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Idén már harmadik alkalommal találkoztak

Nőnap MRL Csurgói szervezete
A Magyar Rákellenes Liga
Csurgói Szervezete március
10.-én bensőséges hangulatban ünnepelte a Nemzetközi
Nőnapot. A szervezet megalakulása óta először szervezett
ilyen rendezvényt. Az ünnepelteket a férfi tagok köszöntötték a Kolping Nagyváthy János
Középiskolába járó 5 vállalkozó
szellemű fiatalember kíséretében. Zenés, verses műsorukat
a szervezet hölgy tagjai nagy
szeretettel fogadták. A rendez-

vényen közel 50 fő vett részt.
Kisné Madács Ilona a szervezet
elnöke elmondta, hogy a lelkes csapatnak nem ez volt az
idei első találkozója, már két
alkalommal ült össze a tagság.
Az első, évnyitó rendezvényen
lezárásra került a 2019-es év
és elkészítették a 2020-as év
programtervezetét. A tervezet
rendkívül sok mozgásos programot tartalmaz, főként kerékpártúrákat, kirándulásokat.
Folyamatosan megpróbálnak

csatlakozni a szűrőprogramokhoz illetve az Egészségfejlesztési Iroda rendezvényeihez.
Természetesen fókuszban marad a betegség is, de csak azon
a szinten, ami a megelőzést célozza inkább. Mivel nem igazán
tudják, hogy mitől indulnak el
ezek a rosszindulatú folyamatok, a szervezete vezetője úgy
gondolja, hogy a legfőbb ok, rizikófaktor a boldogtalanság, az
agyon hajszoltság. A megelőzés ennek értelmében egyfajta
jólét, jobb életmód lenne. Sajnos sok ember önmaga ellensége. Hiányzik az életünkből a
nevetés, az érintés…mindezeket itt ebben a közösségben
biztosítani tudják, így a közös

együttlétek után mindenki feltöltődve tér haza. Egyénileg is
próbálnak abban segíteni egymásnak, hogy törődnek egymással, segítséget nyújtanak
a betegségben szenvedőknek,
meglátogatják,
tanácsokkal
látják el őket és megosztják
tapasztalataikat. Ezek inkább
intimebb, személyesebb találkozások. Pozitív tapasztalat
azonban, hogy egyre több tag
mozdul ki a négy fal közül, a
város több pontján alakultak
ki kisebb-nagyobb csoportok,
akik nagyokat sétálnak, eljutnak a futópályára és többen
előszeretettel próbálgatják a
felnőtt játszótér eszközeit. Az
uszodát szeretnék még bevonni a lehetőségeik közé, hiszen
a vízben mozgás pozitívabb
élmény.
A következő találkozást márciusra tervezték, a közgyűlés
azonban ez a jelenlegi járványügyi helyzetben sajnos elmarad.
BV

Nagyváthys fiúk

Kiszézés és villőzés a Mókuskert óvodában

"Ég a kisze, lánggal ég..."
A magyar népszokások, hagyományok tárházában a kiszézés az egyik legélőbb télűző
szokás, melynek keretén belül
egy szalmabábot felöltöztettek, majd mindenféle télűző
ráolvasásokkal
elbúcsúztattak, majd a folyóba vetették,
vagy elégették. A kisze, mint
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jelkép, a telet, a hideget, a
rontást, a betegséget, tehát
úgy általában a rossz dolgokat
jelképezte. Ehhez kapcsolódik
folytatásként a villőzés, azaz a
tavaszváró zöldágjárás. Ezeket
a legrégibb néphagyományokat elevenítették fel a Mókuskert óvoda kis nagy közössége.

A Süni csoport szervezésében elkészített szalmabábot énekes-verses-mondókás
műsor keretében látványosan
meggyújtva, elégetve búcsúztatták el a telet és hideget az
apróságok.
Ezután következett a tavaszcsalogató villőzés. Színes
szalagokkal díszített zöldágak
alatt, tavaszváró dalok és mondókák kíséretével bújtak át a
gyerekek, folyamatosan csalogatva, hívogatva a közelgő
tavaszt.
A népszokások, néphagyományok
gyermekközösségi
ápolásának kiemelkedő szerepéről Rozs Patrícia, a Süni csoport óvodapedagógusa fejtette
ki gondolatait:
„Fontosnak tartom, hogy

a mai modern és rendkívül
változatos, ingerekben gazdag világunkban a gyermekek
megismerkedjenek régi népszokásainkkal, hiszen ezek
szülőföldünk
kultúrájának
jelentős részét képezik. Hagyományőrző tevékenységek
által, amelyeknek a gyerekek
aktív cselekvői, erősíthetjük
bennük a nemzeti hovatartozásukat, emellett a közös élmény
átélésével, közösségformáló
erőként is hatnak. A kisgyermekkor a legfogékonyabb időszak arra, hogy pozitív érzelmi
kötődést tudjunk kialakítani
tradícióink iránt, így később ök
is szeretettel és megbecsüléssel tudják továbbadni ezeket a
hagyományokat.”
VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA
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Ünnep egykor és most…

Dr. Vida Károly
2020. március 15. Csendes
és méltóságteljes koszorúzás
a Petőfi téren. Hosszú idő óta
először ünnepi szónoklat és
program nélkül, egészségünk
védelmében, érthető okokból
minimálisra csökkentve az emberek találkozását.
Az ünnepek, a magyarság
életének, eseményeinek emlékezete és egy-egy település
ünnepeinek példája bizonyítja,

hogy az egymás tiszteletén és
megbecsülésén nyugvó közösség attól erős és több, mint az
egyes emberek csoportja, mert
egy közösségben többszörös
emlékezet fentartó és megtartó erő munkálkodik.
Csurgó társadalma minden
időben, a múltban is kellő tisztelettel adózott ünnepei előtt.
110 évvel ezelőtt, Március 15.
alkalmából, egykori sajtó elődünk, a Csurgó és Vidéke újság
is a címlapján leközölt vezércikkben méltatta az 1848-as
események máig tartó hatásait:
„Március 15 az egyetlen nap
ünnepeink sorában, melynek
emlékezete boldog örömmel,
bíztató lelkesedéssel tölti meg
a nemzet szívét. Ez az ünnep a
nemzet vágyai, reménységei
teljesülésének
apotheozisa
(istenítése, dicsőítése). Amiért
ezer évig szenvedett, küzdött,
vérzett a nemzet: a függetlenség, szabadság, önállóság

1848. március 15-én fegyverek
csörgése, haldóklók hörgése
nélkül is megvalósulni látszott.”
Majd később a vezércikk kitér arra, hogy a mindenkori korszak embere vajon mit őrzött
meg a 48-as eszmékből?
„A testvériség isteni eredetű fogalma, mely az egy hazának gyermekeit összekapcsolja, vajjon megmaradt-e 48-ból,
és megnyilvánul-e még ma is
a szó igazi értelmében? Megteszünk-e egymásért mindent,
mit jó testvér a testvérért meg
szokott tenni?
Erős a hitem, hogyha a múltban sokat mulasztottunk is, a
márciusi nagy hazafiak példája
a jövőben is minden téren új
irányt szab az igaz hazafiak oktató munkáiban.
Fel, hát, honfiak előre! Nem
az áldatlan párt küzdelmekben,
hanem az egymásért, drága hazánkért folytatott, kitartó, be-

Közlemény rendkívüli szünet bevezetéséről
mányrendelet a kihirdetésével,
azaz a mai napon azonnal hatályba lépett.
A fenti felhatalmazásra
tekintettel Csurgó Város polgármestere a mai nap során
Csurgó Város képviselő-testületével, valamint a település
intézményeinek intézményvezetőivel közösen egyeztetett.
Közös egyetértésben döntés
született rendkívüli szünet bevezetéséről az alábbi intézményekben:

Tisztelt Lakosság!
A mai napon (2020. március
14.) Magyarország Kormánya –
tekintettel a 2020. március 11.
napján elrendelt veszélyhelyzetre – a 45/2020 (III. 14.) számú Kormányrendeletében fel-

hatalmazta a bölcsődei ellátást
végző intézmény, valamint az
óvoda elhelyezkedése szerinti
települési önkormányzat polgármesterét, hogy a bölcsődei,
az óvodai ellátást végző intézmények esetében rendkívüli
szünetet rendelhet el. A Kor-

- Városi Óvodák
- Városi Bölcsőde
- Csokonai Közösségi Ház
- Sótonyi László Sportcsarnok
- Történelmi Park
- Csokonai Vitéz Mihály Emlékhely és Kulturális Központ
- Csurgó Város Helytörténeti
Gyűjtemény

csületes munkában!
Ne felejtsük el, hogy embert
s hazát csak egyetlen dolog tehet naggyá: a munka. Előre hát
a munka jelében!”
1910-ben a szónoklatokon
túl Csurgó minden intézménye
és közössége is megtartotta a
maga ünnepét. A Református
Főgimnázium, a Tanítőképző
Intézet, a Polgári Leányiskola,
a Polgári Casinó, és a Tűzoltó
Egyesület, is méltóságteljes
megemlékezésben idézte fel a
48-as események történéseit.
A legkisebbeket ellátó Elemi
iskola és a Kisdedóvoda a kisgyermekek életkori színtjének
megfelelő verses-dalos kis műsort állított össze.
Csurgó népesebb közönsége a Koronában megrendezett
műsoros társas vacsorán ünnepelt, mellyen Dr. Vida Károly, a
gimnázium igazgatója volt az
ünnepi szónok.
VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA

folytatás az első oldalról

- Városi Könyvtár
- Napsugár Szociális Intézmény
- Csurgói Városi Szociális Intézmény
- Csurgó Járási Család- és
Gyermekjóléti Központ és Szolgálat
Az érintett intézmények
2020.03.16. hétfőtől határozatlan ideig zárva tartanak. A
bezárás ideje alatt ügyeleti feladatokat látnak el.
Kérjük kövessék hivatalos
csatornáinkat, melyeken az
érintett intézményekkel egyeztetve folyamatosan igyekszünk
tájékoztatni Önöket a kialakult
helyzettel kapcsolatosan.
CSURGO.HU
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Fél éve Dr. Kuminetz Géza a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem rektora

Dr. Kuminetz Géza a 2013-ban a Jézus Szíve templomban
tartott aranymiséje után Garai Lajossal és Maczkó Gyula
esperes-plébánossal
Örömmel
nyugtázhatjuk,
nem kopott meg Csurgó iskolaváros-jellege. Főiskolai-egyetemi tanárokat adott a hazának,
az idősebbek, nyugdíjba vonulók nyomába újak, fiatalabbak
lépnek. Az 1971-ben érettségizett felső-csurgói Dr. Bódis
József két cikluson át volt a
felsőoktatás első embere, a
Magyar Rektori Konferencia
elnöke, tavaly óta pedig oktatásügyi államtitkár.
A közelmúltban újabb megtiszteltetés érte Csurgó gimnáziumát: A Pázmány Péter Katolikus Egyetem nagykancellárja
2019. szeptember 1-jei hatál�lyal négyéves időtartamra Kuminetz Géza atyát bízta meg a
rektori feladatok ellátásával.

