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December első hete az ün-
nepi előkészületekről szólt a 
Helytörténeti Gyűjteményben. 
A karácsonyi program felhívá-
sára két iskola, a Csokonai Vitéz 
Mihály Református Gimnázium, 
Általános Iskola és Kollégium 
1-5. osztályai, valamint a II. 
Rákóczi Ferenc Általános Isko-
la 1-4. osztályai jelentkeztek. 
Minden osztály részére kor-
csoportonként változó múze-
umpedagógiai foglalkozásokat 
terveztünk. 

Az itt töltött egy-két órában 
a gyerekek jobban megismer-
hették a múzeumot, a múzeu-
mi munkát a bemutatott régi 
képeslapokról való beszélge-
tés során. Fejleszthették krea-
tivitásukat, kézügyességüket, 
finommotorikus és feladat-
megoldó képességeiket és rá-
hangolódhattak az ünnepre a 

különféle kézműves tárgyak 
készítésekor. Előtérbe került 
a környezetvédelem, mivel a 
felhasznált anyagok többsé-
ge (parafadugó, kávékapszula, 
ruhadarabok) újrahasznosított 
alapanyagnak számít. Ezzel 

arra is próbáltunk utalni, hogy a 
hagyományos paraszti háztar-
tás alig termelt szemetet, ezzel 
szemben az általunk használt 
anyagok ma annak számítanak, 

és ahogy a nagyszüleink, úgy 
mi is tudunk szépet készíteni 
abból, ami már nem kell. 

Az első és második osz-
tályosok gipszből készített 
mécsestartók és karácsony-
fadíszek festésével élhették 
ki a fantáziájukat. A harma-
dik osztályosok egy része pa-
rafakarácsonyfa-képeslapot 
ragasztott-festett- díszített. 
A harmadikosok másik fele a 
negyedik osztályosokkal ká-
vékapszula-angyalt készített, 
ahol megmutatkozhatott a gye-
rekek kreatív énje. Az ötödik 
osztályos diákok vidám színek-
ben pompázó téli lámpást állí-
tottak össze. Mindenki kapott a 
múzeumban őrzött karácsonyi 
képeslapok mintájára rajzolt 
képeslapot, amelyet aztán an-
nak alapján vagy saját ötletei 
alapján dekorálhatott. 

A gyerekekkel abban álla-
podtunk meg, hogy ha előbb 
nem is, de a húsvéti program 
idején újra találkozunk. Addig 
is köszönjük a két általános is-
kola, a résztvevő pedagógusok 
és a diákok együttműködését! 

Kellemes karácsonyi ünne-
peket és boldog új esztendőt 
kívánunk a Helytörténeti Gyűj-
temény minden munkatársa 
nevében!

PETLÁNOVICS ESZTER

Múzeumi karácsonyCsaládi Mikulás 
Műhelyt rendeztek 
a Történelmi 
Parkban

Idén több mint 45 gyerme-
ket köszönthetett és lephe-
tett meg a Történelmi Parkban 
a Mikulás. A december 2-án 
megtartott rendezvényre szép 
számmal látogattak el az ér-
deklődők.

Délután kettő órától vehettek 
részt a gyerekek kézművesfog-
lalkozásokon, mézeskalácsot dí-
szíthettek, három királyokat, il-
letve angyalkákat készíthettek, 
továbbá a gyerekek és a felnőt-
tek is nagy örömmel vetették 
bele magukat a PET palackból 
készíthető pingvinek gyártásá-
ba. Közben a vasúttörténeti ki-
állításunkat is megtekinthették, 
melynek mind a gyerekek, mind 
a felnőttek is nagyon örültek. 
Nagyon izgalmasnak találták a 
terepasztalokat, s a különböző 
távközlési készülékeinket is ki-
próbálhatták, valamint a gyer-
mekek lehetőséget kaptak arra, 
hogy vasútas ruhában fényké-
pezkedjenek. Végül a Mikulás 
is megérkezett hozzánk. Min-
den gyermeket sajátkészítésű 
ajándékcsomaggal vártunk, 
illetve forró teával készültünk. 
A tavalyihoz hasonlóan idén is 
lehetőség volt fotót készíteni 
a Mikulással. Remélem, hogy 
a gyerekek és a felnőttek is 
jól érezték magukat nálunk. A 
jövő évben is több programmal 
készülünk, többek között a far-
sanggal, tavaszváróval, illetve 
majd a pünkösdi vásárral, csak 
hogy néhányat említsek. - ösz-
szegezte Vágó Réka, a Csurgói 
Történelmi Park munkatársa.

SZB
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Csak egy hete köszöntött be a csillagászati tél, 
de az enyhe időjárás tréfát űzött velünk. A csur-
gónagymartoni dombok lejtőin december végé-
re kibújt a hóvirág, amelyet a tavasz hírnökeként 
tartottak számon. Az idősebbek egykor „csicsi-
komának” nevezték. A szőlőhegyen, a háziker-
tekben sárga virágával megjelent a kankalin, és 
mintha nem is tél lenne, háborítatlanul virágzott 
a százszorszép.                                                                                             

 HJ 

Az Árpád-kori Szentlélek templomban 15. 
alkalommal rendezték meg december 27-én az 
új borok megáldását. Szászfalvi László a helyi 
Csokonai Borlovagrend tagjaként köszöntötte a 
megjelenteket, köztük a horvátországi Gyurgy-
evác és Zsdála szőlősgazdáit is. Smidéliusz Zol-
tán nyugalmazott evangélikus esperes, ismert 
borász igehirdetésében a teremtett világ egysé-
géről, harmóniájáról beszélt. A szentmise végén 
Göndics János plébános áldotta meg a templom-
ba hozott borokat. A Csokonai Pincében kóstoló-
val folytatódott az esemény.

 HJ 
 

A Csurgói Csokonai 
Borlovagrend a XXI. Nem-
zetközi borversenyére tisz-
telettel várja a borosgazdák 
nevezéseit fehérbor, rozé, 
és vörösbor kategóriákban.

A borokat 2018. február 
3-án lehet leadni a Fehér-
ló Vendéglőbe, majd 2018. 
február 5-én, a Hegedűs üz-
letházban kerül sor a bállal 
egybekötött eredmény hir-
detésre.

A bálra jegyek elővé-
telben kaphatók a Fehérló 
vendéglőben.

Tavaszi virágok

Szent János napi 
boráldás Csurgón

Vásároljon házhozszállítással!

A Csurgó Járási Család- és 
Gyermekjóléti Központ és 
Szolgálat a hagyományaihoz 
híven 2017. december 12.-én 
tartotta a Karácsonyai játszó-
ház elnevezésű ünnepségét a 
Csokonai közösségi Házban.  A 
programra a járás települései-

ről a leghátrányosabb helyzetű 
gyermekek kaptak meghívást, 
akiket az önkormányzatok bu-
szai szállítottal a helyszínre. A 
közel hatvan gyerekre ajándék-
csomag és kézműves ház várt. 
A közösen elköltött uzsonná-
hoz a berzencei Papp Pékség 

adományozta a zsemléket. 
Az új évben az intézmény 

egyesülete (Kistérségi Rászo-
rulókért Egyesület) 30 csomag 
tartós élelmiszert és burgonyát  
osztott ki a járás 18 települé-
sén rászoruló  egyéneknek és 
családoknak. A burgonyát a 
Solánum Kft képviselője, Varga 
György ajánlotta fel. 

                                                                                                           BV

Segítségnyújtás a rászorulóknak tavaly, és már idén is
Felhívás!

Tisztelt Csurgóiak!

Az alsoki városrészben április hó-
napban közvélemény kutatást végez-
tünk a szolgáltatások körében. A kér-
dőíven többen jelezték, hogy indokolt 
lenne a városrészben a kiskereskedel-
mi ellátás bővítése.

A kérés megoldása érdekében 
egyeztetéseket végeztünk a bolti kis-
kereskedők között, melynek eredmé-
nyeként az alábbiakra van lehetőség:

Szabóné Bódis Edit CBA üzlete-
in keresztül vállalja, hogy a legalább 
4.000,- Ft értékben történő megren-
delés esetén a megrendelt árut a vá-

roson belül ingyenesen kiszállítja a 
megrendelő lakására.   

Az áru megrendelhető a 06-30-
856-7270 telefonszámon. A házi 
szociális gondozást igénybevevők a 
gondozónőn keresztül is leadhatják a 
megrendeléseiket.

További bármilyen információ a 
fenti telefonszámon kérhető.

Zabundia Szilvia 
Csurgói Városi Szociális Intézmény 

vezetője
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Élményfürdő és szálloda építéssel folytatódik Csurgó 
turisztikai fejlesztése

Szászfalvi László országgyű-
lési képviselő hangsúlyozta: az 
egyik legfontosabb értéke és 
üzenete ennek a sport és tu-
risztikai centrumnak az Csurgó 
és térségének turisztikai von-
zerejének növelése. Több évti-
zedes álmunk és tervünk volt, 
hogy minél több olyan beru-
házást tudjunk megvalósítani, 
ami a turisztikai infrastruktúrát 
biztosítja, és ezzel képesek le-
hessünk arra, hogy minél több 
turistát tudjunk idevonzani 
Csurgóra. A másik következ-
ménye ennek az egész beru-
házásnak részben az építkezés 
ideje alatti munkahelyterem-
tés, részben pedig az építke-
zés utáni munkahelyteremtés, 
hiszen a beruházás számos új 

munkahelyet fog teremteni. 
Azt gondolom, hogy nagyon 
fontos terveket sikerült meg-
valósítanunk.

