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Csurgói leány lett a Kaposvár Szépe

Ács Boglárka, mint
Kaposvár Szépe a kifutón

Nem mindennapi eredményhirdetésre figyelhetett fel a
megye, de elsősorban Csurgó városa. Ugyanis Ács Boglárka, a 23
éves csurgói egyetemista nyerte el ebben az évben a Kaposvár
Szépe szépségverseny Szépség királynői címét.
A Dorottya Hotel dísztermében megrendezett szépségve-

rsenyen 9 somogyi lány indult
a megmérettetésen, ahol há-

romszor vonultak a szakértő
zsűri elé, hogy fürdőruhában,
estélyiben és menyasszonyi
ruhában is megmutathassák
bájaikat.
A
verseny
eredményeképpen a zsűri Ács Boglárka
szépségkirálynőt választotta a
szépek legszebbikének, mely
helyezés mellett további két
udvarhölgyi és egy közönségés különdíjas címet is kiosztott.
A szépség királynői cím mellé egyéb jutalmakat is átvehetett a csurgói leány. Három főre
szóló 7 napos görögországi
utazás, wellness hétvége, kondi és szolárium bérlet, kozmetikai csomag, fürdő és fellépő
ruha, valamint egy a Kaposvár
Szépe feliratú arany nyaklánc
is a nyeremények között szerepelt.
Ács Boglárka elmondása
szerint jelenleg a már megszer-

zett agrármérnöki diplomája
mellett most végzi a Budapesti
Gazdasági Egyetemet pénzügyi
mester szakon, ahol januárban
fog államvizsgázni.
További
elképzeléseiről
szerényen, de határozottan
nyilatkozott az ifjú hölgy. Tavasszal tervezi elkezdeni a
felkészülést a nyári szépségversenyre. Tovább, mint képzett
mérnök-közgazdásznak vannak tervei és céljai a gazdasági-pénzügyi vonalon is.
Szabadidejében szíve utazik, fest és rajzol. Kedveli a művészettörténetet, a régi épületeket.
Családjával továbbra is
Csurgón él, sok a kötődése városunkhoz. Elmondása szerint
itt szeret otthon lenni.
VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA

Karácsonyi felolvasó est és kalendárium bemutató
a Csokonai Irodalmi Kör szervezésében

Lantos Anikó, a CSIK tagja
versmondás közben

Pelcz István és Papp Péter szerkesztők
mutatták be az új kalendáriumot

Rendhagyó módon kettős programmal
készült a Csokonai Irodalmi Kör vendégeivel az évek óta szokás karácsonyváró
estjére. A jelenleg 10-en felüli állandó, és
időnként vendégszereplő tagsággal rendelkező irodalmi kör évente két alkalommal, a költészet napján, és adventben lép
a nyelvművészetet kedvelő közönség elé

irodalmi összeállításaival.
A 2018. december 12-ére szervezett
programon a meghívott Harmónia Énekegyüttes csodálatos éneke, Varga János
hegedű és ének, valamint a barcsi Gyurókovics Tibor és tanítványai hangszeres-énekes előadása mellett a kör tagjainak előadásában karácsonyi hangulatú
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zenei és prózai művek hangzottak el.
Az est következő programját a tehetséges, fiatal író-költő, Németh Vivien verse
vezette át, Decsi Richard előadásában.
Ezt követően került sor a keszthelyi
kiadású Nyugat-balatoni Kalendárium
című kötet bemutatásának megnyitójára,
melyben a szerkesztők felkérésére nyolc
csurgói verseket író amatőr költő kapott
bemutatkozási lehetőséget. Továbbá Csurgónak is lehetősége nyílt marketing témájú írásokkal bemutatkozni a kalendárium
oldalain.
Füstös János, Csurgó Város polgármestere felvezetőjében hangsúlyozta, hogy a
Balaton déli régiójához való idegenforgalmi-turisztikai felzárkózáshoz elsősorban
meg kell, hogy ismertessük városunkat és
az itt kínálkozó lehetőségeket az érdeklődők számára.
Papp Péter és Pelcz István szerkesztők a
kalendárium egyes részeinek, színes, sokrétű tartalmának ismertetésével ajánlották
a kiadványt az érdeklődők szíves figyelmébe.
VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA
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40 rászoruló gyermek a Családok éve - Erzsébet karácsonyon
folytatás az első oldalról

A táborozási időszak ugyan
lezárult, ám az Alapítvány Magyarország ezen felül is több
lehetőséget biztosít a Családok
évének égisze alatt, ingyenes
programokkal, rendezvényekkel is hozzájárulva a gyermekek
és az egész család tartalmas
időtöltéséhez. A rendezvények
sok esetben ünnepek köré
szerveződtek, így a december
is tartogatott különleges programokat. A Családok éve – Er-

zsébet-karácsony is ilyen volt.
Kicsik és nagyok a varázslatos
előadások átélése mellett az
előadók generációkon átívelő
családi hagyományait is megismerhették 2018. december
20-án, a Papp László Budapest
Sportarénában.
A Csurgó Járási Család- és
Gyermekjóléti Központ és
Szolgálat az Erzsébet program
a Kárpátaljai Gyermekekért pályázati lehetőségét kihasználva

részt vehetett ezen a rendezvényen, így a Csurgói Járásból
40 gyermek utazhatott az intézmény 4 alkalmazottjával az
ünnepi koncertre. Az esemény
ingyenes volt, az utazási költségeket az Alapítvány utólag
megtéríti intézmény részére.
A két és fél órás ünnepi koncert kezdéseként, a nézőtér
megnyitása, az ültetés alatt, a
Bozsódi Vonósnégyes szolgáltatta a zenét. Az ünnepélyes
megnyitó és a köszöntők után a
következő előadásokat láthatták, hallhatták a résztvevők:
- Komolyzene gyerekcipőben – Közreműködött: Kelemen
Barnabás és Kokas Katalin és
gyermekeik
- Komoly zenészcsalád - Közreműködött: Bogányi Gergely
(zongora), Bogányi Tibor (cselló), Bogányi Bence (fagott), Bogányi Bernadett (fuvola)
- Versbe illő család - Közreműködött: Gryllus Vilmos,
Gryllus Dániel, Gryllus Dorka,
Gryllus Soma
- Családi hagyományok

Karácsonyi játszóház
és adományosztás

A Csurgó Járási Család-és
Gyermekjóléti Szolgálat és
Központ egész évben számos
programot szervezett az ellátási területén élőknek. Az intézmény fontos feladatának
tekinti a segítségnyújtást, így
idén is megszervezte a már
hagyományosnak
tekinthe-

tő karácsonyi ünnepségét. A
december 17.-én megtartott
rendezvényre, a 18 ellátási körzethez tartozó településről, 55
rászoruló gyermek fogadta el a
meghívást. A szolgálat munkatársainak meglepetés műsora
és a karácsonyi kvízjáték után
a gyerekek játszóházban ve-

hettek részt, amit az ajándékcsomagok kiosztása követett.
A karácsonyi hangulatot idéző
rendezvény, a résztvevők megvendégelésével zárult, amelyhez a zsemlék felajánlását a
Berkics Pékség nyújtotta.
Az intézmény köszönetét fejezi ki azoknak az Önkormány-

- Közreműködött Vujicsics
Együttes és a Zsuráfszky Család
- Nagy családi örömzenélés
- Közreműködők: Parno Graszt,
Boban Markovic Orkestar (Boban és Marko Markovic)
- Testvéri szeretet - Közreműködött: Király Linda, Király
Viktor
- Karácsony, a család ünnepe - Közreműködött: Bolyki
Brothers Énekegyüttes
A fináléban a Cantemus Kóruscsalád és a koncerten közreműködő valamennyi zenész
család és a közönség részt vett.
Minden részvevő gyermek értékes ajándékcsomagot kapott.
A családias, karácsonyt idéző koncerten a gyermekek és
kísérőik is nagyszerűen érezték
magukat.
Buzásné Mester Bernadett
Csurgó Járási Család- és
Gyermekjóléti Központ és
Szolgálat
intézményvezető

zatoknak, akik a gyermekek
beszállításában segítségükre
voltak. Külön köszönet illeti
Csurgó Város Önkormányzatát,
a Kistérségi Rászorulók Egyesületének nyújtott anyagi támogatásáért, melyből az ajándékcsomagok elkészülhettek.
A rendezvény résztvevői kellemes délutánt tölthettek együtt,
hangolódva az ünnepekre.
Az év végéhez kötődik az
intézmény szintén hagyományosnak mondható akciója, az
adományosztás is, melynek
keretében a járás településein
karácsony előtt 22 fő hátrányosabb helyzetű egyént, köztük
egyedül élőt, kisnyugdíjast,
nagycsaládost
ajándékoztak
meg egy értékes élelmiszer
csomaggal.
BV