1959-ben született, Csokonyavisontán nőtt fel. A csurgói
Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium tanulója volt, 1977-ben
érettségizett. Teológiai tanulmányait 1983-ban kezdte Esztergomban, majd Budapesten
a Központi Szemináriumban
folytatta. Hűségét városunkhoz jelképessé tette, hogy a
szintén somogyi Stix Tamással együtt őt is Csurgón szentelte pappá Dr. Szendi József
veszprémi
megyéspüspök
1988. június 21-én a Jézus
Szíve templomban. Csurgón
korábban még sohasem volt
papszentelés. Teológiai doktorátusát a Pázmány Péter Hittudományi Akadémián szerezte
1989-ben. Posztgraduális ta-

nulmányait 1989 és 1991 között Rómában a Pápai Magyar
Intézet növendékeként a Pápai
Gergely Egyetemen végezte.
1991-től a Veszprémi Érseki
Hittudományi Főiskola tanára,
1994 és 1996 között főigazgató- helyettese. 1996-ban teológiai PhD- fokozatot szerzett,
1997-ben teológiából habilitált. 2002-től egyetemi tanár,
2003-tól 2009-ig a Hittudományi Kar Kánonjogi Tanszékének
vezetője, 2012 és 2014 között
a Hittudományi Kar Dékánja,
2009 és 2015 között a Központi Papnevelő Intézet rektora.
1994-ben a Szentatya pápai
káplán címmel tüntette ki. Számos könyv szerzője.
Tanulmányai alatt mindvégig ápolta csurgói kapcsolatait,
részt vett az érettségi találkozókon. Többen vagyunk, akik a
csurgói felszentelésén, a csokonyavisontai első szentmiséjén is ott lehettünk, és őrizzük
veszprémi, budapesti és római
tanulmányai korából való levélváltásainkat.
Viola Ernő egyházközségi
képviselőtestületi tag 2013-as
csurgói ezüstmiséjén mondott
köszöntőjével mi is osztozunk:
„Isten tartsa meg az atyát, és
adjon sok erőt, hogy továbbra
is eredményesen fáradozhasson a papnevelés területén a
hivatások ügyéért és további
„ezüstös” életében.”

Az első félév elmúltával
egész oldalas riportot készített
vele az Új Ember című katolikus hetilap. Mi ennek a záró
gondolatait vesszük át:
„Szent Ágostont idézem:
Inkább lenni, mint látszani. Tudom, hogy a látszat ma nagy
úr, de mégiscsak látszat. A valóság, a lét nem harsányan,
magamutogatóan
igyekszik
megmutatni magát, de ha jelen van, akkor biztos, hogy
hat, ha lassan is. Erre helyezném tehát a hangsúlyt, hogy
ez az egyetem ne sikerekre
törekedjen, hanem inkább a
létben gyarapodjék, feleljen
meg az egyetem, a katolicitás
és a magyarság elvárásainak.
Az itt tevékenykedő emberek,
a krisztusi létben gyarapodjanak elsősorban. Ezt tartom
a legfontosabbnak. Megint
csak Eötvös Józsefet idézem:
előfordulhat, hogy olyan lehetőségek adódnak a felelősen
gondolkozó, cselekedni akaró
ember előtt, amelynek elvégzésében biztosan nem fog
sikert aratni, de elmondhatja
utána; amit felismertem igazi
kötelességként, azt megtettem
legjobb tudásom és lelkiismeretem szerint. Ez engem nem
deprimált, hanem felszabadít:
nem sikerorientáltnak kell lenni, hanem értékorientáltnak.”
HJ

Polgármesteri tájékoztató Csurgón a koronavírussal
kapcsolatos önkormányzati intézkedésekről
Füstös János Csurgó Város
polgármestere 2020. március
16-án sajtótájékoztató keretében számolt be Csurgó Város
Önkormányzatának a koronavírus megakadályozása érdekében tett intézkedéseiről, és
az ahhoz kapcsolódó eljárásrendről.
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A település polgármestere
elmondta: Mint az önök által is
ismert a magyar kormány múlt
héten március 11-én veszélyhelyzetet hirdetett, illetve
pénteki nap folyamán kihirdetésre került, hogy az oktatási
intézményeket a diákok nem
látogathatják. Nem rendeltek

el tanítási szünetet, tantermen
kívüli digitális oktatási munkarend lépett életbe, Csurgó
város oktatási intézményéinél
is. Viszont azoknál az intézményeknél, amelyeknél a város,
illetve a város társulási formában a fenntartó, az önkormányzatra hagyta azt a lehetőséget

és jogot, hogy ők döntsenek
ezeknek az intézményeknek a
további működtetéséről.
Az elmúlt napokban, szombati nap folyamán - 2020. március 14. - képviselő társaimmal
egyeztettünk a kialakult helyzetről, és arra a megállapodásra jutottunk, hogy a mai naptól,
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március 16-tól, rendkívüli szünet bevezetéséről döntöttünk
a Csurgó Városi Óvodáknál,
a Csurgói Városi Szociális Intézménynél, amely magában
foglalja a Városi Bölcsődét, a
Csokonai Közösségi Háznál, a
Sótonyi László Sportcsarnoknál, Történelmi Parknál, Csokonai Vitéz Mihály Emlékhely és
Kulturális Központnál, Városi
Könyvtárnál, Napsugár Szociális Intézménynél, Csurgó Járási
Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálatnál, valamint
a Csurgó Város Helytörténeti
Gyűjteménynél. Ezeknél az
érintett intézményeknél ezek
az intézkedések március 16-tól
lépnek életbe, és határozatlan
ideig tartanak zárva. Bezárási
idejük alatt ügyeleti rendszer
működik.
Ezen túlmenően az önkormányzat feladata az étkeztetés
biztosítása. Gyermek és szociális étkeztetés. E tekintetben a
következő dolgokról tudok beszámolni: Mivel a diákok nem
látogathatják az oktatási intézményt, iskolát, ezért egy nyilatkozat került kiküldésre mai
napon az iskoláknak, akik az
úgynevezett KRÉTA rendszeren
keresztül nyilatkoztatni fogják
a gyerekeket. Tehát nemcsak a
hátrányos helyzetű gyerekeknek, hanem minden iskoláskorú gyermeknek megadjuk a
lehetőséget, hogy nyilatkozzanak arról, hogy szeretnék-e
kérni a napi egyszeri meleg
étkeztetést.
Természetesen
több olyan napi problémával
szembesülünk, amiket igyekszünk kezelni. Egyik oldalon
Csurgó városába környékbeli
településekről is járnak be diákok. A másik oldalon pedig a
gyermekek nem léphetnek be
az oktatási intézménybe. Most
a kialakult helyzet az az, hogy
jelen állás szerint ami valószínűség szerint, lehet hogy
változni fog, éthordón keresztül, ablakon át tudják kiszolgálni az erre igényt mutatókat. A kistelepülésekre pedig

a falugondnoki szolgálat fogja
tudni biztosítani a gyermekétkeztetésnek az ellátását egyik
oldalon. Tehát most megy a felmérési igény, ez nagyon fontos,
az volt a kérés, hogy a mai nap
16:00-ig jelezzék a gyerekek
illetve a szülők, hogy kik azok
akik élnének ezzel a lehetőséggel. Amint ez a nyilatkozat
beérkezik, illetve a fenntartó
pontos adatot tud mondani,
az alapján, úgy tekintjük, hogy
erre a veszélyhelyzeti időszakra igénylik a meleg étkeztetést,
és ugyanúgy ahogy eddig is, ha
valaki adott napon nem szeretne élni ezzel a lehetőséggel,
vissza szeretné mondani, akkor
mint ahogy eddig is, az előző
nap 12 óráig megteheti.
A másik oldalon a szociális
területen és az idősek számára is biztosítjuk az étkeztetést.
Itt ugyancsak az volt a kérés,
hogy egy ügyeleti rendszer
alakuljon ki, de mivel a legveszélyeztetettebb korosztálynak az idősek vannak megjelölve a vírus terjedés kapcsán,
ezért különös figyelmet fordítunk az idősekre, a velük való
kapcsolattartásra, a higiéniai
szabályokra, illetve a meleg étkeztetés további biztosítására.
Jelenleg, ahogy mondtam is, az
éthordós megoldás működik,
ezt követően pedig, mivel ez
a megoldás nem a leghigiénikusabb eljárás, át kell térnünk
az eldobható dobozokra. Illetve nemcsak az oktatási intézményekbe járóknál, hanem az
óvodákba járóknál is folyamatosan egyeztetek intézményvezetőkkel. Az óvoda esetében a három tagóvodából egy
óvoda, a Mókuskert Óvoda, tart
nyitva, és biztosítja az ügyeleti rendszert. A mai statisztika
szerint 12-en jelezték, és 7
óvodás jelent meg a mai napon
az intézményben. De azt kértem ma az intézményvezetőtől,
hogy ő is lehetőség szerint telefonon, vagy egyéb formában
tájékozódjon arról, hogy azok
az ovis vagy ovis korú gyerme-

