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A Csurgói Városi Szociá-
lis Intézmény 2018 máju-
sában adta be pályázatát 
a „Fogyatékosság- barát 
Munkahely” elismerő cím 
elnyerésére, melynek 
eredményeképpen az el-
nyert „Bronz fokozatú elis-
merő oklevelet” Budapes-
ten, 2018. december 3-án, 
a Fogyatékos Emberek Vi-
lágnapja alkalmából ren-
dezett díjátadó ünnepség 
keretében vehették át.

                             6. OLDAL

Bronz fokozatú Fogyatékosság-barát 
Munkahely elismert kapott a Csurgói 
Városi Szociális Intézmény
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   FoTÓ: SZÖLLŐSI MÁTYÁS

KÜLÖNLEGES BÉLYEGSOROZATOT 
GYŰJTHETNEK A MILLENNIUMI ÉVBEN

Büszkén ünnepelheti Csurgó szellemi 
örökségét

Csurgó Város Önkor-
mányzata az 1000 éves 
Csurgó Millenniumi Év 
alkalmából 6 darabos bé-
lyegsorozatot bocsájt ki, 
melyből az első kettő bé-
lyeg január 22-én a Magyar 
Kultúra Napja alkalmából 
tartott ünnepségen került 
bemutatásra. Ezen a napon 
a Magyar Posta Zrt. 15-19 
óráig alkalmi postát üze-
meltetett a Csokonai Közös-
ségi Házban.  

AKTUÁLIS
4. OLDAL

2019 A MILLENNIUM ÉVE 
CSURGÓN

1000 éves Csurgó - Történetek a 
történelem mögött - Múzeumtörténet

csurgovaros

MILLENNIUMI MELLÉKLET

Csurgó Város ingyenesen megjelenő havilapja - millenniumi kiadás
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Zsúfolásig megtelt a csur-
gói közösségi ház a Magyar 
Kultúra Napján az ezeréves 
Csurgó millenniumi rendezvé-
nyén. 

Szászfalvi László országgyű-
lési képviselő emlékeztetett rá, 
hogy tíz éve jelent meg a város 
990 éves monográfiája Hor-
váth József tanár úrnak köszön-

hetően. Ma pedig már az ezeré-
ves évforduló nyitó eseményét 
ünnepeljük, büszkék lehetünk 
elődeink munkájára – mondta 
az egybegyűlteknek.

Bódis József államtitkár ün-
nepi beszédében kitért arra, 
hogy öröm számára szülővá-
rosában köszönteni a telepü-
lés fennállásának ezredik év-

fordulóját. Ezek szerint Szent 
István idejében is már éltek, 
dolgoztak a településen embe-
rek. Ma is megkapó, számára a 
hely szelleme. Meghatódva kö-
szöntötték egykori diáktársai, 
és mint mondta, jó volt látni, 
hogy volt tanárai közül is páran 
el tudtak jönni a közös ünnep-
lésre. Kiemelte: meghatározó 

volt és ma is az, az 1792-ben 
alapított gimnázium szelleme 
és Csokonai öröksége.

– Továbbra is úgy kell dol-
goznunk, hogy ezer év múlva 
utódaink is büszkék lehesse-
nek ránk és munkánkra. Mély 
tisztelettel hajolunk meg elő-
deink emléke előtt – zárta be-
szédét az államtitkár.

Ezután az önkormányzat és 
a kulturális központ munka-
társai a Himnusz keletkezését 
mutatták be ünnepi műsorban, 
majd Lengyel János, a Somogyi 
Hírlap főszerkesztője nyitotta 
meg a „Somogyi Hírlap jelenti 
2018-ról” – című sajtófotó ki-
állítást, a tárlat bevezetéséül 
Biró Norbert a megyei közgyű-
lés elnöke mondott pohárkö-
szöntőt. Füstös János polgár-
mester pedig megnyitotta az 
ezer éves Csurgó millenniumi 
programsorozatát.

SONLINE.HU I GYÖRKE JÓZSEF

2019. január 22-én Füstös 
János Csurgó város polgármes-
tere, valamint Szabó Sándor 
Csurgó város alpolgármestere, 
a Millenniumi Bizottság elnöke 
sajtótájékoztató keretében is-

meretette az 1000 éves Csurgó 
millenniumi ünnepsorozatának 
eddigi, valamint jövőbeni tör-
ténéseit. 

