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“A bölcsőtől a koporsóig 
szinte minden készült Csurgón, 
ami a fához köthető, egy időben 
pedig a parketta volt az üzem 
kiemelt terméke” – mondta az 
átadó ünnepségen Barkóczi 
István. A SEFAG Zrt. vezérigaz-
gatója arról is beszélt, hogy 
az üzembe érkező tételek egy 
nagy része hárs, ám tölgyből 
dolgozzák fel a legtöbbet. Az 

elmúlt években 547 millió Ft 
saját forrást fordítottak a gyár 
fejlesztésére, aminek célja az 
volt, hogy a korábban kivívott 
elismerést megtartsa a cég, és 
a Csurgói Faipari Gyár tovább-
ra is a Dél-Dunántúl kiemelt 

faipari egysége legyen, ezzel 
munkát teremtve a térségben 
élőknek.

Bitay Márton Örs állami föl-
dekért felelős államtitkár hang-
súlyozta: egy cég nem magától 
fejlődik, hanem az emberek 

miatt, akik irányítják, és akik 
munkájukkal hozzájárulnak 
a sikerekhez. “Nem mindegy, 
hogy a farönköt feldolgozás 
nélkül exportáljuk külföldre, 
vagy hozzáadott értékkel vala-
mit megteremtünk, és helyben 
csinálunk magasabb profitot” 
– emelte ki a politikus a faipari 
tevékenység gazdasági fontos-
ságát hangsúlyozva.

Az átadón Neszményi Zsolt 
Somogy megyei kormánymeg-
bízott és Szászfalvi László or-
szággyűlési képviselő többek 
között arról beszélt, hogy a 
térségben egyre kevesebb az 
álláskereső, ami a SEFAG Zrt.-
hez hasonló cégek érdeme is. 
“Csurgó az elmúlt időszak fej-
lesztéseinek köszönhetően ki 
tud kerülni a hátrányos hely-
zetből” – fogalmazott Szász-
falvi.

Füstös János, az idén 999 
éves Csurgó település pol-
gármestere röviden vissza-
tekintett a helyben csak “fa-
gyár”-ként emlegetett üzem 
múltjára. “Örülünk, hogy a 
SEFAG Zrt.-nek köszönhetően 
tovább fejlődik a gyár, és alkal-
mazkodik a piaci igényekhez” 
– fogalmazott, hangsúlyozva, 
hogy a faipari vállalat a telepü-
lés legnagyobb adófizetője.

Keszericze Jenő, a Csurgói 
Faipari Gyár igazgatója a be-
szédeket követően a fejlesztés 
részleteiről számolt be. Mint 
mondta, a vezérgép egy Pri-
multini 1300 SGF rönkhasító 
szalagfűrész. Az innen lejövő 
szelvényárut a gépkezelő an-
nak minősége szerint két irány-
ba tudja továbbítani. A csak 
fríztermelésre alkalmas széla-
nyagok vagy belet tartalmazó 
darabok a görgősorról leterel-
ve, bemáglyázva kerülnek ki a 
csarnokból.

A szélezett fűrészáru, illetve 
a pontos hossz- és szélességi 
méretre vágott, úgynevezett 

12 000 köbméter hengeresfa, valamint 9000 
köbméter szelvényáru feldolgozását tervezi 
a SEFAG Zrt. újonnan felépített, 1200 négy-
zetméteres, hőszigetelt üzemcsarnokában, 
amelyet /2018. március 28-án/ szerda délelőtt 
adtak át a Csurgói Faipari Gyár területén. Az 
ünnepség után a résztvevők – így az Erdő-Mező 
csapata is – megtekinthették, hogy miként dol-
goznak az új gépek, többek között a hidroszta-

tikus kocsimozgatással ellátott Primultini 1300 
SGF rönkhasító szalagfűrész.

A gyár története egészen 1903-ig nyúlik 
vissza, amikor egy Morvaországból származó 
takácsmester lenfeldolgozót létesített a tele-
pülésen, ahol néhány év elteltével már az orsó 
és verővetélő tömb alapanyaggyártás is megin-
dult. A Csurgói Faipari Vállalat végül 150 fővel 
1950-ben alakult meg.

1200 négyzetméteres csarnokkal bővült a SEFAG 
Csurgói Faipari Gyára
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dielen anyagok termelésére 
alkalmas szelvények eközben 
egy puffert is biztosító kereszt-
szállító segítségével először 
szélességi majd hosszúsági op-
timalizáláson esnek át. Előbbit 

a már meglévő COSTA gyártmá-
nyú sorozatvágó, utóbbit a be-
ruházás során vásárolt STÖRI 
MANTEL KP 900 Easy Cut Quick 
típusú hosszoptimalizáló kör-
fűrész végzi el.

Az új csarnokban kialakított 
élezőműhelyben a szalagfű-
részlapok élezésére egy ISELI 
CNC vezérlésű élező automatát 
és egy Primultini hengerelőt 
szereztek be.

Fejlesztették az anyagmoz-
gatáshoz szükséges gépállo-
mányt is, méghozzá két STILL 
RX60-30L típusú, 3 tonna te-
herbírású elektromos targon-
cával és egy 3,7 tonna teher-

bírású Manitou teleszkópos 
rakodógéppel.

Emellett szintén a beru-
házás részeként építettek és 
javítottak utakat, de egy új 
mérleget is üzembe helyeztek. 

A 18 méteres, 60 tonna mérés-
határú, acélszerkezetes, kame-
rákkal felszerelt közúti mérleg 
az irodával wifin keresztül ké-
pes kommunikálni. Mindennek 
nagy szerepe van az EUTR és az 
EKÁER szabályok miatt.

A Csurgói Faipari Gyár új 
üzemcsarnokának átadóját Ihá-
rosi Péter, a SEFAG Zrt. közön-
ségkapcsolati osztályvezetője 
vezényelte le. A rendezvény 
végén Spingár Péter, az állami 
erdőgazdaság termelési vezér-
igazgató-helyettese mondott 
pohárköszöntőt.

A jelen fejlesztési program-
ban elkészült új csarnoképület 

100 millió forintba került, a Pri-
multini rönkhasító szalagfűrész 
további 100 millió forintot tett 
ki. Ehhez szervesen kapcsoló-
dik a 90 millió forintos utófel-
dolgozó sor, és az összesen 52 
millió forintos, korszerű anyag-
mozgató gépek. A modern 
hídmérlegre, a térburkolásra, 
illetve a kor követelményeinek 
megfelelő infrastruktúra kiala-

kítására 30 millió forintot for-
dított a SEFAG Zrt.

(Gribek Dániel – Erdő-Mező 
Online)

Forrás: http://erdo-mezo.
hu/2018/03/28/1200-negy-
zetmeteres-csarnokkal-bo-
vult-a-sefag-csurgoi-faipa-
ri-gyara-kepek/
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Igényeljen Csurgó Kártyát és éljen a kedvezményekkel!
Elfogadóhelyek és a kedvezmények mértéke:

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

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

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

Megkezdődött a Csurgót is átszelő útfelújítás

Teljes útfelújítás vette kez-
detét a Berzence-Csurgó-Iha-
ros szakaszon, melynek kö-
szönhetően új útburkolattal, 
valamint új gyalogátkelőhe-
lyekkel bővül Csurgó útháló-
zata.  

A beruházást 2017. decem-
ber 19-én sajtótájékoztató ke-
retében jelentette be Füstös 
János polgármester, Szászfalvi 
László országgyűlési képviselő, 
továbbá Németh Zsolt Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. Somogy 
Megyei Igazgatóság megyei 
igazgatója.

Szászfalvi László ország- 
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 
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http://csurgo.hu/hu/turizmus/csurgo-kartya

A Csurgói Történelmi Park-
ban megrendezett Hadik Mag-
da szobrászművész gyűjte-
ményes kiállítása után Csurgó 
Város Helytörténeti Gyűjtemé-
nye újabb nagyszabású terv 
megvalósításába kezd a közel-
jövőben.

Az emeleti kiállítótermek és 
az állandó kiállítások többsége 
évek óta nem volt felújítva. A 
falaknak időszerű egy festés, a 
kiállításoknak pedig egy kis újí-
tás, ezért idén a Helytörténeti 
Gyűjtemény megkapta az enge-
délyt a változtatásra.

A falfestés és száradás után 
megújulnak a kiállítások. Ki-
bővül a néprajzi tárlat; helyet 
kapnak az iparosműhelyek, 
amelyek eddig csak időszaki 
kiállításon szerepeltek, és újra 
teljes pompájában lesz meg-
tekinthető a szolgabírói búto-
regyüttes. Új ismertetők kerül-
nek ki, és eddig még nem látott 
dokumentumok, műtárgyak ke-
rülnek bemutatásra.

