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Pink Október

1985 októberében, az American Cancer Society és egy
mellrák-ellenes hatóanyagokat fejlesztő gyógyszercég
partneri együttműködéséből
született az a kezdeményezés,
amely ma már világszerte hívja
fel a figyelmet a mellrák elleni
küzdelem fontosságára. A figyelemfelhívó és érzékenyítő
kezdeményezéshez csatlakozó
szervezetetek, tevékenységükkel segítik a nőket, a mellrák
tüneteit időben felismerni,
emellett preventív tanácsokkal
látják el a lehetséges érintetteket. Bár kezdetben még nem
volt szimbóluma az akciónak,
de 1993-ban Evelyn Lauder
nevű hölgy megalapította a
Mellrák Kutatási Alapítványt,
és jelüknek a rózsaszín szalagot választotta. Így lett a rózsaszín szalag a kezdeményezés
szimbóluma. Magyarországon
a Magyar Rákellenes Liga a fő
szervezője a mellrák korai felismeréséhez kötődő programoknak, így a Rózsaszín Szalagos Sétának is.
Idén rendhagyó módon
szervezte meg a Magyar Rákellenes Liga Csurgói Szervezete
a Rózsaszín alkalmat, hiszen
az időjárás és a járványügyi
helyzet átírta a terveket. Ok-
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tóber 15-én 16 órakor a séta
helyett a Csokonai Közösségi
Ház előtt körbe állva, minden
résztvevő együtt fogta meg a
jelképes rózsaszín szalagot. A
rendezvényt Kisné Madács Ilona a szervezet elnöke nyitotta
meg, majd Szalai Józsefné osztotta meg gondolatait a megje-

a szűrővizsgálatok elvégzésére, amelyek sok esetben már
ingyenesen is elérhetők az
érintettek számára.
Tóth Richárd a Csurgói
Egészségfejlesztési Iroda programjaira irányította a résztvevők figyelmét, külön kiemelve
az EFI közösségi oldalán in-

lentekkel. Rávilágított ezekben
a nehéz időkben az emberi,
baráti kapcsolatok fontosságára, amelyek a járványügyi
helyzetnek megfelelően, akár
telefonon, a közösségi oldalak
segítségével, vagy elektronikus levelezés formájában is
tarthatóak. Ezeknek a kapcsolatoknak nagy szerepe van az
egyének életében, a betegségek könnyebb elviselésében,
általuk javul az életminőség.
Ezen kívül felhívta a figyelmet

dított online csoportot, ahol
ettől a hónaptól folymatosan
bővülnek az ismeretterjesztő
előadások, és az otthon is elvégezhető mozgásos programok. Az eseményhez kapcsolódva készült Dr. Varga István
nőgyógyász főorvossal is egy
figyelem felhívó videó ös�szeállítás, amelyben számos
hasznos tanácsot kaphatnak a
csoport tagjai a mellrák korai
diagnosztikai
vizsgálatairól
és azok jelentőségéről. Álta-

lános tapasztalat, hogy a fájdalomtól való félelem a gátja
a mammográfiai vizsgálaton
való részvételnek, de ez a nőgyógyász szerint teljesen alaptalan, hiszen ma már korszerű
vizsgálóberendezések állnak
az orvosok rendelkezésére. Itt
hangzik el az az adat is, hogy
2019-ben 8500 mellrákot diagnosztizáltak Magyaroszágon,
ebből sajnos 2150 végződött
halállal. Bár a férfiak a melldaganat megjelenésében kevésbé érintettek, 22 esetben
náluk is megjelent ez a betegség. Tüneteik a nőkéhez hasonlatosak, náluk is, ahogy a másik
nemnél is, fontos a preventív
életmód és a rák korai felfedezése, hiszen általánosan igaz az
emlőrák esetében, hogy minél
korábban veszik észre, annál
inkább gyógyítható.
A mellrák-diagnosztikájában, a vezető szervezetek is
hangsúlyozzák, nagyon fontos
havonta önvizsgálatot tartani.
Az önvizsgálat elengedhetetlen része a külső szemlélés
illetve a manuális vizsgálat.
Amennyiben ezek során valami
szokatlant tapasztalunk, feltétlenül forduljunk szakorvoshoz.
A programhoz – ahogy eddig minden évben – a Kolping
Nagyváthy János Középiskola
diákjai és tanárai is csatlakoztak, október 15-én rózsaszín
szalagot viseltek, és egy egész
osztály minden tanulója valamilyen rózsaszín ruhadarabot
vett aznap magára. A figyelemfelhívás jegyében az iskola tanulóinak segítségével a város
több pontján helyeztek el rózsaszín szalagokat.
Ne feledjük! Saját testünkért mi vagyunk a felelősek,
a betegség korai stádiumban
való felfedezése és kezelése
életet menthet! Hívjuk fel családtagjaink figyelmét a szűrővizsgálatok fontosságára!
BV

AKTUÁLIS

Csurgó és Környéke • 2020 OKTÓBER

Napelempark épült Csurgón
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folytatás az első oldalról

Átadták az Astrasun cégcsoport 600 millió forintból épült
mintegy másfél megawatt teljesítményű
napelemparkját
Csurgón október 2-án pénteken.
Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti államtitkára az eseményen azt mondta:
a beruházás egy mezőgazdasági művelésre alkalmatlan területen, rekultivált hulladéklerakón valósult meg. A park több
mint félezer háztartás villamosenergia-ellátását képes fedezni, hozzájárul Magyarország
klíma- és természetvédelmi
céljainak eléréséhez - közölte.
A környezet, a teremtett világ
védelme nem divatos szlogen,
hanem valódi küldetés, amelynek teljesítéséhez rengeteg
odafigyelésre és munkára van
szükség - fogalmazott az államtitkár. Hozzátette, "hamis
és téves szélsőbaloldali gondolat, hogy a környezetvédelmet szembe lehet állítani az
élhető, normális élettel, a zöld
tevékenység lényege éppen
hogy ellentétes ezzel: nem az
emberek ellenében kell megvédenünk a bolygó klímáját,
növény- és állatvilágát, hanem pont azért, hogy a lehető
legtovább fennmaradjon a teremtett világ megfelelő egyensúlya". Tiszta Magyarországot
szeretnénk, azt, hogy a környezetet a lehető legjobb állapotában megőrizzük az utánunk

következő nemzedékeknek, a
kormány ezért alkotta meg a
klíma- és természetvédelmi
akciótervet, amely szakterületenként jelöl meg konkrét rövid, közép- és hosszú távú célokat, eredményeket - mondta
az államtitkár. Schanda Tamás
felhívta a figyelmet arra, hogy
a munka a koronavírus-járvány
ellenére is halad, Magyarország
azonban eddig sem maradt ki
a környezet védelméért folytatott küzdelemből. Kiemelte,
az ezredforduló óta Magyarország mellett csak 20 másik
ország volt képes gazdasági
növekedésre a szén-dioxid-kibocsátás egyidejű csökkentésével. Hangsúlyozta, hogy a
kiváló klímateljesítmény igazolja, a környezetvédelem, a
gazdasági fejlődés és az energiabiztonság céljai egymással
összeegyeztethetők, egymást
erősíthetik.
A kormány elkötelezett
abban, hogy a karbonmentes villamosenergia-termelés
részaránya 2030-ig 90 százalékra emelkedjen Magyarországon, e vállalás a nukleáris
kapacitások szinten tartásával, a megújuló villamosenergia-termelés ösztönzésével és
átfogó
közlekedészöldítési
programmal teljesíthető - fejtette ki az államtitkár. Jelezte,
hogy Magyarország az évszázad közepére klímasemleges
országgá válhat, leszögezte
ugyanakkor, hogy mindennek

a gazdasági növekedés vagy az
ellátásbiztonság veszélyeztetése nélkül kell megtörténnie,
a költségei nem terhelhetik
a magyar családokat, és bár
"Brüsszel felől jelentős az ellenszél", nem fogják kockára
tenni a rezsicsökkentés eredményeit sem. Schanda Tamás
a klíma- és természetvédelmi
akcióterv eredményeiről elmondta: 2020 első felében az
európai uniós államok közül
Magyarországon nőtt a legnagyobb mértékben az újonnan
forgalomba helyezett alternatív hajtású autók száma, a
zöldrendszámú járművekből
több mint 20 ezer fut az utakon, kétszer annyi, mint másfél
évvel ezelőtt. Gyorsabb fokozatra kapcsolt a nagyvárosok
környezetbarát közlekedését
támogató zöldbusz program, a
kormány 2030-ig 36 milliárd
forinttal segíti az elektromos
buszok beszerzését és 3 millió
facsemete elültetésével 650
hektár új erdő jön létre az Agrárminisztérium és az ITM ősszel
induló kezdeményezésében,
valamint megkezdődött a Tisztítsuk meg az országot! program az illegális hulladéklerakók felszámolásáért - sorolta.
A napenergia felhasználásáról
azt mondta, az akcióterv 2030ig legalább 6000 megawatt
napenergiatermelő-kapacitás
üzembe helyezését ösztönzi,
a nemzeti energiastratégia kiemelt célként jelöli meg napelemes rendszerek telepítését
a háztartások saját energiafogyasztásának részleges vagy
teljes kiváltására. Utóbbiban
törekvés: a következő évtized
elejére legalább 200 ezer háztartásnak legyen átlagosan 4
kilowatt teljesítményű, háztetőre szerelt napeleme.
Szászfalvi László, a térség
kereszténydemokrata ország�gyűlési képviselője arról szólt,
hogy Csurgó és környéke hátrányos helyzetű, és azért, hogy