Füstös János elmondta: 
Csurgó város millenniumi éve 

elkezdődött. A mai napon, ja-
nuár 22-én a Magyar Kultúra 
napi rendezvénnyel, mint a 
millenniumi év nyitórendezvé-
nyével veszi kezdetét Csurgó 
város 1000 éves születésnap-
jának  rendezvénysorozata. 

Azt gondolom, hogy ez egy 
nagyon nagy dolog, hogy ezer 
esztendőt tud egy város fel-
mutatni. Mindamellett, hogy 
méltán vagyunk büszkék az 
örökségünkre, történelmünkre, 
mindamellett hatalmas fele-
lősséggel is jár, de egy tartást 
is ad nekünk. Ezért is gondol-
tuk azt 3 évvel ezelőtt, hogy 
egy millenniumi bizottságot 
hozunk létre Szabó Sándor 
alpolgármester úr vezetésé-
vel. A bizottság munkájának 
köszönhetően, amely már ed-
dig is számtalan feladatot tel-
jesített, a részletes 2019-es 

évre vonatkozó események és 
programok is megtervezésre 
kerültek. Néhány nappal ez-
előtt megjelent egy kis füzet, 
egy millenniumi rendezvény 
naptár. Minden évben csurgó 
városa elfogad egy rendezvény 
naptárt, egy rendezvény tervet, 
ebben az évben egy különle-
ges millenniumi rendezvény 
naptár készült, ebben szere-
pelnek azok a rendezvények, 
amelyeket terveztünk ebben 
az évben megvalósítani. 

Nagyon fontos, hogy visz-
szagondoljunk a múltra és a 
jelenben élve a jövőben mun-
kálkodjunk, Széchenyi István 
gondolatai szerint. Ez egy 
olyan szilárd talapzat és alap, 
amelyen bátrabban tudunk 
fejleszteni és tervezni, az ő 
szellemiségük, de mégis a 21. 
század kihívásai alapján. Ezért 

Büszkén ünnepelheti Csurgó szellemi örökségét

Sajtótájékoztatón ismertették az 1000 éves Csurgó 
millenniumi ünnepsorozatának történéseit

Pohárköszöntőt mond Bíró Norbert a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke
(a képen balról jobbra): Szabó Sándor Csurgó város alpolgármestere, a Millenniumi Bizottság 
elnöke, Szászfalvi László országgyűlési képviselő, Dr. Bódis József államtitkár, Füstös János 

Csurgó város polgármestere, Lengyel János a Somogyi Hírlap főszerkesztője 
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Szabó Sándor Csurgó város alpolgármestere, a Millenniumi Bizottság 
elnöke bemutatja Csurgó Millenniumi Rendezvénynaptárát 
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Horvát partnerével közösen 
ünnepelte a Magyar Kultúra 
Napját Csurgó városa. A ha-
táron átnyúló horvát-magyar 
rendezvényre 2019. január 
22-én Csurgón, a Csokonai 
Közösségi Ház nagytermében 
került sor. A Csurgó Város Ön-
kormányzata és a Csokonai 

Közösségi Ház szervezésében, 
a “Preradović & Csokonai - 
celebration of romantic poe-
ts of the cross-border area” 
(HUHR/0601/212/0011) című 
projekt keretén belül megren-
dezett eseményen Szászfalvi 
László országgyűlési képvise-
lő köszöntötte a résztvevőket, 

melyet követően Dr. Bódis Jó-
zsef államtitkár ünnepi beszé-
de követett. Ezt követően Csur-
gó Város képviselőtestülete, 
valamint Decsi Csaba és Decsi 
Richárd adtak ünnepi műsort. 
Az esemény a Somogyi Hírlap 
jelenti 2018-ról című sajtófotó 
kiállítással folytatódott, melyet 

Lengyel János főszerkesztő 
nyitott meg. Az ünnepség fo-
gadással zárult, ahol pohárkö-
szöntőt mondott Biró Norbert 
a Somogy Megyei Közgyűlés 
Elnöke, továbbá Füstös János 
Csurgó város polgármestere, 
aki beszédében kiemelte: Tisz-
teljük a múltat ezzel a program-
sorozattal, ezzel a millenniumi 
évnyitóval és próbáljuk megér-
teni a jelent és bízunk benne, 
hogy ez az 1000 éves tradíció 
egy olyan szikla szilárd hitet 
és erőt ad nekünk, ami alapján 
tovább tudjuk fejleszteni ezt a 
várost. Külön köszöntöm a hor-
vát Pitomaća város delegáció-
ját. Ez is mutatja azt, hogy igaz 
a magyar kultúrát ünnepeljük, 
de a horvát barátokkal közösen 
– tette hozzá Füstös János.

