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Semjén Zsolt gondolataival emlékezett Trianon 100-ik
folytatás az első oldalról
évfordulójára Csurgó
Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke
beszédet mondott Csurgón a
Nemzeti Összetartozás Napja
alkalmából, Szászfalvi László
kereszténydemokrata ország�gyűlés képviselő meghívására
a helyi országzászlónál.
Trianonra emlékezni kötelesség és erkölcsi parancs.
Száz éve megkondult minden
magyar harang, hogy világgá
kiáltsa a nemzet fájdalmát és
döbbenetét. Fájdalmát: hogy
megtörtént; és döbbenetét:
hogy megtörténhetett.
Felejteni nem lehet, felejteni nem szabad, felejteni nem
tudunk, és nem akarunk.
Trianon seb, trianon stigma,
trianon küldetés. Trianon örök
seb, trianon magyar stigma, trianon ma is küldetés.
Nekünk, mai magyaroknak
négy kérdésre kell válaszolnunk: Mi történt? Miért történt? Mi a tanulság? Mit kell
tennünk?
Mi történt? A válaszhoz
könyvtárnyi monográfia is kevés lenne, ezért akárcsak vázlatos felidézése is szétfeszítené
ennek a beszédnek a kereteit.
Sokan, sokféleképpen elmondták, elmondják és el fogják
mondani vérlázító történetét:
történészek, írók, emlékezők.
Emlékműveknél,
osztálytermekben, magyar családokban.
Most talán elég felidéznünk
gróf Apponyi Albert 1920. január 16-án Párizsban elmondott védőbeszédét: „Tétovázás nélkül nyíltan kimondom,
hogy a békefeltételek, úgy,
amint önök szíveskedtek azokat nekünk átnyújtani, hazánk
számára lényeges módosítások nélkül elfogadhatatlannak
látszanak. Tisztán látom azokat
a veszélyeket és bajokat, amelyek a béke aláírásának megtagadásából
származhatnak,
mégis, ha Magyarország abba
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a helyzetbe állíttatnék, hogy
választania kellene ennek a
békének az elfogadása vagy
aláírásának visszautasítása között, úgy tulajdonképpen azt a
kérdést kéne feltennie magának, legyen-e öngyilkos azért,
hogy ne haljon meg.˝
Trianonban Magyarországról Magyarország nélkül döntöttek, elcsatolták Magyarország területének kétharmadát,
népességének felét s minden
harmadik magyar idegen – ellenséges – állam fennhatósága
alá került. Consummatum est.
Száz éve és ma ezért szólnak a
harangok.
Miért történt? A marxista
történetírás – és nyomdokain a liberális – évtizedeken át
sulykolt válasza, hogy Magyarország elvesztette az általa
kirobbantott háborút; és hogy
az Osztrák-Magyar Monarchia
a népek börtöne volt, Magyarország mostohán bánt a nemzetiségeivel és azért kellett
szétszedni, hogy a nemzetiségek saját utódállamaikban élhessenek.
Történelmi tény azonban,
hogy a háború végén - a román
betörést kivéve - Magyarország
területén idegen katonák nem
voltak, a több mint félmillió
magyar katona a Hazától távol
esett el. És nem Magyarország
volt okozója a háborúnak, Tisza
István miniszterelnök ellenezte, és érdekünk sem volt területszerzéssel veszélyeztetni a
magyarság etnikai többségét a
Magyar Királyságban. A háború
első számú oka - nem először
és nem utoljára a történelemben - Szabó Dezső kifejezésével élve: a német hatalmi étvágy volt.
És most nézzük a nemzetiségi kérdést, hiszen erre hivatkozva verték szét a Monarchiát
és csonkították meg Magyarországot. Az Osztrák-Magyar
Monarchiáról megoszlik a bi-

rodalom népeinek emlékezete,
de az vitathatatlan, hogy ez a
történelmileg kialakult közép-európai egység rendkívüli
gazdasági, szellemi fejlődést
jelentett, és a maga mentalitásbeli közösségével sokkal
természetesebb, szervesebb
volt, mint például ma az Európai Unió. Magyarország pedig
semmivel sem bánt rosszabbul
a nemzetiségeivel, mint más
államok tették saját kisebbségeikkel. Hozzátehetjük, hogy
összehasonlíthatatlanul jobban bánt velük, mint az utódállamok az impériumuk alá került
magyarsággal... Ezek az utódállamok semmivel sem lettek etnikailag egységesebbek, mint
volt az az ezeréves Magyar Királyság, amit a nemzetiségek
önállóságára hivatkozva szétdaraboltak! Nagy-Romániában
a románság aránya hatvanhárom százalékot tett ki. Csehszlovákiában a csehek a morvákkal együtt sem érték el az
ötven százalékot, a Felvidéken
a szlovákok részaránya mindössze negyvennyolc százalék
volt. Jugoszláviában a szerbek
aránya nem érte el a negyven
százalékot, a Vajdaságban pedig a magyarság relatív többségben volt. Sokat mondó ezeket a tényeket összevetni azzal,
hogy a Magyar Királyságban a
magyarság ötvennégy százalékos többségben volt, a magyarul beszélők aránya pedig
hatvannégy százalékot tett ki.
De van két ok, aminek a tudása nélkül semmi sem érthető és semmilyen tanulság nem
vonható le, és amit a marxista-liberális történetírás és politika minden eszközzel próbál
elhallgatni, elhallgattatni: ez
a Monarchia és Magyarország
elleni szabadkőműves összeesküvés és a Tisza István után
vezető szerephez jutók részint
alkalmatlan, részint hazaáruló volta. Ez a szabadkőműves

hátterű propaganda hihetetlen intenzitással feketítette be
Magyarországot, rágalmazott,
hamisított, lázította a nemzetiségeket és készítette elő a
Monarchia és Magyarország lerombolását. Tragikus, hogy sem
a bécsi, sem a budapesti vezetés nem ismerte fel a veszély
nagyságát, a készülő tervet a
birodalom megsemmisítésére.
Az alkalmatlanság tekintetében pedig a legpontosabban
Sigmund Freud fogalmazott:
„Sohasem voltam az ancien
régime feltétlen híve, de kérdés számomra, hogy a politikai
bölcsesség jelének tekinthető-e, hogy a sok gróf közül a
legokosabbikat [Tisza Istvánt]
meggyilkolják, a legbutábbikat
[Károlyi Mihályt] pedig megteszik miniszterelnöknek.˝ A magyar hadsereget jelentős részben Budapestről züllesztették
szét. Ennek legpenetránsabb
példája Linder Béla, a Károlyi-kormány hadügyminisztere,
aki a Haza legválságosabb pillanatában kijelentette: „Soha
többé nem akarok katonát
látni!˝ A területi veszteségek
elkerülhetetlenek voltak, de
semmiképpen sem ilyen méretű, színmagyar országrészek
elvesztése. De a Tisza-ellenes
szisztematikus
propaganda
megtette a hatását, amire fizikai meggyilkolása tette fel a
pontot. A nemzet vezető nélkül
maradt. Történelmi tragédiánk,
hagy nekünk nem volt Kemál
pasánk.
Mi a tanulság? A magyar
nemzet tudati züllesztéséhez
és a magyar állam szétveréséhez egy ív vezetett: a szabadkőműves Jászi Oszkártól, az alkalmatlan Károlyi Mihályon át,
az internacionalista Kun Béla
kommünjének terrorjáig. Az
örök tanulság: külső ellenségeink nem tudnak tönkretenni
minket, ha belső ellenségeinket féken tartjuk!
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anon országcsonkítása következtében a magyar nemzet és
Magyarország határai nem esnek egybe. Mi a küldetésünk?
Mit kell tennünk? Ország- és
nemzetépítéssel meg kell haladnunk trianont!
Apponyi Albert azt mondta
akkor triumfáló ellenségeinknek: „Önök most megásták Magyarország sírját, de Magyarország ott lesz a temetésén
mindazon országoknak, amelyek most itt megásták Magyarország sírját˝. Prófétai szavak.
A történelem már eltemette
Csehszlovákiát és eltemette
Jugoszláviát. De mi megvagyunk!
Van okuk az akkori triumfálóknak ma triumfálni?
Csehszlovákiából a szlovákok
kétszer léptek ki: Tiso és Meciar idején. Jugoszláviából a
horvátok kétszer váltak ki: az
usztasákkal és a mi korunkban
egy véres polgárháborúban.
Szerbia szinte mindent elveszített, Koszovót és Montenegrót

Mit kell tennünk? A válasz
előtt szembe kell néznünk
azzal, hogy az ezer év jogán
„mindent vissza˝: ma irrealitás;
az EU-tól várni megoldást: naivitás; a megváltozott etnikai
arányokra hivatkozott belenyugvás: árulás.
Mivel nincs a kezünk ügyében kész válasz, az örök magyarság
perspektívájából
nézzük meg: miért akarunk
megmaradni
magyarnak?
Azért, mert annak a csodának,
amit magyarságnak nevezünk,
ennek a zseniális nyelvnek, ennek a heroikus történelemnek,
ennek az egyedülálló kultúrának: mi vagyunk az örökösei.
Annak az értékgazdagságnak,
amit csak mi őrizhetünk meg
magunknak, és adhatunk az
egyetemes emberiségnek! És
hogy tudunk megmaradni magyarnak? Ha a teljes magyarság
megmarad. Mert ha eltűnne az
erdélyi vagy a felvidéki magyarság, akkor az egyetemes
magyarság csonkulna meg. Tri-

is. Románia tekintetében pedig
Moldáviának – részben Erdély
példáján okulva – esze ágában
sincs csatlakozni Romániához.
1990-ben mi voltunk a leg�gyengébb állam a Kárpát-medencében. Most szemünk előtt
fordulnak az erőviszonyok.
Erős Magyarországot építünk erős nemzettudattal.Annak tudatában, hogy a Magyar
Állam nem pusztán egy adott
terület lakosainak közigazgatási szolgáltatója, hanem a magyar nemzet politikai önkifejeződése. Végső értelme és célja
a magyar nemzet megmaradása és fejlődése. Ennek alapján
alkottuk meg az Alaptörvényt,
ami kimondja, hogy Magyarország felelősséget visel a
határon túli, külhoni magyarságért. A Kárpát-medencében
korábban
elképzelhetetlen
nagyságrendben biztosítjuk az
identitáserősítést és gazdaságfejlesztést. Száz évig hátrány
volt magyarnak lenni, most
legyen előny! És megcseleked-

tük a legfontosabbat: minden
magyar teljes jogú magyar
állampolgár lehet! A magyar
nemzet mindig kultúrnemzet
volt, de politikai nemzet is, a
magyar közjog által, aminek
legszebb megtestesülése a
Szent Korona. Most a honosítás
által megcselekedtük a nemzet
közjogi egyesítését. Ez ma a válaszunk Trianonra.
Trianonra emlékezni: gyász.
Trianonra emlékezni: összetartozásunk hitvallása. Trianonra
emlékezni: az azért is megmaradás büszkesége. Trianonra
emlékezni: Trianon meghaladásának küldetése.
Mint száz éve, most is megkondulnak a harangok. De sok
mindent jelenthet a harangzúgás: van lélekharang, van félrevert harang és van a déli harangszó. Gyász, riadó, remény.
Nemzeti gyász, mozgósító riadó, küldetéses remény!
(Elhangzott Csurgón, 2020.
június 3-án.)
Forrás: gondola.hu
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Trianon 100, Nagy- Magyarország Emlékmű avatás Iharosban

