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Decsi fivérek és
a Ceglédi Gigasztár

Tizenkettedik alkalomal rendezték meg Cegléden a Ceglédi
Gigasztár elnevezésű tehetségkutató versenyt. A megmérettetésre közel húsz produkcióval
neveztek, köztük - a csurgói
térség számára jól ismert két
előadó - Decsi Csaba és Decsi
Richárd is nevezett.
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Füstös Aliz és Kovács Edina kapta idén a Festetics Ösztöndíjat

November 6-án a Széchenyi
téren adták át a nagy iskolai
mecénás, gróf Festetics György
emlékére megalapított „Festetics Ösztöndíjat”. Csurgó Város
Képviselő-testülete az ösztöndíjat a felsőfokú tanulmányaikat folytató, tehetséges, kiemelkedő előmenetelű csurgói
hallgatók munkájának elisme-
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résére alapította meg. Az idei
évben Füstös Aliz és Kovács
Edina részesült elismerésben.
Az eseményen Füstös János
polgármester kiemelte: Ez az
év rendkívüli sok szempontból,
hiszen tradicionálisan az Őszi
Fesztivál keretein belül, egy
nagy rendezvénysorozat keretein belül szoktuk átadni ezt a

díjat. A „Festetics Ösztöndíjat”
2013-ban alapította Csurgó
Város Önkormányzata. Pontosan a nagy elődünk Tolnai gróf
Festetics György emlékére, aki
iskola alapító, város építő gróf
volt, és pontosan az ő nevével
fémjelzett díjjal tüntetünk ki
minden évben kettő diákot, aki
arra érdemes. Van erre egy ön-

kormányzati rendeletünk, hogy
melyek azok az előírások, amiknek meg kell, hogy feleljenek.
Ebben az évben Füstös Aliz, és
Kovács Edina az, aki megkapta
ezt a díjat. Az oktatási bizottságunk, aki javaslatot tett a testület elé, elég nehéz helyzetben
volt, hiszen számos nagyon
jó képességű tanuló adta be a
pályázatát, de ti ketten kitűntetek, hiszen láttuk azt, hogy
nagyon sok, és nagyon jó eredményekkel büszkélkedhettek.
Azt gondolom, hogy egy felsőfokú intézményben a négyes
feletti átlag mindenképpen
jónak mondható. Mindemellett
számos tevékenységet folytattok a tanulás mellett is, melyet
ugyancsak igyekeztek minél
magasabb szinten teljesíteni.
Mindemellett Csurgó város nevét is öregbítitek. Gratulálok,
sok jó eredményt és beteljesült célokat kívánok az előttetek álló esztendőkre.
SZVK
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„Aki libát nem eszik, egész évben éhezik!”

Márton napi ludaskása
Tartja az egyik legismertebb, a november 11-i Márton naphoz kapcsolódó szólás.
„Ha Márton fehér lovon jön, enyhe tél, ha
barnán, kemény tél várható.” Így szól a következő jósló mondás az időjárásról, azaz
ha Márton napon fehér dér van, akkor enyhe tél lesz, de ha fagy nélküli barna föld,
akkor kemény tél várható. Másik megfogalmazás szerint, ha: „Márton napján, ha
a lúd jégen jár, akkor karácsonykor vízben
poroszkál.”
Somogyban hagyomány volt a Márton-napi lúd mellcsontjából is következtetni. A legrégibb kalendáriumok szerint:

„Márton-lud mellye, ha világos, sok hó lészen, ha fekete,
akkor sok eső”.
Márton nap, mellynek szokásainak és hagyományainak
életre keltése évről évre erősödik, Magyarországon már
régóta jeles egyházi ünnep,
hiszen Szent Márton Pannóniában, a mai Szombathely
elődjében, Savariában született 316-ban. Jóságáról
már élete során is legendák
keringtek Személyét már az
Árpád-kor óta nagy tisztelet
övezte, hiszen Szent István
zászlóira az ő képét festették. Somogy megyében hat templom, kápolna viseli Szent Márton nevét. A szentre
való utalást feltételezhetjük, mikor is a
szomszédos község, Csurgónagymarton
nevét régi anyakönyvekben NagyMárton
és Nagy Mártony alakban is olvashatjuk.
Márton napjának legismertebb hagyománay a hízott lúd fogyasztása, mely a
szent legendájával függ össze. Amikor
Mártont hívei meg akarták választani püspöknek, ő ezt szerénységből elutasította,
és hogy ne leljék meg, a ludak óljába bújt.
Ám a ludak a gágogásukkal elárulták.
Somogyban, Csurgó és környékén is el-

terjedt, kötelező szokás volt Márton napra
ludat vágni. Azonban nem mindenki engedhette meg magának, hogy hízott libát
tartson vagy vegyen. A Széchényi téren
volt egykor piacon ezért a kofák darabolva
is árulták a libát. A megtísztított állatot úgy
bontották fel, hogy kivették a hízott máját,
levágták a mellét, majd a két combját a
püspökfalattal (amely az állat far része),
és külön árúsították a maradék olcsóbb
aprólékját. A tehetősebbek a húsosabb
részeket vették sütni, míg a szegényebbek
a csontos részekből rizzsel vagy gerslivel
összefőzve ludaskását készítettek.
A Márton napi lúdhoz szokás volt az
újbort is meggusztálni. „A bornak szent
Márton a bírája” - tartja a mondás – , amit
úgy kell érteni, hogy ilyenkorra már letisztultak, jó ízű kóstolásra alkalmassá váltak
a borok.
A népszokások, néphagyományok és a
hozzájuk kapcsolódó vallási ünnepek köréből sajnos az eredeti, vallási eredetű cél
a mai időkre részben kikopott. A modern
gasztronómia világában inkább már csak
üzleti céllal lopakodik be a Márton nap. De
így vagy úgy, egy pohárka borral lekísért
jóízű libavacsorát megér a Márton nap,
mert tudjuk, hogy: „Aki libát nem eszik,
egész évben éhezik!”
VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA

Tájékoztató a Csurgói Városi Szociális Intézmény koronavírus megelőzését szolgáló intézkedéseiről
Az intézmény által biztosított ellátások során, a koronavírus megelőzését szolgáló
alábbi intézkedések kerültek
bevezetésre:
Az intézmény székhelyén,
telephelyén a személyes kontaktussal járó ügyfélforgalom
szünetel.
A szociális étkeztetésnél a
helyben fogyasztás és a személyes elvitel lehetőségét
nem tudjuk biztosítani. Minden étkeztetésben részesülő
ellátottunknak
kiszállítással
biztosítjuk az ellátást. Kérjük, ügyeljenek az éthordók
fokozott
tisztántartására,
fertőtlenítésére!
Gyorsított
eljárással további étkeztetési
kérelmeket is betudunk foga-

dni!
A házi segítségnyújtás körében a bevásárlásokat minél kevesebb helyről (üzletből) biztosítjuk. A szolgáltatás nyújtás
során egyes tevékenységek pl.
ablaktisztítás átmenetileg elmaradnak.
Szabóné Bódis Edit CBA
üzletein
keresztül
vállalja, hogy a legalább 4.000,Ft
értékben történő megrendelés esetén a megrendelt
árut a városon belül ingyenesen kiszállítja a megrendelő
lakására.
Az áru megrendelhető a 0630-856-7270 telefonszámon.
A házi szociális gondozást
igénybevevők a gondozónőn
keresztül is leadhatják a me-

grendeléseiket.
Kérjük a nappali ellátást igénybe vevőket, hogy legyenek
figyelemmel arra, hogy az ellátás során biztosítani kívánjuk a
szociális védőtávolságot, s így
viszont egy időben kevesebb
gondozott biztonságos ellátását tudjuk megoldani. Aki a
jelen helyzetben nem kívánja
a nappali ellátást igénybe
venni, természetesen arról
is gondoskodunk. Biztosítjuk
számára az ebéd kivitelét,
telefonos kapcsolattartást, a
szükséges gondoskodást (pl.
bevásárlásban segítségnyújtás, gyógyszerkiváltás, csekkbefizetés).
Kérjük
Önöket,
hogy
lehetőségükhöz képest foly-

amatosan
tájékozódhatnak a megelőzéshez kapcsolódóan közzétett legújabb
információkról a www.koronavírus.gov.hu
honlapon,
híradásokból.
Az alábbi elektronikus és
telefonos
elérhetőségeken
szíveskedjenek felénk bármilyen információt, segítségkérést
bejelenteni:
Tel: 82/471-093
Mobil: 06-20-923-9960
e-mail: vszi@csurgo.hu
Tisztelettel:
Zabundia Szilvia
intézményvezető
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Decsi fivérek és a Ceglédi Gigasztár

folytatás az első oldalról

Tizenkettedik alkalomal rendezték meg Cegléden a Ceglédi
Gigasztár elnevezésű tehetségkutató versenyt. Idén azonban
a koronavírus járvány felülírta
a hagyományos versenyeztetést, a szervezők úgy döntöttek, ha már élőben nem lehet,
online rendezik meg a versenyt. Így telefonnal készített
videókkal lehetett nevezni.
Az ország számos pontjáról jelentkező énekeseket
több kategóriában díjazták. A
megmérettetésre közel húsz
produkcióval neveztek, köztük
- a csurgói térség számára jól
ismert két előadó - Decsi Csaba
és Decsi Richárd is nevezett.
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Csiszár Ágnes énektanár, Kecskeméti Ágnes énektanár, Bekker Betti a Rock suli énektanára,
Ecsedi Péter énekművész,
Szatmári Gábor a Cegléd Rádió
szerkesztő riportere és a zsűri
elnöke, Veréb Tamás énekesszínművész izgatottan várták
a videókat, majd többszöri
tanácskozás után döntöttek a
véglges sorrendről. De ahogy
mondani szokták, a zsűrinek
nem volt könnyű dolga.
Mint ahogy nem volt könnyű
feladata a jelentkezőknek sem,
hiszen a felvételek nem tudják
visszaadni azt a hangulatot,
amikor a színpadra állva, kigyulladnak a fények, felcsendül

ményben. Határtalan örömmel
töltötte el, hogy első helyen
végzett. Az énekes a győzelem