Füstös János Csurgó város 
polgármestere elmondta: egy 
örömteli esemény 
újra Csurgó életé-
ben. Folytatódik az a 
nagy beruházásunk, 
ami három évvel 
ezelőtt kezdődött 
el. December 7-én 
véglegesen aláírásra 
került az Aquaplus 
Kft-vel az a közbe-
szerzési tender, ami-
nek alapján tovább 
folytatódhat a beruházás. Egy 
élményfürdő és egy szálloda 
épülése fog megvalósulni. A 

megépült uszoda mellett a ke-
leti irányba tovább fog folyta-
tódni a fejlesztés.

3000 nm2-en egy új él-
ményfürdő fog épülni, ösz-
szesen 5 medencével, egy 

11nm2-es baba medence, 
egy 21 nm2-es benti, beltéri 
termálmedencével és egy 93 

nm2-es élménymedencével, 
élményelemekkel és csúszdá-
val. Ezek mind benti helyen ke-
rülnek elhelyezésre. Kültéren 
is két medence kerül megépí-
tésre, egy 231 nm2-es élmény-
medence szintén csúszdával 
és élményelemekkel és egy 
35 nm2-es gyermekmedence, 
illetve gyógyászati részlegek 
is megépítésre kerülnek. Egy 
száraz és egy vizes gyógyásza-
ti részleg, fizioterápiás gyógy 
masszázs, gyógykezelések, 
mofetta kezelések és minden 
olyan gyógyászati kezelések, 
amelyek azt gondolom, hogy 
mindenféleképpen fontosak. 
Az Egészségügyi Centrummal, 
Orbán Csaba igazgató úrral már 
egyeztettünk és az elkövetke-
zendő időszakban is egyeztetni 
fogunk a közös együttműködé-
si lehetőségről.

További 3300 nm2-en pe-
dig egy négy csillagos szálloda 
fog megépülni 42 szobával, 
közel 100 férőhellyel, az azt 
kiszolgáló technikai, szociális 
és gazdasági blokkal. Ezzel a 
fejlesztéssel teljes lesz az a 
nagy turisztikai elképzelésünk, 
az a nagy álmunk, amelyet né-
hány évvel ezelőtt elkezdtünk. 
Azt gondolom, hogy nem csak 
Csurgó, hanem a térség életé-
ben is létre tudtunk hozni egy 
olyan nagy turisztikai attrak-
ciót, amire a többi, városban 
épült, illetve térségben már je-
lenlévő turisztikai programot, 
megvalósult fejlesztést tudjuk 
hozzá csatolni. Ugyanakkor 
nagyon fontos, hogy nem csak 
egy újabb létesítménnyel és 
egy újabb nagy objektummal 
gazdagodik a város, hanem 
biztosított annak működtetése 
is, hiszen a közbeszerzési ten-
der alapján 20 évig az Aquap-
lus Kft. fogja működtetni ezt a 
komplexumot, mely remény-
ség szerint 2019 augusztusá-
ban átadásra is tud kerülni.

                                                    SZB 

Tovább folytatódik Csurgó turisztikai komplexumának kivitelezése. A 2013 decemberében 
elkezdődött sport és turisztikai centrum első ütemében a Sótonyi László Sportcsarnok bővítése, 
továbbfejlesztése valósult meg, továbbá a Festetics Park teljes felújítása. Ezt követően elkészült 
a Városi Uszoda, a mostani fejlesztéssel pedig kiteljesedik a város turisztikai beruházása. A várha-
tóan 2019 augusztusában megvalósuló beruházás üzemeltetése 20 évre biztosított, mely komplex 
turisztikai szolgáltatásokat, továbbá számos új munkahelyet is jelent. Ismertette december 21-i 
sajtótájékoztatóján Szászfalvi László országgyűlési képviselő, valamint Füstös János polgármes-
ter.
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Indulhat a Csurgót is átszelő útfelújítás

Elektromos autó töltőállomás létesül a Petőfi téren

Teljes útfelújítás veszi ha-
marosan kezdetét a Berzen-
ce-Csurgó-Iharos szakaszon, 
melynek köszönhetően új út-
burkolattal bővül Csurgó út-
hálózata - jelentette be 2017. 
december 19-i sajtótájékozta-
tóján Füstös János polgármes-
ter, Szászfalvi László országy-
gyűlési képviselő, továbbá 
Németh Zsolt Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. Somgy Megyei 
Igazgatóság megyei igazgatója.

Szászfalvi László országy-
gyűlési képviselő elmondta: 
Nagy örömmel szeretnénk be-
jelenteni ezen a mai napon, 
hogy több évtizedes álmunk 
valósulhat meg, hiszen vég-

leges döntés született a Ber-
zence-Csurgó-Iharos közötti 
útfelújításáról. Az elmúlt héten 
befejeződött a közbeszerzési 
eljárás. Azt már tudtuk, hogy a 
forrást elnyertük, hiszen több 
mint egy évvel ezelőtt a forrá-
sok vonatkozására a döntések 
megszülettek, ugyanakkor le 
kellett bonyolítani még a mű-
szaki előkészítést, engedélyez-
tetést, illetve a közbeszerzési 
eljárást, mely egy központi 
közbeszerzési eljárás volt. En-
nek a végéhez érkeztünk el 
az elmúlt héten, ezért nagy 
örömmel jelentem be azt, hogy 
az időjárástól függően most 
már minden akadály elhárult 

azelőtt, hogy ez a beruházás 
elkezdődjön. Ez a beruházás a 
Települési és Területi Operatív 
Program keretéből, illetve ha-
zai költségvetési forrásból tud 
megvalósulni. A TOP keretéből 
körülbelül 1,4 milliárd forintot 
nyert el a város, illetve a tér-
ség. Hazai forrásból pedig több 
mint 600 millió forintot fordít 
a kormányzat ennek az útnak a 
felújítására. Ez azt jelenti, hogy 
amint megkezdődhet az időjá-
rástól függően a beruházás, a 
Berzencétől Csurgón keresztül 
egészen Iharosig – Iharosnál 
már egy 2 km-es szakasz elké-
szült, tehát gyakorlatilag Iha-
rosberényig, a 61-es útig - tel-
jesen felújításra kerülhet ez az 
útszakasz. Ez azt jelenti, hogy 
a Berzencei belterületen, va-
lamint a Csurgói belterületen 
is az állami út felújítása meg 
tud valósulni. Azt gondolom, 
hogy ez a beruházás konkrétan 
ábrázolja és megmutatja azt, 
hogy a kormány elkötelezett 
a hátrányos helyzetű térségek 
fejlesztése és felzárkóztatása 
iránt. Már az elmúlt esztendők-
ben számtalan ilyen fejlesztési 
program itt Csurgón megva-
lósulhatott. Azt gondolom, 
hogy ez a térség számára egy 
óriási előrelépést jelent, rész-

ben gazdasági szempontból, 
- hiszen a gazdasági szereplők 
számára könnyebben és gyor-
sabban elérhetővé válik ez a 
térség, illetve ezek a települé-
sek - részben pedig a lakosság-
nak az életminőségének a ki-
szolgálása érdekében nagyon 
fontos beruházásról van szó.

Füstös János polgármester 
hangsúlyozta: Régi álmunk vált 
valóra Csurgón, a Csurgón és 
a térségben élőknek, hiszen 
hosszú évek után a Berzen-
ce-Csurgó-Iharosberényi sza-
kasz felújításra kerül. Azt gon-
dolom ez egy történelmi lépés 
a város életében. Az elmúlt 
években sokakban vetődött fel 
az a jogos észervétel és kriti-
ka, hogy ezen az útszakaszon a 
közlekedés nagyon sok kivetni-
valót hagy maga után. Csurgó 
egy nagyon hosszan elterülő 
település, több mint 5 km-es a 
belterület, a Csurgó városán át-
haladó közút hossza, így a csur-
gói lakosoknak nagyon fontos, 
hogy ez a beruházás meg tud 
valósulni.

Németh Zsolt a Magyar Köz-
út Nonprofit Zrt. Somgy Megyei 
Igazgatóság megyei igazgatója 
kifejtette: A felújítás kapcsán 
hat új gyalogos átkelőhely fog 
megépülni.                                SZB

A Nemzetgazdasági Minisz-
térium 2016-ban pályázati 
kiírást tett közzé önkormány-
zatok részére, elektromos autó 
töltőtelepítés támogatására. 
Ennek eredményeként az  or-
szágban  75 önkormányzat 
területén valósulhat  meg 
elektromos töltőállomások 
létesítése, köztük Csurgón is. 
Minderről december 20-án 
döntött Csurgó Város Képvi-
selőtestülete.

