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Állásajánlat
Az újonnan megnyitásra kerülő Városi Uszoda gépész; medenceőr-úszómester; takarító; 
pénztáros-recepciós feladatkörök betöltésére munkatársakat keres!

A fényképes önéletrajzokat a polgarmester@csurgo.hu címre várjuk.
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Barátságot, szeretet, és örömöket szimboli-
záló húsvéti tojás díszíti Csurgó főterét a húsvé-
ti ünnepek alatt. A város szívében elhelyezett, 
jellegzetes Dráva menti tájakat ábrázoló motí-
vumokkal festett alkotás, egyúttal a közös hor-
vát-magyar barátságot is jelképezi.

2017. április 10-én, ünnepélyes keretek kö-
zött adták át a Kapronca-Körös megyéből Csur-
góra érkezett szívből jövő hímes tojást. Az óriás 
hímes tojás már szinte a világ összes táján meg-
jelent a húsvétot és a barátságot szimbolizálva.

Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy itt 
a határ mellett ápoljuk a hagyományainkat, Ma-
gyarországon a magyar hagyományokat és Hor-
vátországban a horvát tradíciókat. Ezért is örü-
lök annak, hogy nyitottak voltak arra a kérdésre, 
amit korábban megfogalmazott Csurgó Város 
Önkormányzata, miszerint a szívből jövő hímes 
tojást szerettük volna Csurgó főterén látni. Azon 
túl, hogy a horvát naiv festőknek a munkájáról 
van szó, azt gondolom, hogy a kiállított emlék-
tábla is mutatja, ez a kezdeményezés a békét és 

a barátságot is jelenti számunkra - mondta Füs-
tös János polgármester.

A hímes tojás sok mindennek a szimbóluma. 
Magának az életnek és az újjáéledésnek a szim-
bóluma is. Ezeket a hímes tojásokat a ránk jel-
lemző, mai festészeti motívumokkal próbáltuk 
meg díszíteni, hogy aztán azoknak adományoz-
zuk, akiket szeretünk, akiket kedvelünk - mondta 
Ivan Pal Kapronca-Körös megye alispánja. 

A szívből jövő óriás hímes tojások adományo-
zásának idén már 10 éves tradíciója van.

2007-ben fogant meg egy turisztikai egyesü-
letnél dolgozó fejében, hogy legyen egy olyan 
jellegzetes, specifikus hímes tojás, amely szim-
bolizálja egész Kapronca-Körös megyét. Nagyon 
örülök, hogy Párizs, Pécs, vagy esetleg New York 
után, itt az Önök városában, pont a 10. évfordu-
lón ünnepelhetünk, illetve adhatjuk át ezt a hí-
mes tojást - hangsúlyozta Vesna Haluga Horvát-
ország pécsi főkonzulátusának vezetője.                             

SZABÓ BALÁZS

Szívből jövő óriás hímes tojást 
kapott Csurgó

Történelmi parkunk új A 
Zarándokúton rendezvény so-
rozatának első alkalmán 2017. 
április 3.-án Vándorina azaz Ja-
kusovszki Dorina volt a vendé-
ge. A jó idő ellenére az emberek 
a rendezvényünket választották 
a kerti munka helyett.

Beszámolt 3500 km-es útjá-
nak szépségéről és megpróbál-
tatásairól és hogy miként fejlő-
dött a személyisége 5 országon 
és 168 napon át. Már a plakáton 
megjelent első mondat: Miért 
indul neki egy nő? Rengeteg 
hölgy látogatót vonzott, hisz 
a hallgatóság több mint fele 
hölgy volt. Résztvevők számá-
ra kiváló iránymutatást adott 
ahhoz, hogy sosem vagy elég 
gyenge, elég idős, és nem szá-
mít a nemed ahhoz, hogy vál-
toztass. Kiderült, Dorina kiváló 
cicazarándokos rajzaiból lehe-
tett vásárolni és kérés szerint 
ezt dedikálta.

Reméljük, hogy további ren-
dezvényeink is ilyen sikeresek 
lesznek.

TÖRTÉNELMI PARK

Jakusovszki Dorina 
volt Történelmi 
Parkunk vendége 

   F
oT

Ó:
 SZ

AB
Ó 

BA
LÁ

ZS

folytatás az első oldalról



3

Csurgó és Környéke • 2017 ÁPRILIS AKTUÁLIS

A nemzeti konzultációról tartott sajtó-
tájékoztatót 2017. április 28-án Szászfal-
vi László. A térség kereszténydemokrata 
országgyűlési képviselője a kérdőívek ki-
töltésének és visszaküldésének fontossá-
gára hívta fel a figyelmet és hangsúlyozta: 
eddig több mint 470.000 válasz érkezett 
már és interneten több mint 50 ezren vá-
laszolták meg ezeket a kérdőíveket, me-
lyeket május 20-ig lehet visszaküldeni.

- A napokban kerülnek postaládáink-
ba a kiküldött nemzeti konzultációs kér-
dőívek és arra szeretném kérni a magyar 
állampolgárokat, hogy akiknek fontos a 
nemzeti függetlenségünknek a megőrzé-
se, akiknek fontos a nemzeti szuverenitá-
sunknak a megőrzése, azok küldjék vissza 
ezeket a kérdőíveket kitöltve. Mind a kér-
dés tekintetében a magyar kormánynak 
és a kormány pártoknak nagyon határo-
zott álláspontja van, amelyeket az elmúlt 
években is képviseltünk. De ezekben a 
napokban is láttuk, tapasztaltuk és ebben 
az esztendőben döntő és komoly csatákra 
fog sor kerülni az Európai Unióban, azon 
belül, Brüsszellel és Brüsszellel szemben 
ezekben a kérdésekben és miközben a kor-
mánynak és a kormány pártoknak határo-
zott álláspontja van ezekről a kérdésekről, 
mégis nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a 
magyar állampolgárok, a magyar családok, 
a magyar választópolgárok kifejtsék né-
zeteiket ezekben a nagyon fontos kérdé-
sekben. Azt tapasztaltuk, azt tapasztaljuk, 
hogy Brüsszel egyre nagyobb mértékben 
szeretné a nemzet államoknak a kompe-
tenciáit, hatásköreit megszerezni, elven-
ni és ezáltal egy vízfej brüsszeli hatalom 

koncentrációt megvalósítani. Mi, a magyar 
kormány, illetve a magyar kormánypártok, 
nagyon határozottan ezzel szemben állunk 
és az az álláspontunk, az a véleményünk, 
hogy egy erős Európát, egy erős Európai 
Uniót csak erős nemzetállamok tudnak, 
csak erős tagországok tudnak létrehozni 
és megvalósítani és ezért tartjuk rendkívül 
fontosnak azt, hogy a magyar választó-
polgárok ezekre a kérdésekre mondják el 
a véleményüket, vagy ezekben a nagyon 
fontos ügyekben mondják el az álláspont-
jukat.

Az első ilyen kérdés a rezsicsökken-
tésről szól, tehát konkrétan arról, hogy a 
tagországok a nemzetállamok kezében 
maradhat-e a hatósági díjaknak, szolgálta-
tási díjaknak, díjak mértékének a megálla-
pítása, mint ahogy azt a magyar kormány 
az elmúlt években tette és ezzel tulajdon-
képpen azt a célunkat tudtuk megvalósíta-
ni, hogy miközben 6-7 esztendővel ezelőtt 
a legdrágább gázdíj volt Magyarországon 
és a legdrágább áramdíj, ehhez képest 
most nagyon nagy mértékben sikerült 
csökkenteni és tulajdonképpen Európá-
ban az egyik legolcsóbb gáz- és áramdíjat 
kell fizetni a magyar polgároknak. Brüsz-
szel, a brüsszeli bürokraták már konkrét 
javaslatokat tettek le az európai bizottság 
asztalára, tehát konkrét törvény javaslatok, 
szabályozási javaslatok vannak arra nézve, 
hogy ezt egységesítsék az Európai Unión 
belül. Tehát üzleti alapra akarják helyezni 
a rezsi díjaknak a fizetését és ezáltal a mul-
tiknak az akaratát, befolyását növelnék, 
ebből konkrétan az következik, hogy akkor 
Magyarországon is megszűnne a hatósági 

díj és a szolgáltatók fogják megállapítani 
ezeket a rezsidíjakat.

A második kérdés a biztonságunkról 
szól, az illegális migrációnak a megállítá-
sáról, tudjuk nagyon jól, hogy az illegális 
migráció összefüggésben van a terror-
cselekményekkel, a terrorizmus növeke-
désével. Nyugat Európának a biztonsága 
jelentős mértékben csökkent az elmúlt 
esztendőkben, szinte naponta, hetente, 
havonta történnek olyan terrorcselekmé-
nyek, amelyek sok száz embernek a halá-
lába kerültek már. Magyarország nagyon 
határozottan az illegális migráció ellen lé-
pett föl, kettős határzárat és jogi határvé-
delmet alkalmazunk, ugyanakkor továbbra 
sem állt le Brüsszel azzal a tervével, hogy 
kötelező betelepítési kvótát kíván megál-
lapítani. Éppen a napokban miniszterelnök 
úr Brüsszelben ezt a kérdést is érintette, 
illetve az európai parlamenti vitában erő-
sen támadták Magyarországot ebben a 
kérdésben. Azt gondoljuk, hogy a nemzeti 
szuverenitás körébe tartozik az, hogy az 
állam határait és az állampolgárok bizton-
ságát egy ország, egy állam tudja megvé-
deni, garantálni. Ezért nagyon fontos ez a 
kérdés és ez az ügy mindannyiunk számá-
ra, amelyben szintén kérjük az állampolgá-
roknak a véleményét és támogatását, hogy 
a kormány hatékonyan tudjon fellépni a 
magyar polgárok védelmében továbbra is 
az illegális migrációval szemben. Termé-
szetesen a legálisan érkező menekültekről 
gondoskodik a magyar állam, ugyanúgy, 
ahogy azt a nemzetközi szerződések és a 
magyar törvények is előírják.