Mindezek megvalósításá-
hoz azonban rengeteg munka 
szükséges, ezért a felújítási 
munkálatok ideje alatt Csurgó 
Város Helytörténeti Gyűjtemé-
nyének állandó kiállításainak 
megtekintése valószínűsíthető-
en 2018. március 12-től május 
közepéig szünetel! Időszaki ki-
állításaink azonban továbbra is 
havonta megújulnak, és munka-
társaink elérhetőek a megszo-
kott elérhetőségeiken!

Megértésüket köszönjük!

A HELYTÖRTÉNETI 
GYŰJTEMÉNY MUNKATÁRSAI

Múzeum 
újrahangolva 

számára könnyebben és gyor-
sabban elérhetővé válik ez a 
térség, illetve ezek a telepü-
lések - részben pedig a lakos-
ságnak az életminőségének a 
kiszolgálása 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 
Közút Nonprofit Zrt. Somogy 
Megyei Igazgatóság megyei 
igazgatója kifejtette: A felújí-
tásokról általánosságban el-
mondható, hogy mindig a  for-
galomra méretezett felújítás 

történik. Ezt a tervezést egy 
teherbírás mérés előzte meg. 
Ez alapján a teherbírás mérés 
alapján a tervező ajánlotta meg 
a különböző pályaszerkezeti 
méretezéseket. Ezt közösen 
kiválasztottuk és lesz olyan 
szakaszunk ahol bizony az út-
burkolat alapjához is hozzá kell 
nyúlni. Ez általában külterületi 
szakaszon, hideg remix eljárás-
sal fog megvalósulni, majd ezt 
követően két réteg aszfaltot 
kap a burkolat.

A belterületi szakaszokon 
általában egy, illetve két ré-
teg aszfaltburkolatot kap egy 
profilmarást követően az út-
burkolat.

A Magyar Közút NZrt. el-
sődleges célja a közlekedés 
biztonságának a megteremté-
se, megóvása. Ezeknél a felújí-
tásoknál ezt minden esetben 
figyelembe vettük. Tekintettel 
arra, hogy egy-egy felújítás 
során természetesen profilújí-
tás is történik, egy korábban 
egyenletlen, kátyús nyomvá-
lyús szakasz, innentől kezdve 
megfelelő profilú, jó vízelve-
zető képességű és egyenletes 
szakasszá válik. Ez által sokat 
teszünk a közlekedés biztonsá-
gáért. A megfelelő vízelvezetés 

nem csak a burkolatok élet-
tartamát növeli meg, hanem a  
vizen csúszás veszélyét is meg-
szünteti. 

Ezen kívül forgalomtech-
nikai eszközökkel is kívánunk 
tenni a közlekedés biztonsá-
gáért. A régi, korszerűtlen be-
tonkorlátokat új, korszerű sza-
lagkorlátokkal helyettesítjük. 
A kopott, nem megfelelő fény-
visszaverő képessgű táblákat 
újakra cseréljük, valmanit a hi-
bás vezetőoszlopok is cserélve 
lesznek. Továbbá Csurgó bel-
területén a meglévőeken felül 
több új gyalogátkelőhely fog 
létesülni, mely szintén a közle-
kedők biztonságát szolgálja. 

Az új gyalogátkelőhelyek 
elhelyezését az önkormány-
zattal közösen alakítottuk ki. A 
közvilágítás korszerűsítésével 
természetesen ezeknek a gya-
logátkelőhelyeknek kiemelt 
világítással kell rendelkezniük, 
illetve a hozzávezető járdákat 
is az önkormányzat ki fogja 
építtetni, mire ezek a szaka-
szok felújításra kerülnek.   

A március 19-i műszaki át-
adást követően a munkálatok 
várhatóan július végéig befeje-
ződnek.                                      

SZB

2018. március 23-án átadás-
ra került, az Európai Unió támo-
gatásával városunkban is meg-
valósult hulladékudvar, melyet 
a Viridis-Pannonia Nonprofit 
Kft. üzemeltet.

A létesítmény 29 település 
lakóinak biztosít lehetőséget, 

a birtokukban lévő hulladékok 
elhelyezésére.

A hulladékudvarban a sze-
lektíven gyűjtött hulladékok 
( papír, műanyag, üveg, fém ), 
zöldhulladék, nagyméretű hul-
ladékok ( személyautó gumiab-
roncs ), háztartási elektromos, 

és elektronikai készülékek, és 
veszélyes hulladékok helyez-
hetőek el.

A hulladékok leadásakor 
lakcímkártya és fényképes iga-
zolvány bemutatása szükséges. 
Ezt az indokolja, hogy a hulla-
dékszállítási díjjal tartozók a 
hulladékudvar adta lehetőség-
gel, - tartozásuk rendezéséig - 
nem élhetnek.

A hulladékudvar a Zrínyi 
utcából a szennyvíztelep irá-
nyába nyíló bekötőút mentén 
található.

A lakosság számára a hul-
ladékudvar keddi és pénteki 
munkanapokon 8:00 – 14:00 
óra közötti időtartamban van 
nyitva.

Hirdetmény - hulladékudvar 
nyílt Csurgón
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A gyermekvédelmi jel-
zőrendszer a gyermekjóléti 
szolgálatok által működtetett 
együttműködési rendszer az 
egészségügyi és oktatási in-
tézményekkel, különböző ha-
tóságokkal. Célja a gyermek 
családban történő nevelkedé-
sének elősegítése, a gyerme-
kek veszélyeztetettségének 
megelőzése és megszüntetése. 
Az állam elsőbbséget ad a csa-
ládban történő nevelkedésnek, 
csak végső eszközként teszi 
lehetővé a családból való ki-
emelést, ebben az esetben is 
kiemelt feladatként határozza 
meg a családba történő visz-
szagondozást. A jelzőrendszer 
tagjainak feladata a gyermek 
veszélyeztetettségének figye-
lése, kezelése, feltárása. 

A gyermekvédelmi jelzőre-
ndszer szereplői: 

- az egészségügyi ellátó-
rendszer (védőnői szolgálat, a 
háziorvos, a házi gyermekor-
vos) 

- személyes gondoskodást 
nyújtó szolgáltatók (családse-
gítő szolgálat, a családsegítő 
központ); 

- a közoktatási intézmények 
(nevelési-oktatási intézmény, a 
nevelési tanácsadó); 

- a rendőrség; 
- az ügyészség; 
- a bíróság; 
- a pártfogó felügyelői szol-

gálat; 

- az áldozatsegítés és 
a kárenyhítés feladatait ellátó 
szervezetek; 

- a menekülteket befogadó 
állomás, a menekültek átme-
neti szállása; 

- javítóintézet, gyermekjogi 
képviselő; 

- megyei kormányhivatal; 
- az állam fenntartói felada-

tainak ellátására kijelölt szerv; 
-  munkaügyi hatóság; 
- egyesületek, alapítványok, 

társadalmi szervezetek; egyhá-
zak; 

- állampolgárok.

A gyermekjóléti szolgálatok 
számára kötelezettség a jelzé-
sek rögzítése, a veszélyeztetett 
gyermekek problémáinak fel-
tárása és a megoldások kere-
sése. 

Az Család-, Ifjúság- és Né-
pesedéspolitikai Intézet jelző-
rendszerről szóló tanulmánya 
(2017) kiemeli, hogy a jelző-
rendszer tagjainak kommu-
nikációja, konzultációja elen-
gedhetetlen, melynek feladata 
a gyermekjóléti szolgálatokra 
hárul. Somogy megye a sta-
tisztikák szerint sajnos a ve-
szélyeztetett, a hátrányos és 

halmozottan hátrányos helyze-
tűek és a már védelembe vett 
gyermekek arányában is az él-
mezőnybe tartozik.

Ennek apropóján tartotta 
meg a Csurgó Járási Család- és 
Gyermekjóléti Központ és Szol-
gálat az éves szakmai tanács-
kozást a társult települések 
részvételével.

A jelzőrendszer tagjainak 
írásos tájékoztatóit figyelembe 
véve készült el az intézkedési 
terv.