A  Kormány  nemzetgaz-
dasági  szempontból  kiemelt  
jelentőségű  üggyé  nyilvání-
totta  369/2015. ( XII.2.) számú 
Kormányrendeletében a Jedlik 

Ányos terv keretében megha-
tározott, a hazai elektromo-
bilitás elterjesztését szolgáló 
beruházásokat érintő egyes  
közigazgatási  hatósági ügye-
ket.

Az állami tulajdonban álló, 
e-Mobi Elekromobilitás Non-
profit Kft. annak érdekében, 
hogy az elektromobilitás hazai 
terjedése felgyorsuljon, töltő-
telepítési  projektje keretében  
biztosítani kívánja további 
települések számára is, hogy 
felelős és környezettudatos 
gondolkodás jegyében bekap-
csolódhassanak          az    elekt-
romos    közlekedésbe,    amely    

számos    egyéb    területen 
(szolgáltatások, idegenforga-
lom) teremthet fejlődési lehe-
tőséget.

Ennek a projektnek a kere-
tén belül a töltőállomások te-
lepítését és üzemeltetését az 
e-Mobi Elektromobilitás Non-
profit Kft. végzi, az összes kap-
csolódó költséget  vállalva.  Az 
önkormányzatok számára költ-
ség nem merül fel. A társaság 
szakemberei megtekintették 
a lehetséges töltőponti hely-
színeket s a Petőfi téri kispiac 
parkolójához tartozó közterü-
let megfelelőnek  mutatkozott.

A  töltőoszlopok telepíté-

sét megelőzően szükség volt  
a Csurgó Város Önkormányzat 
és az e-Mobi Elektromobilitás 
Nonprofit Kft. közötti Együtt-
működési  Megállapodás alá-
írására.

A megállapodásban az ön-
kormányzat hozzájárult, hogy 
a tulajdonát képező  Csurgó 
947/1 hrsz  on nyilvántaitott 
közterületen az e-Mobi  Elekt-
romobilitás  Nonprofit  Kft.  
elektromos töltőállomást tele-
pítsen, és  a megjelölt területet  
térítés mentesen  a telepítő 
Kft. használatába adja.

Csurgó KT 6. előterjesztés
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Karácsony harmadnapján, Szent János 
apostol neve napján került sor az immár 
hagyományos János napi borszentelésre a 
Szentlélek templomban.

– 15 éve már, hogy Horváth Lajos ta-
nár úr kezdeményezésére, Maczkó Gyula 
esperes úr támogatásával, a boros gazdák 
közreműködésével, hagyományteremtő 
szándékkal először került sor a János napi 
borszentelésre és boráldásra a Szentlélek 
templomban. – Emlékezett a kezdetekre 
szentmise előtti köszöntőjében Ilia Csaba, 
a Csurgói Csokonai Borlovagrendi nagy-
mestere, majd kiemelte, hogy 15 évvel 
ezelőtt, egy oratóriumi kis összejövetelből 
indult találkozó mára már egy nagy pin-
cényi, térségi és horvátországi gazdákkal 
kiegészült szép borszentelő és borkóstoló 
rendezvénnyé nőtte ki magát.

Külön köszöntötte a résztvevőket 
Szászfalvi László, országgyűlési képviselő, 
a Csokonai Borlovagrend tagja, melyben 
kiemelte, hogy a rendezvény egy olyan 
helyszínen, a Szentlélek templomban zaj-
lik, amely évszázadok óta egy szellemi, 
lelki erőforrás, bástya, amely minden idők-
ben betöltötte hivatását, és amely a közös-
ségeket máig is egybe forrasztja és tartja.

Most is hálát adni gyűltek egybe ide a 
jó termésért, és a megtartó közösségekért, 
hálát adni az ezer évért, a közösségekért 
és barátságokért, valamint a karácsonykor 

megszületett Megváltóért.
A szentmise keretében Göndics János 

plébános Smidéliusz Zoltán, nyugalmazott 
evangélikus esperest kérte fel az ünnepi 
ige elmondására, aki a Biblia 3 igéjéből 
fonta össze ünnepi gondolatait.

A szentmise keretében Györgyi Zsolt 
evangélikus lelkész megáldotta, Göndics 
János esperes pedig felszentelte az oltár 
elé helyezett borokat. 

Az ünnepi rendezvényen részvételük-
kel szolgáltak a Csurgói Csokonai Borlo-
vagrend és az iharosi Szent László Lovag-
rend tagjai egyaránt. A meghívottak között 
voltak a krizsevci, zsdálai és gyurgyeváczi 
horvát borosgazdák is.

A szentmise után a jelenlévők átvonul-
tak a szomszédos Csokonai pincébe, ahol 
újfent a házigazda Ilia Csaba köszöntötte 
a vendégeket. A rendezvény részeként a 
Csokonai Irodalmi Kör tagjaként Büki Imre 
Tél a szőlőhegyen című saját, míg Huszár 
Endre Petőfi: Csokonai című versét szaval-
ta el.

Eztán némi harapnivaló, és egy kelle-
mes beszélgetés mellett a boros gazdák 
jó szívvel kínálgatták kóstolásra illatos 
és zamatos boraikat egymás örömére és 
egészségére.

A rendezvényhez kapcsolódóan kér-
deztük Ilia Csabát, hogy mint a borokat 
kóstoló, a hozzá betérőknek bort kínáló 

vendéglős miként értékeli az idei évjárat 
borait?

- Kiváló év volt a 2017-es a szőlészet és 
a borászat szempontjából, a fehér és a vö-
rös szőlőknél egyaránt. Egészséges, érett 
szőlőkből a gazdák kiváló borokat tudtak 
készíteni. Így a János napi boráldás idejé-
re letisztult és érett borokkal találkozhat-
tunk.

Hogy látod a borászat jövőjét? Kedveltek 
a hagyományos borok, vagy vannak már új 
irányzatok is?
- Döntő többségében a fehér és a vörös 
borok határozzák meg a hegyközségi bo-
rok jellegét, de már több gazdánál meg-
jelent a rozé bor is. A felkészült gazdák jó 
technológiával és kiváló alapanyagokból 
egyre finomabb rozé borokat készítenek.

Hazánk szőlőhegyeiben egyre jobban ter-
jed a borturizmus. Látsz-e lehetőséget a 
borturizmusra a csurgói gazdák esetében?
- Látok benne. Már van 4-5 gazda, akik eb-
ben lehetőséget látva dolgoznak, és egyre 
nagyobb területeken telepítenek szőlőt, 
és a jó eredmény érdekében folyamatosan 
követik és alkalmazzák a legmodernebb 
borászati technológiákat is.

 
              VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA
                                                                       

December 22-én a Napsugár 
Szociális Intézménybe is meg-
érkezett a karácsony. Meghitt, 
hangulatos karácsonyi ünnep-
ségen vehettek részt az elláto-
gatók. 

Az esemény Vassné Huszics 
Bernadett intézményvezető 
köszöntésével kezdődött, aki 
kiemelte: Ebben az évben is 

bővült az ellátotti létszámunk. 
Nagyon sok minden történt 
velünk, nagyon sok jó dolog és 
furcsaság. Év közben azonban 
annyi jó dolog ér bennünket, 
hogy az év végéhez közeledve 
mindig pozitívan feltöltődve 
érünk a Karácsonyhoz. 

A karácsonyfa alja idén is 
jelképesen üres, azonban na-

gyon sok mindent hozott ne-
künk is a Jézuska. Többek kö-
zött tányérakat, ugyanakkor 
pályázatok során bővültünk 
színes nyomtatóval, laptopok-
kal, fényképezőgéppel és már a 
következő évben is előrelátha-
tóan bővülni tudunk eszközök-
kel, gyógyászati segédeszkö-
zökkel és egyéb eszközökkel.

A köszöntő után Füstös Já-
nos polgármester mondott 
köszönetet az intézmény lelki-
ismeretes, színvonalas munká-
jáért.

- Szeretném megköszönni 
intézményvezető asszonynak, 
minden munkatársának és a 
fiataloknak is azt a nagyon 
erőteljes és feszített munkát, 
amit ebben az esztendőben 
tettek. Egyetlen példát szeret-

nék kiemelni. Augusztus 20-án 
volt a Történelmi Parkban egy 
nagyon színvonalas rendezvé-
nyünk, melyen az intézmény 
jóvoltából  gyönyörű, levendu-
lából készült, professzionálisan 
elkészített termékekkel, aján-
déktárgyakkal találkozhattunk. 
Tudtam, hogy nagyon profesz-
szionális munkát végeznek itt, 
így ezúton is külön szeretnék 
gratulálni, annak, hogy egy 
ilyen tevékenységgé sikerült 
fejleszteni az eddigieket.

Ezt követően Göndics János 
katolikus plébános köszöntöt-
te az ellátogatókat, melyet az 
intézmény ellátottjainak és 
dolgozóinak ünnepi műsora 
követett. Az esemény ajándé-
kozással és állófogadással zá-
rult.                                             SZB

János napi borszentelés és borkóstolás az Óvárosban

Karácsonyt ünnepeltek a Napsugár Szociális Intézményben
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Országos jótékonysági prog-
ram keretében juthattak élel-
miszer-csomaghoz a rászoruló 
családok a kormány segítségé-
vel december 20-án, a Csurgó 
Járási Család- és Gyermekjóléti 
Központ és Szolgálat intézmé-
nyében. Csurgón 10 rászoru-
ló család vehetett át egy-egy 
élelmiszer-csomagot.