A 3. és 4. kérdés tulajdonképpen azokról 
a civil szervezetekről szól, amelyeket Soros 
György finanszíroz egész Európában és az 
egész világon, amelyek az embercsempé-
szetet is elősegítik, itt ebben a térségben, 
Magyarországon, Magyarország közelében, 
Szerbiában, a Szerb határon, ahogyan lát-
tuk az elmúlt napokban Macedóniában is 
ezt a fellazító tevékenységet végzi. Illetve 
kikérjük az állampolgárok álláspontját ab-
ban is, hogy külföldről finanszírozott civil 
szervezetek tekintetében az átláthatóság 
megerősítését támogatják vagy nem. A 
kormány és a kormánypártok azon az állás-
ponton vannak, hogy a külföldről finanszí-
rozott civil szervezeteket átláthatóvá kell 
tenni és egy olyan fajta regisztrációt kell 
végezni és minden fel kell tüntetni ezt a 
fajta finanszírozást, amely mindenki szá-

A nemzeti konzultációról tartott sajtótájékoztatót Szászfalvi László 
országgyűlési képviselő
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mára nyilvános kell hogy legyen.
Az 5. és a 6. kérdés tekintetében szin-

tén a nemzeti szuverenitásunk megőrzésé-
ről van szó, hiszen a munkahely teremtés 
tekintetében az elmúlt években nagyon 
komoly sikereket ért el a kormány azzal a 
kormányzati gazdaságpolitikával, amely-
nek a következtében több mint 4,4 millió-
an dolgoznak most már Magyarországon 
és amelynek következtében az 2010 évi 
12%-os munkanélküliségről jelen pilla-
natban 4,3-4,2%-ra sikerült csökkenteni 
a munkanélküliségi rátát. Brüsszel ebbe is 
szeretne beleavatkozni.

A 6. kérdés pedig az adó mértékének 
a megállapításáról szól, mindannyian 
nagyon jól tudjuk azt, hogy a munkahe-
lyteremtés, a bérek erős mértékben ösz-
szefüggésben vannak az adó mértékének 
a megállapításával és az adórendszer ki-
alakításával, mi határozottan azon az állás-

ponton vagyunk, hogy mind a munkahely-
teremtés ösztönzését, gazdaságpolitikáját 
mindaz adó mértékének a megállapítá-
sát,az adópolitikát azt a nemzetállamok-
nak a saját hatáskörében kell tartani, hi-
szen számunkra létkérdés az, hogy minél 
több munkahely jöjjön létre, hogy bérek 
fokozatosan tudjanak, kiszámítható mó-
don növekedni és emelkedni és létkérdés, 
hogy az adókat folyamatosan csökkenteni 
tudjuk. Ezt pedig csak úgy tudjuk megva-
lósítani, hogyha a brüsszeli bürokratákat 
kilehet kerülni, illetve ha Brüsszel nem 
habzsolja be ezeket a hatásköröket, hanem 
megmarad a nemzetállamok, a tagorszá-
gok hatáskörében.

Mindezek tehát összefoglalásképpen, 
mind a 6 kérdés tulajdonképpen a nemzeti 
szuverenitásunkról szól, arról szól, hogy a 
függetlenségünket megtudjuk-e őrizni és 
arról szól, hogy saját hatáskörben mi ma-

gunk tudjunk ezekről a rendkívül fontos 
kérdésekről dönteni. Szeretném megkö-
szönni mindazoknak, akik már beküldték, 
elküldték a válaszlevelet a kitöltött kérdő-
íveket. Több mint 470.000 válasz érkezett 
már és interneten több mint 50 ezren vá-
laszolták meg ezeket a kérdőíveket, május 
20-áig lehet visszaküldeni, beküldeni eze-
ket a kérdőíveket, arra szeretném bíztatni, 
bátorítani minden magyar választópolgárt, 
minden magyar családot, hogy ezeket a 
kérdőíveket küldjék vissza és a szavaza-
tukkal illetve az álláspontjukkal támogas-
sák a magyar kormánynak a küzdelmét 
azért, hogy ezekben a rendkívül fontos 
kérdésekben amely mindannyiunkat érint, 
ezekben a kérdésekben megtudjuk védeni 
a saját álláspontunkat és ezáltal megtud-
juk védeni Magyarország önállóságát és 
függetlenségét.

SZB

Ha Nemespátró körül egy jó 10 kilométer körüli kört rajzol-
nánk, ebbe olyan községek kerülnének, amelyek evangélikus val-
lású lakossága a két világháború között meghaladta a 8000 főt. 
E délnyugat somogyi települések múltjának feltárásában megkü-
lönböztetett figyelmet kell fordítani a reformációra. Az életképes 
gazdasági fejlődés, a polgárosodás terén az evangélikus közössé-
gek élen jártak. E határ közeli települések a trianoni trauma után 
is talpra tudtak állni, és a XX. század harmincas éveiben a csurgói 
volt a megye egyik legfejlettebbnek tekinthető, legsűrűbben la-
kott járása.

Bár 1948. augusztus 1-jén Zalához csatolták Liszó, Pat, Sand, 
1950. június 1-jén Nemespátró és Surd településeket, a so-
mogy-zalai, illetve kaposvári egyházmegye kebelében maradtak 
mind az evangélikus, a református és római katolikus gyülekeze-
tek, mintegy ezzel is bizonyítva közös múltjukból táplálkozó sor-
sközösségüket

Somogy vármegye mindkét artikuláris helye, Surd és Iharos-
berény is e körön belül van. Ráadásul surdi lelkipásztor, Kuzmics 
István fordította le elsőként vend nyelvre az Újszövetséget.

Ha nem lenne a reformáció ötszázéves évfordulója az idei, ak-
kor is nagyobb figyelmet érdemelne a falvak életét, fejlődését 
meghatározó lelki, hitéleti háttér, de  ma, 100 év múltán is kezünk-
be vehetjük Mesterházy Sándor Nemespátrón ötven évig (1885-
től 1935-ig) szolgáló lelkipásztor 1917-ben írt pályadíjnyertes A 
somogyi ágostai hitvallású evangélikus keresztyén egyházmegye 
története című  1932-ben  Nagykanizsán könyv alakban is meg-
jelent művét, a gyülekezeti tagok, tisztségviselők, lelkipásztorok, 
tanítók százainak felvonultatásával, és hitelesebben elevenedik 
meg az előző négy évszázad is. A Dunántúli evangélikus egyház-
kerület 1917. évi soproni jubiláris közgyűlése munkáját méltán 
tüntette ki pályadíjjal.

Csurgón öt templomában 1988-tól minden évben, 1994-től 
hatodikként az újra indult református gimnáziumban is a Krisztus- 
hívők egységéért megrendezett ökumenikus imahét igazi lelki, 
hitéleti ünnep, közelebb hozza az evangélikus, református, római 

katolikus felekezeteket. Mesterházy Sándor nyomán a reformáció 
gyökereihez, Luther Márton hittételeihez is könnyebben eljutunk, 
és segít megtisztítani az akár csak az elmúlt száz évben rárakódott 
előítéletektől, tévtanoktól. Száz éve a világháború frontvonalain, 
a lövészárkokban mindenki testvéribb közösségben élte meg a 
karácsonyt, a húsvétot, az otthon maradottak megpróbáltatásait, 
gyászát is közösen viselték. 

A nagy reformátor, Luther Márton egyházalapítói szerepét tisz-
tán jelöli ki: „Nem akart ő az egyházból kiválni, de az Egyháznak 
a Szentírás útmutatása szerinti megjavítását kívánta. Mikor azon-
ban a római pápa őt és társait kiátkozta, akkor kilépett a róm. Kath. 
Egyházból”.

Könyvének előszava pedig a százoldalas könyv tartalmi, lel-
ki felvezetése: „Nekünk, protestánsoknak nagyon nevezetes az 
1917. esztendő. Ugyanis ezelőtt négyszáz évvel, 1517. október 
hó 31-én történt, hogy doktor Luther Márton a bűnbocsátó cédu-
lák árulása ellen írt 95 tételét a wittenbergi vártemplom ajtajára 
kiszögezte, és ez által megkezdte a reformációnak, a hitjavításnak 
szent munkáját. Bár most ez a véres világháború úgyszólván min-
den gondolatunkat leköti, és akaraterőnket édes Magyar hazánk 
védelmében, szolgálatában, diadalra juttatásában igénybe veszi, 
mégis arra is indíttatva érezzük magunkat, hogy most, a reformá-
ció négyszáz éves évfordulója alkalmával visszatekintsünk a rég-
múlt időkbe, és megemlékezzünk azokról, melyek dr. Luther Már-
ton kalapácsütései óta a közelben és a messze távolban e mostani 
jubiláris évfordulóig történtek.”