FoTÓ: Genius photo

a zene, megszólal a taps, ami
végigkíséri akár az egész
dalt, hogy a végén orkánná
erősödjön… Egy ilyen versenyen ez lett volna az igazi motiváció. Az élő zene varázsa, ami
versenyzőt, zsűrit, közönséget
egyaránt magával ragad. Ennek
ellenére természetesen a döntés megszületett: az abszolút
győztes a Csurgón élő előadó,
Decsi Csaba lett. Testvére, Decsi Richárd az előkelő második
helyen végzett, sőt, mint múlt
hét vasárnap éjjel kiderült ő
nyerte el a közönség díjat is.
Veréb Tamás a zsűri elnöke a
következőképpen értékelte a
testvérpár produkcióit:
Decsi Csaba: „Wow! Nagyon
jó! Nagyon szeretem a dalt, de
meglepődtem a választáson,
pop-ot vártam Tőle. Kíváncsi
vagyok, hogyan énekel pl.
Kökény Attila dalt, nagyon
hasonló hangszín, csak kicsit
mélyebb tónus. Őt és a tesóját
szívesen „tanítanám”, örömmel foglalkoznék velük, ha
komolyabb terveik vannak az
előadóművészettel!
Gratulálok! Hajrá!”
Decsi Richárd: „Szuper
előadás, jó választás a dal. A
refrén már jól működik, de a
verzékben kicsit siet, erre érdemes odafigyelni, de lehet,
hogy csak nem hallotta jól a
zenét. Gratulálok!”
Csabának már nem ez az
első próbálkozása, a ceglédi
versenyen is elindult már
évekkel ezelőtt, akkor 2. helyen végzett. A versenyre
beküldött dal a Rudolf című
musicalből a Hétköznapi hős
című szám volt. Számára az online megmérettetés könnyebb
volt, hiszen az élő verseny
izgalmát kizárhatta. Amikor
az összes videó felkerült az
esemény közösségi oldalára,
titkon reménykedett a jó ered-

erkölcsi elismerésén túl
a
ceglédi Regehű Lovastanya egy
hetes nyaralását is megnyerte,
amelyen másodmagával vehet
majd részt. Utólag úgy gondolja, hogy szivesen megismételné élőben is ezt a versenyt.
Jövőbeli terveit illetően
elmondta, hogy sajnos a koronavírus járvány miatt a fellépések háttérbe szorultak, de komoly tervezőmunkába fogott.
Még a nyár elején felvette a
kapcsolatot egy dalszerző-
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„Nehéz időket élünk. De nem adjuk fel. Mókázunk, nevetünk, dalolunk… Mert kell.
Mert nem tehetünk mást. Mert ez az életünk.”

dalszövegíróval, akivel közös
munkát terveznek. Bízik benne,
hogy hamarosan elkészülhet
egy saját dal is. Másrészt örömmel vette és élni is szeretne a
lehetőséggel, amit a Ceglédi
Gigasztár zsűri elnöke, Veréb
Tamás ajánlott fel a számukra,
ami szerint szivesen tanítaná
őt és testvérét.
Gratulálunk a Decsi testvérek eredményéhez!
BV
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FoTÓ: Juhainé Kovács Ágnes

Múzeumok Őszi Fesztiválja 2020

III. helyezett Kurucok csapata
a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolából
A muzeális intézmények a
járványhelyzet ellenére idén is
pályázhattak a Szabadtéri Néprajzi Múzeum által szervezett
Múzeumok Őszi Fesztiváljára.
Csurgó Város Helytörténeti
Gyűjteménye hosszú évek óta
csatlakozik a programokhoz,
idén sem volt ez másképp.
Igyekeztünk minél több tematikához programot szervezni,
hogy minél több itt lakót és
környékbelit
megszólítsunk,
úgymond becsalogassuk őket a
múzeumba, akár a virtuális téren keresztül.
A Papp Imre Helytörténeti Vetélkedőt hagyományteremtő szándékkal rendeztük
meg októberben. Papp Imre
és felesége indították el a Honismereti Szakkört az 1970-es
években, a gyűjtéssel pedig
megalapozták a jelenlegi múzeum gyűjteményét. Az idei
vetélkedőre az általános iskolák felsős osztályai jelentkezhettek, a járványhelyzet miatt
az online térben zajlott a verseny. A beérkezett munkákat
Vargáné Hegedüs Magdolna
helytörténész értékelte, ezúton is köszönjük a munkáját!
Első helyezett lett a Csokonai Csurgói Csemetéi, a Csurgói Eötvös József Sportiskolai
Általános Iskola csapata (Csire
Barnabás, Péterfai Bence, Radák Réka, Szabó Anna, Ürmösi
Attila és Horváth Jázmin Virág.
Felkészítő tanár: Neményiné

Füstös Szilvia). Második helyezett lett a Vadgesztenyevirág,
a Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium, Általános
Iskola és Kollégium csapata
(Tratnyek Sára, Vágó Csenge,
Szücs Réka, Somogyi Sára és
Kelemen Kadosa. Felkészítő tanár: Füstösné Ábrahám Judit).
Harmadik helyezett lett a Kurucok, a Csurgói Eötvös József
Sportiskolai Általános Iskola
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolájának csapata (Bakos Noémi Boglárka, Bognár Boglárka,
Kiss Lilien, Pfaffsics Martina és
Varga Dóra. Felkészítő tanár:
Juhainé Kovács Ágnes). A nyerteseknek gratulálunk, a többi
csapatnak (Életrevalók, Eötvös 8b, Okoskák, History, Ötösök, Élő legendák) köszönjük
a részvételt! Az első helyezett
csapat díjához Csurgó Város
Önkormányzata hozzájárult Az
én városom, Csurgó c. kiadvány
és Csurgó címerével ellátott
kulcstartó egy-egy darabjával.
Köszönjük!
A legnépszerűbb program
lett az idei MŐF-ön a múzeumi szabadulószoba, amelyet
„Nem félsz a sötétben?” A
néphiedelem lényei a pincében címmel rendeztünk meg. A
résztvevőknek a Helytörténeti
Gyűjtemény szabadulószobává alakított pincéjéből kellett
kijutniuk az ajtót nyitó kulcs
megtalálásával, lehetőleg egy
órán belül. A rejtvények, logi-

kai feladványok alapját a magyar néphit és annak lényei
alkották, így a kijutni vágyók
találkozhattak boszorkánnyal,
javasasszonnyal, gyógyító emberrel, de lidérccel és garabonciással is. A hiedelmek felelevenítése elsősorban az adattári
anyagra hagyatkozva valósult
meg, de merítettünk a gazdag
magyar hiedelemvilágból is.
A népszerűsége miatt tervezzük egy olyan szabadulószoba
kialakítását, amely hónapokig
vagy akár állandó jelleggel várhatja a látogatókat.
A költő és az ősz című rendezvényünk két tematikából
állt volna, ám a járványhelyzet
és egyéb technikai problémák
miatt csak részben valósulhatott meg. A program a rövid

Múzeumi szabadulószoba
ideig itt élő és tanító költőt,
Csokonai Vitéz Mihályt helyezte előtérbe: a tanítót, illetve a
köztudatban fennmaradt költőt. Utóbbi esetében sokaknak
a csikóbőrös kulacsból ivó Csokonai maradt meg, így a pincében időszaki tárlatot lehet
majd megtekinteni Szőlőhegyi
épületek Csurgón és környékén címmel a rendkívüli zárvatartás feloldása után. A járványhelyzet miatt a megnyitót
online tartottuk, Ilia Csaba, a
Csurgói Csokonai Borlovagrend
vezetője mutatta be a környékbeli szőlőhegyet. A megnyitó
visszanézhető a múzeum Facebook oldalán.

A programban szereplő, ám
elmaradt rendezvényeket a jövőben bepótoljuk. Ezek közé
tartozik a Csokonai tanítóskodását bemutató előadás, valamint a tavaszra áthelyezett,
Csokonai és Lilla halhatatlan
szerelmére emlékező „lakatfal” felavatása is a múzeum kerítésénél.
A járványhelyzet volt az oka,
hogy szintén el kellett halasztani a Szőttesabrosztól a mesterségekig – Múzeum a bőröndben című programunkat.
Az iskolák most nem fogadhattak minket, viszont reménykedünk abban, hogy a jövőben
ezt is bepótolhatjuk, sőt, segítségével kialakíthatunk egy
komplett múzeumpedagógiai
foglalkozást a gyerekeknek. A
cél az lenne, hogy a kicsik és
a már nagyobbak is nem csak,
hogy megismerjék Csurgó
múltját, a környékre jellemző
néprajzi jellemzőket (viselet,
lakáskultúra, stb.), de konkrét
példákat is lássanak, tapinthassanak.
Egy interaktív városi felfedezőtúra volt az utolsó programunk Háborúkon át… - A csurgói Vöröskereszt nyomában
címmel. A városban 1880-ban
megalakuló Vöröskereszt Egylet történetét ölelte fel a séta.
Az ikonikus és kevésbé ismert
épületeken, az ezeket építtető vagy éppen csak ott lakó
személyeken keresztül jobban
betekinthettek a résztvevők az
egyesület létrejöttébe és az I.
világháború során kialakított
kisegítő kórház működésébe. A
Vöröskereszt Egyletről cikkben
emlékezünk meg.
A járványhelyzet megnehezítette a programok megszervezését, lebonyolítását, ennek
ellenére nagyon sok segítséget, támogatást kaptunk, amit
ezúton is köszönünk mindenkinek!
PETLÁNOVICS ESZTER
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A járvány elleni védekezés újabb intézkedéseiről tartott
sajtótájékoztatót Füstös János polgármester