Összességében elmond-
ható, hogy a Csurgói Járásban 
leggyakoribb probléma az 
iskolai igazolatlan hiányzás, 
valamit a korai, nem kívánt ter-
hesség, annak ellenére, hogy 
az elmúlt évben különösen 
nagy hangsúlyt fektetett az 
intézmény a prevencióra, ösz-
szefogva a jelzőrendszer más 
képviselőivel (oktatási-nevelé-
si intézmények, egészségügyi 
szolgáltatók). Pályázat révén 
volt lehetőség az iskolai lemor-
zsolódás megakadályozásának 
elősegítésére, felvilágosító, 
prevenciós, szabadidős foglal-
kozások biztosítására.

A tanácskozáson, az elmúlt 
év tapasztalatai alapján a Csur-
gó Járási Család- és Gyermek-
jóléti Központ és Szolgálat a 
jelzőrendszeri tagokkal együtt-
működve megfogalmazta a 
jövőre vonatkozó célkitűzése-
it, melynek fő irányvonalát a 
szemléletváltás jellemezi, ami 
a jelzőrendszeri tagok érdek-
telensége miatt nagyon fontos 
feladat. 

Ezen kívül a hatékonyság ér-
dekében tervezett lépések: 

- A jelzőrendszeri tagok-
kal való folyamatos konzultá-
ció, akkor is, ha éppen nincs 
folyamatban levő ügy. Erre 
ad lehetőséget a Települési 
Tanácskozáson kívül évente 
szeptemberben bűnmegelő-
zési fórum, a szakmaközi meg-
beszélések, ahova szintén a 
jelzőrendszer tagjait várják 

találkozásra, eszme- és tapasz-
talatcserére. 

- Az intézmény munkatársai 
minden lehetséges eszközzel 
próbálják a jelzőrendszer ha-
tékonyabb működését előse-
gíteni. A településeken a helyi 
médiában (újság, televízió) is 
évente több alkalommal fel-
hívják a jelzőrendszeri mun-
ka fontosságára a figyelmet, 
hiszen a magánszemélyek, 
egyesületek, alapítványok, val-
lási közösségek, mint önkéntes, 
nem kötelezett jelzőrendszeri 
tagok megszólítása is feladat.

- Annak tudatosítása, hogy 
veszélyeztetettség észlelése 
esetén az írásbeli jelzés meg-
tétele a jelzőrendszeri tagok 
számára kötelező, valamint a 
bejelentő(k) nevének elhallga-
tása, csak a jogszabályban sza-
bályozott feltételek fennállása 
esetén lehetséges. 

A településeken a gyer-
mekek jólétének, a szociális 
alapszolgáltatásoknak a jó mű-
ködésének elengedhetetlen 
feltétele a jelzőrendszeri tagok 
közti jó együttműködés.   

A szakmai munkát nagyban 
segíti a család- és gyermekjó-
léti szolgáltatás által működ-
tetett észlelő- és jelzőrendszer 
működésének és működteté-
sének szabályairól szóló szak-
mai ajánlás, amit a jelzőrend-
szeri tagok is megismerhettek.

A szolgálat törekszik arra, 
hogy a települések különböző 
adottságait figyelembe véve 
kísérje, és tovább erősítse a he-
lyi jelzőrendszeri szakmaközi 
kapcsolatokat. A jelzőrendszer 
mind teljesebb körű működte-
tése a gyermekjóléti szolgálta-
tás egyik alapvető célkitűzése, 
hiszen a veszélyeztetett illetve 
potenciálisan veszélyeztetett 
gyermekeknek nyújtott haté-
kony és kellő időben biztosí-
tott segítség fontos, nélkülöz-
hetetlen feltétele.

BV

Elkészült az éves jelzőrendszeri intézkedési terv 
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A Beszélni nehéz! anya-
nyelvi szakkör idén 30 éves 
fennállását ünnepli a II. Rákó-

czi Ferenc Általános Iskolában. 
A szakkör elindítója, a ma már 
nyugdíjas Dani Margit tanárnő 

volt, akinek köszönhetően ma 
már nem csak középiskolások-
nak, hanem általános iskolás 
tanulóknak is van lehetősé-
gük részt venni az Országos 
Anyanyelvi Napon. Az országos 
versenyen több kategóriában 
is megmérettethetik magukat 
a tanulók, így például: helyes-
írási verseny, nyelvi játékok, 
példamondatok jelölése, vers-
és prózamondás, szépkiejté-
si verseny kategóriákban. Az 
eltelt évek alatt, a Rákóczis 
diákok számos országos ered-
ménnyel büszkélkedhettek. 
A szakkör tagjai heti egy al-
kalommal találkoznak, ahol 

versenyfeladatokat oldanak 
meg, gyakorolnak. A kitartó és 
szorgalmas munkának idén is 
meglett a gyümölcse, a XXII. 
országos Anyanyelvi Napon 
az iskola két tanulója, Szőllősi 
Krisztán 6. osztályos tanuló a 
vers és prózamondásban első, 
Balogh Dóra 7. osztályos tanu-
ló második helyezést szerzett a 
példamondatok jelölése kate-
góriában. A szakkör vezetője, 
felkészítő tanáruk, évek óta Kó-
sáné Kisgéczi Gabirella, akinek 
fáradhatatlan és hiánypótló 
munkáját hűen tükrözi az idei 
verseny mottója: Folytassátok, 
amíg lehet!                                         BV                                                                                                          

„Egységben az erő, összetar-
tásban a szeretet.” Ezzel a fel-
irattal a háta mögött nyitotta 
meg  Gulyásné Kozma Julianna 
csoport vezető, a Mozgáskorlá-
tozottak Csurgói Csoportjának 
25 éves jubileumi ünnepségét.

Első gondolataiban, a ven-
dégek üdvözlése után köszö-
netet mondott mindazoknak, 
akik létrehozták, folyamatosan 

működtették, segítették és to-
vább vitték a csoport működé-
sét.

Szászfalvi László országy-
gyűlési képviselő köszöntőjé-
ben két gondolatot emelt ki, 
a köszönetet és a gratulációt. 
Köszönetet mondott és gratu-
lált a csoport működtetőinek, 
tagjainak, kiemelve, hogy sok-
színű működésével Csurgó vá-

ros történelmében is sokat tett 
le ez a közösség, melyet ennyi 
év után is a szeretet és a tenni 
akarás tart egybe.

Füstös János polgármester 
ünnepi beszédében kiemelte, 
hogy a város számára is fon-
tosak a civil közösségek, ezért 
is támogatja a város évtizedek 
óta a helyszínek ingyenes biz-
tosításával a csoportot. Megkö-

szönve munkásságukat további 
támogatásáról biztosította a 
résztvevőket.

Ezt követően Gulyásné Koz-
ma Julianna értékelte az elmúlt 
25 évet, majd ajándékokat és 
okleveleket adott át az alapí-
tóknak, segítőknek, és mind-
azoknak, akik az elmúlt 25 
évben sokat tettek a csoport 
működtetésért. Beszédében 
hangsúlyozta, hogy az em-
bernek minden életkorban és 
élethelyzetben szüksége van 
társakra, közösségekre, ahol 
hasznosan és örömmel lehet 
együtt embertársaival. Továb-
bá kiemelte, hogy a jövőre 
nézve is vannak bőven terveik, 
hiszen már el is készült az idei 
szezon programterve, melyben 
sokféle, változatos tevékeny-
ségekre, kirándulásokra várják 
tagjaikat.

Ezt követően a meghívott 
vendégek köszöntötték a szü-
letésnapos közösséget, és szív-
ből jövő jókívánságaik mellett 
ajándékaikat is átadták az ün-
nepelteknek.

A finom vacsora után külön-
féle fellépők, énekesek, tánco-
sok szórakoztatták a jelenlévő-
ket, majd tombolasorsolással 
színesített táncmulatsággal 
zárult a Mozgáskorlátozottak 
Csurgói Csoportjának  első 25 
évét ünneplő jubileumi ren-
dezvény.

VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA

25. születésnapját ünnepelte a 
Mozgáskorlátozottak Csurgói Csoportja

Első és második helyezés a XXII. 
Országos Anyanyelvi Napon

Gulyásné Kozma Julianna csoportvezető (jobbról) fogadja a megyei vezetők köszöntéseit
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Csurgó gazdag iskolavárosi 
múltjában sajátos helyet fog-
lal el az 1948 és 1950 között 
Állami Mezőgazdasági Gim-
názium, majd 1950-től 1958-
ig Mezőgazdasági Technikum 
néven működő középiskola. A 
gimnázium volt 1792-től a me-
gye első iskolája, az 1869-ben 
alapított tanítóképző az ország 
első állami tanítóképzője. Az 
1948 utáni időszak szintén 
különös helyzetet tükröz: a 
megyének ekkor 4 középfokú 
tanintézete volt: 2 Kaposvá-
ron és kettő Csurgón. Az alábbi 
írással a kisebbik csurgói iskola 
egy nagyszerű tanárára emlé-
kezünk.

