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"Tisztelt ünneplő közösség, 
kedves testvérek!

Csurgó Város Önkormány-
zata nevében tisztelettel kö-
szöntök mindenkit, aki meg-
jelent ünnepségünkön! Külön 
szeretettel köszöntöm Stjepan 
Milinković polgármester urat, 
Gola és Zsdála polgármeste-
rét és Nikola Benko atyát, aki 
kezdettől fogva mellénk állt és 

megértette a hívó szót. Termé-
szetesen köszöntjük a megje-
lent zsdálai vendégeket és azt 

hiszem, hogy mindannyiunk 
nevében köszönetet mondha-
tok azért a Teréz-napi búcsú 
emlékéért, ami a mai napig a 
szívünkben él. Nagyon sokan 
szokták emlegetni. Nem utolsó 
sorban köszöntöm a megjelent 
lovagokat is.

Amikor a csíksomlyói vonat 
elindult néhány nappal ezelőtt, 
a búcsúztató püspök azt üzen-

te, hogy a zarándoklat nem 
más, mint találkozás Istennel, 
de a zarándoklat célja az is, 

hogy találkozzunk, mint ahogy 
ennek az immáron második éve 
felújított régi szokásnak, ahogy 
hallottuk a legendában, az a 
lényege, hogy találkozzunk 
egymással és a múltunkkal. A 
legendában hallhattuk, hogy 
mi történt IV. Béla menekülése 
közben és befogadták őt horvát 
testvéreink, sőt a családját elő-
reküldvén a mai Split városá-
ban őrizték őket lovagok, hogy 
ne támadják meg. Az a legenda, 
amiből mi építkezni szeret-
nénk és építkeztek évszázado-
kon keresztül csurgói eleink, 
az mindenképpen tanulságos, 
mindenképpen Csurgó egyik 
legfontosabb lelki gyökere. 
Mert minden legendának van 
valamilyen tanulsága. Ennek a 
legendának három tanulsága 
van véleményem szerint. Egy 
az a mit Béla király tett, hogy 
lelkét, országát fölajánlotta a 
mindenhatónak Márián keresz-
tül. A másik az, hogy a testvérek 
a menekülő királyt segítették. 

A harmadik az, hogy az a lelki 
erő, amit ő számára az imádság 
adott, segítette arra, hogy újra 
építse országunkat. Nekünk ma 
800 év távlatában mi ebből a 
tanulság? Az egyik és egyben 
legfontosabb az, hogy lélekben 
és tettekben is Isten országát 
segítsük, hogy Isten országán, 
ahol mindannyian nyelvtől 
és nemzetiségtől függetlenül 
egymás testvérei lehetünk. Ez 
az egyik legfontosabb üzenet. 
A másik az, hogy nem lehe-
tünk egyedül. Kellenek, hogy 
a szomszédjainkkal testvéri 
szeretetben legyünk. Ez napja-
inkban szintén nagyon fontos 
dolog. Nyílván az országot a 
történelem viharai során újra 
és újra kellett építeni, de ne 
erre várjunk, hanem a minden-
napok építkezésére. A minden-
napok építkezését a lelki épít-
kezés előzi meg. Csak az tud 
igazán tartósan és maradandó 
módon építkezni, aki lélekben 
is épül.

A másik dolog, ami érdekes 
és számunkra fontos, szintén 
egy egyházvezető mondta né-
hány héttel ezelőtt, hogy az 
marad meg, amit igazán ünne-
pelünk. Amit nem ünnepelünk, 
az elveszik. S majd kétszáz évig 
ez a bizonyos Máriás-forrási 
búcsú elmaradt. Ennek nyílván 
várospolitikai, valamint talán 
az akkori belpolitikai viszo-
nyok is adtak teret. De visz-
sza kell nyúlni gyökereinkhez, 
hiszen jövőre 1000 éves lesz 
Csurgó. Az 1000 éves Csurgó 
egyik legfontosabb gyökere és 
pillére ez. Pál apostol a Római 
levélben írja azt, ha a gyökér 
szent, az ágak is azok. Legyünk 
büszkék e csurgói gyökérre és 
talán akkor az ágai is valósággá 
válnak. Isten legyen velünk és 
segítse tovább is munkánkat."

Szabó Sándor alpolgármester 
2018. május 20-án elhangzott 

pünkösdi köszöntője.

Második éve elevenítették fel a Pünkösdi 
Búcsú és Máriás-kúti Vásár közel 800 éves múlt-
ra visszatekintő hagyományát május 20-án. A 
Csurgói Szentlélek Templomban megtartott 
szentmisét követően a résztvevőket Vargáné 

Hegedűs Magdolna ismertette meg a Mári-
ás-forrás legendájával. A búcsújárók megáldása 
után Szabó Sándor alpolgármester köszöntötte 
az ünneplőket.

Az 1000 éves Csurgó egyik legfontosabb pillére 
a Máriás-kúti Búcsú
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Nikola Benko atya, Göndics János plébános, 
Szabó Sándor alpolgármester és Stjepan Milinković polgármester 
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Hagyományteremtő szán-
dékkal, első alkalommal hirdet-
te meg a csurgói és környékbeli 
szőlősgazdákból álló Borklub a 
„Nyitott pincék” rendezvényét. 
Május 20-án, az „Óvárosi na-
pok” programjainak keretében 
5 helyen fogadták a szőlőhegy-
be kilátogató érdeklődőket.

A Csóti-kúti dűlő horhosán 
felkapaszkodva Ács Ferenc 
fogadta elsőként a nyári me-
legben bizonyára kellően meg-
szomjazott vendégeket egy kis 
borkóstolásra. Innét tovább in-
dulva ifjabb Ilia Csabához bor, 
majd Preisz Tibor pincéjébe 

pálinka és Horváth Vilmos iha-
rosi gazda borainak ízlelésére 
várták a betérőket. A nyitott 
pincék sorában Molnár József-

nél Molnár János iharosberé-
nyi, és Faggyas József iharosi 
birtokának boraival, majd ötö-
dikként Ureczky Attila nedűi-
nek kóstolásával zárhatták le a 
résztvevők a túrát.

Ács Ferencet, a „Nyitott pin-
cék” egyik házigazdáját a prog-
ram részleteiről kérdeztük:

Honnan jött az ötlet? Egysze-
ri vagy hagyományteremtő 
szándékkal indítottátok-e el 
ezt a borkóstoló túrát?
- A 10 éve működő, csurgói és 
környékbeli gazdákból álló 
Borklubunkkal nagyon sok bor-
vidéken megfordultunk már, 
és több helyen is láttunk eh-
hez hasonló rendezvényeket. 
A célunk az, hogy minél több 
emberrel megismertessük és 
népszerűsítsük Csurgó és kör-
nyékének borait.

Hány látogatótok volt?
- Az érdeklődők több hullám-
ban érkeztek. Az elsők között 
jött a gyurgyeváczi kerékpár 
klub 20 fős csapata 10 magyar 
kísérővel. Aztán egész délután 
folyamatosan érkeztek a ven-

dégek busszal, kerékpárral és 
gyalogosan is. A borkóstolások 
során szó esett a szőlőterm-
esztésről, a borkezelésről, és 
egyéb borászati témákról is. 
A vendégek megtekinthették 
a pincéket, a különböző borá-
szati feldolgozó és bortárolási 
eszközöket, és a borversenye-
ken szép számmal elért helye-
zéseket és okleveleket is.

Mennyire ítéled így utólag si-
keresnek a rendezvényt?
- Örülök, hogy ilyen szép szám-
mal látogatták meg pincéinket 
az érdeklődök, hiszen az utolsó 
vendégeket az este 8 óra még 
itt érte a pincékben. Azonban 
kissé csalódott is vagyok, mi-
vel kevesebb volt a csurgói 
vendég, mint a külföldi. Több 
helyire számítottunk, hiszen a 
csurgóiaknak lett volna legkö-
zelebb feljönni a szőlőhegybe. 
Azonban az érdeklődők nagy 
száma, jó hangulata és elége-
dettsége azt mutatja, hogy a 
jövőben is szükség és igény 
lesz a „Nyitott pincék” rendez-
vényének folytatására.

VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA

Május 5-én, vasárnap ren-
dezte meg a mozgáskorláto-
zottak csurgói csoportja szo-
kásos éves horgászversenyét 
a Zis-tón. Reggel fél nyolctól 
gyülekezetek a résztvevők, és 
kerültek vízbe a halakat csábí-
tó finomságokkal teli horgok.

A versenyzők több hely-
ről is érkeztek. A nagyatádi 
és marcali mozgáskorlátozott 
csoporttársak mellett a belez-
nai idősek klubja és horgászok 
klubja is képviseltette magát a 
versenyen.

A 12 felnőtt és 3 ifjúsági ver-
senyzőnek közel 60 fős közön-
ség szurkolt. Bár a halak kissé 
álmosan szemlélték a csalikat, 
azért mindenki horgára akadt 

egy-két uszonyos példány.
Ifjúsági kategóriában első 

helyezést a beleznai Gibicsár 
Richárd érte el, 1,65 kg-os ki-
fogott hal mennyiséggel. A fel-
nőttek mezőnyében a nagyatá-
di Tüske Zsolt vitte el a pálmát, 
9,48 kg hal súllyal. 