A koronavírus-járvány elleni
védekezéshez kapcsolódóan
hozott újabb intézkedések,
Csurgót érintő hatásairól számolt be Füstös János Csurgó
Város polgármestere november 13-i, pénteki sajtótájékoztatóján.
Nagy tisztelettel köszöntöm
a csurgói nézőket! A mai napon
sajtótájékoztatót
tartok
a
járványügyi helyzetről. Egy október 28-i jogszabály alapján
változott a karantén kötelezettség megállapításának a rendje. Ez alapján az ÁNTSZ nem
hoz határozatot a karantén
kötelezettség
megállapításáról, így ezt az önkormányzatunk nem kapja meg,
kizárólag a rendőrség és a
háziorvos kapja meg ezeket
az érintett személyre vonatkozóan, tehát hivatalos adatot,
ahogy eddig ezt megtettem,
most nem tudok mondani arra
vonatkozóan, hogy hányan
vannak járványügyi megfigyelés, illetve elkülönítés alatt.
Természetesen azért vannak
információim, mind a lakosok
tekintetében, mind az intézményben az intézmény dolgozóira
vonatkoztatva.
A
szerdai napon életbe lépett
néhány olyan jogszabály, amelyet azt gondolom, hogy
önök is már nagyon jól ismernek. Az egyik legfonto-
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sabb és ezzel kapcsolatosan
én is nagyon sok kérdést kaptam, arra vonatkozóan, hogy a
maszk viselésnek a szabályai,
hogy vonatkoznak Csurgóra,
hiszen van egy olyan rendelkezés, miszerint a 10.000 fő
feletti településeknek a polgármesterei, dönthetnek arról, hogy bizonyos területeket,
közterületeket kijelölnek vagy
akár az egész települést arra
vonatkozóan, hogy hol kell
szájvédő maszkot hordani. Ezúton szeretném tájékoztatni a
lakosságot, hogy Csurgón ilyen
intézkedés nem került bevezetésre, tehát Csurgó közterületein továbbra sem kötelező
a szájmaszk használata. Azonban ugyanúgy ahogy eddig,
intézményekben, üzletekben,
közterületeken,
gyógyszertárban, zárt helységekben továbbra is kötelező a szájvédő
maszk használata, a közterületeken ugyanakkor tehát nem
kötelező Csurgó városában.
Arra kérek mindenkit, hogy
tájékozódjon különböző felületeken arra vonatkozóan, hogy
ha elutaznak más nagyobb
városba, vagy más nagyobb
településre, hogy ott milyen
rendelkezések vannak. Hiszen
van olyan 10.000 fő feletti
település, ahol továbbra sem
kötelező, van olyan, ahol azonban kötelező a szájvédő maszk

használata.
Néhány dolgot szeretnék
kiemelni a központi intézkedések közül. Tudjuk azt, hogy
este 8 óra és reggel 5 óra között
kijárási tilalom lépett életbe.
Mindenkinek haza kell érnie
este 8 óráig. Kijárási tilalom
alól mentesülnek például, akik
munkavégzés céljából tartózkodnak a közterületen. Nekem
az a javaslatom, és arra kérek mindenkit, hogy kérjenek
munkáltatói igazolást, nekem
is van már, azzal kapcsolatosan, hogy legyen önöknél, ha
munkába mennek, vagy onnét
jönnek, legyen önöknél, hiszen
igazoltatás az elkövetkezendő
időszakban bizonyosan, hogy
lesz ezzel kapcsolatban. Aztán, ahogy értesültünk róla,
az éttermek bezártak, tehát
nem fogadhatnak vendéget,
azonban kiszállítás működik,
itt a csurgói éttermeknél is.
Én azt gondolom, hogy fontos az, hogy tájékozódjunk,
és informálódjunk ezekről a
helyekről. Az üzletek, gyógyszertárak, benzinkutak például
7 órától bezárnak, pontosan
azért, hogy 8 órára mindenki
hazaérkezzen.
Konkrétan az intézményeinkről néhány mondatot. A
bölcsődével
kapcsolatosan
tudunk arról, hogy van kettő
dolgozó, aki a járványban pozitív tesztet produkált. Ehhez
kapcsolódóan egyeztetés van
az ÁNTSZ-el, és így kevesebben is dolgoznak természetesen. Tehát akinek pozitív
tesztje van, az nem dolgozik.
A csökkentett létszám miatt,
rövidített időben 7:30- 15:30ig tudják fogadni a kisgyermekeket. Gyermekek között
számottevő
beteg
nincs.
Covid19-es pozitív fertőzött
kisgyermekről nem tudunk.
A
gyermekek
átadásakor
hőmérséklet mérés történik.

Gyermekek és a szülök esetében is, az átadó helységekben egyidejűleg, csak egy
szülő tartózkodhat. Az óvodák
tekintetében
szintén
volt
olyan dolgozó, akinek pozitív
Covid tesztje volt, és az ÁNTSZel egyeztetve nem került sor,
csoport illetve tagintézmény
bezárására, az óvodák a szokott
rendben működnek, üzemelnek. A szülők nem mehetnek
be az intézmény épületébe. A
gyermekeket dolgozók veszik
át az ajtóban, majd hőmérséklet
mérést, kézfertőtlenítést alkalmaznak.
A
gyermekek
között,
számottevő
beteg
nincs, a szokásos, szezonális
betegeken kívül. Covid 19-el
fertőzött kisgyermekről nem
tudunk, újabb beteg dolgozó
nincsen. A városi szociális intézménynél, az intézmény a
szokott rendben működik, a
nappali ellátás kivételével. A
klubok nem működnek, helyette az ételt kiszállítják,
és otthoni segítéssel, bevásárlással, gondozzák az ellátottakat a dolgozók, és az
ellátottak között egyelőre
nincs beteg. A dolgozók folyamatosan el vannak látva
védőfelszereléssel.
Kesztyű,
maszk, és a fertőtlenítőknek a
használata most már gyakorlattá vált, az elmúlt hónapokban. A Napsugár szociális intézmény a szokott rendben
működik, fokozott figyelmet
fordítanak itt is, és minden
intézménynél
természetesen a járványügyi szabályok
betartására. Kézfertőtlenítés,
védőeszköz használata, hőmérséklet ellenőrzést végeznek
dolgozókon, ellátottakon. Jelenleg nincs információnk sem
a dolgozók, sem az ellátottak
tekintetében arról, hogy beteg
lenne. A családsegítő szolgálat esetében az intézmény
a szokott rendben működik,
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kliens fogadó tér került kialakításra, az ügyfeleket csak ott
fogadják a járványügyi szabályok betartásával. Hőmérséklet
ellenőrzést végeznek a dolgozókon. A jelzőrendszeres
ellátásban dolgozókat érinti,
érintheti a kijárási korlátozás,
hiszen ha hívást kapnak, időtől,
idősávtól függetlenül nekik
menni kell, segítségre kell sietni. Részükre a munkáltatói
igazolás kiállításra került. Nem
tudnak a dolgozók között arról,
hogy beteg lenne. A könyvtár
és a helytörténeti gyűjtemény
a
kormány
döntésének
értelmében, november 11-től
várhatóan 30 napig, tehát december 11-ig nem látogathatók
a városunkban sem. A TextLib
könyvtári integrált rendszer 24
órában folyamatosan használható a továbbiakban, az online
katalógus elérhető a honlapon.
Távszolgáltatások 24 órában
működnek.
Az
elektronikus könyvtárban egyre több
a digitalizált dokumentum,
tehát folyamatosan történik
a digitalizálás. Könyvcsomag
összekészítése elvitelre, vagy
házhoz szállítással, ami már
tavasszal is működött most
is működik, a házhoz szállítást nem tiltja jogszabály, a
járványügyi eljárások és szabályok betartása mellett. Illetve
segítenek mindenkinek, akik a
bezártság, vagy az egyedül lét
miatt ezt igénylik. A visszahozott könyveket, újságokat az
olvasók elhelyezhetik a bejáratnál lévő tárolókban. Lejárt
kölcsönzéseket automatikusan
hosszabbítják, késedelmi díjat
nem számítanak fel. Sportcsarnok Kft.-re vonatkoztatva, szintén november 11-től a Törté-

nelmi Park muzeális részében
a Csokonai kiállítás nem látogatható, ügyeletet tartanak, a
szálláshely szolgáltatást üzleti,
illetve munkavégzési célból
továbbra is fenntartják. Jelenleg nincs vendég a szálláshelyen. A közösségi házban csak
a dolgozók és az állandó bérlettel rendelkező szervezetek
által meghatározott személyek tartózkodhatnak. Esküvők
idején a kormányrendeletben
meghatározott
személyek
tartózkodhatnak az épületben. Rendezvények tartása,
kormányrendelet értelmében
tilos. A sportcsarnokban csak
versenysportot lehet folytatni,
illetve a versenysportot űzők
tartózkodhatnak a technikai
személyzet mellett. A fitneszterem nem látogatható. A
meccsek zárt kapusak, tehát
sajnos üres nézőtér előtt kell
játszani a hazai meccseket. Épp
a mai napon került aláírásra egy
együttműködési megállapodás
a Magyar Kézilabda Szövetség,
a klub illetve az önkormányzat
és a Sportcsarnok Kft között,
miszerint több kamerát fog a
Magyar Kézilabda Szövetség
felszerelni erre az időszakra.
Ennek a működtetését, költségét is ők biztosítják, pontosan
azért, hogy próbálják a hazai
meccseket ezzel a fejlesztéssel, ezzel az együttműködéssel
is biztosítani, hogy a csurgóiak,
illetve a szurkolók, ha nem
is sportcsarnokban, de a tv-n
keresztül láthassák a sportolóknak a meccsét. Háziorvos és gyermekorvosi ellátás tekintetében, előzetes,
telefonos egyeztetés alapján a Covid19 gyanúval nem
rendelkező betegeket fogad-

ják a rendelőben. A betegváró
helységben nem megengedett a várakozás. Receptek
felírására elektronikus úton
van lehetőség. Tehát hasonlóan a tavaszi időszakhoz. Még
arról szeretném tájékoztatni
a lakosságot, hogy továbbra
is lehetőség van az influenza
elleni védőoltás kérésére,
elegendő oltóanyag van az
orvosoknál, tehát elegendő
oltóanyag áll rendelkezésre.
A védőnőknél, előzetes telefonos egyeztetés alapján
folynak a tanácsadások. Csak
egészséges gyermeket és
szülőt fogadnak a tanácsadáson. Hőmérsékletmérést alkalmaznak. Kérik a pontos
időpontoknak a betartását.
Itt is, illetve a szakellátásnál
is, így megelőzhető az, hogy
nagyobb tömegek alakuljanak
ki. A családlátogatások nagyon
indokolt esetben történnek.
Egyébként elektronikus és telefonos úton tartják a kapcsolatot a családokkal a védőnők.
A Csurgói Közös Önkormányzati Hivatalnál a személyes ügyfélfogadás szünetel. A hivatal
dolgozói az ügyfelekkel kapcsolatos feladatokat elsősorban online formában, vagy
telefonos megoldással tudják
biztosítani. Előzetes telefonos
időpont egyeztetést követően
fogadják a halaszthatatlan,
vagy személyes eljárást feltétlen indokoló ügyben eljáró
ügyfeleket. Az önkormányzat
épületében is, jogszabályból
eredően kötelező a szájat és
az orrot eltakaró orvosi szájmaszknak a viselése. Belépéskor kézfertőtlenítő használata kötelező. A hivatal portáján egyszerre maximum egy