ettől a "bélyegtől" szabadulni
tudjon, fejlődési pályára álljon,
minden beruházásnak kiemelt
jelentősége van.
Füstös János (Fidesz-KDNP),
a somogyi város polgármestere azt mondta: az Astrasun cégcsoport fejlesztése példa arra,
hogy az ilyen típusú létesítmények nemcsak a fővárosban,
vagy az ország más gazdasági
centrumaiban, hanem azoktól
távol is sikerrel megvalósíthatók és működtethetők.
Keresztes Attila, az Astrasun
cégcsoport igazgatója közölte:
a csurgói napelempark különlegessége, hogy a napelemek
telepítéséhez - a vékony talajréteg miatt - egy új technológiát kellett kidolgozni, a napelemek dőlésszöge állítható
az optimális termelés érdekében, a három hektáros terület
karbantartásához három tucat
birkát "alkalmaznak", az állatok
egyúttal javítják a talaj termékenységét.
Az igazgató az MTI érdeklődésére elmondta, a cégcsoport
8-10 éven belül várja saját erőből megvalósított projektjének
megtérülését. Kitért arra, hogy
az Astrasun "őscége" 1998-ban
alakult és eredetileg élelmiszer-kereskedelemmel foglalkozott, 2015-ben fordultak a
napelemes beruházások felé.
Jelezte, a ma már 30-40 társaságból álló cégcsoport több
mint 160 naperőművet tervezett, ebből 40-et maga épített
meg, a többit értékesítette.
Az Astrasun tavaly mintegy 2
milliárd forint árbevételt és 1
milliárd forint eredményt ért
el, idén 2 milliárd és 3,5 milliárd forint közötti árbevételt,
valamit 1 milliárd feletti nyereséget remél. Hozzátette, a cégcsoport 2021 első negyedévében a tőzsdére lép és intenzív
növekedésre számít a következő években.
SZVK
MTI
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Átadták a Kaslik Edit ösztöndíjat

Csendes koszorúzással
emlékeztek az Aradi
Vértanúk Emléknapján
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Csendes koszorúzással emlékeztek meg az Aradi Vértanúk
Emléknapján 2020. október
6-án Csurgón. A megemlékezők
a Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium, Általános
Iskola és Kollégium parkjában
található emlékműnél helyezték el a megemlékezés koszorúit.
SZVK
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Az 1956-os Forradalom és
Szabadságharc tiszteletére tartottak megemlékezést október
23-án Csurgón. Az esemény az
Országzászlónál
ünnepélyes
zászlófelvonással vette kezdetét, mely után az emlékezők
fáklyákkal vonultak az 56'-os
emlékműhöz. A megemlékezésen ünnepi beszédet mondott
Szászfalvi László országgyűlési
képviselő, melyet követően
Vargáné Hegedűs Magdolna
önkormányzati képviselő visszaemlékezésében a csurgói
forradalom pillanatait elevenítette fel a résztvevőknek. Az
esemény koszorúzással zárult.
SZVK

Eger város volt pedagógusa
Kaslik Józsefné ösztöndíjat
alapított a 2004-ben tragikusan elhunyt lányai emlékére. A
Kaslik Gabi ösztöndíj átadására
Egerben, míg a Kaslik Edit

ösztöndíj átadására Csurgó
városában kerül sor minden
évben.
Az ösztöndíj célja, hogy
segítse egy-egy olyan fiatal
célbajutását, aki általános és

középiskolai tanulmányi eredményei alapján bizonyítottan
tehetséges. A művészet vagy
valamely tudományág területén felmutatta tehetségét vagy
valamely sportágban bizonyította szorgalmát, kitartását;
illetve valamilyen szaktárgy
területén tanulmányi versenyt
nyert.
Idén 15. alkalommal került
átadásra a Kaslik Edit ösztöndíj
Csurgón, október 28-án.
Az alapító Kaslik Józsefné
által létrehozott Kaslik Alapítvány a Tehetséges Gyermekekért Kuratóriuma döntése
értelmében Kaslik Edit ösztöndíjban részesült Németh
Olga.
SZB

Tájékoztató a Csurgói Városi Szociális Intézmény
koronavírus megelőzését szolgáló intézkedéseiről
Csurgói Városi Szociális
Intézmény
8840 Csurgó,Basakuti utca 3.
Tájékoztató!
Az intézmény által biztosított ellátások során, a koronavírus megelőzését szolgáló
alábbi intézkedések kerültek
bevezetésre:
Az intézmény székhelyén,
telephelyén a személyes kontaktussal járó ügyfélforgalom
szünetel.
A szociális étkeztetésnél a
helyben fogyasztás és a személyes elvitel lehetőségét
nem tudjuk biztosítani. Minden étkeztetésben részesülő
ellátottunknak
kiszállítással
biztosítjuk az ellátást. Kérjük, ügyeljenek az éthordók
fokozott
tisztántartására,
fertőtlenítésére!
Gyorsított
eljárással további étkeztetési
kérelmeket is betudunk fogadni!
A házi segítségnyújtás köré-

ben a bevásárlásokat minél
kevesebb helyről (üzletből) biztosítjuk. A szolgáltatás nyújtás
során egyes tevékenységek pl.
ablaktisztítás átmenetileg elmaradnak.
Szabóné Bódis Edit CBA
üzletein keresztül vállalja, hogy
a legalább 4.000,- Ft
értékben történő megrendelés esetén a megrendelt árut a városon belül ingyenesen kiszállítja
a megrendelő lakására.
Az áru megrendelhető a 0630-856-7270 telefonszámon.
A házi szociális gondozást
igénybevevők a gondozónőn
keresztül is leadhatják a megrendeléseiket.
Kérjük a nappali ellátást igénybe vevőket, hogy legyenek
figyelemmel arra, hogy az ellátás során biztosítani kívánjuk a
szociális védőtávolságot, s így
viszont egy időben kevesebb
gondozott biztonságos ellátását tudjuk megoldani. Aki a
jelen helyzetben nem kívánja a
nappali ellátást igénybe venni,

természetesen arról is gondoskodunk. Biztosítjuk számára
az ebéd kivitelét, telefonos
kapcsolattartást, a szükséges
gondoskodást (pl. bevásárlásban segítségnyújtás, gyógyszerkiváltás, csekkbefizetés).
Kérjük
Önöket,
hogy
lehetőségükhöz képest folyamatosan
tájékozódhatnak a megelőzéshez kapcsolódóan közzétett legújabb
információkról a www.koronavírus.gov.hu
honlapon,
híradásokból.
Az alábbi elektronikus és
telefonos
elérhetőségeken
szíveskedjenek felénk bármilyen információt, segítségkérést
bejelenteni:
Tel: 82/471-093
Mobil: 06-20-923-9960
e-mail: vszi@csurgo.hu
Csurgó, 2020. október 19.
Tisztelettel:
Zabundia Szilvia
intézményvezető
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Talán bennünket is nehezen hagyott itt Bertók László