SZB 

Horvát barátokkal ünnepelték Csurgón a Magyar Kultúra Napját

is tartottuk fontosnak azt, hogy 
megünnepeljük az ezeréves 
évfordulót, hiszen csak né-
hány település mondhatja el 
magáról, hogy ilyen szép kort 
megélt. Somogy megyében a 
városok közül Kaposvár után 
Csurgó a legősibb település 
és az országban is csak nagyon 
kevés ilyen komoly tradícióval 
rendelkező település van. Fon-
tosnak tartom, hogy nagyon 
komoly módon, önkormány-
zati szinten, civil szervezetek, 
egyházak, intézmények szint-
jén is megemlékezzünk erről 
az eseményről, hiszen néhány 
évtized múlva a mi utódaink 
is minden reménység szerint 
vissza fognak emlékezni erre a 
történelmi időre és próbáljuk 
ezt többféle módon és külön-
féle technika segítségével ezt 
dokumentálni - tette hozzá a 
település polgármestere. 

Szabó Sándor alpolgármes-
ter ismertette: Megjelent egy 
programfüzet, amelyben ösz-
szegyűjtöttük hónapról hó-
napra, sőt napról napra azokat 

a programokat, amelyeket az 
ezeréves évfordulóhoz kap-
csolhatunk. Három különböző  
típusú rendezvény lesz, ki-
emelt rendezvények, alkalmi 
rendezvények és a civilek ille-
tőleg az intézmények rendez-
vényei. Én annyit emelnék ki 
ebből, hogy ma, a Magyar Kul-
túra Napján meghirdetjük azo-
kat a pályázatokat, amelyeket 
a Csurgón élő, vagy Csurgóhoz 
kötődő embereknek írunk ki. 

Ebben az évben 3 alkalom-
mal bélyeget fog kiadni Csurgó 
Város Önkormányzata, illetve 
első napi bélyegzést, amely 
az ezeréves lógót tartalmazza, 
illetve az ezeréves lógón lévő 
emblematikus épületeket. Már 
most a sajtótájékoztató alatt is 
folyik az első napi bélyeg pár 
kiadása, illetőleg első napi bé-
lyegzése.

A másik fejlemény az, hogy 
az elmúlt héten tárgyaltunk 
a Győrben élő Rebó Ferenc 
szobrászművésszel, aki nem 
ismeretlen Csurgón, hiszen 
több alkotása jelen van a vá-

rosban és a szeptemberi nagy 
ünnepségsorozatra szeretnénk 
egy millenniumi emlékművet 
készíttetni, amelynek szintén  
a fő része a millenniumi logó, 
fél térben való megjeleníté-
se, egy dombormű. Ugyancsak 
ez a művész, ezt a logót meg-
jelenítve egy érmet is készít, 
egy érem kiadásra is sor kerül, 
amelyre hirdetés útján lehet 
majd jelentkezni és megvá-
sárolni. Ez sárga rézből fog 
elkészülni, nagyon szép és lát-
ványos lesz. Ugyanez az érem 
lesz az ezeréves emlékérem, 
ezüst változatban is, ami kvázi 
kitüntetés formájában adódik 
majd. 