ügyfél tartózkodhat, a többi
ügyfél a hivatal előtt, távolságtartási szabályok, másfél méter betartásával. És kérjük
mindenkitől ezeknek a szabályoknak a betartását, hiszen
tudom azt, hogy lehet, hogy
hosszú már, hiszen tavasszal ez
egy nagyon új dolog volt, aztán
nyáron egy kicsit enyhültek
ezek a problémák, legalábbis
azt gondoltuk, és most ősszel
szembesültünk azzal, hogy
még inkább felfutóban van a
járvány. Tehát arra kérek mindenkit, lehet, hogy már hosszú,
lehet, hogy unalmas és nehéz
is betartani ezeket a szabályokat, hogy nem látogathatjuk
úgy a barátokat, szeretteinket,
ismerősöket, ahogy eddig, illetve nem mehetünk úgy szórakozó helyekre. Mégis azt kérem
mindenkitől, hogy ezeket a
szabályokat tartsuk be, vegyük
komolyan. Hiszen így tehetünk
sokat a koronavírus terjedésének lassítása érdekében.
Illetve még egy intézmény, az uszoda. Az uszoda is
kormányrendelet értelmében
bezárt. Végére is értünk az intézmények során, hogy mik
azok a változások, mik azok az
ellátások, amiket remélhetőleg
csak 30 napig kell alkalmazni.
Még egyszer arra kérek mindenkit, hogy most már úgy
látjuk, hogy közeledik a
megoldás, hiszen egyre többen, több médiából értesülünk arról, hogy már elérhető
távolságban van a vakcina, és
azok a gyógyszerek, amelyekkel, ezzel a vírussal felvehetjük
a harcot. Addig is kitartást, jó
egészséget kívánok mindenkinek! Vigyázzanak egymásra!
Köszönöm szépen!
SZVK

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

- Városi Könyvtár 100 %
- Városi Múzeum 100 %
- Történelmi Park (saját rendezvények) 100 %
- Csokonai Vitéz Mihály Emlékhely 50 %
- Gyékényesi Poszeidon Panzió mellett működő teniszpálya,
strandröplabdapálya és homokfocipálya használata 100 %

http://csurgo.hu/hu/turizmus/csurgo-kartya
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Drága-e a gyümölcs?
Amikor a budakeszi piacon megláttam a kilónkért 1200 forintért árusított
ringlót, jó érzéssel vettem tudomásul,
mert nekem otthon vagy 50 kiló termett és legalább húsz kilónyi olyan szép
700 forintos paradicsomom is volt. Az
idén jó volt a meggytermés, a fekete
szeder is meghálálta a gondoskodást.
Nem panaszkodhatunk a talajunkra, az
éghajlatra. Még akkor sem, ha időnként,
mint az idén is elfagy a kajszi, a dió meg
éppenséggel megfeketedik. Kora tavasztól
késő őszig friss gyümölcsöt ehetnénk. Nem
is olyan régen a Kertváros minden második
udvarában volt még fóliasátor. Kezdték az
eperrel, jött a cseresznye, meggy, körte, szilva, Még novemberben is szedhetek szőlőt,
és várom, hogy a naspolyám is beérjen.
Abban nincs is vita, hogy ezekben a nehéz
hónapokban a vitaminokkal van a legnagyobb esélyünk védekezni. A friss gyümölcs
lenne a legjobb. A bezártság, a kimozdulás
hiánya nyomasztóan hat az emberre, de
ha van udvara, kertje, szabadabb, értelmes tevékenységgel töltheti kint az idejét.
Csakhogy
egyre
fogyatkoztak
a
gyümölcsfák, még elöregedni sem igen
hagyják őket, mert kivágják. A málna, a szeder kiveszőben van, pedig jó
pénz van benne. Az áruházak kis tálcikákban kínálják, kifejezetten drágán.
Elszánt környezetvédők hazánkban is az
esőerdők kiirtása felett siránkoznak, miközben maguk körül nem tűrik meg a fákat. Ellenségük lett az óvodások kedvence, a sárguló falevél. Jön helyettük a gyep, a térkő
esetleg az örökzöldek. Az egyik áruházlánc novemberi szórólapján már a műfű
is megjelent, amelyet csak le kell teríteni.
A ma gyereke az almát még igen, a körtét
és a szilvát alig ismeri. Körtéből rengeteg
termett, szilva is volt. Jó érzés visszagondolni arra, hogy Keszei Ferenc, a csurgói futballcsapatot korábban az NB-II-be felhozó
edző milyen sokszor áradozott édesanyja
szilvalekvárjáról. Aki nagyon akart, akár
szívességből is kaphatott egy vödörnyit. A
főzéshez csak több órányi figyelem kell, és
kitartó, hosszú ideig tartó állandó kavarás.
A gyerekek ismerkedését a gyümölccsel a mangó, avokádó, datolyaszilva,
pomeló, gránátalma, kivi, sharon gyümölcs
jelenti. Igaz, a fát, amelyen terem, lehet,
hogy még ha akarnák is, sohasem látják
meg. A banánt több ezer kilométerről
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hozzák. Bepermetezik, hogy a hosszú
hajóút lassan megérhessen. A héját
úgysem esszük meg. A citrom-, a narancshéj viszont számos receptben még szerepel. Itt már azért jó lesz vigyázni, mert
tartósságukat már vegyszerrel biztosítják.
Az alma az idén valóban drága, drágább,
mint a banán. Itt-ott a környéken mégis láttam terméstől roskadozó fákat is.
A termelői piacokkal talán megállítható
ez
a
természetellenes
folyamat.
A kezemben van nagyapámnak az
1963-as évre kiállított termelői igazolványa, amely feljogosította, hogy „saját
mezőgazdasági terményeit és termékeit
jogosult a piacokon árusítani.” A gazdaság
adatai: Szántó 4000 négyszögöl, kert,
gyümölcsös: 400 négyszögöl, szőlő: 400
négyszögöl. A gyümölcsfák száma: Alma:
45 db, Körte: 7db, Cseresznye: 1 db, Barack:
5 db, Szilva: 10 db. Nagyapám akkor már 9
éve egyedül élt, 73 éves özvegy ember volt,
de rendületlenül dolgozott, kertészkedett,
akárcsak a többi szentkirályi. Szakszerűen
metszettek, permeteztek, a legújabb almafajtákat termesztették. Ő is hordta a piacra
Pécsre, Szigetvárra, Dombóvárra. 80- 100
mázsa almája is termett. Ha ezt ma csak
kilónkénti 100 forinttal beszoroznám!
A föld, az éghajlat azóta sem változott.
Gépekkel meg könnyebben is menne. A
csurgói hegy országútra nyúló oldalán
nemrég még legalább minden második ingatlan gyümölcsös volt. Fájt a szívem, senki sem tette szóvá, hogy az erejük teljében
levő fákat 2000 körül sorra kivágták vagy
traktorral kihúzatták. Terjeszkedik az akác.
Legalább mutatóba, családi fogyasztásra
hagytak volna belőle. Sok ellenérv van, a
gazdaságtalanság és a szomorú valóság: a
munkaerőhiány. A legbántóbb talán mégis
az: amiért le kell hajolni, már fel sem szedik.
Ezeket a sorokat már több, mint fél
éve, 2020. május 9-én olvastam az Új
Emberben. Mivel kétszer is találkoztam
vele, ráadásul mindkétszer Csurgón, érdekelt a Korzenszky Richárd nyugalmazott
tihanyi bencés perjellel készített egész
oldalas interjú. A koronavírus járvány (akkori reményeink szerint) közepén a közös
jövőnkön meditált: „Biztos, hogy nem lehet ott folytatni, ahol a katasztrófahelyzet
előtt tartottunk. Gazdasági visszaesés,
megélhetési gondok, kilátástalanság, bizonytalan jövőkép: ez vár ránk. Lesznek,

akik szeretnék majd visszaállítani, ami
összeomlott. Újra teletűzdelni az eget
repülőgépekkel. Szeretnék, ha ugyanúgy
járhatnánk- kelhetnénk a világban, mint
eddig. De lesznek, akik megértik, nem
szabad annyira kiszolgáltatottakká válnunk, hogyha a világ másik felén megnyomnak egy kapcsológombot, akkor itt,
nálunk megálljon az élet. Jelképesen szólva: minden családnak, minden nemzetnek
meg kell tanulnia kenyeret sütni, nem pedig másoktól vásárolni. A járvány után más
lesz a világ. Sokak számára kényszerből,
de remélem, hogy még több ember
számára józan belátásból. Azt is mondhatnám: megtisztult hitből fakadóan.”
HJ

Szentségimádás
Szentségimádás van ma,
áhítatos lelkek tiszteletteljes
imádság keveseknek, a templomban.
Szomorú az ősz, bánatos lesz a fény is,
ki ráhajol az arcomra.
Nem mehetek hozzátok Kincsem!
Olyan más lett a világ,
reszket az ég a föld.
Szomorú vagyok én is!
Két csapás már lehullott a Földre!
A harmadik talán már lóg a levegőben…
Mint a pöröly sújt le s fröccsen vérem.
Nem vettük észre vagy nem akartuk:
hogy nem szerettünk, nem látogattunk meg,
és nem adtunk enni és nem adtunk inni.
Nem hasítottuk ketté köntösünket,
és nem éreztünk a te bajoddal,
és nem fogadtunk be!
Ha van még a világgal bátor harcunk,
a könnyfátyol mögül talán még,
fölsejlik emberi arcunk.
Büki Imre
2020.11. 23.
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Immunerősítés a mindennapokban
Vigyázz magadra! Erősítsd az immunrendszeredet! Egyél sok
vitamint! Ezek és ilyen hasonló figyelemfelkeltő tanácsok a mostani időkban naponta többször is elhangzanak a barátok, rokonok, ismerősök körében.
A tavaszi ijesztgetés után őszre térségünket, városunkat is
immár kéz- és testközelbe látogatja a COVID-19 vírus. Ettől függetlenül is az őszi hónapok beköszöntével is egyre többen fáznak
meg, lesznek betegek, vagy rosszabb esetben az influenza miatt esnek ágynak. Pedig életünk mindennapjaiban gyakran csak
egy kis odafigyelés, napi levegőzés, mozgás kell az egészségünk

védelmére, és máris sokat erősíthetjük belső ellenállórendszerünket.
Vannak azonban olyan emberek, akik kevésbé fogékonyak a
betegségekre. Rájuk szoktuk mondani, hogy „erős az immunrendszere”. Az erős immunrendszer kiépítésére mindenkinek más és
más a praktikája.
Kis és nagy lapozgató olvasóink körében arról próbáltunk
tájékozódni, hogy ki milyen praktikákkal óvja az egészségét, hogyan próbálja felkészíteni szervezetét a betegségek elleni védekezésre?

Horváth Attiláné,
pedagógiai aszisztens:
Gyalog járok dolgozni. A
mozgás nagyon frissítő, és
erősítő hatással bír. Gyakran
reszelek gyömbért a teámba,
valamint napi szinten C és D
vitamint is szedek. Igyekszem
sok folyadékot, elsősorban
teát és vizet inni. Főként az
őszi-téli időszakban gyakran
fogyasztok mézet. Rétegesen,
a hőmérsékletnek megfelelően
öltözködök.
Ürmösi Péter,
középső csoportos óvodás:
Úgy, hogy nem szabad
egymáshoz közel menni. Kell
husit enni, húsféleséget, meg
sajtot. Vitaminokat is vegyünk
be, és menjünk ki a levegőre.