Az iharosi Nagy-Magyarország
Emlékmű
2020. június 4-én, a trianoni
döntés 100. évfordulóján került sor az iharosi Nagy – Magyarország emlékmű ünnepélyes felavatására. A falu felső

utcáiba vezető utak kereszteződésénél, a betérőt üdvözlő,
a távozót útjára bocsájtó új
szoboregyüttes helyszíne utal
a régi szokás szerinti, az utak
talákozásánál elhelyezett vallási témájú, szenteket ábrázoló
műalkotások, keresztek elhelyezésére is.
Horváth Győző polgármester elmondása szerint 2011 óta
minden évben szerveznek trianoni megemlékezéseket a településen, ezért már régebb óta
szerettek volna egy trianoni
emlékművet emelni a faluba.
A meghatóan fenséges, a 100.
évfordulóra elkészült Nagy –
Magyarország Emlékmű sokféle szinbólumot rejt és hordoz
magában.
A karján a kis Jézust tartó
Szűz Mária, fején a Szent Koronáva, Szent István óta em-

lékeztet Magyarországnak a
„Regnum Marianum”, Mária Királysága elnevezésére.
A talapzaton megjelenített, a szétszakított, egykori
Nagy-Magyarországot ábrázoló faragás a 100 éves trianoni
évfordulóra utal, alatta a felirattal:
AZ EMLÉKMŰVET ÁLLÍTATTA
IHAROS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
MAGYARORSZÁG MEGCSONKÍTÁSÁNAK
100. ÉVFORDULÓJA EMLÉKÉRE
2020. JÚNIUS 4.

A polgármester az alkotás
létrejöttének körülményeiből
kiemelte, hogy a műalkotást
egyetlen farönkből az a vonyarcvashegyi Major Lajos fafaragó készítette, akinek már
ez az ötödik köztéri alkotása,

mellyel tovább gazdagította a
falu nevezetsségeit.
A dinamikusan fejlődő,
városunkkal szomszédos kis
falu Iharos szellemi és anyagi
épülése ezzel még nem véget.
Horváth Győző polgármester
tájékoztatása alapján megtudtuk, hogy jelenleg is több beruházásuk van folyamatban. Már
megkezdték a kultúrház fűtéskorszerűsítését,
elíndították
az óvoda és a piactér további
fejlesztését, valamint a temető
kerítésének újjáépítését is. A
közeljövő tervei között szerepel, az egyik csurgói általános
iskola névadójának, báró Eötvös József egykori kultuszminiszter özvegyének, az iharosi
temetőben nyugvó özv. báró
Eötvös Józsefné síremlékének
teljeskörű rekonstrukciója is.
VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA
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Még egy széken ülve is lehet tornászni!

Balogh Veronika és segítője torna közben
Bizonyította be Balogh
Veronika gyógytestnevelő, a
Csurgói Szív Egyesület elnök
helyettesese, az egyesület tagjainak június 20-i legújabb találkozóján.
Mivel az eredetileg „A szívedért két keréken!” címmel, ke-

rékpárral a Zis-tóra szervezett
rendezvény helyszínét átírta az
esős időjárás, így a Közösségi
Ház lehetőségeihez igazodva
került sor a tervezett programok megvalósítására.
Elsőként Vargáné Hegedűs
Magdolna elnök köszöntötte a

megjelenteket, majd vezette le
az egyesület közgyűlését, ahol
a tagság elfogadta az elmúlt
időszakról szóló beszámolót,
valamint döntéseket hozott a
tagsági viszonyok és tagdíjak
rendezéséről is.
Ezt követően a Csurgói
Egészségfejlesztési Iroda vezetője, Tóth Richárd A kerékpározás és a gyaloglás jótékony
hatásairól tartott széleskörű
ismereteket nyújtó előadást.
A téma folytatásaként Balogh Veronika A mozgatórendszer felépítése és megbetegedései című témában adott át
hasznos információkat és tanácsokat az érdeklődve figyelő
hallgatóságnak.
Vargáné Hegedűs Magdolna
előadásában méhészként, Ahol
a méhek, ott az egészség címmel a mézfogyasztást népszerűsítően, a méz egészség meg-

őrző, immunerősítő szerepére
hívta fel a figyelmet. Majd a későbbiekben egy mézkóstolásra
is invitálta az érdeklődőket.
Az előadások után a Balogh Veronika irányításával
kényelmes tempójú tornagyakorlatokkal, egy széken ülve
mozgathatták meg tagjaikat
a résztvevők, bebizonyatva,
hogy akár egy minden testrészt
érintő, hasznos gyakorlatsort is
el lehet kényelmesen végezni.
Ezt követően pontosan délidőben került sor a finom közös ebéd elfogyasztására. A
rendezvényt záró, baráti hangulatú, jóízű beszélgetések
hangja bebizonyította, hogy az
ilyen találkozók a mozgás mellett nem csak a test, hanem a
lélek erősödését és épülését is
szolgálják.

és amelyet Magyarországon
a középkor óta kolostor-kerti
növényként említenek, mivel
főként szerzetesek foglakoztak
termesztésével.
Csurgón, a Tavaszi család
kertjében már két év óta kísérhetik figyelemmel az érdeklődő látogatók a levendulák
csodás virágzását, ahova Tavaszi Virág Katinka természetgyógyászat iránti érdeklődése
révén ültetett először levendulákat. Jelenleg a család 650
eredeti, Tihanyból származó
tövet gondoz a kertjében, ezen
belül is rózsaszín és világoskék angol, valamint lila francia
levendulákkal is találkozhat a
látogató.
Tavasziné Tüske Katalin,
családi őstermelő elmondása
szerint a tövek ilyenkor júniús
közepén hozzák az első illatos virágaikat, melyeket aztán
folyamatosan lehet metszeni.
A levendulásba ekkortól már

bejelentkezéssel gyakran érkeznek kisebb csoportok, táborozók és szállodai vendégek,
továbbá 15 és 17 óra között
minden nap szívesen fogadnak
látogatokat is.
A tövek tömeges virágzásakor „Szedd magad” akció
keretében egyénileg is lehet
válogatni a szebbnél szebb virágszálak közül. Továbbá leszedett és megszárított virágokból
illatzsákokat, párnákat készítenek, illetve a szintén helyi
kötődésű Nagy Éva kézműves
szappanjaihoz adják át további
felhasználásra.
Az ősz folyamán még egyéb
különleges virágokkal tervezik
bővíteni a kertjüket. A jövőre
nézve pedig egy szárító, feldolgozó, és egy gyermekeket is
fogadó kézműves részleg építését, létrehozását, valamint a
levendulaolaj préseléssel történő előállítását is tervezik.

VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA

Katalinok és a levendulák

Az idei első virágjukat bontogató levendula tövek
Tavasziné Tüske Katalin és
leánya, Tavaszi Virág Katinka,
két levendulát termesztő csurgói hölgy révén a jelenből, míg
régi elődjük Török Bálintné
Pemflinger Katalin jóvoltából
már 1552-ből lehetnek ismereteink a csurgói levendula termesztéséről. Még a helyszín,
az Óváros is azonos, hiszen
Pemflinger Katalin levendulái
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az óváros északi végében illatoztak, míg a mai Kati és Katinka levendulái a Nagyváthy utca
végén nyílnak.
A levendula (Lavandula)
az árvacsalánfélék családjába tartozó növénynemzetség
sok fajjal és alfajjal. Közülük
is a legismertebb a közönséges levendula, amit sokszor
csak levendulaként említenek,

VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA
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Az összefogás erejével! - Egy csurgói történet szigorúan
„Mindenik embernek a lelkében dal van és a saját lelkét hallja minden dalban. És
szubjektíven

akinek szép a lelkében az ének, az hallja a mások énekét is szépnek.”
Babits Mihály
Leírhatnám azt is, hogy kinek, mit nem
köszönök meg, de az egyetlen szót sem érdemel!
Royal Burgundy vörös levelű japán díszcseresznyefák, színükkel jelképezve Jézus
Szívét, ami Mindannyiunkért dobogott.
A jövő. Ha Mindannyian szívünkön viseljük a Templomkert sorsát, annak folyamatos megújítását, veszélyeinek elhárítását, akkor csak jószándékkal, higgadtan,