kek, akik nem veszik igénybe
ezt az óvodai ellátás szolgáltatást, de igényt tartanának a
meleg étkeztetésre, számukra
is tudnánk biztosítani a meleg
ételt. Jelen helyzetben tízórairól és uzsonnáról nem beszélünk, hanem az egyszeri meleg
étkeztetést tudja a konyhánk
biztosítani. Erre vonatkozóan
kértem tőle egy pontos adatot, és várhatóan a holnapi nap
folyamán, azok számára akik
jelezték ezt, a szükséges étkeztetést biztosítani fogják.
Ezen túlmenően, természetesen az összes hatósággal,
rendőrséggel, járási hivatallal,
a városban működő valamen�nyi intézménnyel, kapcsolatban vagyunk. A pénteki napon
még azt a tájékoztatást kaptam
az uszoda vezetőjétől, hogy
egyelőre még nyitva tartanának, hiszen a klór semlegesíti
ezt a vírust, és a meleg víz is
kifejezetten hatékony lehet
ennek a terjedésének a megakadályozásában. Viszont a
mai napon úgy tájékoztatott
az uszoda vezetője, hogy a mai
naptól, tehát március 16-tól az
határozatlan ideig zárva tart.
Ezen túlmenően a Volánbusz helyi kirendeltségvezetőjével is egyeztettünk, miszerint
a gyermekeknek az iskolai látogatása szünettel, ezért a helyi járatokra vonatkozó kérdés
kapcsán arra jutottunk, hogy
mivel nagyrészt a diákok veszik
igénybe a helyi járatot, illetve
az idősek, akiknek a mozgását
egy kicsit vissza kell fogni, így a
helyi járatokat ritkítani fogjuk.
Itt az idő dönti el, hogy melyek
azok a járatok, amik megmaradnak majd. Természetesen
részletes tájékoztatást fogunk
adni. A tankerülettel is folyamatos az egyeztetés, és a kapcsolat.
Volt kérdés a karanténnal
kapcsolatban is. Jelenleg hivatalosan három személy van
karanténban Csurgón. Ezzel
kapcsolatosan a kormányhivatal, Nagyatádi Népegészség-

ügyi Osztálya az eljáró hatóság,
nem az önkormányzat. A rendőrség az, aki az elrendelt személyt ellenőrzi. De az a fontos,
hogy a szabályokat mindenki
figyelembe vegye és betartsa.
A rendőrség kérése pedig az,
ha valaki tud olyan személyről, aki érintett lehet a koronavírussal kapcsolatban vagy
külföldön járt, külföldről tért
haza, mivel sokan dolgoznak
környékbeliek is szomszédos
országokban a Nagyatádi Rendőrkapitányság telefonszámát,
illetve a 112-es telefonszámot
kell hívni, mivel a Csurgói Rendőrörs bezár. A telefonhívásoknál a rendőrség ellenőrzi, hogy
van-e valós alapja.
Az önkormányzat működését illetően a kollégákkal,
jegyző úrral, abban állapodtunk meg, hogy az ügyfélfogadást szüneteltetjük, néhány
terület van azonban, amelyen
az ügyfélfogadást muszáj a
továbbiakban is működtetni.
De azoknak az előírásoknak a
függvényében, amelyet már
mindenki jól ismer. Megfelelő
távolság betartása, egy személy egy irodában, türelmesen
kivárva a sort. A hagyatéki eljárás, és az anyakönyvi kivonatok készítése, közmunka, és a
pénztár, ez a négy olyan terület
van, ahol hétfőn, szerdán és
csütörtökön, délelőtti órákban
működik az ügyfélfogadás. A
többi területen az ügyfélfogadási idő szünettel, és azt kérjük kollégáim nevében, hogy
elektronikus úton, telefonon,
e-mailen, postai úton szíveskedjenek megtenni azokat a
jelzéseket, amelyek kapcsán az
ügyintézésben kollégák tudnak
segíteni. Mivel ez számunkra
is új helyzet, közel 8 évtizede
nem volt ilyen Magyarországon. Mindenkitől türelmet,
megértést,
együttműködést
szeretnénk kérni. Bízunk a legjobbakban. Erről tudtam beszámolni 2020. Március 16-án
- összegezte Füstös János.
CSURGO.HU
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Hirdetmény a 2020/2021-es nevelési évre történő óvodai
beiratkozás rendjéről a Csurgói Városi Óvodákban
A nemzeti köznevelésről
szóló 2011. CXC. törvény 8.
§ (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben,
amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2020.
szeptember 1-jétől) legalább
napi négyórás óvodai nevelésre
kötelezett. A rendelkezés célja,
hogy gyermekeink érdekében a
megfelelő életkorban kezdődhessen el közösségbe integrálásuk és felkészítésük a majdani
iskolakezdésre.
A koronavírus terjedése okán
kihirdetett veszélyhelyzet miatt
a 2020/2021-es nevelési évre
történő óvodai beiratkozások
során a köznevelésért felelős
miniszter határozata alapján javasoljuk, hogy a szülők az óvodákkal egyeztetve a következőképpen járjanak el.
A kötelező felvételt biztosító óvoda 2020. április 21-ig
hivatalból felveszi a körzetébe
tartozó azon gyermeket, akivel
kapcsolatosan nem érkezett
jelzés arról, hogy más óvoda
felvette. A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a
gyermek első óvodai nevelési
napján kerül majd sor. Ha tehát
a szülő olyan óvodába szándékozik beíratni a gyermekét,
amely egyébként is a kötelező óvodai felvételt biztosítja a
számára, akkor nincs szüksége
intézkedésre az óvoda felé. Az
óvoda az ilyen gyermekekre
számít, és a férőhelyet biztosítja számukra a szülő külön jelzése nélkül is. Ennek ellenére azt
javasoljuk, hogy legalább telefonon vagy e-mailben vegyék
fel a kapcsolatot az óvodával az
ilyen esetekben is, és tájékoztassák a szülői szándékról, hogy
a körzetes óvodába kívánják beíratni gyermeküket.
Felhívjuk a szülők figyelmét
arra is, hogy amennyiben a kö-
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telező felvételt biztosító óvoda
a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi
kérelmeket is teljesíteni tud,
akkor az óvodának eljuttatott
szándéknyilatkozatok alapján a
beiratkozások időpontjára vonatkozóan az óvoda beosztást
készít, amelyről az érintett szülőket tájékoztatja.
A kötelező felvételt biztosító
óvoda a körzetébe nem tartozó
gyermekek felvételére vonatkozóan 2020. április 30-ig dönt, és
erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt és az érintett
kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjét.
Csurgói Óvodai Intézményfenntartó Társulás 5/2015.
(II.11.) számú határozata szerint
az óvodai és felvételi körzethatárok a következőképpen alakulnak:
• Hétszínvirág Óvoda: 8840
Csurgó, Arany J. u. 6.
(Arany János u., Cserti Mihály
u., Sarkady K. tér, Vörösmarty
tér, Jegyző u., Bem József u.,
Damjanich köz, Móricz Zsigmond u., Kölcsey u., Gönczi u.)
• Mókuskert Óvoda – Városi
Óvodák központi intézménye:
8840 Csurgó, Petőfi tér 27.
(Kossuth L. u., Kert u., Noszlopy G. u., Rózsa u., Semmelweis
u., Eötvös u., Zrínyi u., Dózsa Gy.
u., Jókai u., Virág u., Baksay S. u.,
Petőfi tér, Soltra A. u., Nyárádi u.,
József A. u., Széchenyi tér, Városháza köz, Ady Endre u., Bódis
Mózes u., Sárgáti u., Kodály Z. u.,
Réti J. u., Bartók B. u., Sárközi u.,
Raksányi L. u., Erkel F. u., Basakúti u., Poldini E. u., Csokonai u.
7-ig.)
• Mesevár Óvoda: 8840
Csurgó, Táncsics tér 18.
(Csokonai u. 9-től, Rákóczi F.
u., Szabó I. u., Béke u., Aranyász
u., Dankó u., Szabadság tér,
Nagyváthy u., Hunyadi u., Táncsics tér, Dohány u., Török B. u.,

Dobó I. u., Iharosi u., Alkotmány
u., Hársfa u., Híd u. és Társulási
megállapodás szerint: Csurgónagymarton, Somogycsicsó községek közigazgatási területére
terjed ki.)
Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába
szeretné gyermekét beíratni,
akkor ezt a szándékát – a körzetes óvoda nevének és címének
megjelölésével – elektronikus
úton, telefonon vagy – különösen indokolt esetben – személyesen jelezze az általa választott óvoda vezetőjének 2020.
április 17-ig.
A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a szülők
– legkésőbb a tárgyév május
25-éig benyújtott – kérelemben kérelmezhetik a területileg illetékes járási hivatalnál
gyermekük óvodakezdésének
halasztását. A járási hivatal a
szülői kérelem alapján, a gyermek jogos érdekeit szem előtt
tartva felmentheti a gyermeket
az óvodai foglalkozáson történő
részvétel alól annak az évnek az
augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, ha ezt a gyermek
családi körülményei, sajátos
helyzete indokolja. A kérelem
benyújtásával
kapcsolatban
forduljanak a lakóhelyük alapján területileg illetékes járási
hivatalhoz.
A hatályos jogszabályok értelmében 2020. január 1-jétől
abban az esetben, ha az óvodaköteles gyermek családjával éppen külföldön él, ezt a tényt az
Oktatási Hivatal részére be kell
jelenteni. A bejelentéshez használható űrlap elérhető az Oktatási Hivatal honlapján (www.
oktatas.hu) a Köznevelés menüpont Külföldi távozás bejelentése pontjából vagy a https://
www.oktatas.hu/kozneveles/
kulfoldre_tavozas_bejelentese