Kismihók Eszter,
nagycsoportos óvodás:
Megfertőtlenítjük a kezünket. Sok zöldséget eszünk
meg finom gyümölcsöt, almát,
banánt. Meg eszünk mézet,
hogy ne fájjon a torkunk.

Huszicsné Hautek Anita, két gyermekes gyakorló édesanya:
Igyekszünk a gyerekekkel minél többet a szabad levegőn lenni.
Közösségbe csak oda megyünk, ahova nagyon muszáj. Többféle
vitamint szedünk, és igyekszünk sok folyadékot inni.
VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA
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Csurgói fiatal a Magyar Kézilabda Válogatottban
- interjú Hanusz Egonnal a Csurgói KK irányítójával
Utoljára 2015-ben beszélgettünk vele ebben a lapban, akkor éppen az ifjúsági válogatottal a
jekatyerinburgi világbajnokságról érkezett haza. Akkor tizennyolc éves volt, éppen érettségi
előtt állt, tele nagy tervekkel. Azóta sikeresen vette az akadályokat, álmai közül a legnagyobb, a
„felnőtt válogatottság” is megvalósulhatott.

utánpótlás korosztálynak a
magas színvonalú munkához.
Nekem Vörös Károly adta meg
az alapokat, nagyon sokat tanultam tőle. Később is kiváló
edzőkkel dolgozhattam, akár
sedülő, akár junior szinten.
Bár irigylem a mai fiatalokat,
hiszen a szivacskézilabdának
köszönhetően már akár 7-8
évesen elkezdhetik a sportág
alapjainak megismerését. Nekem erre még nem volt lehetőségem.

A családi környezetedben
mennyire volt meghatározó a
sport?
- A sport az egész életemet
átszőtte, hiszen egészen kicsi
korom óta ezt láttam otthon.
A szüleim hétközben edzésekre jártak, a hétvégék menetét
pedig mindig a mérkőzések
határozták meg. Mindenki kézilabdázott a családban. Anya,
a testvérei, aztán pedig már
mi is, gyerekek. Mondhatom,
hogy szinte a pályán nőttem
fel. Bár sokáig fociztam is gyerekkoromban, ezt pedig az apai
ágról kaptam, hiszen a Hanusz
családban a labdarúgás volt a
meghatározó. Nagybátyám a
Kaposvári Rákócziban, apukám
pedig a környékbeli csapatokban, így Csurgón is focizott.
A csurgói közegben azonban
egyértelmű volt, hogy a kézilabda irányába indultam el,
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amikor választani kellett 14-15
évesen a két sportág között.
A családi kézilabdás múlt nem
volt számodra egyfajta elvárás?
- Nem. Én azt gondolom, bármelyik sportágat válaszottam
volna, a szüleim mindenben
támogattak volna.
Kiváló példa volt előtted, hiszen édesanyád testvére Balogh Beatrix olimpiai ezüstérmes válogatott kézilabdázó,
számtalan sportdíj és kitüntetés tulajdonosa. Mennyire követted az ő pályafutását? Láttad őt még játszani válogatott
szinekben?
- Akkor én még kicsi voltam,
így élőben nem láttam…de videókazettákon a mamánál sokszor néztük vissza, sőt ma már
a youtube csatornán is meg

lehet nézni ezeket. A Cornexis
éveire emlékszem inkább…Kiváló képességű, nagyon tehetséges szélső volt. Még ma is
játszik Zalaegerszegen a lányával, Pannával egy csapatban.
Hogy látod, menyire voltak
adottak a feltételek a településen ahhoz, hogy ezt a sportágat magas szinten tudjad űzni?
- Abszolút minden feltétel
adott volt, és ma is adott az

17-18 évesen már 3 mezőnyben is versenyeztél. Ifjúsági játékosként játszottál az
NBI/B-s mezőnyben, sőt tagja
voltál az NBI-es csapatnak is.
Hogy élted ezt meg?
- Nagyon jó érzés volt. Úgy
gondolom, ez nagymértékben
hozzájárult ahhoz, hogy idáig eljutottam, hiszen mindig
olyan csapatba kerültem ahol
fejlődni tudtam.
Mindig a Csurgó? Soha nem
volt más elképzelés, hogy
máshol is bemutatkozz?
- Persze elgondolkoztam rajta,
hogy kipróbálom magam más
csapatban, de nem volt okom
váltani. Az, hogy játéklehetőséget kaptam a korosztályos
csapatokban, vagy jelenleg az
NBI-ben, az számomra többet
jelent mindennél, hiszen így
rengeteg
játéktapasztalatot
szerezhettem. Nem utolsó sorban a családomtól sem kell elválnom.
Ez azt jelenti, hogy a klub is
olyan feltételeket kínált ne-
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ked, ami számodra maximálisan elfogadható?
- Igen. Akár az anyagi, akár az
erkölcsi oldalt nézzük. Mindenben támogattak. Legyen szó
akár egy sérülésről vagy a sérülések utáni rehabilitációról,
de ha csak az edzésfeltételeket
nézzük, amit számunkra biztosítnak… országos viszonylatban is kimagasló.

jó kapcsolat alakult ki közöttünk, azóta is sokat beszélünk.
Talán neki köszönhetem a válogatottságot is, hiszen az ő irányítása alatt kezdtük el a „spanyolos volanalat” játszani. De
meg kell említenem Bencze Józsefet is, akitől szintén minden
lehetőséget megkaptam, hogy
bizonyíthassak. Az ő irányítása
alatt lettem csapatkapitány is.

Ha már említetted a sérülést…
Volt az életedben egy nagyon
nehéz időszak, éppen az áltlános iskolai ballagásod előtt.
Mesélnél erről?
- Igen, volt egy nagyon súlyos
vakbélműtétem.
Erdélyben
voltunk iskolai kiránduláson
és engem ott perforált vakbélgyulladással meg kellett
műteni. Majdnem egy hónapot
töltöttem egy romániai kórházban, tényleg a ballagásomra
értem haza…Olyan súlyos és
komplikált volt a műtét, hogy
utána az is felmerült, hogy nem
folytathatom tovább a versenysportot. Szerencsére nem lett
igazuk, a csapat körüli kiváló
szakembereknek köszönhetően nagyon gyorsan felépültem.

A jelenlegi edzővel Alem Toskiccsal milyen a kapcsolatod?
- Nagyon jól kijövünk, kiváló
edzőnek tartom. Sokat bizonyított kézilabdásként is, hiszen először csapattársként
ismertem meg. Úgy érzem, a
bizalmát élvezem. Örülök neki,
hogy a kezei alatt dolgozhatok.
Sokszor mondja, hogy a család
az első, ebben is egyetértünk.

Lassan 5 éve játszol a Csurgói KK NBI-es csapatában. Az
együttes legfiatalabb játékosaként lettél csapatkapitány.
Ez egyfajta megtiszteltetés és
elismerés is egyben.
- Amikor csapatkapitány lettem
a csapatban fele-fele arányban
volt a magyar és kölföldi játékosok aránya. Mindenképpen
magyar játékost szerettek volna erre a posztra. Az, hogy rám
esett a választás, valóban megtisztelő volt számomra.
Sok edzőváltást is megéltél
az eddig NBI-ben eltöltött idő
alatt. Ki volt az, aki a legmeghatározóbb volt számodra?
- Számomra Sótonyi László volt
a legmeghatározóbb. Ő volt
az edző, amikor felkerültem a
felnőtt csapathoz. Nagyon jól
megértettük egymást, nagyon

Amikor utoljára készítettünk
veled interjút a lapnak, beszéltél az álmaidról, amelyek
között szerepelt a felnőtt válogatottság is. A válogatott
utóbbi összetartásán te is
részt vehettél két csapattársaddal, Leimeter Csabával és
Borsos Tamással egyetemben.
Kinyílt számodra egy ajtó. Milyen volt ezt megélni?
- Én inkább úgy fogalmaznék,
hogy az első lépés sikerült.
Még nem teljesen jutottunk el
oda. Még csak kétszer voltam
válogatott mezben, ha ez többször is sikerül, akkor mondhatjuk azt, hogy elértem a célom.
Nagyon jó érzés volt ezt megélni. Bár a koronavírus járvány
miatt teljesen átalakult a válogatott, de egy remek társaság
jött össze. Én mindenképpen
pozitívan éltem meg. Mind a játékosok, mind az edzők részéről sok segítséget kaptam.
Éltél a lehetőséggel, nem is
akárhogyan mutatkoztál be a
nemzeti válogatottban. Nagyon bátran, támadó szellemben kézilabdáztál, határozottan irányítottad az együttest.
Mindeközben egy szemernyi

izgalom,
megilletődöttség
sem látszott rajtad, mintha
„csak” Csurgón játszottál volna…Mi volt a véleménye a teljesítményedről a vezetőknek?
Volt –e valamiféle értékelés az
összetartás végén?
- Azt azért nem mondom, hogy
nem izgultam a mérkőzések

nincsenek sztárjátékosok, de
talán ezért is tudunk csapatként működni, nagy az összetartás. Ez az egység alapvető
szerintem a jó kézilabdához.

előtt, de amikor a pályára léphettem, ez elmúlt. Volt értékelés, de külön-külön nem tértek
ki játékosokra. Mindenkit megdícsértek, hiszen sok újonc szerepelt a csapatban. A mérkőzések elején is próbálták a terhet
levenni rólunk. Szó szerint ezt
mondták nekünk: „Itt nem kell
jól játszani, itt lehet jól játszani…”

rendet…Attól függ, hány mérkőzésünk van. A hétfő mindíg
teszteléssel kezdődik, hiszen
csak így játszhatunk. Hétfőn és
kedden napi két edzésünk van,
szerdán csak délelőtt eddzünk.
A délutánunk szabad. Csütötökön és pénteken is egy-egy
edzéssel készülünk a hétvégi
mérkőzésre.