A múlt. Ha valaki á-t mond, mondjon b-t
is! Az á-t nem én mondtam, a „b” viszont
kikívánkozik belőlem. Jó, ha egy történetnek van eleje és van vége is. Nem szabad,
hogy vég nélkül, kurta maradjon. Az idő
múlásával deres lesz a halánték. Az életünk ruháját a jó Isten készíti, nem a szabó.
A virtuális élet nem élet…
A jelen. 2020. június 4-én a Nemzeti Összetartozás Napján reggel 8 órakor
kezdtük el ültetni a Jézus Szíve templomot körülölelő templomkertben az előre
eltervezett fasort. Megújításra szorult a
régi. A növények kora és beteg egyedei
miatt. A fasort a jelennek és a jövőnek
ültettük. Minden csurgói ember örömére.
Összefogás eredménye. Idős, közép és fiatal korosztály együtt. Vezető, szakember,

sportember, plébános együtt. Jó kedvvel,
önzetlenül, önként. A Jézus Szíve Plébánia
saját anyagi forrásából.
Köszönöm a veszélyhelyzet elhárítását,
a segítő kezeknek a régi fák kivágását, elszállítását, a korhadt tuskók földből való
kimarkolását, az új földréteget, a tereprendezést, a fák pontos helyének kimérését,
az ültetést és azóta az öntözést. Köszönöm
a Városgazdálkodási Kft. ügyvezetőjének
az új fák Csurgóra szállításának lehetőségét és az ültető gödrök fúrását is. Hálás
vagyok a kőszegi Gurisatti Faiskola Kft-nek
a fák szakszerű neveléséért és a jóakaratú
és együttérző hozzáállásért. Köszönöm az
egyházközségünk mellém álló tagjainak
és még sokaknak lelki támogatását. Köszönöm az elismerő, dicsérő szavakat.

segítőkészséggel álljunk az ügy mellé! Ne
virtuálisan, hanem valóságosan.
Mert „Mindenik embernek a lelkében
dal van…” A jó Isten éltessen és tartson
meg Mindannyiunkat!
2020. 06. 16.

Múzeumok Éjszakája a Helytörténeti Gyűjteményben
A válsághelyzet megszűnésével 2020. június 22-én
újra megnyitott Csurgó Város Helytörténeti Gyűjteménye.
Hétköznaponként
a megszokott nyitvatartási
időben várjuk kedves látogatóinkat, egyéb időpont
esetén továbbra is előzetes
bejelentkezés
szükséges.
Az érvényben levő egészségügyi rendelkezések alapján a maszk viselése és az

ajánlott távolság betartása
kötelező. Csoportok esetén
maximum 40 főt tud az intézmény fogadni, a szervezők ezt vegyék figyelembe.
A nyitás utáni első program 2020. június 24-én,
Szent Iván napján – a most
már évek óta hagyományosan – megrendezésre kerülő Múzeumok Éjszakája. A
játékos fejtörők megoldásai
után zseblámpával kutathat-

tak a résztvevők a kiállításokban. A pincében a Csurgói Csokonai Borlovagrend
és a Csurgói Hegyigazdák
Egyesületének borászai tartottak borkóstolót. A legjobban várt program mégis
a késő estére tervezett tűzugrás volt.
Köszönjük minden közreműködő segítségét!
PETLÁNOVICS ESZTER

GÖNDICS JÁNOS ESPERES, PLÉBÁNOS
TÁJÉKOZTATÁS
Értesítjük az intézmény nappali ellátását igénybevevő gondozottjainkat,
hogy a jogszabályi rendelkezések és
a fenntartó Önkormányzat döntése
alapján 2020. június 18. napjától kezdődően a nappali ellátást újból megnyitjuk.
Az ellátás - a jogszabályban írt korlátozások figyelembevételével - ezen
időponttól ismét igénybe vehető.
Szeretettel várjuk gondozottjainkat!					
Tisztelettel: Zabundia Szilvia
intézményvezető
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FoTÓ: SZB

Sajtótájékoztatón számolt be 2020. június 19-én,
Füstös János polgármester Csurgó aktuális ügyeiről

Aktuális ügyekről számolt
be Füstös János Csurgó Város
polgármestere 2020. június
19-én pénteken tartott sajtótájékoztatóján.
Tisztelt Csurgóiak, nagy tisztelettel köszöntök mindenkit
a mai sajtó tájékoztatónkon.
Mint azt mindenki, bizonyára
önök is tudják, a tegnapi napon, az életbe léptetett veszélyhelyzet feloldásra került.
Közel 100 nap telt el azóta,
mióta megváltozott az életünk,
és olyan szabályokkal, olyan
módszerekkel, és olyan eljárásokkal kellett szembesülnünk,
amire korábban még nem volt
példa. Én azt gondolom, hogy
ahogy Magyarország, úgy Csurgó is jól teljesített. Örömteli
hír az, hogy Csurgó városában
nem volt koronavírussal fertőzött személy. Néhányan voltak
karanténban, járványügyi megfigyelés alatt, de mindenkinek
a tesztje végül is negatív lett.
Én azt gondolom, hogy ez egy
nagyon-nagyon fontos dolog.
Még emlékszem arra a szombati napra, március 14-re, amikor
is összehívtam az intézményvezetőket, képviselőtársaimat,
és a veszélyhelyzet bejelentését követően beszéltük meg
azt, hogy itt helyi szinten a városban, nekünk milyen intézkedéseket kell tennünk. Óvodára,
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bölcsődére, egyéb kulturális,
szociális intézményekre, és itt
az önkormányzatnál, melyek
azok a szabályok, azok a jogrendek, melyet nekünk követni
kell, és a hétfői napon már ezek
életbe is tudtak lépni.
Most hála Istennek véget ért
ez a folyamat, és bízunk benne,
hogy talán nemcsak egy szünet
lesz, hanem végérvényesen elfeledhetjük ezt a készültséget.
Hiszen nagyon sok embernek
az életét ez átalakította. Egy
régi, jó mondással élve: „jobb
félni, mint megijedni”. Azt gondolom, hogy ebben a mondásban nagyon sok minden bent
van. Hiszen tudom azt, hogy
nagyon sokan mondták, hogy
talán túlzóak is voltak ezek az
intézkedések, és már sokan
szeretnének akár rendezvényt
tartani, akár különböző olyan
programokat
megvalósítani,
amik azelőtt egyszerűbben és
könnyebben megszervezésre
kerültek. Én mégis mindenkit
óvatosságra intenék, hiszen
halljuk a híreket, halljuk azt,
hogy elképzelhető ősszel egy
második hullám. És ebből kifolyólag is, a veszélyhelyzet az
megszüntetésre került, viszont
6 hónapra kihirdetésre került
egy járványügyi készültség,
ami továbbra is azt hivatott
szolgálni, hogy akár családon
belül, akár az önkormányzat-

nál, és az országban is mégiscsak körültekintően járjunk el
minden területen.
Ahogy önök előtt is ismert
a tegnapi naptól megszűnt az
idősebbek vásárlási idősávja is. Ezt tudom, hogy nagyon
sok idős már nehezményezte,
egyre nehezebben tudták megoldani ezt a 9-12 óra közötti
vásárlást. Tehát ez is most egy
új dolog. Egyedül az arcvédő
maszknak a viselése, ami kötelező, az intézményekben,
bevásárló helyeken, és tömegközlekedési eszközökön. Rendezvények is tarthatók 500
főig. Ugyanakkor továbbra is,
mi is úgy gondoljuk, hogy ilyen
nagyobb szabású rendezvényeket egyelőre nem tartunk.
Az hogy az Őszi Fesztivált megszervezzük vagy nem, jelenleg
még egyeztetés alatt áll. Elképzelhető, hogy valamilyen
szerényebb,
mezőgazdasági
kiállítás megszervezésre kerül,
de még mi is folyamatosan tájékozódunk, és várjuk az érkező híreket.
Az
intézményrendszerrel
kapcsolatosan a következőt
szeretném elmondani. Hétfőtől
visszaáll és korlátozás nélkül
vehető igénybe valamennyi
egészségügyi ellátás. A háziorvosoknál, és a szakorvosoknál,
ez a bevezetett 4 beteg/ óra
szabály érvényét veszti, viszont telefonos bejelentkezés
után vehető igénybe az ellátás. Én azt kérem mindenkitől,
hogy elsősorban telefonon
tájékozódjon az egészségügyi
dolgozóktól az időpont egyeztetés kapcsán. Az óvodáink működnek, a bölcsőde is működik
100%-os kihasználtsággal. A
könyvtár a hétfői nappal kinyitott, és eddig ugye úgy működött, hogy a keddi nap szünnap
volt, most azonban próbálják
megoldani, hogy a keddi nap
ne legyen szünnap. A hét min-