3

AKTUÁLIS
Dr. Lovász Andrásra
emlékezve

Csurgó és Környéke • 2018 DECEMBER

1928. április 19-én Alsokban született.
Édesapja, Lovász Béla elvégezte a Csurgói Állami Tanítóképző Intézetet, majd a
Csurgói Járási Adóhivatal vezetője lett.
1930-ban az alsoki bérelt házból az Eötvös
utcában vásárolt családi házba költöztek,
itt nőttek fel a gyerekek. András 1946-ban
Pintér János, Sindler István, Molnár János
osztálytársaként, Imre 1948-ban, Margit
1960-ban, Filoména 1967-ben a Csokonai
Vitéz Mihály Gimnáziumban érettségizett.
1952-ben Budapesten orvosi diplomát
szerzett. Kiskunfélegyházán sebészként
dolgozott, majd Budapesten a MÁV Kórházban a gyermeksebészeten. Átképezte
magát fogorvossá, és 1958-tól 37 éven
keresztül már ő képezte a szakvizsgázott
fogorvosokat.
A bélyeggyűjtés szenvedélyét az édes-

apjától örökölte. Országosan elismert
gyűjtő és kutató lett. A magyar bélyegkiadás kezdeteinek időszakát vizsgálta. Elsőnek ő állította fel a borítékrajzú bélyegek
metszetjavításainak teljes rendszerét. Kutatásainak eredményét 2002-től könyvsorozat formájában adta közre. 2008. október 28-án volt A színesszámú krajcárosok
és metszetjavításaik című könyvének bemutatója, és életmű- kiállításának anyagát
a Julian G. Clive Bélyegmúzeumi Gyűjteménygyarapítási Alapítványon keresztül a
Bélyegmúzeumnak adományozta. Gyakran
és szívesen járt haza Csurgóra.
2018. szeptember 14-én életének 90.
évében elhunyt. Október 5-én a kelendöldi Szent Gellért plébániatemplomban volt
a búcsúztatása.
HJ

Búcsú Vida Imre gimnáziumi tanártól

Kollégái, egykori tanítványai révén december elején értesültünk Vida Imre gim-

náziumi tanár haláláról. Nyugdíjas éveiben
ritkán láthattuk Csurgón. Nem szívesen
nyilatkozott arról, hogy kényszerű távozásának oka hite, mély vallásossága volt.
Nem kis elszántság kellett ahhoz, hogy egy
gimnáziumi tanár az ötvenes évek végén
templomba járjon, esténként a Jézus Szíve
templomban orgonáljon.
Vida Imre Somogygesztiben született
1934-ben. Édesapja Vida Lajos kereskedő,
édesanyja Vég Erzsébet háztartásbeli volt.
Az elemi iskolát szülőfalujában, a polgári
iskolát Kaposváron végezte. Az esztergomi ferencesekhez járt. Székesfehérváron
tett szakérettségit. Származása miatt hiába jelentkezett felsőfokú intézménybe,
de végül sikerült bejutnia a Szegedi Tudományegyetem matematika- fizika szakára.
Diplomájának megszerzése után 1958.
augusztus 1-jén lett a csurgói Csokonai Vi-

téz Mihály Gimnázium tanára. Matematikát
tanított. Templomba járása miatt a megyei
oktatási osztály büntetésből 1963. július
1- jével Igalba, az ott indult gimnáziumba helyezte. Korábbi csurgói kollégája és
barátja Vámos Zoltán ottani igazgatóként
a barcsi gimnáziumba hívta tanítani. Feleségével, egykori csurgói tanítványával,
Bognár Zsuzsannával itt családi házat építettek. Egy fiúk és egy lányuk született.
Gyerekeik taníttatása miatt Pécsre költöztek, és 1975-ben Nagy Lajos Gimnázium
tanára lett. Innen ment nyugdíjba. Sokat
járt vallási rendezvényekre. 2018. november 24-én meghalt. Az abaligeti temetőben
helyezték végső nyugalomra. János öccse
a csurgói gimnáziumban érettségizett.
HJ

"Kedves Volt Csurgói Diákok!
Tájékoztatunk Benneteket, hogy az 1971-ben végzett 4.a osztály volt diákjai elhatározták, hogy a Gimnázium egyik ikonikus
tanára, Pókos Ferenc tanár Úr emlékére egy szobrászművésszel mell alakos domborművet készíttetnek, melyet jövőre, 2019-ben,
Csurgó fennállásának 1000. évfordulóján avatnánk fel az Alma Mater-ben, az évfordulóra rendezendő, feltehetően sokrétű és
nívós programsorozat részeként.
Mindazoknak, akik szerették Pókos tanár urat, nagyra becsülték, elismerték és tisztelték csurgói munkásságát, lehetőséget
biztosítunk, hogy a dombormű elkészítésének, elhelyezésének költségeihez hozzájáruljanak az alábbi bankszámlaszámra történő - önkéntesen felajánlott - pénzösszeg befizetésére, illetve átutalására:
Csokonai Református Gimnázium. Dr Bódis József elkülönített bankszámla.
Számlaszám: 11743088 - 24626086
Amennyiben a fenti számlára befizetett összeg meghaladja a dombormű elkészítésének, illetve elhelyezésének költségeit,
úgy a maradék összeg - a Gimnázium kizárólagos fejlődését szolgáló - felhasználásáról a gimnázium vezetősége dönt. A számlára
befolyt összegek, illetve azok számlákkal igazolt költései a befizető volt diákok számára transzparensek, tehát a befizetések és
kiadások bármikor nyomon követhetők lesznek.
Emlékezve életünk kamaszkori éveire, a csurgói boldog diákévekre, iskolatársi üdvözlettel: a 71-es 4.a volt tanulói"
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„Jónak lenni jó!”

Dr, Bánki Zsuzsanna csoport vezető (balról) a tagság
egy részével a segesdi búcsún

A karácsonyi ünnepkörben
gyakran halljuk az iménti gondolatot. A jó tetteknek azonban
nem csak ilyenkor, hanem az év
minden napján van csodatévő
ereje és hatása a rászoruló emberek életében.
A Csurgói Jézus Szíve Karitász is egész évben, aktívan
vesz részt az országos és helyi
szervezésű jótékony programok megvalósításában.
Dr. Bánki Zsuzsanna csoportvezető elmondása szerint
a jelenleg 16 tag havi rendszerességgel találkozik és koordinálja a tennivalókat. A 2018-as

évet különösen eredményesen
zárták, mivel két nagy országos
segélyosztó akcióhoz is sikeresen tudtak csatlakozni.
Húsvét előtt a „Tartós szeretet” című osztás keretében
28 családnak tudtak élelmiszer
csomagot adni, melyből 10-et
a Dynamic Kft. biztosított. A
csomagok mellé egy berzencei
és helyi felajánlásból 8,5 kg
burgonyát is kaphattak a rászorulók.
A „Tárjátok ki szíveteket”
adventi élelmiszer osztás keretében 19 családhoz juttattak el
adományt, közel 1kg szaloncu-

HIRDETMÉNY
Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Beruházási és Műszak
Irodája értesíti Csurgó város lakosságát, hogy a
Viridis-Pannonia Nonprofit Kft. által üzemeltetett
hulladékudvar nyitvatartási rendje megváltozott.

A lakosság számára a hulladékudvar
2018. október 15 napjától
szerdán és pénteken 7:00-14:30-ig tart nyitva.

A hulladékok leadásakor lakcímkártya és fényképes igazolvány
bemutatása szükséges.

korral kiegészítve.
Az eddigi 2 helyett tavaly,
és ebben az évben 3 ruhaosztást is szervezetek. A maradék
gyermekruhákat a védőnők révén jutottak el a kisgyermekes
családokhoz.
Márciusban az Öngondoskodó háztartás programon belül
10 családnak osztottak vetőmagcsomagokat.
Egy másik akcióban 4 kisgyermek a szükséges vizsgálatok után ingyenes szemüveget
kapott Kaposváron, majd egy
mozi előadásra is meghívták
őket.