A program eredményeiről, 
részleteiről, s a programban 
részt vevő családok kiválasztá-
sáról Szászfalvi László országy-

gyűlési képviselő elmondta: Ez 
a program már nyáron elindult 
Északkelet-Magyarországon 
egy bevezető, kísérleti jelleg-
gel. Ennek az évnek a végére az 
egész országban ez a program 
most már teljes mértékben ki-
teljesedett és elindulhatott. 

Ennek lebonyolítója a Szo-
ciális és Gyermekvédelmi Fő-
igazgatóság országos szinten. 
Itt a megyében pedig ennek 
a  főigazgatóságnak a Somogy 
Megyei Igazgatósága. A válasz-

tókerületemben, itt a térség-
ben ez a program 62 települést 
érint a 77 településből, tehát 
nagyon széles spektrumú ez 
a projekt. 62 településen 608 
családot tudtunk egy-egy ilyen 
csomaggal támogatni jelenleg, 
s aztán nyilván  majd ez foly-
tatódik a következő esztendő-
ben. Azt gondolom, hogy ez 
egy szimbolikus hozzájárulás a 
családoknak a karácsonyához, 
illetve egy olyan konkrét segít-
ségnyújtás, amire a rászoruló 
családoknak, rászoruló szemé-

lyeknek szükségük van.
A támogatásban részesített 

családok, személyek kiválasz-
tásánál szempont volt, hogy 
van egy meglévő feltételrend-
szer, mely alapján azokat a 
családok részesülhettek támo-
gatásban, akik gyermekvédel-
mi támogatásban részesülnek, 
részesülhetnek. Nyilván annak 
megvannak a jogszabályi felté-
telei, hogy kik azok, akik ebben 
a gyermekvédelmi támoga-
tásban részesülnek. E feltétel 
alapján kerültek kiválasztásra 
ezek a családok. Azt gondolom, 
hogy ez is hitelesíti a progra-
mot, hiszen a jelenlegi, aktuális 
jogszabályi rendszernek meg-
felelően kerülhettek csak bele 
ebbe a programba ezek a csa-
ládok, személyek - összegezte 
Szászfalvi László országgyűlési 
képviselő. 

A térség országgyűlési kép-
viselője reményét fejezte ki, 
hogy jövőben is lehet a mos-
tanihoz hasonló adományozás. 

           SZB

Az ünnepi készületek félidejében a 
maga sokszínűségével Luca-napja a mai 
ember életében is nyomot hagy. Az em-
lékek ugyan megkoptak, de december 13. 
csaknem mindenki számára jelent valamit. 
Már csak azzal is, hogy napjainkra a Luca 
ismét az egyik legfelkapottabb női keresz-
tnév. 

Ma már aligha tartják meg a varrás, mo-
sás tilalmát, a legények durva tréfái is leg-
feljebb emlékek, szívesen emlegetett egy-
kori csínytevések. Leszedték, elcserélték a 
kiskertek kapuit. Megesett, hogy a szeke-
ret az udvaron szétszedték, és a háztetőn 
rakták össze.

Ez a nap a termékenység jegyében, an-
nak reményében lett időtállóvá.
Van, aki a következő évi kalendáriumba a 
hónapnevek fölé ma is felírta a 12 napon 
át megfigyelt időjárást. Az óvodások kis 
edényeikbe búzát vetettek 13-án, 
amely karácsonyra kikelt. Régebben ebből 
jósolták meg a jövő évi termést.

A Délvidékről jött Tót Zoltán ismerőse-

it faforgáccsal bélelt sün állatkával lepte 
meg, amelynek a hátán még búzaszemek 
voltak. Luca napján megfordítva vízbe 
mártották, hogy majd a kis állat szúrós 
tüske helyett simogatható zöld díszével 
kerülhessen a karácsonyfa alá.

A legelterjedtebb népszokás a Dél-Du-
nántúlra jellemző kotyolás volt. Iskolás 
fiúk házról-házra járva a konyhában faha-
sábra ülve mondták el a jókívánságaikat 
versbe foglaló rigmusokat. 

Aprószentek napján Heródes király 
csecsemőgyilkolására emlékezve decem-
ber 28-án a legények házról- házra járva 
fonott fűzfakorbáccsal, a „sibárral” meg-
ütögették a lányokat, többek között ilyen 
jókívánságok kíséretében: „Friss légy, jó, 
légy, egészségös légy, kelésös ne légy, 
vízért küldnek bort hozz, borért küldnek 
vizet hozz!” A Városi Helytörténeti Gyűjte-
mény két ilyen vesszőből font sibárt őriz. 
Az egyiket a szentai Csonka János fonta.

A néphagyományok továbbélésében 
sokat köszönhet Csurgó környéke Együd 

Árpádna, akik a gyűjtőmunkájába bevon 
tanítványai legismertebbikével, Lengyelfi 
Miklóssal együtt Szentán és Berzencén fil-
met is forgattak a Magyar Televízió számá-
ra, melyek szereplőivel nap mint nap talál-
kozhatunk. A decemberben elhunyt Pápa 
János, Együd Árpád egykori tanártársa, 
akik 1956 őszén együtt húzták meg Szen-
tán magukat, felelevenítette falujában a 
regölés hagyományát. Férfiak, fiúk cso-
portja köcsögduda és láncos bot ütemére 
karácsony és újév között járta a házakat és 
ütemesen mondták jókívánságaikat. Együd 
Árpád is lejött megtekinteni őket, és Len-
gyelfi Miklós, a Magyar Televízió Szórakoz-
tató Főosztályának vezetője rendezésében 
több helyen bemutatták, többek között az 
Egyetemi Színpadon, és a televízió számá-
ra dokumentumfilmet is készített, melyet 
1972-ben tűztek műsorra. Mivel akkor 
még fiatalok voltak, az első sorban látható 
az azóta már csurgói lakos Dömötör József 
és unokatestvére Kiss László.                                                                                                                        

  HJ

Élelmiszer-csomagokat osztottak a rászoruló családoknak

Zöldhátú sün karácsonyra
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December 20-án reggel a közelgő január 4-i 90. születésnap-
jára gondolva az elérhetőségét kerestem, nehogy lemaradjak a 
gratulációról. Néhány óra múlva megdöbbenéssel vettem a ha-
lálhírét. Az október 23-i ünnepségen még itt volt köztünk. Szü-
letésnapját nem élte meg, névnapján, december 27-én temették 
Erzsike, 2013-ban elhunyt felesége mellé Nagykanizsán. A meg-
jelenés előtt álló Csurgói pedagógus lexikon újabb életútját kell 
lezárni.

A 1928-ban Szentán született. Paraszti családból származott. 
Elemi iskoláit Szentán végezte. 1944-ben mint leventét a nyila-
sok elhurcolták. Egy hónapos kiképzés után bevetették őket. Meg-
sebesült, majd angol fogságba került. Négy polgári után különbö-
zetivel a gimnáziumba került, a VI. osztálytól a tanítóképző diákja 
lett. Részt vett a Budapesten rendezett Világifjúsági Találkozón. 
1950-től 1954-ig Budapesten az Eötvös Loránd Tudományegye-
tem Természettudományi Karán tanult. Másodéves egyetemista 
korában, 1952-ben megnősült. Feleségével együtt a Pest megyei 
Táborfalván laktak. 1954-ben szerzett biológia- kémia szakos kö-
zépiskolai tanári oklevelet. 1953-ban termelési gyakorlatra a Ma-

gyar Nemzeti Múzeum Állattárához került. Gyakorlati ideje alatt, 
1953-ban született fiúgyermekük.  1954-ben kinevezték Kapos-
várra a Táncsics Mihály Gimnáziumhoz, de lakást nem kapott, így 
Kincses Ferenc igazgató hívására Csurgóra került. 1956-ban a for-
radalom egyik vezető egyénisége volt. Beválasztották a Nemzeti 
Bizottságba, kollégájával Udvarhelyi Jánossal a járási művelődési 
osztály vezetője lett. 1957. február 1-jével saját kérésére áthe-
lyezték Nagyatádra.  Az 1956-os forradalomban való részvétele 
miatt 1957 februárjában itt letartóztatták, és Kistarcsára internál-
ták. Távollétében az állásából elbocsátották. Felesége Csurgón 
maradt a 3 éves fiúkkal és az itt született 1 éves kislányukkal. Fe-
leségét két kisgyerekkel a lakásból kiüldözték, ők innen Szentára 
költöztek. 1960-ban megszületett a harmadik gyermekük. Közel 
hét évig nem dolgozhatott. 1963-ban visszahelyezték állásába. A 
gimnázium helyett az általános iskolát választotta. A körzetesí-
tésig, 1970-ig Szentán tanított, majd 18 évig a csurgói II. Rákóczi 
Ferenc Általános Iskola napközi otthonos nevelője lett. 1988-ban 
vonult nyugdíjba. 30 évig volt Szenta könyvtárosa, alpolgármes-
tere, 10 évig a Magyar Politikai Foglyok Szövetségének körzeti el-
nöke. Több kitüntetést kapott, köztük a Magyar Köztársaság Arany 
Érdemkereszt elismerést. 1999-ben Nagykanizsára költöztek. 
2008. január 4-én 80. születésnapján gyermekeinek adományo-
zott géppel írott visszaemlékezéseiből a család, a csurgói gim-
názium és az önkormányzat összefogásában a Csurgói Könyvtár 
XXII. köteteként megjelent a Megszenvedtem ’56-ot – Forradalom 
Csurgón című kötet. János fia és Erzsébet leánya a csurgói gimná-
ziumban érettségizett.