A versenyzőknek Kiss Kor-
nél, somogyudvarhelyi pol-
gármester adta át a díjakat. A 
szponzorok felajánlásainak kö-
szönhetően nem csak az elsők, 
hanem még a nyolc-kilencedik 
helyezett versenyzők is értékes 
jutalmakat vehettek át. A csur-
gói Gazdabolt és a nagyatádi 
Mezőgazdasági bolt jóvoltából 
botokat, orsókat. etetőanyago-
kat, hálókat és horgokat vihet-

tek haza a verseny díjazottjai.
A nap folytatásaként a Kaszó 

Zrt. jóvoltából vadpörkölt, míg 
a Solanum Kft. felajánlásából 
berzencei burgonya is került 
a jó levegőn megéhezett ver-
senyzői és szurkolói tányérok-
ba.

Gulyásné Kozma Julianna, a 
mozgáskorlátozottak csurgói 
csoportjának vezetője elmond-
ta, hogy közösségük nagyon 
aktív életet él. Áprilisban ün-
nepelték 25 éves jubileumu-
kat, májusban megrendezték a 
horgászversenyt, és máris ké-
szülődnek a június 2-i, csurgói 
csuszafesztivál főzőversenyé-
re.

VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA

Nyitott pincék nyitott szívvel 

Nagy ho-ho-ho-horgászverseny a Zis-tón 

Az elégedetten távozó horvát vendégek egyik csoportja

Elismerő oklevelek 
Ács Ferenc pincéjéből

Gibicsár Richárd, az első 
helyezettnek járó horgászbottal
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Feszületavatás és búzaszentelés Iharosban

IHAROS I Egy nagyon szép és 
példás közös összefogás ered-
ménye ez a mai feszületavatás, 
melyért sokan dolgoztak és 
működtek együtt, hogy a mai 
búzaszenteléssel egybe kötve 
egy megújult,  hegyi út menti 
feszületet is felavathat a falu 
közössége. Emelte ki elsőként 
avató beszédében Horváth 
Győző Iharos polgármestere, 
majd méltatta mindazon ipa-
rosok, szervezők, közreműkö-
dök, adományozók segítségét, 
kiknek szervezése és munkája 
révén újra felállításra kerülhe-

tett a régi helyén egy megújult 
feszület.

Folytatásképpen ismertet-
te, hogy a magántulajdonban 
lévő földterületen már a régi 
idők óta állt egy fakereszt, va-
lamikor ezüstszínű Krisztus 
korpusszal, mely kellő renová-
lás után felkerült az új, szépen 
megmunkált fakeresztre is.

A kereszteket, feszületeket 
főként áldó, köszöntő és el-
bocsájtó céllal a települések 
be- és kivezető útjaira, míg a 
szőlőhegyi feszületeket főként 
a természeti csapások elleni 

védekezésül állítottak előde-
ink az utak mellé.

A búzaszentelés hagyomá-
nyáról elmondta, hogy ahogy 
most is, a Szent Márk neve 
napja, április 25-e utáni első 
vasárnapon szokás volt a régi 
időkben a gazdáknak a pap-
pal együtt kivonulni a búza-
földekre, és megszentelni a 
gyarapodó növényeket, hogy a 
szenteltvíz ereje távol tartson 
minden veszedelmet és ártal-
mat a növekvő búzától.

A polgármester további 
gondolataiban örömét fejezte 

ki, hogy míg nagyon sok te-
lepülésen látni gondozatlan 
szőlőket, parlagon hagyott 
földeket, addig Iharosban él a 
szőlőhegy, nőnek a vetések a 
gondos falusiak keze nyomán. 
Majd kiemelte, hogy segítve a 
szőlőhegybe járók közlekedé-
sét, egy sikeres uniós pályázat 
révén hamarosan a hegyi utat 
is teljesen felújítják.

Laczkó-Angi Gyula, a falu 
plébánosa, a szentelések előtt 
minden a hegybe járó és hívő 
ember számára kiemelte a fe-
szület szerepét, utalva arra, 
hogy itt van lehetőség fejet 
hajtani, keresztet vetni, jó ter-
mésért könyörögni, védelmet 
kérni és hálát adni is. 

Majd felszentelte és megál-
dotta a feszületet, a mellette 
növekvő búzát, a szőlőhegyet 
és a benne munkálkodókat, Is-
ten bőséges áldását kérve a nö-
vekvő terményekre és a velük 
dolgozó emberekre egyaránt.

A rendezvény folytatása-
ként a falu Hagyományőrző 
Hangulat Klubjának tagjai ven-
dégségbe hívták a résztvevő-
ket, ahol némi harapnivaló és 
finom hegyi borok mellett kel-
lemes hangulatban tölthettek 
együtt a falubeliek és vendé-
geik egy kellemes délutánt.

VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA

Csurgó Város Önkormányzata az elmúlt 
évek nagy volumenű fejlesztéseinek meg-
valósítása mellett elengedhetetlennek 
tartja a rendezett, tiszta városkép kialakí-
tását és megőrzését egyaránt.

Ez év márciusában átadásra került az 
új hulladékudvar, amely a Zrínyi utcából 
a szennyvíztelep irányába nyíló bekötőút 
mentén található. A lakosság számára ked-
di és pénteki munkanapokon 8.00-14.00 
óra közötti időtartamban van nyitva. A 
szelektív hulladékgyűjtés mellett (papír, 
műanyag, üveg, fém), zöldhulladék, nagy-
méretű hulladékok, háztartási elektromos 
és elektronikai készülékek, veszélyes hul-
ladékok helyezhetők el.

Városunk 10 helyszínén kialakított sze-
lektív hulladékgyűjtő sziget, az évente két-
szeri lomtalanítás mind a tiszta és rende-

zett lakóhelyet hivatott szolgálni.
Ezzel párhuzamos folytatódik az illegá-

lis szemétlerakók felszámolása. A Móricz 
Zsigmond utca végén tilos bármilyen féle 
hulladék elhelyezése.

A településen bárhol lerakott hulladék 
illegális hulladéklerakásnak minősül, és az 
elhelyezők szankcionálásra számíthatnak.

Tisztelettel megkérjük a lakosságot, 
hogy a környezetünk megóvása érdekében 
jelezzék a megadott telefonszámon, ha 
szabálytalan hulladéklerakást észlelnek. 

(+36 82 / 471-388)

Közlemény a környezettudatosság fontosságáról

Horváth Győző polgármester (jobbról) és Laczkó-Angi Gyula plébános 
(középen) az adományozók és segítők körében a megújult feszület előtt 
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Hangulatos és vidám dél-
utánt tölthetett el az a közel 
350 résztvevő, aki kilátogatott 
a Történelmi Parkban meg-
rendezett Családi Majálisra. A 
Történelmi Park és a Super Wo-
men’s SKK által szervezett ren-
dezvényen, térítésmentesen 
vehettek részt a látogatók, a 
kaposvári Vadvirág Alapítvány-
nak köszönhetően. A gazdag és 
színes programkínálatból, mind 
a felnőttek, mind a gyerekek 
találhattak maguknak szóra-

kozási lehetőséget. Kézműves 
foglakozással Cservég Zoltán-
né és Cservég Viola, csillámtet-
kó készítéssel és arcfestéssel 
Horváth Evelin, gyöngyfűzés-
sel pedig Gáncsos Ildikó örven-
deztette meg a gyerekeket.  A 
legnagyobb sikert az ugráló vár 
aratta. A családok együtt indul-
hattak útra Vargáné Hegedüs 
Magdolnával a „Csurgó két ke-
réken” kerékpártúrára, illetve 
Violáné Bakonyi Ibolyával „Az 
egészségtörténeti túra 10 té-

telben” című Történelmi parki 
idegenvezetésen, melyek so-
rán megismerhették városunk 
történetét, illetve a különböző 
történelmi korok egészség-
ügyi szokásait. A családi sport 
vetélkedőn, különféle játékos 
feladatokban bizonyíthattak 
a résztvevők, melyet Horváth 
Márk koordinált.  A gyermek 
Ki Mit tud?-ra magas szintű 
produkciókkal készültek a je-
lentkezők. Idén a rétes készítés 
rejtelmeit ismerhették meg az 

érdeklődők Balogh Lászlóné 
vezetésével.  Sok résztvevője 
volt Kupó Milán thai masszázs 
bemutatójának, Gulyás Ágnes 
szeretetről szóló előadásának 
és Balogh Veronika nagylabdás 
gerinctornájának is. A rendez-
vény látogatóinak lehetősége 
volt ingyenes egészségügyi 
állapotfelmérésre, amelyet a 
Csurgói Szív Egyesület, Dr. Bus 
Mária és Németh Margit bizto-
sított. 

A program záróakkordja-
ként, az Allegria tánccsoport 
reneszánsz táncát tekinthették 
meg, és az Őszirózsa Nyugdíjas 
Klub dalcsokrát hallgathatták a 
jelenlevők. 