A „Betűvető” iskolakezdési támogatási rendszerben 10
gyermeknek juttattak 5-5ezer
forint értékű Erzsébet utalványt, melyet csurgói bevételekből még újabb 5 családnak
is tudtak szintén 5-5 ezer forinttal biztosítani.
Dr. Bánki Zsuzsanna elmondta, hogy a csurgói karitász szervezet ellátási területe
Csurgón kívül kiterjed a fíliák,
Csurgónagymarton,
Porrog,
Porrogszentkirály és Szenta
községek területére is.
Ahhoz, hogy tagjaik is tudjanak lelkiekben is töltődni,
szeptemberben részt vettek
a segesdi Kisboldog asszony
napi búcsún és zarándoklaton.
A Csurgói Jézus Szíve Karitász aktív tagságnak a jövőre
nézve is vannak még tervei.
Folytatni szeretnék az egyedül élő idősek és környékbeli
idősotthonok látogatását. A
jövő nyár folyamán pedig egy
jótékony célú gyermek tábor
megszervezésében is gondolkodnak.
VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA

Ruha válogatás és osztás
a Közösségi Házban

2019. január 1-től változik a rendelési idő
a II. sz. háziorvosi körzetben
2019. január 1-től az alábbiak szerint változik a rendelési
idő a II. sz. háziorvosi körzetben:
Hétfő: 09-12
Kedd: 12-16
Szerda: 08-11
Csütörtök: 13-17
Péntek: 08-12
Somogycsicsó: kedd 10.30-11.30
Csurgónagymarton: szerda 11.15-12.15

Üdvözlettel: Tóth Sándor sk. irodavezető

Rendel: Dr. Zakariás-Bedő Mária Margit

5

AKTUÁLIS

Csurgó és Környéke • 2018 DECEMBER

folytatás az első oldalról

FoTÓ: ÁCS FERENC

Horvát borpüspökök szentelték fel a csurgói borokat a János napi boráldáson

Ilia Csaba borkeresztapa (balról) a borpüspökök
és a tolmács társaságában

A János-napi borszentelés
szokása még ma is sok hazai és
szomszédos ország bortermelő
vidékén élő hagyomány. Ezen a
napon a szőlősgazdák egy kis
üveg bort visznek a templom-

ba, a főoltár jobb oldalán álló
asztalkára teszik, majd a megszentelt borból megkínálják
egymást, a maradékból pedig
a pincében minden hordóba
öntenek egy keveset, hogy ne

VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA

FoTÓ: SZABÓ BALÁZS

December 13-án délelőtt rendezték
meg a több éves hagyománnyal rendelkező Mindenki Karácsonya ünnepséget, mely
hangulatában és programjaiban is igazi karácsonyi légkört teremtett.
A Csokonai Közösségi Házban megtartott esemény Szászfalvi László ország�gyűlési képviselő ünnepi beszédével
vette kezdetét, aki Nagy Gáspárt idézve
kiemelte: “De a remény sohasem meghaló,
ha minden utolsó szalmaszál abból a jászolból való!“ Ezt követően Szabó Sándor
Csurgó Város alpolgármesterének ünnepi
beszéde következett, mely után karácsonyi áldás és ünnepi műsorok színesítették
a rendezvényt.
FZS
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tatására került sor.
A horvátországi bor püspökök, úgymint Branko Sobota,
Nagy Mester, Martinski (Szent
Márton) püspök, valamint Zeljko Horvat és Branko Patacko
Martinski püspökök egy horvát
néphagyomány szokásai szerint megáldották és felszentelték a borokat.
A tréfás keresztelés menetében keresztapának, ahogy
ők mondják, komának fogadták
Ilia Csaba borlovagot, megígértetve vele, hogy vigyázza, és jó
gazda módjára gondozza és kínálja a borokat.
Eztán némi harapnivaló, és
egy kellemes beszélgetés mellett a boros gazdák jó szívvel
kínálgatták kóstolásra illatos
és zamatos boraikat egymás
örömére és egészségére.

A családtámogatásról szól a Nemzeti
Konzultáció kérdőíve

FoTÓ: FERLETYÁK ZSANETT

Együtt ünnepelte
Csurgó a Karácsonyt

romoljon meg a hegy leve.
Az elmúlt évek hagyományai szerint december 27-én,
Csurgón is János napi borszentelésre, boráldásra került sor
a Szentlélek templomban. A
rendezvény a Szent László Lovagrend, a Csurgói Csokonai
Borlovagrend és a lelkészek
bevonulásával vette kezdetét.
A szentmise keretében
Göndics János plébános Smidéliusz Zoltán, nyugalmazott
evangélikus esperest kérte fel
az ünnepi ige elmondására. Ezt
követően a lelkészek hálát és
köszönetet mondva megáldották a borokat.
Majd a szentmise utána boros gazdák horvát vendégeikkel együtt átvonultak a közeli
Csokonai pincébe, ahol a Csurgói Csokonai Borlovagrend
szervezésében nem mindennapi, tréfás horvát szokás bemu-

A családok védelméről
szóló Nemzeti Kontultációról tartott sajtótájékoztatót
Szászfalvi László ország�gyűlési képviselő december 7-én.
Térségünk országgyűlési képviselője elsőként
az ellenzék hozzáállását
kritizálta: a legelső megállapításom az egy sajnálatos megállapítás, hogy az
ellenzék hogyha tehetné
megint elvenne a gyerekes családoktól és inkább a

migrációt támogatná.
Ezt követően az eddigi,
családokat segítő intézkedésekről szólt, kihangsúlyozva a gyermekek fontosságát a kormány számára: a
FIDESZ-KDNP számára mindig is a gyermekek voltak a
legelsők és ezért vezettünk
be olyan támogatási rendszereket, olyan kormányzati programokat, amelyek
segítették részben a gyermekvállalást, részben pedig a családoknak a megél-

hetését. Ilyen volt a családi
adókedvezmény bevezetése, a GYES visszaállítása,
a GYED EXTRA bevezetése,
Családi Otthonteremtési
Kedvezmény, illetve a következő esztendőkben is
évről-évre mindig akarunk
tenni egy-egy lépést a családtámogatási
rendszer
megerősítésében és kiszélesítésében.
Ma az Európai Unióban GDP arányosan Magyarország támogatja a
családokat a legnagyobb
mértékben a nemzeti költségvetésből és azt gondolom, hogy ez is egy nagyon
fontos üzenet a magyar
családoknak - hangsúlyozta Szászfalvi László.
A jelenlegi kérdőív kitöltési, illetve visszaküldési
határideje december 21.
SZB
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Egy szál trombitával Alsoktól Párizson át Manchesterig

Gregor István szimpatikus,
szerény fiatalember. Visszafogottan beszél zenei pályafutásáról, pedig oly híres helyeken,
neves együttesek trombita
kíséretében lépett fel egész
Európa szerte, melyekre még
nagy művészek is büszkék lehetnének.
Az általános iskoláit Csurgó
végző fiatalember 2005-ben
kezdte el Szombathelyen a zeneművészeti szakközépiskolát.
Előtte 1998-ban dobolni kezdett 2 hónapig a csurgói zeneiskolában, majd egy próbán
meghallva a trombita hangját,

után egyenes út vezette a grazi
egyetem trombita szakára. Egy
projekt keretében 3 hetet játszott a Bécsi Filharmonikusok
Zenekarában. Lengyelországban és Németországban koncerteztek. Mindemellett trombita játékával közreműködött a
Bécsi Filharmonikusok Ifjúsági
Zenekarának CD felvételén is.
A kezdeti sikerek után nehéz idők is következtek. Ugyan
az első két legjobb trombitás
között volt, de az egyetem eltanácsolta. Bár a gyermekét
egyedül nevelő Édesanyja
kitartóan támogatta, sokféle
munkát elvállalt, napi 12 órákat dolgozott.
2015-ben, megtört a jég, elhívták Felső-Ausztriába templomi fellépésekre kvintettbe
zenélni. Aztán egyre szaporodtak a lehetőségek. Európában
közel 50 városban voltak szereplései.
2017 januárjától a világhírű
Moszkvai Balett Társulat kísérő
zenekarával turnézott. Olyan
híres műveket játszott, mint a
Diótörő, a Csipkerózsika és a
Hattyúk tava. Felléptek a leghíresebb angol helyszíneken,

azonnal elköteleződött a fúvós
hangszer mellett. 2001-től tagja lett a Fehérvári József Zenei
Egyesületnek, ahol hamarosan
már első trombitás lett.
A hangszer szeretetéből
származó lendület és a tehetséges kitartás folyamatosan
hozta a jó eredményeket.
Gregor István 2010 februárjában már szólistaként
trombitált a Szombathelyi
Szimfonikus Zenekarban, ahol
rendszeresen jó kritikákat kapott.
A tehetséges fiatalembert
5 évnyi kitartó zenei munka

Manchesterben,
Dublinban,
Dartfordban és Edinboroban.
Franciaországban Lyon, Nizza, Toulouse, Párizs városait a
Szentpétervári Balett Társulat
zenekarának trombitásaként
zenélte végig.
Gregor István, bár szerénysége tiltaná, de ennyi kiváló,
rangos szereplés után nevezhetjük úgy is, mint Művész úr,
jelenleg visszatért Csurgóra,
Alsokba.
Innét indul folyamatos fellépéseire. Miközben alkalmi
felkérései vannak Ausztriában,
januárba már a Moszkvai Balett Társulat zenekarával újabb
angliai turnéra indul. Szervezés
alatt vannak egy kínai fellépéssorozat előkészületei is.
Az ausztriai manufaktúrában kézzel készített nagy értékű, egy szál trombitája mellett Gregor Istvánt szorgalma,
kitartása és tehetsége kísérte
és vezeti végig Alsokból a világ különböző nagyvárosaiba, hogy trombita játékával
élményt adjon a zeneszerető
hallgatóságnak.
VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA

FoTÓ: SZABÓ BALÁZS

Meghitt, karácsonyi hangulatban telt a Családi Karácsony

A Csurgói Napsugár Szociális
Intézmény és a Csurgói Napsugár Egyesület közös együttműködésével meghitt, karácsonyi
hangulatban telt a december

20-án megrendezett Családi
Karácsony rendezvény, melyen
az intézmény ellátottjai, dolgozói és az ellátottak családtagjai
is jelen voltak.