den napján próbálják fogadni a
látogatókat. Az eddig megszokott, a veszélyhelyzet meghirdetése előtti nyitvatartási időben fogadják a keddi napon is
a látogatókat. A közösségi ház,
múzeum, sportcsarnok, történelmi park, történelmi parkban
lévő Csokonai kiállítás is a hétfői napon megnyitásra kerül.
A veszélyhelyzet megszüntetésre került, erre lehetőségünk
van, tehát ez is egy nagyon fontos dolog. Visszaáll valamennyi
intézmény működése, a megszokott rendhez.
És amit nagyon sokan kérdeztek tőlem az az uszoda. Az
uszodával kapcsolatosan a következőről tudom tájékoztatni
a lakosságot. Jövő héten szombati napon, június 27-én fog
megnyitásra kerülni az uszoda,
és ezt követően fogja várni a
látogatókat. Reméljük az időjárás addigra javulni fog és még
többen fogják látogatni ezt az
intézményt is.
Az elmúlt három hónapban,
az elmúlt száz napban én igyekeztem tájékoztatni a lakosságot egyrészt a koronavírus
járvány okozta helyzetről, az
azzal kapcsolatos lépésekről,
teendőkről. Gyakorlatilag a
képviselő-testület ez idő alatt
nem működött. A tegnapi naptól viszont újra lehetőség van
képviselő-testületi ülést tartani, amit várhatóan jövő hét
folyamán már szeretnénk is
megtartani.
Az elmúlt három hónapban
számos intézkedés, lépés történt annak érdekében, hogy
itt helyi szinten mi is próbáljuk segíteni a lakosokat, az intézményeket, az ellátottakat.
Polgármesteri
határozatok
születtek. Egy-kettőt emelnék
ki, ami a járvánnyal összefüggésbe hozható. A pénzbeli, és
természetbeni szociális ellátásokról szóló önkormányzati
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rendelet került módosításra.
Illetve bevezetésre került egy
támogatási forma. A Napsugár Egyesület által koordinált
adomány számlaszáma került
meghatározásra, melyre nagyon szépen érkeztek adományok, mind a helyi lakosoktól,
mind a helyi vállalkozóktól, intézményektől, illetve országos
kiterjedésű egyesületektől, és
segélyszervezetektől is kaptunk adományokat. Ezúton is
szeretném megköszönni mindenkinek, aki ebben a három
hónapban dolgozott, és kivette
a részét valamilyen formában a
védekezésben, akár bármelyik
intézményünknél tette a munkáját. Azt a munkáját, ami azért
egy kicsit más volt, mint korábban, hiszen fontos volt, hogy
betartsuk a járványügyi szakemberek által meghatározott
szabályokat, a jogszabályokat,
de mégis a feladatellátást is
biztosítani kellett. Tehát én
mindenkinek szeretném megköszönni ezt a munkát, amit
itt ebben a három hónapban
tanúsított. Lakosoknak, intézményeknek, dolgozóknak, időseknek és fiataloknak egyaránt.
Hiszen ez egy olyan időszak
volt, amelyre az elmúlt száz évben nem volt példa. Bízunk abban, hogy ez talán most itt befejeződött, de ahogy mondtam
fontos az, és a szakemberek
is erre figyelmeztetnek, hogy
nyitott szemmel járjunk, és az
egészségünkért mi magunk
tehetjük a legtöbbet, úgy hogy
betartjuk azokat az intézkedéseket, azokat az előírásokat és
szabályokat, amelyeket hallunk a különböző hírforrásokból, illetve, amelyek megalkotásra kerülnek jogszabályok, és
törvények formájában. Én azt
kérem mindenkitől, hogy a következő időszakban is ezt nyomatékosan vegye figyelembe.
Tudom azt, hogy ez egy nehéz
és szokatlan időszak volt, akár
családoknak, kis gyerekeknek,
anyukáknak, szülőknek, felnőtteknek és időseknek egyaránt,
de mégis azt gondolom, hogy

tényleg úgy jutottunk túl ezen
a válságon, minthogyha nem
történt volna semmi, nem éreztünk semmit hála Istennek ennek a járványnak a hatásaiból.
Természetesen folytatódik az
a munka, amit a járványügyi
védekezés mellett azért folyamatosan tennünk kellett, és
teszünk is.
Ahogy említettem a jövő héten már megkezdheti, illetve
folytathatja a munkát a képviselő-testület. Az elmúlt három hónapban közel harminc
határozatot hoztam, mint polgármester. Ezt képviselő-testületi döntések helyett kellett
megtenni. Ezt követően pedig
a testületnek lesz újra jogosultsága döntéseket hozni. Erre
szükség is van, hiszen számos
olyan előterjesztés, napirend
szerepel már, amelyek kiküldésre kerültek már képviselő-társaimnak véleményezésre, amelyek biztosítani fogják
a további zavartalan menetet
annak érdekében, hogy az önkormányzati munka olajozottan tudjon működni.
Egy örömteli eseményről is
be tudok számolni. A mai napon kettő kilencven éves állampolgárt tudtam köszönteni.
Horváth Boldizsárnét, Mariska
nénit, és Ráskó Józsefet az alsoki református gyülekezet gondnokát, akik az elmúlt napokban
ünnepelték a kilencvenedik
életévüket. Én azt gondolom,
hogy nagyon nagy dolog ez az
ő életükben, és a mi életünkben is. Ilyenkor, amikor idős
állampolgárokat, lakosokat köszöntök, ez mindig nagyon jól
eső érzés. Minidig meg szoktam kérdezni, hogy mi a hos�szú élet titka. Mindenki mást
mond, és belekezdenek azokba
a hosszú-hosszú történetekbe,
amelyek az ő életükön áthaladt, és szomorúan, vagy örömmel emlékeznek erre vissza.
Innen is még egyszer jó erőt,
egészséget kívánok nekik is,
és valamennyi csurgói lakosnak ezt kívánom a következő
időszakra, hiszen hosszú idő-

szak van mögöttünk. Szeretnék mindenkinek a következő
időszakra jó erőt, egészséget
kívánni. Itt a nyár, holnapi napon már hivatalosan is, és a napéj egyenlőség kapcsán a leghosszabb nappalt fogjuk látni,

és beköszönt az igazi nyári
idő. Én azt kérem mindenkitől,
hogy vigyázzon magára ebben
a nagy nyári időszakban, és vigyázzanak egymásra. Jó erőt és
egészséget kívánok! Köszönöm
szépen!

KÖSZÖNJÜK AZ ADOMÁNYOKAT!
Hálásan köszönjük az adományokat magánszemélyeknek és
vállalkozóknak, intézményeknek és mindenkinek, aki segítségével hozzájárult kezdeményezésünkhöz. Azt gondolom, hogy példaértékű volt az az összefogás, ami az elmúlt hetekben, elmúlt
hónapokban Csurgó Városában megtörtént. Az összefogás eredményeként 250 db csomagot juttathatunk el a rászorulóknak.
TÁMOGATÓINK A KORONAVÍRUS ELLENI VÉDEKEZÉSBEN:
AS-FOODS Kft. I Vilkor Kft. I Csurgó Coop Zrt. I SEFAG Zrt.
Csurgói Gyára I Korontos Kft. I Nagy és Társa Kft. I TOPESA Kft.
I Juhai és Társa Kft. I Tamás Katalin Tímea I Buzásné Mester
Bernadett I Fekete István I Balogh Attila I Kovácsné ZagyiTóth Gabriella I Dr. Varjú Anita I Szászfalvi László I Füstös
János Csurgó Város polgármestere I Vassné Huszics Bernadett
Csurgó Város alpolgármestere I Kozmáné Dr. Radák Edina I
Ilia Csaba I Szecsődi Istvánné I Vargáné Hegedűs Magdolna I
Vörös Mátyás I Csurgó Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat I CS.V.SZ.I. dolgozói I Csurgói Jézus Szíve Karitász I Máltai
Szeretetszolgálat I Református Szeretetszolgálat I A maszkok
készítésében segítők I Minden önkéntes, aki bármilyen formában segítette és támogatta ezt a kezdeményezést
Köszönjük mindenkinek!
Füstös János sk
polgármester
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Búcsúzás Dr. Vida Dánielné Fehér Gabriellától

Január második hetében
szomorú hírrel hívott fel anyukám: meghalt Gabi néni. Aznap
épp utaztam haza Csurgóra, s
út közben azon gondolkoztam,
miért halogatunk dolgokat?
Mi az oka, hogy toljuk magunk
előtt: majd holnap… majd holnap elmegyek hozzá, majd
holnap írok neki, majd holnap
felhívom… és egyszer csak kapunk egy hírt, és nem lesz értelme ennek a „holnap”-nak.
A tavalyi nyár már a második
volt, hogy nem találkoztunk.
Nincs túl jó állapotban, mondták a helybéli osztálytársaim
érdeklődésemre, a lánya magához vitte, ne legyen egyedül.
Azt gondoltam, ez rendjén is
van, majd ha már nem gyengélkedik, ismét jön, vet, ültet,
kapálja a kertet. Aztán megbeszéljük, mikor legyen a következő találkozónk… a „nagyon
kerek”, az ötvenedik évforduló.
Egy kicsit meg is hökkentem,
tényleg már a jövő évben? Hiszen most volt még nemrég a
negyvenöt éves… igen, nemrég, alig négy éve. Bizonyosan
mások is szembesülnek ilyen
módon a rohanó idővel, s ilyenkor talán mindenkinek eszébe
jut pár dolog, amit már rég meg
akart tenni, de valamiért ezek
folyton halasztódtak… majd
holnap, gondoltuk, majd holnap… és egyszer csak történik
valami, és visszavonhatatlanul
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értelmét veszti ez a két szó.
Kavarognak a gondolataim,
rendszertelenül villannak fel
az emlékek, a gyermekkoriak
és a későbbiek, felváltva, logika nélkül. Az osztályfőnöki
órák, amelyek megalapozták a
közösségé válást, irányt szabtak a szemléletünk, személyiségünk alakulásának. Az irodalom órák a versekkel (nagy
részüket máig tudom), a prózai művek elemzése, amelyek
hatására rögzültek bennünk,
hogy mi a követendő... irányításával felismertük a pozitív és
negatív közötti különbséget.
Az empátia és a felelősségtudat kialakításának egyik eszköze volt, hogy a községben
élő, egyedülálló idős embereket szervezetten segítsük. Mi
Borbély Teri nénihez jártunk,
bevásároltunk, vizet vittünk,
felmostunk. És persze beszélgettünk az idős asszonnyal,
pontosabban hallgattuk a történeteit, népdalokat énekelt
nekünk, és mesélte, hogy a
Rádióból többször is jártak
nála felvételeket készíteni. A
kirándulások közül a legemlékezetesebb a csekei erdőbe
tett utunk volt. Biciklitúrának
indult, de mivel kiderült, hogy
az osztály felének nincs bringája, volt egy gyalogló csoport
is. A bogrács meg a krumpli a
biciklisekhez került, mi, a gyaloghad nem cipekedtünk. A fő-