oldalról közvetlenül. A bejelentőlap elektronikus kitöltését
követően a kérelmet aláírva a
következő postacímre kell megküldeni: Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály,
1363 Budapest, Pf. 19.
2020. szeptember 1-jétől
a 2020/2021. nevelési évben
az óvodába az a gyermek is fel
vehető, aki a 3. életévét a felvételétől számított fél éven belül
betölti, feltéve, hogy minden, a
településen lakóhellyel, ennek
hiányában tartózkodási hellyel
rendelkező hároméves és annál
idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
Ebben az esetben is célszerű
ezt a szándékát – a mellékletben megtalálható dokumentum
kitöltésével – elsősorban elektronikus úton, vagy – különösen
indokolt esetben – személyesen jelezni az intézményvezető
számára 2020. április 06. – 21.
között.
A személyesen történő beiratkozásra csak időpont egyeztetés után van lehetőség, csak
és kizárólag megfelelő védőeszköz (szájmaszk, védőkesztyű) igénybevétele mellett tudjuk fogadni a szülőket!
Az intézmény elérhetőségei:
• személyesen: Csurgói Városi Óvodák Mókuskert Központi
Óvoda
(8840 Csurgó, Petőfi tér 27.)
• elektronikusan: ovicsurgo@gmail.com
• telefonon: +36 82 471-164
Egyéb információ:
A többi gyermekkel együtt
nevelhető sajátos nevelési
igényű gyermekeket az illetékes szakértői bizottság szakértői véleménye alapján a Csurgói
Városi Óvodák Tagintézményeibe lehet beíratni.
Csurgó, 2020. március 31.
CSURGO.HU
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Szájmaszkokkal segítik a csurgói lakosokat a
koronavírus elleni védekezésben
Tisztelt Csurgói Lakosok!
A koronavírus elleni védekezés elősegítése érdekében
Csurgó Város Önkormányzata,
a Napsugár Szociális Intézmény, valamint a Csurgói Vá-

rosi Szociális Intézmény közös
összefogásban mosható, fertőtleníthető szájmaszkokat készít, melyek a csurgói lakosok
számára, ingyenesen kerülnek
szétosztásra.
A szájmaszkokat az intézmé-

nyek a lehetőségeikhez mérten
folyamatosan készítik.
Igénylés és további információ:
Tel.: 06203926967
Hívható: 08.00-16.00 óra
között

A maszkok pontos átvételéről az igénylést követően
adunk bővebb információt.
Füstös János sk
polgármester

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

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

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

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

Tavaszi lomtalanítás - 2020. április 20.
Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Beruházási és Műszaki Irodája értesíti a lakosságot, hogy a Viridis – Pannónia
Nonprofit Kft. 2020. évi tavaszi
lomtalanítási akcióját 2020.
április 20-án, hétfőn tartja.
A lomhulladékot 2020. április 20-án hétfőn reggel, 7:00
óráig helyezze ki az ingatlana
előtti közút mellé olyan módon, hogy az könnyen elszállítható legyen, és a közúti forgalmat ne akadályozza.
Felhívjuk a figyelmét arra,
hogy a lomtalanítás során
nagy darabos, azaz a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit

meghaladó lomhulladék kerül
elszállításra, a lom továbbra
sem tartalmazhat háztartási
szemetet, építési törmeléket
(WC csészét, kerti hulladékot
és faágat, valamint elektromos, illetve veszélyes hulladékot).
Felhívjuk a figyelmét arra,
hogy közszolgáltató kizárólag
attól az ingatlantól szállít el
lim-lomot, amelynek tulajdonosa a rendszeres hulladékszállítást nem szünetelteti,
illetve 2019. december 31-ig
elvégzett szolgáltatások hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjáról kiállított számlákat kiegyenlítette, valamint a

társaság egy helyről csak egy
alkalommal szállít el lomhulladékot.
Felhívjuk a figyelmet arra,
hogy Csurgón nincs kijelölt
szemétlerakó hely. Tilos a városban hulladékot, építési törmeléket lerakni.
Építési törmelék esetén
konténert kell rendelni, illetve
beszállítható a törmelék a szolgáltató nagykanizsai telepére
(Nagykanizsa Vár u.5).
Tájékoztatjuk Önöket, hogy
a Viridis-Pannónia Kft. az ingatlanhasználók részére egész
évben a hulladékudvarban
(Csurgó 0400/1 hrsz, Szennyvíztelep mellett) térítésmen-

tesen biztosítja az elektronikai
hulladék (hűtő, háztartási kisgépek, stb.), veszélyes hulladék, valamint háztartásonként
évente 5 db személyautó gumi
átvételét. A képmegjelenítő
elektronikai berendezéseket
(televízió, monitor) kizárólag
a lomtalanítás időszakában
(2020. április 01-30. között)
veszik át.
Kérjük a lakosságot, használja ki a lehetőséget, és legálisan
szabaduljon meg a háztartásában felgyülemlett lomjaitól!
Üdvözlettel:
Tóth Sándor sk.
irodavezető
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A nők legyenek nők
Beszélgetés Szászfalvi Lászlóné református lelkésszel
a Nemzetközi Nőnap alkalmából
Miért választottam őt? Mert számomra különleges. Sejtelmesen mosolygó, vidám, élettel teli, ha
kell csendes, visszahúzódó. Nőként nem mindennapi hivatást választott. Az élet sok területén találkozom vele. Lelkészi öltözetben, hétköznapi ruhában, csinosan egy közösségi összejövetelen, vagy
éppen sportruházatban a tornáimon. Lelkész, nő, politikus feleség, három gyerekes családanya. Tíz
órára beszéltük meg az interjút, de nem ő, hanem a férje, Szászfalvi László nyitott ajtót. Judit hátul
az udvarban teregetett. László jó házigazdaként kávéval kínált. Mire a kávé lefőtt, megérkezett
Judit is. Kérdéseimet a legnagyobb nyitottsággal és őszinteséggel fogadta.

leülni, mintha ott „lebegne”
a fejünk felett a hátra maradt
tennivaló. És csodálatos volt a
hitük, az Istenbe vetett rendíthetetlen hitük! Tehát a kettejük
életéből tudtam a példaképet
magam elé állítani és a mai napig annak tartani.

Talán kezdjük a legelején…
amikor te kisgyerek voltál,
mit láttál otthon, és itt most
elsősorban az édesanyádra és
a nagymamáidra gondolok,
hogy mi a nőnek a feladata az
életben?
- Édesanyámnak munkahelye
volt. Nagyon szerették őt, mert
mindent rá lehetett bízni. Mindenben lehetett rá számítani…
és hát a háztartást vitte. Nálunk
mindig rend volt, mindig volt
meleg vacsora. Lehet, hogy
két-három este ugyanazt ettük,
de eszünkbe nem jutott, hogy
már a harmadik este lehetne
más, mert az, hogy kidobjuk,
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nálunk ismeretlen volt. Mindig,
minden olyan olajozottan működött, szépen, olyan békésen.
Én soha nem láttam rajtuk, sem
az édesanyámnál, sem a nagymamámnál, hogy mindez teher
lenne.
Kislányként kitől tanultad a
női szerepeket? Volt-e női példaképed?
- A női példakép az anyai
nagymamám és az édesanyám
volt. Talán így összefonva. Az
édesanyám anyukája egy békés, derűs természet volt. Ő
volt az, aki mindig azt mondta, hogy: „Ha most rossz van

az életünkben, akkor a rossz
után jön a jó!” Anyukám pedig,
ahogy az előbb is mondtam,
dolgos és precíz asszony volt.
Neki négyese nem volt a tanulmányaiban! Nem csak, hogy
a bizonyítványában nem volt
négyes, hanem a jegyei között
sem. Csak ötösei voltak. Mindig
azt mondta: „… itt a könyv, itt az
asztal és van fenekünk, akkor
le kell ülni, és meg kell tanulni,
mert ez a dolgunk.” Ő az egész
életét így éli. Belém nevelte,
hogy előbb csináljam meg a
dolgomat és utána mennyivel
jobb dolgunk végeztével egy
könyvet elolvasni, a tévé elé

Nagyon különleges hivatást
választottál, nem mindennapos nőként lelkésznek lenni.
Hogyan fogalmazódott meg
benned a lelkészi pálya? Ki az,
aki egyáltalán ezen az úton elindított?
- Éltem a tinédzserek korlátokat
feszegető életét én is. De jártunk természetesen templomba Zalaegerszegen, és egyszer
a lelkész azt kérdezte, hogy
mi lenne, ha nyáron elmennék
Balatonfüredre az egyházi táborba, hogy Zalaegerszegről is
menjen valaki. Ott akkor még
úgy volt a táboroztatás, hogy
egy hétig lányok, majd egy hétig fiúk nyaralhattak egy csodálatos, szinte varázslatos régi
épületben, ahol emlékeim szerint mindig tejeskávé illat volt.
Hát én borzasztóan el voltam
keseredve, hogy mi lesz velem ott egy hétig…én ott sírni
fogok, én onnan megszökök…
De nagyon szerettem a Bandi
bácsit (Dr. Dékány Endre református lelkipásztor), a lelkészünket, és elmentem…Olyan
csodálatos élmények értek ott!
Eleve az, hogy láttam fiatal lel-
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készeket és lelkésznőket. Mi
addig csak a Bandi bácsit ismertük, aki mindig vasalt, szürke öltönyben, fehér ingben volt
nap közben. Mehettünk hozzá
bármikor. Nekem addig ő volt
a lelkész, ő volt a pap, ő volt
az egyház. A táborba fiatal lelkésznők voltak sortban, színes
ruhákban - mert hát táboroztunk, gitároztak, lementünk a
partra -, fürdőruhát vettek fel…
Voltak áhítatok és sok nevetés.
Láttam magam körül ugyanolyan lányokat, mint én vagyok.
Láttam őket, akik az Isten ügyének szolgálatára tették fel az
életüket. Így engem ez a balatonfüredi táborozás indított
el. Én ugyanúgy szerettem
volna előtte jogász lenni, mint
az apukám. Mikor aztán haza
mentem és elmondtam 1516 évesen, hogy nem, én nem
akarok jogász lenni, én lelkész
akarok lenni, az egész család
kiborult, hogy: ”Édes gyerekem, hát mi lesz ott teveled?
Majd meggondolod…ez csak
egy fellángolás…” De akkor én
már eltántoríthatatlan voltam!
Említetted apukádat. Mennyire vett részt a család életében,
amikor te kislány voltál? Részt
tudott venni az otthoni munkában? Illetve részt kellett
vennie?
- Ez talán a mai napig is az
egyik legnagyobb szívfájdalmam, hogy az én szüleim, amikor ötödikes voltam, elváltak.
Tulajdonképpen az apai nagymamám volt egy „ék”, mert
valahogyan ő azt szerette volna, hogy az ő fia mindig ott legyen mellette, őt segítse és az
ő dolgai menjenek olajozottan.
Apám ezt a kettős terhet nem
bírta egy időn túl és a sokat
szenvedett édesanyját választotta. Ami valahol nagyon
szép dolog, de valahol nagyon
szomorú, hiszen a családot elhagyta. Nekem ez nagyon-nagyon fájt. Tulajdonképpen
négy utcával laktak odébb, de