- Ebben az évben is az intézményünk, illetve egyesületünk
összefogásával készültünk a
Családi Karácsonyra. A meghívottak az intézmény ellátottjainak családtagjai, önkéntesek, egyesületi tagok, valamint
olyan támogatók, akik az év
során különböző módon támogattak bennünket.
Sajátkészítésű ajándékokkal, műsorral és álló fogadással
készültünk. Az elmúlt évekhez
hasonlóan, az alapanyagokat
ezúttal is a saját kertünkből besavanyított, szárított, aszalt, fagyaszott termékekből készítettük nagyon nagy szeretettel és
nagyon nagy előkészületekkel.
A műsorba mindig igyek-

szünk minden ellátottunkat
bevonni, tehát nem akadály,
hogy valaki kerekesszékes,
akár beszédhibás. Elhangzottak olyan versek, melyek kicsit
nehezebben érthetőek voltak,
de óriási nagy fejlődés, hogy
ki mernek állni, bátorkodnak,
a két sorból négy sor lesz. Évről-évre hosszabb verseket tanulnak be. Azt gondolom, hogy
akinek szól a vers igazán, a
családoknak, azok minden szót
hallanak és értenek annak ellenére, hogy beszédhibások is
mondanak az idén már verset összegezte Vassné Huszics Bernadett intézményvezető.
SZB
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Tizenkét hónap-tizenkét alkotó
Interjú Szabó Zoltánnal

„Valamennyi művészetnek kettős végcélja van:
szórakoztasson és oktasson.”
(J. J. Winckelmann)

FoTÓ: SZABÓ BALÁZS

A város 2018-as naptárában, felsorakoznak Csurgó és térsége alkotói, kikre méltán
lehetünk büszkék. Sorozatunkban bemutatjuk a hónap alkotóit. Decemberben Szabó Zoltán művészi alkotásait csodálhattuk meg a Történelmi Parkban megrendezett kiállításon.

Mi történt a nagybátyáddal?
- Egy elég szerteágazó, de elszegényedő család volt a miénk…
tulajdonképpen a rokonságból
ők voltak a leggazdagabbak,
Pesten éltek. Egészen más világ volt az övék, viszonylag jól
éltek, lift, 4 szobás lakás, zongora, koffernyi ezüstpénz… a
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régi lendület még vitte őket, a
Pesti pörgés…ők a háború előtt
az elithez tartoztak. Nem született gyerekük, amikor anyukám
meghalt, én 10 éves voltam, ők
szerettek volna engem örökbe
fogadni, vagy legalábbis ott
iskolába járatni. Bár nagyon
szerettem őket, sokszor voltam
náluk, de a magas elvárások
visszatartottak attól, hogy hozzájuk költözzek. A nagybátyám,
Laci bácsi? ...Emlékszem egyszer Svájcban megállítatta az
autót, és gyalog jött tovább...
a természet és önmaga között
zavarónak érezte a fémkasznit,
vagy…az Erdélyi szigethegységet jártuk a régi aranybányákat
keresve, bár tilos volt, ő többe
bemerészkedett, s mi meg őrt
álltunk, egész szép darabokat
feszegetett le.

Akkor te édesapádnál nevelkedtél?
- Igen, édesapámmal maradtam, aki anyukám halála után
nem sokkal megnősült. Nagyon
egyszerű, mondhatnám szinte
paraszti körülmények között

FoTÓ: SZABÓ BALÁZS

Te voltál az egyedüli alkotó,
aki nem jelent meg a saját kiállításán… ezt értelmezhetjük
művészi szabadságként?
- Nem… itt azt hiszem, ennek
csak az volt az oka, hogy nagyon mélyen őrzött emlékeket
vizualizáltam: ami a nagybátyámmal történt, szüleimmel,
a gyermekkorom, most is látod,
szorongatják a torkom az emlékek …egyszerűen nem tudtam
volna ezeket újra átélni nyilvánosság előtt.

nőttem fel, amikor három négy éves voltam, akkor sírtam, ha nem alhattam a borjak
között. Most is, ha elmegyek
egy farm, egy istálló előtt, érzem azt a jó illatot, ami másnak „marhaszarszag”, bennem
sok szép emléket idéz fel …
emlékszem, egyszer felültem
Olga hátára, úgy hogy - azt
tudni kell, úgy rúgott, mint a
géppuska, főleg, ha tejeskanna volt körülötte - felmásztam
a betonjászolra, majd végig a
választórúdon a gerendába kapaszkodva, onnan fel a hátára.
Olga, mint aki tetanuszfertőzést kapott, megmerevedett,
ahogy a nagymama is, aki éppen akkor lépett be az istállóba, és majdnem hanyatt esett,
mikor meglátott a tehén hátán.
Gondoztunk egy szép sodrott
lovat is, annak a hátára is rácsusszantam, és kimentem…
de csak úgy hetedhét határba,
keresztül a tengeri tarlókon. Öt
éves lehettem. Nem tudtam én
irányítani, ment amerre ment!
De amikor esteledett, csak
szólnom kellett, hogy: eteetéés!…vacsoora!, erre felkapta a
fejét és gyerünk haza. Abban,
hogy nem maradtam Pesten,
egyrészt ez a mérhetetlen állatimádat is motivált, másrészt a
játék és a társaság. Ahol éltem,
Sáregresen és a környékén a
második világháborúból rengeteg hadianyag maradt. Fegyverek, lőszerek, beásott tankok,
tele volt bombatölcsérekkel,
amelyek kiváló helyet adtak
a játékainknak. Nem azt mondom, hogy tele voltunk fegyverekkel, de valamelyikünk
mindig talált valamit…hol egy
szuronyt, hol egy géppisztolyt,
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Van testvéred?
- Igen, egy öcsém, aki később
született a második anyukámtól, de ő már szinte egy más
korban nőtt fel, kimaradt a kalandokból.
A kiállítás megnyitóra elküldött leveledben említetted,
hogy a családodban, mint egy
tündérmese terjedt, az Árpád- házi királyoktól, II. Géza
Bizáncban nevelkedett fiától
származás.
- Igen, ez családunk Csúthy
ágából terjedő afféle nemesi
eredetmonda. De mi ebben hittünk, egész gyerekkoromban,
és szaladgáltam sokszor birkabőrökbe csavarva, felövezve,
mint herceg, ha színdarabot
játszottunk, én voltam a király.
Szerintem
mindanyiunknak
úgy kéne gondolkodnia, hogy
felelős, hogy Árpád-házi, senki
sem tudhatja biztosan ennyi
idő után, hogy nincs-e a milliónyi leszármazott közt.
A nem mindennapi gyerekkor
után, a szüleid milyen életpályát szántak neked? Merre terelgettek?
- Ez érdekes… egyik rokonunk,
örült volna, ha futballista le-

a munkahelyi problémák, talán
túl sok feszültség vette körül,
talán keveset tudtunk beszélni.
Egyébként ő is hamar meghalt,
agydaganatban 59 évesen. A
stresszen kívül valószínűleg

is megharapott, amikor enni
adtam neki, amikor az üres
edényt el akartam venni, mikor bemásztam a házába, mikor
slaggal lespricceltem…Képzeld
el, hogy a kalapokkal különös
viszonyban volt, korábban taníthatták neki, mert felugrott,
mindenki kalapját lerántotta!
Volt, hogy meglátott egy horgászt, aki kalapban volt, kiugrott kajakból, kiúszott a partra
és levette a horgász fejéről
a kalapot! Már mindenkinek
szóltunk előre, hogy vegye le a
kalapot! Fedetlen fővel üdvözöltek bennünket.
FoTÓ: SZABÓ BALÁZS

szek. Azt mondta: „Ha másodosztályig eljut ez a gyerek,
már megéri!” El is vitt Dunaújvárosba focizni, de oda edzésre
bejárni elég körülményes volt,
meg szerintem nem voltam én

olyan nagy tehetség. Labdaszerzésben talán, de volt, amiben mások jóval tehetségesebbek voltak. Így aztán focista
nem lettem. Édesapám azt szerette volna, ha hozzá hasonlóan műszaki pályát választok,
Fehérvárra megyek szakközépiskolába. Fel is vettek "autótechnikára", de aztán mégis
meggondoltam, elmentem Sárbogárdra gimnáziumba.

túl sok vegyszerrel találkozott
munkahelyén. Édesanyám is
rákban halt meg, mindkét veséje tönkrement. A Matador
nevű rovarirtót okoltuk, amivel
akkoriban a burgonyát permetezték. Családunkban aratott a
fiatalkori halál, 7-en tűntek el
vagy estek el a második világháborúban, de édesanyámat
is - 6 éves volt akkor - átlőtték,
szerencsére nem ért csontot.