Ebben a hónapban, még 
2 rendezvényre hívnám fel a 
figyelmet, január 29-én a mú-
zeum kiállítás megnyitója lesz, 
illetőleg az egyik civil szerve-
zet népfőiskolát szervez, 2 sze-
meszterből és 10 előadásból 
álló sorozatot.  Ez pedig január 
30-án, itt a Közösségi Házban 
lesz Ásatások Csurgón címmel. 
Ez lesz a nyitó előadás, amely 

aztán évszázadról évszázadra 
az ezer év történetét fogja át. 
Februárban már sokkal több 
rendezvény lesz, de most csak 
kettőt emelnék ki, egyik az, 
amely a 150 évvel ezelőtt ala-
pított tanító képzőre emléke-
zik, ami várhatóan egy nagyon 
színvonalas emlék konferen-
cia lesz. Emellett egy olyan, 
ami eddig még Csurgón nem 
volt. Csurgón mindig jó borivó 
emberek voltak, a Dél-nyugat 
Balatoni Hegyközségek nem-
zetközi borversenye is Csurgón 
kap helyet. 

A tartalmi részek mellett 
formai részekkel is készülünk, 
szeretnénk egy kicsit földíszí-
teni a várost, hogy mindenki 
lássa, aki itt átutazik vagy itt 
lakik, hogy ezeréves évfordu-
lója van. Ennek már két eleme 
itt a főtéren kikerült ma, illetve 
a bejárati utaknál szintén lesz-
nek figyelemfelkeltő táblák, 
amik néhány napon belül kihe-
lyezésre kerülnek - összegezte 
Csurgó alpolgármestere. 

FZS

Különleges műsorral készültek a szervezők az idei Magyar Kultúra 
Napján. Csurgó Város képviselő-testülete adott ünnepi műsort.
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2019. január 30-án a Csoko-
nai Közösségi Ház kupolater-
mében tartotta első előadását 
a Baksay Sándor Népfőiskola. A 
csurgói civil szervezet által lét-
rehozott népfőiskola kettő sze-
meszterből és tíz előadásból 
álló sorozatának nyitótémája 
Csurgó történelme a régészet 
tükrében volt. 

A szemesztert Szászfalvi 
László országgyűlési képviselő, 
az alapítvány alapítója nyitotta 

meg, melyet követően tiszte-
letbeli elnöki címet adomá-
nyoztak Szabó Sándor korábbi 
kuratóriumi elnöknek.   

A jelenlévők ezt követő-
en Vágó Réka és Szabó Zoltán 
előadását hallhatták.

A további előadások során 
évszázadról évszázadra ismer-
kedhetnek meg az érdeklődők 
Csurgó ezer évének történeté-
vel.

FZS

Csurgó Város Önkormányza-
ta az 1000 éves Csurgó Millen-
niumi Év alkalmából 6 darabos 
bélyegsorozatot bocsájt ki, 
melyből az első kettő bélyeg 
január 22-én a Magyar Kultúra 
Napja alkalmából tartott ün-
nepségen került bemutatásra. 
Ezen a napon a Magyar Posta 
Zrt. 15-19 óráig alkalmi postát 
üzemeltetett a Csokonai Kö-
zösségi Házban, ahol lehetőség 
volt első napi bélyegző lenyo-

mat kérésére.
A bélyegeken a millenniu-

mi logón látható intézmények 
szerepelnek. A millenniumi bé-
lyegző az idei évben 3 alkalom-
mal kerül használatba. A későb-
biekben kiadandó bélyegek és 
alkalmi bélyegzés időpontjai: 
2019. június 1. (Csuszafeszti-
vál) és 2019. szeptember 28. 
(Őszi Fesztivál)

FZS

Közel egyéves felújítási 
munkálatok után 2019. január 
29-én sor került Csurgó Város 
Helytörténeti Gyűjtemény fel-
újított állandó kiállításainak át-
adójára. A megnyitón Szászfalvi 
László országgyűlési képviselő 
köszöntötte a vendégeket. A 
Rippl-Rónai Megyei Hatókörű 
Városi Múzeum igazgatója, Dr. 
Ábrahám Levente nyitotta meg 
a kiállításokat. Pohárköszöntőt 
mondott Füstös János, Csurgó 
Város polgármestere. 

A kiállítások elavultsága 
miatt tavaly kezdődött el a 
nagyszabású munka, amely so-
rán lebontásra kerültek a régi 

tárlatok Raksányi Lajos mű-
vésztanár emlékkiállításának 
kivételével. A termek festése 
és minimális átalakítása után 
megkezdődött a kiállításépítés. 
A felújítás célja az volt, hogy 
bemutatásra kerüljenek azok 
a tárgyak is, amelyek eddig a 
raktárakban voltak elhelyezve 
és átfogóbb, részletesebb, mo-
dernebb kiállítások legyenek 
kialakítva.