1999-ben a gimnázium előtt Soltra Elemér, Széll Károly, Áts Etele és felesége,
Szolár Katalin, Bertók László
Tavaly szeptember 11-én
Csurgó első okleveles említésének ezeréves évfordulójának
központi ünnepségén a város
díszpolgárává avatta a Kossuth- díjas Bertók Lászlót. Az
ünnepség utáni első mondata
az volt: A kör összezárult, a szálak összeértek. A költő meghatódva tért vissza indulása, diákkori irodalmi próbálkozásainak
helyszínére.
Sohasem szakadt el Csurgótól. A gimnáziumban megrendezett állandó kiállítás megnyitóján, 1999. május 28-án is
diákként vallott: „Én még mindig, egy nappal a negyvenöt
éves érettségi találkozóm előtt
is zavarban vagyok, ha Csurgóra jövök. Zavaromnak bizonyára több oka is van, a legfőbb talán az, hogy én ennek a lassan
kimúló huszadik századnak a
legsötétebb négy esztendejében, 1950- 54 között voltam
gimnazista, és sokkal több a
nyomasztó emlékem, mint a fölemelő. S mert úgy érzem, hogy

nem csak önök előtt, és Csokonai Vitéz Mihály szelleme előtt
állok, hanem az előtt a diák
előtt is, aki majdnem fél évszázada már, itt a folyosó végi
tanteremben figyelt tanárai
szavára, tanult és álmodozott.”
2005-ben a Magyar Kultúra
Napján mondott köszöntője
után is ebben a szellemben
nyilatkozott a Somogyi Hírlapnak: „Minden fontos dolog
Csurgón dőlt el. Voltak olyan
tanáraink, akiknek a szavára lehetett adni, és valamennyiünkből lett is valaki.”
Sokszor visszajött. Minden
könyve eljutott Csurgóra. Én 17
személyes ajánlásával ellátott
könyve nyomán követhettem
az életútját.
A gimnázium bejáratánál
olvasható, az 1953-as Csokonai évfordulóra emlékeztető
eseményre írta diákként a Csokonai él című verset, hogy 20
év múlva, 1973-ban az egész
ország könyvből is megismerhesse a Móra Kiadó jóvoltából

„Így élt Csokonai Vitéz Mihály”.
A nagy visszhangot kiváltó
1994-es Priusz önéletrajzi dokumentumokra épülő története is Csurgó körül bonyolódik.
2004-ben vette át a gimnázium Pro Alma Mater emlékérmét, amely az öregdiákok
számára adott legmagasabb elismerés. A plakett a szintén Pécsett élő, egykori csurgói diák,
Soltra Elemér munkája. Ekkor
volt az ötvenedik érettségi találkozója. 2006-ban a Magyar
Kultúra Napján ünnepi szónoklatra kérték fel.
Napjaink legnagyobb magyar költői között tartják számon. Csendességgel és szerénységgel újszerű kísérletező
formákat hozott létre. Gyarapította a magyar gondolati líra
gazdag hagyományát a haiku
és epigramma költészet tradícióját.
A szintén Somogyból indult Fodor András elvesztését
1997-ben fájdalmasan élte
meg: „Apránként halunk meg,

aki szeretett bennünket és elmegy, az mind elvisz belőlünk
egy darabot.”
Az „Ott mi van” című, 2014es kötetéből sokat olvasott fel
Csurgón, a Közösségi Házban
2017 tavaszán. Versei egyre
rövidültek, a kötetzáró Firkák a
szalmaszálra ciklus kétsorosai
között Csurgóra is üzent:
Kevesbednek
Elment Csorbáné Margitka,
Marek Jancsi.
Kevesbednek, akiket nehéz
itt hagyni.
Csorbánéban a neves költő
Csorba Győző özvegyét, Marek
Jánosban az 1954-ben érettségizettek találkozóját szervező
osztálytársát gyászolta.
2016-ban egy interjúban az
írás megtartó erejéről vallott:
„Számomra a vers mindig a
megoldás lehetősége, mondtam egyszer régen, s ma sem
mondhatok mást. Sőt az utóbbi években, egy firkám szerint,
odáig jutottam, hogy
Most az utolsó szalmaszál
tart?
Vagy firkáim tartják a szalmaszálat?
Azt is leírtam valahol, hogy
a költő addig él, amíg írni tud,
Tehát írnom kellene, írni szeretnék.”
Nem tudom látta-e a közelgő 85. születésnapjára októberben már megjelent, még általa szerkesztett „Együtt forog
– Firkák a szalmaszálra 2.” című
készülő kötetét, lírai testamentumát.
Túlélő
A program túlélni volt egy
életen át
Azért ne hidd, hogy túlélted
a halált.
Bertók László 2020. szeptember 14-én meghalt. 24-én
vettek tőle búcsút a pécsi Központi Temetőben. Nyugodjon
békében!
HJ
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Csurgói Könyvtári Napokat rendeztek
a Városi Könyvtárban

FoTÓ: SZVK

Az Idősek Világnapja alkalmából köszönti Füstös János
polgármester Csurgó idős és szépkorú polgárait

Az
Országos
Könyvtári
Napok rendezvénysorozathoz
csatlakozva csurgói Könyvtári
Napokat szerveztek a Városi
Könyvtárban
október
6-9
között.
A kulturális programokban
bővelkedő esemény első napját Füstös János polgármester
nyitotta meg. Köszöntőjében
elmondta: Évek óta október
hónapban
kerül
megrendezésre ez a kezdeményezés.
Mint azt tudjuk elég komoly
kihívás elé nézett az emberiség. Ugyanakkor azt gondo-

lom, hogy talán a könyvek ebben az időszakban méginkább
felértékelődtek, és fel fognak
értékelődni.
Köszönöm
a
meghívást, és gratulálok ehhez
a kezdeményezéshez - hangsúlyozta Füstös János.
Ezt
követően
"Az
Év
Olvasóit" köszöntötték, mely
után az első nap zárásaként
Violáné Bakonyi Ibolya íróolvasó találkozó program keretében Miklya-Luzsányi Mónika:
„Az ecsedi boszorkány” című
könyvéről beszélgetett a szerzővel.
SZVK

Több csurgói intézményben is ózonos fertőtlenítést végeztek
Vegyszermentes
ózonos
fertőtlenítést végeztek több
csurgói intézményben a koronavírus elleni minél hatékonyabb védekezés érdekében.
Csurgó Város Önkormányzata a fertőtlenítést a városháza
emeletén, valamint udvari
épületében, a Sótonyi László
Sportcsarnok, Mókuskert Óvoda, Hétszínvirág Óvoda, Mesevár Óvoda, Városi Bölcsőde,
továbbá a Csurgói Városi Szo-

ciális Intézmény Basakuti,
valamint Arany János utcai intézményében végeztette el.
Az
ózongenerátoros
fertőtlenítés
háromezerszer
gyorsabb és ötvenszer hatékonyabb mint bármilyen
vegyszeres eljárás. Hatékonyan használhatók az ózongépek mindenhol, ahol a
bakteriális és más szerves
szennyeződések és a hozzájuk
kapcsolódó szagok megszünte-

tése alapvető higiéniai követelmény, és ahol erre a célra
jelenleg káros vegyi anyagokat
használnak. Különösen ajánlott
azokon a munkaterületeken,
ahol sok ember csoportosul
mint például: egészségügyi
intézmények, szállodák, éttermek, iskolák, bankok, stb.
A kivitelező MRT CLEAN
KFT helyi vállalkozás tájékoztatott: Az ózongenerátoros
fertőtlenítés alkalmazásával

első szakaszban a Hétszínvirág
Óvoda, a Csurgói Városi Szociális Intézmény Arany János utcai
intézménye, a Városi Bölcsőde,
a Mókuskert Óvoda és a Sótonyi László Sportcsarnok
fertőtlenítése történt meg. A
fennmaradó intézményekben
a munkálatok néhány nappal
később fejeződtek be.
SZVK

Bentlakásos idősek otthonával bővülhet Csurgó
90-95 fő befogadására alkalmas, modern, minőségi,
emelt szintű ellátást biztosító
idősek otthonát létesítene a
Csurgói Református Egyházközség Csurgón. Az egyházközség Csurgó Város Önkormányzata segítségét kérte annak
érdekében, hogy az intézmény
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létesítésére legalkalmasabbnak tűnő - jelenleg épülő szállodával szembeni - területet
ingyenesen az egyházközség
rendelkezésére bocsássa az
intézmény
működtetésének
idejére, továbbá, hogy a projekt megvalósításához szükséges, esetlegesen felmerülő

rendezési terv módosításokat
elvégezze.
Csurgó Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
minderről a szeptember 24én tartott képviselő-testületi
ülésén egy tartózkodás mellett
támogatólag döntött. Füstös
János polgármester hangsú-

lyozta: a Csurgói Református
Egyházközség tervei szerinti
bentlakásos idősek otthonának
kialakításával több évtizede
felmerült hiányt pótló szolgáltatás valósulhat meg Csurgó
Városában.
SZVK
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Szájvédő maszkokat adott át Füstös János
az önkormányzat intézményeinek

dolom, hogy az önkormányzat
eddig is minden olyan intézkedést megtett, amit egyrészt
a jogszabályok előírtak másrészt pedig az itt élőknek
az egészségének a védelme

A település polgármestere
elmondta: A mai napon felkerestem az intézményeket, és
szájvédő maszkokat adtam át
az intézmények vezetőinek,
hiszen a világjárványnak a
második hulláma folyamatosan
zajlik itt Csurgón is. Tavasszal
az első hullámban abból a
szempontból
szerencsések
voltunk, hogy nem volt koronavírus által megfertőzött személy. Jelen pillanatban Csurgó
városában 9 fő áll járványügyi
megfigyelés alatt, és 8 fő van
járványügyi elkülönítés alatt,
így már Csurgón is szembesülünk a járvánnyal. Én azt gon-