A közösségi médiában nagyon
sok pozitív írás, komment jelent meg erről a fiatal válogatottról. Olvastad ezeket?
- Olvastam sok hozzászólást,
nagyon jól esett méltatás. Különösen, mert Csurgóról nagyon nehéz bekerülni a válogatottba.
Gondolom a helyi szurkolóktól
is kaptál gratulációkat?
- Igen, és ezúton is szeretném
megköszönni azoknak, akik követték ezeket a mérkőzéseket,
nagyon jól esett. Bízom benne,
hogy lesz még lehetőségem bizonyítani.
Térjünk vissza a klubodhoz.
Milyen a csurgói csapat hangulata?
- Én azt gondolom, nagyon jó
csapat állt most össze. Igaz,

Hogy telnek a napjaid?
- A koronavírus járvány eléggé összezavarta a megszokott

Mit csinálsz a szabadidődben?
- Próbálom minél jobban kipihenni magam az edzések
után. Szeretek számítógépen
játszani, de sokszor vagyok a
családommal, az öcsém is sokat van nálam. Szerencsésnek
mondhatom magam, hiszen
sok csapattársamnak távol él a
családja. Ez most így, a koronavírus járvány miatt különösen
nehéz nekik.
Hogyan tudsz a sok edzés és
mérkőzés után regenerálódni?
- Ebben nagyon sokat segít a
csapat gyúrója, Gazda Feri. Sok
munkája van velünk.
Mire számítasz? Ott leszel az
egyiptomi világbajnokságon?
- Ez már nem rajtam múlik…de
természetesen nagyon szeretnék ott lenni.
BV
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Temetői csendben… Az Óvárosi temető

Haller Viktória 214 éves síremléke
Csurgó közigazgatási területén található öt temető közül Csurgó Város Önkormányzatának tulajdonában van az Óvárosi,
hivatalos nevén Nagyváthy János utcai, és
a Központi, hivatalos nevén József Attila
utcai köztemető.
Az Óváros, Csurgó legrégebbi, 1000
éves múltra visszatekintő területe. Az államalapítási időkben, a XI. század elejéig
a magyarság a halottait a lakóterületein
kívül hantolta el. Szent István törvénye
alapján, melyet az 1092-es szabolcsi zsi-

nat tette kötelezővé, már általánossá vált
a templomok melletti temetkezés. Így a
lakosság halottait már megszentelt helyre, a templomok közelébe, így Csurgón is a
Szentlélek templom köré temette el.
A későbbiekben fellépő helyhiány okán
1775-ben lépett életbe Mária Terézia temetkezésre vonatkozó rendelete, amely
kimondta, hogy a településeken kívül kell
az új temetők helyét kijelölni. Így került
sor az egykor Szentai, ma Nagyváthy utca
végén lévő temető kialakítására.
Szinte hihetetlen, hogy ez a kegyeleti
hely immár 214 éve őrzi sírkövén egy fiatal
édesanya, Haller Viktória 1806-os halálának emlékezetét.
A félig összedőlt síremlékről a zuzmóréteg hosszas drótkefélése után vált olvashatóvá a megható felirat:
HALLER VIKTÓRIA ASZSZONYNAK A
MAGA NEME DÍSZÉNEK ELFELJTHETETLEN
PÁRJÁNAK VADNAY KÁROLY SZOMORÚ
FÉRJE EMELTE EL HUNYT ÉLETÉNEK XXIV
ESZT
SZ JAK HAV III DIKÁN MDCCCVI
Fellapozva az 1806-os csurgói katolikus egyházi anyakönyvet, valóban beírás
igazolja, hogy Haller Viktória 35 éves korában, 1806. június 3-án hunyt el. A születés és életkor adatainak tekintetében az

anyakönyv és a sírfelirat különbözőségét
az okozhatja, hogy a korabeli sírkő készítők
gyakran elírták az adatokat. Ilyen esetekben mindig az anyakönyvet kell hitelesnek
tekinteni.
Haller Viktória férje, Vadnay Károly gróf
Festetics György csurgói uradalmának jószágigazgatója, teljes hatalmú intézője és
fiskálisa, ügyvédje volt. Ennek megfelelően szolgálati lakásuk az egykori Óvárosi
Festetics kastélyban volt.
A keszthelyi eredetű fiatal pár csurgói tartózkodásáról már 1804-től vannak
adatok. Itt született 1805. március 17-én
egyetlen fiuk, Vadnay Lajos László is, kinek
születési adatait az alsoki református egyház által vezetett anyakönyvből tudhatjuk
teljes bizonyossággal.
Haller Viktória 1806-os elhunyta után
az özvegy férj kisfiával hamarosan visszaköltözött Keszthelyre.
Vadnay Károly fiát, Vadnay Lajost alaposan kitanítatta, aki az 1848-as szabadságharc idején a Borsod megyei honvédelmi
bizottság buzgó jegyzőjeként teljesítette
feladatát. Később liberális politikusként
Miskolcnak volt a képviselője, ezt követően pedig a legfőbb ítélőszék bírájának választották meg.
Vadnay Lajos 1888. augusztus 11-én
Budapesten hunyt el.
VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA

Íme, egy érdekes anekdota Csurgó egykori uráról, a Keszthelyi Hírlap 1902. június 8-i számából:
„Vadnay Károly csurgói uradalmi ügyvéd, a ki később Keszthelyre kerülve, a
toronydomb melletti egyemeletes házban
lakott, egyik bizalmas embere volt Festeticsnek. Az átellenben levő régi kiskastélyból többször átlátogatott bizalmas emberéhez és nem egy fontos, a jövőre kiható
nemzetgazdasági kérdés lön így megbeszélve abban az egyszerű házban, mely,
mint hallottuk később ménes-mesteri házzá lett átalakítva.
Festeticsnek nyugtalan természete volt.
s ha valami fontos jutott eszébe még éjjel
is fölkereste bizalmas emberét, hogy a
dolgot megbeszélje vele. Egy éjjel akkor
nézett át a gróf Vadnayhoz, midőn a szol-
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gák elfelejtették a hatalmas nagy házőrző
kutyát megláncolni, mely pedig úgy volt
betanítva, hogy nem harapta meg az éjjel
bevetődő embert, hanem oda húzta a kutyaházhoz és ott őrizte mindaddig, mig a
cselédek vagy a gazda ki nem jöttek.
Mihelyt tehát a kutya az udvarba lépő
alakot megpillantá rögtön nadrágjába
harapott és húzta a kutyaház felé Engedni kellett neki. A gróf próbált kiáltani, de
nem használt, próbált szabadulni, de nem
lehetett. Ott virrasztotta a hosszú éjszakát
a czudar kemény földön.
A kora reggel ébredő cselédek ijedten
vették észre, hogy mi történt a méltóságos
grófjukkal! És riadva szaladtak Vadnayhoz
elmondani az esetet, a ki lekiálltott az
emeletről.
— Lőjjétek agyon rögtön azt a dögöt!

FoTÓ: KOZTERKEP.HU

Gróf Festetics Györgynek és Vadnay Károly
kutyájának éjszakai esete Keszthelyen

Gróf Festetics György szobra
Keszthely főterén
— Ugyan már miért lőnék, - mondta az
épp felérkezett gróf. Talán a miért a kötelességét pontosan teljesiti? Csak minden
ember olyan volna. Ez még a személyben
sem válogat! Hanem hát mást mondok én
a tekintetes úrnak. Ha tudja, hogy ilyen
természetű kutyája van, tetessen az ólja
mellé egy ócska matraczot, hogy valami
puhábbon fekhessék az ember!”
VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA
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Közlekedési tanácsok ködös időben

Az Országos Meteorológiai Szolgálat
előrejelzése szerint országszerte többfelé
kell számítani (tartós, akár sűrű) köd képződésére, legkisebb eséllyel az északnyugati országrészben. Napközben csak lassan
javulnak a látási viszonyok, főként az északi, északkeleti tájakon egész nap borult,
párás, ködös maradhat az idő. A ködös területeken szitálás előfordulhat.
A ködös időben történő közlekedés nagyobb odafigyelést igényel, a legrosszabb
vezetési körülmények egyike.
A köd különösen a lakott területen kívüli útszakaszokon lehet veszélyes, ahol
a páraréteg olykor átláthatatlan, a járművezető nem tudhatja, milyen akadályok
jelennek meg előtte, és a közvilágítás sem
segíti a haladást.
Az egyik legfontosabb, hogy ködös útszakaszokon csökkentsük járművünk sebességét! Gyakran még a megengedett
sebesség felső határa is eltúlzott lehet.
Fontos a követési távolság növelése, ködben nehezebb megbecsülni a biztonságos
követési távolságot. Lehetőleg tartózkodjunk az előzéstől!
Különösen veszélyes lehet, amikor hirtelen érkezünk egy ködfoltba, mert ekkor
a látótávolság nagyon rövid idő alatt jelentősen lecsökken és nem tudhatjuk, milyen
veszélyekkel, kockázatokkal kell számolnunk.
Fokozott ködképződéssel számolhatunk
folyók közelében, zárt völgyekben, erdős
hegyi útszakaszokon.
Ilyen időben fárasztóbb a vezetés, idővel a reakcióképességünk jelentősen csökken. A feszült figyelem miatt az emberi
szem is elfárad, ezért nagyon fontos, hogy
hosszabb utaknál tartsunk gyakrabban pihenőt!

Köd esetén használjunk ködfényszórót! Ha járművünk
ezzel nem rendelkezik, akkor a tompított fényszórót kell
bekapcsolni. A távolsági fényszóró használata kifejezetten
kerülendő,
hiszen
az erős fény a páraszemcsékről vis�szaverődve vakító,
átláthatatlan fehér
falat képez!
A láthatóságunk érdekében a gépjármű
valamennyi fényszóróját és irányjelzőjét
tartsuk tisztán, de ügyeljünk a szélvédő
tisztaságára is! A belső pára megakadályozása érdekében kapcsoljuk be a légkondicionáló készüléket, a levegő áramlásának
irányát a szélvédő felé terelve! A hátsó
szélvédő páramentesítésére is figyeljünk!
Közlekedésünk során számoljunk az
úttesten gyalogos, kerékpáros, vagy lassú jármű közlekedésére, meghibásodott
jármű megjelenésére, melyek észlelése a
ködben ugyancsak jelentősen korlátozódik! Ha pedig kiszállunk a járműből, lakott
területen kívüli útszakaszokon mindig vegyük fel a fényvisszaverő mellényt, mely
észlelhetőségünket, és ezáltal biztonságunkat sokszorosára növelheti!
Az ORFK-Országos Balesetmegelőzési
Bizottság idén október 19. és december 6.
között rendezi meg Látni és látszani 2020
kampányát, amellyel szeretnék felhívni a
figyelmet az őszi időjárás okozta vezetésbiztonsági kihívásokra.
Ebben az időszakban a sofőrök felelőssége, hogy felkészítésék járművüket
megváltozott út- és fényviszonyokra. Az
őszi-téli átállással kapcsolatos felkészülés időszerű, melynek keretében fontos
a futómű, az akkumulátor, a világítás és a
fékrendszer ellenőrzése, a gumiabroncs
szezonális cseréje, a jól működő ablaktörlő, a megfelelő ablakmosó folyadék, páramentesítő használata, illetve a jégkaparó,
a jégoldó spray beszerzése.
A kampány során arra ösztönzik a gépjárművezetőket, hogy éljenek a felkínált
lehetőséggel, vagyis vizsgáltassák át az
autójuk világító és fényjelző berendezéseit, gumiabroncsait, valamint ellenőriztessék látásukat - mindezt térítésmentesen. A