Édesapádnak mi volt a foglalkozása?
- A TMK-t vezette a simontornyai bőrgyárban, a gépekkel
foglalkozott, később a Bőr és

A háború nagyon meghatározó
volt az életedben.
- Igen. Romos, vagy frissen
helyreállított volt majdnem
minden, a nagybátyámék pesti
házát is találat érte, golyónyomos volt szinte az egész utca.
Fél gyerekkorom, bombatölcsérek, elásott harckocsik bűvöletében zajlott. De nekünk
játéknak tűnt ez az egész.
Apukám egyébként próbálta
elterelni a figyelmemet a fegyverekről. Hozott is egy kutyát,
egy boxert, hogy majd viszem,
jöjjön velem, futhat úgy eleget,
nyáron fürödni…Hozott egy kajakot is, hogy próbáljam elfelejteni ezt a „fegyveres hülyeséget”, mert félt, hogy egyszer
valami tragédia történik. 'S míg
a nagy állatokkal semmi bajom
nem volt, a boxer még akkor

Apjától kapott boxerrel

Szőrmeipari Vállalatnál lett
üzemvezető, majd igazgató.
Elég sok energiáját lekötötték

FoTÓ: SZABÓ BALÁZS

vagy kiszántott több kilónyi
lőszert, páncélököl roncsot,
volt aki kukoricagránáttal halászott. Sajnos voltak ebből
tragédiák is, de nekünk szerencsére soha nem volt ebből
semmi bajunk, pedig robbantgattunk, bujkáltunk, harcoltunk. Veszélyes és izgalmas
gyerekkorom volt. Ezt tetézte
még a 60-as évek légköre, az
állandó ellenőrzésekkel, házkutatásokkal. Éjszaka gyalog,
rejtekutakon jöttek emberek
levelekkel, továbbszállítandó
élelemcsomagokkal. Apám orvos barátja disszidált, rendőrök
kérdeztek ki bennünket, hogy
nem tudunk-e róla valamit, küldött-e levelet… persze tudták,
küldött, mert egy postán jött,
azt már a postán felbontották.

A rajztanári pálya felé, hogy
indultál el?
- Hát… őriztem a marhákat
nyáron, és közben találtam rá
az agyagra… ott a vízfolyások,
csatornák mellett kezdtem el
agyagozni, mindenféle állatot
csináltam! Hazavittem, betettem a REM-be (sütő), és naivan
ott égettem volna ki... egy fekvő tömör tehenem fel is robbant a hőtől. De volt úgy, hogy
eső után az árokban is sárból
készítettem állatokat. Ez az
őrület is elkapott.
Hova felvételiztél?
- Ez úgy volt, hogy én azt hittem, hogy a képzőművészeti
iskolára nem a szokványos
rendszerben kell jelentkezni,
hanem mestert kell keresni.
Így írtam egy levelet, amire válaszoltak, hogy jelentkezzek a
hagyományos módon. Apukám
próbált lebeszélni, hogy: „hogyan leszek én szobrász?”, „miből fogok megélni?” Így döntöttem végül a rajztanári pálya
mellett, bár sokat meditáltam a
régészeten. Pécsre felvételiztem földrajz-rajz szakra fel is
vettek, el is végeztem.
Csurgóra, a gimnáziumba, már
a feleségeddel együtt jöttetek.
- A főiskola után, mivel Fejér
megyével kötöttem ösztöndíj-szerződést, így három évet
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a Cecei Általános Iskolába és
ahol gimis voltam tanítottam.
1988-ban jöttünk Piroskával
Csurgóra.
Meddig voltál a pedagógus pályán?
- Kollégiumi nevelőként kezdtem, mert nem volt rajztanári
hely, aztán amikor a református
egyház visszakapta az épületet
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egy átlagos ember számára,
nem mindennapi élet következett.
- Ez úgy kezdődött, hogy a kislányommal én voltam otthon
GYES-en. Elkezdtem festeni,
Biedermeier és empire órákat
építettem, aminek a szerkezete
persze nem eredeti, vagy másolat volt, de magát az óraszekrényt én csináltam. Aranyozást,

részterületet, majd visszafelé
Polgárról felvittem Budapestre egy újabb adag kerámiát és
állatcsontot, végül lementem
Balatonszárszóra, és másnap
reggel már ott rajzoltam az ásatáson az éppen előkerült 7000
éves zsugorított hullát, mert ez
is rám várt, kibontani, fixálni,
dokumentálni, lerajzolni.

FoTÓ: SZABÓ BALÁZS

Ezen kívül mi volt a feladatod?
- Mikor mi… őskori házat bontottam ki, egy sírmezőt fel kellett tárni fagyban, fólia alatt,
mert mögöttünk dübörögtek a
gépek.

és kettévált a két gimnázium,
én az Önkormányzati Gimnáziumban 3-4 évig taníthattam
rajzot.
Mi volt az, ami tetszett a pedagógusi munkába és mi az, ami
nem?
- Tetszett, hogy, az óvónői és
pedagógia szakon érdeklődők
voltak, sokféle technikával meg
tudtam ismertetni gyerekeket,
sokszor együtt tudtuk elemezni a kész munkákat, indíttatást
tudtam adni a rajzpszichológia
felé. Nem tetszett, hogy nem
volt rajz szakterem. A Meller
kastélyba kellett átjárnunk és
vissza, rohannom kellett egyik
helyről a másikra úgy, hogy
mindent vinnem kellett magammal …vetítőgépet, vásznat,
agyagot, különféle eszközöket
tanmenet szerint. Ha a gimnáziumban sikerült feltetetnem
sötétítőfüggönyt a vetítéshez,
következő hónapban már nem
volt fenn, állítólagos mosáshoz
le kellett szedniük. Az akkori
vezetés elég rugalmatlan és
lagymatag volt.
Úgy gondolom, hogy ezután
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esztergálást, szobrászmunkát,
fémmunkát, ami kellett. Ezután
elmentem ásatási segédmunkásnak, majd technikusként az
M7-es autópálya építésénél
dolgoztam. Később a Kis-Balatoni ásatásokon, a Kaposvári
Múzeumnál, majd a Nemzeti
Múzeummal együtt. Az MTA Régészeti Intézete által alapított
Kft-ben, az Archeosztrádánál,
ami beruházások területének
előzetes régészeti feltárásával,
régészeti szakvélemény készítéssel foglalkozott, már komoly
megbízásokat kaptam. Ebben
az időben nagyon sok terepbejárást egyedül csináltam. Ez
tényleg nagyon kalandos volt!
Sokat tudtam dolgozni. Volt,
hogy behívtak az MTA-ba, hogy
hogyan lehetséges belföldön
egy nap alatt 1000km-t megtenni. És nekem számot kellett
adnom: reggel elmentem Pécsre a szakmai igazgatónkat felvittem a minisztériumba, majd
elmentem Polgárra, ahonnan
vittem egy ásatási anyagot a
Daróczi utcába, restaurátor
műhelyünkbe. Ezután vis�szamentem Újfehértóra, megnéztem, véleményeztem egy

A környéken is sok területet
bejártál.
- A kormányváltást követően a
kft kiszorult a piacról, minden
feladatot a múzeumok kaptak
meg. Én akkor már örökségvédelmi vállalkozó voltam, én sem
kaptam elég megrendelést, így
átmentem a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálathoz,