A több, mint 800 éve megszerzett nemesi kiváltságaira ma is 
büszke Nemespátró az utolsó Árpád-házi királytól, III. Andrástól 
kapott nemességet, és 1719. június 16-án III. Károlytól, éppen a 
protestánsok vallásüldözése idején ennek megerősítését is elér-
te. 1681-ben az artikuláris helyek kijelölésekor (a protestánsok 
csak itt gyakorolhatták nyilvánosan vallásukat) még török kézen 
volt. 1690-ben szabadult fel, de 1714-ben a szomszédos surdi 
gyülekezeten, mint artikuláris helyen kívül nem tarthattak nyil-
vános istentiszteleteket.1731-ben mégis templomot építettek. 

Nemespátró a reformáció egyik somogyi bölcsője
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1783-ban, 3 évvel a türelmi rendelet kihirdetése előtt a Helytar-
tótanács lehetőséget biztosított önálló gyülekezet felállítására.

Nemespátró Árpádkori magyar település, de a török pusztítás 
után- ebben is nagy segítségünkre van a kónyv-  a „vend evangé-
likusok, kik Vas vármegyéből a vallásüldözések elől menekülvén, 
azért telepedtek le e vidék több falujában, Liszóban, Porrogon, 
Sandon, Iharosberényben, Vésén stb., hogy ev, vallásukat. szaba-
don gyakorolhassák.”

Hamar elmagyarosodtak. Annak kiderítése is nyelvészeti kihí-
vás lenne, hogy ezek a községek mely szomszéd település lakóitól 
tanultak meg magyarul. „Mivel az 1720. év táján az egyházmegye 
területén letelepedett vend nyelvű hitsorsosok utódai egy század 
elmúltával jóformán megmagyarosodtak, azért az 1830-ban tar-
tott esperességi gyűlés kimondatta, hogy a lelkészek és a tanítók 
”ennek utána, mivelhogy egyébiránt is a hallgatók ezen megyé-
ben tudják és értik a magyar nyelvet, a vandalus nyelven tartani 
szokott templomi isteni tiszteletet megszüntetni szoros köteles-
ségüknek tartsák, az iskolába járó gyermekeket pedig vandalus 
nyelven tanítani meg ne merészeljék.”

Arról is olvashatunk, hogy 1817-ben a somogyi gyülekezetek 
is belekapcsolódtak a reformáció háromszázados évfordulóját 
ünneplő protestánsok jubiláris ünnepségébe, és templomaikban 
a Szentháromság ünnepe utáni XXII-ik vasárnapon tartották az 

ünnepi istentiszteletet. A lelkészek főpásztori intézkedés folytán 
Zsid.10. 23- 27. alapján prédikáltak és a híveknek serege minde-
nütt felbuzdult Krisztus egyházának építésére.

E települések gyülekezetek történetének feltárásában alap-
munkának számít Dr. Jáni János: A Somogy- Zalai Evangélikus 
Egyházmegye gyülekezeteinek története, Kaposvár, 2004. című 
nagyszerű kónyve. Hiányérzetünk mégis jogos, hiszen a II. világ-
háború utáni határsáv, a kitelepítés, a termelőszövetkezetek erő-
szakos szervezése felgyorsította e közösségek bomlását, szétszó-
rattatásukat eredményezte. Erről, valamint a Vas megyei vendek 
Somogyba telepítéséről alig olvashatunk.

Megújulás Porrogszentkirályon címmel a gyülekezet egész 
évi programmal készül. Az év még visszalevő alkalmait jó szívvel 
ajánljuk:

Május 7: Luther lelkisége
Május 21. Orgonakoncert
Június 10. Emléktábla- avatás Dr. Hafenscher Károly 
szolgálatával.
Szeptember: Hangverseny
Október 8. Újpesti baptista harangzenekar
Október 31. Istentisztelet, faültetés.  

                                                                                               H.J.

Anya születik
„Szeretetük átlát a hegyeken, hétmér-

földes csizmával lépked a szeretetük, s egy 
léghajót elkormányoznak a szeretet erejé-
vel, ha rajta utazik a gyermekük.”

Örkény István

Két csík a terhességi teszten…így kez-
dődött. Nem érte meglepetésként, mégis 
megijedt egy kicsit. Gyereke lesz. Ízlel-
gette a szót, ANYA. Eddig csak önmagával 
kellett foglalkoznia, a saját életével, prob-
lémáival, vágyaival, mostantól felelős lesz. 
Felelős lesz egy másik életért. A kérdés, 
amely talán másban felmerült volna, hogy 
„ilyen fiatalon”, hogy „élni, bulizni kellene 
még”, hogy „hova, mire szülöd, a mai vi-
lágban” szerencsére benne és párjában fel 
sem merült. Bár nem akart még senkinek 
beszélni róla, ő már minden este kezét a 
hasára fektette, arcán mosollyal aludt el, 
és minden reggel újra és újra rádöbbenve 
állapotára titokzatos arccal ébredt. Nem 
volt rosszul, ahogy oly sokan figyelmez-
tették rá. Talán, mert a kis jövevény tudta, 
hogy jó helyre érkezik, nem bolydította fel 
a neki otthont adó testet. Aztán eljött a 
pillanat, mikor már nem csak ábrándozott, 
saját fülével hallotta a számára oly kedves 
hangokat és láthatta az apró kis lényt, aki-
vel osztozik saját testén. Ami ettől kezdve 
olyan változásokon ment át, amelyet előt-
te el sem tudott képzelni. Szűk lett a póló, 
a nadrág…Sokszor belényilalt a kérdés, 

vajon minden rendben van? Ott van –e 
még? Egészséges a pocakjában növő apró 
ember? De mindannyiszor megnyugodott, 
hiszen a fejlett technika, orvostudomány 
mindent rendben talált. Teltek a napok, 
hetek, sokszor beszélgettek…bár a baba 
inkább hallgatott. Aztán egyszer valami 
apró mocorgásra lett figyelmes. Eleinte el 
sem hitte, azt gondolta csak a túlfűtött ér-
zékei játszanak vele. Hamarosan azonban 
nem volt kérdés, ettől kezdve tudta, hogy 
már nem csak magának mesél. Végre pár-
ja keze is megérezte, mit eddig rejtve volt 
előtte. Mivel már jól látható volt állapota, 
büszkén járt-kelt. Nem szerette, ha meg-
kérdezték: terhes? Ő mindig kijavította: 
áldott állapotban vagyok! S közben mindig 
mosolygott. Boldogan nézte a 3D-s videót. 
Sokan tanácsokkal látták el, sokan mesél-
ték szülésélményeiket, hogy így volt, vagy 
úgy…(ez kicsit megijesztette). Ő tanult! 
Olvasott, kérdezett, és sok-sok szép szü-
letésvideót nézett. Így aztán tudta, hogy a 
születés a babának is nehéz, az anya dol-
ga már itt is a segítés. Majd ahogy haladt 
előre az idő, teste elnehezült, sokszor se-
gítségére szorult. Eljött az utolsó hónap. 
A babaszoba már készen állt, várta már 
lakóját a megvetett babaágy. A születést 
párjával együtt tervezgették…Végre eljött 
a nap, mikor találkozhattak. Izgalommal 
telve, aggódva indultak a nagy útra. Persze 
tudta, mi vár ott rá, de a valóság minden 

elképzelését felülmúlta. A szülőszoba fé-
mes fényében a kilenc hónap minden vá-
rakozása összesűrűsödött. Míg a kis jöve-
vény megérkezett, még a percek is órának 
teltek. Sokszor érezte, hogy nincs tovább, 
hogy ennél több fájdalmat már nem bír 
ki, de ilyenkor mindig arra gondolt, hogy 
mindegy mennyi idő telik el fájdalommal, 
csak végre már láthassa, hallhassa, magá-
hoz ölelhesse gyermekét! Ahogy tervezte, 
magát nem kímélve segítette gyermeke 
születését. Egy utolsó, őrjítő fájdalom, si-
koly…aztán a várva várt felsírt. A könnyek 
fátyolán át magához emelte, s érezte, sor-
sa beteljesedett. A karjaiban tartotta őt, s 
tudta, hogy érte mindenre képes lesz, min-
dent elvisel, és mindent megtesz. Ölelték 
egy mást hárman, anya, apa és a gyermek, 
akivel együtt a család is megszületett. 
Ahogy gyermeke mohón a mellét keresve 
szemébe nézett, tekintetük összekapcso-
lódott, kitágult előtte a világ - mint egy 
időutazás - meglátta benne önnön magát. 