FoTÓ: SZVK

FoTÓ: SZVK

2000 db szájvédő maszkot
adott át Füstös János Csurgó
város
polgármestere
október 15-én az önkormányzat
fenntartásában működő intézményeknek.

nyek dolgozói, vagy vezetői
úgy ítéli meg, adja oda, hogyha
nem rendelkezik ilyen szájvédő
maszkkal, hiszen nagyon sokat
hallunk arról, hogy ennek mekkora jelentősége van. Igaz,
hogy egy jelképes dolog, de
azt gondolom, hogy az elmúlt
hónapokban, és szerintem az
elkövetkezendő időszakban is
hozzá kell szoknunk ehhez a
szájvédő maszkhoz ugyanúgy,
ahogy a telefonhoz, vagy a
karórához. Ez is a hétköznapi
használati tárgyaink egyike
lesz. Sokunknak több is van
ebből, de azt gondolom, hogy
ebben az időszakban sosem
elég. Az elmúlt hetekben a
Csurgói Városgazdálkodási Kft.
vásárolt 1000 db-ot, és Csurgó

irányába meg kell tenni. Az
önkormányzat, az intézmények dolgozói is. Azt gondoltuk
a nyár folyamán, hogy talán
véget érhet ez a rémálom, de
ahogy látjuk a számokat, azzal
kell szembesülnünk, hogy
nem hogy csökkenne, hanem
folyamatosan
emelkednek
azok az országos statisztikák,
amelyekről napról napra tudomást szerzünk.
A mai nap célja az volt,
hogy egyrészt az intézményekben dolgozókat, illetve az
intézmények ellátottjainak, illetve az intézmények látogatói
számára, hogyha az intézmé-

Város Önkormányzata szintén vásárolt 1000 db szájvédő
maszkot pontosan azért, hogy
az intézményeknek, dolgozóinak, és az odalátogatóknak

ezt át tudjuk adni amennyiben
szükséges.
Az első hullámban, a tavaszi időszakban is osztottunk
már maszkot. Akkor szintén
többek segítségével, intézmények, önkéntesek bevonásával
szájvédő maszkok varrására
került sor. Ezeknek a kiosztása folyamatos volt az elmúlt
időszakban. Azt gondolom,
hogy most már így a második
hullámnak az elején mindenki
eljutott addig, hogy rendelkezik ilyen szájvédő maszkkal.
Így azt gondoltuk, hogy nem
most nem egyesével, mindenkinek újra és újra külön, hanem az önkormányzat keretein
belül működő intézményeknek
juttattunk annak érdekében,
hogy akik azokat a szolgáltatásokat
igénybe
veszik,
azoknak tudjanak adni. Hiszen
sokszor vagyunk úgy, hogy
nem vittünk magunkkal, de
mégis szükséges a napi feladatok ellátásához. Tehát valóban,
ahogy mondtam egy jelképes
támogatás, jelképes ajándék
volt, ezzel is segítve a munkát,
illetve azt, hogy az ott dolgozók
és az oda látogatók egészségét
próbáljuk meg, amennyire tudjuk védeni.
Köszönöm szépen, vigyázzunk egymásra, vigyázzunk
magunkra! - zárta gondolatait
Füstös János polgármester október 15-ei tájékoztatóján.
SZVK
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Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálat segíti
az ügyintézést a Csurgói járásban is

A Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálat egy bármikor rugalmasan bevethető,
a változó igényekhez és
körülményekhez gyorsan és
hatékonyan
alkalmazkodni
képes- mozgatható ügyfélszolgálati iroda, ahol az ügyfelek a
kormányablakokban elérhető
számos ügytípust intézhetnek, továbbá lehetőség van a
hatósági eljárások megindítására szolgáló kérelmek benyújtására, illetve tájékoztatást
kaphatnak az egyes eljárásokban az ügyintézés menetéről
- szükséges dokumentumokról,
az eljárás költségeiről, ügyintézési, határidőről.
A mobilizált kormányablakokban - többek között - az
alábbi ügyek intézésére van
lehetőség:
• személyi igazolvány igénylése
• lakcímváltozás bejelentése
• jogosítvány (vezetői engedély) ügyintézés
• parkolási igazolvánnyal
kapcsolatos ügyek
• diákigazolvány igényléséhez szükséges NEK adatlap
felvétele
• útlevél igénylése
• ügyfélkapu regisztráció
• gépjármű ügyek
2020. szeptember 22-én
Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter
jelenlétében a Szolnoki Reptéren 10 kor-mányablak busz
került átadásra, köztük a Somogy Megyei Kormányhivatal
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kisbusza is. Ezzel 9 újabb
megyében elérhetővé válik a
közigazgatás mobil formája,
amely a kisebb településeken
is lehetővé teszi a helyben
történő ügyintézést.
A közigazgatásban az elmúlt
évtizedben bekövetkezett változások hozzájárultak a hatékonyabb, gyorsabb, pontosabb ügyintézéshez.
A tíz új kormányablak busz
szolgálatába állításával im-

félszolgálat.
Magyarország büszke lehet arra, hogy olyan „közigazgatási-kara” van, amely a
nehézségek közepette is jól
intézi az ország ügyeit. A koronavírus-járvány is azt igazolta,
hogy a közigazgatás hatékony
működése
nélkülözhetetlen
rendkívüli helyzetekben is.
A kormányablak buszoknak
bizonyára kiemelt szerepük
lesz abban a munkában is,
hogy 2020. december 15-ig a
veszélyhelyzet ideje alatt lejárt
660.000 személyi okmány
érvényességét az érintett állampolgárok a lehető legkényelmesebben hosszabbíthassák meg.
A Mobilizált Ügyfélszolgálatok továbbá lehetőséget teremtenek az ügyfelek speciális helyszíneken - kórházak,

Somogy megye Mobilizált
Kormányablak Ügyfélszolgálat
A Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálat kitelepülési
helyszínei és időpontjai a Csurgói járásban:
Berzence
2020. november 5. (csütörtök) 10.45-11.30
Önkormányzati Hivatal melletti parkoló - Szabadság tér 19.
Iharosberény
2020. november 5. (csütörtök) 14.30-15.30
Polgármesteri Hivatal udvara - Rákóczi utca 6.
Somogyudvarhely
2020. november 5. (csütörtök) 09.15-10.00
Önkormányzati Hivatal parkolója - Jókai utca 2.
Zákány
2020. november 5. (csütörtök) 12.45-13.30
Önkormányzati Hivatal - Május 1. utca 6.
már 21 jármű működik országszerte, a 19 megyében és a
fővárosban egyaránt. Így mára
már az ország valamennyi
megyéjében szolgálhatja ki az
állampolgárokat legalább 1
mobilizált kormányablak ügy-

kollégiumok, rendezvények történő, eseti jellegű kiszolgálásra is - pl: utcaátnevezés.
A Kaposvári Járási Hivatalhoz tartozó 78 település lakossága Kaposváron jelenleg 2
kormányablakban (Baross Gá-

bor utca 2. és Kossuth tér 1.)
és Nagybajom településen 1
kormányablakban intézheti az
ügyeit.
Országos szinten 68-70
százalékban az ügyfelek okmányügyekben keresik fel a
kormányablakokat. Ez tavaly
több mint 16 millió elintézett
ügyet jelentett és 14,5 millió
megjelent ügyfelet.
A kormányablakbuszok 2018
évben 12 ezer, 2019-ben pedig
22 ezer ügyfelet szolgáltak ki
országszerte, köszönhetően a
szolgáltatásoknak mára már
az ország bármely pontjára
eljuthatnak ezek a járművek,
ami lehetőséget nyújt a szolgáltatási színvonal, az ügyintézési lehetőségek további
bővítésére.
Megyei szinten havonta 44
települést fog érinteni a busz
menetrendje, a Kaposvári Járáson belül ez 14 helyszínt jelent.
( Bárdudvarnok, Kőkút, Gige,
Büssü, Igal, Patalom, Gálosfa, Kaposkeresztúr, Kercseliget, Kaposhomok, Bodrog, Somogyfajsz, Alsóbogát, Várda).
A buszon 2 db munkaállomáson egy ügysegéd kolléga és
egy kormányablak ügyintéző
munkatársa várja az állampolgárok érkezését.
Továbbá a Kaposvári Járáson kívül további 7 járáshoz
kapcsolódó területen is közlekedni fog a busz. (30 helyszín:
Ádánd, Nyim, Nagyberény,
Teleki,
Kötcse,
Bálványos,
Vése,
Nemesdéd,
Nemesvid, Nagyszakácsi, Tapsony,
Lakó-csa, Darány, Csokonyavisonta, Babócsa, Homokszentgyörgy, Gamás, Somogybabod,
Somogytúr, Karád, Pamuk, Somogyvámos,
Somogyudvarhely, Berzence, Zákány, Iharosberény, Törökkoppány, Andocs,
Kaszó, Somogyszob).
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Sajtóanyag
A Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program
keretében megvalósuló

Sajtóanyag

A Magyarország-Horvátország
HatáronKépzési
Átnyúló Együttműködési
Program keretében
Horvát-Magyar
Együttműködés
megvalósuló

című projekt nyitórendezvényéről

Horvát-Magyar Képzési Együttműködés

2020. szeptember 28-án 10:00-11:00 óra között tartotta az ECOoperation projekt megnyitó
konferenciáját a kedvezményezetti
kör. A
rendezvényt az egyik horvát partner, a prelogi
című projekt
nyitórendezvényéről
középiskola szervezte online felületen, melyre a csurgói Csokonai Vitéz Mihály Református
Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium becsatlakozott.