Bucsány György 1933-ban 
született Szentesen. Édesap-
ja, Bucsány Mihály férfiszabó 
mester volt, édesanyja, Csák 
Eszter a háztartást vezette. 
1939 és 1943 között a szen-
tesi evangélikus népiskolában 
kezdte tanulmányait, majd 
1943 és 1951 kötött a Horváth 

Mihály Gimnáziumban volt 
diák.  1954-ben szerzett ma-
gyar-történelem szakos tanári 
oklevelet a Szegedi Pedagógia 
Főiskolán, majd 1967-ben a 
szegedi bölcsészkaron közép-
iskolai diplomához jutott. Pá-
lyáját a Csornai Mezőgazdasági 
Technikumban kezdte. 1953 
februárjától a csurgói mező-
gazdasági technikum állomá-
nyában dolgozott. A gimnázi-
umban óraadó volt. Az 1954. 
április 15-i gimnáziumi jegy-
zőkönyv szerint fiatal kezdő ta-
nár. Törekvő, jól képzett. Csur-
gói tanítványai emlékezetében 
a pozitívan csengő Zaphyr 
Czencziként maradt meg. 1956 
nyarán távozott Csurgóról. 

1956-tól 1959-ig Kecske-
méten, a Kertészeti Techni-
kumban, 1959-től 1995-ig 
Szentesen, a Bartha János Ker-
tészeti Szakközépiskolában ta-
nított.  Szülőföldjén, Szentesen 
élt. Igazi szentesi lokálpatrióta 
volt, aki mindig igyekezett fel-

hívni az illetékesek figyelmét 
a szentesi értékekre. Illett rá 
a helytörténész megnevezés 
és az élő lexikon kitétel is. Bu-
csány György szerint a legfon-
tosabb: pedagógus. A szentesi 
Bartha János Kertészeti Szak-
képző Iskola igazgatóhelyet-
teseként vonult nyugalomba. 
1997-ben több évtizedes mun-
kásságáért a Magyar Köztársa-
ság Ezüst Érdemkeresztjével 
tüntették ki, 2007-ben Szentes 
Város Díszpolgárává fogadták. 
Noha nyugdíjas volt, mindig 
illett rá, hogy olyan meghatá-
rozó tanáregyéniség, akihez 
csak néhány pedagógus ha-
sonlítható Szentesen. A peda-
góguson kívül lelkipásztori és 
színészi ént is felfedeztek ben-
ne. Egykori csurgói iskolájával, 
tanítványaival folyamatos kap-
csolatot tartott, eljött a találko-
zókra. 2012 szeptember 21-én 
szülővárosában hunyt el. 

Szerencsésnek mondta ma-
gát, mert szeretetteljes családi 

légkörben nevelkedett, ahol 
mások megbecsülése, szolgá-
lata, a társadalom különböző 
rétegeivel való kontaktuste-
remtés módjának finomságai 
kötelezőek voltak. Életvite-
lükhöz a bibliai tízparancsolat 
adta a zsinórmértéket.

A jelen írás jó ürügy egy 
helyreigazítás megtételére is. 
Az előző újságszámban Van-
csura Józsefné Novák Aranka 
megjelent életrajzi adatait 
kívánjuk pontosítani: 1955 
és 1959 között volt a csurgói 
gimnázium tanulója. 1962-ben 
végzett a Kaposvári Felsőfokú 
Tanítóképző Intézetben. 1969-
ig az Iharosberényi Általános 
Iskolában tanított, ekkor a 
Csurgói I. sz Általános Iskolá-
hoz helyezték. 1966-ban ment 
férjhez Vancsura Józsefhez, 
Andrea leányuk 1967-ben szü-
letett.

HJ

Április 11-én én érkezett a 
gyászhír, Papp Sándorné óvó-
nő, a csurgói pedagógus- tár-
sadalom egyik meghatározó 
egyénissége három évi súlyos 
betegség után, életének 83. 
évében elhunyt.

Papp Sándorné Gerlecz Má-
ria Taranyban született 1935-
ben. Itt végezte általános isko-
lai tanulmányait, majd felvételt 
nyert Kaposváron az Óvónő-
képző Intézetbe. 1954-ben 

óvónői képesítést nyert, majd 
Csurgóra helyezték az 1. sz. 
Napközi Otthonos óvodához, 
beosztott óvónőként. Szerette 
a munkahelyét, jó kapcsola-
tot alakított ki a gyerekekkel 
és a szülőkkel. 1957-ben a 2. 
sz. óvodához helyezték. 1958-
ban férjhez ment Papp Sándor 
táncpedagógushoz. 1959-ben 
fia született. 1961-ben vezető 
óvónőnek nevezték ki az 1. sz. 
óvodához. A gyermeklétszám 
folyamatos növekedése és a 
régi épület korszerűtlensége 
miatt átépítették az óvodát. A 
feladatok folyton szaporod-
tak, a vezetői teendők mellett 
gyermekcsoportban is dolgo-
zott, tanult. 1970-ben az óvo-
da négy csoportos lett, ekkor 
függetlenítették. 1971-től a 
munkáltatói feladatokat is el-
látta nemcsak Csurgó négy 
óvodájában, hanem Szentán 

is. Nagyon nehéz időszak volt, 
hiszen nem volt adminisztratív 
segítője. 1974-ben az Óvónői 
Szakközépiskola beindításában 
is részt vett. A tanulók gyakor-
lati oktatása is itt történt. A 
feladatot csak jó és segítőkész 
munkatársakkal lehetett el-

végezni. 1974-ben megkapta 
„Az Oktatásügy kiváló dolgo-
zója” kitüntetést. Egészségügyi 
problémák miatt áthelyezését 
kérte könnyebb munkakörbe. 
Ekkor került az alsoki 3. sz. 
Napközi Otthonos Óvodához 
vezető óvónőnek. Innen ment 
nyugdíjba 1990. december 30-

án. Csurgó minden óvodájában 
dolgozott, ezért szinte minden 
csurgói embert ismert. Az itt 
töltött sok év, az óvodások sze-
retete, ragaszkodása, a szülők 
tisztelete, amíg csak élt, szép 
emlék maradt számára. Csurgó 
Város Önkormányzata a „Peda-

gógiai díj” kitüntetésben ré-
szesítette. Tamás fia a csurgói 
gimnáziumban érettségizett. 
Utolsó éveit súlyos betegsége 
határozta meg. 2018 április 
11-én hunyt el. Április 18-án 
a csurgó- sarkadi temetőben 
2005-ben elhunyt férje mellé 
helyezték örök nyugalomra.  HJ

Bucsány György a csurgói mezőgazdasági technikum egykori tanára

Búcsú Papp Sándorné óvónőtől



9

Csurgó és Környéke • 2018 ÁPRILIS AKTUÁLIS

„Nem véletlen, hogy meg-
születtél, hogy pont oda he-
lyeztettél, ahol vagy.” – vallot-
ta Hadik Magda, aki 1938-ban 
költözött Csurgóra férjével. 
A fiatalasszonyt lenyűgözte a 
város, a gesztenyefák sora és 
valószínűleg akkor még nem 
sejtette, hogy milyen mélyen 
fog kötődni ehhez a helyhez.

Az, hogy Csurgón megis-
merkedett az agyaggal, mint 
formálható anyaggal, nagyban 
meghatározta további életét. 
Tizenöt évvel később végzett a 
Képzőművészeti Főiskolán Bu-
dapesten, de Csurgóra és gye-
rekkora színhelyére, Makóra 
gyakran hazajárt. Halála után 
a két múzeum között oszlott 
meg a hagyatéka, s e két gyűj-
temény az alapja a Történelmi 
Parkban nyílt tárlatnak. Ezek 

mellett magántulajdonban 
levő szobrok, plakettek tekint-
hetőek meg, számos olyan is, 
amelyek még soha nem voltak 
kiállítva.

Csurgóra került alkotásai 
2005 óta láthatóak a Helytör-
téneti Gyűjteményben, akkor 
nyílt ugyanis állandó kiállítá-
sa. Tavaly Makón mutatták be 
a munkáit, ekkor vetődött fel 
egy nagyobb, gyűjteményes 
kiállítás gondolata. Idén – alig 
fél évvel később – a Hadik csa-
lád, a makói József Attila Múze-
um, a csurgói Történelmi Park 
és Csurgó Város Helytörténeti 
Gyűjtemény együttműködésé-
vel ez meg is valósult.