Az eredményhirdetésen ve-
hették át jutalmukat azok, akik 
helyesen töltötték ki az egyes 
programelemekhez tartozó 
kérdőíveket, de senki sem ma-
radt ajándék nélkül az idei Csa-
ládi Majálison. 

A szervezők köszönetüket 
fejezik ki mindazoknak, akik 
önzetlen segítsége nélkül ez a 
nap nem lett volna teljes.

BV

SZENTA I 2018. május 12-én 
szombaton a falunapon adták 
át a felújított és megszépült 
közösségi házat. Az Arany Já-
nos Nevelési és Művelődési 
Intézmény átadását követően, 
színvonalas műsorok szórakoz-

tatták a falu lakosságát.
Az Arany János Nevelési és 

Művelődési Intézmény min-
dig is többfunkciós épületként 
funkcionált, hiszen otthont 
adott alsó tagozatos iskolának, 
óvodának, konyhának, kultúr-

háznak és hivatali helyiségek-
nek is. Bíró Norbert, a Somogy 
Megyei Közgyűlés elnöke ün-
nepi beszédében kiemelte: Az 
épület mindig is Szenta dísze 
volt, nem véletlenül nyerte el 
1994-ben az év háza díjat.

A felújításra mégis szükség 
volt, hisz mint minden épüle-
ten, ezen is meglátszott az idő 
vasfoga.

Az épület felújítására írt pá-
lyázatot figyelemmel kísérte 
Szászfalvi László is, a térség 
országgyűlési képviselője is. A 
vigyázó szemek meghozták a 
várt eredményt: a falu 60 mil-
lió forint vissza nem téríten-
dő támogatást fordíthatott az 
épület rendbetételére. 

Forrás:
Barkóczy László

https://www.sonline.hu/kozelet/he-

lyi-kozelet/megszepult-a-szentai-falu-

haz-1052029/

Megszépült a szentai faluház

Családi Majális 2018
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AKTUÁLIS

A pedagógusnap előtt különösen fájó 
kollégáink halálhírét venni. Április 23-án 
Mayerné Sebes Erika, május 11-én Molnár 
Zoltán földi élete lezáródásáról értesül-
tünk.

Mayerné Sebes Erika középiskolai ta-
nár őseit a Duna- kanyarból származtatja. 
1950-ben Márianosztrán született. 1968-
ban érettségizett a Váci Közgazdasági 
Szakközépiskolában. 1972-ben Szegeden 
a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán ma-
gyar- történelem szakon kapott diplo-
mát. Tanári gyakorlatát Tökölön kezdte, 
2 év után Biatorbágyon folytatta. 1977-
től Csurgón dolgozott a Nagyváthy János 
Szakmunkásképző Intézetben és Szak-
középiskolában. 1985-ben eredményes 
munkájáért miniszteri dicséretet kapott. 
1990-ben sikeresen elvégezte az ELTE 
egyéves szakmai intenzív továbbképzé-
sét. 2001-ben a Pécsi Egyetemen törté-
nész és történelem szakos középiskolai 
tanár diplomát kapott jeles minősítéssel. 
Kutatási területe Nagyváthy János csurgói 
munkássága. 2002-ben publikációja jelent 
meg a Pécsi Egyetem által kiadott Kutatási 
Füzetekben. Tanítványaival évtizedek óta 
részt vett tanulmányi versenyeken, orszá-
gos fordulókon. 2005-ben a szakmunkás-
tanulók történelem történelmi tanulmá-

nyi versenyének országos döntőjén első 
és harmadik helyen végeztek tanítványai. 
Kimagasló színvonalú munkája elismeré-
seként megyei kitüntetést kapott. Csurgó 
város önkormányzata kiemelkedő pedagó-
giai és közéleti tevékenységéért 2005-ben 
Pedagógiai Díjban részesítette. Vallotta, 
hogy az iskolákban megtanult tudás, is-
meret, erkölcs „világa” végigkísér bennün-
ket életünk során. Ezt a fényt, mely utat 
mutat a legkilátástalanabb helyzetekben 
is, a pedagógusoktól kapjuk. Ezért a sze-
mélyes példamutatás mindennél többet 
ér. Orsolya leánya a kaposvári Munkácsy 
Mihály Gimnáziumban, Tamás fia a csurgói 
Csokonai Vitéz Mihály Református Gimná-
ziumban érettségizett. Április 23-án érte-
sültünk arról, hogy súlyos betegség után 
elhunyt. Május 3-án a József Attila utcai 
temetőben helyezték végső nyugalomra.

(Életrajz nyomán, Mayerné Sebes Eri-
ka: Az 526. sz. Farkas János Ipari és Me-
zőgazdasági Szakmunkásképző Intézet és 
Szakközépiskola. In: Csurgó és környéke 
kalendáriuma 1988- 89. Csurgó, 1987, El-
ismerték a pedagógusokat, akik szeretik 
hivatásukat. Somogyi Hírlap, 2005.)

Molnár Zoltán általános iskolai tanár 
1931-ben született Kaposváron. Édesapja 
a MÁV-nál volt lakatos, az édesanyja ház-
tartásbeli. Elemi iskoláit Kaposfőn, a pol-
gári iskolát Kaposváron végezte. A Vasipari 
Kombinátnál lett ipari tanuló, majd ott dol-
gozott tovább. 1951-ben két évre bevonult 
katonának. A légvédelmi tüzérségnél szol-
gált. 1954-ben megnősült. A felesége Ta-
más Mária tanítónő. Két gyermekük szüle-
tett: Zoltán 1956-ban, Marianna 1962-ben. 
1961-ben a Csokonai Vitéz Mihály Gimná-
ziumban tett érettségi vizsgát. 1967-ben 
a Pécsi Tanárképző Főiskolán biológia- 
mezőgazdasági ismeretek és gyakorlatok 
szakos általános iskolai tanári oklevelet 

szerzett. 1961-től képesítés nélküli ne-
velőként tanított Berzencén, Zákányban és 
Zákánytelepen. 1964-től a Csurgói Járási 
Művelődési Ház igazgatója volt. Közben az 
I. sz. Általános iskolában óraadóként taní-

tott. 1968-tól a II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola napközi otthon vezetője lett. Szak-
tárgyait óraadóként tanította. 1983-ban 
Az Eötvös József Általános Iskolában lett 
napközis nevelő és mezőgazdasági gya-
korlatot tanított. 1991 januárjától nyug-
díjas. Mind a két iskolában lövész szakkört 
vezetett. Elnöke volt a Csurgói Kertbarát 
Körnek. Szakelőadókat hívtak, borverse-
nyeket rendeztek. Rendszeresen részt vett 
a csapattáborokban. 1991-ben Pedagógus 
Szolgálati Emlékérmet kapott. Zoltán fia és 
Mariann leánya a csurgói gimnáziumban 
érettségizett. 2018. május 11-én hosszan-
tartó betegség után hunyt el. Május 22-én 
a József Attila utcai temetőben helyezték 
végső nyugalomra.  

(Életrajz nyomán, Molnár Zoltán: Kert-
barátoknak. Csurgó és Környéke, 1989 
1-11., 1990/1- 11.)

HJ

Közleményben tájékoztatta az OTP ügy-
feleit arról, hogy a Csurgó, Széchenyi tér 
21. szám alatti bankfiókuk 2018. május 
11-én 12 órakor bezár és a Széchenyi tér 
1. szám alatti ideiglenes fiókba költözik.

A felújítás alatt, 2018. május 14-től az 
ideiglenes fiókukban változatlan nyitvar-
tartási időpontokkal várják ügyfeleiket.

Nyitvatartás:

Hétfő: 7:45 - 12:00 , 12:30 - 17:00
Kedd - Szerda: 7:45 - 12:00
Csütörtök: 12:15 - 17:00
Péntek: 7:45 - 12:00

Arra is felhívta a figyelmet, hogy az át-
alakítás ideje alatt az ATM automata az 

ideiglenes fiókuknál lesz elérhető.
A színvonalasabb ügyfélkiszolgálás 

érdekében 2019. év elejére kialakításra 
kerül új bankfiókuk Csurgón, a Petőfi tér 
20/A. szám alatt, melynek pontos átadásá-
ról később adnak tájékoztatást.

Az esetleges kellemetlenségekért elné-
zést kérnek!

SZB

Búcsú Mayerné Sebes Erikától és Molnár Zoltántól

Megújul a csurgói OTP fiók
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Minden évben az intézmé-
nyünk  nemcsak a gondozás, 
ellátás feladatát tűzi ki célul, 
hanem lehetőséget teremt 
egyéni és csoportos szaba-
didős programokon való rész-
vételre is.

Az elmúlt évek tapasztala-
tai bizonyítják, hogy mennyire 
nagy az érdeklődés a szerve-
zett programjaink iránt. Ezen 
programok közül említenék 
meg néhányat, melyeket idén 
nyáron is szeretnénk megvaló-
sítani.