zéshez szükséges vizet az útőr
házánál lévő kútból szereztük,
mely során kevés híján megettek bennünket a kutyák. Karnis Márta bűvölte őket, amíg
hátramenetben óvakodtunk a
kerítésen kívülre. Jó étvággyal
fogyasztottuk el végül a bográcsban főtt paprikáskrumplit,
pedig a pirospaprika hiányzott
belőle. Minden évben készültünk valamivel az iskolai seregszemlére is, egyik alkalommal egy árnyjátékkal, az „Ez a
kapa ez a kasza” gyermekdalt
dolgoztuk fel Gabi néni irányításával. Egyszer egy Petőfi-verset jelenítettünk meg,
talán a Pató Pál úr volt. Törpék
lettünk, ketten-ketten egymás
mögött, az elől állókra zakó került, s a hátsóknak a keze volt
a láb. A kezeken a cipők, kissé
előre nyújtva, a padok lapja
a talaj. A vers szövegének a
ritmusára mozgott az egész
társaság – mindenki dőlt a nevetéstől. Sok-sok szép emlék
fűződik ahhoz a négy évhez.
Nem, nem volt minden tökéletes, de a múló idő mindenképpen megszépíti az emlékeket.
Felnőttként egyébként is más
szemüvegen át látjuk az egykor
történteket.
Felemlegettünk
ezekből néhányat a legutóbbi találkozónkon, előkerült az
a bizonyos Omega-koncert is,
aminek következtében jó páran igazgatói figyelmeztetésért
álltunk sorba az emeleti folyosón…
1970 júniusában aztán szélnek eresztettek bennünket,
ki-ki a választott középiskolájában folytatta a tanulást. A
legelső, az ötéves találkozón
nem tudtam részt venni, aztán
a következők elmaradtak. Gabi
néni férjét Kaposvárra helyezték, 1977 őszén költözött a
család is. Csurgótól nem szakadtak el, a Kossuth utcai ház
mindig visszavárta őket. Aztán

amikor nyugdíjba ment, szinte az egész nyarat itt töltötte,
egészen a fűtési idényig. Többször összefutottunk, pár mondat erejéig leszállt a bicikliről.
Szalai Kati út közben be-benézett hozzá, Sántosi Zsuzsával
néha mi is elmentünk.
Ekkor vetődött fel, hogy a
harminc éves találkozót meg
kéne szervezni. Akkor még elég
sokan részt is vettünk, és aztán
még egyszer összejöttünk, öt
évvel ezelőtt. Sajnos, azóta már
jó néhányan örökre eltávoztak,
s most Gabi néni sem jön már
el nyáron az 50 éves évfordulónkra.
Húsz évig tanította, nevelte
a ifjúságot, Kaposvárra költözésükig. Valaki kiszámolhatná,
hogy hány gyermek került ki
ezalatt a keze alól… hányunknak jelentett életre szóló élményt, hányan kaptunk útravalót a felnőtt-életünkhöz. Hála
és köszönet illeti érte, hogy
a hivatását szívvel-lélekkel,
szeretettel végezte. Csak remélni tudom, hogy a munkája nyomán sokan lettek igazi,
valódi pedagógusok, akik hasonlóképpen munkálkodnak.
Rendkívüli ember volt, EMBER, csupa nagybetűvel, minden tekintetben. Rá nem volt
érvényes a régi szólás sem:
„suszternek jó cipője, tanárnak
jó gyereke sosincs”, mindkét
gyermeke, Judit és Róbert is kiváló emberek lettek. A Judittól
kapott nekrológból idézek az
elköszönő írásom végén, hogy
emlékezzünk egy tanárra, egy
ikonikus személyre, aki sokat
tett a településért, Csurgó ifjúságáért.
„Dr. Vida Dánielné Fehér
Gabriella 1934. május 20-án
született Csurgón.
Elemi és közép iskoláit is
Csurgón végezte. Érettségi
után 1952-ben Tanulmányait
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a Pécsi Állami Pedagógiai Főiskola magyar szakán folytatta,
ahol 1955. 07. 16-án kapott
magyar tanári oklevelet.
Első munkahelyén, Beleznán
(Zala megye) 2 évet tanított,
majd szeretett szülőhelyén
Csurgón folytatta munkáját
1957-től a II. Rákóczi Ferenc általános iskolában, majd 1959től az I-es számú általános iskolában.
1977 őszén férjét Kaposvárra helyezték, így a család is kö-

vette őt. Nyugdíjba vonulásáig
a II. Rákóczi Ferenc általános
iskolában tanított.
Gondoskodó szeretettel tanította, nevelte gyermekeit,
Jutkát és Róbertet. Sok örömét
lelte unokáiban, dédunokáiban. Szeretett férje halála után
20 évig egyedül élt, de nem
magányosan.
Büszkeséggel töltötte el
háztáji kertje. A megtermelt
zöldségeket,
gyümölcsöket
gondos előkészítéssel tette el

télire. A teremtett világ szeretetére, becsületre, szorgalomra, figyelmességre nevelte gyerekeit, tanítványait.
Hívő és gyakorló keresztényként az isteni törvényeket
fogadta el, és eszerint igyekezett élni.
Miután ereje fogyatkozott és
már nem tudta önállóan ellátni
magát, engedett a szelíd „erőszaknak”és lányához költözött
Budapestre. Nehéz volt gyökereitől elszakadnia, de örült,

hogy unokái is szeretettel veszik körül. A karácsonyt együtt
töltötte gyermekei, unokái, dédunokái körében.”…
2020. január 4-én távozott
el. Búcsúzunk – és nem csak
üres szólam, hogy emléke velünk él.
PALLAG KATALIN,
AZ 1970-BEN
VÉGZETT 8/B. OSZTÁLY VOLT
TANULÓJA

„Percre se feledd, hogy testvéred minden magyar,
bárhol is éljen.”

Az országzászló az átadás
éveiben

Az emlékmű napjainkban, a
100 éves trianoni évfordulón

Olvashatjuk Was Albert Intelem című versének sorait a
csurgói Országzászló emlékmű
legújabb emléktábláján, majd
az idézet alatt kibővítve a következő sorokkal:
„Trianon 100 éves évfordulójára emlékezve 2020. június
4-én
Csurgó Város Önkormányzata.”
A fekete márványlapot, rajta
a vésett szöveggel a Somogy
Temetkezési Kft. nevében Puskás Béla igazgató úr ajánlotta
fel városunk részére.
A trianoni emléktábla helyének választása nem véletlen,
hiszen az országzászlók építését szorgalmazó mozgalom
elindítója a mélységes trianoni

fájdalom volt, s az a felismerés,
hogy az egy nemzethez tartozók egysége megmarad akkor
is, ha a tagjait határok választják el egymástól. A nemzeti
összetartozás kifejező eszköze
így a csonka Magyarország városaiban egy olyan oszlop lett,
amelyen félárbocra eresztett
magyar zászlót helyeztek el.
Az első Ereklyés Országzászlót a budapesti Szabadság
téren 1928. augusztus 20-án,
míg az első vidéki országzászlót 1932. augusztus 28-án, Mohácson avatták fel. Az országzászló állítás mozgalommá
vált, minden újabb országzászlót a központi Ereklyés Országzászló előtt iktattak be, ezután
került felállítási helyére. 1936.

augusztusáig 240 országzászlót állítottak a csonka ország
különböző településein, 1939
végéig, az addig felszabadult
részekkel együtt 512 emlékmű
mutatta Trianon igazságtalanságát.
A csurgói országzászló felállításának mozgalma 1938ban, az Országzászló Bizottság
megalakulásával índult el. A
település
költségvetéséből
és a különböző jótékonysági
rendezvények bevételeiből finanszírozott emlékmű annak a
csurgói származású, szombathelyi Kiss István mérnöknek az
elképzelései szerint készült el,
aki a Jézus Szíve templomot is
tervezte.
A Petőfi tér északi sarkán
felállított emlékmű avatására 1939. május 21-én déli 12
órakor került sor. A meleg, verőfényes májusi vasárnapon a
Himnusz hangjai után Dr. vitéz
Karbuczky János ügyvéd mondott ünnepi beszédet, majd a
gimnázium vegyes kara a „Nem,
nem, soha!” című dalt adta elő.
Eztán az Országos Ereklyés Országzászló Bizottság központi kiküldöttje, a nagykanizsai
Boda Károly tartotta meg avató
beszédét. A csurgóiak nevében
Finda Dezső Lengyár igazgató
tett fogadalmat a nemzet ha-

táraiért való harcbaszállásra,
majd a lakosság nevében Bajor
József községi bíró vette át az
emlékművet.
Az elmúlt 81 év alatt minden esztendőben az országzászlónál került sor a trianoni
megemlekézésekre, majd 2010
óta a Nemzeti Összetartozás
Napi rendezvényekre is.
Az országzászló tartóoszlopa az elmúlt időszak alatt több
emléktáblával is bővült. Az
emlékmű legalsó részén látható a 2006-ban még a Festetics
parkban átadott, majd 2010ben a jelenlegi helyére áthozott tábla, melyen a következő
szöveg olvasható:
„Széthúzva, gyáván, haraggal felsajdul Trianon. Együtt,
bátran, szelíden és csitul a
fájdalom. Trianon gyászának
86. évfordulójára 2006. június 4-én állíttatta Csurgó Város
Önkormányzata.”
Az emlémű felső részén az
ugyancsak 2010-ben, a 90. évfordulőra elhelyezett két emléktábla látható, a felsőn a „90
ÉV – A FÁJDALOM MÉG HASÍT,
EGYSÉGBE HÍVJA A NEMZET FIAIT” felirattal, alatta a trianon
által szétszakított országot
megjelenítő ábrázolással.
VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA
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A digitális oktatás margójára: Tanévzárás a Csurgói Eötvös József
Sportiskolai Általános Iskolában

A szervezetekben való jó
működés alapvető feltétele: a
változásokhoz való gyors alkalmazkodás. Ha ez az alkalmazkodás még minőségi munkával is társul, akkor kihúzhatjuk
magunkat. Ilyenkor a meglévő
problémához nem szerencsés
problémákat generálni, sokkal eredményesebb a fennálló
problémákhoz
megfelelően
hozzáállni. Úgy gondolom,
hogy ezt iskolánkban maradéktalanul sikerült megvalósítani.
Mindenki megbizonyosodhatott arról, hogyha az evezők
egy irányban mozognak, akkor
nem lehet gond.
A három hónapig tartó digitális oktatás során iskolai
munkatervünk
valamennyi
elemét meg tudtuk valósítani. Figyeltünk jeles napjainkra
(Víz Világnapja, Föld napja) és
nemzeti ünnepeinkre egyaránt. Egészségnevelési napunkon nagy segítségünkre volt
a Csurgói Egészségfejlesztési
Iroda, amely saját videó anyagaival (egészséges táplálkozás
és életmód, testmozgás, folyadékfogyasztás) járult hozzá
projektnapunkhoz.
Ha a hagyományostól eltérően is, de méltó módon, szűk
körben el tudtuk búcsúztatni nyolcadikos tanulóinkat.
Ballagásuk éppúgy megható
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pillanatokat rejtett magában,
mintha az összes tanulónk jelenlétében búcsúztak volna. Ez
a szülőket, tanulókat és a pedagógusokat is megelégedettséggel töltötte el.