A 2018. március 1-re ter-
vezett megnyitót megakadá-
lyozta a rossz időjárás, ezért 
új időpontban, március 9-én 
17 órakor került rá sor. Füstös 
János, Csurgó Város polgár-
mestere köszöntötte a vendé-
geket. Köszöntőjében kiemel-
te, hogy Hadik Magda, mint a 
város díszpolgára jelentős he-
lyet foglal el Csurgó életében. 
Decsi Richárd előadása után 
Szászfalvi László országgyűlési 
képviselő úr megnyitotta a ki-
állítást. Ez azért is volt érdekes, 
mert évekkel ezelőtt az állandó 
kiállítást is az ő szavaival nyi-
tották meg. „Hadik Magda itt 
van ma is velünk, itt van ma is 

közöttünk, az ő szellemisége, 
és hiszem azt, hogy ő végleg 
itt is van, végleg itt is marad 
velünk, és mindig akar nekünk 
valamit újat mondani, valami 
szépet mondani, valamilyen 
módon bennünket motiválni az 
életnek a szeretetére, ahogyan 
ő vallott, hogy „az én életem 
akkor csupa öröm és boldogság 

volt”. Ő valóban egy hangszer 
volt Isten kezében, ki néhány 
dallamot – tegyük hozzá, sok-
féle módon – játszott őrajta, 
játszott az ő életén keresztül. 
Ezek a dallamok most már itt 
szólnak közöttünk…” 

A kiállítás nem csak Ha-
dik Magda alkotásait mutatja 
be, hanem az embert a kő-és 
bronzszobrok mögött. A vele 
készült interjúk hallgatása so-
rán, miközben makói gyermek-

koráról, férjéről, Csurgóról, a II. 
világháború borzalmairól, főis-
kolai éveiről vagy a szobrászat-
ról mesél, úgy érezzük, hogy 
köztünk van, ott ül mellettünk 
vagy velünk szemben.

Műteremlakásának megidé-
zésével igyekeztünk még köze-
lebb hozni mindenkihez, hogy 
ne csak a szobrokat lássák, ha-
nem a helyébe is képzelhessék 
magukat. Lássák, hol álmodott 
és teremtett. Megértsék őt és 
azt a hitet, amellyel élt és al-
kotott. 

A megnyitón jelen volt a 
művésznő rokona, valamint 
Szikszai Zsuzsanna, a makói 
József Attila Múzeum igazga-
tója. Az állófogadáson Dr. Ha-
dik György helyett, aki fontos 
elfoglaltsága miatt nem tudott 
jelen lenni, ő mondta a pohár-
köszöntőt.

Köszönjük a segítséget és 
támogatást a Hadik családnak, 
a makói József Attila Múze-

umnak, a Csurgói Történelmi 
Parknak, Szabó Balázsnak és 
mindenkinek, aki valamivel 
hozzájárult a kiállítás elkészül-
téhez!

A tárlatot 2018. április 27-ig 
tekinthették meg az érdeklő-
dők a Csurgói Történelmi Park-
ban.

PETLÁNOVICS ESZTER

„Ez vagyok” – Hadik Magda szobrászművész (1914-2004) 
gyűjteményes kiállítása a Történelmi Parkban
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HELYTÖRTÉNET

A Hochreiter család évszázadok óta 
tagja volt a magyarországi nemességnek, 
azon belül 1828 óta újbóli megerősítést 
kapott a kihirdetett törzsökös és nemesi 
somogyi családok sorában. Főbb birtokaik 
Porrog és Somogybükkösd környékén he-
lyezkedtek el. 

A két Petőfi téri házat építtető Dr. Hoch-
reiter Kornél ügyvéd, 1881-ben került 
Csurgóra. Jogi munkája mellett egyik lét-
rehozója és alapítója lett a Somogy-csur-
gói Takarékpénztár Részvénytársaságnak, 
mely sokáig a térség legnagyobb pénzin-
tézeteként működött, és az 1908-ban épí-
tett palotája ma Polgármesteri Hivatalként 
működik. 1912-ben elnöke lett a „Csurgói 
Otthon” egyesületnek, mely a város hala-
dó, értelmiségi rétegeit fogta egybe, ren-
dezvényeik által felpezsdítve Csurgó kul-
turális, szellemi életét.

Máig álló, a Rendőrségnek a Petőfi tér 
36. sz. alatt otthont adó családi háza 1905-
re készült el. Majd a következő évben meg-
vásárolta a szomszédos 34. sz. háznak he-
lyet adó telket is, ahova bérháznak szintén 
egy 21 m. hosszú és utcafronton 14,5 m. 
széles, 4 lakószobával, konyhával, kamrá-
val rendelkező nagypolgári házat épített 
fel. Bérlőként sokáig itt lakott Dr. Major Re-
zső és felesége Dr. Szarka Anna fogorvos 
2 lányukkal. Majd később a szintén nagy-
polgári Kovácsy család vásárolta meg az 
ingatlant.

A Hochreiter-házak abban az időben 
Csurgó legnagyobb és legszebb magánhá-
zai voltak.

Dr. Hochreiter Kornél széles körű jogi, 
gazdasági, társadalmi, közéleti és kultu-

rális tevékenységével Csurgó megbecsült 
polgáraként nagy ismertségre és befolyás-
ra tett szert. Szinte nem volt olyan közsé-
gi, járási, vármegyei sőt országos karitatív 
vagy közművelődési mozgalom, melyben 
ne vett volna részt. Számtalan cím és ki-
tüntetés tulajdonosa is lett ezáltal. Mind-
közül a legnagyobb, a Ferencz József ural-
kodó által adományozott „Ferencz József 
rend lovagkeresztje”, melyet 1913. június 
3-án Makfalvay Géza somogyvármegyei 

főispán adott át Dr. Hochreiter Kornél ügy-
védnek, Somogyvármegye tiszteletbeli 
ügyészének. 

1911-ben kéménytűz miatt szinte a 

falakig leégett a 36-os számú Hochreiter 
család háza, melyből a cselédséggel együtt 
csak nagy nehezen tudtak kimenekülni. Az 
újjá építést azonban hamarosan elkezdték. 

1920. október 3-án aztán már az újra 
elkészült az ügyvédi irodájának is helyet 
adó családi háza, melyben Bóné Kálmán 
főszolgabíróval együtt üdvözölte és látta 
vendégül gróf Apponyi Albertet, a nagy 
nevű politikust Csurgóra látogatása alkal-
mából.

Hiába volt azonban minden rang és 
vagyon, az építtető Dr. Hochreiter Kornél 
utód nélkül hunyt el. Első feleségével dra-
gonoseci Radenich Lujzával kötött házas-
ságából született egyetlen leány, a később 
férjezett Dr. Szabó Jánosné Hochreiter 
Rózsika, ki fiatal életét 1907-ben, 23 éves 
korában, áldott állapotban veszítette el. 
Szülei ekkor határozták el, hogy a központi 
temetőben családi sírboltot építtetnek. A 
város által sokáig ravatalozóként használt 
kápolnaszerű Hochreiter sírbolt 1908. no-
vember 1-én, közel 110 éve került felszen-
telésre.

Második feleségétől, Mallik Zelmától 
már nem született több gyermeke, így a 
házakat később a rokonság örökölte meg.

Dr. Hochreiter Kornél Petőfi tér 36. sz. 
alatti otthona és hivatala számtalan továb-
bi híres, neves embert fogadott. Politikai 
és társadalmi kapcsolatait sokszor hasz-
nálta fel a város ügyeinek előmozdítására, 
az itt lakók sorsának javítására. Volt háza 
is máig szolgálja Csurgó közéletét, helyet 
adva a rend őreinek. 

      VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA

Házak és lakóik - Petőfi tér 34-36., Hochreiter házak

Petőfi tér 34. Petőfi tér 36.

A házakat építtető 
dr. Hochreiter Kornél
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Tizenkét hónap-tizenkét alkotó

Mikor találkozott először az 
agyaggal?
- Ez egy érdekes dolog, mert 
igazából ilyen konkrét időpon-
tot nem is tudnék meghatároz-
ni, ez úgy belülről jött…később 
jött az életembe. Én előtte há-
rom évig egy nyomdába, három 
évig a kereskedelembe dolgoz-
tam. Munka mellett elkezdtem 
Kaposváron a közgazdaságit, 
levelező tagozaton. Húsz éve-
sen gondoltam azt, hogy ezért 
a szakmáért én a világ végére 
is elmegyek, hogy kitanuljam. 
Pedig így utólag visszagon-
dolva, semmi ismeretem nem 
volt róla. A kezdeti lökést akkor 
kaptam, amikor az Atád áru-
házban dolgozva megláttam 
egy nagy tányért, amit mindig 
nézegettem. Bár nem volt még 
fogalmam arról sem, hogy ho-
gyan készült, de éreztem, hogy 
ezt akarom csinálni.