mégsem mihozzánk jött haza.
Ám annak ellenére, hogy kettévált az életünk, sokat voltunk
együtt. Ő egy házias, munkaszerető és becsületes ember
volt. Nagyon-nagyon jól főzött.
Olyan módját és csodáját adta
meg a főzésnek, ami példaértékű. Nem csak összedobjuk, s
aztán rotyog és majd meges�szük, hanem nála előre megtervezett lépések voltak és külön
liturgiája volt a főzésnek és az
étkezésnek.
A tovább tanuláskor, mikor elkerültél otthonról Budapestre,
milyen volt a nemek aránya?
- A Budapesti Református Teológiai Akadémián (ahol tanultunk!), úgy emlékszem, hogy
akkor még fele-fele volt az
arány. A lányok és fiúk között
nagyon jó kapcsolat alakult ki.
Bár sokan még bizonytalanok
voltak a hivatásbeli döntésüket illetően, én biztos voltam
az első pillanattól, hogy nekem ott a helyem, nekem ezt
kell csinálni. S ez tényleg ott
volt bennem, a balatonfüredi
élménytől kezdve, hogy ez az
én feladatom, ez lesz az én hivatásom.
Később aztán lett másik feladatod is, hiszen társra találtál, majd édesanya lettél.
Hogyan ismerkedtél meg a
férjeddel?
- Ott ismerkedtünk meg Budapesten, a Teológián. Ő alföldi
gyerek, makói születésű, én
meg Zalaegerszegen nőttem
fel, így aztán a szó szoros értelmében középúton találkoztunk. Szerelem szövődött
köztünk és eldöntöttük, hogy
összeházasodunk. Nekem egy
pillanatig eszembe nem jutott,
hogy az Alföldre menjünk, mert
a hegyek-dombok, a zöld erdők
egy dunántúli lánynak az élete
része. Egyértelmű volt, hogy
valahova ide jövünk Dunántúlra, mert ő is ezt akarta.

Miután
összeházasodtatok
rögtön ide Csurgóra kerültetek?
- Igen, itt kezdtük el a közös
életünket.

Egy nő életében nagyon fontos
a gyermekvállalás, az anyaság.
Nektek három gyermeketek
született. Amikor kicsik voltak
a gyerekek, hogyan zajlottak
nálatok a mindennapok? Nem
lehetett egyszerű…
- Szerintem sehol nem egyszerű. De talán nálunk an�nyiban volt nehezebb, hogy a
programok, az egyházi alkalmak jórészt késő délután, este
vannak, amikor minden család
inkább összetalálkozik otthon.
S hát nálunk hétvégén, tehát
szombat és vasárnap, illetve
az ünnepek is egészen másképpen zajlanak, hiszen akkor
különösen sok a munka. Ezt
nehéz volt beosztani sokszor,
hiszen amikor a gyerekek megjöttek, én vagy a férjem talán
éppen akkor mentünk el. De
valahogyan belenőttek ebbe,
elfogadták és megszokták ezt,
hogy mi a hivatásunk és feladataink, szolgálatunk miatt
egy ilyen „kifordított” életet
élünk és ilyen értelemben
„másfajta” család vagyunk.
Sokszor jött el édesanyám, ha
nagyon „necces” volt a helyzet, vagy éppen apukám, amíg
élt sokszor segített nekünk. A
gyerekeim nagyon szerették a
nagypapát. Anyósom is sokszor

besegített, tehát meg lehetett
szépen oldani és közben azért
a gyerekek is növekedtek, cseperedtek, nem csak testileg,
hanem lelkileg is. Mindig az
volt bennem, amikor el kellett
mennem és magukra hagytam
őket, nagyobbacskák lévén,
hogy azt mondtam: „Istenem!
Te látod, hogy én nem bulizni
megyek, hanem a feladatomat
végezni, és ezt mindenképpen
meg kell oldanom. Vigyázz
ezekre a rakoncátlan gyermekekre!” És hála Istennek, soha
nem volt semmi baj!
Kettő lányod, és egy fiad van.
A lányoknak mi az, amit te tovább tudtál adni?
- Először is azt, hogy legyen
tartásuk, kitartásuk és maradjon meg a hitük. Azt szeretném,
ha ott lenne a szívükben, hogy
mindenképpen legyenek édesanyák! Bár ez egyelőre még
kibontakozni nem látszik, de
bízom benne, hogy eljön az
ideje. Ezen kívül tulajdonképpen fontos a háztartási munka
is. Hogy ez ne taposómalom
legyen számukra, s ne is teher,
mert a családomért, az enyémekért végzem, akkor miért ne
lehetne öröm benne.
Ha egy kicsit felelevenítjük
a Biblia női alakjait széles a
skála Szűz Máriától Mária Magdalénáig. Az egyiket erkölcsi
magaslatokra helyezik, míg a
másikat elítélik bűnössége miatt. Ez a kettősség egy nőben
is megtalálható. Mik azok az
erkölcsi tartalmak, amitől NŐ
lesz egy nő?
- Ez nagyon nehéz kérdés. Semmiképpen nem mondanám azt,
hogy hibátlan és bűntelen,
mert naponta tévedünk, és naponta hibázunk. Éppen egyik
vasárnap prédikáltam Mária
Magdalénáról, akiről azt mondja Lukács, hogy hét ördögöt
űzött ki belőle Jézus. Az írások
szerint bűnös asszony volt. De
mit látunk? Ő Jézus mellett
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van ebben a történetben. Tehát Jézus nem a vétkeit, nem a
nyomorúságait, nem azt a helyzetet „vagdoshatta naponta a
fejéhez”, amiből őt kiemelte,
hanem azt nézte, hogy lám ez
az asszony már mellettem van.
Máriának pedig példaértékű
a csodálatos ragaszkodása és
elfogadása. Ahogy elfogadja
a fiát, az Úr Jézust. Azt, ahogy
érezte, már Nagycsütörtökön,
hogy a fia bajban van. Tulajdonképpen az anyaságnak a
csodája, amit ő megélhetett, és
amit ma is minden anya megélhet: amíg nekünk gyermekeink
vannak, amíg mi itt vagyunk a
földön – hiába nő két méter tíz
centire – nekünk ők mindig a
gyermekeink lesznek. A kislányaink és a kisfiaink. Mert egy
nő számára a legnagyobb csoda a földön édesanyának lenni!
Most, hogy kirepültek a gyerekek és a férjed is nagyon sokat
van távol, hogyan zajlik egy
napod?
- Szinte mindegyik nap más.
Van, amelyik reggel áhítattal
kezdődik a gimnáziumban,
majd a délután óvodai hittan,
vagy bibliaóra. Próbálok sokat
látogatni időseket, erre nagyon nagy szükség van. Ennek
nagyon örülök, hogy eljutok
sokakhoz, akik már a házuk keretei közé vannak beszorítva és
nem tudnak sehova elmenni.

Nagyon sok a láthatatlan munka, amiről az emberek nem is
tudnak: sok az adminisztráció,
a különféle határidők, papírmunkák, gyűlések. Nagyon
szeretek időben és pontosan a
minden prédikációra felkészülni. Fontos számomra, hogy az
ne csak mondatok összessége
legyen, hanem összeálljon szépen, mint egy csodás sütemény
vagy egy ünnepi ebéd. Természetesen a lelkészi feladataimhoz tartoznak a temetések,
keresztelők, esküvők. Keresztelőből mostanában egyre többet jelentenek be. Hosszú évek
óta hónapról hónapra megjelenik a Csurgói Harangszó című
református gyülekezeti újságunk, amely szintén egy feladat
nekem is. A hétköznapokon túl
pedig szombaton gyermek istentiszteletet és a konfirmációi előkészítőt, vasárnap pedig
gyülekezeti istentiszteleteket
tartunk. S mindeközben még a
háztartási munkákat is el kell
végeznem… persze ott vannak
az én kis örömeim: a keddi és
csütörtöki tornák is.
Éppen ez lett volna a következő kérdésem…A sok munka és
kötelesség mellett mi az, amit
csak a saját örömödre, magadért teszel meg?
- Nagyon szeretem a Balogh
Vera féle tornákat, mert ott
mindent elfelejtek. Belépek