Utolsó tanítási napunk szintén projektnapként valósult
meg.
Közlekedésbiztonsági
napunkon a nyári szünethez
közeledve fontos tanácsokkal,
szabályokkal láttuk el tanulóin-

kat iskolánk közösségi oldalán.
Prevenciós napunk során arra
törekedtünk, hogy felhívjuk a
figyelmet a fő veszélyforrásokra, amelyek elkerülésével rengeteg baleset megelőzhető.
Hagyományos
tanévzáró
ünnepélyt nem tarthattunk, de
osztályonként előre meghatározott időpontokban az osztályfőnökök kiosztották a bizonyítványokat. Jó érzés volt újra
látni és pár szót váltani gyerekekkel, szülőkkel egyaránt.
Az eredmények a digitális
oktatás során sem maradtak el.
Ha a statisztikát nézem, akkor
56 fő lett kitűnő és 29 tanulónk lett jeles. A tavalyi 43 kitűnőhöz és 32 jeleshez képest
nem szignifikáns különbség a
megváltozott munkarend miatt. Ugyan vannak feltűnően
jobb eredményt elért tanulók,
de reálisnak tartom több tényező miatt:
Természetesen kaphattak
segítséget a tanulók otthon,
amelyet nem tilt semmi, sőt
fejlesztheti is a tanulókat a
szülőkkel, testvérekkel való
tanulás. Nem elhanyagolható az a tényező sem, hogy a Z
(netgeneráció) és az alfa-generáció motiváltabb a digitális
technika révén, mint a hagyományos osztálytermi frontális
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munkában.
Több gyengébb teljesítményű tanuló most jobb eredményeket produkált azért is,
mert nem tudott működni a negatív csoportdinamika, amely
az osztályperemen lévő tanulókat a hagyományos oktatás
során visszavetheti a teljesítményben. Fegyelmezési gondok szintén nem nehezítették
az oktatást, így a pedagógusok
a tanórák egészében a kitűzött
célokra tudtak fókuszálni.
Minden tanuló értékes,
minden tanuló érhet el jobb
eredményeket. Ez az időszak
jó mutatója annak, hogy a
rögzült szemléletmódból (jó

tanuló-rossz tanuló) kilépve a
tanulók, ha nem is csodákra, de
fejlődésre lesznek képesek.
Elégedetten zárhatjuk a
2019/2020-as tanévünket, hiszen eredményeink magukért
beszélnek, tervezett rendezvényeinket és programjainkat
színvonalasan meg tudtuk valósítani. Köszönet a szülőknek,
pedagógusoknak, tanulóinknak
és partnerintézményeinknek
munkánk elősegítésében!
KÓSZ TÜNDE
INTÉZMÉNYVEZETŐ-HELYETTES
CSURGÓI EÖTVÖS JÓZSEF
SPORTISKOLAI
ÁLTALÁNOS ISKOLA

A jó pedagógus - a jövő záloga
„A diák, míg tanul, nem méltányolja a tanárait. Csak később, amikor már többet tud
a világról, érti meg, milyen sokkal tartozik azoknak, akik nevelték. A jó tanár nem vár
dicséretet, sem szeretetet a fiataloktól. Kivárja, hogy idővel megkapja tőlük.”
Darren Shan

Minden évben van egy olyan nap, amikor a pedagógusokat ünnepeljük. Június
első hétvégéje 1951 óta ünnep. Nem kitüntetett, hangos ünnep, de nem is kell,
hogy az legyen. Csak egy lehetőség. Lehetőség arra, hogy a gyermek megköszönje
az óvónéninek, tanárainak, hogy sokat dolgozik értük.
Felnőttként mindenkinek eszébe jut
ilyenkor az óvoda, az iskola, a ballagás, a
vizsgák, az érettségi, a diploma. A lecke és
dolgozatírás, a dicséret és a feddés. Az érzés, amiket kiváltanak belőle iskolai élményei, egykori tanárai.
Egy arab filozófus gondolata röviden
összefoglalja mindazokat a tulajdonságokat, amelyek a tanárt tanárrá, a pedagógust
pedagógussá teszik: „Keress olyan mestert, akinek szelleme világos, tudása nagy

és szíve jó!”
Én igazán szerencsésnek mondhatom
magam. Olyan tanárokkal áldott meg a
sors, akik megszerettették velem magát
a tanulást. Bár nem állítom, hogy minden
tantárgy a kedvencem volt, sőt – diákként
– voltak „mumus” tantárgyaim is. Humán
beállítódásom miatt bizony olykor meg�gyűlt a bajom a matematikával, a fizikával,
a kémiával. Visszanézve azonban azt gondolom, velem együtt sokan látják azt is,
hogy a sokszor éjszakákon át, fáradságos
munkával megtanult ismeretek bizony az
élet sok területén hasznosnak bizonyultak.
Milyen büszke voltam, mikor a főiskolán
egyedül én vizsgáztam ötösre biomechanikából, mert betéve tudtam a mozgásenergia kiszámításának képletét, amelyet
egykori fizikatanárom – akkor bizony nem
örültem ennek - megkövetelt. Hogyan tudtam volna kiszámolni a tetőtérben levő
gyerekszoba lecsapott szélű ablakára való
függöny méretét, a megtanult matematikai
összefüggések nélkül? És ha a napjainkból
keresek példát, akkor elmondhatom, hogy
mennyire örülök annak, hogy minden tantárgyból volt annyi alapismeretem, amel�lyel három még iskolás gyermekemet átsegítettem a járvány miatti digitális oktatás
nehézségein.

Különösképpen hálás vagyok azoknak
a pedagógusoknak - elsősorban középiskolai testnevelőimnek, edzőimnek - akik
munkájának köszönhetően én is a pedagógus pályát választottam. Mert életükkel,
határtalan szeretetükkel, következetességükkel, a gyerekekhez való hozzáállásukkal, nekem példát mutattak. Nem csak pedagógusként, EMBERKÉNT is. Túlzás nélkül
állíthatom, hogy pedagógiai tudásom nagy
részét tőlük kaptam és mai is onnan merítek.
Nehéz mesterség, a pedagógusé. Nincs
még egy munka, ahol ilyen nagy hatása
lenne egy-egy rosszul vagy rosszkor mondott szónak, mert a tanító-tanár személyisége, szakmai tudása eldöntheti egy életre
a tanuláshoz való viszonyát egy gyermeknek. Nincs még egy munka, amely ennyi,
azonnali sikerrel kecsegtet. És nincs egyetlen munka sem, amelynek a valódi hasznát
csak évek, esetleg csak évtizedek múlva
láthatjuk. Bár a pedagógus pálya presztizse, társadalmi megítélése az elmúlt
évtizedekben csökkent, én biztos vagyok
benne, hogy emlékeink között kutatva ha csak egyet is - de találunk olyat, akire
velem együtt szívesen emlékezünk ezen a
napon.
BV
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Száz éve kerültünk határszélre II.
1918- ban nyilvánvaló lett,
hogy a Monarchia elvesztette
a háborút. November 5- én a
Zágrábi Nemzeti Tanács felkérte a szerb hadsereget a
bevonulásra, de a balkáni antant haderő a fegyverszüneti
feltételek elfogadásának napján, október 31-én még nem
lépett a Monarchia területére.
A szerb, a cseh és román állami és politikai körök viszont a
„Trianoni határok” hivatalos,
békeszerződésbeli kialakítása
előtt biztosítani akarták azokat. Ez a felvidéki, délvidéki,
erdélyi területek gyors katonai
megszállását, az ott található
gazdasági és más értékek jóvátétel címén való lefoglalását és
elszállítását is jelentette.
Horvátország 1918 októberben csatlakozott a kialakuló
jugoszláv államhoz. Attól félt,
hogy kimarad a győztesek közül.
Zala megye küldöttei 1918
októberében Varasdon jegyzőkönyvben
megállapodtak,
hogy sem a magyarok nem
fognak Horvátország területére behatolni, sem a horvátok
magyar területre. Kölcsönösen állítanak őröket a Dráva
két partjára a szökött katonák
megfékezésére. A jugoszlávok
azonban támadtak, és 1918.
december 27- én elérték Muraszombatot. A parancsnok kihirdette, hogy a területet okkupálja Jugoszlávia számára. A
lakosság azonban január 3- án
megtámadta a megszállókat,
és délutánra szétszórta őket.
Az esetnek nemcsak a Vend- vidékre, általánosan is nagy volt
a jelentősége. A párizsi konferencia elutasította Jugoszláviának a Vend- vidékre vonatkozó
területi igényét, de a gátlástalanságáról hírhedt Benes cseh
külügyminiszter közreműködésével Jugoszlávia mégis engedélyt kapott a Mura- vidék
megszállására.
Be is jelentették a létreho-
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zandó Jugoszlávia határigényét a Magyarországhoz 1779ben „külön testként” csatolt
Fiumére, Horvátországra, valamint minden vidékre, „ahol
a jugoszlávok egy tömbben
élnek”. Tehát a Muravidékre,
Baranyavárra, Bácskára, Bánátra, a Szerémségre. Vidékünkön
az osztrák határtól kiindulva a
Dráva mentén haladva, a Dráva
és a Mura találkozását megelőzően a Murát átlépve haladt
Barcs irányába. Figyelemre
méltó, hogy még magyar kézen
volt a Zala megyéhez tartozó
Muraköz. A demarkációs vonal
a Barcs- Szigetvár- Pécs- Bátaszék- Baja- Szabadka- HorgosSzeged vasútvonallal párhuzamosan, attól pár kilométerre
északra haladt. Ez a vonal tudta
egyedül biztosítani az antant
és a kisantant kapcsolatait. A
szerb katonai vezetés Pécset
és a bányavidéket 1919. február 10- én a szerb katonai vezetés jegyzékben is követelte
Magyarországtól.
Az ország határait is megállapító Trianoni békeszerződést a magyar kormány 1920.
június 4- én aláírta. A magyar
delegáció tagjait még szabad
mozgásukban is korlátozták.
Vasrácsok mögött, fogolyként
őrizték őket, és csendőri, rendőri, katonai fedezettel szállították Madame Pompadour
egykori kéjlakjához, ahol már
várta őket a „békeszerződés”
előre megfogalmazott szövege.
Változtatni nem lehetett rajta,
csak egyet volt szabad: aláírni.
A magyar delegáció vezetője,
gróf Apponyi Albert azt mondta: „Száradjon el a kéz, amely
aláírja”. Drasche Lázár követ
és Bernárd Ágoston népjóléti
miniszter aláírta, mert nem volt
más megoldás. Fő vonalaiban
meghatározta a Magyarország
és a Szerbek- Horvátok- Szlovénok királysága közti határt. A
mi vidékünkre vonatkoztatva: a
Lendva és a Mura folyása lefe-