Irodalom: Kovács Andor: Forradalom Somogyba. Riehen, 1988, 
Pápa János: Megszenvedtem ’56-ot Forradalom Csurgón. Csurgó, 
2008. Csurgói Könyvtár XXII., A nagyatádi Ady Endre Gimnázium és 
Szakközépiskola Emlékkönyve 1953- 2003 Nagyatád, 2003., Pápa 
János köszöntése 2008. január 4. Évkönyv, 2008., Horváth József: 
Tankkal jöttek érte Kaposvárról. Somogyország, 2008. november.                                                                                                                    

HJ                                                                                     

Búcsú Pápa Jánostól

Pápa János 2017. február 23-án, a Kommunista Diktatúra 
Áldozatairól tartott megemlékezésen

Imádság

Kitörne a csend a fájó világba,
megfeszült inakkal, hang nélkül kiabálva,

ott van zizegő falevelek közt,
didergő holdvilággal, 

felhőkön elterülő lemenő napsugárral,
vérvörös fövenyében tükröződő tó partjában.

A mozgó és mozdulatlan téli tájban.

Némaságba burkolódzó ködös vidék, 
magokat keresgélő éhes madárszájak,

keringőt járnak a didergető szelek,
ölelkezve mesélik a magasban,

az olvadó sarki jeget.

Ablakunk előtt – emlékeimbe zárva,
talán a fenyőnek van a legszebb susogása. 

Hajladoztak kint és vettek a falra árnyat,
álmot ringattak az álmos éjszakában.

Pislákoló lámpafény körül kavargó hópihék, 
reggelre ott volt a fehérre festett téli kép.

Szaladtunk ki az udvarra, mezítláb, 
nyáron a tarló edzette talpunkat,

égettük a puha hóban.
De nem volt hideg semmi, 

élveztük, hogy milyen jó nevetni,

nem kell más, csak nevetni.

Szaladtunk az ablak alá Mikulást lesni
futottunk a széllel, szánnal

dombról a völgybe kipirult arccal,
reccsenő jégen fekete síbakanccsal.

Futottunk álmunkban is tündérmesével, 
éjjel, a nagy fehérségre boruló, 

égi sötétséggel.

Ott van a karácsony a mindenben és,
minden karácsony egy mosoly.

Születés-újjászületés, vajúdik a világ,
fáj a lét és fájó minden megszűnés.

Önmagunk megtalálása a szeretetben,
szeretet átadása a másnak;

Én vagyok a más is …
Egymáséi vagyunk Istenben.

Várjuk a pillanatot, s a pillanat eljött,
az érzés mi oly nemes, fennkölt,

itt toporog, remeg, szívünk pitvarában.
Benne van a lelkünk egy szép imádságban.

Imádság a lét, az élet és Te,
Szent Karácsony!

Büki Imre
Csurgó, 2017.12.15.
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Gulyásné Kozma Julianna, 
Julis neve és arca sokaknak is-
merős Csurgón és környékén. 
A Somogyudvarhelyen élő, de 
a Nagyatádi Rendőrkapitány-
ság kötelékében szolgálatot 
teljesítő rendőrnő hivatá-
sos kötelezettségei mellett, 
nagy családos édesanyaként, 
nevelőszülőként, a Somogy 
Megyei Mozgáskorlátozottak 
Csurgói Csoportjának vezető-
jeként 18 településen segíti a 
mozgássérültek és fogyatékkal 
élők ügyeinek intézését, szám-
talan rendezvényen irányítja 
és vezeti az általa képviselt 
embereket.

Sokszínű tevékenységeiről, 
a munka és a család összhang-
jának megteremtéséről kér-
deztük.

A csurgói emberek hivatásod 
és társadalmi munkásságod 
révén már több intézmény-
ben és rendezvényen is talál-
kozhattak veled. Milyen tevé-
kenységed révén ismerhetnek 
az itt élők?
- Rendőri hivatásomból adódó-
an gyakran tarok előadásokat 
a térség intézményeiben. Az 
idősek otthonaiban a bűncse-
lekmények megelőzésről, az 
áldozattá válás elkerüléséről, 
valamint főként a kerekpáro-

zást érintő közlekedési sza-
bályok tatok ismertetőket. 
Iskolákban szintén a bűnmeg-
előzésről és drog prevencióról, 
az internet veszélyeiről és a 14 
év feletti gyermekek bűntető 
jogi felelősségéről tájékozta-
tom a tanulókat.

Az óvodáinkban is találkozhat-
tunk veled.
- Igen, az Ovizsaru program 
keretében látogattuk meg a 

legkisebbeket, melynek célja, 
hogy a gyermekeket játékosan 
tanítsuk az alapvető közleke-
dési ismeretekre.

A Mozgáskorlátozottak Csur-
gói Csoportjának vezetőjeként 
is sokszínű feladataid vannak.

- Valóban, nagyon sok prog-
ramunk van éves szinten. Kü-
lönösen az lesz 2018-ban is, 
hiszen 25 éves lesz a csopor-
tunk. Egész napos rendezvényt 
tervezünk erre az alkalomra a 
csurgói Történelmi Parkba, sok 
fellépővel, színes változatos 
napi program összeállítással.

Minden sikeresen nő mögött 
ott egy férfi is. Férjeddel, Mi-
sivel együtt négy leányt ne-

veltetek fel, és már unokáitok 
is vannak. Úgy tudom, hogy 
édesanyai szerepedért már 
egy szép elismerést is kaptál.
- 2013-ban, a Belügyminiszter 
úr köszönetét és elismerését 
vehettem át Anyák napja alkal-
mából.

És ha mindez még nem lenne 
elég, nevelőszülőként tovább-
ra is 3 gyermekről gondoskod-
tok a családotokban.
- Jól tudod. Jelenleg is három 
gyermek, Kitti, Patrik és Norbi 
lakik velünk.

2013 más okból is nevezetes 
év volt a számodra, hiszen tár-
sadalmi és közösségi munkás-
ságodért átvehetted a FŐNIX 
Nagyasszony-díjat is. Mit lehet 
erről tudni?
- A FŐNIX Somogyi Nagyasz-
szonyok Egyesülete Dr. Gye-
nesei István javaslatára alakult 
meg, majd fejlődött országos 
hálózattá. A FŐNIX Nagyasz-
szony-díjat a nők társadalmi 
szerepvállalásának, közösség 
építő munkájának elismerésé-
re adják át. 2013-ban részesül-
hettem ebben a szép kitünte-
tésben. A jövőre nézve terveim 
is vannak ehhez kapcsolódóan, 
ugyanis Csurgó utoljára 10 
éve adott otthont a Nagyasz-
szony-díj átadó ünnepségnek. 
Szeretném, ha 2018-ban Csur-
gón rendezhetnénk meg a díj 
átadást.

A sok munka, család mellett 
hogyan tudsz feltöltődni? 
Mivel töltöd, ha van, a szaba-
didődet?
- Egy csodálatos család áll mö-
göttem, akik mindenben segí-
tenek. Nagyon szeretek velük 
és a mozgáskorlátozottak cso-
portjával is utazni, kirándulni. 
Egy-egy közösen átélt élmény 
mindig pihentet és feltölt. Így 
tudok folyamatosan dolgozni 
közösségeimért, céljaimért, 
melyek megvalósításához, úgy 
gondolom, hogy kell egy nagy 
adag szeretet, mellyel ablako-
kat és ajtókat lehet kinyitni. 
Ehhez az én jelszavam is, az 
hogy: Egységben az erő, össze-
tartásban a szeretet!

VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA

Sokszínű szolgálat a szeretet jegyében

Tájékoztató előadáson a református gimnázium tanulóival

Férjével, Misivel
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OKTATÁS

2017. december 2.
Tehetséggondozó Diákkonferencián 
jártunk 

Immáron 3. éve kerül megrendezésre 
az iskolánkkal szakmailag együttműködő 
Református EGYMI Székhelyintézménye 
által meghirdetett SNI és BTM-es tanulók 
Tehetséggondozó Diákkonferenciája. Az 
idei évben ezt december 2-án, Halásztel-
ken tartották.

40 felsős és középiskolai tanuló bemu-
tatkozására került sor.

Iskolánkat 4 tanuló képviselte. A 7. osz-
tályból Pákozdi Ilona Erika, rajzbemutató-
val, Péntek József mesemondással, Varga 
Miksa Tas 9. osztályos tanuló versmon-
dással készült, Gusztics Nikolett végzős 
diákunk ének kategóriában mutatta meg 
tehetségét.