Látta, ahogy gyermeke növekszik. 
Ahogy fordul, felül, mászik, majd elindul. Ő 
mindvégig szinte lázasan figyelte. Ott volt, 
ha elesett, ha fázott, ha megéhezett. Ölel-
te, ha arra vágyott. Kísérte az óvodába, is-
kolába, segítette a tanulásban. Serülőként 
harcot vívva, rávezette a jó útra. Ifjúként is 
mellette volt, vigasztalt, ha bánatos volt, 
ha igazságtalannak érezte a sorsot, ő min-
dig csak megnyugtatott. Bölcsen hagyta, 
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Pályázat „Millenniumi logó készítésére”

Csurgó Város Önkormányzata pályázatot ír ki az ezeréves ese-
ménysorozat alkalmából a város millenniumi logójának megter-
vezésére. Csurgó 2019-ben ünnepli okleveles említésének 1000 
éves évfordulóját, ebből az alkalomból egy egyedi és jellemző 
arculatot, logót szeretnénk kialakítani a kiadványainkon, minden 
elkészülő dokumentumon, emléktárgyainkon. A logó valamilyen 
módon tartalmazza a város jelenlegi címerét, utalást az ezer éves 
évfordulóra, esetleg a város mai jelképeit.

A pályázat célja: Csurgó Város millenniumára logó készítése.
A pályázat kiírója: Csurgó Város Képviselő-testülete
A pályázat lebonyolítója: Csurgó Város Önkormányzata Millen-

niumi Bizottsága
A pályázat beküldésének határideje: 2017. május 26. péntek 

12:00 óra
Pályázók köre: bárki, akit a tervező grafika érdekel

A pályázati feltételek:
• Egy pályázó max. 1 pályázatot nyújthat be
• A logó megtervezésénél figyelembe kell venni, hogy online 

és offline megjelenésre is alkalmas legyen
• A pályázaton indulók nyilatkoznak egyfelől, hogy a beadott 

munkák eredeti szellemi tulajdonukat képezi, ahhoz harmadik 
félnek nem fűződik joga, másfelől hogy a fenti díjazásért a nyer-
tes pályamű felhasználási jogát tér- és időbeli korlátozások nél-
kül átadják Csurgó Város Önkormányzata részére

• A pályázók a legfontosabb adataikat és elérhetőségüket (Név, 
lakcím, adószám, e-mail-cím) a pályázattal együtt küldjék be.

• A pályázaton a Millenniumi Bizottság tagjai és családtagjai 
nem indulhatnak.

• A pályázó e-mailben és kinyomtatva postai úton is küldje be 
a pályaműveket az alábbi címekre:

Csurgó Város Önkormányzata Millenniumi Bizottsága Logópá-
lyázat

8840 Csurgó, Széchenyi tér 2. ; E-mail: hivatal@csurgo.hu

Zsűri: A beérkezett pályaműveket Csurgó Város Önkormányza-
ta Millenniumi Bizottsága bírálja el.

Díjazás: A kiválasztott pályamunka alkotója 50.000 Ft kész-
pénz díjazásban részesül.

Pályázat ütemezése
• A pályázat meghirdetésének napja: 2017. április 28.
• A pályázatok beküldésének határideje: 2017. május 26. pén-

tek 12.00 óra
• Pályázatok elbírálásának határideje: 2017. június 12.
• Pályázók értesítésének határideje: 2017. június 16.
A pályázókat Csurgó Város Önkormányzata Millenniumi Bizott-

sága e-mailban értesíti a pályázat eredményéről.

had válasszon, munkát, társat, majd ő örült 
legjobban az unokáknak. Ahol tudott ott 
segített, pedig ahogy az idő elszállt, meg-
öregedett. Utoljára magát látta a gyermeki 
szempárba, neki kellett segíteni, őt kellett 

most ápolgatni. Öreg kezét fia simogatta, 
aki édesanyját a tőle hallott szép mesével 
álomba ringatta. 

Majd mintha egy álomból ébredne fel, 
a csöpp gyermek szemétől csak nehezen 

vált el. De ettől kezdve mindig tudta, hogy 
egy ANYÁnak  mi a dolga!

BV

A csurgói római katolikus egyházközségek homokkomáromi 
zarándoklata

A Szent Ferenc Zarándokközösség többszöri hívásnak eleget téve Bálint 
Gábor atya vezetésével, és a csurgói római katolikus plébániák tagjai részt 
vettek azon a gyalogos zarándoklaton, melyet a közösség 2013 augusztusa 
óta minden hónap 13. –án megszervez. A zarándoklat célja a mélyebb lelki 
élet megvalósítása, miközben természetesen közösség is formálódik Isten 
nevében. A csurgói zarándokok autóbusszal érkeztek a kiskanizsai induló-
helyre, ahonnan gyalogosan indultak el a homokkomáromi kegytemplomig. 
Útjuk imádkozással telt. A zarándoklóknak lehetősége volt a szentgyónást 
is elvégezni, majd homokkomáromi templomban szentmisén vettek részt. A 
zarándoklat Bálint Gábor atya reményei szerint rendszeressé válhat, tervei 
között immár távolabbi zarándokhelyek meglátogatása is szerepel.

BV
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Jó estét kívánok! Megjöttek a gyékényesi nótások!

Hogy alakult meg a nótakör?
- Hát ez igazából úgy kezdő-
dött, hogy volt egy jó baráti 
társaság, akikkel együtt jártunk 
a hegybe dolgozni… a munka 
mellett mindig megjár egy kis 
pihenés is, borozgattunk, pör-
költet főztünk, és aztán per-
sze ilyenkor nótázgattunk is. 
10 éve egy ilyen alkalommal 
pattant ki az ötlet, a nótakör 
megalakítása. Elkezdtünk gon-
dolkodni, és összegyűjtöttük, 
hogy kikre lehetne számíta-
ni. Az ötletet tettek követték, 
ezeket az embereket levélben 
értesítettük. Akik közülük úgy 
gondolták, hogy részt venné-
nek egy ilyen kezdeményezés-
ben, azok között meghirdettük 
az első próbát.

Hogy zajlott az első találko-
zás?
- Természetesen megadtuk a 
módját, hiszen az első próbát 
egy finom körömpörkölt és jó 

bor társaságában tartottuk. Ez 
már az alaphangulatot meg-
adta. 12 taggal indultunk. A 
nótakör akkori vezetését is 
megválasztottuk, Horváth Já-
nos (Bodó) lett az elnök és jó-
magam a helyettes.

Milyen célokat tűztetek ma-
gatok elé?
- Mi úgy éreztük és érezzük ma 
is, hogy van erre igény. Férfi 
nótakörrel nem nagyon talál-
koztunk. Természetesen a fel-
lépések vállalása volt az elsőd-
leges célunk.

Mennyit gyakoroltok?
- Ez felkérés illetve fellépés-
függő. Általában havonta 4-5 
alkalommal találkozunk, de 
fellépések előtt gyakrabban. 
Fontos a repertoár összeállítá-
sa, hiszen ezt mindig az adott 
alkalom határozza meg. A fel-
lépésekről mindig közösen 
döntünk, mivel szakmai veze-

tőnk – karvezetőnk – nincs. A 
kiválasztott dalokat vagy tudja 
valamelyikünk a körből, vagy 
meghallgatás után, a kottából 
tanuljuk meg őket.

Pár éve egyesületté alakult 
át a Gyékényesi Nótakör.
- Igen, az új nevünket Gyé-
kényesi Nótakör és Hagyo-
mányőrző Egyesületként je-
gyeztettük be a cégbíróságon, 
azzal a nem titkolt szándékkal, 
hogy fellépéseinket, és nóta-
kör működésének finanszíro-
zását pályázati forrásokkal is 
tudjuk támogatni. Az egyesület 
elnökének Kisiván Istvánt, el-
nökségi tagoknak pedig Hor-
váth Jánost és Horváth Józsefet 
választottuk. Sajnos, bár több 
pályázatot is adtunk be azóta, 
nyerni még nem sikerült, így 
a nótakör továbbra is önfinan-
szírozással működik. Itt szeret-
ném megemlíteni Miklós Tibor 
nevét, aki akár a fellépések fo-

tózásában, akár az adminisztrá-
ciós ügyek intézésében, nagy 
segítségére van a nótakörnek.

Milyen emlékezetes fellépé-
sei vannak a nótakörnek?
- Kedves emlék marad, amikor 
Csurgón egy baráti felkérésre 
egy furgonban „krumplis" zsá-
kok közti utazás után a 82 éves 
Ureczky mamának eldalolhat-
tuk kedvenc nótáját: A mi öreg 
Bodri kutyánk-címűt...könnye-
ket csalva szemébe.
Sopronban az András-pince tu-
lajdonosa és vendégei azóta is 
örömmel emlegetik azt a dél-
utánt, amikor a nótaköri kirán-
dulás keretében ott mulatott 
a csapat. Vagy Badacsonyban, 
ahol a boros standoknál csak 
az első kancsó bor ára terhel-
te számlájukat, ugyanis több 
száz magyar és külföldi turista 
gyorsan lefedte az üres helye-
ket, csillogó vörös és fehér ne-
dűvel, elismerésük jeleként, a 
vendéglátósok nagy örömére.

Több megmérettetésen is 
részt vettetek.
- Igen, fontos mérföldkő volt 
a kör életében, hogy a „Népek 
Tánca, Népek Zenéje!" Orszá-
gos Döntőin Harkányban arany, 
Szegeden kiemelt arany mi-
nősítést kapott a szakavatott 
zsűritől.