Gyerekkorában volt valami 

ilyen, kézműves tevékenység-
hez kapcsolható terve, álma a 
jövőről?
- Igazából nem… maximum 
annyi, hogy gyerekkoromban 
nagyon szerettem varrogatni, 
úgyhogy a kézügyesség azért 
már akkor jelen volt. Ahogy 
teltek az évek, úgy nyílt ki a vi-
lág. Most, a mai eszemmel azt 
mondom, hogy nekem ez volt 
az utam. 

Merre vezetett ez az út?
- Ez is érdekes történet. Én 
mindig vonattal mentem Ka-
posvárra, az iskolába. Egyszer 
úgy alakult, hogy busszal men-
tem vizsgázni, és együtt utaz-
tam egy hölggyel, aki ugyano-
da járt. Elkezdtünk beszélgetni 
útközben. Egy elejtett monda-
tára, hogy: „Jajj, el ne felejtsek 
holnap elmenni a keramikus-
hoz!”, én rögtön rákaptam, kér-
dezgettem…és másnap már ott 
voltam Somogyszobon. 

Ott tanulta a mesterséget?
- A Spanics Katinak életem vé-
géig hálás leszek azért, hogy én 
oda csak betévedtem, és ő nem 
küldött el. Pedig csak beestem 
az utcáról, hogy itt vagyok, és 
én ezt szeretném csinálni…
de nagyon határozott voltam! 
Megengedte, hogy a korongra 
ráüljek, hogy agyag közelébe 
legyek. Megbeszéltük, hogy a 

vizsgák után megyek, mert tud-
tam, hogy ha én megfogom az 
agyagot, akkor csak azzal fog-
lalkozok. És onnantól, ha déle-
lőtt dolgoztam, akkor délután 
voltam nála, és fordítva. Ami-
kor engedte, hogy menjek, én 
mentem. Ez egy nyáron át tar-
tott, mert aztán arra jutottunk, 
hogy valamerre el kell indul-
nom. Így kerültem Kaposvárra, 
a fazekasokhoz. A javaslatára 
elmentem, és ott mondták, 
hogy lehet bepucolni az edé-
nyeket, oda fel tudnak venni. 
Úgy gondoltam, hogy akkor 
kezdjük az alapoknál, tehát 
elmentem, és nagyon boldog 
voltam, hogy ott lehettem. Lé-
pésről-lépésre nagyjából egy 
éven belül a korongra kerül-
tem. Aztán lehetőséget adtak, 
hogy három év alatt, munka 
mellett, kerámiakészítő vizsgát 
tegyek. 

A szülei mit szóltak a döntése-
ihez?
- Igazából nem szóltak bele. 
Nem voltam soha gátolva ilyen 
szempontból, inkább támogat-
tak.

Volt-e még más valaki, akitől 
tanult az évek során?
- Mikor Kaposvárra kerültem, 
igazából Tamás Laci bácsi, az 
akkori szövetkezet elnöke, a 
Népművészet Mestere volt, aki 
segített. Vele jókat lehetett be-
szélgetni, én abból nagyon so-
kat tanultam. Ezen kívül Pozsár 
Lajos Népi Iparművésztől is sok 
ismeretet szereztem.

Mikor vált főállássá ez a mun-
ka?
- Tulajdonképpen mindig is az 
volt. Onnantól, hogy otthagy-
tam a nagyatádi életemet, ne-

A város 2018-as naptárában, felsorakoznak Csurgó és térsége alkotói, kikre méltán lehetünk 
büszkék. Új sorozatunkban bemutatjuk a hónap alkotóit. Áprilisban Somogyi Zsuzsanna ke-

ramikus munkáit csodálhattuk meg a Történelmi Parkban megrendezett kiállításon.

„Már nem tudom, az agyag próbálgat engem, vagy én az agyagot….”
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kem ez mindig a főállású tevé-
kenységem volt. 

Kaposvárról visszakerülve 
Nagyatádon alakította ki az 
első saját műhelyét.
- Igen, a szülői háznál volt egy 
hosszú melléképület, azt oda-
adták nekem a szüleim és egy 
lábkorongot csináltatott ne-
kem édesapám. De azon kívül 
helység minden eszközét, be-
rendezését már én vásároltam 
a korongozásból keresett ősz-
szegekből. 

A szövetkezetben tanultakat 
alkalmazta a munkája során?
- A Fazekas Szövetkezet a nép-
művészetre alapult. Igazából 
ott engem a korongozás érde-

kelt, a díszítés az nem az erős-
ségem. Bár valameddig díszí-
tettem, de soha nem vonzott 
annyira, mint a különféle má-
zak készítése.  A 80-as évektől 
a Pécsi Háziipari Szövetkezet-
nek készítettem a munkákat, 

ami a szakmai gyakorlás miatt 
nagyon jó volt, de természe-
tesen emellett rengeteget kí-
sérleteztem, elkezdődhetett a 
játék! Nagyon izgattak a mázak 
és nagyon jó érzés volt, hogy 
végre van saját kemencém. 
Megcsináltam becsülettel amit 
kellett, de mesterem bölcs 
mondását követve dolgoztam: 
„Csináld meg azt a „tejeskö-
csögöt”, mert valamiből meg 
kell élni, de mindig legyen ott 
egy gombóc, amit a szíved-
ből, lelkedből csinálsz és az a 
következő napra is megadja a 
lendületet!” Amit el kellett vé-
gezni, a megélhetés miatt azt 
elvégeztem, de mindig ott volt 
egy szerelemgombóc, amit a 
szívemből alakítottam.

Mi készült a „szerelemgom-
bócból”?
- Idén már 43. éve dolgozom 
ebben a szakmában, és amiért 
nagyon hálás vagyok a terem-
tőnek, hogy fantáziával jól ellá-
tott! Azzal, hogy mit csináljak, 
soha nem volt gond! Amióta el-
jöttem Kaposvárról, gyakorlati-
lag a magam útját járom, annak 
minden szépségével, nehézsé-
gével együtt. 

Ahogy a művészeknél vannak 
korszakok, az Ön munkáiban is 
megtalálható egyfajta csopor-
tosítás.
- A munkám elejét én „kék kor-
szaknak” hívom. A kék minden 
árnyalatát felhasználtam. Az-
tán a 80-90-es évekre, ha visz-

szamegyek, amit a gyerekem 
születése határozott meg, a 
nagyon finom pasztell színeket 
használtam. Ezt követte a kísér-
letezgetés az erősebb, markán-
sabb színekkel, a tengerzöld-
del, az erősebb sárgákkal. Majd 
jött a repesztett mázas korszak, 
amiből a kavicsok és a kövek is 
készültek. Jelenleg ékszereket 
is készítek az agyagból, ami 
nagy kihívást jelent, hiszen az 
agyag egy sűrű, nehéz anyag…
nekem olyan technikát kellett 
kidolgozni, amivel könnyűvé, 
viselhetővé, használhatóvá 
teszem ezeket. Ezek az idő-
szakok, amelyek egymásból 
következtek, 8-10 évet öleltek 
fel, addig foglalkoztam velük, 
ameddig kihívást jelentettek 
számomra.  Ezek igazából a 
munka melletti játszadozást, 
kísérletezést jelentették ne-
kem. Az utóbbi időben a fona-
las kerámiakészítés izgat. Az 
anyag természetéhez képest 

nagyon vékony szálakból alko-
tott áttört tál, vagy váza. 
Tulajdonképpen az éksze-
reknél jelent meg először ki-
csiben. Ez is azért van most, 
mert, hogy ennek lesz valami 
folytatása… Most a kézzel fes-
tett, egyedi mintákkal díszített 
kanálkák készítésében élem ki 
a játékosságot… mindenféle 
„vasárnapi kanálkával”, amivel 
jó nyalakodni…

Mi az, ami ihletet ad a munká-
ban?
-  Ez egy érdekes dolog… az 
ötletek, csak elsuhannak a fe-
jemben, onnantól én már az 
agyagban látom a dolgokat. 
Ilyenkor fiatal koromban rög-
tön a korong mellé ültem, és 
addig csináltam, amíg olyan 
nem lett, amilyennek én elkép-
zeltem. Most már néha arra kell 
koncentrálnom, hogy ne felejt-
sem el, ami eszembe jutott…

Ennyi év után már gondolom, 
már minden munkafolyamat 
rutinszerűen megy, nincsenek 
meglepetések.
- Hát azért én azt elmondom 
magának, hogy még ennyi idő 
után is, azért az a kemence tud 
még meglepetésekkel szolgál-
ni…azért az agyag a helyére 
tudja tenni az embert! Én úgy 
érzem, hogy minél több év te-
lik el, annál nagyobb bennem 

az alázat! Nagyon hálás tudok 
lenni, ha egy munkafolyamat 
végén az jön ki, amit az ember 
szeretne. 