A nyár folyamán a Baksay és 
az Arany János utcai klubban is 
több alkalommal szervezünk 
egészségmegőrzéssel kapcso-
latos programokat, mert az in-
tézmény klubtagjai fontosnak 
tartják az egészséges életmód 
megőrzését és ennek továbba-
dását a fiatal generációknak.

A „Vagyonvédelem és Bűn-
megelőzés” fórumon Gulyás-

né Kozma Julianna a SMRFK 
munkatársa sok hasznos és 
megfontolandó ismeret bir-
tokába juttatja hallgatóit. Az 
előadás a vagyonelleni bűn-
cselekményekre, lakásbetöré-
sekre, besurranásos lopások, 
valamint az idős személyek 
sérelmére elkövetett trükkös 
lopások megelőzésére hívja 
fel a figyelmet és az esetleges 
megoldások megbeszélésére 
ad lehetőséget.

Júniusban „Kis-Balatontól 
Siófokig” autóbuszos kirán-
dulást szervezünk, ahol a Ká-
nyavári szigeten sétálunk és a 
Kápolnapusztai Bivalyrezervá-
tumot nézzük meg a Kis-Bala-
tonnál, majd Balatonendréden 
a Kájel Csipkeházat látogatjuk 
meg. Siófokon szabadon vá-
lasztható időtöltésre lesz lehe-
tőség. A közös vacsorát a már 
jól ismert és sokak által kedvelt 
balatonszentgyörgyi étterem-

ben fogyasztjuk el.
A bölcsődében immár ha-

gyományosnak mondható a 
„Családi nap” programunk, 
amikor a gyerekek és szülők 
együtt játszhatnak a bölcső-
dében. A gondozónők vidám 
programokkal készülnek a kis-
gyermekek családjának min-
den tagja számára. A gyerme-
kek kedvükre válogathatnak az 
arcfestés, rajzolás, buborékfú-
jás, labdahalászás és egyéb kü-
lönböző tevékenységek között. 
A játék közben a szülőknek 
lehetőségük van kötetlen be-
szélgetésekre, megoszthatják 
tapasztalataikat egymással és 
a kisgyermeknevelőkkel, illet-
ve betekintést nyerhetnek az 
intézményben folyó munkába.

„Séta a Kaszói Lombkorona 
Tanösvényen” kirándulásunk 
az egyik legkedveltebb intéz-
ményi programunk. A kellemes 
idő, a kisvasutazás, a sok érde-

kes ismereteket nyújtó túra-
vezetés igazán emlékezetessé 
teszi a kirándulást. A hosszú 
gyaloglás után, a gyönyörű kör-
nyezetben közösen szalonnát 
sütünk. A kiránduláson nagyon 
kellemes, élményekben gaz-
dag napot töltenek a résztve-
vők.

Bármelyik programról, előa-
dásról elmondhatom, aki részt 
vesz ezeken, egészen bizonyos, 
hogy sok új ismerettel, renge-
teg élménnyel és a közösség-
hez tartozás érzésével gazda-
godva tért haza.

Bízom abban, hogy fel-
keltettem az érdeklődést a 
programok iránt és találkozni 
fogunk a programfüzetben il-
letve a közösségi oldalunkon is 
meghirdetett időpontokban.

ZABUNDIA SZILVIA 
INTÉZMÉNYVEZETŐ                                                                           

Csurgói Városi Szociális Intézmény 2018. év 
nyári programsorozata

Városi Bölcsőde

Családi kirándulás a Kaszói Vadasparkba
Időpont: 2018. 06. 15.

„Bölcsőde-pancsoló” Családi program 
a Városi Uszodában
Időpont: 2018. 07. 06.

Családi nap
Időpont: 2018. 07. 20.

„Bölcsibe csalogató” 
Családi program a Szentai Török Lovas 
tanyán
Időpont: 2018. 08. 31.

Baksay utcai Klub

Egészségnap – EFI előadása
Időpont:2018. 06. 05.

Kertbarátok Találkozója
Időpont:2018. 06. 26.

Sportnap a Zis-tónál
Időpont:2018. 07. 12.

Indonéz szigetvilág bemutatása-előadás
Időpont:2018. 07. 17.

Séta a Kaszói Lombkorona Tanösvényen
Időpont:2018. 07. 26

Mentálhigiénés előadás
Időpont:2018. 08. 09.

Gyógynövényes szappanfőzés, 
krémkészítés
Időpont:2018. 08. 23.

Arany János utcai Klub

Májusfa kitáncolás
Időpont: 2018. 06.07.

Bűnmegelőzési Fórum
Időpont:2018. 06.14.

Siófoki kirándulás
Időpont: 2018. 06.21.

Egészségnap
Időpont: 2018. 07. 05.

Ellátottjogi képviselő előadása
Időpont: 2018.07. 19.

Új kenyér ünnepe
Időpont:2018. 08. 16.

„Gyümölcskosár” -generációs program 
az óvódásokkal 
Időpont:2018. 08. 28.

                                                                           

Programjainkra szeretettel várunk minden 
kedves érdeklődőt!

A programon való részvételt kérjük, 
szíveskedjenek előre jelezni!

Elérhetőség:
Csurgó, Baksay u. 9.
Tel: 06-82/201-402

E-mail: vszi@csurgo.hu
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HELYTÖRTÉNET

Sokszor tévesen keveri a népnyelv a vár 
és a kastély kifejezéseket akár Csurgó vo-
natkozásában is.

Mi volt Csurgón egykoron? Vár vagy 
kastély?  Mindkettő.

A török időkig a mai Tüzép telep mögött, 
a Máriás patak és az Ady Endre utcai kertek 

által határolt lapos területen állt Csurgó 
vára, melyről 1448-ban és 1465-ben ki-
adott oklevelekben olvashatunk először. 
1556 januárjában az országgyűlés a vá-
rak megerősítését határozta el. Országos 
segítséggel ekkor újult meg Zrínyi Mik-
lós csurgói vára is az Óváros déli részén. 
Ugyanezen évben Ferdinánd főherceg Ka-
nizsáról kivonulva seregével még egy rö-
vid ideig itt is állomásozott. Egyes források 
szerint a török időkben robbantás áldozata 
lett a vár. Romjaira még az 1884-es leírá-
sokban is találunk utalásokat.

Csurgó kastélyának története a Feste-
ticsek korára vezethető vissza. Csurgót 
feltehetőleg az 1770-as évek elején kapta 
ajándékba I. Lipót császártól magyarosan 

írva Turinetti Herkules József Lajos (1658–
1726) olasz származású, a bécsi udvar 
szolgálatában álló őrgróf.

Majd 1726 decemberében vásárolta 
meg Festetics Kristóf 40000ft-ért Csurgót 
Turinetti őrgróftól. A vásárlásnál fő célja 
volt, hogy egyre szaporodó dunántúli bir-

tokaihoz egy déli gazdasági, kereskedelmi 
központot is csatoljon. Bécs, Olaszország 
és Horvátország viszonylagos közelsége, 
a nagykanizsai piac vonzása, az Iharos-So-
mogycsicsó- Berzence postaút közeli át-
menő forgalma és a Dráva, mint vízi út le-
hetőségei is vonzóvá tették Csurgót.

Az uradalom 1726-os megvásárlása 
után Festetics Kristóf nagy lendülettel 
kezdte el az uradalmi, majorsági centrum 
kiépítéséhez. Ebben az időszakban Csurgó 
lakossága alig 500 fő felett volt. Azonban 
a valamivel jobb életfeltételek és a bete-
lepítések hatására 1784-re már 877 főre 
emelkedett.

1745-ben Keszthelyen, a birtokaihoz 
méltó kastély építésébe kezdett Festetics 

Kristóf, melyhez külföldi szakembereket 
hívott a birtokaira. Ezidőtájt érkezett Keszt-
helyre Lotharingiából a német származású 
Kristóf Hofstädter (Hofstedter), (?, 1717. 
?. – Keszthely, 1782. január 13.) - uradal-
mi építész, mérnök, kőműves mester, aki 
számos csurgói uradalmi épület, köztük a 
kastély épületnek terveit készítette el. A 
Festetics-uradalom öt vármegyében lévő 
majorsági gazdasági épületei, valamint 
több mint tíz temploma is az ő tervei alap-
ján készültek el. Ezek közül a legszebbek 
a Balatonkeresztúron Szentmiklóson (ma 
Nagykanizsa-Miklósfa) és Hahóton fel-
épült, máig látható barokk templomok.

1760-1770 között kezdődtek el a csur-
gói major központban is a legnagyobb 
építkezések. Istállók, pajták, magtárak, pá-
linkafőzők, a megnövekedett igényekhez 
téglaégetők készültek el gyors egymásu-
tánban.

1761-ben készítette el Kristóf Hofstäd-
ter a csurgói kastély terveit is. Egykori 
pontos helyét tekintve a Táncsics téren, a 
mai rétes üzem déli kerítésének vonalá-
ban volt az épület fő homlokzata, amely 
délre nézett, középen két szinttel, majd 
balról-jobbról boltíves árkádsorral tagol-
tan. A középső, emeleti rész homlokzatát 
a Festetics címerek fél lábon álló daruja 
díszítette. A Festetics család igényesség-
re jellemzően a kastély kályháit a Bécsből 
áttelepült Barthalomeus Schweiger geren-
csér mester készítette és rakta meg.