Külföldön jártatok a nóta-
körrel?
- Igen, egy versenyen való 
eredményes szereplésért er-
délyi utazást nyertünk. Nagyon 
szép élményeink voltak ott, hi-
szen amerre mentünk, ott éne-
ketünk…mindegy volt, hogy az 
egy magyar város főtere, vagy 
falu kis utcája, vagy akár egy 
magyar emlékmű. Mindenhol 
nagy szeretettel fogadtak és 
hallgattak bennünket.

Milyen terveitek vannak?
- Szeretnénk az ország távo-
labb eső részein is bemutat-
kozni a nótakörrel…Jövőre a 

Tíz év, 84 helyszín, közel 250 fellépés…A Gyékényesi Nótakörnek köszönhetően - a 2006-os 
megalakulása óta - fellépéseik alkalmával Gyékényest, az ország számos vidékén ismerhették 

meg,öregbítve a faluról alkotott pozitív megítélést. Legutóbb a csurgói Kossuth Vacsorán hallhat-
tuk Őket, és azt hiszem a jelenlevők egyetértésével írhatom le, a férfikórus emlékezetes pillana-
tokat varázsolt a Festetics Major nagytermébe. Beszélgetésemet Horváth Sándorral, a II. Rákóczi 

Ferenc Általános Iskola testnevelő tanárával, a nótakör egyik alapító tagjával készítettem.



Csurgó és Környéke • 2017 ÁPRILIS

8

INTERJÚ

Nyitva tartás:

hétfő, kedd, csütörtök, 
péntek, szombat: 

06:00-tól - 14:00-ig

vasárnap: 
06:00-tól - 11:00-ig

Szerda és szombat 
kiemelt piaci napok!

Csurgó Városi Kispiac

Vásárolna, vagy eladná termékeit?

Monori Országos Borfesztivá-
lon is reményeink szerint részt 
vehetünk, ahova sajnos idén 
anyagi okokból nem sikerült 
eljutni. Szakmai szempontból 
is tervezzük az előre lépést, 
szeretnénk a KÓTA minősítést 
megszerezni. (A KÓTA egy kul-
turális és művelődési felada-
tokat ellátó szakmai szövetség. 
Országos hatáskörű, a legna-
gyobb kórus- és népzenei adat-
bázissal rendelkező, szakmai 
minősítéseket kiadó szervezet. 
a szerk.)

Idén februárban ünnepeltétek 
a nótakör 10 éves fennállá-
sát. Hogy zajlott az ünnepség?
- Több mint két hónapos felké-
szülés, szervezés után érkezett 
el a nagy nap az egyesületünk 

számára. Mindent elkövettünk 
annak érdekében, hogy a közel 
180 vendég felejthetetlen él-
ményekkel távozzon.
Kisiván István polgármester 
köszöntőjében a nótakörnek a 
falu életében betöltött fontos 
szerepét hangsúlyozta, majd 
bemutattuk az egyesület 10 
évi munkáját. A nótakör tag-
jainak dalcsokra után a sztár-
vendégek következtek: Fényes 
György (1984-ben „Nyílik a 
rózsa"- nóta verseny egyik 
győztese, Magyar Érdemke-
reszt kitüntetettje), majd Budai 
Beatrix (2007-ben a Nefelejcs 
nótaverseny győztese, 2013-
ban a Magyar Nóta Olimpián az 
Év Énekesnője). A talpalávalót 
Sárközi Béla Köztársasági-díjas 
prímás és zenekara húzta. Nagy 

sikerrel lépett fel az őrtilosi 
Szelence Dalkör és a nótakör 
U-2-es kölyökcsapatából a hét 
éves Kosztelecz Kira.
A dalárda tagjai közül a buda-
pesti zenekar közreműködé-
sével Berlász Géza, Horváth 
József és Horváth Sándor éne-
kelte el kedvenc nótáit.
A fellépés egy közös éneklés-
sel zárult a közönség bevoná-
sával, majd a hajnalig tartó bál 
talpalávalóját az Aranyi-csapat 
Gold zekekara adta.
A rendezvényen jubileumi pó-
lót és cd-t lehetett vásárolni, 
melyen a nótakör 36 kedves 
nótája szerepel. 

- Van –e utánpótlás?
- Hát bizony azt nagyon vár-
nánk…várnánk azoknak a mula-

tóskedvű, éneklő fiataloknak a 
jelentkezését, akik tiszta szív-
vel ápolnák hagyományinkat, 
hogy tovább tudjuk valakinek 
adni ezt az örökséget.

A Gyékényesi Nótakör és 
Hagyományőrző Egyesület 
tagjai: Berlász Géza, Horváth 
József, Horváth János, Kisiván 
István, Kisiván Pál, Pálfi István, 
Teszlák János

Hosszabb-rövidebb ideig 
részt vettek a közös munkában: 
Cenkvári Gyula, Horváth József, 
Dömötörffy Zoltán, Száraz Já-
nos, Dr. Iváncsics Nándor. 

További eredményes mű-
ködést és szereplést kívánunk 
nekik! 

BV
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2017. április 05.

Sikeres rajzpályázat!

A Kolping Nagyváthy János Gimnázium, 
Szakgimnázium és Szakközépiskola által 
rendezett Nagyváthy-napon (2017.03.28.) 
a korábban kiírt rajzpályázat eredményhir-
detésére is sor került. Ezen iskolánk tanu-
lói: 

Bogdán Viktória és Orsós Kinga pályá-
zatukkal II. helyezést értek el.

Gratulálunk sikerükhöz!

2017. április 4-6-7. 

Húsvéti előkészület a Városi 
Múzeumban 

Április első hetében az 1-3. osztályosok, 
majd a 4. és a 2. osztályosok vendégesked-
tek a Csurgó Város Helytörténeti Gyűjte-
ményének húsvétváró foglalkozásán. 

Nagyon szép festett tojások készültek, 
diákjaink lelkesen vettek részt a készülő-
désben. Köszönjük a Múzeum dolgozóinak 
és a tanító néniknek a segítő közreműkö-
dést!

2017. április 10.

Mosógépet nyertünk!!!
A Victoria a Gyermekekért Egészség-

védelmi Közhasznú Alapítvány 2017. feb-
ruár 2-án megjelent pályázati kiírására 
benyújtott pályázatunkat a kuratórium 
2017. március 31. napján megtartott ülé-
sén elbírálta, bruttó 112 990 Ft összeggel 
támogatja a megpályázott eszköz megvá-
sárlását.

Köszönjük a támogatást!

2017. április 19.

Diákjaink fellépésen jártak a 
Történelmi Parkban

Az „Együtt Egymásért a Roma kultúra 
ünnepén” rendezvényen szerepeltek di-
ákjaink. 

Az Arany-emlékév kapcsán Arany János: 
Pázmán lovag című balladáját vitték színre 
nagy sikerrel. A nagyobbak szerepjátékban 
jeleskedtek, a kisebbek középkori tánccal 
mutatkoztak be. Juhainé Kovács Ágnes, 
Dergecz Veronika és Dergecz Dezsőné pe-
dagógusainknak köszönjük a segítő közre-
működést. 

A Történelmi Parkban több szülő, nagy-
szülő láthatta gyermeke fellépését. A ren-
dezők ajándékkal köszönték meg minden 
tanulónknak a jelenlétet.

2017. április 19.

Alsós diákjaink ismét báb-
színházban jártak, Fabók 
Mancsi Bábszínházában.

Egyszerre egyszemélyes és sokszerep-
lős színház az, amit Fabók Mariann ebből 
a székely népmeséből létrehozott. Egy-
személyes, hiszen ő a mesemondó, és ő 
ad életet valamennyi szereplőnek: a me-
nyecskének és férjének, az ördögnek és az 
ördög eszén túljáró legénynek, no meg a 
két királylánynak.

A kedvesen bumfordi bábokat Lellei 
Pál tervezte, népmeséhez és a díszlethez 
illően rusztikus anyagokat, a paraszti kul-
túrából ismert tárgyakat (különböző fonott 
kosarakat, fából faragott villákat stb.) fel-
használva.

2017. április 22. 

A Szülői Szervezet által szer-
vezett bálon mulattunk

Köszönetet mondunk TÁMOGATÓINK-
NAK, a Szülői Szervezetnek - Márkusné 
Szí Annamáriának és iskolánk DT segítő 
tanárának - Juhainé Kovács Ágnesnek és 
segítőinek a bál gondos szervezéséért és 
a remek hangulatért, a rangos tombolatár-
gyakért!

2017. április 24-28.

Fenntarthatósági témahét a 
Rákócziban

„A környezet védelme és a fenntartha-
tóság érdekében egyre több civil, szer-
vezet és önkormányzat tesz lépéseket, 
kezdeményezéseket. Globális felmelege-
dés, vízhiány, csökkenő energiakészlet, 
klímaváltozás. Ezek a veszélyek fenyegetik 
Földünket, ha gyorsan nem változtatunk 
szemléletünkön és magatartásunkon. A 
szemléletváltásra a gyermekek a legfo-
gékonyabbak, épp ezért fontos, hogy már 
iskolás korban megismerjék a téma fontos-
ságát és felfigyeljenek személyes érintett-
ségükre, hiszen kis odafigyeléssel ők is so-
kat tehetnek a Föld védelméért.” https://
www.fenntarthatosagi.temahet.hu

Iskolánkban ezen a héten minden ta-
nítási napon minden osztály külön vagy 
csoportosan részesült a környezettudatos 
szemléletformálásban.

