politikai
erők számára megbotránkozást
váltott ki, hogy a Magyar Televízió nem közvetítette egyenes
adásban az első szabadon választott kormány eskütételét,
helyette a nézők labdarúgó
mérkőzést láthattak.
A paktumot a végrehajtó
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minden hónap 20-án!

második alkotmánymódosító
törvény (1990. évi XL. törvény)
legalább olyan jelentőségű alkotmányrevízió, mint az 1989
októberi. Az alkotmányrevízió
megváltoztatta a kormányzati
rendszert, bevezette a kancellárdemokráciát. Ennek lényege
az ún. konstruktív bizalmatlansági indítvány, amely a weimarizmus ellenszereként alakult
ki a német alkotmányban. A
konstruktív bizalmatlansági indítvány a parlament irányából
kizárja a kormányválságokat,
nem állhat elő kormányozhatatlansági helyzet. Ha a képviselők egyötödének kezdeményezésére a képviselők több
mint fele megvonja a kormánytól a bizalmat, az új miniszterelnököt (akinek megnevezése
a bizalmatlansági indítvány
érvényességi feltétele) megválasztottnak kell tekinteni.
Az 1990 júniusi alkotmányrevízió a történelmi kényszertől is vezérelve (a nagykoalíció
elmaradt) rendkívüli módon
stabillá tette a végrehajtó hatalmat.
Az alkotmányrevízió az
1946. évi I. törvénynek megfelelően helyreállította a köztársasági elnök eredeti státusát.
Az alkotmány alapján a köztársasági elnököt az országgyűlés
ötéves időtartamra választja.
Az államfői intézményt a paktum értelmében a legnagyobb
ellenzéki párt képviselője tölthette be. Miután a közvetlen
köztársasági elnök- választás
érdekében kiírt második országos népszavazás érvénytelen
volt (1990. június 29.) augusztus 3-án az országgyűlés köztársasági elnökké választotta
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IMCOM Marketing és Szolgáltató Bt.
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Szabó Balázs - ügyvezető
Levélcím:
8840 Csurgó, Kossuth L. u. 1.
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+36 30/480 2046
Email cím:
csurgo.es.kornyeke@gmail.com

Göncz Árpádot.
Az MDF-SZDSZ- megállapodás eltörölte a kormányzást
kétségtelenül
lehetetlenné
tevő alkotmányerejű törvényeket, ugyanakkor felsorolta a
kétharmados többséggel megalkotandó törvényeket.
Az 1990 júniusi „hatalomszétmérés” eredménye egyik
oldalon egy közjogilag rendkívül stabil, elmozdíthatatlan
kormány, a másik oldalon pedig egy, a végrehajtó hatalomhoz képest önálló hatalmi ággá
tett ellenzék, amely közjogi
eszközökkel korlátozhatja a
kormány felelősségét, cselekvőképességét.
Az országgyűlés 1990 júniusában egyéb kérdésekben
is módosította az alkotmányt:
nagyobb hangsúlyt kaptak az
emberi jogok; az emberi jogokról rendelkező törvények az
alapvető jog lényeges tartalmát nem korlátozhatják. Megszületett a nemzeti és etnikai
kisebbségi jogok országgyűlési
biztosának intézménye.
Hosszasan vitatkozott a T.
Ház az állam egyik legfőbb
szimbólumáról, a címerről. A
címerről külön alkotmánymódosító törvény született. Az
1990. XLIV. Törvény értelmében a Magyar Köztársaság címere a koronás kiscímer.
A gyanútlan polgár ma sem
érti, miért váltott ki ellenérzést
is az új Alaptörvény, miért volt
kulcskérdés 2010-ben, 2014ben, 2018-ban a kétharmad,
hiszen Angliában 50 % +1 szavazattal akár a királyságot is
meg lehetne szüntetni.
HJ