Zoltán és az első ló

aminek Pécsen is volt irodája,
kérték, hogy menjek oda dolgozni. A 61-es út nyomvonal
korrekcióját is én felügyeltem.
A Norvég Civil Alaptól kapott
pályázati forrásnak köszönhetően járhattuk, járhattam be a
Marcali Járást, és készíthettük
el régészeti topográfiáját. De
1996-98 környékén találtam
Csurgón a Lankóczi-erdőben
egy vaskohótelepet, amit az
SMMI régészeti osztály akkori vezetőjével, Költő Lászlóval

feltártunk. A vasút mellett is
találtunk rézkori telepet balaton-lasinja, badeni kultúrából.
Jelenleg mivel foglalkozol?
- Most ásatási anyagok fém részeiből (bronz, vas) kapok restaurálni valókat. Ilyenre is specializálódtam, hogy a kardot én
vettem fel a földből az ásatásokon. Mondjuk egy népvándorlás kori kard felvétele, komoly
technikát igényel, amelynek új
módszerét én dolgoztam ki, de
ugyanígy párta, vagy övkészlet
is felvehető in situ. Nemrég
dolgoztam külföldön is, ahol
egy boronaház restaurációját,
helyreállítását végeztem.
A kiállítás megnyitón felolvasott üzenetedben a következő
mondat hangzik el: „…én hiszek az angyalokban”. Hogy
értetted ezt?
- Hiszem, hogy számunkra van
valami, eszünkkel, gondolatainkkal, logikai érvekkel fel nem
fogható, ami emelkedettebb…
Amiről azt gondolnád, hogy a
tudatalatti beleszólt a tudatos
dolgaidba, de nem… Kell, hogy
legyen valami - én úgy érzem
– ami mozgatja a világunkat.
Nincsenek véletlenek, minden
passzol, mindennel. Nem lehet kézzel megfogni… de kontrasztként akartam használni:
sokkal inkább hiszek az angyalokban, mint amit el akarnak
velünk hitetni.
A másik üzeneted, ami a megnyitón elhangzott: „…önöket
becsapják. Elhitetik önökkel,
hogy jól járnak ha költenek:
Önök értékesebbek ha újabb
nagyobb autójuk, nagyobb
tv-jük, nagyobb, több házuk,
több márkás ruhájuk, kütyüjük
van.” A megdöbbentésre, rádöbbentésre törekedtél? Ez az
életfilozófiád?
- Igen! Én fel akarom rázni az
embereket! Talán a kiállított
képek is ezt tükrözik. Különösen az apokrif sorozat utolsó
két képe, amelyen gáz - állar-

INTERJÚ
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feltűnt, hogy az üzenetben az
erdőről is írtam, hogy milyenek
az erdők manapság. Egy gimnáziumi részletet is lefestettem,
ahol nincsenek már meg a fák,
csak a tuskójuk látható. Nekem
más a képzetem az erdőkről...
nagy fák, kevés aljnövényzet,
avar, amelyek között messzire
ellátni… Próbálom a képeimet
alakokkal egy mozgalmassá
tenni és tényleg felhívni a fi-

tengerhez mennek, nem szeretnék-e velük menni…Kaptam
tőlük egy biciklit, és elmentem
velük. Csodálkoztam, hogy milyen jól bírom… az ember fizikailag sok mindenhez képes
alkalmazkodni.
Most már a feleségeddel ketten indultok nagy túrákra.
- Igen! Hosszú idő után szív
probléma miatt kezdtem újra
kerékpározni. De nagyon jó!
Bármilyen helyre be tudunk
menni vele a városokba, nincs
gond a parkolással, nincs üzemanyagköltség, a testednek is jó.
Hátránya, hogy az autók között
beszívod a szennyezett levegőt, de ott állsz meg, ott sátorozol, ahol akarsz, idén, ahogy
tavaly is Rómáig kerekeztünk,
csak tavaly az Adria mentén,
idén Toscanan keresztül.
FoTÓ: SZABÓ BALÁZS

cos gyerekek mennek a forgalomban. Már Japánban tényleg
így van, ha nem is gázálarcban,
de maszkban járnak. Sajnos az
emberek többsége belesül�lyed a mindennapok rutinjába,
erejük sincsen, hogy változtassanak. Meg vannak győződve,
hogy amit tesznek, az jó. Egyre
nagyobb a környezetszennyezés, egyre több botrány derül
ki bizonyos kozmetikumok ká-

ros összetevőiről. Valószínű,
hogy ezt a gondolkodást nálam
édesanyám halála indította el.
Velem nagyon nehéz elhitetni,
hogy egy-egy termék környezetbarát! Rengeteget kerékpározok, szerte Európában…ha
egy alagúton áthaladtam, rögtön lehetett érezni, hogy mit
bocsátanak ki az autók, de a korom látható is. Nem tudok hinni a nagy cégek változásában.
Saját bőrünket visszük a vásárra. Tizenöt év alatt duplájára
emelkedett a rákos megbetegedések száma. A környékünkön is. Biztos, hogy becsapják
az embereket.
A sajátos szemléletű darabok
közül, több alkotás újragondolt, újrahasznosítással készült.
- Igen! A téma elég szerteágazó,
próbáltam minden számomra
fontos gondolatot megjeleníteni. Sok köztük csurgói kötődésű, így például a Raksányi
Lajos képe alapján induló festmény. A hallgatóságnak talán

gyelmet arra, ami engem is
bánt. Például a magyarokat
érintő
történelemhamisítás.
Ennek próbálok ellent mondani a győri csatával kapcsolatos
képen. De a szobrokon is próbáltam az érzelmeket látható
módon kifejezni.
A természet védelmezőjének
szerepét gyerekkorodból hoztad magaddal. A kerékpározás
iránti szenvedélyed is innen
ered?
- Nagyobb gyerekként, ha elmentünk egy pusztára, mondjuk Tarnócára, mindig biciklivel
át a földutakon, mivel nem volt
világítás rajta, sokszor még pedál se csak csonk, bújni kellett
a rendőrök elől. Sokszor a nagy
sárban a vállunkon kellett vinni. Azt hiszem, mindig biciklis
leszek. A túrázást pedig úgy
kezdtem el, hogy egy volt tanítványom bátyja bicikliket épített, neki segítettem egy ülést
megcsinálni. mesélte, hogy a
tavalyi évben Bulgáriába voltak kerékpárral, idén a Balti

Ismét a kiállítás megnyitóra
elküldött üzenetedhez kanyarodnék vissza, amelyben egy
ABBA dalból idéztél: „Mikor
tudom, hogy eljött az időm.
Keresztezni fogom az áradatot, mert van egy álmom” Mi a
te álmod?
- Nevetséges, félelmetes is
egyben! Biztosan szentségtörés sok ember szemében, de én
újra létrehoznám a TSZ-eket,
azok modern, demokratikus
berendezkedésű
változatát,
ahol csak szigorú biogazdálkodás folyna, és azok az emberek
dolgoznának, akár öszvérekkel,
kétkezi munkával, akár csúcstechnológiával, akiknek nincs
falun munkája. Erre akár közmunkaprogram is épülhetne.
Nagyon örülnék, ha lenne sok
olyan fiatal, aki fontosnak tartja az emberi értékeket és a környezet védelmét!
Azt érzem, a szavaidból, hogy
büntetni szeretnéd az embereket azért a kárért, amit okoztak, okoznak a környezetünkben, és saját magukban.
- A mezőgazdaság, a hagyományos eszközökkel, a fizikai

munkával,
tulajdonképpen
nem más, mint sport, nem büntetés… én az emberek elpingvinesedése ellen harcolnék.
És tudod, a mozgás, gyógyítja
az embereket! A változás mindenképpen szükségszerű. A
változás a világegyetem része!
Valaha volt tisztaság az egymás
mellett élő emberek között.
Mondjuk egy pusztán közösen
a füstölőbe rakták a húsukat
egymás mellé… soha senkinek nem jutott eszébe, hogy
a másikét elvegye. Amit ma
az emberek, mi, saját magunk
teszünk, azzal saját magunkat
büntetjük.
Vágyod vissza azt a tiszta világot, amit te gyerekkorodban,
gyerekként átéltél?
- Persze, igen, bár nagyon nehéz volt! Nosztalgiával nézem,
nem vitás, de nem szeretném,
ha ez devalválná, és próbálom
az érzéseket átültetni a jövőbe.
Míg gyerekként a háborút és
annak következményeit mi játéknak tekintettük, felnőttként
ennek az erőszakos világára
határozottan nemet mondok.
A beszélgetésünk alatt - a bevezetőben megemlített idézet
alapján - a művészet mindkét
céljából volt részem. A kön�nyekig megható, csodaszép,
keserűédes
gyerekkorával
elszórakoztatott, míg életfilozófiájával, a természettel való
szoros kapcsolatával, világmegváltó gondolataival tanított. Szerettem volna visszaadni beszélgetésünk hangulatát,
amelyet ott, s a vele készült
felvétel sokszori visszahallgatása során éreztem. Együtt
éltem vele, s míg dolgoztam
újra és újra átéltem, kavarogtak bennem történetei. Közben
megleltem magamban is, és
talán az olvasó is megtalálja
magában a szívszorítóan kedves, melengető, nosztalgikus
gyerekkor iránti vágyat. Amikor
még minden csak játék volt…
BV
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Régi idők szilvesztere
Régi magyar hagyományok szerint a
szilveszter és az újév köszöntés közös célja az, hogy a következő évre jó termést,
egészséget, szerencsét és boldogságot varázsoljanak.
Még az ókori Rómában március 1-jével
kezdték az újévet, addig a Julius Caesar-féle naptárreform után, i. e. 153-tól már január 1. vált évkezdő nappá, melyet Janus
isten tiszteletére nagy ünnepségekkel, lakomákkal köszöntöttek.
Kereken 110 évvel ezelőtt, az 19081909-es évek fordulóján is még javában
éltek a különböző, az év váltáshoz kapcsolódó ünnepi szokások, babonák, hiedelmek is.