Láthattunk néptánc és hangszerbemu-
tatót, saját készítésű filmvetítést, modern 
táncot, festészetet, makett és gyurmabábu 
bemutatót, rubik kocka elemzést, Baptista 
Rádiózást. A produkciók után különböző 
fejlesztő játékokat próbálhattak ki a „játék 
szigeten”. Ebéd után a várva várt ered-
ményhirdetés következett, ahol mindenkit 
értékeltek. A tanulók elismerésben része-
sültek, oklevéllel, könyvvel, édességgel, 
hátizsákkal honorálták a felkészülésüket. 
Kategóriánként a három legjobb diák a 
Gálaesten újra előadta produkcióját. Az 
előadó művészetben induló tanulónk Pén-
tek József tisztelte meg a nagyközönséget 
újra előadásával. Vastapsot kapott, ami 
arra ösztönözheti, hogy tovább fejlessze 
magát versmondásból.

Czeizel Endre mottója tükrözi az isko-
lánkat képviselő négy tanuló teljesítmé-
nyét, miszerint …”időnként a szürkének 
tűnő kavicsból is előtűnik a drágakő csil-
logása!”

Ezek a tanulók a hétköznapokban a ta-
nulás valamely területén nehézségekkel 
küzdenek, azonban kimagasló tehetségük 

van, amit most sikerült is eredményesen 
megmutatniuk. Gratulálunk az eredmé-
nyeikhez, és további sok sikert kívánunk 
számukra!

Németh Nikolett írása

2017. december 7.
Hüllő és ásványkiállítás

Hüllő és ásványkiállítás aratott nagy 
sikert iskolánkban Gyöngyösi Miklós jóvol-
tából.

2017. december 7.
Adventi ovis találkozó 

Hagyományokat folytatva az idén is 
megrendezésre került az adventi ovis ta-
lálkozó. Iskolánkba Csurgó és környékbeli 
óvodákból érkeztek szép számmal gyere-
kek. Bábszakkörös tanulóink műsorral kö-
szöntötték az ide látogató ovisokat, akik 
szintén színes kis műsorral leptek meg 
bennünket.

2017. december 07.
Kollégiumi Mikulás - est.

Kollégiumunkba is megérkezett a Mi-
kulás. Ez alkalommal, ünnepi vacsorával 
leptük meg az internátusban lakó diáko-
kat! Nagyon sok tombola felajánlás, süte-
mény érkezett tanárainktól, amit ezúton is 
köszönünk. Útravaló gondolatokat is hal-
lottunk tanmese formájában. A kellemes 
hangulatú este tombolasorsolással zárult, 
ahonnét minden tanuló apró ajándékkal 
térhetett haza.

2017. december 9. 
Döntés született a Népi Építészeti Prog-
ram támogatásairól

A Miniszterelnökség megbízásából a 
Lechner Tudásközpont támogatási lehető-
ségre irányuló felhívást tett közzé a népi 
építészeti emlékek helyreállításáért.

Iskolánk kezdeményezésére fenntar-
tónk pályázatot nyújtott be a felhívásra, 
melyet az értesítés szerint el is nyertünk!

Megújulhat sokak örömére a Cserkész-
ház!!!

Köszönjük a lehetőséget!

2017. december 15. 
Városi karácsonyi esten szerepeltek 
diákjaink

Városi karácsonyi esten szerepeltek di-
ákjaink. Betlehemes játék című darabjuk-
kal nagy sikert arattak! Aki lemaradt róla, 
vagy újra megtekintené, szeretettel várjuk 
kedden 14 órakor kezdődő istentiszte-
letünkre, ahol a gyerekek újra előadják a 
színdarabot!

A Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium, Általános 
Iskola és Kollégium hírei
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OKTATÁS

2017. december 18. 
Karácsonyi ünnepség a Kisiskolában

"Angyalok húznak a világ fölött." Wass 
Albert

A templomban 15 órakor kezdődött az 
ünnepi istentisztelet. Székelyné Kiss Eme-
se református lelkész (Kaposfő-Csököly) 
látogatott el hozzánk. A karácsonyi törté-
netet hozta közénk, a végtelen történetet, 
melybe a mi életünk is beleszövődik, csak 
észre kell, hogy vegyük. A báb-szakkö-
rösök előadását csodálhattuk meg, majd 
énekszóval köszöntöttük az ünnepet.

A Kisiskolában folytatódott a szép dél-
után, ahol az osztályokban ajándékkal ked-
veskedtek egymásnak, majd díszbe öltöz-
tetett asztal mellett együtt uzsonnáztak, 
sütiztek a kis Csokonaisok.

2017. december 19.
Karácsony a Gimnáziumban

"Ha az ünnep elérkezik, akkor ünnepelj 
egészen."

Márai Sándor
Kovács Szilvia somogyjádi lelkész ige-

hirdetése után Szászfalvi Lászlóné, Oláh 
Ilona és Györgyi Zsolt lelkészek szolgáltak 
az úrvacsorás ünnepi istentiszteleten.

Iskolánk gimnazista tanulói versekkel, 
felső tagozatos diákjaink a Betlehemes já-
tékkal, az énekkar tagjai pedig dalcsokor-
ral köszöntötték az ünnepet.

Az iskolában az osztályokban folytató-
dott ajándékozással a délután.

Örültünk a református gyülekezet min-
den tagjának, a megjelent vendégeknek, a 
szülők látogatásának ezen az ünnepi alkal-
mon.

2017. december 20.
Egy doboznyi szeretet

A magyar Református Szeretetszolgá-
lat azoknak a gyerekeknek szeretne örö-

möt szerezni, akiknek karácsonykor nem 
jut ajándék. Iskolánk gyűjtőhelyként vett 
részt a Nyilas Misi Pakk programban, mert 
szerettünk volna kedveskedni egy-egy 
cipősdoboz ajándékkal a nélkülöző gye-
rekeknek, vagy szüleik nélkül nevelkedő 
fiataloknak.

Most 113 db, korábban 16 db cipősdo-
boznyi ajándékot és több zsáknyi ruhát 
gyűjtöttünk össze.

A Szeretetszolgálat képviseletében 
Ladányi Károly, a Verőcei Egyházközség 
iskolaügyi gondnoka érkezett hozzánk és 
elmondta, hogy gyermek karácsonyi is-
tentiszteletet követően a verőcei tanoda 
gyermekeit és az ottani hittanosokat aján-
dékozzák meg a tőlünk elvitt csomagokkal.

Köszönjük iskolánk diákjainak és a szü-
lőknek a felajánlásokat!

2017. december 20.
Kiemelkedőt alkottak

Örömmel tudatjuk, hogy iskolánk ha-
gyománya szerint minden évben válasz-
tunk az érdemek szerint kiemelkedő mun-
kát végző gyermekeket, pedagógust és 
dolgozót közösségünkben. Az idei évben 
jubileumot is ünnepeltünk.

A 2017. évben
az ÉV DIÁKJÁNAK

alsó tagozaton VARGA IZABELLA 3. osz-
tályos tanulót

felső tagozaton MELLES MÁRK 8. osztá-

lyos tanulót
a gimnáziumban BERTÓK ANETT 12. 

osztályos tanulót
választottuk.
Az ÉV DOLGOZÓJA TASKOVICS FERENC 

ISTVÁNNÉ lett.
Az ÉV TANÁRÁNAK
FEHÉR ZOLTÁNNÉ TÜZES ZSUZSANNÁT 

választotta a tantestület.
Örömmel köszöntöttük KOVÁCS ZITA 

tanítónkat, aki 25 éve szolgál a pedagógus 
pályán.

Gratulálunk a díjazottaknak, további 
munkájukhoz sok sikert kívánunk!
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HELYTÖRTÉNET

Közel 70 éve nincs már felekezeti okta-
tás a Petőfi téri épület falai között, a nép-
nyelv azonban elnevezésében még máig 
őrzi az egykori funkciót, a zsidó iskolát.

A mai számozás szerinti Petőfi tér 6. 
és 6/a. alatti telkek és ingatlanok már az 
1800-as telekkimérések óta az egykor 
nagyszámú csurgói zsidóság tulajdonát 
képezték. A 6-os szám alatti egyemeletes 
épület eredetileg a földszinten két tan-
teremmel zsidó elemi iskolának, míg az 
emeleten két tanítói lakás céljaira épült.

1828-ban Csurgónak 35, 1851-ben 80, 
míg 1910-re már 337 zsidó lakosa volt. A 
zsidóság számára fontos volt gyermekei 
taníttatása. Az 1880-as években a Somogy 

megyében működő 411 elemi iskolából 
21, az 529 tanítóból pedig 34 volt izrae-
lita.

A csurgói neológ irányzatot követő izra-
elit hitközség 1868-tól megreformálta és 
megújította a szigorú vallási gyakorlatot. 
Bár öltözködésében még kissé, de szoká-
saiban, oktatási rendszerében már a nem 
zsidó többségi lakosság szokásaihoz igye-
kezett hasonulni.

Már ezt megelőzően Csurgón 1827-ben 
megalakult a Chevra Kadisa, a Szent Egy-
let, melynek legfőbb feladata a halottak 
eltakarítása volt a hagyományos szokások 
szerint. 1840-ben felépült a Petőfi tér 6/a 
alatt volt zsinagóga. 1850 óta pedig 6 osz-

tályú izraelita elemi iskola is működött 2 
tanítóval, melyben aztán már 1868-tól a 
héber helyett magyar nyelven folyt az ok-
tatás.  