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.
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Régiből újat – funkcióváltással
A járványügyi korlátozások
miatt egyre többen szorulunk a
négy fal közé. Az egész napos
számítógép előtt ülés mellett
felüdülést és változatosságot
jelenthet a kreatív alkotás, segítethet megtalálni mindennapokban a helyes egyensúlyt.
A kétkezi munka kifejezetten
pihentet, ilyenkor lehet befelé
figyelni. Sokszor fordul elő velünk, hogy egy-egy régi bútordarabtól nehezen válunk meg.
Pakolgatjuk ide-oda, mert az
új designba már nem fér bele,
mégsem dobjuk ki, talán mert

sok emlékkel kötődünk hozzá.
A felesleges felhalmozás
kiválóan elkerülhető ezen tárgyak kreatív újragondolásával,
átalakításával. Saját otthona
mindenkinek jó terep a kísérletezésre. Nem kell egyéb hozzá,
mint fantázia, kreativitás.
A képen látható szék újragondolásának ötlete egy interneten talált fotó alapján született. Bár itt volt a lomtalanítási
akció, mégsem tudtunk akkor
megválni tőle. Első közösen vásárolt székeink egyike.

Szükséges eszközök

eredeti állapot

újragondolva

Elkészítés lépésről lépésre

FoTÓ: FREEPIK.com

FoTÓ: clipdealer.com

1.
Rajzoljuk körül a szék ülőkéjére lefelé ráborított
műanyag virág kaspót.

maga a háttámlás szék

dekopír fűrész

2.
Csökkentsük a rajzolt kör méretét körülbelül egy
centiméterrel, majd vágjuk ki a szék ülőfelületéből dekopír
fűrésszel. Ez a méretcsökkentés azért szükséges, mert így
pontosan ráül majd a kaspó karimája az ülőfelületre. (Ha
valóban régi a szék, előfordulhat, hogy a kivágás során a
fennmaradó részek megmozdulnak, ezeket érdemes lecsavarozni.)

FoTÓ: flaticon.com

FoTÓ: vecteezy.com

3.
Lyukasszuk át a kaspónk és a tálca alját középen
(akár egy felmelegített szöggel) hiszen itt fogjuk majd később rögzíteni a tálcát a kaspó aljához.

tetszőleges színű fafesték
vagy akrilfesték

műanyag virág kaspó alsó
tálcával

5.
Teljes száradás után a kaspót helyezzük a szék
ülőkéjén kivágott lyukba, majd alulról csavarral rögzítsük
rá a tálcát.

FoTÓ: FREEPIK.com

FoTÓ: FREEPIK.com

1 db csavar, anyával

bármilyen cserepes virág,
vagy balkonnövény

4.
Jöhet a festés! Válasszunk olyan színt, ami illik
abba a környezetbe, ahova megálmodtuk a virágtartónkat.
A szék támláját is ki díszíthetjük, festhetünk rá, vagy éppen
dekopír fűrésszel virágmintát is vághatunk ki, amelyet aztán felragaszthatunk.

6.
Jöhet a virágföld és a virágunk. A választék hatalmas. Ültethetünk bele egynyári virágokat, balkonnövényeket, sőt, akár kúszó növényeket is, amelyek jól mutatnak a
szék támlájára felfutva.
Az újragondolt, új funkciót kapó régi tárgyak megfelelő
színválasztással megállják a helyüket modern, igényes környezetben is.
BV
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„Ahol a méhek, ott az egészség!”