A szilveszteri-új évi menü még mindig
követte a régi szokásokat, hagyományokat.
Éjfélig sült malacot tálaltak fel, melynek
különösen az orrát, fülét, farkát találták
szerencsehozónak.
Éjfél után lencsét, halat, mákos süteményt, rétest szolgáltak fel, mivel úgy
gondolták, hogy az apró lencse, halpikkely
és mák vonzza az aprópénzt, míg a rétes
hossza nyújtja a szerencsét.
Eleinte bor és pálinka voltak a kísérő
italok, ám a pezsgő megjelenésével a sok
apró buboréknak is bőséghozó jelentőséget tulajdonítva, a pezsgő vált az újév köszöntő italává.
A paraszti néprétegek inkább családi

volt mosni, teregetni, varrni, fonni, mert
úgy tartották, hogy ez akár a család egy
tagjának halálát is hozhatja!
Régebben ismert szokás volt környékünkön a disznó, marha vagy birka fordítása is, azzal a céllal, hogy az állatok felébredjenek és a másik oldalukra feküdjenek,
így gondolták szaporaságukat biztosítani.
Az 1908-as évet, még a „Boldog békeidőkben” jó érzéssel zárta Csurgó. Erre az
évre (ekkor még Alsok és Sarkad nélkül)
42 (!) házasság kötés esett. Élve született
127 gyermek. Elhunytak 76-an. Tényleges
„szaporulatként” tehát 51 fővel nőtt Csurgó lakossága.
Ebben az évben épült fel a mai Város-

körben búcsúztatták az ó évet, és várták
az újat. Szigorú szokások alapján, tilos volt
baromfit enni, mert elkaparja hátrafele a
szerencsét. Főleg a sertés húst készítették, ha volt hurka, kolbász azt szívesen
fogyasztották, minél hosszabbra hagyva,
hogy nyújtsa az éves szerencse folyamát. A
lencse mellett kedvelt volt az apró szemű
köles és később a rizs is.
110 évvel ezelőtt még az új évi a babonák is még bőven tartották magukat. Újév
napján nem vittek ki semmit a házból, mert
" elszáll a tehén haszna". Az első napon
igyekeztek tartózkodni a veszekedéstől,
házi viszálykodástól. Ugyanígy kerülendő

háza és a Meller kastély is. A Széchenyi
téren karácsonyra már megnyílt a Fischer
család vegyeskereskedése, ahonnét aztán
válogatott finomságokat lehetett vásárolni
a szilveszteri - újévi asztalokra is.

Újévi képeslap 1908.

A csurgói polgári lakosság leginkább
bálokkal, mulatsággal köszöntötte az újévet. A Korona megépüléséig az óvárosban
a Daru (ma Fehérló) vendéglő, míg az újvárosban a Korona helyén volt Fehér ló
kocsma adott helyszínt az évköszöntő vígasságoknak.
1893-tól, a Korona megépülésétől
kezdve aztán egész Csurgó mulatni vágyó
lakossága már a Korona emeleti dísztermében gyülekezett, ahol főként cigányzenére, aztán később már a Kaposvárról
szerződtetett báli, modern zenét játszó
együttesek által adott ritmusokra táncolhatott az úri közönség.
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Miért a pezsgő?

A szilveszter régen is és ma is az egyik
legvidámabb és legzajosabb ünnepek
közé tartozik. Óévet búcsúztat és újat köszönt a világ. Az év utolsó éjszakáján számos olyan szokással élünk és megannyi
olyan ételt-italt fogyasztunk, amitől az új
esztendő során boldogságot, bőséget és
örömöt remélünk. Az italok közül kihagyhatatlan a pezsgő fogyasztása, a pezsgővel
való koccintás.
A pezsgő nagyon sokáig csak az igazán
elit osztály italának számított. A legenda
szerint, az első pezsgőt Champagne-ban,
az 1600-as évek végén a hautvilliersi
Szent Benedek-rendi apátság pincevezetője, dom Pierre Pérignon szerzetes készítette, és sokáig titok övezte a habzó ital
készítési technikáját. Pérignon atya, aki
huszonkilenc éves korában lett az apátság pincemestere, karácsony közeledtével
meg akarván lepni újborral rendtársait,
felnyitott egy új, még erjedetlen cukrot
tartalmazó borral megtöltött palackot, ami
sokadmagával szüret óta hevert a pince
mélyén, s belekóstolt, nem vall-e szégyent
vele. Ahogy nyelte a gyöngyöző bort, csodát érzett és látott, s akkor hangzott el az
a nevezetes mondat: „A csillagokat iszom.”
Nevéhez fűződik a paratölgy kérgéből, a
parafából készült dugó használata is, amivel akaratlanul megakadályozta, hogy a
szén-dioxid kiszökjön a palackból. A pezsgő XIV. Lajos kedvenc itala volt. Az uralkodó a királyi udvarban bevezette a pezsgős
reggeliket, így az ital hamarosan a legfelső
rétegek kedvelt nedűjévé vált.

Erjesztését egészen a XIX. század közepéig üvegenként végezték, így egy-egy
üveg pezsgő elkészítése akár 2-3 évet is
igénybe vett. Mivel sok palack még szét
is robbant az érlelés során, a fogyasztói
igénynek elegendő mennyiség gyártása
lehetetlen volt, előállítását nehezítette,
hogy alapanyagként, teljesen egészséges,
könnyű, tiszta ízű, finom zamatú bor szükséges.
Nagy mennyiségű előállítását csak az
1850-es évektől tudták stabilan kivitelezni, ekkor kezdtek el ugyanis 7-8000
palacknyi pezsgő mennyiséget óriási tartályokban erjeszteni („tankpezsgő készítés”). Miután ez az eljárás megszilárdult,
a pezsgő is sokak számára vált elérhetővé.
Magyarországon,
Pozsonyban
alapította Hubert J. E. 1825-ben az első
pezsgőgyárat. A Hubert pezsgő a Pesten
1842-ben rendezett első magyar iparkiállításon elnyerte a legjobb magyar pezsgő
díját, majd a párizsi világkiállításon első
díjat kapott. Pesten 1852-ben indult meg
a gyártás a Hölle Márton alapította Józsefvárosi Pezsgőgyárban. A 19. század nyolcvanas éveiben alakult ki a budafoki pezsgőgyártási központ. Az ottani római kori
település nevét, Promontort a pezsgő tette
ismertté. Budafokon az első gyárat Törley
József alapította, aki francia–német levelezőként, majd mint cégvezető egy reimsi
pezsgőgyárban ismerkedett meg a pezsgőkészítéssel. 1882-ben francia szakemberekkel indította el üzemét Budafokon, s
termelése az első világháború végén elér-