Ön gyerekkorában egy tanyán, 
Szentlászlópusztán született 
és nőtt fel. Mi az, amit a gye-
rekkorából hozott a felnőtt 
életébe?
- A kitartást, következetességet 
és a határozottságot! A tanyá-
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ról mi minden nap biciklivel 
mentünk ki a buszhoz, ami 
az iskolába vitt. Nagyon so-
kat dolgoztunk, segítettünk a 
szüleinknek testvéremmel, de 
nekem sem akkor és most sem 
jelent a munka problémát. Az, 
hogy állatokat kell etetni, őriz-
ni teljesen természetes volt. 
Mint ahogy a munka és annak 
az értéke, ma is fontos nekem. 

Én úgy gondolom, nagyon sze-
rencsés az az ember, aki azzal 
foglakozhat, az a munkája, 
amit szeret csinálni…
- Nem is cserélnék ebben sen-
kivel! 

Mi az, ami a mai világban elad-
ható terméknek számít?
- A virágok amik a leginkább 
eladhatók. Ezek arra tökélete-
sen jók, hogy az embert földön 
tartsák. Ezt a munkát becsüle-
tesen el kell végezni, meg kell 
csinálni.  A virágokat évek óta 
csinálom, nagyjából ugyan-
azokkal a formákkal dolgozom, 
a mázakon változtatok időn-
ként. Az ékszerekben élhetem 
ki a szabadságot, a fantáziát.

Hogyan értékesíti az elkészí-
tett csodákat?
- Kézműves vásárokra járok 
velük, illetve egy két keres-
kedővel vagyok folyamatos 
kapcsolatban. Az ékszereket 
kizárólag én forgalmazom. Vá-
sárláskor én szeretem a hely-
színen egyénre szabni, ala-
kítani, igény szerint. Minden 
vásárban nálam vannak ehhez 
az eszközök, az ékszer mindig 
megtalálja a maga gazdáját, le-

gyen az tökéletes. 

Minden alkotó belerakja szí-
vét, lelkét, tehetségét, tudá-
sát a munkáiba. Nem nehéz 
megválni az elkészített tár-
gyaktól? 
- Évek alatt már kitapasztaltam 
ezt… csak akkor teszem ki, ami-
kor elengedtem… Egy idő után 
az ember már nem gyűjtöget. 
Van egy két klasszikus alapda-
rab, de nem szériában készítem 
a munkáimat. Az agyag termé-
szetéből következik, hogy soha 
nincs két egyforma. Többnyire 
lefotózom az egyszeri, megis-
mételhetetlen, egyedi munká-
imat. 

A kiállítás anyagát hogyan vá-
logatta össze?
- Az elmúlt 16 év munkáiból 
nem volt nehéz számszerűen 
összerakni a kiállítást. Azon-
ban a válogatás közben ezeket 
az éveket újra éltem…minden 
tárgy felidézett egy emléket. 
Az élmény volt furcsa számom-
ra, hogy visszafelé kellett néz-
ni…én inkább előre nézek, min-
dig megvannak a céljaim. Nem 
szeretek a múltban megállni, 
engem abszolút az érdekel, 
hogy ma mit csinálok, és hogy 
holnap, holnapután majd mit. 
A múlton már túl vagyok. Most 
kell jót csinálnom.

Milyen visszajelzéseket kapott 
kiállításról?
- Igazából, ami számomra 
fontos, az az első mesterem, 

Spanics Katalin véleménye. 
Ő utoljára a 2002-es csurgói 
kiállításon látta a munkáimat, 
nem látta sem a virágokat, sem 
az ékszereket. „Kiforrott, érett 
munkáknak” nevezte őket. Szá-
momra ez nagyon fontos volt, 
ez a legnagyobb elismerés.

A család hogy élte meg ezt a 
43 évet? Gondolom a támo-
gatásuk nagyon fontos az Ön 
számára. 
- Igen, természetesen minden-
ben számíthattam rájuk. A fér-
jem abszolút részese az egész 
munkának. Ő biztosítja a hát-
térmunkát számomra, bátorít, 
bíztat. Nekem ez hatalmas se-
gítség! 

Az anyaság, a családban betöl-
tött szerep soha nem gátolta 
az alkotásban?
- Nem! Sőt előre vitt! A nőies-
ségemben bekövetkező válto-
zások, mindig új lendületet ad-
tak, inspiráltak a munkámban 
is. Persze mindenkinek más a 
teherbírása. Nekem is ugyan-
úgy el kellett látnom a háztar-
tást, főznöm, mosnom kellett, 
mint bárki másnak. 

Miért költöztek Nagyatádról 
Zákányba?
- A 80-as években egy fazekas 
nyári táborba hívott Bihariné 
Asbóth Emőke a csurgói sző-
lőhegybe, ahol a fürdést nem 
tudták megoldani, így kivittek 
bennünket a Kortóra fürdeni. 
Én, ahogy megláttam belesze-
rettem! Az valami hasonló volt, 
mint a fazekasság. Olyannyira, 
hogy rögtön kerestem eladó 
telket, házat itt. Egy hét múlva 
már boldog tulajdonos voltam. 
Közben a páromat is megis-
mertem, aki gyékényesi. A 
Kotró miatt döntöttünk Zákány 
mellett, 1985-ben építettük fel 
itt a házunkat és benne kialakí-
tottuk a műhelyemet.

Látva az Ön munkáját, a lánya 
nem érzett elhivatottságot a 

fazekasság iránt?
- Virág mindig velem volt, ami-
kor dolgoztam, megismerke-
dett a mesterség részfolyama-
taival, bele is nyúlt az anyagba, 
de erőltetni nem akartam. Tu-
lajdonképpen, úgy érzem, neki 
ez nem kihívás, hiszen egé-
szen bonyolult dolgokat képes 
megcsinálni.  Képzőművészeti 
Egyetemen, tervező grafikusi 
szakon végzett és a tanári ké-
pesítést is megszerezte. 

Mi az, ami a munka mellett ki-
kapcsolja?
- A Kotró parti ház, bár az ere-
detit már elbontottuk, és épül-
tünk helyette másikat, azóta 
is szerelem. Ha egy kis szaba-
didőnk van, az ott töltjük. Sem-
mi nem tud annyira megnyug-
tatni, mint az a víz. A másik 
pedig a kert. Nekem az nagyon 
fontos, egyrészről azért, hogy 
tudjuk mit eszünk, másrészről 
már körülbelül 15 éve gyógy-
növényeket termesztek, amit 
begyűjtünk télire. Most már 
csak az ezekből készült teákat 
fogyasztjuk. És bár a munkám 
egy helyhez köt, az internet 
segítségével kitárult előttem 
a világ, hiszen a munka köz-
ben, engem érdeklő videókat, 
különböző műsorokat nézek, 
előadásokat hallgatok. 

Sokszor mondják, hogy akkor 
válik valaki boldog felnőtté, ha 
megőrzi gyermeki lelkületét, 
nem felejti el a játék örömét…
Ahogy Zsuzsa a munkájáról, az 
életéről  beszélt,  szeméből su-
gárzott a gyermeki kíváncsiság, 
a játékosság, a közvetlenség. 
Ezt kiegészítve, egységet ké-
pezve, a realitás talaján tartva 
őt, jelenik életében a céltu-
datosság és határozottság, 
igényesség önmagával, és a 
munkájával szembeni elvárá-
sokban. Műhelyében csoda or-
szágban jártam. 

BV

   F
oT

Ó:
 SZ

AB
Ó 

BA
LÁ

ZS

   F
oT

Ó:
 SZ

AB
Ó 

BA
LÁ

ZS



Csurgó és Környéke • 2018 ÁPRILIS

14

ÉLETMÓD

Egyre többeket érint az allergia az utób-
bi évtizedekben. A statisztikák alapján 
elmondható, hogy a magyar lakosságból 
közel két millió ember szenved ennek a 
betegségnek a tüneteitől. Magyarországon 
a pollenek okozzák a legtöbb allergiát. 