vizsgálatokon megjelent gépjárművezetők
részére a kampányhoz csatlakozott szervizek igazoló lapot adnak át, mely bizonyítja,
hogy autójuk megfelelt a jogszabályokban
előírtaknak. A csatlakozott optikusoknál
ingyenes látásellenőrzésre van lehetőség,
ahol szintén igazoló lapot kapnak a résztvevők.
A rendőrség a kampány során a forgalomban résztvevő kivilágítására – az év
egyéb időszakaihoz képest – kiemelt figyelmet fordít, de a láthatóság jegyében a
kerékpárosok és a gyalogosok biztonsága
is fokozottan előtérbe kerül.
Az akció idén is fokozottan épít a társadalmi felelősségvállalásra. A közlekedésbiztonság társadalmi ügy, társadalmi felelősség is. Csak akkor lehet eredményes, ha
fontosságát, kockázati tényezőit a közlekedés minden résztvevője felismeri és tesz is
érte.
A kampány célja, hogy világossá váljon
a közlekedés szereplőire háruló felelősség, valamint az, hogy a vezető látása és
a vezetett gépjármű műszaki állapota és
láthatósága elválaszthatatlan összetevői a
biztonságos közlekedésnek.
A kezdeményezéshez idén is csatlakozott az OMV és a Continental. Az OMV a
kampány ideje alatt országszerte hetente két alkalommal, 2-2 óra időtartamban
biztosít helyet töltőállomásain a szakembereknek az ellenőrzésre. A Continental a
szezonnak megfelelő abroncsok használatára, és azok állapotára - évjárat, profilmélység, abroncsnyomás - hívja fel a figyelmet.
POLICE.HU
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November 25. – A Magyar Labdarúgás Napja
„A győzelem társadalmi jelentősége is kiemelkedő, hiszen a háború után
a vesztes magyarokat bűnös nemzetté kiáltották ki, megalázták és idegen
érdekeknek szolgáltatták ki. A győzelem felemelte az emberek lelkét és a
nemzeti öntudat erősödött.”
Lomnici Zoltán

Az Aranycsapat 1953-ban
első sor: Lantos Mihály, Puskás Ferenc, Grosics Gyula
hátsó sor: Lóránt Gyula, Buzánszky Jenő, Hidegkuti Nándor, Kocsis Sándor, Zakariás József,
Czibor Zoltán, Bozsik József, Budai II. László

A magyar labdarúgás napja neves dátumhoz kötődik, hiszen 67 éve, 1953. november 25-én győzte le 6:3-ra az Aranycsapat, a londoni Wembley stadonban az
angol válogatottat. A mérkőzést az angol
sajtó már a találkozó lejátszása előtt az évszázad mérkőzésének minősítette. Ezzel a
győzelemmel az olimpiai bajnok magyar
válogatott a kontinensről érkezett első
csapatként győzte le otthon Angliát.
Magyarországon az első irodalmi utalás
a labdarúgó sportról 1879-ben jelent meg,
ezt nevezzük az első irodalmi emléknek.
Molnár Lajos Esterházy Miksa gróf információi és Szokolay Kornél szakértő segítségével szakmai anyagot írt Athletikai gyakorlatok címmel, melynek egyik fejezete
a futball játékot ismerteti. A tornászok és
atléták tréningjeik mellett szórakozásként
rendszer nélkül rugdosták, dobálták egymásnak az Angliából hozott labdát. Hogy ki
hozta az első futball labdát Magyarországra? Mindmáig erősen vitatott kit illet az
elsőnek dukáló tisztelet. A forrásokat kutatva, legalább öt nevet említhetünk: gróf
Esterházy Miksa, Kosztovics László, Szaffka
Manó, Harry Perry és Löwenrosen Károly.
1889-től több városban hoztak létre ún.
„játszó társaságot”, de hivatalos feljegyzést a football játékról nem találunk.
Vitéz nagybányai Horthy Miklós kor-
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mányzó 1934 májusában meghökkentette
hallgatóságát, amikor imigyen szólott: „Azt
hiszem, én voltam az első magyar ember,
aki komolyan futballozott. 1895-ben Pólában szolgáltam a haditengerészetnél, s egy
ízben összemértük erőnket az angolokkal.”
A lendületet a nyilvánosság hozta meg
a sportágnak. Az első hivatalos mérkőzést
1897. május 9-én a Millenáris pályán a
Budapesti Torna Club (BTC) két csapata
játszotta egymás ellen. Ekkor lépett be a
futball is az önálló sportok sorába. Ezután
egymás után alakultak meg vidéken is a
futball klubok. Az első nemzetközi mérkőzésre sem kellett sokat várni, amelyre egy
hónappal később (1897. október 31-én),
szintén a Millenáris pályán a bécsi Cricket
and Football Club ellen került sor.
A magyar futball, jelentős szerepet játszott az Osztrák–Magyar Monarchián belül
is, miután a Magyar Labdarúgók Szövetsége volt a soknemzetiségű birodalomban
az első, amelyik megalakult 1901. január
19-én. Európa közepén tulajdonképpen
mentori funkciót teljesített. Az MLSZ első
dolga a labdarúgó bajnokság kiírása, majd
a mérkőzések rendszabályainak megalkotása volt. A vidék, ekkor még nem kapcsolódott be a bajnoki küzdelmekbe - ennek
megszervezésére 1907-ben került sor - de
továbblépett a fejlődés útján. 1903-ban

sorra alakultak az ifjúsági csapatok is. A
nemzeti 11 első mérkőzését 1903. október 12-én, az osztrák labdarúgó - válogatottal játszotta (5:0). A szövetség korán,
már 1907-ben csatlakozott a FIFA-hoz.
A kezdeti lendület után a 40-es évek
elejére mélypontra érkezett a magyar futball. Története egyik legsúlyosabb vereségét szenvedte el a német válogatottól,
1944-ben pedig a bajnokságot hadi bajnoksággá alakították át a háború miatt, és
a frontra kivezényelt labdarúgók hiányában az alaposan meg is gyengült. A válogatott ebben az évben pályára sem lépett.
A háború után az Ausztria ellen 2-0-ra
megnyert mérkőzés új lendületet adott
a csapatnak, és 1945-ben a válogatott
100%-os mérleget produkált, ráadásul a
következő években is csak minimális különbségű vereségeket szenvedtek. A magyar válogatott megnyerte az 1947-ben
első alkalommal kiírt Balkán-kupát. Az
akkori csapat nagy ászai Szusza Ferenc és
Deák Ferenc voltak, utóbbi 20 mérkőzésen
29 gólt lőtt, ami azóta is megismételhetetlen teljesítmény.
A politikai vezetés teljes mellszélességgel a sport mögé állt. A válogatott meg
nyerte az 1948-ban kiírt Európa-kupát, és
a közben második ízben lezajló Balkán-kupát is. 1947-től 1955-ig a csapat minden
évben 70% felett produkált, vereséget pedig csak elvétve szenvedett. Ebben az időben alakult ki az a játékszisztéma, amely
nem sokkal később az egész világot lenyűgözte. A hivatalos értelemben vett Aranycsapat 1949-ben kezdett együtt játszani,
és 1956-ig nagyjából meg is maradt a csapat gerince. Minden idők legnagyobb magyar labdarúgója, Puskás Ferenc 1945-ben
húzhatta először magára a címeres mezt,
1948-ra már tízszeres válogatott volt, és
valósággal ontotta a gólokat.
Az azóta is „álomfelállásként” aposztrofált összeállítás így festett: Grosics Gyula - Buzánszky Jenő, Lóránt Gyula, Lantos
Mihály - Bozsik József, Zakariás József
- Budai László, Kocsis Sándor, Hidegkuti
Nándor, Puskás Ferenc, Czibor Zoltán. A
Sebes Gusztáv (és a végén Bukovi Márton)
által írányított együttes, minden addigi
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teljesítményt megdöntve, 1949 és 1956
között 74 mérkőzést játszott, ezeken 55 alkalommal győzött, és a 12 döntetlen mellett mindössze 7 vereség a mérleg, amely
átlagosan 81%-os teljesítményt jelent.
A korszak legnagyobb sikere az 1952-es
Helsinki Olimpián elnyert aranyérem, ahol
a döntőben 2-0-ra verték Jugoszláviát.
Az Aranycsapat 1953-ban Anglia ellen
idegenben játszott barátságos mérkőzésen elért eredménye kiváltotta az egész
futballvilág csodálatát és elismerését. Így
ez lett minden idők legnagyobb nemzetközi visszhangot kiváltott magyar sportsikere, amely "erősítette hazánk elismertségét
világszerte".
Angliát a mérkőzésért cserébe a következő év tavaszán látták vendégül és a találkozó előtt a Balatonnál pihenhettek. Több
örömük nem is volt a tartózkodásban, mert
a mieink 7-1-re legázolták őket a Népstadionban. Azóta is él a mondás, miszerint:
az angolok egy hétre jöttek, és hét-eggyel
mentek…

A magyar válogatott igazi esélyesként,
a világ legjobbjaként érkezett Svájcba, az
1954-es világbajnokság helyszínére. A
várakozásokat beváltva könnyedén meg
is nyerte a csoportját. A negyeddöntőben
Brazíliát sikerült két vállra fektetniük egy
igen kemény, kiállításokkal tarkított mérkőzésen, az elődöntőben pedig Kocsis
hosszabbításban elért góljainak köszönhetően győzték le Uruguayt. A németek
elleni döntőre a sérült Puskás is visszatért,
és a 9. percben már 2-0-ra vezetett a magyar válogatott. A mély, felázott talajon a
németek 10 perc alatt egyenlítettek, és
végül 3-2-re fordítottak is. Puskás a lefújás előtt elért még egy lesgólt - ennek
jogszerűtlensége azóta is vita tárgya - de
az eredményen ez már mit sem változtatott. Sajnos azonban mindez nem számít,
a lényeg az, hogy Magyarország két év
után első vereségét könyvelhette el. Ez
rosszabbkor nem is jöhetett volna, hiszen
az 1956-os forradalom leverése miatt - a
több mint 200 ezer magyar emigráns mel-

lett - a csapat legtöbb tagja is elhagyta hazáját, elfogadták a csábító ajánlatokat, és
végérvényesen külföldre szerződtek. Ezzel
nehéz helyzetbe került a hazai labdarúgás.
Bár voltak fellángolások, 1986 óta a magyar válogatott nem jutott ki világbajnokságra és 1972 óta nem szerepelt Euróba
bajnokságon sem. Idén azonban felcsillant
a remény, hiszen november 12-én Izlandot
2–1-re legyőzve a magyar válogatott kiharcolta a következő évi Európa-bajnokságon
való szereplés jogát.
BV

Forrás:
1.
Molnár László: Athletikai gyakorlatok Budapest, 1879 https://mek.oszk.
hu/10100/10105/10105.pdf 264p
2.
Dénes T. – Sándor M. – B. Bába É.: A
magyar labdarúgás története I. Amatőrök és Álamatőrök (1987-1926) Campus kiadó Budapest,
2013 p 5-22.
3.
Szilvási János: Somogyország labdarúgása 1903-2003 Somogy megye labdarúgásának 100 éve Kiadó: Somogy Megyei Labdarúgó
Szövetség, 2003 p. 13
4.
Magyarvalogatott.hu http://www.magyarvalogatott.hu/tortenelem

Adventi koszorú - a várakozás négy hete

FoTÓ: evangelikus.hu

„…az advent arra emlékeztet, hogy nem vagyunk egyedül a bajban.”