Régi hiányt pótolt a múzeum, 
amikor kialakított egy város-
történeti folyosótárlatot Útjel-
zők Csurgó múltjából címmel. 
A város története a kezdetektől 
a II. világháborúig került bemu-

tatásra. A régi néprajzi kiállítás 
nagyobb terembe költözött, új, 
modern és letisztult formában 
mutatja be Csurgó és környéke 
néprajzát. Címe – Amerre az út 
vitt… – utal a Papp-házaspár, 
Witt Lászlóné és a Honisme-
reti Szakkör tagjainak útjaira, 
akik az egész környéket bejár-
ták, hogy megőrizzék a múlt 
tárgyi és szellemi emlékeit. A 
Mesterek és gyárkémények c. 
kiállításban Csurgó iparosainak 
munkája került előtérbe. Vörös 
József cipész, Vágó Lajos és fia 
épület-és műlakatosok, vala-
mint egy szabóműhely került 
kiállításba a gyűjteménybe be-
került műhelyek közül. Csurgó 
polgári világa elevenedik meg 
a következő teremben, ahol el-
foglalta méltó helyét az utolsó 
főszolgabíró bútoregyüttese. 
Az utolsó teremben képzőmű-
vészeti kiállítást tekinthetnek 
meg a látogatók, az Élet-művek 
c. tárlaton Csurgói Máté Lajos 
grafikus, Hadik Magda szob-
rászművész, Soltra Elemér kép-
zőművész életútja és alkotásai 
láthatóak. 

A kiállítások fejlesztése 

még nem fejeződött be, egy 
komplex múzeumpedagógiai 
és közművelődési felhaszná-
lás megvalósulását szeretné a 
múzeum elérni. Ezzel együtt 
tovább folytatódik a múzeum 
honlapjának frissítése, egy 
végleges webdesign kialakítá-
sa Szabó Balázsnak, az IMCOM 
Bt. ügyvezetőjének jóvoltából. 

Ezúton még egyszer szeret-
nénk kifejezni köszönetünket 
mindenkinek, aki hozzájárult 
az új kiállítások létrejöttéhez! 

A kiállítások megtekinthető-
ek a Helytörténeti Gyűjtemény 
új nyitvatartási rendjében: 

Hétfő-Péntek: 10:00-17:00
Minden hónap utolsó szom-

batján: 9:00-16:00
Előzetes bejelentkezés 

alapján egyéb időpontban is 
látogatható!

Szeretettel várjuk látoga-
tóinkat új időszaki tárlatunk 
megnyitójára 2019. február 
12-én 16:30-kor, ahol „Üdvöz-
let Csurgóról” – Duics Pál ma-
gángyűjtő képeslapjait tekint-
hetik meg 2019. március 8-ig. 

Petlánovics Eszter

Megtartotta első előadását a 
Baksay Sándor Népfőiskola

Különleges bélyegsorozatot gyűjthetnek 
a millenniumi évben
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Vörös Mátyás kuratóriumi elnök, valamint az est kettő előadója: 
Vágó Réka és Szabó Zoltán

Múzeum újrahangolva

folytatás az első oldalról
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AKTUÁLIS

A Fogyatékosság-barát Mun-
kahely elismerést a Salva Vita 
Alapítvány 2010-ben vezette 
be azzal a céllal, hogy az állás-
kereső fogyatékos emberek, 
és a foglalkoztatásukra nyitott 
munkáltatók egymásra találá-
sát támogassa. A Csurgói Városi 
Szociális Intézmény 2018 má-
jusában adta be pályázatát a 
„Fogyatékosság- barát Munka-
hely” elismerő cím elnyerésé-
re, melynek eredményeképpen 
az elnyert „Bronz fokozatú el-
ismerő oklevelet” Budapesten, 
2018. december 3-án, a Fo-
gyatékos Emberek Világnapja 
alkalmából rendezett díjátadó 
ünnepség keretében vehették 
át.