2020. szeptember 28-án 10:00-11:00 óra között tartotta az ECOoperation projekt megnyitó

konferenciáját
a kedvezményezetti kör.
A rendezvényt
az egyik
horvát partner,Program
a prelogi 2014-2020
középiskola
A Magyarország-Horvátország
Határon
Átnyúló
Együttműködési

keretében
a Horvát-Magyar
Együttműködési
projekt
241 870,93
euró támogatásszervezte
online
felületen, melyreKépzési
a csurgói
Csokonai Vitéz Mihály
Református
Gimnázium,
Általános

ban részesült.
A 2020 júliusában indult projekt Vezető Kedvezményezettje a csurgói Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium. További kedvezményezettjei
(Prelogi
Gimnázium),
valamint
a szintén
horvát kaproncai
horvát Srednja škola Prelog
Aa Magyarország-Horvátország
Határon
Átnyúló
Együttműködési
Program
2014-2020
keretében a"
Fran Galović " Gimnázium. A Prelogi Gimnázium munkáját a REDEA Ügynökség támogatja,
Horvát-Magyar Képzési Együttműködési projekt 241 870,93 euró támogatásban részesült.
a „Fran Galović” Gimnáziumét a PORA ügynökség, míg a Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium
Amunkáját
2020 júliusában
projekt
a DDRIÜindult
Nonprofit
Kft.Vezető
segíti. Kedvezményezettje a csurgói Csokonai Vitéz Mihály
Iskola és Kollégium becsatlakozott.

Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium. További kedvezményezettjei a horvát Srednja

A projekt a határmenti régió három iskolájában tanuló diákok közös környezeti és kulturális értékeinek tudatosításához járul hozzá tudományos és sport tevékenységek megvalósíPrelogi
Gimnázium
munkáját
a REDEA
Ügynökség támogatja,
Galović”
Gimnáziumét
a PORA
tásával.
A projektben
szereplő
tevékenységek
elősegítikaa„Fran
hosszú
távú határon
átnyúló
oktatási együttműködést
résztvevő
között,a valamint
a diákok
ügynökség,
míg a CsokonaiaVitéz
Mihály intézmények
Gimnázium munkáját
DDRIÜ Nonprofit
Kft.érdeklődésének
segíti.
felkeltését egymás országának hagyományos értékei és a helyi kulturális ismeretek iránt.
škola Prelog (Prelogi Gimnázium), valamint a szintén horvát kaproncai " Fran Galović " Gimnázium. A

AAprojekt
a határmenti
régióiskola
háromnyitotta
iskolájában
tanuló
környezeti
és kulturális
rendezvényt
a prelogi
meg,
majddiákok
a Franközös
Galović
" Gimnázium
és a értékeinek
Csokonai

Vitéz Mihály Református
Iskola és Kollégium
igazgatója Aköszöntötte
tudatosításához
járul hozzá Gimnázium,
tudományos Általános
és sport tevékenységek
megvalósításával.
projektben
az egybegyűlteket. Ezt követően mind a három iskola bemutatta a saját intézményét, majd
kitért a program megvalósítására. Végezetül a DDRIÜ Nonprofit Kft. képviselője ismertette
intézmények
között, projekt
valamintfőbb
a diákok
érdeklődésének
felkeltését
egymás országának hagyományos
az ECOoperation
tudnivalóit
és adatait
a résztvevőkkel.
szereplő tevékenységek elősegítik a hosszú távú határon átnyúló oktatási együttműködést a résztvevő
értékei és a helyi kulturális ismeretek iránt.

A megnyitó eredményesen zárult, a projekt kedvezményezettjei nagyon várják a tényleges megvalósítási szakaszokat.
A projekt az EU támogatásával a Magyarország- Horvátország Határon Átnyúló
Együttműködési Program keretében valósul meg.
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Pillanatképek az 56-os csurgói forradalom eseményeiből:
„Szíveinkbe láthatatlan papíron, olvashatatlan tintával kerülnek fel és
őrződnek meg az örökkön emlékezetes pillanatok.”
(Tatiosz)
mi tanuló, Kovács Andor vasúti tisztviselő.
Október 27, szombat, délután:
A helyi üzemek, gyárak munkástanácsokat választanak.
Fiatalok leverik a vöröscsillagot a középületek tetejéről.
Este 8 óra:
A berzencei 4 áldozatot követelő sortűz
gyilkosság híre megrendíti Csurgót is.
Október 28, vasárnap:
ÁVH-s határőr katonaság érkezik Csurgóra. Főhadiszállásuk a járási pártbizottság székháza, a Meller kastély, de elfoglalják a községi tanács, a mai poglármesteri
hivatal épületét is.
Csurgó központjában 1993. október
23-án avatták fel az 1956-os hősök
emlékművét.
Felirata:
IN MEMORIAN 1956
1956. október 24, szerda:
Az október 23-i budapesti forradalmi
pillanatok és események híre elér Csurgóra is.
Október 25, csütörtök délután:
A forradalmi esmények hatására gyűlést szervez a diákszövetség. Vezetőjüknek
megválasztják Varjú Lászlót.
Este 6 óra:
Ülésezik a Zrínyi és Kossuth TSz-ek
vezetősége. Határozatukban Nagy Imre
miniszterelnöksége és mezőgazdasági reformjai mellett foglalnak állást.
Október 26, péntek, este 7 óra:
500 fős szimpátia felvonulás az Országzászlónál, amely naggyűléssé alakult át.
Este 8 óra 30 perc:
A nagygyűlésen megválasztásra kerül
az Ideiglenes Nemzeti Bizottság 10 vezetőségi tagja:
Vályi Nagy Ervin református lelkész,
fejes Varga József egyéni paraszt, Berkes Sándor szövetkezeti ügyvezető, Tóth
Ágoston technikumi igazgató, Pápa János
gimnáziumi tanár, Füstös József egyéni
paraszt, Udvarhelyi János tanár, Radnóti
László KTSz elnök, Varjú László gimnáziu-
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Október 29. hétfő, reggel 7 óra:
Nagy Imre miniszterelnök a rádióban kifejti, hogy egyedül a Nemzeti Bizottságok
megalakulásában látja a népakarat kifejeződésének lehetőségét.
Délelőtt 11 óra:
Másfélezres nagygyűlésen megválasztásra kerül a többmint 50 fős kibővített
Csurgói Nemzeti Bizottság.
Délután 3 óra:
Megtartja első ülését az immár végleges Csurgói Nemzeti Bizottság.
Délután 5 óra:
A csurgói járás községi nemzeti bizottsági tagjainak részvételével megalakul a
Járási Nemzeti Bizottság.
Elnök: Kovács Andor vasúti tisztviselő, intézőbizottsági tagok: Tóth Ágoston
technikumi igazgató, Kránicz János porrogi
TSz elnök, Turcsics János fagyári munkás,
Füstös József egyéni paraszt, Udvarhelyi
János tanár, és Pápa János tanár.
Csurgó község Nemzeti Bizottságának
elnöke Varga József egyéni paraszt. Intézőbizottság tagok: Tóth László tanár, Klung
Bálint vasúti tisztviselő, Varga István egyéni paraszt, Kovács István Tsz. elnököt és
Nagy József vajgyári munkás.
Még aznap este megalakítják a fegyverviselésre is jogosult csurgói Nemzetőrséget.
Élelmiszergyűjtést szerveznek a budapesti forradalmi lakosság részére.
A Nemzeti Bizottság és a Nemzetőrség

átveszi a járás közbiztonságának irányítását. Elkezdik megszervezni a közellátást.
Felszólítotják a lakosságot a mezőgazdasági munkák folytatására, és rendeletben szabályozzák a termelőszövetkezetek
feloszlásának menetét.
Október 30, kedd:
Megválasztásra kerülnek a Nemzetőrség parancsnokai:
Járási Nemzetőr Parancsnok: Gőbölös
János
Csurgói Nemzetőr Parancsnok: Pákozdy
Gyula

Varga József (1923-1996) Csurgó
Nemzeti Bizottságának elnöke Svájcban,
bázeli emigrációja idején
Október 31, szerda reggel:
A Nemzeti Bizottságok elkezdik a közigazgatás átszervezését.
Eltörlik a terménybeszolgáltatási rendszert.
November 1, csütörtök, kora reggel:
Vályi-Nagy Ervin és Varga József Budapestre utaznak, ahol találkoznak Király
Bélával, a Nemzetőrség Országos parancsnokával.
Délután 3 óra tájékán:
A forradalom tiszteletére a nemzeti bizottság a Csurgó Járási Forradalmi Nemzeti
Bizottság nevet veszi fel.
Varga István vezetésével megalakul a
Katonai Bizottság.
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November 2, péntek:
A Járási Forradalmi Nemzeti Bizottság megkezdi a TSz-ek
átszervezését, az elkobzott javak kártalanítását.
November 3, szombat, reggel:
A szovjet katonai mozgások
hírére a Katonai Bizottság kora
reggel elrendeli a Nemzetőrség általános mozgosítását.
Este: A szovjetek letartóztatják Maléter Pál honvédelmi
minisztert.