A karácsonyi ünnepkör advent első napjával kezdődik, és
vízkeresztig tart. Advent első
vasárnapja, amely Szent András napjához legközelebb eső
vasárnap, egyúttal az egyházi
év kezdetét is jelenti.
A karácsonyt megelőző négy
hetes adventi időszak egyik
legemblematikusabb jelképe
és kelléke az adventi koszorú.
Az adventi koszorú készítés
hagyománya a 19. századig
nyúlik vissza. Az első adventi
koszorút Johann H. Wichern
német evangélikus lelkész
készítette Hamburgban. Egy
fenyőkkel díszített, felfüggesztett szekérkeréken 24 fehér
gyertyát helyezett el, minden

adventi napra egyet-egyet. Később az egyszerűség kedvéért
4 gyertya került a koszorúkra,
minden vasárnapra egy.
Napjainkban az adventi koszorú általában fenyőágból
vagy egyéb örökzöldekből
készített kör alakú koszorú,
melyet négy gyertyával díszítenek. Az utóbbi években azonban nagyon sok új formával és
anyagválasztással találkozunk.
A tartósságot szemelőtt tartva
divat lett a szőrme, a textil, a
kötött alapanyag az örökzöldek
helyett, de a formája is sokat
változott.
A hagyományos adventi koszorú még mindig kerek, örökzöld alapú és visszafogottan
díszített. A katolikus egyház
színein alapulva három lila és
egy rózsaszín gyertya kerül
fel. A lila a bűnbánat, a megtérés színe, míg a rózsaszín az
örömé. A gyertyákat vasárnaponként vagy előző este gyújt-

ják meg, minden alkalommal
eggyel többet. A rózsaszín
gyertyát a harmadik vasárnapon kell meggyújtani. Advent
utolsó vasárnapján már mind a
négy gyertya ég.
Mit jelképeznek az adventi
koszorú gyertyái?
Minden gyertyaszál egy fogalmat szimbolizál, katolikus
körökben pedig még személyhez, csoportokhoz is kötik a
gyertyákat.
A gyertyák jelentése a meg�gyújtásuk sorrendjében:
lila
gyertya:
Első
Ádám és Éva, akiknek elsőként
ígérte meg Isten a megváltást,
hitszimbóluma.
Második lila gyertya:
Zsidó nép, akinek megígérte isten, hogy a Messiás tőlük származik, reményszimbóluma.
gyertya:
Rózsaszín
Szűz Mária, aki megszülte a
fiút, öröm szimbóluma. Különlegességét a gyertyára helye-

zett kis szalaggal, kis masnival,
egyéb dísszel, vagy egyszerűen
a gyertya kiemelkedő magasságával is szokták jelölni.
Harmadik lila gyertya:
Keresztelő Szent János, aki Jézus eljövetelét hirdette és készítette az utat az emberek szívéhez, a szeretet szimbóluma.
Akár készen vásároljuk, akár
saját magunk készítjük el az
várakozást jelképező adventi
koszorút, a gyertyák meggyújtásával a melegséget, meghittséget varázsoljuk az otthonainkba.
BV
Forrás:
1.
Nagy Jucó: Honnan ered az
adventi koszorú? https://viragotegymosolyert.hu/honnan-ered-az-adventi-koszoru/
2.
Hegedüs- Bödecs Mónika
szerk: Megkezdődött az adventi időszak Csurgói Városi Televízió Hímagazin
2020. november 29-i adás http://www.
csurgotv.hu/videok/csurgoi-hirmagazin-2/csurgoi-hirmagazin-2020-november-29-0000001780.html
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SPORT
Csurgói TK október/november
meccs eredmények,
szezon összefoglaló
2020.10.25.(vasárnap): Somogyjád SZSE-Csurgói TK
Ifi meccs: 2-5(1-0)
jádi gólszerzők: Ősi Balázs 14',Vezér Milán 66'.
csurgói gólszerzők: Hadi Szabolcs 48',73',Hadi Róbert 72',
Losonczi Dávid 86',89'.
Csurgói ificsapatunk ezzel a kezdővel volt a jádi pályán:
Bogdán-Balog István, Losonczi Dávid, Nagy Bence, Hadi Róbert,Nyerges Martin, Varga Zoltán, Horváth Dávid, Kovács Dávid, Radák Barnabás, Péntek József, Hadi Szabolcs.
csere: Szecsődi Róbert Ivó
Felnőtt meccs: 4-4(3-4)
jádi gólszerzők: Szalai Norbert 16',25', Horváth Ferenc 23'.
csurgói gólszerzők: Markos Péter 29', Fábián Levente 32', Holoda Martin 43'.
Csurgói felnőttcsapatunk ezzel a kezdővel volt a jádi pályán:
Márkus Szilárd, Beke Bálint, Bódis Gábor, Markos Péter, Boros
Tamás, Holoda Martin, Fábián Levente, Kuti Ferenc, Tóth Szabolcs, Tóth Dániel, Pákai Gergő.
cserék: Dingó Dániel, Györgyfalvi Károly.
2020.10.31.(szombat):Csurgói TK-Toponár SE
Ifi meccs: 0-9(0-2)
toponári gólszerzők: Kabelács Dániel 3',33',50',56',62',80',89',
Hárs Marcell 69', Kőmüves Márk 71'.
Csurgói ificsapatunk ezzel a kezdővel volt a helyi pályánkon:
Márkus Szilárd, Nagy Bence, Szecsődi Róbert Ivó, Horváth
Dávid, Varga Zoltán, Losonczi Dávid, Radák Barnabás, Bogdán-Balog István, Péntek József, Hadi Szabolcs, Jandzsó Gábor.
Felnőtt meccs: 0-9(0-6)
toponári gólszerzők: Orsós Viktor 12',15',37', Decsi Richárd
20', Krénusz Álmos 26', Ivusza Gábor 33',50',62', Gelencsér
Gergő 87'.
Csurgói felnőttcsapatunk ezzel a kezdővel volt a helyi pályánkon:
Márkus Szilárd, Beke Bálint, Györgyfalvi Károly, Markos Péter,
Boros Tamás, Holoda Martin, Fábián Levente, Kuti Ferenc, Tóth
Szabolcs, Kiss Máté.
cserék: Dingó Dániel, Bozó Péter, Huszka Ferenc.
2020.11.08.(vasárnap): Tabi VSC-Csurgói TK
Ifi meccs: 4-4(2-2)
tabi gólszerzők: Polyóka András 3',71', Szabó Ádám 10', Németh Dávid 51'.
csurgói gólszerző: Losonczi Dávid 11',14',64',70'.
Csurgói ificsapatunk ezzel a kezdővel volt a tabi pályán:
Márkus Szilárd, Losonczi Dávid, Máté-Budai Balázs, Nagy
Bence, Horváth Dávid, Fábián Levente, Szecsődi Róbert Ivó,
Bogdán-Balog István, Radák Barnabás, Péntek József, Nyerges
Martin.
Felnőtt meccs: 4-0(1-0)
tabi gólszerzők: Réder Flórián 9', Kavecki Balázs 74', Vida
András 78', Hendl Márk 88'.
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Csurgói felnőttcsapatunk ezzel a kezdővel volt a tabi pályán:
Beke Bence, Beke Bálint, Bódis Gábor, Kiss Máté, Boros Tamás,
Holoda Martin, Kuti Ferenc, Tóth Szabolcs, Tóth Dániel, Pákai
Gergő.
cserék: Márkus Szilárd, Dingó Dániel.
A 2020/21-es őszi szezonban az Ifi csapatunk a Megyei U-19es bajnokság 13 csapatából jelenleg 7. helyen áll.
4 győzelem, 3 döntetlen, 5 vereség; 34 lőtt gól 37 kapott gól
és 15 pont áll a csapat neve mellett.
A 2020/21-es őszi szezonban a Felnőtt csapatunk az ADAMA
Megyei 1. Felnőtt bajnokság 14 csapatából 13. helyen áll.
1 győzelem,2 döntetlen,10 vereség;14 lőtt gól,63 kapott gól
és 5 pont áll a csapat neve mellett.
Ifi csapatunk
góllövőlistája:
Losonczi Dávid 14 gól
Hadi Róbert 8 gól
Hadi Szabolcs 6 gól
Horváth Szabolcs 1 gól
Jandzsó Gábor 1 gól
Mónus Milán 1 gól
Péntek József 1 gól
Varga Zoltán 1 gól

Felnőtt csapatunk
góllövőlistája:
Holoda Martin 6 gól
Pákai Gergő 4 gól
Markos Péter 2 gól
Boros Tamás 1 gól
Fábián Levente 1 gól

FÜSTÖS LÁSZLÓ
foci-hírszerkesztő

Cs rgó és Környéke
Csurgó és Környéke - Közéleti és
kulturális lap
Megjelenik (2020./11. szám):
2020. november 26.
Lapzárta:
minden hónap 20-án!
Kiadja:
IMCOM Marketing és Szolgáltató Bt.
Felelős kiadó:
Szabó Balázs - ügyvezető
Levélcím:
8840 Csurgó, Kossuth L. u. 1.
Telefon:
+36 30/480 2046

Főszerkesztő: Szabó Balázs
Szerkesztők:
Balogh Veronika,
Vargáné Hegedűs Magdolna,
Szabó-Vukk Katalin

Elérhetőek Csurgón az alábbi
helyeken:
egyházak, általános iskolák,
középiskolák, óvodák, Csokonai
Közösségi Ház, Városi Könyvtár,
Posta, Széchenyi téri újságos.

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

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

csurgo.hu/csurgoeskornyeke
A Csurgó és Környéke
Közéleti és kulturális lap
2020/11. száma a Nemzeti
Kulturális Alap támogatásával valósult meg.