Tanórákon projektmunkák készültek. 
Alsó tagozaton a vízhez való kötődést, a 
vizek védelmét taglalták diákjaink, felső 
tagozaton a különböző országok népeinek 
táplálkozási szokásait dolgozták fel az osz-
tályok. A délutánok is az újrahasznosítás-
ról, a szemét szelektív gyűjtéséről szóltak. 
Érdemes megnézni a születő kézműves 
alkotásokat.

Közben Csurgó iskolánkhoz közel eső 
utcáin szemetet szedtünk, saját környe-
zetünket próbáltuk még szebbé varázsol-
ni. Virágoskertet építettünk, palántákat 
ültettünk, magokat vetettünk. Az iskolánk 
területén áthaladó Máriás patak „tudomá-
nyos” vizsgálatára és tisztítására is vállal-
koztunk.

Kívánjuk, hogy gyermekeink valóban 
érezzék át környezetük élhető állapotban 
való meg- és fenntartásának szükségessé-
gét. Szeretnénk, ha saját lakókörnyezetük 
építésének, szépítésének igénye belső 
szükségletükké válna.

Füstösné Ábrahám Judit  
mb. tagintézmény-vezető 

Hírek a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolából
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Zorja, zorja, beli dan, Stanite se gospodar…
Hajnal, hajnal, fényes nap, Keljenek fel gazduram…

Eperjessy Ernő őrtilosi gyűjtésből szár-
mazik annak a kétnyelvű, horvát–magyar 
népdalnak az első két sora, mely sok egyéb 
mellett bizonyítja térségünk és a Drá-
va-mente két szomszédos népének évszá-
zadok óta tartó együtt és egymás mellett 
élését. Az ilyen egy dallamra, de két nyel-
vű szöveggel is rendelkező népdalok csak 
ott keletkezhettek, ahol a két nép egy szo-
ros közösségben, folyamatosan élte meg 
az ünnepeket és a mindennapokat is.

A szomszédos magyar-horvát megyék 
területei sokat változtak változtak az el-
múlt évszázadok folyamán. Somogy és 
Zala megye határai mélyebben nyúltak 
horvát területekre. Így az államigazgatás 
és település rendezési jogkörök is az adott 
megy illetékessége szerint változtak.

Az 1835. november 21-én, a Kolozsvá-
rott nyomtatott Erdélyi Híradó terjedelmes 
cikkben számolt be a Dráva partján Őrti-
lossal szemben lévő Új Légrád település 
szerkezetét kialakító somogyvármegyét 
képviselő, csurgói és környékbeli előkelő-
ségek munkájáról.

Gróf Festetics László csurgói földes ura-
ság, a vármegye részéről a porrogi Hoch-
reiter Ambrus főbíró, Péry Ignácz táblabíró 
és Török Miklós tiszti földmérő Ó-Légrád 
lakosaival együtt jelölte ki a 10 holdas 
piac, a lakóházak, az egyházi ingatlanok, és 
a városháza, a település szerkezetét máig 
is meghatározó elhelyezkedéseit.

Hasonlóan, az egyházmegyék határai is 
másként helyezkedtek el. Az 1700-as évek 
elején a berzencei, babócsai, majd a csur-
gói plébánia is a zágrábi egyházmegyéhez 
tartozott. Egészen 1778-79-ig, mikor is az 
újjászerveződött Veszprémi egyházmegye 
rendezte a határokat a mai állapotok sze-
rint.

Csurgó és környékének legnagyobb bir-
tokos és jótevő családja, a horvát gyökerű 
Festeticsek is a horvátországi Turopoljé-
ből származtatták magukat. Mégis a So-
mogy-zalai térség legnagyobb gazdasági 
és kulturális értékeket létrehozó családja-
ként tartjuk számon őket.

Különösen meghatározó szereppel 
bírtak Csurgó fejlődésére. Gróf Festetics 
György itt alapította az első gimnáziumot, 
várost alakíttatott ki az erdőségek helyén, 
és a többi között nagy számban horvát la-
kosokat is telepíttetett az új utcákba. Fő-
ként a számtalan -ics, -vics végű családnév 

utal erre. Ezek a végződések -ics, -vics, a 
magyar -fi, -fia végződéseknek felelnek 
meg. (Pl.: Szukics, Jankovics, Pálfi, Péterfia 

stb.) Azonban a Barbér (Borbély), a Loncsár 
(Fazekas) nevek is horvát eredetűek.

Természetesen a történelmi egymás 
mellett élés váratlan és barátságtalan for-
dulatokat is produkálhat. Gondolva Jel-
lasics Dráva menti támadásaira, vagy a a 
fiatal csurgói csendőr, Keszericze Vendel 

Miksavár, horvátul Macinec melletti brutá-
lis meggyilkolására.

Azonban a két nemzet szinte közös hő-
sének, a hadvezér Zrínyi Miklósnak a törté-
nelmi nagyságára mindkét nép egyformán 
büszke lehet.

Az újabb kor vívmányaiból elsősorban 
a vasút volt az, ami átjárhatóbbá tette 
és közelebb hozta egymáshoz a Dráván 
inneni és túli népeket. Lehetővé tette a 
kereskedelmi forgalom és a turizmus fel-
lendülését minden irányba. Az első Kapos-
vár-Zágráb közötti pályaszakasz kalauza, 
a somogycsicsói Marics Sándor volt, aki 
horvát származása révén mindkét nyelvet 
jól beszélte. Később Zágrábba költözött, és 
ott alapított családot is.

Magyar volt az a Baross Gábor is, kinek 
tervező munkájával és minisztersége alatt 
kialakult a nagy kikötő város Fiume (Rijeka) 
máig és jól átlátható településszerkezete.

A zágrábi Carnelutty György építőmes-
ter keze nyomát pedig máig is őrzi a csur-
gói Városháza épülete. 1908. április 15-én, 
újfajta, vasbeton szerkezetes építési mód-
szere miatt, az építtető bankvezetés őt bíz-
ta meg az épület kivitelezésével. A horvát 
nevén Gjuro Carnelutty korának legneve-
sebb tervező és kivitelező építésze volt. 
Ő tervezte a közeli Kapronca (Koprivnica) 
legtöbb belvárosi épületét, és Zágráb szin-
te egész belvárosát. A mai Magyarországon 
az egyetlen ismert munkája a csurgói volt.

A két népnek máig is vannak a közös 
múltból áthozott élő hagyományai, mint 
az évi kétszeri Anna és Mihály napi búcsú 
az egykori légrádi, ma Szent Mihály hegyi 
templomban. A templomot már a kezde-
tektől minkét nép használta. 1823-ban az 
akkor romos romos állapotú templomra a 
légrádiak 1000 forintot gyűjtöttek reno-
válásra, melyből megemelték a falakat és 
megújították az egész tetőszerkezetet is.

Szeretett templomukat a Dráván átkel-
ve máig is szívesen látogatják a horvátok, 
hirdetve a közös múlt közös élő folytatá-
sát.              

VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA                      

Gróf Festetics György

A hős hadvezér 
Zrínyi Miklós
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Házak és lakóik - A Meller kastély

A zsidó származású Meller Henrik 
(1865-1935) elsőként Gróf Festetics Ta-
sziló vasvári uradalmának 12 ezer holdját 
bérelte. Itt főként gabonát termelt, de hí-
res volt az állattenyészete is. Lovaira és 
juhaira Svájcba és Bécsbe is nagy volt a 
kereslet.

1908-ban Vasvárról költözött Csurgó-
ra, a csurgói és szentai Festetics birtokok 
4000 holdjának bérlőjeként, azonban már 
1905-ben, Csurgóra költözése előtt 50 
koronát küldött a leendő csurgói Kossuth 
szobor felállítására.

Csurgón 1908-ban, mint nagybirtokon 
gazdálkodó bérlő építtet magának kas-
télyt, a Jünker családtól vásárolt beltelken, 
akkori nevén a „Práter”-ban. A mai Baksay 
utca 9. szám alatti épülethez egykor na-
gyobb terület tartozott. A volt orvosi ren-
delő egész területe, és a Virág utca eleje is 
a kastély parkjának részét képezte.

A kastélyt az a Weis Oscar Jakab építész 
tervezete, aki 1912-ben a „Ébredés” Sza-
badkőműves Páholy székházát, valamint 
Magyar Nemzeti Bank fiók épületének 
egyes részeit is tervezte Szombathelyen.