lé, majd a Dráva a gyékényesi
hídtól felfelé kb. 1500 méterig,
a gyékényes- barcsi vasútvonal.
A demarkációs vonal mögé
történt visszavonulás után
megkezdték működésüket a
határmegállapító bizottságok.
A Mura- vidéken ismét ellenállás kezdődött. A szeptember
19- 20- án megtartott helyszíni
szemlék alkalmával a határtól
távol eső falvak apraja- nagyja
magyar nemzeti zászlókkal vonult fel a bizottság székhelyére, és követelte a meghallgatásukat. A bizottság tagjai 20- án
vonultak át Alsólendván, a lakosság viharos ovációval tüntetett Magyarország mellett.
Muraszerdahely horvát lakossága szintén „zsivio” kiáltásokkal fogadta a bizottságot. Az ellenállás meglepte a szerbeket.
Belgrádból 22- én Varasdon át
katonaság, csendőrség és egy
üteg tüzérség érkezett. Másnap
tömeges letartóztatások kezdődtek.
A Mura torkolatától Vízvárig
a Dráva főfolyása minden árvíz
után rögtön megváltoztatja a
helyét. Csak a gyékényesi híd
alatt levő 6 kilométernyi szakasz lett volna alkalmas a határ
végleges megállapítására. Ezt
az 1904-ben megindított szabályozást a magyar kormány
folytatni akarta. Grosset angol
ezredes a mederközépvonalat
javasolta határnak. Elfogadása
esetén a Góla, Zsdála, Gotála községekből álló ún. répási
terület Magyarországhoz került volna. Kompenzációként
Jugoszláviához került volna a
Zalához tartozó Légrád község.
A jugoszláv álláspont a Drávát
nem találta alkalmasnak közigazgatási határnak, mivel a
medrét állandóan változtatja.
A bizottság 1921. november
24- én Gyékényesen, november 26- án Gólán és Berzencén
folytatott helyszíni szemlét.
Jelen volt minden község kép-

viselő testülete által választott
5- 5 fő és a falusi bíró.
Gyékényesen a vasútállomás előtti térnyerésért és a
szivattyútelepért folyt a küzdelem. A másik nehéz kérdés
Répás terület és a gólai vasútállomás ügye volt. A Dráva és
a Zsdála közti sziget alkotja.
Hosszúsága 7- 7,5 km. Magyar
föld volt, Somogy része, a török
hódoltság után foglalták el erőszakkal. Hosszas pereskedés
kezdődött, amely 1921-ben
még nem zárult le. A gólai állomás esete más volt, mert azt a
békeszerződés Magyarországnak ítélte. A régi horvát határra
hivatkozva, a békeszerzős ellenére megszállva tartották a jugoszlávok. Bár a Déli Vasút régi
magyar személyzete teljesített
szolgálatot, a vonatoknak nem
volt szabad megállniuk az állomáson. A küzdelem a gyékényesi szivattyútelep tulajdonjogáért, a gólai vasútállomásra
vonatkozó szerb szolgalmi jog
mérsékléséért folyt. A szerbek
a gyékényesi hídon át a gólai
területre vezető vasúti ös�szeköttetést akartak. A szerb
biztos a békeszerződés 303. §ára hivatkozva egy vasútszárnyvonalnak a kiépítéséhez a
gyékényesi hídtól Gotáláig egy
kis magyar terület átengedését
követelte. Február 28- án a bizottság döntött a Zsdála patak
ügyében. A régi határ a patak
közepén vezetett. Az új határ
a patakot nekünk ítélte. Sikerült a bizottságot rávenni, hogy
a túlsó parton egy kb. 4 km
hosszú és 15- 30 méteres sáv
nekünk jusson. Mintegy 10 katasztrális hold nagyságú területet nyertünk. A jugoszlávok
azt is elérték, hogy „Góla lakosságának joga lesz a gólai magyar vasútállomást használni
mindaddig, míg a góla- gyékényesi híd elágazás és a csáktornya- nagykanizsai híd elágazás
és a csáktornya- nagykanizsai
és gyékényes- zágrábi vona-
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lakat összekötő vonal el nem
készül.”
A Zákány- Gyékényes- GólaBarcs vasútvonal mentén szinte minden méterért küzdeni
kellett. Sikerült a gyékényesi
állomástól a határt – mely az állomáson benn vezetett – fél ki-

lométerre délre tolni, a gyékényesi állomás horvát területen
levő szivattyútelep tulajdon és
használati jogát biztosítani, és
kivívni, hogy a Gyékényes- barcsi vasútvonaltól a határt 60
méternyi távolságban vonták
meg.

án megszűnt a szolgálat a gólai
vasútállomásom. A Gólától pár
száz méterre levő vasúti építményeket lebontották, felszedték a síneket.
HJ

Lezárt vagonokban utazhattak egy ideig a horvátok. A
gólai vasútállomást a két világháború között főleg a gyékényesiek használták. Az ötvenes években a Jugoszláviával
megromlott, csaknem háborús
viszony miatt 1951. június 18-
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Skaliczki László korábbi szövetségi kapitány női kézilabda
csapatunk új vezetőedzője!

A két éves szerződés aláírására és az online élőben
közvetített sajtótájékoztatóra
Budapesten került sor, ahol
Skaliczki László, korábbi szövetségi kapitány, Szörnyi Attila
sportmenedzer és Szászfalvi

Bence klubelnök voltak jelen.
A klubelnök hozzátette:
"Klubunk felállított a mesteredzőnek egy két éves szakmai
koncepciót, melyet ő elfogadott és a meghatározott célok
mentén fog mindkét fél halad-
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Magyarország egyik legsikeresebb kézilabdaedzője két
éves szerződést írt alá a Csurgói Női Kézilabda Clubbal.
A felek közös együttműködésüket élőben a klub Facebook oldalán közvetített sajtótájékoztatón jelentették be
szerdán Budapesten.
Elismert kézilabda mesteredző irányítja felnőtt csapatunkat a jövőben, sporttörténelmi bajnoki szezon
következik a csurgói női kézilabdában!
"Minden bizonnyal a csurgói női kézilabda legeredményesebb két éve következik." kezdte gondolatait a budapesti
sajtótájékoztatón
Szászfalvi
Bence, klubunk elnöke.

ni."
"2012-ben a negyedosztály
közepén tanyáztunk, ekkor
vette át jelenlegi elnökségünk
a Csurgói Női Kézilabda Club
vezetését. Rögös és hosszú
utat jártunk be. Volt sok csalódásunk, volt sok sikerünk. A
csalódások közül talán az emberekben való csalódás volt a
legfájóbb. A mai nap és a következő két év méltó elégtétel
nekünk. Boldogok vagyunk,
hogy az ország egyik legjobb
edzőjét sikerült klubunkhoz
szerződtetni!" - tette hozzá
Szászfalvi Bence.
"Megtisztelő volt a felkérés,
tetszett a klub által felvázolt
koncepció, örömmel érkezem
Csurgóra." - kezdte nyilatkozatát Skaliczki László korábbi
szövetségi kapitány.
"Remélem tudok új impulzust adni, magam is egy közel
Csurgó méretű kisvárosból
való vagyok." - folytatta a mesteredző.
"Mikor elkezdtem az edzői
pályát, jártam csapataimmal
az országot és többször előfordultam Somogyban is és nagy
csatát vívtunk az 1984-es úttörőtolimpián Csurgóval vagyis Sótonyi Tanár Úrékkal, akik
megnyerték - tette hozzá.
Következő fő gondolatokat mondta még el új vezetőedzőnk:
"Nem gondoltam volna akkor, hogy eljutok ebbe a szép
kis városba, amit már ismerek,
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megjegyeznünk, hogy NBI/B
osztályban amikor ő edző volt,
mindig megnyerte a bajnokságot..
Skaliczki László tekintélyes
sportszakmai életútja során

felnőtt csapat kispadján egy
olyan mesteredző fog ülni, aki
azon túl, hogy kézilabdában a
szakma csúcsát képviseli, empátikus, pszichológiai és pedagógiai készségekben is kiemel-

szavait, annak komoly kihívás
megfelelni.
"Remélem sikerül olyan személyiségeket találni, akik bizonyítani tudják tehetségüket."
"Mindig fontosnak tartottam, hogy legyen egy cél. A
kézilabdának élni kell és fejlődnie kell."
"Örömmel adtam a nevemet ehhez az elképzeléshez,
remélem, hogy a munkámmal
alá tudom támasztani az elvárásokat."
"Az edző olyan, mint a csiga aki húzza a házát és szeretne nyomot hagyni. Szeretnék
Csurgón is nyomot hagyni"
- zárta mondandóját magyar
férfi válogatott legsikeresebb
edzője.
Szakmai munkásságát leginkább a szorgalmas, precíz, felkészült, kitartó, alázatos jelzőkkel lehetne röviden jellemezni,
melyhez igazi sportemberi és
kitűnő emberi értékrend is párosul.
Az ismert és elismert kézilabda szakember bárhol is
dolgozott negyven éves pályafutása során, szinte mindenhol csodát tett és maradandót
alkotott, filozófiája egyszerű: a
szorgalmas és alapos munkában hisz.
Csurgóra is komoly célokkal érkezik, elég csak annyit