November 4, vasárnap:
Hajnali 5 óra 20 perckor
Nagy Imre miniszterelnök bejelenti, hogy a szovjet csapatok
megtámadták Budapestet.
Délelőtt 9 óra:
A védelemre teljesen felkészülten áll a felfegyverzett
csurgói nemzetőrség.
A gimnázium szertárában
készülnek a Molotov koktélok.
Délután 4 óra:
A csurgói rendőrkapitány
utasítást kap a polgári nemzetőrök azonnali leszerelésére.

November 5, hétfő reggel:
Nagy Imre és barátai a Jugoszláv követségen keresnek
menedéket.
Déli 12 óra:
A Csurgó Községi és a Járási
Forradalmi Nemzeti Bizottság
beszüntette működését.
November 6, kedd:
A megtorlások kezdete.
Bosszúvágy, verések, félelem, koncepciós vádak, kivégzések, 200 ezer menekült.

… és mégis:
Az 1956-os forradalom és
szabadságharc napjai a magyar
nép történelmének legemelkedettebb pillanatai voltak.
John Kennedy szavaival
élve:
„1956. október 23-a örökké
élni fog a szabad emberek és
nemzetek emlékezetében. E
nap a bátorság, az öntudat és a
győzelem napja volt.”
VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA

Egy 56-os nemzetőr nagyapa emlékezetére…

Friedrich János
katonakori fényképe
az 1930-as évekből
Nehéz helyzetben van az újságíró, amikor saját családját érintő történelmi vonatkozású tényeket kell feltárnia. Az 1956-os
forradalom és szabadságharc darvaspusztai eseményeiben részt vett anyai nagy-

apám, Friedrich János története azonban
büszkeséggel kötelezett az események
történelmi hűséggel, de cseppet sem érzelemmentes megírására.
Darvaspuszta, a Szenta és Kaszó közötti
erdők ölelésében megbúvó kis falu, hasonlóan a többi telelpüléshez, híthű magyarsággal vette ki részét az 1956-os forradalmi eseményekből.
Nagyapám, az 1911-ben született Friedrich János községi elöljáróként mindig
is élénk érdeklődést mutatott az aktuális
politikai események iránt. Mivel már az
50-es években rendelkezett rádióval, ezért
ismerőseivel gyakran titokban hallgatták a
Szabad Európa Rádió szabadságról és függetlenségről szóló adásait.
1956-ban a forradalmi események
hírére
szabadságvágyától
vezérelve
nagyapám azonnal a helyi nemzetőrség
szervezésébe kezdett, mely első alakuló
ülésén megválasztotta a Darvaspusztai
Nemzetőrség Parancsnokának. Nagyapám
határozott emberként azonnal rendre és
nyugalomra intett mindenkit. Szélsőséges
elemek azonban fegyvereket szereztek, és
a kommunista párt emberei ellen fordultak. „Itt senki vére nem fog folyni. Nem
mocskoljuk be a forradalom dicsőségét” –

hangoztatta nagyapám.
A dicsőséges pár nap alatt hűen szolgálta a forradalmat. Embereit a Szabad Európa Rádió szavaival biztatta: Magyar Testvéreim! Tartsatok ki!
A forradalom elbukása után feleségével,
és gyermekeivel, az akkor 14 éves édesanyámmal Magdussal és 7 éves hugával
Veronkával együtt nagy veszélynek voltak
kitéve. Folyamatosak volta a megfigyelések és a kihallgatások. 1957 húsvétján két
napon és éjjelen át faggatták és tartották
fogva az iharosberényi rendőrségen. Nagyapám 1985-ben, 74 éves korában hunyt el.
Az 1956. évi Forradalom és Szabadságharc mártírjait és hőseit felkutató,
1992-ben alakult Nagy Imre Társaság
egyik alapító tagja Ujságh Tibor, egykori
darvaspusztai tanító részletesen ismerte
nagyapám 56-os ténykedését, így 2009ben Friedrich Jánost posztumusz kitüntetésre terjesztette fel.
Édesanyám Hegedűs Jánosné Friedrich
Magdolna 2009. október 22-én a budapesti Hadtörténeti Intézetben Sólyom László
Köztársasági elnök úrtól személyesen vette át a nagyapámnak adományozott 1956os emlékérmet és díszoklevelet, rajta a
felirattal:

„A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN AZ 1956-OS EMLÉKÉRMET
ADOMÁNYOZOM HALÁLA UTÁN FRIEDRICH JÁNOS RÉSZÉRE.
A NEMZET SORSÁT ÉS TÖRTÉNELMÉT MEGHATÁROZÓ DICSŐSÉGES
FORRADALMUNK ALATT PÉLDAMUTATÓAN HELYTÁLLT, FOGADJA EZÉRT A
MAGYAR NEMZET KÖSZÖNETÉT.”
VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA
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Temetői csendben…
A Csentei és a Sarkadi temetők

FoTÓ: muzeumdigitar.hu

„Szeretem a temetőket. Egyszerűen és közönségesen szeretem a színeit, az őszi sárgáját, a
haragoszöld tónusait, a csendjét… kezemben egy becsukott könyvvel sétálok és csodálkozom,
milyen csendesek egyszerre a lármás emberek, hogy hangzik ki beszédünk a csendbe és az
örökkévalóságba.”

Alsoki fejfa
Kosztolányi Dezső soraival élve: Szeretem a temetőket. Fenségesek és nyugalmasak. A csend, a múlt, az örökkévalóság
tiszteletét parancsolják az oda betérőnek.
Az értelmező szótár szerint a temető
(régies kifejezés szerint cinterem, a latin
coementerium kifejezésből) az a hely, ahol
a holttesteket vagy hamvaikat örök nyugalomra helyezik.
Csurgó közigazgatási területén öt temető található. Csurgó Város Önkormányzatának tulajdonában van a József Attila utcai
és a Nagyváthy János utcai köztemető.
A Magyarországi Zsidó Hitközségek
Szövetsége gyakorolja a tulajdoni jogokat
a Kossuth utcai kertektől keletre elhelyezkedő zsidó temető felett.

A Református Egyház tulajdonában és
gondozásában van a Csentei és Sarkadi
temető.
A Csentei temető az egykori, a mai Alsok központjától keletre volt Csente községhez tartozott. A sírkert helyét tekintve
az Arany János utca páros oldalának végén
túl, balra egy földútra lefordulva, erdős-ligetes fasorok között taláható. A Habsburg
birodalom 1865-ös kataszteri térképén a
mai Csentei temető helyén „Alsok templom”, mint tulajdonos felirat található. Ide
temetkeztek Csente és Alsok lakói is.
A Móricz Zsigmond utca páratlan házsorainak végén elhelyezkedő Sarkadi temető
az 1934-es Alsokkal történő egyesülésig
Sarkad község sírkertje volt. A Habsburg

birodalom 1865-ös kataszteri térképén
a Sarkadi temető mai temetkezési helye
még szántó volt, és a mai füves, nyugati
részt használták temetkezésre. Későbbi térkép adatok szerint a két rész egybe
nyitották. Mivel Sarkad 1934-től 1950-ig
Alsok községhez tartozott, így aztán az újkori köznyelvbe már Alsoki temető néven
is emlegették.
Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy az
1800-as évek közepéről - végéről származó alsoki református halotti anyakönyvekben a temetés helyének megjelölésénél
csak alsoki és sarkadi temető szerepel.
Csentei temetőről még csak említés sincsen.
Így aztán eléggé bizonytalan, hogy
Gönczi Ferenc néprajzkutató hol is találta és rajzolta le 1936 őszén a „Származási hely: Alsok” jelölésű ősi kopjafa alakú
fejfát, a következő felirattal: „Itt nyugszik
Füstös István élt 82 évet meghalt 1927.
szept. 21.”
A páratlan kultúrtörténeti jelentőségű
kopjafán még jól láthatóan elkülönülnek
az ősmagyar, kizárólag reformátusoknál és
unitáriusoknál használt motívumok, úgymint a fejrész, testrész és lábrész. A fejrész
süvegre emlékeztető formája, valamint a
feliratot tartalmazó testrész vállas formája egyértelműen jelzik, hogy a sírhelyben
férfi halott nyugszik.
Valóban. Az 1927-es alsoki halotti anyakönyvből is kiderül, hogy a kopjafa alatt az
1927. szeptember 20-án este 10 órakor elhunyt református, alsoki földműves Füstös
István nyugszik, aki 82 éves korában aggkori végelgyengülésben hunyt el.
VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA

Igényeljen Csurgó Kártyát és éljen a kedvezményekkel!
Elfogadóhelyek és a kedvezmények mértéke:
- Sótonyi László Sportcsarnok 20 %
- Sportcsarnok Kondicionáló terem 20 %
- Műfüves pálya használata 20 %
- Csurgó város helyi autóbuszjáratai 20%
- Városi Uszoda 50 %
- Csokonai Közösségi Ház (saját rendezvények) 100 %
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- Városi Könyvtár 100 %
- Városi Múzeum 100 %
- Történelmi Park (saját rendezvények) 100 %
- Csokonai Vitéz Mihály Emlékhely 50 %
- Gyékényesi Poszeidon Panzió mellett működő teniszpálya,
strandröplabdapálya és homokfocipálya használata 100 %

http://csurgo.hu/hu/turizmus/csurgo-kartya
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Kaposi Mór Hírlevél

Útmutató a szívbarát
étrendhez

•
•

•

•

•

•

•

•

•
•

A szívbarát étrend célja, hogy
csökkentse a kardiovaszkuláris
rizikótényezőket, tehermentesítse a keringést, így csökkentve a
megbetegedések és a halálozások
számát.
Egyénre szabott energiabevitel:
túlsúly esetén testtömeg csökkentő étrend.
Csökkentett zsírbevitel:
maximum 30%-a az összes
energia bevitelnek. Ehhez zsírszegény alapanyagok és ételkészítési eljárások ajánlottak.
Telített zsírsavak bevitelének
csökkentése:
fogyasztása emeli legjobban a
koleszterinszintet (pl. állati
eredetű zsíros húsok).
Telítetlen zsírsavak bevitelének
emelése:(növényi olajok, halak )
heti rendszerességgel fogyasztott
tengeri vagy hidegvízi halak
bizonyítottan csökkentik a
szívhalálozás előfordulását.
Koleszterinfogyasztás
csökkentése:
csak állati eredetű termékekben
található meg (legtöbb a velőben,
májban, tojássárgájában, vajban
és a szárnyasok bőrében van).
Növényi szterinek fogyasztása:
ezek a természetes anyagok
gátolják a koleszterin felszívódását. Legjobb forrásai: dió,
szárazhüvelyesek, búzakorpa és
növényi szterinekkel dúsított
élelmiszerek.
Rostfogyasztás növelése:
elsősorban a vízoldékony rostok
csökkentik a koleszterin és a
triglicerid szintet. Forrásai:
zabkorpa, árpakorpa, gyümölcsök,
zöldségek .
Szénhidrátok arányának
megváltoztatása:
az összetett szénhidrátokat kell
előnyben részesíteni az egyszerű
cukrokkal szemben.
Sóbevitel csökkentése:
napi maximum bevitel 5g!
Antioxidáns vitaminokban:
(A,C,E) gazdag étrend.

2020/2. évfolyam, 9.szám

Gondoljon a szívére is!
Tudta, hogy a hivatalos statisztika szerint 2019-ben 31.670-en haltak
meg hazánkban szív-érrendszeri betegségben és 11.488-an agyérbetegség miatt? E betegségek fő rizikótényezői a dohányzás, elhízás
és mozgásszegény életmód. Az utóbbiak nem csak a szívbetegség
rizikófaktorai, hanem a 2-es típusú cukorbetegségnek is: az ebben
szenvedők 2-4-szer gyakrabban betegszenek meg szív- és
érrendszeri betegségben, mint a nem cukorbetegek. A cukor- és
szívbetegek várható életkora évekkel csökken.
év

Hogyan csökkentheti a szív- és érrendszeri megbetegedések
kockázatát?
•

Törekedjen egészséges testsúlyra! Lehetőségeihez mérten
táplálkozzon egészségesen, fogyasszon minél kevesebb
egészségtelen, előre elkészített és feldolgozott ételt.

•

Életkortól függetlenül mindenkinek fontos, hogy rendszeresen
sportoljon, vagy legalább gyalogoljon naponta fél órát.

•

Fontos, hogy a fiatalok ne szokjanak rá a dohányzásra, mert
könnyebb nem rágyújtani, mint leszokni róla.

•

Ha gyógyszeres terápiára szorul, akkor nagyon fontos, hogy az
előírt gyógyszereit megfelelően szedje is be!
Kiadja: Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
Tel: 82/501-300, e-mail: korhaz@kmmk.hu
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Október 15. - A kézmosás világnapja
Nem lehet ugyan mindent
az ókori görögöknél kezdeni,
de ha az egészségügyi tisztaságot, azaz higiénét – manapság
főképp a kézhigiénét – emlegetjük, valamiképp mégis csak
rájuk kell utalnunk. A görögöknél Hügieia istennő, a Zeusz
által az istenek közé emelt orvosnak, Aszklépiosznak, a gyógyítás istenének egyik lánya
volt a betegségek megelőzésének és a jó egészség megőrzésének megtestesítője. Korántsem a véletlen műve, hogy
önálló istenségként az athéni
pestisjárvány után kezdték
imádni. Az sem véletlen, hogy
máig a gyógyszertárak elterjedt jelképe egy kehely, amelynek a szárára egy kígyó tekeredik (Hügieia serlege), hiszen az
istennőt kígyókkal ábrázolták,
sokszor serleggel a kezében.
A tisztaság fontosságának
felismerése esetében azonban az elsőség valószínűleg
mégis inkább a zsidóknak adható. Ahogy erről a Biblia is
tanúskodik, a zsidó vallás által
előírt és betartott-betartatott
életmódhoz nem csak az imádkozás, evés, alvás előtti alapos kézmosás – messziről jött
vendég esetében még lábának
megmosása is – volt része, de
fertőző betegség esetén a beteg elkülönítése, a karantén, és
a gyógyulások utáni fürdő is.
Európa népei azonban ezt
a nagy tisztaságmániát egyáltalán nem tartották követendőnek, sőt a középkorról szóló
filmek tanusága szerint még
a magasabb rendű és rangú
emberek között sem volt jellemző. A műveltnek számító
francia társadalmi körökben is
meglehetősen sokáig inkább
parfümöt használtak szappan
és tiszta víz helyett. Kivételek
azonban mindig voltak. Diane
de Poitiers, a XVI. század egyik
legismertebb, művelt szépas�szonya nem csak minden nap
lovagolt, de fürdött is, méghoz-
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zá hideg vízben. A múlt század
elején magyarországon is csak
hetente fürödtek az emberek.
Az orvostudomány fejlődése természetesen előrelépést
hozott az általános higiénia
területén is. Ennek ellénére
sokszor a kitűnően sikerült műtét után a beteg meghalt, de
magas halálozási arány volt a
szülészeti osztályokon is. Megoldást erre a kor nagy magyar
orvosa Semmelweis Ignác, ”az

Azaz háromból egy nem!
Ma már a csapból is ez folyik,
de úgy tűnik, sem azt, hogyan
is kell alaposan kezet mosni,
sem azt, hogy az eredményt jelentősen rontja, ha utána nem
töröljük szárazra a kezünket,
sokan még mindig nem tudják,
vagy ha tudják is, nem tartják
fontosnak. Íme, néhány betegség, amely az alapos kézmosás
segítségével elkerülhető lenne:

anyák megmentője” talált, a
fertőtlenítés, a fertőtlenítő
kézmosás bevezetésével.
Környezetünkkel
kezünk
kerül leginkább kapcsolatba,
a fertőző betegségek 80%-a
pedig érintkezés útján terjed.
Az emberek többsége egy óra
alatt akár hússzor is megérinti
arcát, orrát, száját – ezzel kaput
nyitva a fertőző vírusok, baktériumok számára.
A fertőző betegségek legalább hatvan százaléka kézmosással megelőzhető, de még
az elmúlt években is olyan
statisztikáról lehetett olvasni,
mely szerint az emberek mindössze 67 százaléka mos kezet.