A tanítás egy-egy teremben egyszerre 
2-2 osztállyal és a nagyobbaknak délután 
is folyt. A fiúk és lányok, bár egy tanterem-
ben, de külön oszlopokban voltak ültetve. 
Szabadidejüket gyakran töltötték az úgy-
nevezett mélamednél, hitközségi alkalma-
zottnál, aki a mai napközihez hasonlóan, 
tanórán kívül, külön foglalkozott a gyer-
mekekkel.

A Petőfi tér 6., a volt zsidó iskola udva-
rában lévő szolgálati lakásokban lakott, a 
visszaemlékezők szerint, a szomszédos, 
ma 6/a szám alatti telken volt zsinagóga 
gondnoka és az iskola fűtője, takarítója is.

A tanítók és az alkalmazottak munkáját, 

az iskola gazdálkodását az iskolaszék fel-
ügyelete, dr. Jünker Elek iskolaszéki elnök 
vezetésével.

Az iskola legismertebb tanítója, az 
1912-ben miniszteri kitüntetéssel is ju-
talmazott izraelita tanító, Szabó Lipót volt. 
Családjával az iskola emeletén lévő szol-
gálati lakásban lakott.

A proletárdiktatúra bukása után elfog-
ták, bebörtönözték, majd a Prónay-kü-
lönítmény tagjai megkínozták és 1919. 
szeptember 11-én agyonlőtték.

A Petőfi tér 6. szám alatti, egykor volt 
zsidó iskolából az államosítás után szol-
gálati lakásokat alakítottak ki. Itt lakott ha-
láláig Kuti Ilona, óvodai dajka, és Herovits 
Aranka, Magyarország első kiváló óvónője 
is.

VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA

Házak és lakóik - Zsidó iskola, Petőfi tér 6.

Zsidó gyermekek az iskolapadban

Szabó Lipót
zsidó tanító
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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 
 

2017 során közel 70 ezer 
egyéni vállalkozás indult, mely 
messze meghaladja a koráb-
bi évek szintén extrém magas 
értékeit is. „Immár 5 éve fo-
lyamatosan és meredeken nö-
vekszik az egyéni vállalkozások 
száma Magyarországon, ezzel 
mára az egyik legnépszerűbb 
gazdasági formává nőtte ki ma-
gát” – mondja Pertics Richárd, 
az Opten céginformációs igaz-
gatója. 69127 egyéni vállalko-
zás került bejegyzésre 2017-
ben Magyarországon, amely 20 
százalékkal magasabb, mint a 
2016-os érték. 2017-ben pél-
dául több mint 2,5-szer több 
egyéni vállalkozás indult, mint 
az összes többi cégformában 
történő alapítások együttesen. 
„Az egyéni vállalkozások felfu-
tása egyrészt a többi gazdasági 
formára ható szigorító ténye-
zőnek köszönhető, másrészt 
az új adózási formák is erősen 
hatottak az egyéni vállalkozá-
sok növekedésére” – mondja 

az Opten szakértője. Az egyéni 
vállalkozások továbbra is vi-
szonylag alacsony adminiszt-
rációs szint mellet tudtak és 
tudnak működni. A KATA beve-
zetése is komoly hatással volt 
az egyéni vállalkozók számá-
nak növekedésére. Az egyéni 
vállalkozások száma jelenleg 
már több mint 450 ezer, amely 
érték már erősen közelíti a cé-
gek számát. A tendenciát nézve 
pedig 1-2 éven belül az egyéni 
vállalkozások száma meg is ha-
ladhatja a cégek számát, hiszen 
az egyéni vállalkozások száma 
erősen növekedik, míg a cégek 
száma évek óta csökkenőben 
van. Az egyéni vállalkozás, mint 
gazdasági forma, ágazatonként 
is jelentősen eltérő népszerű-
séget mutat. Az egyéni vállal-
kozások által felülreprezentált 
ágazatok az oktatás, a pénzügy, 
a mezőgazdaság és a művészet. 

PAKTUM HÍRLEVÉL

A megyei önkormányzat 
első és legfontosabb felada-
tának tekinti a területfejlesz-
tést, melyről kijelenthető, jól 
haladnak a vállalt feladatok. A 
Terület- és településfejleszté-
si Operatív Programban (TOP) 
összesen 43,45 milli-árd fo-
rintot fordíthat-nak azokra a 
fejlesztésekre, melyeket a so-
mogyi településekkel közösen 
tervez meg az önkormányzat. 
– Minden résztvevő komolyan 
vette ezt a feladatot, mi sem bi-
zonyítja ezt jobban, mint hogy 
több mint 320 pályázat érke-
zett be, melyek közül 194 már 
nyertesnek tekinthető – hang-
súlyozta Biró Norbert, a So-

mogy Megyei Közgyűlés elnö-
ke. A fejlesztési igényeket jól 
jelzi ez a szám, ahogy maga az 
igényelt öszszeg is, mely vala-
mivel több mint tízmilliárddal 
haladta meg a rendelkezésre 
álló keretet. A legjelentősebb 
túligények a turizmusfejlesz-
tés, a településfejlesztés és 
közlekedésfejlesztést érintő 
kérelmek esetén jelentkeztek. 
A TOP-os pályázatok közül a 
tavaly augusztus 30-án aláírt 
foglalkoztatási paktum volt az 
első támogatott Somogyban. A 
megyei paktum 106 települé-
sen nyújt támogatást.

PAKTUM HÍRLEVÉL

„Tömeges céglapítások, 
fel-futó termelés. Már-már 
a 2000-es évek elejéhez ha-
son-ló hangulatot tükröznek az 
építőipar céginformációs mu-
tatói” – mondja Pertics Richárd, 
az Opten céginfor-mációs igaz-
gatója.

Az adatokat szélesebben ér-
telmezve azért látszik, hogy a 
szektor nem szabadult meg a 
korábbi problémáitól. Az épí-
tőipar sokszor trendhagyóan 
viselkedik a többi ágazathoz 
képest, nem volt ez másképpen 
2017-ben sem. Nemcsak a ma-
gas cégalapítási aránya, hanem 
néhány kellemetlenebb terü-
leten is kirívó adatokat hozott 
a szektor az elmúlt év során. 
2017 során 4396 cég szűnt meg 
az ágazatban, ami még az alapí-
tások számánál is magasabb. Ez 
a gyakorlatban azt jelenti, hogy 
minden 12. cég megszűnik egy 

éven belül. A cégek ilyen ará-
nyú cserélődése nem kedvez a 
hosszú távú stabilizálódásnak. 
Ezt támasztja alá, hogy közel 
7000 cég ellen indítottak vég-
rehajtási eljárást egy év alatt, 
tehát a fizetési problémák a cé-
gek jelentős részét érintik. Sze-
rencsére azért sok tekintetben 
fejlődött a szektor az elmúlt 
10 évben. A megszüntetésre 
irányuló eljárások száma már 
„csak” 30 százalék körül volt az 
elmúlt évben. Ez az érték még 
mindig rendkívül magas a többi 
ágazathoz képest is, de sokkal 
jobb a helyzet, mint a 2000-es 
évek környékén, amikor 70-80 
százalék körül volt ez az arány. 
„Az adatok mellett egyértelmű-
en kijelenthető, hogy az ága-
zatnak stabilitás szempontjá-
ból még lenne hova fejlődnie” 
– emelte ki Pertics.

PAKTUM HÍRLEVÉL

Soha nem látott 
magasságokban az 
egyéni vállalkozók száma

Biro Norbert: Az idei sikereink 
után 2018 az építkezés éve lesz

2017 az építőipar éve volt

  tel.: 06-20/261-9967                    e-mail: fittcsurgo@gmail.com 

KEDVEZMÉNYES Ár: 4000 Ft/óra

M ű f ü v e s  f o c i pá lya  b é r l é s 
e l ő z e t e s  b e j e l e n t k e z é s  a l a pj á n
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ÉLETMÓD

Az év utolsó napján, mi-
kor éjfélt üt az óra, mindig a 
családom tagjaira gondolok…
megjelenik előttem mindany-
nyijuk arca, a szívem megtelik 
és túlcsordul szeretettel. Azt 
kívánom, ameddig csak lehet 
legyük együtt, legyenek bol-
dogok, egészségesek és adják 
tovább azt a szeretetet, amit én 
a szüleimtől, nagyszüleimtől 
kaptam.  Úgy gondolom, ennél 
nagyobb kincsünk nincs! 

Kezdődik egy újabb év, és 
mi nem tudjuk még, mit rejt 
számunkra. Van, amit úgy csi-
nálunk, ahogy eddig is, de van, 
amit máshogy szeretnénk. Az 

év utolsó napján összegzünk, 
lezárunk, majd tervezgetünk. 

Hogyan lépünk át az óév-
ből az újévbe?  A döntés a mi 
kezünkben van. Sokan foga-
dalmat tesznek, amelyek álta-
lában saját életünkben törté-
nő változtatásokról szólnak. „ 
Abbahagyom a dohányzást!”, 

„Fogyókúrázni fogok!”, „Több 
időt töltök a családommal”!, 
„Rendszeresen sportolok!”