abba a terembe és mindent le
tudok tenni. Nagyon sokaknak
elmondtam már, hogy ott soha
nem meditálgatok azon, hogy
akkor holnap hogyan kezdek
vagy mi történt aznap. Ott minden elfelejtődik. Maga a mozgás, az óra felépítése, a végén a
relaxáció…egy csoda. Ez annak
is köszönhető, hogy nagyon jó
a csoport. Ezen kívül zumbázni
is járok, ami szintén nagyon kikapcsol. Ha jó idő van nagyon
szeretek biciklizni. Vallom magam is: „Ép testben, ép lélek”.
Sajnos sokan még mindig a
testmozgást hiúsági kategóriaként élik meg, pedig nagyon
fontos a test karbantartása. Azt
tapasztalom, hogy ha én jól érzem magam, a körülöttem levő
emberek is jól érzik magukat.
A legutolsó kérdésem az, ha
nőnap alkalmából teljesülhetne három kívánságod. mi lenne az?
- Lehet, hogy nem nőnapi kívánság, de szeretném, hogy az
Édesanyám még nagyon sokáig
közöttünk legyen és lehessen
hozzá menni. Aztán a családban legyen egészség, békesség, szeretet. A harmadik pedig
az lenne, hogy a nők legyenek
nők, éljék meg a nőiességüket,
a fiatalok ne akarjanak idősebbnek látszani és viszont! „
Arról van szó, ha te szólsz, ne
lohadjunk, de mi férfiak férfiak

maradjunk és nők a nők – szabadok, kedvesek. S mind ember, mert az egyre kevesebb…”
(József Attila: Thomas Mann
üdvözlése). Kívánom, hogy egy
kicsit derűsebbek és hálásabbak legyenek az emberek. Ne
csak a rosszat nagyítsák fel,
hogy mi nincs, hogy mennyi
rossz van, hanem meglássák
azt a jót, ami körül vesz bennünket, ami megadatik. Egy
picit nézzük más szemüvegen
is ezt a világot: ne csak a feketeséget, a szürkeséget vegyük
észre, hanem lássuk meg a színeket is magunk körül, hiszen
annyi csoda van! „ Hatalmas
dolgot tett velünk az Úr, ezért
örvendezünk!” ( Zsolt. 126,3. )
Az interjú után még egy kicsit beszélgettünk. Nő, a nővel.
Családról, gyerekekről, kihívásokról, feladatokról. Nem esett
szó terhekről, mert mindkettőnk számára jó példa adatott.
Ajtaján kilépve szívemben az
érzelmek túlcsordultak. Már az
autóban ülve jutott eszembe:
Áldás-Békesség!
Ezzel a két szóval kívánok
minden nőnek a legtöbbet,
legjobbat és a legfontosabbat,
amit csak kívánhatok!
Csurgó, 2020. március 07.

Esti séta
Kövek szegletén ködszagú fény suhan.
Halkan koppanó léptek árnyain,
a sötétben, márványosan csillogó
aszfaltra, fekete mozdulatlanság zuhan.

Terebélyes platánok alatt száraz falevelek zizegnek,
mint beláthatatlan mélységben, elvesznek a fények.
Templomtorony magasodik idelent a lámpafényben,
most ő a létre, felfelé az égbe.

A csend morzsái gurulnak szerte,
az utcákon, égnek esti szőnyegén,
kinyilatkoztatják magukat a csillagok.
Remegő ajakukkal csókolják őket, a felszálló sóhajok.

Kihalt utakon kóborló üres magány csahol.
Gondolataimba merülve kedvesen,
sok kis emlék átkarol.
Az úton hazafelé, valahol.
Büki Imre
2020.03.18.

10

BV

Csurgó és Környéke • 2020 MÁRCIUS

HELYTÖRTÉNET

Csurgói Nagyasszonyok II.
Sorozatunk második részében újra feltehetjük a kérdést:
Kik ők? Nők, asszonyok, feleségek, édeanyák. Nemesek és köznépiek. Olyanok, akik meghatározó szerepet töltöttek be a Csurgó történelemben. Nagyasszonyok, akiknek az elmúlt évezred
alatt egy bizonyos szerepkör jutott, olyan, melyben maradandót
és egyedit hagytak maguk után. Az első részben megismert Török
Bálintné Pemflinger Katalin és Csokonai szerelme Vajda Julianna
után tovább haladunk a történelem idővonalán.

Meller Henrikné (balról), Meller Magda, egy szolgáló lány és
Meller Klára a kastély udvarán, az 1910-es évek elején
Meller Henrikné Strakosch Marianne, a Meller kastély egykori
„úrnője” 1873. április 14-én született a csehországi Brnoban. Férje, a zsidó származású Meller Henrik (1865-1935) elsőként Gróf
Festetics Tasziló vasvári uradalmának 12 ezer holdját bérelte. Itt
főként gabonát termelt, de híres volt az állattenyészete is. Strakosch Marianne Vasváron ment férjhez az özvegy, Klára nevű kislányát egyedül nevelő Meller Henrikhez. 1898-ben megszületett
János, majd 1899-ben Magda nevű gyermeke.
A Meller család 1908-ban építette meg kastélyát, és költözött
Vasvárról Csurgóra, a csurgói és szentai Festetics birtokok 4000
holdjának bérlőjeként.
Meller Henrikné Csurgóra kerülése első pillanatától kezdve
ismertté vált jótékony, adakozásairól. Szinte Csurgó minden civil
szervezetét, egyletét, intézményét támogatta. Különösen a Nagy
Háború idején kimagaslóan segítette a csurgói hadikórházakat, és
a hadbavonultak családtagjait. Házról házra járva még gyűjtéseket is szervezett az édesapákat nélkülöző családoknak.
A Csurgói Vörös Kereszt Egylet vezetőségi tagjaként felügyelte és szervezte a hadi kórházak leltári és berendezési ügyeit. Az
Állami Tanítóképző egyik termében Meller Henrikné vezetésével
a begyűjtött vászon anyagokból önkéntesek ágyneműket, fehérneműket, alsóruhákat varrtak a helyi kórházban ápoltak számára.
Kastélyában szobákat rendezett be a sebesültek ellátására. 1916ban Ferenc Salvátor főherceg a Vörös Kereszt Egylet védnök-helyettese Meller Henriknét áldozatos tevékenységeiért magas rangú kitüntetésben részesítette.
Jótékonyságát egész élete végéig folytatta. A kisdedóvoda és
elemi iskola kisgyermekeinek télapóra és karácsonyra is ruházatot, édesség csomagokat ajánlott fel. Zsidó vallása ellenére 1936ban az újonnan épült evangélikus templomnak egy 150 pengő
értékű oltári szőnyeget ajándékozott.
Az egész Csurgó tiszteletét kivívó, jótékony, segítő, támogató
élete ellenére Meller Henriknét (71 évesen) 1944-ben Auswitzban a gázkamrában érte méltatlan végzete.

Herovits Aranka (elöl) és hűséges dajkai
segítője Kuti Ilona 1957-ben
Herovits Aranka, Magyarország első Kíváló óvónője 1891-ben
született. A budapesti Országos Kisdedóvó Intézetben végzett,
majd 1914-ben került Csurgóra. 1928-ig az Óvárosi, majd 1957es nyugdíjazásáig a Petőfi téri óvodában dolgozott.
44 évig tartó munkássága alatt generációk nőttek fel a kezei
alatt. Nemesi származása ellenére minden munkát elvégzett. Az
óvodákban szinte a semmiből teremtett valamit, mikor is saját kezűleg készített apróbb játékokat, eszközöket a kicsinyeknek. Az
óvodai beiratásakor személyesen kereste fel a családokat, hogy
engedjék a közösségbe gyermekeiket. Sokat tett a szegénysorsú,
hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásáért. Színvonalas
karácsonyi, ünnepi és évzáró rendezvényeket szervezett.
Mindkét háborút Csurgón élte végig. A Nagy Háború idején
gyűjtéseket szervezett főként az édesapa nélküli, árva gyermekek
megsegítésére. Kivette részét a hadikórház ápolói teendőiből.
A második világháború idején Csurgón tanuló diákokat hívott
meg otthonába ebédre és vacsorára. A németek és oroszok elvonulása után élete kockáztatásával szedte ki az aknákat az óvoda
kályhájából, majd takarított ki a lovak ürülékeit az óvoda helyiségeiből, hogy minél előbb újra fogadni tudja az apróságokat.
Minden időben aktív, példamutató szerepet vállalt Csurgó társadalmi életében is. A Jézus Szíve templom építésekor egy egész
üveg ablakra való adománnyal támogatta az építkezést.
Áldozatos, magas színvonalú 40 éves nevelő-oktató munkásságáért Magyarországon elsőként, 1954-ben vehette át a Magyarország Kíváló Óvónője kitüntetést. 1957-ben vonult nyugdíjba, de
még ezután is ellátta a körzeti óvodai szakfelügyelői feladatokat.
Herovits Aranka 1974-ben hunyt el, de emlékét máig is sok család
egész generációi őrzik az emlékezetükben.
VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA
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Sajtóközlemény
Cím: Csurgó város elöntéssel veszélyeztetett területeinek csapadékvíz-elvezetése
2020/03/17

TOP-2.1.3-15 „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” felhívásra benyújtott
támogatási kérelmet 2017.09.07-i döntésében támogatásra érdemesnek ítélte a Magyar
Államkincstár Somogy Megyei Igazgatósága. Az elnyert 100%-os és vissza nem térítendő EUs támogatás összege 60,90 M Ft. A Támogatási Szerződés hatályba lépett, a projekt
megvalósítása 2018.02.01-én megkezdődött.

TOP-2.1.3-15 „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” felhívás keretein belül elnyert,
„Csurgó város elöntéssel veszélyeztetett területeinek csapadékvíz-elvezetése” című TOP-2.1.3-15SO1-2016-00004 azonosító számmal nyilvántartott projekt célja, a település belterületi csapadékvízelvezető hálózat egy részének felújítása, fejlesztése elsősorban a belterületre hirtelen hulló
csapadékvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése volt.
A Csurgó belterületi csapadékvíz-elvezető hálózat egy részének felújítása, fejlesztése 2019.06.282019.11.07-ig tartó időszakban történt meg.
Fejlesztéssel érintett területek az alábbiak voltak:
Polgármesteri Hivatal előtt (Széchenyi tér - 946/3 hrsz)
Basakúti utca (709/2, 705, 706 hrsz)
Kodály Zoltán utca (989/36, 989/25, 989/2 hrsz)
Kodály utcai telkek nyugati végében lévő árok (987, 988/4, 989/2, 977/5 hrsz)
Réti József utca (989/51, 989/47 hrsz)
Semmelweis utca, Petőfi tér (1040, 947/3 hrsz)
A tervezett fejlesztés eredményeként a kiépített és felújított csapadék-vízvédelmi létesítmények teljes
hossza összesen 1023 m.
A projektről bővebb információt a www.csurgo.hu oldalon olvashatnak.
További információ kérhető:
Csók Eszter területfejlesztési ügyintézőtől
Elérhetőség: cse.terseg@csurgo.hu
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Mindennapjaink az online világban
(naplójegyzet)
online órára. Addig még fel kell
ébresztenem, reggelizni is kell.