A kastély stílusa eklektikus, főként sze-
cessziós elemekkel díszítve. Az eklektika, 
ez a sokszor oda nem illő elemeket tar-

talmazó stílus sokféle elemből áll össze. 
Melyben a romantikus sarok- és oldalto-
rony, a szecessziós ajtórácsok és a pécsi 
szintén szecessziós, eozin mázas falcsem-
pék és járólapok is megjelennek. Az épület 
homlokzata is vegyes képet mutat, a sok-
féle nagyságú és formájú ablakokkal, va-
lamint a kissé bohókás, meseszerű képet 

mutató tetővonal törésekkel és kiszögellé-
sekkel. Belső kialakításában és egykor volt 
bútorzatában az artdeco elemek is megje-
lentek.

Korabeli leírások és visszaemlékezé-
sek alapján a kastély rendkívül jó ízléssel, 
elegáns és értékes tárgyakkal volt beren-
dezve. Később, az 1944-es zsidó vagyonok 
összeírása külön megemlíti özv. Meller 
Henrikné csurgói, és Dr. Meller János bar-
csi otthonának elkobzott értékes festmé-
nyeit, képeit és egyéb javait.

A család kényelmét nagy számú sze-
mélyzet szolgálta. Visszaemlékezéseikben 
jó, és barátságos gazdaként írták le a Mel-
ler családot. Segítették alkalmazottaikat 
még a gyermekeik taníttatásában is.

Meller Henrik csurgói gazdálkodását a 
korszerűsítés a modernizáció jellemezte. A 
környékben elsőként vásárolt traktorokat, 
cséplőgépet és gőzekét. A később már fiá-
val, Dr. Meller Jánossal együtt működtetett 
bérgazdaságát ispánok, kasznárok, intézők 
és számtartók is felügyelték. Állatállomá-
nya messze földön híres volt. 1918-ban Ar-
mand nevű 8 éves, tenyészigazolvánnyal 
rendelkező pej lova a járás legjobb 6 mén-
je között szerepelt. 1925-ben már a me-
gye legtöbb adót fizetők névjegyzékében 
is megtalálhatjuk, évi 43000480 korona 
adó befizetéssel. Az 1930-as években hús-
sertés tenyészetével az ország 12 legjobb, 
díjazott nagygazdasága közé is bekerült.

A Meller kastély napjainkban

A Meller kastély egykor, a családdal
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Homokkomárom
(Zarándokút)

Valahol – valakit keresünk, 
lelkünk kiszakadt otthonából,

ha nem talál vissza keserű.
Kiálts, hogy megtaláljon,
ki mindig és mindenhol

Szeret!

Útszéli kereszt, szépen festett
nyugodt, mozdulatlan, békében.

Egy mozgalmas élet időbe és térbe égett képe,
halálba mélyült, utolsó

fájdalmas mosoly – Krisztusi mosoly.
Megállunk előtte, 
megáll az idő is,
megáll a csend.

Imádság és ének
megyünk az úton.

Templomtornyok, őrkődnek
a tájban, fáklyák 

a sötétben, világító tornyok
élő szobrok a napfényben.

Egy kis kápolna a lőtéren,
oly kicsi és mégis nagy.

Az egyszerűség igazsága.
Benne szentképek, gyertyák
fellebbentik  az idő fátylát.

Szerelmes magányban, rügyfakadásban
akácfák ringanak a félhomályban.

Megyünk – megyünk, hol egyedül
hol párban.

Térdel már a nap a dombhátban,
imára fodrozódik az ég is.

Fohászkodó zöld vetésben, 
földet lopott a vízmosás,

simogatja sebhelyes arcát,
a lassan lopakodó fény is.

Megérkezünk – megérkezünk?!
Valaha … 

Mire ébredünk, mikor ébredünk, Istennek
visszaadnánk az igaz életünk,

tenyerébe kuporodnánk, 
mint tudatlan, kis magzat.

Csak annyit éreznénk, hogy 
már soha - soha nem félünk.

Büki Imre
Csurgó, 2017.04.19.

A kastély építtető Meller 
Henrik 1935. november 9-én, 
71 éves korában hunyt el. Éle-
tére ma már csak egy törött 
márványlap emlékezetet a zsi-
dó temetőben.

Meller Henrik halála utána 
család kilépett a nagybirtoki 
bérletből, mely aztán újra az 

Országos Földhitel Intézet ke-
zelésébe került át.

Özvegye, Meller Henrikné 
Birnbaumm Johanna 1936 no-
vemberében zsidó vallása el-
lenére az újonnan épült evan-
gélikus templomnak egy 150 
pengő értékű oltári szőnyeget 
ajándékozott.

Fia, a jogot végzett Dr. Meller 
János nősülése után Barcsra ke-
rült, ahol szintén gazdálkodott. 
Feleségétől, az aradi szárma-
zású Lengyel Verától két kisfia 
született. A zsidó deportálá-
sokkal feleségét és gyermekeit 
is kivégezték, ahogy a Csurgón 
maradt családtagokat is. Test-

vérét Meller Magdát és édesa-
nyját, özv. Meller Henriknét (71 
évesen) 1944-ben Auswitzban 
gázkamrában érte a végzete. 
Barcsi mintabirtokait elkoboz-
ták, melyeken később megala-
kult a Losonczi Pál vezette Vö-
rös Csillag Termelőszövetkezet.

Őt munkaszolgálatra a Szov-

jetunióba hurcolták, ahonnan 
a szerencsésen hazatért, majd 
Budapestre költözött. A Meller 
család egykori otthona a város 
fennhatósága alá került át.

A jelenleg is Csurgó tulaj-
donát képező épület az elmúlt 
évtizedek alatt már átmeneti-
leg számtalan intézménynek 
helyet adott. Működtek itt kü-
lönböző iskolák és hivatalok is. 
A Meller család neve azonban 
máig tartóan is összefonódott 
és őrződik a kastély elnevezé-
sében.

          
VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA                      

Csurgó és Környéke - Közéleti és kulturális lap 
Megjelenik minden hónap negyedik hetében

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

Főszerkesztő: Szabó  Balázs
Szerkesztők: Balogh Veronika, 
Ferletyák Zsanett, Vargáné 
Hegedűs Magdolna 

csurgo.hu/csurgoeskornyeke

Cs   rgó és Környéke
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, küld-
jön híreket! 
Levélcím: 8840 Csurgó, Kossuth 
L. u. 1.
Telefon: +36 30/480 2046  
Email cím: csurgo.es.kornyeke@
gmail.com 
 

Gőzeke az 1920-as évekből
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Jó alvás-gondoskodás az életről!

Az ember életének körülbelül egyhar-
madát alvással tölti. Az alvás az élet szük-
ségszerű tartozéka, ám biológiai funkciói 
mindmáig nem tisztázottak kellőképpen. 
Érdekes módon, bár minden ember na-
ponta él ezzel a testi-lelki regenerációt 
szolgáló folyamattal, körülményeinek már 
kevesen tulajdonítanak jelentőséget. Leg-
többen akkor becsülik fel értékét, mikor 
természetes folyamatába zavar áll be. Az 
alvás, a tudatos folyamatok szünetelteté-
se, egyeseket inspirál, másokat megrémít. 
Szerencsére az orvostudományban egyre 
nagyobb teret kap az alvászavarok téma-
köre, elismerve jelentőségét és szerteága-
zó hatásait.

Az alvásnak, a pihenésen kívül számos 
funkciója van: az agy regenerációja, a han-
gulat szabályozása, a stresszel való meg-
küzdés, az emléknyomok feldolgozása és 
rögzítése, különböző evolúciósan kódolt 
túlélési folyamatok, köztük az energia 
megtakarítás, az öröklött magatartásmin-
ták genetikai programozása, valamint az 
idegrendszer érése. Alvás ideje alatt fo-
kozódik a sejtosztódás, valamint egészen 
speciálisan felgyorsul a sejtek közötti in-
formációáramlás. Alvás közben csökken a 
vérnyomás, a test hőmérséklete, valamint 
az anyagcsere és az energiafelhasználás 
is. Mikor alszunk, lényegesen lecsökken 
a pulzus is. Tehát az életfunkciók sokkal 
lassabbak lesznek, ezért képes a szervezet 
a sejtregenerálódást elősegíteni. Az al-
vás-ébrenlét ritmus szabályozását számos 
tényező befolyásolja, így például: az örök-
lődés, az életkor, előzetes fizikai aktivitás, 
külső ritmusszabályozók (fény/sötétség, 
hold, hőmérséklet), a megelőző alvás/éb-
renlét mennyisége, de nőknél hatással le-

het az alvásra a menstruációs ciklus is. 
Minden embernek és minden korosz-

tálynak más és más az alvásigénye. Általá-
nosan elmondható, hogy míg az újszülött 
16-20 órát is alszik, pár hónap elteltével 
ez 12 órára csökken. Serdülőkorra 8-10 óra 
lesz az alvásigény, míg a nyugdíjas évekre 
6 óra alá is csökkenhet.

Az alvási ciklus két jól elkülöníthető 
részből áll, az egyik az úgynevezett REM 
(gyors szemmozgásokkal jellemezhető) 
alvás, valamint a non-REM alvás. Felnőtt 
korban 4-6 ilyen alvási epizód ismétlődik, 
apró ébredésekkel tördelve. 

Miért fontos, hogy kielégítő legyen az 
alvásunk?