Zabundia Szilvia intézmény-
vezető elmondása szerint in-
tézményünk az elmúlt évek 
alatt sokat tett azért, hogy a 
gondozottak és dolgozók, élet- 
és munka körülményein javít-
sanak. Az elmúlt időszak felújí-
tásai során teljesen megújult 
az épület akadálymentesítése. 
A mozgáskorlátozottak részére 
biztonságosabb feljáró, meg-
szélesített ajtók, megújult für-

dő áll rendelkezésre.
Továbbá intézményük a 

megváltozott munkaképes-
ségűek munkába állásának 
megerősítését és kibővítését 
tűzte ki célul. Éppen ezért 3 fő 
megváltozott munkaképességű 
személyt alkalmaznak is szoci-
ális segítő munkakörben.

Pedig feladatuk nem kevés. 
Jelenleg az intézmény Alsoki 
klubjában 20, a Basakuti ut-
caiban pedig 25 fő részesül 
nappali rendszerű ellátásban. 
126 főt a házi segítségnyújtás 
rendszerében gondoznak, szo-
ciális étkeztetésben pedig 200 
fő napi meleg étellel történő 
ellátását szervezik meg.

Mindezen széles körű fel-
adatokat 28 fő teljes állomá-
nyú munkatárs, és átlagban 9 
fő közfoglalkoztatott látja el.

Zabundia Szilvia hangsú-
lyozta, hogy a „Fogyatékos-
ság-barát Munkahely” kitün-
tető elismerés nem csak a 
jelennek, hanem a jövőnek is 
szól.  Ugyanis mint munkálta-
tónak vállalni kellett, hogy 3 
éven át folyamatosan fejlesztik 
a fogyatékos emberek toborzá-

sával, foglalkoztatásával, meg-
tartásával kapcsolatos gyakor-
latukat.

A vállalás keretében külön-
böző érzékenyítő tréningeket, 
csoportfoglalkozásokat, szu-
pervíziókat, továbbképzéseket 
indítanak a kollégáiknak. Az 
ellátottaknak pedig egész-

ségügyi ismeretek, preventív 
tevékenységek témakörökben 
szakmai előadásokat is szer-
veznek.

Mindezek mellett a Nap-
sugár Szociális Intézménnyel, 
a helyi Mozgáskorlátozottak 
Egyesületével, valamint a Va-
kok és Gyengénlátók Egyesü-
letével közös programokat, ki-
rándulásokat, rendezvényeket 
szerveznek.

Továbbá intézményük folya-
matos céljai között szerepel, 
hogy biztonságot, állandósá-
got tudjanak adni hosszabb 
távra is a megváltozott mun-
kaképességű alkalmazottjaink-
nak. Segíteni szeretnének ezen 
dolgozókat a munkaerő piaci 
versenyképességűk megőrzé-
sében.

Sikeres segítő jó gyakor-
latukkal pozitív példát is kí-
vánnak mutatni a többi mun-
káltatónak, hogy minél több 
fogyatékossággal küzdő em-
bert alkalmazzanak foglalkoz-
tatási létszámuk bővítésére. 

VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA

Bronz fokozatú Fogyatékosság-barát Munkahely elismert kapott 
a Csurgói Városi Szociális Intézmény
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"Jobb Velünk a Világ" díjátadó ünnepségen Zabundia Szilvia intézményvezető, Peti Eszter 
munkatárs, és az elismerést átadó Szabó Kálmán, a Szövetség a Kiválóságért Közhasznú 

Egyesület ügyvezető igazgatója

hónap nap  időpont
  3.  16.00-19.00
  10.  12.00-15.00
január 17.  16.00-19.00
  24.  12.00-15.00

  7.  16.00-19.00
február 14.  12.00-15.00
  21.  16.00-19.00
  28.  12.00-15.00

  7.  16.00-19.00
március 14.  12.00-15.00
  21.  16.00-19.00
  28.  12.00-15.00

Várjuk szíves érdeklődésüket!
Üdvözlettel: Dr. Kardos Mónika

JOGPONT IRODA ÜGYFÉLFOGADÁSA 
CSURGÓ, KOSSUTH U. 1. 

folytatás az első oldalról
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Idén január elsejétől az 
alapszolgáltatásokon túl, új le-
hetőségeket kínál a hozzájuk 
fordulóknak a Csurgó Járási 
Család- és Gyermekjóléti Köz-
pont és Szolgálat. Az óvodai, is-
kolai szociális segítségnyújtás 
feladatkörrel minden oktatási 
intézményben jelen vannak. 
Ezáltal a köznevelési intéz-
ménybe járó gyermeknek, a 
gyermek családjának és a köz-
nevelési intézmény pedagógu-
sainak nyújt támogatást egyéni 
és csoportos formában.