te a kétmillió palackot. Az első világháború után az ország tizenegy gyárából négy
működött Budafokon. A legtöbb pezsgőt
termelő gyár a budafoki Törley és François
mellett a pécsi Dittke és a tatai Esterházy
volt.
A ma már világszerte elterjedt pezsgők egyvalamiben egységesek, a színük,
cukortartalmuk alapján történő csoportosításban. Színük szerint fehér, rózsaszín
(rozé) és vörös pezsgőket különböztetünk
meg, cukortartalmuk alapján ismerünk különlegesen száraz (brut), száraz (sec, dry),
félszáraz (demi sec, medium dry), félédes
(demi doux, semi sweet) és édes (doux,
sweet) pezsgőket. Valamennyinek megkülönböztetett szerepe van az étvágy meghozásában, a gasztronómiai finomságok
élvezetének fokozásában.
A pezsgő sokáig csak a leggazdagabbak
itala volt, napjainkban is luxus italként
tartjuk számon. Előszeretettel koccintunk
vele családi összejöveteleken, évfordulókon, jeles eseményeken, karácsonykor,
vagy akár újévkor is.
A pezsgővel való koccintás azért terjedt
el, mert ha drága italt iszunk az újév első
perceiben, az év további része is gazdag és
fényűző lesz.
A pezsgőspohár hosszúkás (flőte) alakjának oka, hogy fogyasztója minél tovább
gyönyörködhessen a felszálló buborékokban, amik szintén a kiváló francia champagne ismérvei közé tartoznak. Anyaga
is épp ezért – többnyire – kristály, befelé
hajló szája pedig az ital illatát hivatott
koncentrálni. A legenda szerint XV. Lajos
szeretője, Madame Pompadour melleiről mintázták. Bár a történet nem igaz, a
királyi ágyas valóban kora egyik legkitartóbb pezsgőfogyasztója volt, és állítólag
kijelentette: „A pezsgő az egyetlen olyan
bor, amitől a nő azután is szép marad, hogy
ivott belőle.”
A luxus érzete hozzá tartozik a szilveszterhez. Koccintsunk tehát pezsgővel!
BUÉK!
BV
Forrás:
https://www.boraszportal.hu/hirszuret/a-pezsgo-tortenete
http://www.mngsz.com/hirek/miert-pezsgovel-koccintunk-szilveszter-ejjelen
https://hu.wikipedia.org/wiki/Pezsg%C5%91
https://mult-kor.hu/10-erdekesseg-a-pezsgorol-20151111
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Új fejlesztést és díjakat adtak át
a csurgói focipályán
A Csurgói TK Spartacus focipályájának öltözőépülete elött
kialakított helyeken elhelyezték a focipálya új csapatkiülőit. A
helyszínen átadták a tavalyi téli kispályás teremfoci bajnokság
helyezettjeinek, legjobb gólkirályának és legjobb kapusának járó
érmeket és kupákat. A rendezvényen jelen volt Füstös János polgármester úr, a SMLSZ elnöke dr. Vörös Tamás és csapatunk elnöke
Pákai Lajos úr.

Kövesse szurkolói oldalunkat az alábbi linken:
https://www.facebook.com/mindorokkecsurgoitk
Látogasson el szurkolói weboldalunkra:
http://hajra-csurgo.mozello.hu

Újabb táblával bővült a focipálya
látképe
A Csurgói TK focipályájánál kikerült a szurkolói oldalunk táblája. Mostantól a focipályán is jelen vagyunk ezáltal. Köszönet ezért
Pákai Lajos elnök úrnak!

csurgo.hu/csurgoeskornyeke

Csurgói TK csapatainak
góllövőlistája:
U-14:

U-16:

-Szecsődi Róbert Ívó:5 gól
-Köszegi Ákos:4 gól
-Konyhási Máté:3 gól
-Görcsi Milán 2 gól
-Csire Barnabás István:1 gól
-Horváth Vilmos:1 gól
-Schumann Áron:1 gól

-Losonczi Dávid Károly:18 gól
-Boros Tamás:8 gól
-Horváth Szabolcs:7 gól
-Varga Zoltán:7 gól
-Magyarósi Martin:3 gól
-Orsós Bence:3 gól
-Péntek József:3 gól
-Szabó Gergő:3 gól

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

Felelős kiadó:
Szabó Balázs - ügyvezető

Megjelenik:
minden hónap negyedik hetében

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

Lapzárta:
minden hónap 20-án!

Telefon:
+36 30/480 2046

Kiadja:
IMCOM Marketing és Szolgáltató Bt.

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

Küldjön hírt!
Juttassa el hozzánk észrevételét,
osszon meg érdekességeket, küldjön híreket!
Levélcím: 8840 Csurgó, Kossuth
L. u. 1.
Telefon: +36 30/480 2046
Email cím: csurgo.es.kornyeke@
gmail.com
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U-19 (Ifi):

Megyei 1. Felnőtt:

-Huszka Ferenc Szebasztián:12
gól
-Boros Tamás:10 gól
-Puskás Patrik:4 gól
-Kovács Dávid Patrik:3 gól
-Jandzsó Gábor:2 gól
-Máté-Budai Balázs Gábor:2 gól
-Kuti Ferenc:1 gól

-Markos Péter:3 gól
-Pákai Gergő:3 gól
-Kiss Máté:2 gól
-Soós Gábor:1 gól
-Tóth Szabolcs:1 gól

Békés Boldog Karácsonyt és Sikerekben Gazdag Új Évet kívánok a Csurgói TK szurkolói oldala, Mindörökké Csurgói TK nevében
minden focistának, edzőnek, szurkolónak és a Csurgó és Környéke
helyi újságunk minden olvasójának egyaránt!
FÜSTÖS LÁSZLÓ foci-hírszerkesztő

U-16 Leány:
-Kocsis Beáta:6 gól
-Druzsin Dorina:3 gól
-Boros Fiorella:1 gól
-Kőszegi Emőke:1 gól

FoTÓ: WWW.CSNKC.HU

Évzáró karácsonyi vacsora a Csurgói Női Kézilabda Club
felnőtt csapatánál - VISZLÁT 2018!

2018. december 14-én pénteken 18 órától rendezte klubunk a hagyományos évzáró
vacsoráját a Hegedüs Üzletház
rendezvénytermében,
ahol
felnőtt csapatunk játékosai, a
szakmai stáb, főtámogatóink
illetve klubunk elnöksége vettek részt.
A hagyományokhoz híven
kézilabdázóink pár héttel korábban egy kalapból kihúzták,
most pedig megajándékozták
egymást kreatívabbnál kreatívabb ajándékokkal Karácsony
alkalmából.
Az ajándékok átadásának
egy feltétele volt: egy vicces
verset kellett írni az ajándékozott személyéről.
Egészen magas színvonalú
költői alkotások is születtek..
Ezt követően az ünnepi va-

csora következett, az ünnepi
menü hústálakból és játékosaink által házilag elkészített
desszertekből állt.
Klubunk elnöke évértékelőjében kihangsúlyozta: "Bár
Budapesttől távol vagyunk, de
az országban kivételes körülményeket tudunk biztosítani a
csurgói női kézilabdázóinknak.
Idén két új mezgarnitúrával
és kézilabda cipő garnitúrával
gazdagodott felnőtt csapatunk, illetve megállapodást
kötöttünk a kézilabda világbajnokságok labdagyártójával
a MOLTEN sportszergyártóval,
így a lehető legjobb kézilabdákat használhatják játékosaink
edzésen és mérkőzéseken. "
"Bízom benne, hogy csapatunk őszi lendülete és kitartása a tavaszi fordulóra is

megmarad, nem titkolt éves
célunk májusban megnyerni
az NBII-es kézilabdabajnokságot és visszakerülni NBI/B
osztályba, ahol stabil felsőházi
csapattá szeretnénk válni. Ez
nem könnyű feladat, főleg egy
alig hat ezres lakosú kisváros
csapatától, elnökségünk mindent megtesz a cél érdekében.
Nagy öröm számunkra az egyre
népesebb hazai publikum mérkőzéseinken, köszönjük egész
éves bizalmukat és kitartásukat. - hangsúlyozta klubunk
vezetője.
Dr. Bus Mária doktornőnek
egy ajándékcsomaggal köszöntük meg egész éves munkáját,
aki társadalmi munkában, a
klubot támogatva látja el a hazai mérkőzéseinken az orvosi
felügyeletet.

Ezt követően köszönetet
mondott vezetőnk a Claessens
testvérpárnak, Péternek és
Christophe-nak az egész éves
kitartó támogatásért, akiknek
egy-egy ajándékcsomaggal köszönte meg megtisztelő támogatásukat.
Molnár Ferenc, felnőtt csapatunk edzője megköszönte az
egész éves munkát a csapatnak
és a klub munkatársainak valamint minden játékosnak névre
szólóan mindenkinek átadta az
őszi bajnoki fordulók statisztikáit, így az ünnepek alatt lesz
idő mindenkinek átnézni az
őszi egyéni teljesítményét.
Ezután kötetlen, vidám beszélgetések vették kezdetüket,
vezetőedzők, játékosok és a
klub vezetői között.
Évzáró
rendezvényünkön
készült összes fénykép megtalálható honlapunkon a GALÉRIA menüpont - FÉNYKÉPALBUM almenüre kattintva.
Ezúton szeretnénk megköszönni az egyre nagyobb számban mérkőzéseinkre látogató
szurkolóink egész éves buzdítását - különösen megtisztelő,
hogy klubunk korábbi játékosai
és vezetői is rendszeresen a
lelátón buzdítják csapatunkat
-, ezzel hozzájárulva csapatunk
további sikereihez!
VISZLÁT 2018! HAJRÁ CSNKC 2019-ben is!
CSNKC.HU
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30 mp
CSUPÁN ENNYI IDŐBE KERÜL A MOBILJÁN
MEGVÁSÁROLNI AZ AUTÓPÁLYAMATRICÁT.
TEGYE KÉNYELMESSÉ MOBILFIZETÉSSEL!
Vásároljon indulás előtt autópályamatricát okostelefonjáról gyorsan,
egyszerűen és biztonságosan.
Szolgáltatásainkról és viszonteladó
partnereinkről bővebb információ:
www.nmzrt.hu
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