A mélyalvás, vagyis a regenerálódás 
ideje az alvás első szakasza. Ennek elsőd-
leges oka, hogy a melatonint, testünk ter-
mészetes altatóhormonját a tobozmirigy 
akkor és csak akkor bocsátja ki vérünkbe, 
amikor sötét van. Ez a hormon biztosítja 
számunkra a nyugodt, pihentető alvást 
egészen hajnalig, hiszen ekkortól a korti-
zon és más élénkítő hormonok veszik át 
helyét, hogy fokozatosan hozzászoktassák 
szervezetünket az ébredéshez. Mindemel-
lett a melatoninnak van egy másik, óriási 
jelentőségű és igen áldásos ,,mellékhatá-
sa”, ez pedig az antioxidáns hatás.

Ha jól kialusszuk magunkat, még a bő-
rünk is simább, szebb, és rózsásabb ébre-
déskor. Az éjszakai ,,hormonkozmetiká-
ban” fontos szerepe van az agyalapi mirigy 
által, a mély alvás – és csakis a mély alvás 
– idején termelt növekedési hormonnak is. 
Míg gyerekeknél ez a hormon a megfelelő 
ütemű növekedést biztosítja, addig felnőt-
teknél a regenerálódás, megújulás egyik 
legfőbb beindítója.

A felnőttek többsége általában 7-8 óra 
alvás után érzi magát pihentnek, s a nagy-
többség 6, vagy ennél kevesebb alvással 
töltött óra után kimondottan rosszul érzi 
magát bőrében. 

A kialvatlanság rontja az ember telje-
sítőképességét, csökkenti immunrend-
szerünk védekezőképességét. Az ennek 
következtében fellépő roppant komoly, 
krónikus megbetegedések – úgymint 
szív- és érrendszeri, légzőszervi, emész-
tési, vese problémák, fejfájás, szorongás, 
depresszió, daganatos megbetegedések – 
mellett fontos megemlíteni az elhízás és 
a baleseti (kiemelten a közúti balesetek) 
kockázat emelkedését. 

A leggyakoribb alvászavarok: 
- inszomnia: az elalvás, átalvás tartós 

nehezítettségét, illetve túl korai ébredést 
magába foglaló tünetcsoport,

- alvási apnoe: a légzés alatti légáram-
lás (légvétel) legalább 80%-os csökkené-
se vagy teljesen megszűnése, melynek az 
időtartama hosszabb, mint 10 másodperc,

- alvás alatti periodikus lábmozgás za-
var.

- nyugtalan láb szindróma.
Az alvászavarok egészségtudatos ma-

gatartással többnyire elkerülhetők vagy 
kiküszöbölhetők lennének, mégis a meg-
előzés fontossága sajnos még mindig nem 
elég hangsúlyos. Mivel az alvás minősége, 
az életminőség és a jóllét egyik legfonto-
sabb indikátora, az utóbbi évtizedben a 
prevenció jelentősége egyre inkább felér-
tékelődik az orvostudományban. 

A megelőzés több pillérre épül: 
- fontos már fiatal kortól a megfelelő 

alvásszokások megtanulása és kondicio-
nálása, 

- az alvás természetének és jelentősé-
gének megismerése, 

- a testsúly-kontroll, 
- az alváshigiénés tanácsok betartása 

(úgy, mint a szigorú napirend, alvási szoká-
sok, rutinok kialakítása, rendszeres sport, 
koffeintartalmú italok korlátozott fogyasz-
tása, a megfelelő alvási környezet kialakí-
tása, stb.).  

A pszichés megbetegedések, az élettani 
változások, a halmozódó testi betegségek, 
valamint az ezekre szedett gyógyszerké-
szítmények, mind álmatlanságra hajlamo-
sító tényezők. Abban az esetben, ha már 
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SPORT

Bajnoki pontszerző helyekkel zárta Andrási Zsófia a LXVI. 
Országos Vidék Bajnokságot 

A kecskeméti uszoda adott otthont április utolsó hétvégéjén 
megrendezésre kerülő LXVI. Országos Vidék Bajnokságnak. Ezen 
a megmérettetésen a budapesti úszó egyesületek nem, hanem az 
ország vidéki egyesületeinek sportolói mérhetik össze tudásukat. 
A Bajnokságon a csurgói úszókat Andrási Zsófia képviselte. Dup-
la korosztályos értékelés most nem kedvezett számunkra, hiszen 
egy évvel fiatalabbként a 2004-ben születettekkel együtt érté-
kelték. Sikerült így is négy alkalommal pontszerző helyen végez-
nie. (100m hátúszás, 50m hátúszás 5. hely, 200m vegyes 7. hely, 
200m hátúszás 8. hely)

Nagy öröm számunkra az is, hogy volt csapattársunk, Varga Do-
minika, aki most kaposvári színekben versenyez, Országos Vidék-
bajnok lett 50m pillangóúszásban ugyanezen a versenyen.

Az áprilisi hónapban sajnos nem volt sok lehetőségünk a ver-

senyzésre. Különösen a kisebbeknek nem. Az egyesületünkből 
csak egy maroknyi kis csapat tudott részt venni a Nyugat-dunán-
túli Régiós Bajnokság ebben a hónapban Szombathelyen lebo-
nyolított két fordulóján. Az itt született eredményeink a követke-
zők voltak:

2017.04.01.

1.hely: Andrási Zsófia 100m hát
2.hely: Andrási Zsófia 200m vegyes
3.hely: Huszics Rebeka 50m gyors,50m hát, 50m pille; Buko-

vics Rebeka 100m mell,100m gyors
4.hely: Bukovics Rebeka 100m pille, 200m vegyes
5.hely: Andrási Katalin 200m vegyes; Bukovics Rebeka 100m 

hát
6. hely: Andrási Katalin 100m pille, 100m hát; Andrási Zsófia 

100m mell, 400m gyors

2017.04.29.

1. hely: Andrási Katalin 100m hát, 50m hát, 200m mell, 50m 
gyors, 100m gyors; Bukovics Rebeka 100m gyors

3.hely: Bukovics Rebeka 100m hát, 100m mell; Huszics Rebeka 
50m pille, 100m hát, 100m gyors; Andrási Katalin 200m gyors

4. hely: Bukovics Rebeka 400m gyors, 200m mell, 200m hát; 
Huszics Rebeka 200m hát

5. hely: Huszics Rebeka 200m gyors
RH

Ha adójának 1%-val szeretné a mi egyesületünk 
munkáját támogatni, nagyon megköszönjük.
Mozdulj Csurgó Úszó Sport Egyesület
18269404-1-14

megjelent az alvászavar, az életmódbeli 
változtatások azonnali bevezetésére kell 
törekedni, hiszen a folyamatos alváshiány 
alapul szolgálhat a testi állapot romlásá-
nak is.

Nagyon fontos ezért, hogy az ember jó 
„gazdája” legyen a saját testének, tanuljon 
meg törődni vele. 

Sajnos az alvási problémákra az orvo-
sok egyből altatót, illetve nyugtatót írnak 
fel. Manapság az emberek az egész vilá-
gon a gyors megoldásokat keresik. Nyil-
ván vannak olyan betegségek, amelyeket 

gyógyszerrel kell gyógyítani, de alvás-
problémák esetén először meg kellene 
nézni, lehet-e a nélkül is segíteni rajta. Rá 
kell hangolódnunk az alvásra, illetve meg-
felelő körülményeket kell biztosítani a pi-
henéshez, ügyelni kell a fényviszonyokra, 
a friss szobai levegőre. A rendszeres test-
mozgás, a D-vitamin pótlás, a mértékletes 
alkoholfogyasztás, a dohányzás elhagyása, 
a benzodiazepin típusú altatószerek kerü-
lése, a hálószoba megfelelő páratartama, 
kiemelt is fontosságúak. A nyugati orvos-
lás is ismeri a bioritmus fogalmát, de a ke-

leti gyógyításban kiemelt szerepet játszik. 
A szervóra alapján 12 működési terület kö-
veti egymást két óránként (például az epe-
hólyag 23 órától hajnali egy óráig,  hajnali 
3-5-ig a tüdő uralkodik). Vallják, hogy nem 
megfelelő alvásmennyiség, azaz a kevés 
alvás-bármilyen erős is legyen valaki – egy 
idő után megbosszúlja önmagát. 

Az álmosság és az alvatlanság egyre 
inkább népbetegség; megelőzésére, keze-
lésére sokkal több figyelmet kell(ene) for-
dítanunk, különös tekintettel gyermekeink 
alvási szokásaira.                                            BV

2017.04.29. Nyugat-dunántúli Régiós 
Bajnokság - Szombathely
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UGYFELKAPU.MAGYARORSZAG.HU

KERÜLJE EL
A SORBAN ÁLLÁST!
REGISZTRÁLJON
AZ ÜGYFÉLKAPURA!
         , adó-ügyek, személyi okmányok
ügyintézése éjjel-nappal, egyszerűen.
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HIRDETÉS

Kérjük, mondja el véleményét,
vegyen részt a nemzeti konzultációban!

Az elmúlt időszakban
egymást követték  

a terrortámadások Európában. 
Ennek ellenére Brüsszel

kényszeríteni akarja
Magyarországot, hogy az illegális 

bevándorlókat engedjük be.

Ön szerint mit tegyen 
Magyarország? 

2.
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