Március 31. kedd.
5.30 - Jelez a telefon, ébresztő…bár mintha nem is aludtam volna semmit. Egész éjjel
forgolódtam, járt az agyam. Kinek mit kell beadnia, mit nem
szabad elfelejtenem, vagy éppen mi az, amit elfelejtettem.
Meleg is volt a szobában. Nem
csoda, hiszen négyen szívtuk
a levegőt, a három gyerekből
kettő velünk aludt. Máskor nem
okoz ez problémát, szeretem,
ha ott szuszognak körülöttem,
de most még ez is zavaró volt.
Együtt jöttünk le az emeletről a
férjemmel.
6.00 - Megittuk a reggeli kávénkat, közben én meghallgattam Epres Attila felolvasásában
Ambrose Bierce: A halottvirrasztó című novelláját. A színész a járványügyi korlátozások miatt minden este felnőtt
meséket olvas fel saját otthonában, élő adásban a „fülesfotelből”. Este még dolgoztam
tizenegykor, akkor nem jutott

rá idő. Szeretem a jól ismert
szinkronhangot, szeretem az
irodalmat. Ez az én „énidőm”.
Minden reggel. Ilyenkor még
csendes a ház, nincs gyerekzsivaj. A nyitott erkélyajtón friss
levegő árad szét. Így indul a
nap.
6.45 - Összeírtam, hogy mit
kell vennem a boltba. Így a listával a kezemben gyorsabban
végzek, célirányosan haladok,
kevesebb időt töltök ott. Nem
tolok kocsit, viszem a saját
bevásárló kosaram. Talán így
kisebb az esélye a fertőzésnek. Ma szerencsém volt, mert
egyik gyerek sem ébredt fel
még. A legkisebb nem szeret
egyedül maradni, még akkor
sem, ha tulajdonképpen nincs
egyedül, testvérei az emeleten alszanak. Mielőtt indulnék,
felhívom anyukámat, neki mire
van szüksége. Amióta a járvány
kitört és tiltó rendelkezéseket
vezettek be, én vásárolok helyette is. Már a veszélyeztetett
korban van, jobb a közösséget

elkerülni.
7.00: Együtt lépünk ki az
ajtón, egyszerre szállunk be
az autókba. Én a bolt felé veszem az irányt, a férjem pedig a földekre megy. Kaszál,
metsz, permetez. Holnaptól
már munkanélküli. Együtt izgulunk, hogy vajon lesz - e annyi
pénzünk, hogy a családunkat
eltartsuk. Jön a Húsvét. Következnek azok a hónapok, amikor
majd egy fizetésből - bár hálát
adunk, hogy legalább egy van
– kell három gyerekről gondoskodni. Az ebből adódó feszültség biztos, hogy minden
ilyen helyzetbe került családban jelen van. Babgulyás, túrós
tészta. Tervezhetek én főzeléket, ha nem eszik meg. Ezt
legalább mindenki szereti. Egy
kis gyümölcs, túró rudi, kenyér,
leveszöldség, száraz tészta,
túró, bab, szalámi délutánra, és
anyu kérései. Tej még van otthon szerencsére. Sietek, mert
fél kilenckor már küldik is a
meghívót a másodikasoknak az

8.30 - Megjött a link, amin
keresztül beléphetünk az online órára…a gyerekek örülnek
egymásnak, a tanító néninek.
Közben folyamatos jelenlét…
Anya mit mondott? Anya hol a
radírom? Anya melyiknél tartunk? Már mindent jegyzetelek! Mit, kinek, mikorra…Néha
már magam sem tudom, kinek,
milyen felületén, osztálytermében vagyok. A zaj, az ös�szegerjedés betölti a nappalit,
néha a fejemet. Ha kapok egy
kis pihenőt (önálló feladat,
szünet) megpróbálok a főzéshez előkészülni. Hagymát, fokhagymát, sárgarépát pucolok,
húst szelek…felrakom a húst a
leveshez. Miközben zajlanak az
órák az alsó tagozaton, a felsős
gyerekeim sorban kelnek, reggeliznek. A 6.-as csak az első
online óra után jön le. Megbeszéljük halkan, kinek milyen
jelenlétre van ma szüksége,
miben kell esetleg segíteni. Azt
gondolom, hogy még szerencsés a helyzetünk, hogy mindhárom gyereknek van saját
tere, saját digitális eszköze. A
középiskolába járó gyermekem
igényli a legkevesebb segítséget, a felület is felhasználó barát, amin dolgoznak. Maximum
nyomtatni, szkennelni kell
neki. Matek, olvasás, környezetismeret…A nagyobbiknak
ének, természetismeret, angol.
11.15 - A gyerekek közül
kettő az udvaron, egy még tanul. Még szerencse, hogy nagy
az udvar, és a legjobb ötlet volt
elhozni a trambulint anyutól.
Sportoló mind, hihetetlen nagy
mozgásigénnyel. Görkorcsolya, kosárlabda, foci, kézilabda, séta a kutyákkal az erdőbe,
bent darc…ezek a lehetőségeink. Bár a testnevelő tanárok
is megmozgatnak bennünket
a feladataikkal. Adjunk hálát,
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hogy kisvárosban élünk! És a
csodaszép időért! Szinte egész
délután nyitva az erkélyajtó.
Ha a hírekből, az utcáról nem
tudnánk, hogy mekkora baj
van, a természet látványából
el sem hinnénk! Minden éled,
virágzik, rügyek fakadnak, csak
az ember beteg.
12.10 - Elkészült az ebéd.
Nem mindenki tud asztalhoz
jönni, van, akinek éppen órája
kezdődött. Hiába mosogatok,
pakolok el, fél óra múlva újra
kezdhetem. A gyerekek ebéd
után ismét kint az udvaron. Én
addig előkészítem a kicsi házi
feladatait, amit a napköziig
meg szoktunk oldani és a tanító
néninek elküldjük a messengeren. Átnézem mindenki krétáját
(itt az én jelszavaimmal együtt
7 belépési azonosítót kellett
elmentenem). Ezen kívül belépek a Classroomba (online
tanterem), az étkező falán levő
táblára kiírom a gyerekek házi
feladatait, határidőket. Nehogy
úgy járjak, mint múltkor…este
10-kor vettem észre, hogy hittanból is volt házi feladata a kisebbnek, ráadásul aznap volt a
határidő…Talán a Jó Isten megbocsájtja, hogy elkéstünk vele
egy napot!
14.00 – Kezdődik a napközi! Egy igazi, felszabadult be-
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nyom, akit semmilyen felületen nem érek el, mert így nem
kell még postán is elküldenem
a feladatokat. Naplózom a Krétát, és a saját munkahelyem külön rendszerét, töltöm kézzel a
naplót, táblázatot szerkesztek.
Edzőként is kitöltöm a megfelelő felületet, hiszen a járván�nyal nem állt le a sport, most
otthon folyik a gyakorlás. Közben a nappaliban zajlik az élet,
elmaradt vagy újonnan küldött házi feladatok elkészítése
(mert van, hogy este hat után
is érkezik még a felületeken),
vázlatok nyomtatása. Ezt már a
férjem végzi.

szélgetés,
zenehallgatással,
játékos feladatokkal. 40 percig
hallgatjuk a vidám gyerekzsivajt. Bár én néha már közben a
saját dolgomon gondolkodok…
mert ezután jövők én…Csakis a
gyerekek után. Amikor mindenki végzett minden feladatával.
Mintha apukámat hallanám.
„Vera! A gyerek az első!” Ők,
mivel közben az apjuk is megérkezett, evett, pihent egy kicsit, már indulnak is a „dülőre”.
Viszik a két kutyát, és maguk
mögött hagyják az egész délelőtt terhét.
15.30 - Kiveszem a ruhákat
a szárítógépből, berakom a már
kimosottat. A mosógépbe berakom a maradék koszos ruhát.
Összetűröm a ruhákat, közben
videókat nézek. Na, nem a saját
kedvemre, hanem olyanokat,
amiket gyakorlásként elküldhetek a tanítványaimnak.