Állítja az ókori római mondás, talán nem is véletlenül,
hiszen az ember már több ezer
éve ismeri és fogyasztja a méhek termelt édes, finom, tápláló mézet. Ezt bizonyítja egy 16
000 éves spanyolországi sziklarajz is, amely egy lépesmézet
gyűjtögető embert, mézvadászt ábrázol.
A tervezett mézelvétellel
járó méhészkedés első nyomai
Anatóliából mutathatók ki a Kr.
e. 7. évezredből.
Az magyarság az Ural menti
őshazájában szintén ismerte a
méheket és fogyasztotta a mézet. Megerősíti ezt a feltevést,
hogy a magyar nyelvben a méh
és a méz szavak is finnugor eredetűek.
A mézfogyasztás fontosságát „A MAGYAR PRACTICUS
TENYÉSZTŐ” című, 1822-ben
kiadott munkájában már Nagyváthy János is kiemelte: „A méz
egy olyan természetes élelmiszer, amelyhez semmilyen ipari
folyamat nem szükséges, fogyasztása számos jótékony hatást gyakorol a szervezetünkre
és a betegségek megelőzését
is szolgálja.”
A modern elemzések kimutatták, hogy a méz gazdag
vitamin- (B1, B2, B6, biotin, C,
folacin, niacin, pantoténsav)
és ásványianyag forrás (cink,
magnézium, fluor, mangán,
foszfor, nátrium, jód, réz, kalcium, vas, kálium, kén, klór), értékes enzimeket tartalmaz. Nagymértékben segíti az emésztést,
a vízkiválasztást, támogatja az
immunrendszert, a májat, táplálja az izmokat és nyugtató
hatású.
A mézfogyasztásnak fon-
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tosságára, a méhek megbecsülésére hívja fel a figyelmet az
az ENSZ határozat is, melyben
2018. óta minden év május 20át a Méhek Világnapjának nyilvánították. Az időpont magyarázata, hogy 1734. május 20-án
született a szakszerű méhészet
megteremtője, az első osztrák
méhészeti iskola egykori vezetője, Anton Jansa.
Bár Magyarországról elmondható, hogy „méznagyhatalom”, hiszen nagy mennyiségű mézet termelünk, az EU
piacain megjelenő méz 10%át hazánk adja és itt a legmagasabb az egy négyzetkilométerre eső méhcsaládok száma
is. Magyarországon tavaly több
mint 21 ezer méhészetet regisztráltak, a méhészek több
mint 1 millió 200 ezer méhcsaládot tartanak. Ennek ellenére
nagy problémája a magyar méhészeknek, hogy nagyon kicsi a
belső fogyasztás, a magyarok
kevés mézet esznek. Így a kiváló minőségű magyar méz sajnos gyakran kevert, higított állapotban főleg Európa nyugati
felének asztalait ékesíti.
Szűkebb hazánkban, Somogy megyében az elmúlt
év őszén 1565 méhészetben
92478 méhcsaláddal teleltek
be a méhészek.
Csurgó és környékének méhészetéről Varga Szabolcs, az
Országos Magyar Méhészeti
Egyesület Csurgói Szervezetének elnöke kérdésünkre elmondta, hogy a helyi szervezet
jelenleg 56 tagot számlál, akik
4200 méhcsaládot gondoznak.
A méztermés sokéves átlaga
családonként vegyes mézből
15 kg körül, míg az akácmézből

30 kg körül alakult. Környékünkön a méhészkedés mindkét – állóméhészet (helyhez
kötött) és a vándorméhészet
(időszakosan különböző méhlegelőkre viszik a családokat)
– formája megtalálható. Ebben
az időszakban eddig az álló
méhészetekben vegyes méz
tekintetében jó közepes évnek
tekinthető az idei.
Az akácot illetően még nagyon nehéz megjósolni a várható akácméz mennyiségét,
ugyanis április elején jelentős
fagykárokat szenvedett el az
akác. Ennek ellenére, hogy
jelenleg az akác hordás közepében vagyunk, elmondható,
hogy idáig ez egy jó időszak
volt, de még a hordás második fele vissza van. Az elnök
elmondása szerint az ezévi
hordási időszak ezzel még nem
ért véget, hiszen a csurgói vándorméhészek még júniusba a
zselici hársra, júliusba pedig

a napraforgóra szoktak kitelepíteni a méhcsaládokat. Így
abban lehet bízni, hogy összességében egy jó közepes évet
zárhatnak a méhészek.
Varga Szabolcs tájékoztatójában a méhészet jövőjét illetően felhívta a figyelmet a méhek veszélyeztett helyzetére
is. Miszerint a Kárpát-medencei
méhsűrűség, az egy négyzetkilométerre jutó méhcsaládok
számát illetően az első három
között van a világon. Ez az állapot ilyen extrém környezeti hatások okán nem tartható fenn
sokáig. A szélsőséges időjárás
és az extrém vegyi terhelések,
melyeket a mezőgazdaság, az
ipar és a közlekedés produkál,
valamint az erős elektromágneses környezeti terhelések a
méhek pusztulását, a méhcsaládok számának csökkenését
vonják maguk után.
VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA

