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Adománycsomagokkal segítik a rászorulókat

A Csurgói Napsugár Egyesület, a Magyar Vöröskereszt csurgói szervezete és Csurgó Város
Önkormányzata az ünnepek
idején is közös összefogással
próbálják segíteni a rászorulókat. A három szervezet korában
már, a koronavírus járvány első
szakaszában vállalkozók, magánszemélyek adományaival
kiegészítve nagy mennyiségű
adománycsomagot tudott kiosztani. Az összegyűlt, elsősorban
élelmiszercsomagot
tartalmazó adományokkal akkor közel 400 családnak tudtak
segítséget nyújtani.
- Az év végéhez közeledve,
nagyon sokunk fejében megfordult, hogy hogyan is lehetne
az év végén is adományokat

adni. Szerettünk volna rendezvényeket tartani. Minden szervezet, intézmények, és az önkormányzat is szeretett volna
rendezvényeket tartani, hiszen
minden évben nagyon jó érzés
volt olyan karácsonyi családi
rendezvényekkel zárni az évet,
mint amilyen a Mindenki Karácsonya is. Ezeken a rendezvényeken rendszerint nagyon
sok örömöt kapunk, és valóban közösségek jönnek össze.
Az idei évben ezek azonban
sajnos mind-mind elmaradtak
– mondta Vassné Huszics Bernadett alpolgármester, intézményvezető.
Az intézményvezető as�szony kiemelte: a koronavírus
járvány számos jogszabályi

változást eredményezett, mely
a rendezvények tartásán túl,
az adományok gyűjtésére, és
szétosztására is kiterjedt. A vírus időközben elérte a segítő
szakmákban dolgozókat is, így
a korábbi évektől eltérően számos új kihívással kellett szembenézni a szervezőknek.
- Hála Istennek minden nehézség ellenére mégis sikerült
a Csurgói Napsugár Egyesület,
a Magyar Vöröskereszt csurgói
szervezete és Csurgó Város
Önkormányzata korábbi kezdeményezését folytatni, így
ismét
adománycsomagokat
fogunk tudni kiosztani. A csomagok osztása folyamatosan
zajlik, és várhatóan a két ünnep
között minden csomag kiosz-

tása megtörténik. Az idő szűke
miatt, a szakemberek kiesése, betegsége miatt ebben az
akcióban körülbelül 120-130
családnak fogunk tudni eljuttatni különböző összeállításban adománycsomagot. Lesznek olyan csomagok, melyekbe
élelmiszerek, és lesznek olyan
csomagok, melyekbe tisztasági
szerek kerülnek. Megpróbáljuk
a leginkább rászoruló családokat elérni. Tudom, hogy sokkal
több csomag kiosztására is
szükség lehetne. Ugyanakkor
kérem a lakosság türelmét, és
megértését.
Vassné Huszics Bernadett
elmondta: óriási segítséget jelentene az önkormányzatnak,
és a civil szervezeteknek is, ha
a lakosság is jelezné, ha a környezetükben, szomszédságukban, ismeretségükben tudnak
olyan személyről, aki korábban
még semmilyen adományban
nem részesült - így a szervezetek nem tudnak róla -, azonban
mégis szüksége lehet segítségre.
A szervezők azt kérik, ha
ilyen személyekről tudnak, jelezzék az alábbi elérhetőségeken:
0620/ 265-4818
0620/538-7065
Vassné Huszics Bernadett
Napsugár Szociális Intézmény
SZVK

Korábbi átfertőződést mutat ki a koronavírus antitest teszt
Csurgó Város Önkormányzata korlátozott számban, előzetes
bejelentkezés alapján, ingyenesen lehetőséget biztosít koronavírus antitest teszt elvégzésére.
A teszt arra ad választ, hogy korábban találkoztunk-e a vírussal, és beindult-e már az immunrendszer válaszreakciója, azaz
átestünk-e már a fertőzésen.
Ennek értelmében a tesztelésre olyanok jelentkezését várják:
- akiknek legalább 2 hete volt tünetük, és úgy gondolják, hogy
esetleg koronavírus-fertőzés lehetett
A teszt elvégzése nem javasolt azoknál:
- akiknek éppen tünetük van
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- akiknél már teszteltek és kimutatták, hogy átestek
a koronavírus-fertőzésen
A tesztet előzetes bejelentkezés alapján a Csurgói Egészségügyi Centrumban végzik.
Érdeklődni, és bejelentkezni az alábbi elérhetőségen lehet,
hétköznap 9.00-12.00 óra között:
Dr. Kovács Tamás
0682/571-153
CSURGO.HU
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„Igen, adni kell, adni, mindent odaadni. Munkát, erőt, életet. Pénzt, ruhát és kenyeret.
Könnyet, mosolyt, simogatást. Jó szándékot, jó akarást, imádságot, egészséget. Melegséget, élő hitet. Odaadni akárkinek, a legelső nincstelennek, a náladnál szegényebbnek.
Szeretettel adni és érte semmit sem kívánni. Így kell élni.”
Mezei Mária

Szívből adj!

segítségével teszik, hiszen
legtöbb embernek sokat jelent
a karácsony. Ilyenkor sokkal
többen járulnak hozzá mások
boldogságához, kellemes ünnepéhez. Idén messzemenően
kivette a részét a karitatív
tevékenységből az intézmény.

FoTÓ: CSURGÓ VÁROS HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY

A Csurgó Járási Család- és
Gyermekjóléti Központ és Szolgálat alapfeladata a rászoruló
családok, egyének segítése. Bár
egész évben különös figyelmet
szentelnek az adományozásra,
kétségkívül a december hónap
az, amikor ezt embertársaik

A pandémiás helyzet miatt
a központ évek óta szervezett
karácsonyi játszóháza, amelyre a térségben élő hátrányos
helyzetű gyermekeket várták
elmaradt, de most sem maradtak a rászoruló gyerekek ajándék nélkül. A központ egyesülete - Kistérségi Rászorulók
Egyesülete - nyertes NEA pályázatának segítségével száz
gyermeknek ajándékozott csomagot karácsony előtt.
Öt család tartozik hálával
egy
magyar
illetékességű
cégnek Csurgón, akinek felajánlásából fejenként 100.000
Ft értékben tudtak segíteni,
hogy öröm legyen a karácsony.
Az intézmény által felkutatott rászoruló családok nem
pénzt, hanem természetbeni
felajánlást, tűzifát, élelmiszer

utalványokat, ruházatot, tisztálkodó szereket, háztartási gépeket kaptak. Kinek mire volt
szüksége.
A cég által felajánlott összeg
Csurgón került elköltésre, helyi
üzletekben, ezáltal is támogatva a helyi vállalkozásokat,
cégeket. A legnagyobb szüksége a családoknak fára volt,
amelyet a helyi fafeldolgozó
üzemben szereztek be és juttatták el a családokhoz.
Mindezeken kívül a szolgálat több magánszemélytől
is kapott anyagi felajánlást,
melyet szintén a rászorulók
megsegítésére fordítottak, így
ruházattal, játékokkal járulhattak hozzá egy-egy család
boldogabb karácsonyi ünnepéhez.
BV

együtt megalkothattuk múzeumi adventi naptárunkat. December 1-től minden nap online „kinyitottunk” egy ablakot,
amihez kapcsolódva egy múzeum ablakot is feldíszítettünk az
aznapi témához kapcsolódva.
Aki decemberben a múzeum felé sétált, így láthatott
például havas tájat, templomot, mézeskalácsokat, postát,
tűzoltószertárt, Tanítóképzőt,
Csokonait, Raksányi Lajost
megidéző kivilágított ablakot.
A múzeum Facebook olda-

meg a gyűjtemény kincsei
közül. Örömmel láttuk, hogy
mekkora érdeklődéssel és
lelkesedéssel
fogadták
a
csurgóiak a kezdeményezést.
Hozzászóltak
képeinkhez
idősebb és fiatalabb lakosok,
elszármazottak,
öregdiákok,
akik boldogan fedezték fel
fiatalkoruk,
vagy
egykori
városuk helyszíneit. Hálásak
vagyunk azért a rengeteg új
információért, személyes emlékért és behozott fényképért,
amit tőlük, Önöktől kaptunk ez
alatt az egy hónap alatt.
A következő évben reméljük, már találkozhatunk újra
személyesen is a rendezvényeken, kiállításmegnyitókon,
de folytatni fogjuk múltidéző
online kirándulásainkat is.
Kívánunk mindenkinek Áldott, Békés Ünnepeket, Egészségben és Sikerekben Gazdag
Új Évet!
TÜSKE ANITA
GYŰJTEMÉNYVEZETŐ,
MUZEOLÓGUS

A koronavírus járvány a helytörténeti Gyűjteményt is új
kihívások elé állította. Ahogy
sok más kulturális intézmény,
a csurgói múzeum az év végére
szintén online térbe „kényszerült”. Már a szeptemberi távközlési kiállításunk is maszkban nyílott, a Múzeumok Őszi
Fesztiváljának néhány rendezvényét pedig csak online,
vagy egyáltalán nem tudtuk

megtartani. Idén sajnos nem
szervezhettünk
karácsonyi
kézműves foglalkozást sem az
iskolásoknak, de mindenképp
szerettük volna az ünnep közeledtével meglepni a város
lakosságát.
Festetics gróf építészeinek
hála a múzeumépület utcáról
is látható két oldalsó falán és
homlokzatán éppen 23 ablak
található, így a bejárati ajtóval
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lán pedig minden nap újabb
fényképeket, tárgyakat, viszszaemlékezéseket osztotunk
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Évet értékelt Füstös János polgármester
Történelmi jelentőségű év
volt Csurgó számára a 2019-es
esztendő, hiszen fennállásának
1000 éves évfordulóját ünnepelte. A millenniumi esztendőt
2020. január 21-én a Magyar
Kultúra Napján, a Széchenyi
téren lévő emlékműnek az
átadásával zárta a város.
- Január végén, tehát a
kultúra
napjával
lezártuk
Csurgó 1000 éves évfordulójának
eseménysorozatát. Akkor még készültünk
a március 15-i ünnepségre,
amelyet végül már úgy ünnepeltünk meg, hogy egy koszorúzás zajlott csak. Hiszen
akkor jelentette be a Magyar
Kormány a veszélyhelyzetet
az egész ország területére.
Az elmúlt évszázadban ilyen
még nem volt, így tehát az
első időszak ebből a szempontból nagyon-nagyon új
volt. Azt gondolom, hogy
példásan helyt álltak mind az
intézmények, az intézmények
vezetői, és dolgozói. Voltak
olyan intézmények, amelyek
központilag kerültek lezárásra, illetve, teljesen új, online
oktatásra tért át az oktatási
rendszer. Itt helyi szinten, a mi
fenntartásunk alatt működő intézményeknél, pedig nekünk
kellett meghozni bizonyos
döntéseket. Szintén új helyzet
volt, hogy a veszélyhelyzet idején a képviselő-testületet sem
lehet összehívni, és a polgármester jár el a képviselőtestület helyett. Ugyanakkor
nagy változást hozott, hogy
az a megszokott napi életünk,
ritmusunk, amit elképzeltünk,
terveztünk az év elején, azok át
értékelődtek, és módosításra
kerültek, így szinte az összes
rendezvényünk elmaradt. A trianoni megemlékezést igyekeztünk méltó módon megtartani,
annál inkább, mert ez is egy
történelmi, 100-ik évforduló
volt, mely alkalomból Semjén
Zsolt miniszterelnök-helyettes
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urat köszönthettük városunkban.
A tavaszi időszak kapcsán, abból a szempontból volt egy kicsit szerencsésebb a városunk, hogy
igazoltan koronavírus-fertőzött
személyről nem volt információ. Természetesen többen voltak önkéntes karanténban, vagy megfigyelés alatt, de
igazolt fertőzöttről nem volt
tudomásunk.
Akkor, amikor már egy kicsit
kezdett volna vissza rendeződni
az életünk a nyár folyamán, akkor szembesültünk azzal, hogy
újra, a második hullám kapcsán, ha nem is olyan szigorú,
de hasonló intézkedéseket kell
megtennünk, mint a tavasz
folyamán. Azért már itt jóval
rutinosabbak voltunk mi is, az
intézményvezetők, dolgozók
is, már tanultunk a tavaszi
intézkedésekből, és igazából,
ennek a keretein vagyunk
most is, tehát a járványnak a
második hulláma zajlik sajnos,
több igazolt beteg van a városban jelenleg is.
Itt helyi szinten, ahogy
mondtam az intézmények
működésére való tekintettel megtettük a szükséges intézkedéseket. Bezárást vagy
csökkentett
munkaidőben
történő nyitva tartást a
fertőtlenítéseket, az ózonos
fertőtlenítést, szájvédő maszkoknak a vásárlására, varrására
sor került szintén több intézmény dolgozóinak a támogatásával, együttműködésével.
Időközben több karitatív szervezettel vettük fel a kapcsolatot, országos kiterjedésű karitatív szervezettel, melyek közül
többen segítettek, első körben
természetbeni adományokkal.
Aztán mi is gyűjtést is szerveztünk, a Csurgói Napsugár
Egyesület elkülönített számlájára érkeztek a befizetések.
Ebből sikerült vásárolni több
száz csomagot a leginkább

rászorultaknak, időseknek, hátrányos helyzetűeknek próbáltunk mi is helyi szinten támogatást adni. Aztán módosításra
került a szociális rendeletünk.
Ez alapján a szociális segélyeknek a mértékét, itt is nagy
mértékben tudtuk emelni, úgyhogy én azt gondolom, hogy
tényleg itt helyi szinten mi is
megpróbáltunk minden intézkedést megtenni.
Nagyon-nagy kihívás elé állított bennünket a július 27-i
nagy esőzések következtében a Béke utcai területnek
a magas árvíz védelmének a
megoldása, biztosítása. Ez is
egy nagy kihívás volt, mind
emberileg, mind fizikálisan.
Én is személyesen ott voltam,
és nehéz volt ezt megélni,
hogy egyes embereknek az
évtizedek, vagy egész életük
alatt összegyűjtött értékeik
hogyan vesztek kárba, vagy
hogyan károsodnak. Ebből a
szempontból is sikerült közel
30 embernek adni nagyon komoly, legalábbis részünkről azt
gondolom, hogy nagymértékű
segély-támogatást, ami még
mindig elmaradt a károktól természetesen. Összességében itt
2,5 millió forint segélyt célzott
támogatással osztottunk ki. Illetve itt nemcsak a Béke utcai
lakások, kertek károsodtak,
hanem a zárt kerti, szőlőhegyi
utaknak a lemosódása is olyan
mértékű volt, hogy egyes területeken járhatatlanná váltak az
utak, és még fel sem ocsúdtunk
az egyik nagy problémából aztán a következőt kellett megoldani. Azt gondolom, hogy ezt is
sikerrel vettük, és a következő
időszakban fogjuk még inkább
fejleszteni. A védekezési munkálatok lezajlódtak, a helyre
állítások megtörténtek.
Most viszont a következő
időszakban még tovább szeretnénk erősíteni a Máriás pataknak a védelmét, és a töltését. Erre a napokban megjelent

döntés értelmében kapott az
önkormányzat egy pályázati
forrást. Viszmajor keretre adtunk be támogatást, és néhány
napja érkezett meg a pozitív
döntés, ennek kapcsán tudjuk megtenni azt, hogy a töltést a Béke utca területén
meg fogjuk még erősíteni, illetve már eddig is történtek
munkálatok, pályázaton kívül,
a csurgói szőlőhegyben, ott is
sikerült helyre állítani, továbbá
egyes szakaszokon kijavítani
és talán mondhatom még, az
eredeti állapothoz képest egy
emeltebb műszaki tartalmat
sikerült megvalósítani. Zúzott
kővel láttunk el több szakaszt
a szőlőhegyi utakon. És most
ennek a pályázatnak a segítségével,
tavasz
folyamán,
szintén azt gondolom, hogy
egy nagyon-nagyon komoly
mértékű zártkerti út javítása
fog megvalósulni, szinte mindegyik bejáró tekintetében. Egy
elég komoly pályázatot kellett
nekünk beadni, és csak azokat
a területeket lehetett beírni,
ahol életvitel szerűen élnek,
tehát ezeket kellett ledokumentálni, úgyhogy első körben azokat az utakat, azokat
a területeket fogjuk zúzott
kővel elteríteni. De azt gondolom, hogy ez is egy nagyon
komoly mértékű felújítás lesz,
a Csurgói szőlőhegyen.
November 8-tól újra veszélyhelyzetet hirdetett a Magyar Kormány. Ennek kapcsán
korlátozott számban került még
beszerzésre Antitest teszt, amit
ha valaki szeretné kérni, akkor erre is tudunk lehetőséget
biztosítani, a háziorvosi, illetve
a gyermekorvosi rendelőnél.
Folyamatosan zajlott az elmúlt
hetekben, a városban is, az
óvodai dolgozóknak és az iskolákban dolgozóknak a tesztelése.
Fejlesztések
kapcsán
a
következőkről tudok beszámolni. Több fejlesztés is
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zajlott, illetve zajlik párhuzamosan. Ezek első sorban
olyan infrastrukturális fejlesztések, amikről azt gondolom,
hogy már nagyon-nagyon
időszerűek voltak. E között van
olyan, ami jóléti beruházásnak
is minősül, ilyen a kerékpárútnak az építése. Ez a projekt
98%-os készültségben van,
néhány felfestés az, ami még
vissza
van.
Az
Alsoki
városrésztől, a Fenyőfarmtól
halad a kerékpárút, az Arany
János utcán, Kossuth utcán,
Semmelweis utcán át egészen
a Sportcsarnok illetve, az
uszoda bejáratáig, ahol a
Sárgáti utcán egy útszakaszt
is sikerült építeni. Ebben a 2,5
km-es szakaszban van olyan
szakasz, ahol csak felfestés
történt, tehát az útvonalon,
főútvonalon, vagy a belterületi útvonalon halad tovább
a kerékpár út. De van olyan
szakasz - Kossuth utcában,
Petőfi téren és a Sárgáti
utcában - ahol konkrétan út
építése történt meg. Január
végéig kell befejezni ezt a projektet.
Aztán a másik nagy fejlesztésünk, ami szintén egy infrastuktúrális beruházás is lett,
az az ipari park közművesítése.
Hál' Istennek a járványügyi intézkedések ezt a beruházást
sem lassították, és szinte 98%-os itt is a készültség.
E tekintetben megtörtént a
teljes közműnek a kiépítése,
út és kerékpárút építése, a 8,5
hektáros ipari park területén.
A csatorna, az ivóvíz, a villamos hálózat kiépítésre került.
Én azt gondolom, hogy ez egy
óriási nagy dolog volt a város
életében. Persze, jó magyar
szokás szerint elégedetlenek
vagyunk, ez visz bennünket
előre. Jön az a kérdés, hogy jó
jó, de mikor jön ide valaki? Ebben a nehéz időszakban, ezen
is nagyon sokat dolgoztunk.
Ami itt első körben az egyeztetéseket jelenti. Levelezések
folytak
nagykövetségekkel,

a külügyminisztériummal, a
külügyminisztérium befektetés ügynökségével, a HIPA-val
felvettük a kapcsolatot, illetve
konkrét befektetőkkel is tárgyaltunk. Kínai online konferencián vettünk részt, amin
szintén
több
mint
300
befektető vállalkozás vett
részt. Ezen a konferencián
Magyarországról Szentes és
Debrecen mellett Csurgó városa képvislete még magát. Ezen
kívül mind csurgói mind budapesti, székesfehérvári vállalkozásokkal folynak az egyeztetések. De ez egyébként is egy
nagyon nehéz helyzet, hiszen
tudjuk azt, hogy mik a nehézségeink, mik azok a tényezők,
amelyek ezt egyébként normális körülmények között is lassítják, vagy nehezítenék. Most
viszont ebben a pandémiás
helyzetben, amikor szinte minden vállalkozás érintett, és vállalkozás életére ez kihatással
van, és egy teljesen új dologgal kellett szembesülni. Most
még inkább nehéz, azt gondolom befektetőket keresni,
verbuválni, és ide vonzani, de
mind emellett természetesen
mennek az egyeztetések. Nehezebb, hiszen a személyes
kontaktusok, a személyes találkozások azért azok fontosak
lennének, de online, valamint
többféle informatikai eszköz
segítségével azért tartjuk a
kapcsolatot, és ahogy mondtam itt most a vállalkozok többségénél a kivárás az ami napirenden van. Bízom benne,
hogy a következő évben tudunk majd pozitív dolgokról is
beszámolni e tekintetben.
A harmadik nagy beruházásunk, illetve projektünk, az szintén az útépítéshez kapcsolódik
Zárt kerti utakat építünk,
építettünk 3 helyen: a Zis-tó
felé, a Csentei temető irányába, illetve a szőlőhegy egyik
szakaszán a csati kúti dülőnél
kezdődtek el az útépítési
munkálatok, melyek egyébként
elég jó ütemben haladnak. Kö-

zel 70%-os a készültség. Az
az elképzelés, hogy néhány
útszakaszon, a temető felé
vezető úton, és a Zis-tó felé
vezető út egy részén már ebben az évben megtörténik a
leaszfaltozás. Az előkészítés,
az út alap előkészítése megtörtént. A szőlőhegy útjának a
befejezését, illetve a leaszfaltozását, betonozását most egy
kicsit átütemeztük. Most elég
komoly munkálatok folynak,
nagyon sokan foglalkoznak
örökzöldek,
fenyőknek
a
termesztésével, és most ennek
van a szezonja, tehát nem lett
volna szerencsés, hogyha ebben az időszakban kezdjük el
a betonozást, illetve az aszfaltozást. Egyébként a kivitelező
vállalta volna, de az volt a döntés, azt gondoltuk, hogy inkább
ezt a tavaszi időszakra halaszszuk el, hiszen nagyon komoly
gépek, szállító gépjárművek
jelentek meg ezen a területen. Illetve mielőtt megtörténne ennek a hegyi útnak
az aszfaltozása, mindenféle
képpen szeretnénk többféle
táblát, súlykorlátozó táblát
kihelyezni, annak érdekében,
hiszen többen jelezték, hogy
van akik nem nézik, vagy nem
veszik figyelembe, hogy ezt az
utat nemcsak ők, hanem más
is szeretné használni, és az
nem megengedett, lényegesen magasabb, vagy nagyobb
gépjárműveket
használnak
ezeken az utakon. Ezt is majd
együtt fogjuk kivitelezni valószínüleg a tavaszi időszakban.
Ehhez ugye rendeletet kell
alkotni. És táblákat fogunk kihelyezni annak érdekében,
hogy azt amit megépítünk,
kínkeservesen, és nehezen,
az minél hosszabb ideig tudja
szolgálni az ott élőknek, vagy
az ott dolgozóknak a közlekedését, illetve szállítását. Ebben
a nehéz időszakban ennek a 3
nagy projektnek a továbbvitele
illetve fejlesztése az, ami zajlott, illetve látványosan került
megvalósításra, tehát ez is

halad. De mindemellett természetesen, aminek egyelőre
nincsen kézzel fogható vetülete, de egyeztetés történt
a külterületi kerékpárút építésével kapcsolatosan, ami a
vasút átkelő helytől Porrogszentkirály irányába haladna,
ehhez kapcsolatosan rendezési
terv módosítása az ami most
folyamatban van. Illetve a Zöld
Város Projektünk kapcsán is
történtek intézkedések. Ott elnyertünk egy komoly összeget,
aztán kiderült, hogy a megálmodott műszaki paraméterek,
és a pénzügyi forrás, annak ellenére is, hogy egy jelentős pénzügyi forrás nincs összhangban, ezért plusz forrást, vagy
hivatalosan ráemelést kellett
igényelnünk. Ha ezt megkapjuk akkor a következő év
tavaszán megkezdődhet a
közösségi háznak a felújítása,
illetve a hivatal udvari részének a felújítása is. Úgyhogy
következő évre is lesz feladat,
és fejlesztés amit meg kell
valósítanunk.
Illetve a város történetének a legnagyobb fejlesztése
is, ami tudom, hogy nagyon
sokakat foglalkoztat, és az
elmúlt időszakban sajnos nem
történt látványos előre lépés,
az is úgy néz ki, hogy zöld utat
kapott, hiszen megkaptuk azt
a támogatói okiratot, ez gyakorlatilag egy szerződés az
önkormányzat és a kormány,
illetve annak az egyik szerve
között, amely biztosítja azt
a pénzügyi forrást, hogy az
élményfürdőnek és a szállodának az építése, pénzügyileg a jelenlegi árakkal számolva is be tudjon fejeződni.
Végezetül szeretném megköszönni a pandémia során
a lakosoknak, kollégáknak
a türelmét megértését, és
együttműködését. Sikerekben
gazdag, boldog új esztendőt
kívánok mindenkinek! - zárta gondolatait Füstös János
Csurgó város polgármestere.
SZVK
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Adventi naptárrá változott a sugárúti fasor

FoTÓk: Facebook.com/fittcsurgo

folytatás az első oldalról
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Igazi, karácsonyi hangulattal találkozhattak az idei ünnepi gármester úr is azon dolgoidőszakban a Széchenyi téren sétálók. A sugárúti gesztenye- zott, hogy a Sportcsarnok Kft.
sor ebben az évben már számos alkalommal mutatta új arcát, alkalmazottait ne keljen elboköszönhetően a Sportcsarnok Kft. kreatív munkatársainak. Egye- csátani, és meg tudják tartani
di hangulatával és megjelenésével sokak számára okozott a nyár az állásukat. Ezért is találtuk
folyamán boldog pillanatot a horgolt terítőkbe öltöztetett fasor, ki ezeket az ötleteket is, mivel
ősszel számtalanszor vált gyerekzsivajtól hangossá a több mint a jelenlegi helyzet miatt be
200 faragott tökkel feldíszített park. Épült továbbá egy lakatfal vagyunk zárva, és nem tua Szerelmesek Fája köré, és kihelyeztek egy kupakgyűjtő szívet dunk szervezni, így ki kellett
is. A karácsony közeledtével pedig adventi naptárrá változtak találjak valami olyan dolgot,
a sugárúti fák. Az ötletgazda Márton-Szűcs Brigitta szerint a ami egyaránt ad értéket az itt
koronavírus idején különös jelentőséggel bír mindez, hiszen élőknek, és hozzájárul ahhoz,
akciójuk közösségről, munkáról, önzetlenségről és egymás irán- hogy kollégáim megőrizhessék
a munkájukat. Mivel otthon
ti odafigyelésről is árulkodik.
Vissza szeretnék nyúlni,
egészen a tavaszig, amikor bejött ez a karantén időszak. Ugyanis az elsők között érintett
bennünket is a korlátozás, mely
következtében be kellett zárnunk az intézmény kapuit.
Az adventi időszakban fontosnak gondoltam, hogy hasonlóan a korábbi tökös akciónkhoz, a karácsonyi időszakban
is örömet okozzunk az embereknek. Az ötlet onnan jött,
hogy otthon a kislányomnak
is készítek adventi naptárat,
Vidám hangulatban, újabb meglepetés készül
és minden nap érkezik az angyalka hozzá, és valami kis gárutat, hogy ebben a járvány- is működik az adventi naptár,
aprósággal meglepi. Egyik nap helyzetben költséghatékony itt is úgy gondoltuk, egy kis
mikor elvittem az óvodába, és is legyen, hiszen most örülünk élő adventi naptárat létresétáltam visszafele a munka- neki, hogy a béreket ki tudjuk hozva, hogy én, és a kollegáim
hely felé, ahogy jöttem a su- fizetni - mondta Márton-Szűcs a saját kezünk által készített
apróságokkal lepnénk meg
gárúton elkezdtem számolni a Brigitta.
A Csokonai Közösségi Ház az érdeklődőket, vagy az erre
fákat, több mint 24 darab fát
számoltam, és meg is született vezetője továbbá kiemelte: járókat. Keresgéltem az interaz elképzelés. Elkezdtem raj- tavasz óta Tratnyek László a neten mindenféle karácsonyi
ta gondolkodni, hogy hogyan Sportcsarnok KFT. vezetője, jellegű dolgot, töltöttünk le
lehetne úgy feldíszíteni a su- valamint Füstös János pol- szarvast, hóembert, a diótörő

FoTÓ: Facebook.com/fittcsurgo

Minden nap újabb meglepetésekkel örvendezteti meg az érdeklődőket
Csurgó köztéri adventi naptára

figurát, fenyőből a manókat.
Aki a sugárútra kilátogat,
láthatja, hogy mennyi dologgal készültünk, és ezeket mind
a saját kezünkkel készítettük a
dolgozóinkkal, és nagy büszkeséggel tölt el az, hogy az
emberektől olyan pozitív viszszajelzéseket kapunk ebben az
időszakban, amikor az ember
azt érzi, hogy be van zárva, és
nincs rá szükség, hogy igenis
szükség van rá.
Az emberek megbecsülik a
munkánkat, és én hiszek abban, hogy ami az embereknek
tetszik, ami az embereknek
örömet okoz, és jó érzéssel
tölti el őket, az számukra is
értéket teremt és sajátjukként
tekintenek rá. Mi sem nagyobb
bizonyíték erre, hogy minden

kihelyezett kis ajándék, még
mindig ugyanott van, ahova
mi tettük. Nagyon-nagyon
örülünk neki, és köszönjük
szépen, mindenkinek, aki egy
picit is hozzájárult, és azoknak
is köszönjük, akik erre jártak
és megkérdezték tőlünk, hogy
van-e valamire szükségünk,
mert nagyon szívesen adnak
valamit hozzá, ha kell. Kifejezték, hogy támogatnak bennünket, és ez óriási érzés - összegezte Márton-Szűcs Brigitta.
Az ötlet megálmodója a
nehéz, bezártsággal teli év
ellenére úgy látja, tevékenységükkel sikerült napról-napra
boldog pillanatokat szerezni
az erre látogatóknak, és megmutatni, hogy ezekben a nehéz időkben is minden munkás
kézre szükség van.
SZVK
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Egyszer volt, hol nem volt, a csurgói trappista sajt…

A Tejüzem egy távlati képen az 1960-as évekből
Csurgó Város Helytörténeti Gyűjtemény, Molnár Zoltán felvétele
Sokan emlegetik még ma is, nem csak
Csurgó, de Somogy vagy akár ország szerte
is a Csurgón készített trappista sajt semmihez nem hasonlítható, finom ízét.
Vajon tudjuk-e, hogy kiknek köszönhetjük, a többek között trappista sajtot
is előállító, a köznyelvben „tejgyárként”
emlegetett egykori üzem elődjének megalapítását?
A Csurgói Tejkiviteli Társaságot, a Majna
Frankfurtban már Főteleppel rendelkező,
német Nonnenmacher Bernát és családja
alapította 1902-ben.
A mai történelmi park területén volt, akkori címén a Major 10. szám alatti, a major
területéből kihasított részt a Nonnenmacher család a Festetics családtól vásárolta
meg. Az üzem épületeinek elkészülte után
a tejfeldolgozáshoz a legkorszerűbb gépeket és berendezéseket Németországból
és Ausztriából hozták és szerelték be.
Az alsok-sarkadi és csurgói gazdák
kiválóan, jó minőséggel tejelő állatállománya már önmagában megfelelő alapot adott egy export minőségű tejtermék
előállító üzem folyamatos működtetésére.
Azonban a Tejkiviteli Társaság nem csak
Alsok, Sarkad és Csurgó, hanem a környékbeli falvak Csurgónagymarton, Somogycsicsó, Iharos, Iharosberény, Inke, Berzence, Somogyudvarhely tejtermelését is
felvásárolta. A társaságnak ezen a településeken saját tejfelvásárlói, tejcsarnokai
voltak, ahonnét a tejet a hatalmas tartályokat szállító lovaskocsikkal hozták be

Csurgóra.
1913-ban a Fogadó című kocsmárosoknak, vendéglősöknek megjelenő szaklap
címlapon közölte a Társaság hírdetését,
miszerint:
„A Csurgói Tejkivitel, mely mint ilyen
egyedüli az egész monarchiában, ajánlja
egy évi jótállással tartós és biztos hatású
tejtermékeit lemez dobozokban légmentesen lezárva, és pedig la sterilizált habtejszín, la sterilizált és homogenizált kávétejszín, la sterilizált és homogenizált teljes
tej.”
A vállalkozás tőkeerősségét jelzi, hogy
a kaposvári törvényszék 1913-as adatai alapján a társaság tőkéje ekkor már
180000 márka volt. Működési engedélyüket „sterilizált tej- és tejfölnek gyártása, forgalombahozatala pléh dobozokban”
megjelöléssel kapták meg.
A társaság 1935-ben már évi 4 millió
liter tejet dolgozott fel. Ezáltal a Nonnenmacher-féle üzem az Osztrák Magyar Monarchia legkorszerűbb és legmodernebb
üzemei közé tartozott.
A család csurgói tartózkodása alatt
mindvégig a társaság telephelyén lévő
szolgálati lakásában, a Major 10. szám alatt
lakott.
Miután az alapító Nonnenmacher
Bernát, 1928. február 22-én, 65 éves korában elhunyt, a társaság vezetését a fia
vette át. A család első szülött gyermeke, az
apai örökséget továbbvívő Nonnenmacher
Pál 1935. október 12-én vette feleségül

a Lipcséből választott Koehler Irmgard
Katalint.
A család másik gyermeke Nonnenmacher Charlotte (Sarolta) 1936. január
4-én házasodott össze Szentpétery Kristóf
őrnaggyal, a pécsi magyar királyi Zrínyi
Miklós katonai reáliskola aligazgató
tanárával.
Nonnenmacher Pál változatlan sikerrel
vitte tovább az üzem vezetését, melynek
az exportpiacai olyan szilárdak voltak,
hogy a korlátlan tejfelvásárlás a vidék
tejtermelésének, állattartásának gyarapodását és ezáltal a térség gazdasági erejének tartós fellendülését hozta magával.
Az 1929-es kaposvári Mezőgazdasági
és Ipari Állami Kiállításon a Csurgói Tejkiviteli Társaság tejet, konzervkrémet és asztali vajat mutatott be, amelyeket Londonban, Hamburgban, Bécsben, Triesztben és
Marseille-ben is értékesítettek. A kiállítást
megtekintő József főherceg és gróf Bethlen István miniszterelnök külön is gratuláltak Nonnenmacher Pálnak.
A Tejgazdasági Szemle című szaklap
1935-ös tudósítása szerint a brüsszeli világkiállítás alkalmával megtartott nemzetközi világ-vajversenyen az Országos Magyar Tej szövetkezeti Központ, Budapesten
és a Tejkiviteli Társaság, Csurgón nyerte
a legmagasabb kitüntetést, a „diplome d‘
honneur“-t HANSEN-féle tiszta-kultúrával
készített vajáért.
A csodálatos sikertörténetnek a
második világháború hatásai vetettek
véget. 1945-ben az üzem tulajdonjogát a
Szovjetuniót képviselő „Szovjetunió Magyarországi Vagyonkezelősége” vette át,
majd az üzem későb már Csurgói Tejüzem
néven visszaszállt a Magyar Állam tulajdonába.
1956-ban még 37 községből teherautón
napi 8 ezer liter tejet szállítottak az üzembe, melyből elsősorban kiváló minőségű
vajat készítettek. 1961-ben már híres volt
az üzem a mai Fehérló Vendéglő pincéjében érlelt ízletes trappista sajtjáról.
1987-ben még a csurgói Trappista és
Balaton sajtok iránti nagy keresletről tudosítottak az újságok. 1993-ban azonban
megszűnt a tejüzem, és vele a trappista sajt
csurgói gyártása is. Mára csak a meseszerű
emléke maradt: „Hol volt, hol nem volt…”
VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA
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December 16. – A Magyar Kórusok Napja

FoTÓ: SZABÓ BALÁZS

„A zene szeretetére csak az nevelhet, aki maga is szereti a zenét, aki
megszállottként el tudja hitetni környezetével, hogy a zene nemesit.”
Peperő Gyula naplójából: Csurgó, 1984. szeptember 3.

A Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége (KÓTA) a
Magyar Zenei Kamara védnökségével 1991 óta rendezi meg
a magyar Kórusok Napját. Dátuma, december 16-a jeles évszám, hiszen 1882-ben Kecskeméten ezen a napon született
Kodály Zoltán. A háromszoros
Kossuth-díjas magyar zeneszerző, zenetudós, zeneoktató,
népzenekutató, az MTA tagja,
elnöke Galántán, majd Nagyszombaton végezte alsó iskoláit. Szülei is zeneértő, hangszeren játszó emberek voltak.
Kodály Zoltán 1900-ban került
Budapestre és kezdte meg tanulmányait Eötvös kollégistaként a Pázmány Péter Tudományegyetem magyar-német
és a Zeneakadémia zeneszerzés szakán.
1906/1907-ben külföldi tanulmányútra utazott Berlinbe
és Párizsba; itt ismerte meg
Debussy zenéjét, s ez döntő hatással volt zeneszerzői
kibontakozására. Emellett a

8

magyar népzene felfedezése
hatott rá a legerőteljesebben:
már 1905-ben járt népdalgyűjtő úton. A folklór iránti érdeklődésének köszönhetően kötött barátságot Bartók Bélával.
1906-ban jelent meg közös kiadványuk Magyar népdalok címen. 1911-ben megalapították
az Új Magyar Zeneegyesületet,
kutatómunkájuk eredményeként írta meg Kodály 1917-ben
első összefoglaló tanulmányát
Ötfokú hangsor a magyar népzenében címmel.
1907-ben a Zeneakadémia
tanára lett, majd 1917-18-as
tanévben saját zeneszerzői
osztályt indított. 1919-ben a
Zeneakadémia aligazgatójává
nevezték ki, s ezt a pozícióját
a Tanácsköztársaság idején is
megtartotta. Ezért a Tanácsköztársaság bukása után fegyelmi
eljárást indítottak ellene, s két
évre szabadságolták. 19221940-ig folyamatosan tanított
zeneszerzést a Zeneakadémián, s e munkája eredményeként

született meg a Kodály-iskola,
amelynek tagjai a harmincas
évektől Kodály munkatársaivá,
s zeneszerzőként, zenetudósként, pedagógusként, karnagyként, az Éneklő Ifjúság mozgalom éltetőiként a magyar zenei
élet meghatározó alakjaivá
váltak.
Kórusműveivel, ének- és olvasógyakorlataival segítette
elő az ifjúság zenei nevelését,
írásaival, nyilatkozataival, reformjavaslataival vette fel a
harcot a zenei műveletlenség,
„analfabetizmus" ellen, és új
lendületet adott a magyar kórusmozgalomnak. Ő volt az, aki
megteremtette és felvirágoztatta a kórusmuzsika hagyományait, az 1900-as évek második felétől neki köszönhetően,
szinte „divat” lett a kóruséneklés. Kodály azt szerette volna,
hogy a gyerekek a művészet
közelében, a jó zenével való
alkotó találkozásban nevelődjenek. Úgy gondolta, hogy ez
elengedhetetlenül szükséges

ahhoz, hogy jó embereké váljanak.
Számos tudományos kutatás is alátámasztotta ezt.
Kokas Klára (1972) az éneklés jótékony hatásainak vizsgálatakor négy magyar város
Kodály-módszerrel
oktató
iskoláját hasonlította össze
olyan iskolákkal, ahol elhanyagolható volt az ének oktatás.
Néhány év elteltével a Kodály
–módszert használó iskolákban
a gyerekek 15-20 %-al jobban
teljesítettek minden tantárgyból. Természetesen jelenleg
is folynak kutatások a zene az
éneklés szerepéről, amely már
akár a magzati életszakaszban
elkezdődhet, így a későbbiek
folyamán az egész személyiséget formálhatja, bépülhet a
személyiség magvába.
Csurgón mindig nagy hagyományai voltak a kóruséneklésnek. Szinte minden általános és
középiskolának volt kórusa, kiváló kórusvezetőkkel, amelyek
számos kórusversenyen, ünnepi megemlékezésen szerepeltek. Mégis, talán a Csurgón élő
emberek, a Peperő Gyula által
1984-ben, kezdetben 12 fővel
alapított Cantemus Nőikarra
emlékeznek elsőként. Az énekkar célként az egyetemes zenei
kultúra befogadását, kiszolgálását és terjesztését vállalta
fel. Peperő Gyula vezetésével
a kórus országos hírnévre tett
szert. A kórustalálkozók révén
megismerte a kor zenei nagyjait: Kodály Zoltánt, Bárdos Lajost, Szőnyi Erzsébetet, Fasang
Árpádot, Balázs Árpádot, Lendvai Kamillót és Karai Józsefet.
Barátság fűzte a Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége és az Országos Pedagógiai
Intézet vezetőihez. 1994-ben
a KÓTA Kodály Zoltán Emlékéremmel díjazta a kar 10 éves
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hogy az általa alapított Dél-Somogyi Dalostalálkozó csurgói
felnőtt résztvevői, szervezői,
másrészt az általa tanított művekből néhányat a kórus is felvett a repertoárjába.
A kezdetekkor a kórus célkitűzése a kóruszene megszerettetése volt a város lakosságával, így eleinte a könnyedebb,
modern stílus volt jellemző

rus életét. Alapító tagként az
énekegyüttes mozgatórugója
Németh Zoltánné. A kórus pályázati források segítségével
a fennállásának 17 éve alatt
több városi és egyházi rendezvényen, hazai és külföldi városokban is szerepelt. Sajnos az
idei megszokott rendezvényeik a pandémiás helyzet miatt
elmaradtak, így például az is-

a repertoárra, majd később
kezdték beépíteni műsorukba
a klasszikus műveket. Mindez
annyira jól sikerült, hogy komolyabb megmérettetésekre
is vállalkozott a lelkes csapat,
amelyket siker követett, a megalakulás negydik évében már
arany minősítést szereztek.
Kulcsárné Olvasó Nikoletta
kilenc éven kereztül vezette
az együttest, majd külföldre költözött, Andik Anikónak
adta át a karnagyi pálcát. Bár
jelenleg is távol él, folyamatosan figyelemmel követi a kó-

kolás korosztály számára ös�szeállított Kakaókoncert, vagy
az éppen aktuális karácsonyi
hangverseny, amely ezidőben
a Csurgói Evangélikus Templomban csendült fel minden
karácsonykor 2004 óta.
A Magyar Kórusok Napján
üdvözöljük a dalt, a zenét Kodály Zoltán szavaival:

FoTÓ: papgeno.hu

munkásságát. 1997-ben Peperő Gyulát Eötvös József Emlékéremmel tüntették ki; a kórus
is ekkor szerezte meg a „Fesztiválkórus” minősítést. Két évvel
később Csurgó Város Pro Urbe
díjban részesítette. Nevéhez
fűződik az 1993-ban első alkalommal megrendezett Dél-somogyi Dalostalálkozó is, melynek Nagyatád, Barcs és Csurgó
felváltva ad otthont azóta is.
2006-ban vonult vissza
karnagyi munkájától – vezénylésével a Cantemus Nőikar valamivel több, mint húsz évig
szépítette meg a város és a
zeneszeretők életét. 2017 júliusában a csurgói Helytörténeti
Gyűjtemény Cantemus Nőikar
emlékkiállítást rendezett Peperő Gyula karnagy halálának
10. évfordulója alkalmából.
Értékteremtő munkájának
lett folytatása, hiszem manapság – immár 17 éve – a Harmónia Énekegyüttes színesíti
városunk zenei kultúráját. A
2003-ban, civil kezdeményezésre alakult meg a kórus. Az
énekegyüttes vezetője Kulcsárné Olvasó Nikoletta lett. A
Harmónia Énekegyüttes tagjainak többsége gyermekkorától kezdve énekel kórusban,
többen közülük a csurgói Cantemus kórus tagjai is voltak Peperő Gyula tanár úr vezénylete
alatt. Az ő örökségét kívánták
tovább vinni egyrészt úgy,

„Lehet élni zene nélkül is. A
sivatagon át is vezet út. De mi
(...) azt akarjuk, hogy az ember
ne úgy járja végig élete útját,
mintha sivatagon menne át, ha-

nem virágos réteken.”
BV
Forrás:
1.
Idén is meghírdetjük
a magyar Kórusok Napját! https://kota.hu/ 2020. 11. 23.
2.
Jeles napok: Magyar
Kórusok Napja https://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/a_magyar_korusok_napja
3.
Dalos Anna: Kodály
Zoltán https://zeneakademia.
hu/lexikon_nagy_elodok/kodaly-zoltan-1794
4.
Karres M. – Nádasdi L.:
Az intenzív zenei nevelés hatása a gyermek személyiségének
fejlődésére https://core.ac.uk/
download/pdf/78376099.pdf
5.
Eszter:
Petlánovics
Hangokba zárt évek Csurgó és Környéke Közéleti Kulturális Lap 2017. augusztus o. oldal http://epa.oszk.
hu/03000/03029/00020/pdf/
EPA03029_csurgo_es_kornyeke_2017_08.pdf
6.
Harmónia Énekegyüttes Kórusegyesület honlapja
http://harmonia-csurgo.hupont.hu/1/kezdo-oldal
7.
Interjú Kulcsárné Olvasó Nikolettával és Németh
Zoltánnéval Csurgói Városi Televízió hanganyaga 2018. 10.
30.

Csokonai csurgói-alsoki karácsonya
Két karácsonyt töltött el Csokonai Somogyban, az 1798-ast Nagybajomban,
az 1799- est Alsokban. Az ünnep körüli
névnapok még inkább a költő közelébe
hozták vendéglátóit.
Sárközy István a belső- somogyi református egyházmegye gondnoka és sógora, Pálóczi Horváth Ádám a neves dalköltő
lakhelye Nagybajom volt. Már karácsony
előestéjén együtt ünnepelték Ádám és
Éva asszonynak Csépán János feleségének, a neve napját. Csépán Jánost azonban 1797-ben elengedte Alsokba, hogy a
Csurgón alapított első oskola indulásáért
munkálkodjon.

Csépán tiszteletes hét évig szolgált
Bajomban. 1799-ben meghívta CsurgóAlsokba a karácsonyi ünnepekre a Horváth- házaspárt. Egy éve még mindhárman,
Csokonai is Bajomban tartózkodtak. Pálóczi verses meghívót küldött fel az Újvárosba Csokonainak, hogy a költő ne egyedül
töltse Csurgón a Szentestét, karácsony
éjszakáját, és a három egykori debreceni
diák együtt ünnepelhessen.
-Hozd el Delfist a’ szomszédba: és itt
áldj meg engemet.
Nézd a’ Kalendáriumban Krisztus előtt
nevemet.
Horváth m-pr.

A hívócédula végére még rákerült:
-Az alsoki papné és a’ feleségem szívesen látják az uramat ebédre.
Karácsony napja akkor szerdára esett.
Keddre Ádám és Éva várta a parókián.
Csokonai aznap írta köszöntőjét Horváth
Ádám neve napjára. Elfogadta a szíves invitálást és a 36 soros verssel érkezett meg
az ünnepeltekhez, ajánlatot is téve az ünnep megosztására:
„Délben ejtsük meg örömét kedves
neved napjának,
Dél utánra meg tegyük meg oldalbordád Évának.”
HJ
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Háborúkon át… - A csurgói Vöröskereszt nyomában
Múzeumok Őszi Fesztiválja 2020
A járványhelyzet ellenére idén is
meghirdetésre került a Múzeumok Őszi
Fesztiválja, s az országos programsorozathoz Csurgó Város Helytörténeti
Gyűjteménye is csatlakozott. A számtalan
program (Múzeumi szabadulószoba, Papp
Imre Helytörténeti Vetélkedő, Múzeum
a bőröndben, A költő és az ősz) mellett a
Sétálj, gyalogolj, bringázz velünk! tematika keretében meghirdettük a Háborúkon
át… - A csurgói Vöröskereszt nyomában c.
várostörténeti interaktív sétát októberben. A csurgói Vöröskereszt története
azonban egy olyan momentumot képez
Csurgó életében, amely helytörténeti és
tágabb, országos szempontból is fontos.
A gyűjtemény adattárában fellelhető iratok, kordokumentumok és tárgyak alapján,
valamint kutatók által írt tanulmányokból
állítottuk össze a csurgói Vöröskereszt és
az általa működtetett, az I. világháború
idején működő kisegítő kórház történetét a kezdetektől a háború végéig.

A Csurgói Kisegítő Kórház karácsonyi
csoportképe 1915-ben, középen dr. Éhn
Kálmán (CSVHGY Fotótára_ILTSZ_1488)
A Vöröskereszt megalapítása Henry
Dunant nevéhez fűződik. Dunant jómódú
genfi családba született, s már fiatalon
tevékeny szerepet vállalt a Keresztyén
Ifjak Egyesületei Világszövetség meg-
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alapításában. 1859-ben a solferinói
csata halottjai és sebesültjei láttán új
gondolat fogalmazódott meg benne:
amellett, hogy a helybeli asszonyok
segítségével a helyszínen betegápolásba fogott, később megjelent könyvében, a Solferinói emlékben, egy segélyszervezet létrehozását tűzte ki célul.
1864. augusztus 22-én létrejött az I. Genfi
Egyezmény, amely kimondta a segítséget
nyújtók semlegességét háború idején.
1878-ban született döntés arról, hogy
Ausztria és Magyarország önálló egyesületet hoz létre. I. Ferenc József 1880-ban
Gróf Károlyi Gyulát bízta meg a segélyszervezet létrehozásával. 1881. május
17-én alakult meg – az 1879-ben létrejött Magyar Országos Segélyező Nőegylet
beolvasztásával – a Magyar Szent Korona Országai Vörös-Kereszt Egylete.
Csurgón
ennél
kicsit
korábban,
1880-ban özvegy Salamon Miksáné és
Zöld Amália (később Fejes Kálmánné)
munkálkodása nyomán alakult meg
– valószínűsíthetően kezdetekben a
Segélyező Nőegylet keretében – egy fiókegylet, amelynek alapító tagja lett Gróf
Zichy Ödön és Inkeyné báró Eötvös Jolán.
Elnöknek Andorka Gyulánét, jegyzőnek
Mátray Gyula tanítóképezdei tanárt, pénztárosnak Bátori Lajos tanítóképezdei
tanárt választották. Többen csatlakoztak
Iharosberényből és Berzencéről, 1881ben pedig már több férfit is beválasztottak
a tagok közé. Az országos közgyűlésen a
fiókegyletet az iharosberényi Schuster Ferencné képviselte, aki az egyik legbuzgóbb
tagja volt az egyesületnek. A megalakulásuk kezdetétől pénzt gyűjtöttek a
szegény családok, özvegyek és a természeti katasztrófák áldozatainak, a
zágrábi földrengés károsultjainak például
141 forintot adományoztak 1881-ben.
Az egylet 1882-től már tevékenyen
kivette részét az országos szervezet
tevékenységeiből és bevételeiben is gyarapodni kezdett. A Tanítóképző nagytermében 515 sebkötő csomagot varrtak
és állítottak össze, és az egylet tíz Vöröskereszt-sorsjegyet vásárolt. Természetesen nem felejtkeztek el a rászorulókról
sem: 1882-ben egy özvegyet és a tiroli
árvízkárosultakat, 1883-ban pedig a győri

vízkárosultakat támogatták. 1884-ben
két elnököt választottak: a férfielnök
Mátray Gyula tanítóképezdei igazgató
lett, a nőelnök Plachner Nándorné (férje, Plachner Nándor gyógyszerész volt).
Jegyző lett Bárány Gyula tanítóképezdei
tanár, míg a pénztáros Bátori Lajos maradt.
Pénzt gyűjtöttek és támogattak egy özvegyet. Az országos közgyűlésen újfent
Schuster Ferencné képviselte az egyletet.

Csurgói kisegítő kórház csoportképe
az I. világháború idején
(CSVHGY Fotótára_ILTSZ_1489)
1886-ban arról döntött az országos
egylet, hogy Nagykanizsán katonai betegszállót állítanak fel, amelynek javára a
csurgói egylet is pénzt adományozott.
A következő évben elhunyt Schuster
Ferencné, amely nagy veszteség volt a
számukra, ettől függetlenül céljaiktól
nem tértek el, például segítséget nyújtottak egy elhagyott színészgyermeknek.
Ugyanezen évben a megyébe látogatott
Tallián Béla főispán, aki a csurgói egylet
tevékenysége nyomán megalapította a
kaposvári fiókegyletet, illetve egy megyei
választmányt 1888-ban. Az országos
közgyűlésen Bárány Gyuláné képviselte
az egyletet. Az egylet pénzt adományozott a berzencei tűzkárosultak részére.
1889-ben megyei döntés született arról,
hogy háború esetén a Tanítóképző épületét kórházzá alakítják át, ahol 1-1 tiszt és
28 katona lenne elszállásolva. Csurgó orvosi felügyeletet ajánlott fel, de ápolószemélyzetet nem tudott volna biztosítani.
1890-ben a csurgói egylet két alapító
tagot, négy örökös tagot és negyvenkilenc rendes tagot számlált, s ez a szám a
későbbiekben tovább növekedett. Elnöke
lett Mohar József tanítóképezdei igazgató,
aki hosszú évekig töltötte be ezt a tisztet.
Az ő elnöksége alatt jött létre 1914-ben
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a Segélyző és Ápoló Bizottság, amely a
bevonult katonák itthon maradt családtagjairól, valamint a sebesült katonákról
gondoskodott. Gyűjtést szerveztek, a
hölgybizottságok Csurgót kerületekre
osztva járták be. Ápolónői tanfolyamot
hirdettek, ezt végezte el például Hőke
Erzsébet, erről szóló bizonyítványát a
múzeumban őrizzük. Rajta kívül még
hetvenöten jelentkeztek önkéntes és
hivatásos ápolónak, nők és férfiak vegyesen, s ebből negyvenen vizsgáztak le.
1914 szeptemberében jött létre a
csurgói Vöröskereszt egylet kisegítő
kórháza a Református Főgimnázium internátusának épületében. Hivatalosan
hatvan fő fogadására volt alkalmas, de a
feljegyzések szerint ennél többet ápoltak.
Orvosa dr. Éhn Kálmán járási főorvos lett,
főápolója pedig Folenta Lajosné, aki korábban a Vöröskereszt budai kórházában
dolgozott. Rajtuk kívül még két fizetett hivatásos és öt önkéntes ápolónőt alkalmaztak. Az étkeztetésről tizenegy tagú hölgybizottság gondoskodott három kisegítő
személy segítségével. Az első betegeket

Műtéti beavatkozás a Csurgói kisegítő
kórházban az I. világháború idején
(CSVHGY Fotótára_ILTSZ_1487)
október elején helyezték el a kórházban.
Az I. világháború kezdetén a kórházon
kívül egyedül Meller Henrik ajánlott fel két
ágyat a sebesültek részére, az egylet pedig
majdnem 6000 korona gyűjtésével járult
hozzá a költségekhez. A kisegítő kórházban
a háború végéig nagy számban fogadtak
betegeket: 480 főt ápoltak 21 485 ápolási
nappal, ezek közül 65 volt átutazó katona.
1916 tavaszán ebből 429 beteg távozott
és még 51 ápoltat tartottak nyilván, az
eltávozott betegek közül 378 teljesen felgyógyult, míg 49 csak javult. Egy személyt
kellett elküldeni rossz magaviselet miatt
és egyet áthelyeztek csapatkórházba. 56
műtétet hajtottak végre, főleg lövedék- és
fagyás miatti végtageltávolítás miatt. Itt
kezelték például Haám Lajost is, aki a doberdói harcokban sérült meg súlyosan, s

aki a háború után visszakerült Csurgóra, ide
nevezték ki főszolgabírónak. Az irodáját
díszítő bútoregyüttes ma a Helytörténeti
Gyűjtemény legimpozánsabb darabja.
A háború folyamán a kórház nem
tudott volna működni az adományok
nélkül, amivel a lakosság is hozzájárult a
működéséhez. A Csurgó és Vidéke hasábjain az egylet rendszeresen közzétette,
mire lenne szükségük, s lelkiismeretesen
megírták az adományokat is, amelyekkel támogatták őket, akár egy zsák krumpliról volt szó, akár 25 koronáról. Gáspár

Hőke Erzsébet ápolónői
bizonyítványa 1917-ből
Ferenc tanulmányában olvashatjuk mindezek összegzését: pénzben 2280 koronát
ajánlottak fel a részükre, emellett 2580
korona értékben ágyneműt, fehérneműt
és ruhafélét, 6060 korona értékben
élelmiszert, 100 koronányi szeszes italt,
540 korona összegű dohányt (szivar, szivarka, dohány), 100 koronányi bútort és
egyéb felszerelési tárgyat, és 1000 korona
összegben egyéb tárgyat. Ezekkel együtt
a kórház összes bevétele 57 013 korona volt, a kiadása pedig 48 252 korona.
Az egylet vezetőségének és tagjainak
lelkiismeretessége, odaadása példaértékű
volt, s ez nem csak abban mutatkozott
meg, hogy karácsonykor külön megajándékozták betegeiket, hanem abban az
emberségben is megnyilvánult, amellyel

a mindennapokban feléjük fordultak. A
háborút követően tehát megérdemelten
kapott a fiókegylet elnöke, Mohar József és
a kisegítő kórház főorvosa, dr. Éhn Kálmán
hadiékítményes II. osztályú díszjelvényt, a
fiókegylet öt tagja ezüst díszérmet, míg a
főápoló, Folenta Lajosné bronz díszérmet.
Az ezüst díszérem két tulajdonosa Hőke
Erzsébet és Hőke Irén volt, akik tevékenyen kivették részüket a betegápolásból, s mint olvashatjuk, nem csak abból.
Hőke Erzsébet ápolónői bizonyítványán
dr. Éhn Kálmán 1917-ben íródott szavait
olvashatjuk: „Alulírott igazolom és bizonyítom, hogy Hőke Erzsébet úrhölgy 1914.
évi október hó 10-től a mai napig nemcsak mint önkéntes ápolónő működött
a vezetésem alatt álló csurgói kisegítő
hadikórházban, de segédkezett a kötözések
és műtéteknél is, és végezte az összes irodai munkálatokat. Működésével nemcsak
az én, de a fiók egyesület vezetőségének
elismerését és leghálásabb köszönetét is
kiérdemelte. Csurgó, 1917. június 19. Dr.
Éhn Kálmán vezető orvos, A Vöröskereszt
Egyesület Kisegítő Kórháza, Csurgó.”
A Hőke nővérek hagyatéka szintén a
Helytörténeti Gyűjtemény részét képezi,
megőrizve ezzel emléküket az utókornak.
A csurgói Vöröskereszt fiókegylet tagjainak névsorát illene ideidézni
zárásként, ám a lista olyan hosszú, hogy
megtelne vele jó pár oldal. Helyette elismerésül dr. Écsy Ödön István szavait
idézem, ahogy már tettem korábban:
„Csurgó társadalma pedig érezze meg,
hogy felejthetetlen azok emlékezete,
akik szívük melegségével, lelkük nemességével példaadóak voltak életükben.”
PETLÁNOVICS ESZTER
Felhasznált irodalom:
Csurgó és Vidéke 1914. 03, 08, 09, 10. sz. Mézer
Dezső könyvkereskedésében, Csurgó, 1914. Web: Csurgó
Városi Könyvtár: http://info.csurgo.hu/hu/ekoenyvtar/
ujsagok.html?catid=69 (Letöltés: 2020.11.18.)
Csurgó és Vidéke 1915. 10, 11, 12. sz. Mézer Dezső
könyvkereskedésében, Csurgó, 1915. Web: Csurgó
Városi Könyvtár: http://info.csurgo.hu/hu/ekoenyvtar/
ujsagok.html?catid=69 (Letöltés: 2020.11.18.)
Csurgói Vöröskereszt Fiókegylet. Csurgó Város
Helytörténeti Gyűjtemény Adattára.
Dr. Bódi Ferenc: A Csurgói Református Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium másfél-évszázados története 1-2.
kötet. Csurgói Könyvtár XX. Csurgói Ref. Csokonai Vitéz
Mihály Gimnázium, Csurgó, 1943.
Dr. Horváth József: Csurgó monográfiája. Csurgó
Város Önkormányzata, Csurgó, 2009.
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Gáspár Ferenc: A Magyar Szent Korona Országai
Vörös-Kereszt Egylete Somogy vármegyei
fiókegyletei és tevékenységük az I. világháború idején. In: A Kaposvári Rippl-Rónai Múzeum Közleményei 5.
Kaposvári Rippl-Rónai Múzeum, Kaposvár, 2018. Web:
Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum: http://
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www.smmi.hu/kiadvanyok (Letöltés: 2020.10.08.)
Henry Dunant. Web: Wikipedia: https://hu.wikipedia.
org/wiki/Jean_Henri_Dunant (Letöltés: 2020.10.08.)
Hőke család. Csurgó Város Helytörténeti Gyűjtemény
Adattára.
Koltai István: A csurgói m. k. áll. tanítóképző-

intézet története. In: Közlemények a Szegedi M. Kir.
Ferenc József-Tudományegyetem Pedagógiai-Lélektani
Intézetéből 31. sz. Szeged, 1939.
Magyar
Vöröskereszt:

Vöröskereszt

története.

Web:

Magyar

http://voroskereszt/rolunk/tortenetunk

(Letöltés: 2020.10.18.)

Temetői csendben… József Attila utcai temető

A mai városközpont kiépülésével
egyidőben, az 1800-as évek elején gróf
Festetics György beltelkéből, Láng Ferdinánd földmérő tervei alapján hasították ki
a mai József Attila utcai temető, kb. a mai
közepétől nyugatra eső, alsó részét. Később a népesség növekedésével már ez a
terület már kevésnek bizonyult.

A temető 1894-ben bővült a gróf Festetics Taszilótól a község részére átengedett
fél hold, a dombtetőn elhelyezkedő, keleti területtel. A területnövelés és az egyre
szaporodó sírok miatt többször élt panas�szal a református gimnázium igazgatósága,
hivatkozva az ablakaikból látható temető
esetenként elhanyagolt látványára.
A temető gondozatlanságát a lakosság
is sokszor panaszolta. Ugyanis a temető
rendben tartása a helytörténet minden
időszakban nagy feladatot rótt az adott
kor csurgói vezetőknek. Az 1850-es évektől folyamatosan küzdöttek az állatok temetői legeltetése, a szemételhelyezés és a
tolvajlás problémáival.
1925-ben lakossági nyomásra rendeleteket hoztak a temetői kút megjavíttatására, az akkori nevén „hullaház” felújítására,
valamint egy állandó temetőőr alkalmazására. Ugyanis a bozótos temetőszélek
gyakran váltak gyermekek játszóhelyévé
és a szerelmes párok találkahelyéül is.
A temető a későbbi rendezettsége, szép
fekvése és központi elhelyezkedése révén
vált főként a közép- és nagypolgári családok kedvelt temetkezési helyévé. Számtalan bankár, tanár, tanító, gyáros és neme-

si család tagjai alusszák örök álmukat a
kriptákban vagy a méltóságteljes sírkövek
alatt.
A temető egyik központi helyét foglalja
el egy büszkén a magasba törő, négy nevet tartalmazó fekete márványobeliszk,
melyen legfelül olvashatjuk a Csurgói
Tejkiviteli Társaságot alapító BERNHARD
NONNENMACHER 1863-1928, nevét. Alatta található a felesége, MAGDALENA NONNENMACHER, geb. (született) ACKERMANN
1867-1941 sírfelirata.
Legalul, a családból utolsóként ide temetett CHARLOTTE VON SZENTPÉTERY sz.
NONNENMACHER 1900-1994, fölötte pedig férje, a családba beházasodott SZENTPÉTERY KRISTÓF ALEZREDES 1894-1941
neve olvasható.
A német származású Nonnenmacher
család neve nem épült be szervesen Csurgó évezredes történelmébe, méltatlanul
nem emlegetjük őket a nagyot alkotó
családok között, pedig Csurgóra településükkel és a Csurgói Tejkiviteli Társaságot
megalapító és működtető munkásságukkal
nagy változást és lendületet hoztak településünk gazdasági életébe.
VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA

Egy szekér almával a szegényházba…
1941 karácsonya előtt rendkívüli hideg
köszöntött be Csurgóra. Még napközben is
olyan hideg volt, hogy a régi öregek szerint: „Még a kutyát is ölbe vitték ki ugatni!”
A Csurgó község által 1909-től fenntartott szegényházba, az akkor Csépán Antal,
ma Béke utca 29. szám alatt fázósan melegedtek a szegényházi gondozottak. Gyatra ruháikban, vékonyka ebédjük után már
álmodoztak a közelgő karácsonyról, hogy
talán akkor majd kicsit „vastagabb” étel is
kerülhet az asztalukra.
Az álmodozás csendjét lovaskocsi érkezésének hangja verte fel. Két özvegyas�szony ült a bakon. Juliska kezében ostorral
állította meg a lovakat, majd fürgén leugrott a bakról. A zajra kilépett az ajtón Do-
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minkovics János, a szegényház gondnoka,
nyomában a szegényház lakóival.
Hoztunk egy kis gyümücsöt János
úr! – mondta a másik asszony, Kati néni.
Majd fordult egyet, és már rakták is le
a kosarakat a kocsiról, melyekből piros
almák sokasága került elő a szalma alól.
A sok szegény ember szólni sem tudott a
meglepetéstől.
A kosarakból azonban nem csak alma,
hanem befőttek, dió és némi kelt prósza is
előkerült.
Hogy kerültek maguk ide? – kérdezte a gondnok.
Hát csak az esti mise után gondókoztunk, hogy má mit csinájunk valami jót?
Mer az atya aszondta, hogy jót köll csinyá-

ni! Hát összebeszétünk az asszonyokkal,
oszt mindenki adott, amit tudott. – válaszolta Juliska.
A szegényház gondozottjai könnyes köszöngetéssel fogadták az adományokat. Isten áldását kérve az asszonyokra, kezüket
csókolva hálálkodtak a sok finomságért.
A két asszony ugyan üres kosarakkal,
de szeretettel és jó érzéssel annál jobban
megrakott szívvel fordult ki kocsijával a
csurgói szegényház kapuján, 1941 adventjének idején.
Igaz történet alapján lejegyezte:
VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA
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Újévi szokások
"Adjon Isten füvet, fát,
Teli pincét, kamarát.
Sok örömet e házba,
Boldogságot hazánkba!"
Hangzott el ez az újévi jókívánság
Csurgó minden portáján még szinte jó
60 évvel ezelőttig is. Az újesztendő első
napján házról házra járó férfi köszöntőket
mindenhol örömmel látták, hiszen úgy
tartották, hogy az újév napján a házba
lépő férfiak szerencsét hoznak, a nők épp
ellenkezőleg, elviszik azt. A régi szokásokból már sok elkopott az idők folyamán, de
vannak olyan hiedelmek, tardíciók melyek
máig is kapcsolódnak a szilveszteri-újévi
eseményekhez.

Regölő fiatalok
Szent Szilveszter pápa ünnepe a Gergely-naptár szerint az év utolsó napja,
azaz december 31-e. A keresztény világban ilyenkor este óévi hálaadást tartanak
a templomokban. A hálaadás után, éjféltájban Somogyban is szokás volt régen, hogy
az ártó hatalmak, szellemek elűzésére a
legények, gulyások, kondások végigkolompolták az utcákat, pattogtattak a karikás ostorukkal.
Nagyon sok helyen a szilveszter estét
újév reggelt különböző jóslásokra is felhasználták. Mindegyik családtagnak készítettek egy libatollas pogácsát, majd a kisülés után a pogácsák tetejére szúrt libatoll
színéből következtettek a halál idejére. Azt
tartották, hogy akiknek sötétebb lett a toll
a pogácsájukon, azok halnak meg először.
Azért, hogy az egész évi jó szerencsét
biztosítsák az emberek, igyekeztek az első
nap csupa kellemes dolgot cselekedni: vidáman, rakott asztal mellett, baráti társaságban lépni az újévbe. Szokás volt a kora
reggeli friss vízben mosakodni, hogy egész
évben egészségesek tudjanak maradni.

Az újévhez kapcsolódóan az étkezéseknek is megvoltak a maga szokásai. Ilyen
például a bab, a lencse, a köles, a rízs és
a mák fogyasztása, mert ezek az ételek a
pénz bőségét szimbolizálják.
Erősen ajánlott volt malac vagy sertés
húst enni, mert ezek az állatok „előre túrják a szerencsét”, de nem szabad csirkét,
halat enni, mert az előbbi „elkaparja a
szerencsét", az utóbbival pedig „elúszik a
szerencse".
A szokásokhoz különböző tiltások is
kapcsolódtak, például újévkor különösen
kerülendő volt a veszekedés a családtagokkal, rokonokkal. Tilos volt kölcsönkérni
és kölcsönadni bármit, beleértve a pénzt
vagy a használati tárgyakat is. Az újév első
napján igyekeztek tartózkodni a veszekedéstől, házi viszálykodástól. Ugyanígy kerülendő volt mosni, teregetni, varrni, fonni,
mert ezek a cselekvések akár egy családtag halálát is okozhatják!
A mára már teljesen kiveszett regölés a
téli ünnepkör egyik legismertebb szokása
volt Európa szerte, és így Magyarországon
is. Regöléskor a gyermekek, legények vagy
felnőtt férfiak házról-házra menve bőséget, boldogságot kívántak a következő
évre. Az elmúlt kétszáz évben a Dunántúlon és Erdélyben maradt meg legtovább
a regölés szokása. Az idősek elmondása
szerint Csurgón és Gyékényesen még az
1950-es években is jártak a legények láncos bottal és köcsögdudával felszerelve
olyan, főként lányosházakhoz, ahol elénekelték termékenységvarázsló és párválasztó varázséneküket.

származik. Dr. Király Lajos nyelvész kutatásai szerint a Háromkirályok járásnak Csurgón és Somogyudvarhelyen is Boldizsár,
Menyhért és Heródes voltak a főszereplői.
A három királyok énekének elmondása és
a kapott aprópénz átvétele után a következő énekkel köszöntek el a háziaktól:
„Három királyok elindulának,
Aranyat, tömjént, mirhát osztogatának.
Örvendezzünk és vigadjunk,
Új királynak hálát adjunk!
Jézusnak ajánljuk!"”
Vargáné Hegedűs Magdolna
VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA

Hazafelé
Elindulok az őszi csöndben,
csak egy hintázó ring a játszótéren.
Nyírfák fehérsége, mint tiszta szüzek kebelén
a gyöngy, úgy világít a hunyorgó nap fénye.
Egy gesztenyefa lenne tán csak egymagában
a réten, ám egy gerlepár osztja szét
búgó énekét, rászállva legmagasabb ágára,
s szelídíté a magány, tájra boruló vastag kérgét.
Mintha csodálkozna a természet, suttog,
hogy az emberek milyen visszafogottan élnek
és várják az idő múlását, félnek…
De hiszen az maga után kullog!?
Milyen csodás az út min a láb lépked.
Göröngyös, repedezett, érdes, gödrében megcsillan
valami fényes, négylevelű lóhere.
Talán csak a véletlen, ki nyomunkban kémked.
Magjukat őrizik a földben, gyümölcsüket
már elszórták kertben, a növények
örök paradicsommá nőnek,
mert mindig bíznak csakazértis a jövőben.
Pedig valaki arat, minden időben,
holddal és nappal, tavasszal és a télben,
hát nem, mint a tolvaj jött el éjjel,
ez az év, haragos kéjjel!?
Benned hiszek ó Uram,
kétségbeesetten, s mégis kiálltok,
ki vet véget, e veszett világnak!
Elérkeztem úticélomhoz, s nap a falon,
mint különleges Vincent festményen,
úgy tündöklik, templom, a fényben
Hazafelé sétálok az esti őszben,
hajamon csillogó cseppek a szitáló ködben.
Lábam alatt fut az út fiatal hévvel,
és egyre csak fogy, az öreg idővel.

Újévi zajkeltés
A másik újévi vándoréneklés, a „Háromkirályok járása” újév napjától vízkeresztig
tartott, ennek a szép szokásnak a legrégebbi adata, 1540-ből éppen Somogyból

Karácsony-Karácsony, készülünk az ünnepre.
Születés, mindig újjászületés!
Lesz-e időnk a belső csendre?
Talál bennünk erőt és szívet, az újrakezdés?
Büki Imre
2020.11. 30.
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Csurgói TK utánpótlás
eredmények és összegzések
https://www.facebook.com/mindorokkecsurgo
http://hajra-csurgo.mozello.hu
Megyei 3/4 pályás U-14 Dél:
2020.09.11.(péntek): Nagybajomi AC-Csurgói TK: 0-3(0-2)
csurgói gólszerzők: Varga Ádám 7', Szecsődi Róbert Ivó 9',
Kőszegi Ákos 69'.
Csurgói U-14-es csapatunk kezdő kerete a nagybajomi
pályán:
Bazsó András, Kőszegi Ákos, Maxa Roland, Füstös Márton, Szecsődi Róbert Ivó, Varga Ádám, Dobri Tibor, Lőrinc Dániel, Radák Barnabás.
2020.09.18.(péntek): Csurgói TK-Kaposvölgye LUE:7-1(3-1)
csurgói gólszerzők: Kőszegi Ákos 5',24',43',47',73', Szecsődi Róbert Ivó
29', Schumann Áron 40'(bűntetőből).
kaposvölgyi gólszerző: Keszi Dárius 21'.
Csurgói U-14-es csapatunk kezdő kerete a hazai pályánkon:
Bazsó András, Varga Ádám, Schumann Áron, Kőszegi Ákos, Szecsődi Róbert Ivó, Radák Barnabás, Füstös Márton, Lőrinc Dániel, Dobri Tibor.
2020.09.25.(péntek): Igal SE-Csurgói TK: 0-11(0-3)
csurgói gólszerzők: Dobri Tibor 13',22',52',56', Filipó Noel 30', Radák
Barnabás 43',65',69', Szecsődi Róbert Ivó 60',67', Schumann Áron 63'.
Csurgói U-14-es csapatunk kezdő kerete az igali pályán:
Bazsó András, Maxa Roland, Schumann Áron, Filipó Noel, Szecsődi Róbert Ivó, Orsós Imre, Radák Barnabás, Lőrinc Dániel, Dobri Tibor.
cserék: Récsei Bence
2020.09.30.(szerda): Csurgói TK-Kaposfüred SC:7-0(4-0)
csurgói gólszerzők: Kőszegi Ákos 5',14',18',32',45', Butor Benedek
61',69'.
Csurgói U-14-es csapatunk kezdő kerete a hazai pályánkon:
Bazsó András, Schumann Áron, Kőszegi Ákos, Varga Ádám, Radák Barnabás, Lőrinc Dániel, Orsós Imre, Filipó Noel, Récsei Bence.
cserék: Butor Benedek, Lakatos Milán.
2020.10.02.(péntek): Csurgói TK-FC Barcs:3-0(0-0)
csurgói gólszerzők: Kőszegi Ákos 63',68', Szecsődi Róbert Ivó 70'.
Csurgói U-14-es csapatunk kezdő kerete a hazai pályánkon:
Bazsó András, Orsós Dávid, Kőszegi Ákos, Radák Barnabás, Lőrinc Dániel, Szecsődi Róbert Ivó, Varga Ádám, Dobri Tibor, Molnár Viktor.
cserék: Schumann Áron, Bogdán Balázs, Lakatos Milán, Orsós Imre, Butor Benedek.
2020.10.09.(péntek): Csurgói TK-Segesdi SE:12-1(6-0)
csurgói gólszerzők: Kőszegi Ákos 2',3',61',70', Szecsődi Róbert Ivó
9',20',54',62', Füstös Márton 30',55',60', Schumann Áron 35'.
segesdi gólszerző: Csordás Milán 56'.

bert Ivó, Varga Ádám, Dobri Tibor, Radák Barnabás, Lőrinc Dániel.
cserék: Molnár Viktor, Füstös Márton, Bogdán Balázs, Lakatos Milán.
2020.10.16.(péntek): Kadarkút KSK-Csurgói TK:0-3(0-2)
csurgói gólszerzők: Füstös Márton 7', Horváth Lionel 30'(kadarkúti öngól), Szecsődi Róbert Ivó 53'.
Csurgói U-14-es csapatunk kezdő kerete volt a kadarkúti pályán:
Bazsó András, Dobri Tibor, Schumann Áron, Lőrinc Dániel, Radák Barnabás, Füstös Márton, Szecsődi Róbert Ivó, Varga Ádám, Molnár Viktor.
cserék: Bogdán Balázs, Butor Benedek.
2020.10.22.(csütörtök): Csurgói TK-Toponár SE:4-3(3-0)
csurgói gólszerzők: Schumann Áron 7', Kőszegi Ákos 27',53', Varga
Ádám 52'.
toponári gólszerzők: Csekk Csaba 43',50', Endrődi Gábor 48'.
Csurgói U-14-es csapatunk kezdő kerete a hazai
pályánkon:
Bazsó András, Dobri Tibor, Schumann Áron, Kőszegi Ákos, Radák Barnabás, Füstös Márton, Szecsődi Róbert Ivó, Varga Ádám, Lőrinc Dániel.
cserék: Bogdán Balázs
2020.10.30.(péntek): Kaposfői KISKE-Csurgói TK:0-7(0-4)
csurgói gólszerzők: Schumann Áron 7',68', Szecsődi Róbert Ivó 17',69',
Kőszegi Ákos 27',47', Bogdán Balázs 34'.
Megyei U-16 Dél:
2020.09.20.(vasárnap): Hetes VSC-Csurgói TK:7-12(3-9)
hetesi gólszerzők: Kovács Patrik 20',35',37',71'.78', Apáti Dominik 48',
Páhy Zsombor 67'.
csurgói gólszerzők: Szöllősi Krisztián 3',17',23',69', Szecsődi Róbert Ivó
7', Orsós György 9',14',26',30',32',47',75'.
Csurgói U-16-os csapatunk kezdő kerete a hetesi pályán:
Récsei Szabolcs, Szabó Flórián, Lőrinc Dániel, Nyerges Martin, Szöllősi
Krisztián, Szecsődi Róbert Ivó, Görcsi Milán, Varga Balázs, Radák Barnabás, Orsós György, Bertalan János Zsombor.
2020.09.23.(szerda): Csurgói TK-Somogysárd SE:6-6(2-2)
csurgói gólszerzők: Kőszegi Ákos 4',47',88', Görcsi Milán 19', Orsós
György 70', Nagy Krisztián Máté 73'.
somogysárdi gólszerzők: Nagy Kevin 28',34',53',65', Kovács Márk 63'.
Csurgói U-16-os csapatunk kezdő kerete a hazai pályánkon:
Récsei Szabolcs, Görcsi Milán, Schumann Áron, Szabó Flórián, Nagy
Krisztián Máté, Nyerges Martin, Kőszegi Ákos, Varga Balázs, Radák Barnabás, Bertalan János Zsombor, Orsós György.
cserék: Szecsődi Róbert Ivó, Bogdán-Balog István, Lőrinc Dániel
2020.10.11.(vasárnap): Csurgói TK-Nagybajomi AC:Meccs elmaradt

Csurgói U-14-es csapatunk kezdő kerete a hazai pályánkon:
Bazsó András, Schumann Áron, Kőszegi Ákos, Orsós Imre, Szecsődi Ró-
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2020.10.24.(szombat): Igal SE-Csurgói TK:11-4(4-1)
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igali gólszerzők: Pfeiffer Roland 5',16',50',54',81', Ságvári Csaba 8', Lakatos József 32',65', Boros Szebasztián 56',59', Szilágyi Alex 88'.
csurgói gólszerzők: Orsós György 12',51',77';80'(bűntetőből).
Csurgói U-16-os csapatunk kezdő kerete az igali pályán:
Récsei Szabolcs, Lőrinc Dániel, Schumann Áron, Nagy Krisztián Máté,
Görcsi Milán, Szöllősi Krisztián, Szecsődi Róbert Ivó, Bogdán-Balog István, Radák Barnabás, Orsós György, Bertalan János Zsombor.
cserék: Szabó Flórián
2020.10.27.(kedd): Csurgói TK-Toponár SE:12-2(5-1)
csurgói gólszerzők: Nagy Krisztián Máté 6',75', Görcsi Milán
15'.64',73',84', Orsós György 17',88', Schumann Áron 27', Szöllősi Krisztián 34', Radák Barnabás 71', Bogdán-Balog István 80'.
toponári gólszerzők: Sohonyai Jusztin 37', Pekár Roland 86'.
Csurgói U-16-os csapatunk kezdő kerete a hazai pályánkon:
Récsei Szabolcs, Lőrinc Dániel, Schumann Áron, Nagy Krisztián Máté,
Görcsi Milán, Szöllősi Krisztián, Szecsődi Róbert Ivó, Bogdán-Balog István, Radák Barnabás, Szabó Flórián, Orsós György.
cserék: Dobri Tibor, Bertalan János Zsombor.
2020.10.29.(csütörtök): Kaposmérői SE-Csurgói TK:0-8(0-3)
csurgói gólszerzők: Orsós György 16',48',79', Szöllősi Krisztián
17',22',77', Schumann Áron 69', Görcsi Milán 72'.
Csurgói U-16-os csapatunk kezdő kerete a kaposmérői
pályán:
Récsei Szabolcs, Lőrinc Dániel, Schumann Áron, Szöllősi Krisztián,
Szecsődi Róbert Ivó, Bogdán-Balog István, Görcsi Milán, Radák Barnabás, Szabó Flórián, Orsós György, Bertalan János Zsombor.
cserék: Dobri Tibor

2020.10.31.(szombat): Kadarkút KSK-Csurgói TK:3-8(0-3)
kadarkúti gólszerzők: Bogdán Ádám 56',89', Takács Mátyás 58'.
csurgói gólszerzők: Szöllősi Krisztián 6',47',52', Dobri Tibor 17', Orsós
György 35',64',86', Kőszegi Ákos 83'.
Csurgói U-16-os csapatunk kezdő kerete a kadarkútii pályán:
Récsei Szabolcs, Schumann Áron, Nagy Krisztián Máté, Kőszegi Ákos,
Dobri Tibor, Szöllősi Krisztián, Bertalan János Zsombor, Görcsi Milán,
Szabó Flórián, Orsós György.
A 2020/21-es őszi szezonban az U-14-es csapatunk a Megyei 3/4 pályás U14 Dél bajnokság 10 csapatából 1.helyen áll.
9 győzelem, 0 döntetlen, 0 vereség; 57 lőtt gól 5 kapott gól és 27 pont
áll a csapat neve mellett.
A 2020/21-es őszi szezonban az U-16-os csapatunk a Megyei U-16-os
bajnokság 9 csapatából 4.helyen áll.
4 győzelem, 1 döntetlen, 2 vereség; 51 lőtt gól 36 kapott gól és 13 pont
áll a csapat neve mellett.
U-14-es csapatunk góllövőlistája:
Kőszegi Ákos
20 gól
Szecsődi Róbert Ivó 11 gól
Schumann Áron
6 gól
Dobri Tibor
4 gól
Füstös Márton
3 gól
Radák Barnabás
2 gól
Butor Benedek
2 gól
Varga Ádám
1 gól
Bogdán Balázs
1 gól
Filipó Noel
1 gól

U-16-os csapatunk góllövőlistája:
Orsós György
20 gól
Szöllősi Krisztián
11 gól
Görcsi Milán
6 gól
Kőszegi Ákos
4 gól
Nagy Krisztián Máté
3 gól
Bogdán-Balog István
2 gól
Schumann Áron
2 gól
Dobri Tibor
1 gól
Radák Barnabás
1 gól
Szecsődi Róbert Ivó
1 gól

FÜSTÖS LÁSZLÓ
foci-hírszerkesztő

Van még csiszolnivaló - Helyzetjelentés a női kézilabdabajnokság
őszi fordulójáról

A koronavírus járvány az NBI/
B-s mezőnyben szereplő női kézilabdacsapatunkat sem kímélte.
A idei bajnokságból mindössze 5
mérkőzés került lejátszásra. Pedig

mérkőzéseken nyújtott teljesítményük alapján bíztató összképet
mutatott az együttes, amiből lehetett volna tovább lépni. Skaliczki
László a csapat vezetőedzője és a

lányok egyránt rosszúl élték meg
a bajnokság félbeszakadását. A
mérkőzések hiányában egyéni és
taktikai képzés, illetve a játékosok
egyszinre hozása zajlott az edzéseken, de a kézilabdázás elmélet hátterét is áttekintették. A lányok őszi
teljesítményét röviden értékelte a
mester:
„A lejátszott mérkőzések és a
szerzett pontok alapján 50 %-os
a teljesítményünk, én is jó közepesnek értékelem. Az azt jelenti,
hogy voltak jó meccsek, nagyon jó
félidők. Például a Szekszárd elleni
első félidő egy-egy szakasza. Az a
baj, hogy a védekezés és a támadás
valamint az átmenetek nem minden mérkőzésen klappolnak. A mo-

dern, gyors kézilabdában elengedhetetenek ezek a gyors átmenetek.
Van még csiszolnivaló.”
Az együttes jelenleg a bajnoki
tabella 9. helyén áll. Az elmaradt
mérkőzések miatt tavasszal a lányokra igazi mérkőzésdömping vár,
amit a szurkolók számára minden
bizonnyal csemege lesz.
A szünet előtti utolsó edzés
vége, igazi családias, bensőséges
hangulatban, egymás megajándékozásával telt. A csapat január
4-én folytatja újra a közös munkát.
BV
Forrás: Csurgói Városi Televízió Skaliczki
Lászlóval készült interjú 2020. 12. 17.
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FoTÓ: life.hu

Különös Szilveszter

FoTÓ: sokszinuvidek.24.hu

Amikor elmúlik a Karácsony ünnepe, szusszanhatunk
egyet, aztán neki is állhatunk
a szilveszteri készülődésnek.
Nekiállhatunk, de nem a megszokott módon, a pandémiás
korlátozások miatt a csillogó
partik, nagy szilveszteri mulatságok elmaradnak. Van, akit
ez érzékenyen érint, azonban
sokaknak ez nem is okoz olyan
nagy gondot, hiszen egy tavalyi
felmérés szerint a magyarok 72
százaléka azt vallja, hogy neki
a karácsony az evésről, a szilveszter pedig a bulizásról szól,
a többség mégis inkább a szolid ünneplést választja az év

utolsó napján. Ha szilveszter,
akkor peszgő és természetesen a hagyományokhoz híven
virsli. Ez második gondolata a
szilveszter kapcsán az embereknek.
Honnan ered az év utolsó
napjának megünneplése? Miért ünnepelünk így?
Az ünnep a IV. századi Szent
Szilveszter pápáról kapta a nevét, mivel az év utolsó napján
halt meg. A hajnalig tartó ünnepség a római szaturnáliákból
hagyományozódott ránk. A szaturnáliák hatalmas mulatságok
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voltak, ahol még a rabszolgák
is leülhettek az urak asztalához, sőt azt is megengedték
nekik, hogy urakként viselkedjenek, a gazdáik meg szolgálást
játszottak.
Az ókori Róma lakói december 17-én, a téli napforduló
idején, az őszi vetés befejezésekor, Szaturnusz isten tiszteletére ülték meg - a hagyomány szerint az uralkodása
alatti boldog aranykornak az
emlékezetét erősítette.
Eredete Görögországon át
Mezopotámiába nyúlik vissza.
A sötétség felerősítette az emberek félelmét a haláltól, és az
elmúlással éppen a nemiség
alternatíváját állították szembe: emberek nagy lakomákkal,
ivászatokkal, tánccal, zenével
ünnepeltek. Egyes munkák tiltva voltak, és megajándékozták
a szolgákat. A házakat feldíszítették örökzöld borostyánnal.
Ugyanis a lombhullató fák eddigre már elvesztették leveleiket, ezért örökzöld ágakat
hordtak be a házaikba, hogy varázslattal biztosítsák az évelő
növényeik védelmét tavaszig.
Szabályozása a császárok
korára esik. Augustus császár
3 napot engedett, majd Tiberius és Caligula is megtoldotta
egy-egy nappal. Amikor nem
szabályozták, az ünnep általában több mint egyhetessé növekedett, és december 25-én
ért véget. A császárok a nép
mulatságáról is gondoskodtak:
cirkuszi versenyek, gladiátorjátékok és alakos felvonulások

követték egymást.
A dorbézolás később elterjedt a világ számos részén és
szilveszteri tradícióvá vált. A
honfoglaló magyarok inkább
az évszakváltást ünnepelték
újévként, tavasszal és ősszel.
Ilyenkor hajtották ugyanis
ki- és vissza az állatokat a levedelőkről. Európában sokáig
mozgóünnepként ülték, az is
előfordult, hogy vízkereszt idejére esett az ünnepség. Ezt követően sokáig, egészen a XVI.
századig karácsonnyal esett
egybe az ünnep. Végül XII. Ince
Pápa pontot tett az ügy végére,
és 1691-ben kihirdette, hogy
az újév napja mindig január 1.
legyen.
A manapság oly divatos
tüzijátékozás – amelyet idén
szintén betiltottak - eredete
az ártó, gonosz szellemek hangoskodással való elűzéséhez
köthető. Régen dudával, ostorral, kolomppal verték fel a
falunépét. A zajjal az óév rossz
dolgait, bánatát feledtetjük el,
hagyjuk hátra, hogy az újévben
csupa boldogság, szerencsés
történés következhessen be.

Erre szolgálnak a társadalmi
összejövetelek is. Az ökör iszik
magában – tartja a mondás.
Nem véletlen, már az ókorban
is sokan együtt ünnepeltek.
A bánatot, fájdalmat, hibákat
nem is lehet egyedül hátrahagyni, sokkal jobb ezt csoportosan tenni. Inni, bulizni, ünnepelni, de fogadkozni is együtt
érdemes.
Azonban idén csak óvatosan, a szabályokat betartva!
BV
Forrás:
1.
origo.hu
Hogyan
szilvesztereznek
a
magyarok?
h t t p s : / / w w w. o r i g o . h u / g a z d a sag/20191223-a-magyarok-szamara-a-szilvesztert-a-pezsgo-a-virsli-es-a-hazibuli-jelenti.
html
2.
szilveszter.hu Szilveszteri
kisokos – történet, hagyományok
https://szilveszter.hu/erdekessegek/a-szilveszter-tortenete-eredete-92
3.
Tarr Dániel (2011): Téli
napforduló http://www.tarrdaniel.
com/documents/Vallasfilozofia/
teli_napfordulo.html
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