A kastélyban életvitelszerűen soha nem 
lakott a Festetics család. Csak birtokaik 
végigjárásaikor szálltak meg az épület fő 
részében kialakított szobáikban. A többi 

Házak és lakóik - A csurgói Festetics kastély

A Festetics kastély középső része a lebontás előtt

A Festetics kastély eredeti tervrajza
Forrás: Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • Festetics család (1743-1941)

 A városalapító tolnai 
gróf Festetics György (1755-1819)
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Fáradhatatlan munkával segít a Csurgói Jézus Szíve Karitász

helyiségben részben az uradalmi tiszti la-
kások, valamint számtartói, krasznári, inté-
zői és egyéb irodák kaptak helyet.

1768-ra már az udvar és kert átrende-
zésével is elkészültek. Azonban nem csak 
helyileg az adott majorságon belül, hanem 
az uradalom külterületein is folyamatosan 
nagy építkezések és fejlesztések voltak. 
Fogadókat (1770, Csurgó), csárdákat (Tüs-
kevári csárda), Szentán malmokat (Belső 
malom, Szitás malom), majorokat, (Újma-
jor), a majorokba iskolákat (1890, Perdó-
cz), pálinkafőzőket (Csurgó-Szenta közötti 
Homoki majorság) építettek és üzemeltet-
tek.

Azonban nem csak az új létesítmények-
re, de a meglévőkre is fokozott figyelmet 

fordítottak.
1770-ben szinte teljesen megújult a 

Festeticsek Daru uradalmi vendégfogadó-
ja (mai Fehérló vendéglő) is. A Festetics 
családnak ugyanezen időben Keszthelyen 
is volt egy Daru uradalmi vendégfogadója, 
melyek névadója a Festeticsek fél lábon 
álló címer állata, a Daru madár volt.

A terveken jól látszik, hogy a kor szoká-
sa szerint északról védett, „U” alakú épü-
letegyüttes egy majdnem zárt udvart hatá-
rolt, melynek hátsó részében az istállók és 
pajták helyezkedtek el. 

A volt kastéllyal szembeni telken, a mai 
Táncsics tér 1. sz. alatt 1772-ben készült 
el az a hosszú cselédház, amelynek  terv-
rajzán a földbirtokos aláírása is szerepel, 

valamint a tiszttartó  bejegyzésével az 
1772-es dátum Azoktól az időktől kezdő-
dően még 1930-ig sem sokat változtak 
a cselédség életkörülményei. Egy-egy 
lakóegységben, négy szobában és egy 
konyhában 4 család lakott. Családonként 
egy-egy szobát, és egy oldalsó kis kam-
rát kaptak valamint közösen osztoztak az 
egyetlen konyhán. 

1930-tól aztán már családonként egy 
szoba-konyha volt az előírás a cselédség 
részére.

1726-tól 1945-ig 7 férfi generáción, 
219 éven át a Festeticsek voltak a csurgói 
kastély és uradalom birtokosai. Egész pon-
tosan: tolnai Festetics Kristóf (1696-1768), 
tolnai gróf Festetics Pál (1722-1782), aki 
1722-ben a királynőtől grófi rangot kapott, 
tolnai gróf Festetics György (1755-1819), 
tolnai gróf Festetics László (1785-1846), 
tolnai gróf Festetics György (1815-1883), 
tolnai herceg Festetics Tasziló (1850-
1933), aki 1911-ben magyar hercegi ran-
got kapott, tolnai herceg Festetics György 
Tasziló József (1882-1941), tolnai herceg 
Festetics György Pál Tasziló (1940-1977). 

Az 1945-ös államosítás után a Festeti-
csek kastélyából Termelő Szövetkezeti iro-
da, valamint a cselédségnek lakások lettek 
kialakítva. Az 1970-es években fokozato-
san semmisítették meg a kastélyt. Először 
a felsőrészeket, majd a pincét is elbontot-
ták, így tűntetve el Csurgó múltjának egy 
200 éves szeletét.

      VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA

Városunk életében különösen fontos 
szerepet tölt be a Csurgói Jézus Szíve Ka-
ritász, hiszen társadalmi és szociális érzé-
kenységüknek, valamint lelkiismeretes, 
építő munkájuknak köszönhetően számos 
csurgói, valamint környékbeli család min-
dennapjait teszik boldogabbá, könnyebbé.

Az alábbi bejegyzéseket a szervezet Fa-
cebook oldalán olvashatjuk: 

Február 11.
Február 11-én a vasárnapi szentmisét 

követően àtadtuk a két kiválasztott csalàd-
nak a fél - fél évre elegendő pelenkàkat 
az "Együtt a babákért!" orszàgos karitàsz 
program keretében.

Február 22.
Február 17-én egyházmegyei karitász-

napot tartottunk plébániai önkéntese-
ink részvételével. Örülünk, hogy sokan 
eljöttek és közösen gondolkodhattunk a 
jövőről. Világos Krisztián atya beszéde a 
szegénységről és a szegények segítéséről 
mindannyiunknak lelkesedést és új lendü-
letet adott. 

Március 28.
A 2018 - as évi orszàgos, templomi 

nagyböjti tartós élelmiszergyűjtés alkal-
màból Csurgói Jézus Szíve karitàszcsopor-
tunk összesen 31 db tartós élelmiszercso-
magot és 25 db. egyenként 8,5 kg csomag 

burgonyàt tudott szétosztani a ràszoruló 
személyek illetve csalàdok részére. 

Április 30.
Április 21-én, szombaton megtartottuk 

a hagyományos, nagy sikerű ruha- és játé-
kosztást. Hálásan köszönjük mindenkinek, 
akik adományaikkal segítettek. "Segíts, 
hogy segíthessünk" 

Május 1.
Látogatóban a közel 10 éve tolószékbe 

kényszerült Szukics Zsuzsinál (Varga End-
rénénél).

     SZB

Daru - ma Fehérló vendéglő, 1770-es felújítási tervrajza
Forrás: Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára •  Festetics család (1743-1941)
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Tizenkét hónap-tizenkét alkotó

1980-óta dolgozol óvónőként. 
Mindig ezt szeretted volna csi-
nálni? Ez volt az álmod?
- Igen. Ott volt előttem a példa, 
hiszen édesanyám is dajka volt 
a 2-es óvodában. Én is ebbe az 
óvodába jártam, ami akkor még 
a Rákóczi iskola tornapályája 
mellett volt. A kedvenc óvóné-
nim, Mikola Ferencné volt, az ő 
személye is meghatározó volt 
a pályaválasztásom szempont-
jából. 

Édesapádnak mi volt a foglal-
kozása?
- Apukám egy nagyon tehetsé-
ges kovácsmester volt. 

Mindig Csurgón laktatok?
- 3 éves korromban költöztünk 
Csurgóra Nagykanizsáról. Érde-
kesség talán, hogy abba a ház-
ba, ahol most lakunk. 

Hol tanultál?
- Az általános iskolát a Rákóczi-

ban végeztem, aztán az utam 
a csurgói óvónőképzőbe veze-
tett. Nagyon jó volt, hogy nem 
kellett vidéken tanulni. Az óvó-
nőképző elvégzése után, ahogy 
már említettük, 1980-óta, egy 
munkahelyen, a jelenlegi Me-
sevár óvodában dolgoztam, se-
hol máshol. Innen is szeretnék 
nyugdíjba menni. 

A munkahelyed adta az állan-
dóságot az életedben, de te 
mindig is szeretted a válto-
zatosságot, az újat bevinni a 
munkádba. Ennek érdekében 
folyamatosan képezted ma-
gad.
- Igen. Első lépésként munka 
mellett, levelező tagozaton el-
végeztem a Kaposvári Tanító-
képző óvónőképző szakát. 

Egy óvónő feladata, többek 
között a rá bízott gyermekek 
sokoldalú fejlesztése. Téged 
mindig a vizuális nevelés von-

zott leginkább?
- Tulajdonképpen igen, de 
emellett nem hanyagoltam el 
a többi területet sem. Szükség 
is volt rá, hogy átfogó ismere-
tekkel rendelkezzek, hiszen 
míg működött az óvónőképző 
Csurgón, sok kis gyakorló óvó-
nénit fogadtunk, akiknek meg 
kellett mutatnunk mindent a 
szakmából. 