Sajnos a  kutatások szerint 
az emberek 75-80%-a nem 
tartja be ezeket fogadalmait. 
Mit tegyünk, hogy ez ne így 
legyen? Hogyan tartsuk be fo-
gadalmainkat? Legyenek he-

lyette céljaink! Olyanok, amik 
mérhetők, időhöz kötöttek, 
annyira részletesen körülírtak, 
amennyire csak lehetséges, és 
legyenek reálisak.

Céljaink eléréséhez a követ-
kezőket tegyük: 

- Gondolkodjunk pozitívan!  
(bízzunk magunkban!) 

- Tűzzünk magunk elé kis 
célokat, lépésekben is megva-
lósíthatjuk terveinket! 

- Készítsünk feljegyzéseket! 
Írjunk naplót!

- Jutalmazzuk meg önma-
gunkat, ha elérünk egy-egy 
mérföldkövet!

- Kerüljük el a visszahúzó 
környezetet!

- Tartsuk be a fokozatosság 
elvét!

- Ne felejtsük el, nem baj, ha 
hibázunk! Mi sem vagyunk tö-
kéletesek! 

Ha így teszünk, legyen bár-
mi is a célunk, sikerülni fog!  
Csak pozitívan! 

BV
Forrás: www.pszichologus.pszicho-

lógia.com

Csak pozitívan! 

Töltött kenyérmuffin

http://www.egeszsegmarket.hu/toltott-kenyermuffin

Hozzávalók:

2 bögre gluténmen-
tes lisztkeverék

1 bögre langyos víz
1 zacskó szárított élesztő
só
3 evőkanál burgonyapehely
1, 5 evőkanál zsír
1, 5 evőkanál olaj

+ a töltelék:
ketchup, sonka, kukorica, hagyma

Elkészítés:

A hozzávalókat egy tálba öntjük és 
kézi mixer dagasztó spiráljával 10 per-
cig dagasztjuk a tésztát.

Vizes kanál segítségével egy szili-

kon muffin formába kanalazunk egy kis 
tésztát, negyedig legyen a forma.

Erre tesszük a tölteléket.
Erre pedig megint tésztát. ¾-ig le-

gyen tele a tészta.
A vizes kanál segítségével elsimít-

juk a tetejét.
Kb. 40 percet kelesztjük langyos he-

lyen.
Tetejét lekenjük zsírral.
180 fokos előmelegített sütőben kb. 

30 percet sütjük.

Ez a finomság nem kenyér, nem muffin. Hanem 
a kettő ötvözete. 

Így tudod a megszokott kelt tésztát új ízben és 
formában újjávarázsolni. Megunhatatlan, hiszen 
bármivel töltheted, ezáltal pedig mindig új és új 
ízekben sütheted ki, így a variációk száma szinte 
végtelen.
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SPORT

A Mindörökké Csurgói TK 
oldal 2014. január 21. óta van 
jelen az interneten, amely 
először csak a Felnőttcsapat 
meccseivel később az Ificsa-
pat meccseivel foglakozott. 
Oldalunk több néven volt fenn 
a közösségi oldalon mint Csur-

gói Torna Klub szurkolói oldal, 
Csurgói TK szurkolói oldal, de 
végül megmaradtam a jelenle-
gi, azaz Mindörökké Csurgói TK 
név mellett.

Az oldal fő feladatai:

- bíztatni minél több csurgó-
it, hogy látogassanak ki a Csur-
gói TK meccseire. 

- eljuttatni minden CSTK 
szurkoló és CSTK meccseire 
ellátogató nézők felé a törté-
néseket, ami a pályán törté-
nik, legyen az meccs részletek 
megosztása, csapatunk játé-
kosainak, edzőjének születés-
napjukon való felköszöntése. 
Csapatunk történéseit próbá-
lom mindig leadni legyen az 
bajnoki mérkőzések kiírása 
táblázatba szedve vagy képek 
formájában közölni a látoga-
tókkal mennyi lett a meccs 
eredménye, kik rúgták a gólo-
kat, mi történt a meccsen.

- Szurkolói csoport létreho-
zása akik a szurkolókon kívűl 
biztatnák a csapatot énekekkel, 
hangszerekkel.

- Szeretném rögzíteni a CSTK 
meccseit legyen az Ifi meccsek, 
Felnőtt meccsek, Utánpótlás 
meccsek (U-16,U-14,U-11 és 
Leány U-15 Félpályás Bajnok-
ság meccsek) és leadni videó 
formában az oldalon, de mi-
vel ezt egymagam nem tudom 
megoldani, ezért itt az újság-
ban szeretném a Csurgói Tv és 
szurkolók figyelmébe ajánlani 
a meccsek közvetítését és le-
adását, akár a helyi TV-ben is.

FÜSTÖS LÁSZLÓ 

https://www.facebook.com/mindorokkecsurgo/

Kövesse szurkolói oldalunkat az alábbi linken:

Futball csapatunk neve Csurgói Torna Klub, mely 1920 óta 
van jelen a fociban. Korábban volt NB3-as és NB2-es csapat is 
de mostanság inkább az ADAMA Megyei 1. osztályban vitézke-
dik. Általában mindig a középmezönyhöz tartozik. De csapatunk 
mindig helytáll a Megyei 1-ben. Csapatunknak volt jó szériája is 
(dobogón is volt azaz 2., 3.-helyen is állt),de mostanság inkább 
a középmezőnyt erősíti. Sajnos be kell vallani folyamatosan erő-
södik a Megyei 1.osztály. Szóval ha jól megy a csapatnak; ha nem 
mindig tartsunk ki a csapat mellett ne pártoljunk el mellőle so-
se,mert aki a csapatnak szurkol az örökké szurkol neki.

Bosnyák Zoltán Teke Emlékverseny eredményei:

Csapatverseny: 

1. Szentgotthárdi VSE: 1552 fa
2. Közutasok Kaposvár: 1531 fa
3. Vend utca Szentgotthárd: 1505 fa
4. Récsei autósiskola /Kaposvár/: 1504 fa
5. Polgármesteri hivatal, Csurgó: 1503 fa
6. Vonyarcvashegy SE: 1483 fa
7. Lenti I.: 1458 fa
8. Nagyatád-Vencel: 1435 fa
9. Kanizsai sörösök: 1410 fa
10.  Horváth teke baráti kör /Nagykanizsa/: 1380 fa
11.  Lenti II. 1361 fa
12.  Akarat, Csurgó: 1316 fa

13.  Balatonföldvár: 1241 fa
14.  Dynamic, Csurgó: 1185 fa

Egyéni összetett: Pákai Zsolt: 436 fa 
Legjobb teliző: Szűcs Lajos: 291 fa
Legjobb taroló: Pákai Zsolt: 150 fa
Legjobb női versenyző: Bicsák Erika 353 fa
Legjobb ifjúsági versenyző: Nagy Gergő 424 fa 

MINDÖRÖKKÉ CSURGÓI TK
Füstös László Csurgói Torna Klub szurkoló hírösszeállítása
Bemutatkozik: Mindörökké Csurgói 
TK szurkolói Facebook oldal
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HIRDETÉS

Történelmi Park

Ez a hely, ahol a Történelmi Park felépült, a város 
legrégebbi emlékeit őrzi. Itt állt a templomosok és 
johanniták rendháza az 1200-as években, itt volt a 
vár, ahol a törökök vívtak hol Zrínyi Miklós, hol Török 
Bálint katonáival, a közelben folyik a Máriás-patak, 
melynek forrásánál IV. Béla is megpihent, és most 
is itt áll a szerzetesek temploma, harangja hívo-
gatja a Mária-út mai zarándokait. Szálláshelyük a 
18. századi birtokos, Festetics György majorságának 
épületében kapott helyet.

A Történelmi Park 10 állomása országunk és váro-
sunk történelmének csomópontjait eleveníti meg 
változatos eszközökkel. Legkedveltebb a palánkvár, 
látványos bástyáival ostromra hív gyermeket és 
felnőttet egyaránt. A gyógynövénykertet végigjár-
va a régi magyar nagyasszonyok szorgalmas és 
küzdelmes életét is felidézhetjük, Török Bálint-
né Pemflinger Katalinra emlékezve. A séta végén 
pihenő- és tűzrakóhely, kemence várja a vendéget.

A zarándokszálláson 21 főt tudunk fogadni egysze-
rre. A teakonyha, étkező, mosó- és szárítóhelyiség 
mellett a lelki töltekezésre és megtisztulásra is 
lehetőséget adó közösségi tér kínálkozik. A szom-
szédos épületben levő rendezvényterem lakodal-
mak, konferenciák, céges rendezvények lebonyolí-
tására is alkalmas.

Történelmi Park
8840 Csurgó, Táncsics tér 2.
+36-20-261-9967; +36-30-345-5291
csurgotortenelmipark@gmail.com
www.tortenelmipark.com

Nyitvatartás
H-V: 10:00 - 18:00

Csurgói lakosoknak, csurgói diákoknak (lakcímkártya és diákigazolvány felmutatásával) és 6 év 
alatti gyermekeknek a belépés DÍJTALAN!