egy komplex egyéni edzői
rendszert fejlesztett ki, mellyel
a kézilabda bármely szintjén
kivételes eredményekre képes.
Továbbra is azért tevékenykedünk, hogy Csurgó a női
kézilabda egyik országosan is
kiemelkedő utánpótlás bázisa
legyen, ahol a tehetséges fiatalok a felnőtt csapat felé is kapnak lehetőséget. Utánpótlás játékosaink száma évről évre nő.
Az előttünk álló két évben
is ugyanilyen céltudatosan és
alázatosan szeretnénk munkálkodni: elsősorban a csurgói fiatalokért és Csurgó hírnevének
öregbítéséért.
Szászfalvi Bence hozzátette: "Boldogok vagyunk, hogy
Skaliczki László személyében
az ország egyik legjobb edzőjét sikerült klubunkhoz szerződtetni, aki a garancia e célok megvalósításához és igazi
példa nemcsak a felnövekvő
új nemzedékek előtt, hanem
utánpótlásedzőink is nagyon
sokat tudnak tőle tanulni, melyet kamatoztatni tudnak utánpótlásjátékosaink nevelésénél
a kézilabdapályán."
"Idén 44 éves klubunk. Vezetőségünk nagy lehetőségként és sikerként éli meg a
korábbi szövetségi kapitány
szerződtetését, valamint kivételes öröm számunkra, hogy a

kedik az edzőtársadalomból."
- folytatta a klubelnök.
Ezeknek a játékosok csapattá formálásában, egyéni és
csapat motiváció valamint a
helyes önértékelési szint megtalalásban van hangsúlyos szerepük.
Nem feledkezett meg a klubvezető a klub idei vezetőedzőjéről sem akitől így búcsúzott:
"Itt és most azonban szeretnék köszönetet mondani Mato
Matijevicnek, aki a 2019/2020as bajnoki szezonban feljutó
csapatból stabil felsőházas
klubot varázsolt a Csurgói Női
Kézilabda Clubból. Nem volt
egyszerű dolga, hiszen horvát
állampolgárként egy idegen
országban kellett klubtörténelmi eredményt elérnie. Ez sikerült is neki és ezért mindig is
hálásak leszünk! Sok sikert és
jó egészséget kívánunk neki a
továbbiakban!"
A Csurgói NKC csapata új
edzőnkkel, Skaliczki Lászlóval
a tervek szerint július második
felében kezdi meg az alapozást
és a felkészülést a 2020/2021es NBI/B-s bajnoki szezonra.
A következő napokban és
hetekben jelentjük be megújult játékoskeretünket, mellyel
reméljük sok örömet szerzünk
szurkolóinknak.
Skaliczki László mesteredző
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hiszen a Sportcsarnok bálján
védnökként is felkértek és sok
barátot szereztem.
"Az a fanatizmus és az a
kézilabdaszeretet, amik itt
áthatották az előbb elnök úr
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a válogatott kispadján 163 alkalommal ült, teljesítménye
61%-os volt.
NB I-es bajnoki mérkőzéseinek a száma 540 felett van és
50 Bajnokok Ligája mérkőzésen irányította főtáblára jutott
csapatait.
Nagyon sokat látott, nagyon
sokat tapasztalt, és pontosan
tudja, hogy ezek a tapasztalatok csak abban segítik őt, hogy
egy csapat helyzetét könnyebben megértse, lehetőségeit
felismerje, de semmilyen tapasztalat nem helyettesítheti
a szenvedélyes közös munkát.
"Isten hozta új edzőnket közöttünk, munkájához sok erőt
és sok sikert kívánok! Azt gondolom sok csurgói és somogy
megyei
kézilabdabarátnak
okoz örömöt Skaliczki mester
Csurgón, érdemes lesz a mec�cseinkre járni! Kivételes és ritka dolog egy ötezer lelkes kisváros életében ez, nevezhetjük
csodának is." - zárta mondandóját Szászfalvi Bence.
Végül egy idézet mesteredzőnktől, amely teljesen bemutatja munkaalapú felfogását
és gondolkozását:
„Van olyan, amikor a reflektorfény helyett csak gyertyafény jut. Sokmindnet láttam
már a kézilabdában, de a Bajnokok Ligájában és a kölyökcsapatnál is ugyanaz a lényeg:
a munka.”
Új vezetőedzőnk egy májusi duol.hu hírportál interjúban
ezt nyilatkozta:
"Úgy vagyok vele, ha bármilyen szinten megkeresnek és
megfogalmazzák a célt, akkor
állok rendelkezésre, ha nem,
akkor nyugdíjba vonulok."
A Csurgói Női Kézilabda
Club megkereste, megfogalmaztuk a célt és a korábbi szövetségi kapitány pedig áll a
rendelkezésünkre. :)
Most is ahogy mindig, tartja
a szavát.
Isten hozott Skala Csurgón!
Hajrá CSNKC!
CSNKC.HU
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Édesapák ünnepe

csurgo.hu/csurgoeskornyeke

Az Apák napját 1972 óta
ünnepeljük, amikor hivatalosan is elismerte létjogosultságát Richard Nixon, az Amerikai
Egyesült Államok akkori elnöke. Történetéhez hozzá tartozik, hogy a Crestonban született Sonora Smart Dodd volt
az ünnep megalapításának
kezdeményezője. Apja, a polgárháborús veterán William
Jackson Smart egyedülálló
szülőként nevelte fel kilenc
gyermekét, második felesége
halálát követően. A kezdeményezés lányában azután fogant
meg, hogy hallott az első anyák
napi ünnepségről. Az apja szülői példája által inspirálva, úgy
érezte, hogy az apáknak is járna egy saját ünnepnap. 1910ben végül a hatóságok is a kezdeményezése mögé álltak. Az
első apák napját 1910. június
harmadik vasárnapján, 19.-én
tartották Spokane-ban. Világi
ünnep, de a katolikus egyház
sem feledkezik meg az apákról,
a hagyományok szerint Szent
József napján, március 19. - én

ünnepli. Bár az Anyák napja
ünnepéhez viszonyítva még
mindig kevesen tudnak e dátum létezéséről, napjainkban
egyre többször kerül reflektorfénybe, a médiá is többet foglakozik a témával, apa klubok,
apa közösségek alakulnak. Az
apák fontosságát nem lehet
elégszer hangsúlyozni, ezt számos pszichológiai tanulmány
is igazolja. Sokakban él az a
kép, hogy a gyermeknevelést
elsősorban egy nő tudja jól csinálni – és neki is kell. Az igazság azonban az, hogy az apa
és gyermeke közötti kapcsolat
ugyanolyan fontos, mint az
anya és gyermek közötti kapcsolat: akkor válhat egészséges
felnőtt valakiből, ha a férfi és
a női mintákat egyaránt megkapja. Az apák hagyományos,
családfenntartó, óvó szerepe
az idők folyamán, nagy változáson ment keresztül. A nők emancipációjával együtt megnőtt az apák szerepe a családokban. A tiszta, egyértelmű
anyai – apai szerepek eltűntek,
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kulturális lap
Megjelenik (2020./06. szám):
2020. június 29.
Lapzárta:
minden hónap 20-án!

„Gyermekednek nem egy tökéletes apára van szüksége, hanem: RÁD!”
Csizi András
most nehezebb a dolga egy
apának, egyre több új kihívással kell szembenéznie. Az
elmúlt évtizedekben megváltoztak a férfiakkal szembeni
szerepelvárások is, amelyek
addig nagyon egyértelmű és
tiszta elvárások voltak. Míg korábban a férfiak megjelenésére
koránt sem volt meghatározó
az ő karrierjük, életük, párkapcsolatuk szempontjából, nem
kellett olyan gondot fordítaniuk erre, mint a hölgyeknek,
a digitális, online világban a
küllem, a szépség a férfiak esetében is felértékelődött. Gondoljunk csak a rock sztárokra,
autóversenyzőkre, sportolókra.
A róluk készült fotók, amelyek
a világhálónak köszönhetően
egyre több emberhez eljutottak, egy-egy férfi generáció
megjelenését
meghatározó

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

tényezővé váltak. Fontos megjegyezni, hogy az apa érzelmi
szempontból csak a 20. században lépett be a családba, addig
az érzelmi biztonságot főként
az édesanyák adták a gyermekeiknek. A szerepek a társadalmi változásoknak megfelelően
alakultak át olyanná, amelyek
csak úgy működnek jól egy a
családban, ha a két fél kiegészíti egymást. Ez bizony azt jelenti, hogy ma már egy apának
ugyanúgy részt kell vennie a
gyermeknevelésben és gondozásban, a házi munkák elvégzésében, mint az édesanyának. A
szülőktől kapott minták, pedig
átöröklődnek a következő generációra. Ma már csak közös
gondolkodással és közös felelősség vállalással működhet jól
egy család.
BV

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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MEZŐGAZDASÁGRÓL
A MEZŐGAZDASÁGÉRT
Teljes körű országos mezőgazdasági
összeírást tart a Központi Statisztikai Hivatal.
Az Agrárcenzus célja, hogy megbízható, pontos és naprakész képet
kapjunk a mezőgazdaság aktuális állapotáról, a gazdaságok szerkezetéről.
Az összegyűjtött adatok segítik a hazai és európai uniós döntéshozókat
a megfelelő támogatáspolitikák meghatározásában, a magyar
gazdákat pedig a gazdálkodásukkal kapcsolatos tervezésben.

Az online felmérés ideje: 2020. június 5–30.

öltők
Az online kit
rab
között 10 da nk ki.
olu
tabletet sors

Amennyiben Ön erre felhívást kap, kérjük, látogasson el a maja.ksh.hu weboldalra,
és töltse ki online – otthonában, biztonságosan!

06 80 183 039
Ingyenesen hívható zöld szám

E-mail: agrarcenzus2020@ksh.hu
www.ksh.hu/agrarcenzusok_agrarium_2020
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