Azt mondtad, hogy édesapád 
kovácsmester volt. Tőle örö-
költed a kézügyességedet?
- Anyukám is nagyon ügyes 
volt. Sokat kézimunkázott, hím-
zett, tortákat sütött. Tehát volt 
kitől örökölni…

Milyen kézműves tevékeny-
ségeket próbáltál ki az évek 
alatt?
- Gálné Julika volt az, aki elül-
tette bennem a magot, a kéz-
művesség iránti szeretetre. A 
régi művelődési házban Julika 
kerámia szakkört vezetett, amit 
nagyon kedveltem. De ő sem 
elégedett meg ennyivel….Tu-
lajdonképpen tőle tanultam a 
porpasztell krétafestést, a kéz-
műveskedés számtalan formá-
ját. Sokat bőröztünk, batikol-
tunk, fonásokat csináltunk, és 
gipsszel is dolgoztunk. Julika 
szervezett a hegybe kézmű-
ves táborokat is, ahova először 
csak a gyerekeimet vittem, az-
tán később, mikor már bennem 
is kialakult az igény, a munkába 
is bekapcsolódtam, segítettem. 
Annak idején, Fonyódligetre is 
vittünk gyerekeket táborozni. 
Nagyon jó barátság szövődött 
közöttünk. 

Az „önképzésed” nem fejező-
dött be a főiskolai tanulmá-
nyokkal…
- Az évek alatt számos tan-
folyamot végeztem el. Az itt 
megszerzett tapasztalatokat, 
tudást, hozzátettem az óvodai 
munkámhoz. Mindig fontosnak 
tartottam, hogy ezt a megszer-
zett tudást megosszam. Amit 
lehetett, mindent kipróbáltam 
a gyerekekkel is. Kerestem az 
új dolgokat, kutattam utánuk. 
Az első ilyen a Kaposváron el-
végzett natúr montázskészítés 

A város 2018-as naptárában, felsorakoznak Csurgó és térsége alkotói, kikre méltán 
lehetünk büszkék. Sorozatunkban bemutatjuk a hónap alkotóit. Májusban Légrádi Márta 

alkotásait csodálhattuk meg a Történelmi Parkban megrendezett kiállításon.

„ Inkább a háttérben szeretek maradni, és csendben tenni a dolgomat…”
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volt, ahol száraz, préselt virá-
gokból gyönyörű alkotásokat 
készítettünk. Ferenczné Foga-
rasi Éva volt a tanárom. Nagyon 
a szívemhez nőtt ez a technika, 
évekig belemerültem. Volt egy 
nagyon sikeres, közös kiállítá-
sunk is a csurgói művelődési 
házban. Amit tanultam, mindig 
elmondtam itthon a kollégáim-
nak. Évának ez nagyon tetszett, 
és az Ő javaslatára hoztam lét-
re a Kézműves munkaközös-
séget is, a csurgói óvónőknek. 
Sőt, amikor az óvodák és az 
iskolák összevontan működtek, 
az alsót tagozatos tanító nénik 
is bekapcsolódtak a munká-
ba. Ennek közel 20 éve, hiszen 
1999-óta működik sikeresen 
ez a munkaközösség. Havonta 

egy alkalommal találkozunk. A 
munkaközösség fennállásának 
10. évfordulójára készítettük el 
közösen az óvónőkkel, a min-
den adventi időszakban a város 
központjában kiállított betle-
hemet. De például a virágkötő 

tanfolyamot is elvégeztem.  

Tudásodat nem csak az óvó-
nőkkel, a mindennapokban 
osztod meg, hanem ha kérnek, 
akár városi rendezvényeken is.
- Igen, sokszor felkértek már 
városi rendezvényeken, gye-
reknapokon, játszóházakban, 
kézműves foglalkozások ve-
zetésére. Körülbelül 15 éve 
felnőttekkel is dolgoztam, hi-
szem Maczkó Gyula atya veze-
tésével, minden nagy ünnep 
előtt (karácsony előtt 4, húsvét 
előtt 6 héttel) hetente, biblia 
magyarázat mellett, az ünne-
pekkel kapcsolatosan kézmű-
ves tevékenységet vezettem. 
Mindig sok lelkes résztvevője 
volt ezeknek az alkalmaknak. 
Gyertyát díszítettünk, gyertya-
tartót, vagy éppen töviskoszo-
rút, csipkeképet készítettünk.

A viaszfestéssel hol ismerked-
tél meg?
- Budapesten. Horváthné Csa-
pucha Klára vizuális szakoktató 
és fejlesztő tanár (Légrádi Márt-
ra kiállításának megnyitója, a 
szerk.) szervezett egy szakmai 
tanfolyamot, ami több részből 
állt. Elmentem, mert nagyon 
érdekelt. Rengeteget tanultam 
itt. Ezzel a tudással, az új mód-
szerekkel, az óvodai vizuális 
nevelést újszerűvé tudtuk ten-
ni. A viaszképek készítésének 
technikáját, csak mellékesen 
mutatta meg. Nekem rögtön 
felkeltette az érdeklődésemet, 
érdekesnek találtam, nagyon 

megtetszett. Olyannyira, hogy 
mire mentem a következő al-
kalomra, én már megtaláltam a 
saját, egyéni technikámat. Amit 
a Klári átadott, és itt most nem 
csak a szakmai tudásról van 
szó, hanem az emberségről, és 
ma már elmondhatjuk, a barát-
ságról is, az megfizethetetlen. 
Jóval többet kaptam, kaptunk 
tőle, akik hozzá jártunk, mint 
ami egy ilyen tanfolyamtól el-
várható. Újra gyereknek érez-
hettük magunkat, miközben 
megtapasztalhattuk, a játszva 
tanulás örömét. Egyébként, az-
óta azzal a kis társasággal min-
den nyáron találkozunk. 

Mikor készíted az alkotásai-
dat?
- Amikor kedvem van hozzá…
de van úgy, hogy éppen azért, 
mert kedvetlen vagyok… akkor 
is jót tesz. Megnyugtat, kikap-
csol. Mint a kertem gondozása. 

Mi a fő témád a viaszképek fes-
tésében?
- Virágok, tájak, de fantázi-
aképek is vannak. Alapként 
használok papírt, vásznat, de 
készítettem már viaszképet ka-
vicsra, vagy fára is. Ezek is lát-
hatók a kiállításon. Mindegyi-
ken más a hatás.

Mi az, ami vonz a viaszfestés-
ben?

- A váratlanság élménye. Soha 
nem lehet tudni, hogy mi jön 
ki a vasaló alól…még nekem is 
néha meglepetés. Én csak rá-
rakom a festéket, amivel a kép 
hangulatát tudom meghatároz-
ni (őszi, téli, nyári…), de csak 
fele-fele arányban lehet a vég-
leges produktumot irányítani. 
Ezt szeretem nagyon benne! 
Olyat létrehozni, amit ecset-
tel, vagy más technikával nem 
lehet. Ebből adódóan minden 
kép egyszeri, egyedi.

Hogyan élted meg, hogy fel-
kértek a naptárban való sze-
replésre?
- Nagyon örültem, nagy meg-
tiszteltetésnek vettem. Külö-
nösen akkor, amikor a kiállí-
tásra is felkértek.  Akkor rá is 
kérdeztem, hogy miért pont 
én? Én nem tartom magam mű-
vésznek, inkább a háttérben 
szeretek maradni, és csendben 
tenni a dolgomat. 

A kiállítás anyagát hogyan 
válogattad össze? A legtöbb 
probléma ezzel szokott lenni, 
hiszen az elkészült műveket 
a készítők vagy eladják, vagy 
elajándékozzák, egy kiállítás-
nyi mennyiséget nem tartanak 
meg otthon maguknak. 
- Igen, ezzel nekem is volt 
problémám, több képet erre 
az alkalomra visszakértem a 
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tulajdonosoktól. De télen volt 
időm egy-egy újat elkészíteni, 
amivel ki tudtam egészíteni a 
kiállítást. A kiállítás darabjai-
nak összeállítása egy időutazás 
volt számomra. Az eddigi mun-
kám összegzése. A válogatás 
közben találtam olyan képeket 
is, amiket még az elsők között, 
gipsz keretbe készítettem. Jó 
volt látni a fejlődést. 

Könnyen megválsz az elkészí-
tett képeidtől?
- Nem…nagyon nehezen. Csak 
akkor, ha már el tudom enged-
ni. A képek folyamatosan ké-
szülnek, többször visszatérek 
hozzájuk, javítom őket, elve-
szek, vagy hozzáteszek…Ter-
mészetesen az más, ha valaki-
nek készítem a képet. Akkor az 
csak neki szól, nagy szeretettel 
csinálom. 

A családod hogyan viszonyul a 
hobbidhoz?
- Nagyon jól tolerálják, tetsze-
nek nekik a képeim. Anyukám 
volt a legfőbb bírálóm. Ugyan 

egy laikus szemével, de min-
dig tudott tanácsokat adni. 
Tulajdonképpen a családban 

mindenki kipróbált mindent, 
amit én az évek alatt csináltam. 
Sokszor együtt viaszoltunk, ba-
tikoltunk a lányommal. 