A-vírus
hepatitis
okozta fertőzés a széklet útján
terjed, teljes joggal nevezik
“piszkos kéz betegségnek”. Az
Egyesült Államokban végzett
felmérés szerint csak minden
ötödik ember most WC használat után kezet!
Nátha,
influenza,
tüdőgyulladás,
a hasmenéses (enterális) fertőző betegségek.
A kézmosás illetve kézhigiénia a kezek megtisztítása,
melynek célja a szennyeződés,
illetve a kórokozó vírusok és
mikroorganizmusok eltávolítása a bőrfelületről. A kézmosáskor használt szappan meg-

támadja, szétszedi a vírusokat,
baktériumokat beborító zsírburkot, s ezzel megakadályozza, hogy a bennük levő örökítő
anyag a mi szervezetünk sejtjeibe jutva átvegye ott az irányítást, és a már saját sejtjeink
által termeltetett vírusok miatt
betegek legyünk.
A Kézmosás Világnapját
október 15-én ünnepeljük. A
kezdeményezést 2008-ban indította útjára több nemzetközi
szervezet, köztük az UNICEF
is, melynek Magyar Bizottsága
2009-ben szervezett először
programot hazánkban a Világnap alkalmából. Ezen a napon
főként az óvodákban és az iskolákban szerveznek programokat, de idén, érthető módon
a felnőtteknek is készültek a
kézmosást előtérbe helyező
médiatartalmak.
Az eseménysorozat célja,
hogy felhívja a figyelmet a
szappannal történő kézmosás
fontosságára a világ valamen�nyi országában.
A COVID-19 és egyéb járványok esetén a rendszeres és
alapos kézmosás nem egyszerűen csak fontos, de kötelező.
Magunk és mások érdekében
is!
BV
Forrás:
1.

Miért a kígyó a gyógyszeré-

szek szimbóluma? http://www.ma.hu/
tart/rcikk/h/0/162308/1
2.
sás

A
menete

fertőtlenítő

kézmo-

https://www.nnk.gov.hu/

attachments/article/464/WHO%20
a%20fert%C5%91tlen%C3%ADt%C5%91%20k%C3%A9zmos%C3%A1s%20menete.pdf
3.

Kézhigiéné

https://semmel-

weis.hu/koronavirus/mit-tehetunk/kezhigiene/
4.

A kézmosás világnapja htt-

ps://www.webbeteg.hu/esemeny/195
5.

S. L.: A tisztaságra elődeink is

nehezen szoktak rá www.tudás.hu 2020.
03. 25.

https://tudas.hu/a-tisztasag-

ra-elodeink-is-nehezen-szoktak-ra/
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Csurgói TK szeptember/október
meccs eredmények
http://hajra-csurgo.mozello.hu
2020.09.27.(vasárnap): Somogysárd SE-Csurgói TK
Ifi meccs: 2-1(1-1)
somogysárdi gólszerző: Ballér Gergő 42',Orsós Róbert 75'.
csurgói gólszerző: Kalányos Norbert 37'(somogysárdi öngól)
Csurgói ificsapatunk ezzel a kezdővel játszott a sárdi pályán:
Márkus Szilárd,Losonczi Dávid,Szemes Martin,Nagy Bence,Fábián Levente,Hadi Róbert,Horváth Szabolcs,Mónus Milán,Péntek
József,Hadi Szabolcs,Jandzsó Gábor.
Felnőtt meccs: 3-0(0-0)
somogysárdi gólszerzők: Kuti Krisztián 51' (bűntetőből),
76';Kiss Máté 88' (csurgói öngól)
Csurgói felnőttcsapatunk kezdő kerete a sárdi pályán:
Beke Bence,Beke Bálint,Soós Gábor,Bódis Gábor,Boros Tamás,Holoda Martin,Kuti Ferenc,Tóth Szabolcs,Tóth Dániel,Pákai Gergő,Kiss Máté.
cserék: Márkus Szilárd, Huszka Ferenc.
2020.10.03.(szombat): Csurgói TK-Balatonkeresztúri SK
Ifi meccs: 1-2(0-0)
csurgói gólszerző: Horváth Szabolcs 48'.
balatonkeresztúri gólszerző: Városi Gellért 58'(büntetőből),Papp Máté 65'.
Csurgói ificsapatunk kezdő kerete helyi pályánkon:
Márkus Szilárd,Losonczi Dávid,Nagy Bence,Radák Barnabás,Horváth Szabolcs,Baja Árpád,Mónus Milán,Péntek József,Máté-Budai Balázs,Orsós György,Jandzsó Gábor.
Felnőtt meccs: 1-4(1-2)
csurgói gólszerző: Markos Péter 11'.
balatonkeresztúri gólszerzők: Bakos Péter 15';67'(büntetőből),Bartha Milán 29',Gyenis Roland 63'.
Csurgói felnőttcsapatunk kezdő kerete a helyi pályánkon:
Beke Bence,Bozó Péter,Markos Péter,Boros Tamás,Holoda Martin,Fábián Levente,Kuti Ferenc,Tóth Szabolcs,Tóth Dániel,Pákai
Gergő,Kiss Máté.
cserék: Márkus Szilárd,Dingó Dániel,Huszka Ferenc,Hadi Szabolcs.
2020.10.10.(szombat): AC Nagybajom-Csurgói TK
Ifi meccs: 3-7(0-6)
nagybajomi gólszerzők: Kovács Patrik 51',Horváth Erik 74',Kiss
Róbert 83'(bűntetőből).
csurgói gólszerzők: Hadi Róbert 3',22',24', Hadi Szabolcs
12';35'(büntetőből), Losonczi Dávid 13',79'.
Csurgói ificsapatunk kezdő kerete a bajomi pályán:
Márkus Szilárd,Losonczi Dávid,Nagy Bence,Mónus Milán,Hadi
Róbert,Baja Árpád,Szemes Martin,Kovács Dávid,Péntek József,Hadi Szabolcs,Horváth Dávid.
Felnőtt meccs: 7-1(3-1)
nagybajomi gólszerzők: Ács-Gergely Gábor 26',Babai Gábor 35',42'(büntetőből),Gergulás Ferenc 49',61',Tompa István
53',Cséfalvay Dominik 72'.
csurgói gólszerző: Holoda Martin 32'(büntetőből).
Csurgói felnőttcsapatunk kezdő kerete a bajomi pályán:

https://www.facebook.com/mindorokkecsurgo

Beke Bence,Dingó Dániel,Beke Bálint,Bódis Gábor,Markos Péter,Boros Tamás,Holoda Martin,Fábián Levente,Kuti Ferenc,Tóth
Szabolcs,Kiss Máté.
cserék: Márkus Szilárd.
2020.10.17.(szombat): Csurgói TK-Kadarkút KSK
Ifi meccs: 1-1(1-1)
csurgói gólszerző: Losonczi Dávid 20'.
kadarkúti gólszerző: Bogdán Márió 33'.
Csurgói ificsapatunk ezzel a kezdővel volt a helyi pályánkon:
Márkus Szilárd,Nagy Bence,Horváth Dávid,Mónus Milán,Varga Zoltán,Losonczi Dávid,Kovács Dávid,Péntek József,Hadi Szabolcs,Orsós György,Jandzsó Gábor.
cserék: Nyerges Martin,Radák Barnabás,Szecsődi Róbert.
Felnőtt meccs: 1-4(0-2)
csurgói gólszerző: Holoda Martin 52'.
kadarkúti gólszerzők: Pandur Ádám 11',Kampf Róbert 17',Balogh Norbert 70',Kovács Tamás 79'.
Csurgói felnőttcsapatunk kezdő kerete a helyi pályánkon:
Beke Bence,Beke Bálint,Bódis Gábor,Markos Péter,Boros Tamás,Holoda Martin,Kuti Ferenc,Tóth Szabolcs,Tóth Dániel,Kiss Máté,Pákai Gergő.
cserék: Márkus Szilárd, Dingó Dániel, Soós Gábor, Huszka Ferenc, Fábián Levente.
HAJRÁ CSURGÓ!️
FÜSTÖS LÁSZLÓ
foci-hírszerkesztő

Cs rgó és Környéke
Csurgó és Környéke - Közéleti és
kulturális lap
Megjelenik (2020./10. szám):
2020. október 28.
Lapzárta:
minden hónap 20-án!
Kiadja:
IMCOM Marketing és Szolgáltató Bt.
Felelős kiadó:
Szabó Balázs - ügyvezető
Levélcím:
8840 Csurgó, Kossuth L. u. 1.
Telefon:
+36 30/480 2046

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

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

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

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

csurgo.hu/csurgoeskornyeke
A Csurgó és Környéke
Közéleti és kulturális lap
2020/10. száma a Nemzeti
Kulturális Alap támogatásával valósult meg.
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HIRDETÉS

kedvenc zenészeid koncertjei
#vigyazzunkegymasra
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