Allergiáról akkor beszélünk, ha a kör-
nyezetünkben lévő ártalmatlan anyagokat, 
például a polleneket immunrendszerünk 
„veszélyes idegenként” azonosítja, és 
túlérzékenységgel, tulajdonképpen indo-
kolatlan válasszal reagál. A szakemberek 
szerint a veleszületett allergiás hajlamot 
öröklött tényezők alapozzák meg. A másik 
fontos faktor az allergiát kiváltó anyag, 
azaz az allergén jelenléte és mennyisége. 
Ezen kívül meghatározó még a korai anyai 
magzati élet, a táplálkozás, a környezet- és 
levegőszennyezés, az aktív és passzív do-
hányzás, az antibiotikumok vagy gyógy-
szerek rendszeres szedése, a stressz, a 
mozgáshiány vagy az elhízás. Az allergia 
aszerint vált ki különböző tüneteket, hogy 
a szervezet mely pontján történt az aller-
gén anyaggal való találkozás. Leggyakrab-
ban a légutak érintettek, de a bőr felszínén 
(például fémallergia esetén az érintkezés 
helyén bőrpír, viszketés, hólyagok) és az 
emésztőrendszerben is kialakulhatnak al-
lergiás tünetek bizonyos ételekre érzéke-
nyeknél (például hasmenés, gyomor- és 
bélgörcs). Ezek a tünetek bármely életkor-
ban felléphetnek, de a legtöbbször már 
gyermekkorban vagy fiatal felnőttkorban 
elkezdődnek.

Az allergiát részletes kórelőzmény-fel-
vétel, a bőrön végzett Prick-teszt alapján 
vagy vérvétel útján diagnosztizálják. 

A tünetek enyhítésében, az orvosi gya-
korlatban komoly szerepet kap a gyógy-
szeres kezelés, amelyet időben el kell kez-
deni. Ezek a készítmények használhatóak 
eseti jelleggel, a szezonban rendszeresen 
vagy éppen megelőző céllal. Tabletta, orr 
spray és szemcsepp formájában is kapha-
tóak. 

Ha az embernek olyan problémája van, 
melyre hosszútávú megoldást kell válasz-
tani, érdemes a természetes alternatívá-
kat is felmérni, hiszen nem mindegy, hogy 
hetek, hónapok, vagy évek során milyen 
anyagokat küldünk a szervezetünkbe. Bár-
mennyire is lehetnek hatásosat az allergia 
ellen felírt gyógyszerek, egy idő után a sok 
mesterséges szer biztosan nem kedvez a 
testünknek. Az allergiás tünetek enyhí-
tésére is használhatunk különféle termé-
szetes anyagokat, módszereket. Nagy elő-
nyük, hogy nincs mellékhatásuk. Ezekből 
gyűjtöttünk össze egy csokorra valót:

- A csalán még nem túl elterjedt, de 
bevált ellenszere az allergiás nátha tüne-
teinek. A gyógynövényben ugyanis megta-
lálható egy kvercetin nevű flavonoid, mely 
gátolja az allergiás szervezetben az aller-
génre adott reakcióként termelődő hiszta-
mint. Ez az anyag az erős immunerősítő és 
antioxidáns hatással bíró bogyós gyümöl-
csökben is megtalálható. Ezen kívül erősíti 
a hajszálerek és a sejtek falát, így kevésbé 
lesz hatékony az allergének támadása.

- A gyömbér, csípős növény. Jóval több 
egyszerű fűszernél. Segít enyhíteni a meg-
fázásos panaszokat, és mivel gyulladásgát-
ló hatású, az allergia okozta orr- és arcüre-
gi gyulladások ellen is gyógyír lehet.

- A pollenallergia és a nátha ellen is jó 
megoldás lehet az orrüreg sós vizes irri-
gálása. Ezzel a módszerrel eltávolíthatóak 
nedves nyákrétegen megtapadt allergén 
anyagok.

-  A tőkehal májából vagy a lazac húsá-
ból nyert olaj gazdag omega-3 zsírsavak-
ban. Ez az anyag kiváló gyulladáscsökken-
tő tulajdonságú, így hatékonyan mérsékli a 
nyálkahártyákat érintő tüneteket.

-  Borsmenta aromás fűszernövény nem 
csak a nátha ellen nyújt természetes meg-
oldást. Teája enyhíti az allergiával járó kö-
högést és orrdugulást.

- A természetes allergia elleni gyógy-
módok között helyet követel magának a 
homeopátia is. A Nux vomica - hánytatódió 
- akkor jelenthet megoldást, ha különösen 

reggelente jön a tüsszögés, az Euphrasia 
elsősorban a szemet érintő panaszokon 
segít, az Apis mellifica nemcsak szénanát-
ha esetén, hanem szinte bármilyen allergi-
ás reakció esetén beválhat.

- A hajban könnyen megtapadhatnak a 
pollenek, melyek - különösen hosszú haj 
esetén - ingerelhetik a nyálkahártyákat. 
Ezért az allergiaszezon közepén érdemes 
lehet gyakrabban is hajat mosni.

- Az Új Germán Medicína nem marad a 
test működését tekintve a biokémia szint-
jén. Azt vallja, minden szervi tünet mögött 
lelki okok találhatók. Az allergia pszi-
choszomatikáját vizsgáló orvosok szerint, 
a megbetegedés hátterében meghúzódhat 
a korai anya-gyermek közötti kapcsolat, 
adási-befogadási és elfogadási képesség 
zavara, a belső feszültség, szorongás, vagy 
akár a saját igények háttérbe szorítása.

- Kínai medicina szerint az allergia a 
test felfokozott reakciója a külső támadás 
ellen. Az allergiás tünetek mögött erős ag-
resszivitás és görcsös védekezési szándék 
húzódik meg.  

- Az allergia mézzel való orvoslását és 
orvos tudomány mai állása szerint igen 
hatásos módszer. Ennek oka az, hogy a 
mézben megtalálhatóak kisebb koncentrá-
tumban azok a pollenek, melyek irritációt 
okoznak, azonban ha fogyasszuk ezeket, 
a testünk önmagától indítja be védekező 
mechanizmusát.  Azonban fontos tudni, 
hogy ez leginkább akkor működik, ha kö-
zelünkben készült mézből fogyasztunk, hi-
szen ezek tartalmazzák pontosan azokat a 
polleneket, melyekre szükségünk van. 

Az aktuális pollenhelyzetről és az előre-
jelzésekről az Országos Közegészségügyi 
Intézet honlapján tájékozódhatunk.

BV

Forrás: 

http://semmelweis.hu/hirek/2018/04/10/in-

dul-az-allergiaszezon/

https://hir.ma/eletmod/segithet-a-mez-fogyaszta-

sa-az-allergia-lekuzdeseben/649072

http://oki.antsz.hu/

http://www.lelkititkaink.hu/allergia_pszichoszo-

matika.html

http://kinai-medicina.tienshoni.hu/kinai-medici-

na/betegsegek-lelki-okai/59-allergia.html

Támad az allergia! 
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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, 
Vargáné Hegedűs Magdolna, 
Ferletyák Zsanett  
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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 
 

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?

Beának…Katának…

Anya születik

Anya! Hallod? 
Már kopogtatok!
Tudsz bennem bízni?
Adj nekem helyet megszületni!

Anya! Segíts!
Most indulok!
Tested már kevés!
Csak pár óra, hívogat az ölelés!

Anya! Engedj!
Nekem is fáj!
Kérlek, értünk lazíts!
Hagyj az életnek szabad folyást!

Anya! Itt vagyok!
Érzem sós könnyed!
Érzem az illatod!
Végre együtt, láthatsz és én láthatok!

Csurgó, 2014. október

BV

József Attila

Léteddel, életedben kerested a nem létezőt, és
hirtelen feltépted a halál kapuját, hogy
végre átölelhesd az örök mostohát.
Ne sirasson, többé, téged!

Büki Imre
2018.03.15.



Csurgó és Környéke • 2018 ÁPRILIS

16

HIRDETÉS

Ajánlja fel

adója 1+1%
-át!

2018-BAN IS ELKÉSZÍTJÜK SZJA BEVALLÁS TERVEZETÉT
ÖN HELYETT, HOGY NYUGODTAN FOGLALKOZHASSON
LEGÚJABB HOBBIJAIVAL.
RÉSZLETEK: ESZJA.NAV.GOV.HU
KÉSZÜLT A NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL MEGBÍZÁSÁBÓL.
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