20.30 – Lassan megfürdik
mindenki. Fel kell kelnem a
gép elöl, most jövök rá, hogy
reggel óta nem voltam kint.
Talán majd holnap…Istenem,
hogy vágyom egy jó kis szauna
szeánszra… még ha én tartom,
akkor is! Én, aki a való világban
egyik helyről a másikra rohantam, most ugyanezt végzem az
online térben. Körül nézek. Lehet, hogy nem kellett volna…A
konyha, az étkező, a nappali
romokban…Most anyám szavai
jutnak eszembe: „Vera! Csinálj rendet az otthonodban!”
De mikor?? Hogyan?? Na jól
van….elpakolok,
elmosogatok…puszit adok, jó éjszakát
kívánok…aztán
folytatom…

16.15 – A gép elé ülök. A
hétvégén összeállított gyakorlatanyagot 5 iskolába és 6 óvodai csoportba küldöm. Van ahol
a Kréta felületén, van, ahol az
igazgatónőnek küldöm, van,
ahova az osztályfőnököknek és
van, ahol a gyerekek email-címére egyesével. 19 osztályba,
csoportba. Az ovik messenger
csoportjába. Szerencsés vagyok, hogy nincs olyan tanítvá-

Újra megnézem a messenger
üzeneteimet. Bár csodaszámba
mennek, de vannak olyan gyerekek/szülők, akik elvégzik az
általam kiadott gyakorlatokat,
és elküldik a végrehajtásról
szóló fotókat, videókat. Újra
Kréta, ötös érdemjegy beírva.
A tornászaimat sem hagyom
munka nélkül, különösen a gerinctornásaimat, hiszen sokan
közülük 65 év felettiek, küldök
nekik egy otthon, eszköz nélkül
elvégezhető gyakorló videót.
Ránézek a fali jegyzetekre, hála
Istennek holnap csak a technika házi feladat határidős.
23.15 – Ágyba kerülök. Bekapcsolom az aromalámpámat
nyugtató (levendula, citromfű)
és vírusölő! (teafa) illatokkal.
Ma is lemaradtam a kedvenc
élő meditációmról (Deva Premal és Miten) és Epres Attiláról is…jobb híján kitalálom,
hogy holnap mit főzzek, ahhoz
mit kell vennem reggel. Végig
gondolom a napom, már a gondolásba is elfáradok…Tudom,
nem csak én vagyok így ezzel
manapság. Ismét hálát adok!
Egészséges a családom! Próbálok elaludni…de csak forgolódom…köztünk egy gyerek, a
szoba másik ágyán még egy…
BV

Igényeljen Csurgó Kártyát és éljen a kedvezményekkel!
Elfogadóhelyek és a kedvezmények mértéke:

csurgo.hu/csurgoeskornyeke

- Sótonyi László Sportcsarnok 20 %
- Sportcsarnok Kondicionáló terem 20 %
- Műfüves pálya használata 20 %
- Csurgó város helyi autóbuszjáratai 20%
- Városi Uszoda 50 %
- Csokonai Közösségi Ház (saját rendezvények) 100 %

Cs rgó és Környéke
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Csurgó és Környéke - Közéleti és
kulturális lap
Megjelenik:
minden hónap negyedik hetében
Lapzárta:
minden hónap 20-án!

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

http://csurgo.hu/hu/turizmus/csurgo-kartya

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

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

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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Csurgói TK februári és márciusi meccseredmények
ADAMA Megyei 1.Felnőtt:
2020.02.22.(szombat):Nagyatádi FC-Csurgói TK:3-0(2-0)
2020.02.29.(vasárnap):Csurgói TK-Kadarkút KSK:1-2(1-1)
csurgói gólszerző:Kovács Krisztián 16'(bűntetőből).
2020.03.08.(vasárnap):SZSE Somogyjád-Csurgói TK:3-2(3-2)
csurgói gólszerzők:Tóth Szabolcs 17',Kiss Máté 25'.

2020.03.08.(vasárnap):SZSE Somogyjád-Csurgói TK:1-4(0-2)
csurgói gólszerzők:Hadi Róbert 30',61',Kovács Dávid 45',Horváth
Szabolcs 68'.
A lejátszott meccseken kívűl a többi meccs nem került lejátszásra
a koronavírus miatt.

Megyei U-19(Ifi):
2020.02.29.(vasárnap):Csurgói TK-Kadarkút KSK:9-1(6-0)
csurgói gólszerzők:Losonczi Dávid 11',54',80',Hadi Róbert
21'(bűntetőből);26',34',37',Varga Zoltán 23',Máté-Budai Balázs
64'.

https://mindorokke-csurgoi-tk.webnode.hu/#
https://www.facebook.com/mindorokkecsurgo
FÜSTÖS LÁSZLÓ
foci-hírszerkesztő

FoTÓ: CSNKC.HU

Sima lett a vége: hattal vertük a szombathelyi fiatalokat

Nehéz meccsre készültünk
a Szombathely U19-es együttese ellen, de hat gólos győzelemmel 34-28-ra vertük a vas
megyei alakulatot.
Sérülések és betegség nélkül teljes kerettel tudtunk
készülni a találkozóra, ahol
egyértelmű célunk volt a győzelem és ezzel együttjáró két
pont.
Külön öröm, hogy szép
számban látogattak ki a csurgói
nézők a találkozóra.
Nagy magabiztossággal érkezett a szombathelyi különítmény, a Vasas elleni győzelem
után úgy gondolták simán legyőzik a Csurgót és viszik a két
pontot.
Nehezen indult a mérkőzés,
fej-fej mellett haladtak a csapatok.
Felváltva estek a gólok az
első félidőben a védekezésünk
nem volt túl acélos, rendre helyet találtak a szombathelyiek

a falunkban melyből vagy hétméteres lett vagy gól..
Aztán a huszonhatodik percben már három gólos előnyre
tettünk szert mely a félidőre
egy gólosra apadt.
A második játékrész huszadik percének tájékán elfogyott
a vas megyei lendület és megnőtt a hibáik száma, melyet
csapatunk ügyesen kihasznált.
Meg kell jegyeznünk ellenfelünk nyolc hétméterest kapott, mi egyet..így is legyőztük
őket!
Sajnos ez a vereség nagyon
fájt az ellenfél kispadjának,
hiszen ezután jött az a jelenet,
amit sportszerető ember ritkán
lát kézilabdapályán..
A lefújást követően edzőnk
épp a szokásos mérkőzést követő kézfogásra ment ellenfelünk edzőjéhez, amikor ő
elhúzta a kezét és látványosan
középső ujját mutatta edzőnk
és a csurgói csapat felé..

Ez az a cselekedet amire
nincsenek szavak..
Nem kívánja klubunk kommentálni ezt a tettet, mely
egy lapon nem említhető a fair-play és a sportszerűség, de
talán a kultúra határaival se.
Ezt követően a versenybírói
asztalnál heves kézmozdulatokkal tovább mutogatott és
obszcén szavakkal illette a jelenlevőket és a játékvezetőket.
A közönség nem hitt a szemének, hogy ez egy kézilabdapályán történik.
A játékvezetői páros előbb
egy piros majd egy kék lapot
mutatott fel..tegyük hozzá jogosan..
Így most a Magyar Kézilabda
Szövetség fegyelmi tárgyalására kell mennie a vas megyei
edzőnek.
Úgy tűnik Szombathelyen
így nevelik a fiatalokat a sportszerű viselkedésre, a kézilabda
szeretetére és az ellenfél tiszteletére..
Ez is egy irány, ez is egy stílus.
És mint tudjuk: "a stílus
maga az ember"..
Sok sikert kívánunk a bajnokságban a Szombathelynek!
NB I/B nyugat, 16. forduló
Csurgói NKC - Szombathelyi
KKA U19 34–28 (17–16)
Vezette: Gáspár Soma - Vörös Bence

Versenybíró: Marczinka Csaba, Bencsik Bertalan
200 néző
Csurgói NKC: SCHOLTZ 34%,
Tóth I.,Kubina M. (kapusok),
VUKCEVIC 4, Márczy 1, Pap 3,
Áy 5, Tornóczky 5, TAKÁCS I. 6,
GHETU 4, Orsós, Bab 3, Pervein
3, Béres, Bodó
Vezetőedző: Mato Matijevic
SZKKA U19: Christe (kapus)
– Kozma 1, Pődör B. 9/2, Pődör
R. 4/3, Kulcsár 3, Horváth A. 4,
Jefcsák. Csere: Tamási 2, Tóth
A. 5, Szmolek, Bíró, Franka, Jefcsák, Bozzai
Edzők: Pődör Zoltán (? licensz), Balogh Sándor István (B
licensz)
Az eredmény alakulása: 15.
perc: 10–8, 23. p.: 12–12, 29.
p.: 16–15, 38. p.: 19–21, 47. p.:
26–24, 55. p.: 31–27
Kiállítások: 8, illetve 6 perc
Sárga lap: 2, illetve 2
Hétméteresek: 1/1, illetve
8/5
A CSNKC MEDIA által készített KÉPGALÉRIA megtekinthető Facebook oldalunkon és
klubunk honlapján.
Csapatunk hétfőn szabadnapot kapott Mato Matijevic
vezetőedzőnktől és kedden
megkezdjük a felkészülést a
pénteki bajnokira, ami Nagyatádon lesz a Rinyamenti KC otthonában 17:00 órakor.
SZÉP VOLT CSNKC!
CSNKC.HU
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CSURGÓI IPARI PARK
A hely, ami lendületbe hozza cégét

Csurgói Ipari Park Kft. / The Csurgó Industrial Park
Telefon/phone: +36 82/471 388, +36 70/313 8834
E-mail: ipcsurgo111@gmail.com

Polgármesteri

KÖSZÖNTŐ
Csurgó Város Polgármestereként és Csurgó
Város Önkormányzata nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves
olvasókat és érdeklődőket!
Engedjék meg, hogy pár mondatban bemutassam a Csurgói Ipari, Logisztikai és Innovációs Parkot, amely 2000-ben nyerte el
az ipari park címet.
Az ipari parkot a térség iparának fejlesztése érdekében hoztuk létre a város nyugati oldalán. Teljes területe körülbelül
6,2 hektár. A fejlesztések előkészítése
és az építési beruházások megvalósítása
érdekében megalapítottuk a teljes mértékben önkormányzati tulajdonban álló
Csurgói Ipari Park Kft-t. A kitűzött céloknak
megfelelően jelenleg egy sikeres beruházás
megvalósítása van folyamatban, amely-

nek köszönhetően az ipari park belső útjai,
csomópontjai és közműhálózata, továbbá a
közúthálózattal való összekötése épül ki.
A beruházások eredményeképpen Csurgó
városban olyan befektetési potenciállal
rendelkező terület jön létre, amely alkalmas
a vállalkozások letelepedésére. A betelepülő
vállalkozások nem csupán kedvezményes
áron juthatnak majd területhez, hanem az
ipari park nyújtotta előnyök számos további
gazdasági és együttműködési lehetőséget is
teremtenek számukra.
A város polgármestereként bízom abban,
hogy az ipari park fejlesztésével hozzá
tudunk járulni a térség gazdaságának
erősítéséhez, a vállalkozások növekedéséhez és a munkahelyteremtéshez.

CSURGÓ IPARI PARK
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