A viaszfestés technikát be tud-
tad vinni az óvodai szakmai 
gyakorlatodba? 
- Én mindent vittem magammal 
az óvodába, a gyerekek közé, 
amit tanultam. A viaszfestéssel 
sincs ez másként. Bár a vasalót 
nem adom a kezükbe, az előre 
elkészített viasz alapokba csip-
keszurkáló árral karcolhatnak 
mintákat. Nagyon fontosnak 
tartom a gyerekek vizuális ne-
velését, fejlesztését. Egyrészt, 
mert az érzelmi intelligencia 
fejlesztésének egyik kiváló 
eszköze, másrészt pedig a kéz-

műveskedéssel, játszva tanul-
hatnak a gyerekek, vele együtt 
és mellett, számos készség és 

képesség is fejlődik. 

Milyen visszajelzéseket kaptál 
a kiállításodról?
- Talán azért, mert egy érdekes, 
különleges, nem szokványos 
eljárás, nagyon sok méltatást, 
dicséretet kaptam a helyi és a 
vidéki közönségtől is, amiket 
Violáné Bakonyi Ibolya közve-
tített felém. Legutóbb a Pün-
kösdi búcsú alkalmával tekin-
tették meg nagyon sokan. 

Légrádi Mártával telefonon be-
szélgettünk. Hangjából, mon-
dataiból áradt a szerénység. De 
áradt a lendület és a lelkese-
dés is, amikor az általa megis-
mert újításokról beszélt. A mai 
világban kevesen mondhatják 
el magukról, hogy életükben 
csak egy munkahelyen dolgoz-
tak, egy településen, egy lakó-
házban éltek. Ez, és a család 
jelenti életében az állandósá-
got, a nyugalmat. De mindany-
nyian vágyunk változatosságra, 
mindnyájunknak szüksége van 
a bennünk rejlő gyermek újra 
felfedezésére a teljes élethez. 
Mindezt együttvéve, az állan-
dóság és változás egyensúlyát 
Márti, az általa megszerzett tu-
dással biztosítja. Élete mottója 
lehetne: „A tudás megosztása 
nem lehetőség, hanem köte-
lesség”. Ő eszerint él.    

BV

   F
oT

Ó:
 SZ

AB
Ó 

BA
LÁ

ZS

   F
oT

Ó:
 SZ

AB
Ó 

BA
LÁ

ZS

Amikor egy kis szív dobban, az élet 
felfoghatatlan csodájával találkozunk. Az 
anya teste kilenc hónapig ad otthont fej-
lődésének, növekedésének.  A magzat a 
méhen belül már rendelkezik különböző 
képességekkel, aktív és reagálásra képes 
lénynek tekinthető, aki amellett, hogy 
észleli a környezetét, átél érzelmeket, 
önindított és szándékos mozgásra képes, 
valamint kapcsolatba tud lépni az őt váró 
szüleivel. Amikor a születésre gondolunk, 
általában az anya oldaláról, érzelmeiről, 
fájdalmairól beszélünk, a megszületett 

gyermek nehézségeiről kevés szó esik.  A 
várandós, különösen az első babájukat 
váró nők sokszor csak az ismeretlentől 
való félelmeikre alapozva, saját fájdalma-
ikra gondolnak. A megszületés természe-
tes folyamata, erőfeszítést igénylő az anya 
és a baba számára egyaránt, de a megküz-
dés képességével, erővel és sikerélmény-
nyel ajándékoz meg, ami egész életünkre 
kiható pozitív mintaként megmarad. 

Mit éreznek a babák? Milyen nehézsé-
geken mennek keresztül a várandóság és a 
születés alatt? 

Az anya és a magzat teljes egységben 
létezik. Ami azt jelenti, hogy a baba ponto-
san átél minden testi - lelki történést, ami 
az anyával történik. Az anya stressz-hor-
monjai az ő vérkeringésébe is bekerülnek, 
tehát érzékeli, ha az anya feszült, és ő is 
azzá válik. Sőt, folyamatos feszültség hatá-
sára az anyai szervezet kevesebb oxigént 
és vért tud továbbítani a baba felé, mert 
stressz hatására az izmokba préselődik a 
vér ("üss vagy fuss reakció"), és a zsigeri 
területek ellátottsága csökken, ami szá-
mos problémának a melegágya. Ezen kívül 

Gyereknap, más szemmel
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a magzat igen jó hallási képességgel ren-
delkezik, tehát jól hallja azt, ami körülötte 
történik, s érzékeli a történések érzelmi 
töltöttségét is mivel teljes mértékben az 
anya lelki állapotára van hangolódva. Ha 

az anya megijed, ő is összerándul. A baba 
pontosan tudja, hogyan várják őt, milyen 
érzelmekkel, milyen gondolatokkal van-
nak felé. Ezek a nagyon korai emlékek 
képezik az életünk első tapasztalatait. S 
ezek nem tűnnek el nyomtalanul. Habár az 
agy nem képes emlékezni tudatosan erre 
az életszakaszra, de a testünk nem felejt. 
Minden sejtünkben ott vannak ezek az in-
formációk és hatással vannak ránk szinte 
folyamatosan. A szülés során a babát sok-
féle hatás éri. A megszületés folyamata és 
körülményei nem csak az anyának, a babá-
nak is stresszt jelentenek. Megkülönböz-
tethetünk élettani, környezeti és ellátási 
stresszt.

Élettani stressz mindaz, ami a baba tes-
tével és testében történik a méhösszehú-
zódások hatására és a szülőcsatornán való 
áthaladáskor. A megterhelés egyik forrása 
a szűk helyeken való átjutásból eredő ne-
hézség – összepréselődés, nyomás érzet, a 
másik az időszakos oxigén hiány.

Környezeti stressz forrásai azok a kör-
nyezeti ingerek, amelyek az újszülöttet a 
születése időpontjában érik. A magzat az 
anyaméhben sajátos védett állapotban 
van. Minden megerőltetés nélkül érkezik 
a tápanyag és az oxigén a köldökzsinóron 
keresztül, állandó a hőmérséklet, a fények 
és a hangok tompák, az anyai szervezet 
hangjai (szívdobogás, bélmozgás) ritmi-
kusságával erősítik az ellazult állapotot.

Ehhez képest a születés utáni világ in-
ger áradata – alacsony kinti hőmérséklet, 
erős fény, zajok, tapintási ingerek – jelen-

tik a környezeti stresszorokat.
Ezen sokat segíthet a modern ún. gyön-

géd születés gyakorlata, amely finom át-
menetet képez az anyaméhen belüli és 
kívüli élet között: a félhomály, a magasan 

tartott szobahőmér-
séklet, a baba anya 
hasára helyezése az 
első szopás lehető-
ségének biztosítá-
sa, a köldökzsinór 
pulzálás abbamara-
dása utáni elvágá-
sa, a baba 37 °C-os 
vízbe helyezése, 
majd bebugyolálá-
sa a legfontosabb 
összetevői ennek a 
módszernek. 

Ellátási stresz-
szt az egészséges 

újszülött szülőszobai ellátása néven ha-
tározzák meg a szakemberek. A kórházban 
született babák különféle számukra durva 
beavatkozáson esnek át (Pl.: a nyák eltá-
volítása a száj- és orrüregből leszívással, 
a köldökzsinór átvágása, a köldökcsipesz 
felhelyezése, köldökellátás, a fürdetés, a 
testméretek meghatározása, szemcsep-
pentés, előfordulhat szondázás, Agpar-ér-
tékek meghatározása).

A rutinellátást követően a bababarát 
szemlélet értelmében a baba meleg taka-
róba bugyolálva visszakerül az édesanyá-
hoz, és egyből mellre kerülhet, ahol az őt 
érő stresszhatások után végre újra meg-
nyugodhat. A baba számára az első 12-36 
óra meghatározó jelentőségű a kötődés ki-
alakulása szempontjából. Ezen időszakon 
belül mind az anya, mind a baba biológi-
ailag megalapozott veleszületett kötődési 
képessége a szülés közben felszabaduló 
nagy mennyiségű kötődési hormon (oxi-
tocin) segítségével aktiválódik és mind-
ketten vágynak egymás közelségére, a 
testkontaktusra, a kapcsolat kialakítására. 
Amennyiben ez hiányt szenved, a kötődés 
sem alakul megfelelőképpen. 

Emlékszünk-e minderre?
A tudományos kutatások igazolták, hogy 

legtöbb embernél ezek az emlékek tudato-
san nem hozzáférhetőek. Ugyanakkor sok 
adat van, ami arra utal, hogy a megszüle-
tésünk élményéről, sőt az azt megelőző 
időkről is megmaradnak az emlékeink. 

Etényi Zsuzsa a gyerekek perinatális 
emlékeit vizsgálta egy egyszerű kellék – 

egy három méter hosszú, másfél méter 
átmérőjű puha cső segítségével, ami a szü-
lőcsatornát képviselte, és figyelte a gyere-
kek reakcióját a csövön való áthaladásban. 
Szoros összefüggést talált a gyerek csőre 
adott reakciói és a születésük körülményei 
között. A szülőcsatornában elakadt gyerek 
születéséhez hasonlóan csak segítséggel 
(vákuum, fogó) tudott a csövön átjutni, 
vagy a császárral a született a beilleszke-
désig el sem jutó magzati élmény esetén a 
gyerek el sem indult a csőig. A faros babák, 
hátrafelé, lábbal előre másztak át. 

Leendő anyaként sokat tehetünk! A 
gyermekvállalás tudatos tervezésével, a 
méhen belüli fejlődés ideje alatt a megfe-
lelő életmóddal, és már ebben az időben 
magzattal való kapcsolat kialakításával. A 
szülésre való ráhangolódással. A baba szü-
letése körüli stressz minimalizálása érde-
kében, komoly segítséget jelent a szülés 
megfelelő helyszínének és a szülésnél 
jelen lévő személyeknek (szaksegítség és 
érzelmi támaszt nyújtók, baba és anyaba-
rát kórházak) a kiválasztása, megválogatá-
sa. A születés ünnep, akárhogy is történik, 
hiszen világra jön egy kicsi ember, aki ek-
kor kezdi meg kinti életét, válik az emberi 
közösség tagjává. Mi anyák, tudatossággal, 
felkészüléssel tudunk segíteni!

Végül ne feledjük Dr. Vekerdy Tamás 
gondolatát: A gyermeked akkor lesz jól, ha 
te boldog vagy, mert azt érzi, amit te érzel! 

BV 
Forrás: 

Etényi Zsuzsa: Vizsgálható – e a születési 
emlékezet kisgyerekeknél? In: Várandósság, 
születés és gyermeknevelés a magyarorszá-
gi kultúrákban.Kongresszusi tanulmánykö-
tet, 1999.

Horváth Edina: A magzati életből eredő 
stressz hatásai a felnőtt életre http://prena-
talis-fejlodes.blog.hu/2017/09/11/a_mag-
zati_eletbol_eredo_stressz_hatasai_a_fel-
nott_eletre

Ferenczi Beáta: A megszületés él-
ménye- a baba szempontjából http://
pszichologus-dula-debrecen.blogspot.
hu/2014/03/a-megszuletes-elmenye-szu-
les-baba.html?m=1

Dr. Vekerdy Tamás: A gyerek akkor van 
jól, ha az anyja is jól van http://anyajajj.
cafeblog.hu/2018/05/15/dr-vekerdy-ta-
mas-a-gyerek-akkor-van-jol-ha-az-anyja-
is-jol-van/ 
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SPORT

Kövesse szurkolói oldalunkat az 
alábbi linken:

MINDÖRÖKKÉ 
CSURGÓ A 
FACEBOOKON!

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

U-14/Dél

2018.05.03. (csütörtök): Csurgói TK-Kaposfüred SC: 1-3
2018.05.18. (péntek): Toponár SE-Csurgói TK: 8-2
2018.05.25. (péntek): CsurgóI TK-Igal SE: (játék nélkül 3-0)
Utolsó meccs 2018.06.01-én lesz Nagybajomban 17.00-kor.

U-16/Dél

2018.05.04. (péntek): Csurgói TK-Kaposmérői SE: 7-1
2018.05.11. (péntek): Csurgói TK-Mezőcsokonya SE: 3-4
2018.05.20. (vasárnap): FC Barcs-Csurgói TK: 5-4
2018.05.21. (hétfő): Csurgói TK-Kaposfő KSKE: (játék nélkül 3-0)
Utolsó meccs 2018.06.02-án lesz Somogysárdon 10.00-kor.

U-19(Ifi):

2018.05.01. (kedd): Nagybajomi AC-Csurgói TK: 6-1

2018.05.06. (vasárnap): Somogysárd SE-Csurgói TK: 4-6
2018.05.12. (szombat): Csurgói TK-Kadarkút KSK: 15-0
2018.05.16. (szerda): Segesdi SE-Csurgói TK: 6-1
2018.05.19. (szombat): Marcali VFC-Csurgói TK: 5-1
2018.05.26. (szombat): Csurgói TK-Balatonlelle SE: 1-6
Utolsó meccse 2018.06.02-án lesz Balatoni Vasas otthonában 
15.00-kor.

ADAMA Megye 1.Felnőtt:

2018.05.01. (kedd): Nagybajomi AC-Csurgói TK: 1-2
2018.05.06. (vasárnap): Somogysárd SE-Csurgói TK: 3-1
2018.05.12. (szombat): Csurgói TK-Kadarkút KSK: 0-3
2018.05.16. (szerda): Segesdi SE-Csurgói TK: 2-2
2018.05.19. (szombat): Marcali VFC-Csurgói TK: 3-0
2018.05.26. (szombat): Csurgói TK-Balatonlelle SE: 0-8
Utolsó meccse: 2018.06.02-án lesz Balatoni Vasas otthonában 
17.00-kor.                                                                          FÜSTÖS LÁSZLÓ

A Csurgói Torna Klub májusi mérkőzéseinek eredményei

A passzív támadójáték meghozta a csurgói vereséget
Felnőtt csapatunk az utolsó bajnoki fordulóban 21-28-as vere-

séget szenvedett hazai pályán a Rinyamenti KC csapata ellen. Ti-
zenkettedik helyen zártuk a 2017/2018-as NBI/B-s bajnokságot.

A Gárdony és a Pilisvörösvár elleni nem várt vereségek után, 
nagyon megnehezítette csapatunk saját dolgát: az utolsó forduló-
ban a hatodik helyezett Rinyamenti KC-t kellett volna legyőznie, 
hogy életben tartsuk a tizenegyedik hely iránti reményeinket.

Nagy Adrienn beállósunk kezdte meg a csurgói gólgyártást a 
2. percben. Ezt követően jött is a vendégek válasza a 3. percben.

Fej-fej mellett haladtak a csapatok, váltakozva estek a gólok 
mindkét kapuba a mérkőzés 13. percéig, amikor 7-6-os csurgói 
vezetést követően rákapcsolt a vendég csapat.

A következő hat percben csak a rinyamentiek lőttek gólt, szám 
szerint négyet, így a 19. percre 7-10-es állás alakult ki, majd kö-
vetkeztek a csurgói "gólpercek" 10-10-re módosítva az aktuális 
eredményt.

Öt perccel a félidő vége előtt, mindkét csapat igyekezett né-
hány gólos előnyre szert tenni, 12-13-at mutatott az eredmény-
jelző, amikor a Bacsi-Bóna játékvezető páros lefújta az első fé-
lidőt.

Szandai Martina négy góllal, Áy Nikolett három góllal, Nagy Ad-
rienn két góllal Mihályi Fanni és Szeder Réka egy-egy góllal vették 
ki a részüket az első félidei hazai gólokból.

A második játékrész elején kiegyenlített küzdelemben a 40. 
percre 15-17-es előnyre tettek szert a vendégek.

Ezen a ponton csapatunk érezhetően kezdett elfáradni,ettől 
kezdve  sok hiba volt a ziccerkihasználás terén.

A mérkőzés 47. percére már 17-21, négy gólos nagyatádi előny 
alakult ki.

Hiába a csurgói időkérések, támadójátékunk bátortalanná és 
passzívvá vált, átlövőink nem mertek vállalkozni, ennek vagy el-
adott labda, vagy veszélytelen kapura lövés lett a vége, ezekből 
a rossz próbálkozásokból pedig a rinyamentiek eredményesen 
tudtak építkezni.

Az utolsó tíz percben Szandai Martina egyszer, Szeder Réka 
szélsőnk kétszer, Mihályi Fanni egyszer volt eredményes, hiába, 
ha ez idő alatt hétszer talált be a rinyamenti alakulat.

Kapusteljesítményben jobbak voltunk ellenfelünknél, de a 
támadásaink eredménytelensége miatt, ez most nem volt döntő 
tényező.

Több alapemberünk "kapura sem nézett" a mérkőzés második 
félidejében, csak passzolták tovább a labdát és egymásra vártak a 
helyzetkihasználással.

Ezen a szinten, ilyen tét és ellenfél melett ez a passzivitás nem 
megengedhető.

Több játékosunknak átgondolandó a megfelelő bajnoki osz-
tály megválasztása a jövőben, sajnos fejben nem nőttek még fel a 
nagy terhet jelentő mérkőzések feladatához.

A találkozó 21-28-as vendégsikerrel zárult.
CSNKC.HU
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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 
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HIRDETÉS

NYÍRSÉG – NYÍRBÁTORI TEMPLOM

ITT KELL LENNED,
HOGY ELHIDD.
Magyarország minden évszakban többet tartogat annál, mint amennyi  
a fotókba belefér. Találj rá ezen a nyáron új kedvenc helyeidre!

MTU_nyari_kampany_NYIRBATOR_press_190x126,5.indd   1 15/05/18   17:36

A világ piacvezető elektromos autója
FŐNYEREMÉNY

részletek a weboldalon:
www.szolgaltatovaltas.hu

pénznyeremény

3x

pénznyeremény

3x

áramszámla-  jóváírás

100x

áramszámla-  jóváírás

100x

VÁLTSON ÁRAMSZOLGÁLTATÓT MOST!VÁLTSON ÁRAMSZOLGÁLTATÓT MOST!

NYERŐ ENERGIA

Otthonunk energiája – Főgáz és Démász új néven, együtt 
nemzetikozmuvek.hu
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