Ezzel az új tevékenységgel 
segítik a gyermekeket a ne-
velésbe, oktatásba való be-
illeszkedésében, tanulmányi 
kötelezettségeik teljesítésé-
hez szükséges kompetenciák 
fejlesztésében, tanulmányi 
kötelezettségeiknek teljesíté-
sét akadályozó tényezők fel-
tárásában és megoldásában, a 
tanulmányi előmenetelükhöz, 
későbbi munkavállalásukhoz 
kapcsolódó lehetőségeik ki-
bontakozásában, illetve a gyer-
mekek családját, a gyermekek 
iskolai életét érintő kérdések-
ben, valamint nevelési prob-
lémák, esetleges konfliktusok 
feloldásában.

Az egyéni, csoportos és kö-
zösségi szociális munka keretei 
belül a fő feladatok az alábbi-
ak: 

Információnyújtás, tájékozta-
tás (egyéni, csoportos, közös-
ségi):

- az intézményben dol-
gozó szakemberek számára, 
felkérésre, jelzőrendszeri kö-
telezettségeik teljesítéséhez, 
a gyermekvédelem rendszeré-
ről. Felkérésre esetmegbeszé-
lés biztosítása (adott eset vé-
giggondolása gyermekvédelmi 
szempontból, esetlegesen, 
más szolgáltatásba való továb-
birányítás lehetőségeinek át-
beszélése),

- az intézményben dol-

gozó szakemberek számára, 
felkérésre, felvilágosító tevé-
kenység, a gyermekek csalá-
don belüli veszélyeztetettsé-
gének jeleiről, és kezelésének 
lehetőségeiről,

- az intézményben dol-
gozó pedagógusok számára, 
felkérésre, szemléletformálás, 
érzékenyítés (adott téma men-
tén),

- a szülők számára, az 
igényelhető ellátásokról, tá-
mogatásokról, és az elérhető 
szolgáltatásokról, a gyermek-
védelem rendszeréről,

- a szülők számára felvi-
lágosító tevékenység, különbö-
ző, a családon belül fellelhető 
kapcsolati, és/vagy a gyerme-
ket érintő társas kapcsolati za-
varok (pl. képernyőfüggőség, 
kapcsolattartási problémák, 
otthonról való kimaradás, stb.) 
jeleiről, veszélyeiről és kezelé-
sének lehetőségeiről,

- a tanulók számára, fel-
világosító tevékenység, a gyer-
meki jogokról és kötelezett-
ségekről, egyéb, a gyerekeket 
érintő, a szociális munka kom-
petenciájába tartozó témákat 
érintően (pl.: iskolaelhagyás, 
bulikon való részvétel, fiatalko-
rúak alkoholfogyasztása, stb.),

Ügyintézés (egyéni):
- szülők és tanulók szá-

mára nyújtott szolgáltatás, a 
tanulók tankötelezettségével 
és iskolai életével összefüggő 
ügyintézési feladatok,

Tanácsadás (egyéni konzultá-
ció):

- az intézményben dol-
gozó pedagógusok számára, a 
problémás esetek kezelésének 
lehetőségeiről,

- a szülők számára, 
életviteli, nevelési kérdéseket 
illetően,

- a tanulók számára, 
társas kapcsolati kérdéseket 
illetően,

- adott probléma hátte-
rének a feltárására végzett te-
vékenységek (csoportos, egyé-
ni),

- az oktatás hatékony-
ságának megtámogatása ér-
dekében, a gyermek iskolán 
(tanórán) belüli magatartás 
problémája, csökkent teljesít-
ménye, beilleszkedési zavara 
esetén, tisztázatlan konfliktus-
helyzetnél (pl. egyéni konzul-
táció, szociometria),

Szociális készség és kompe-
tenciafejlesztés (csoportos, 
közösségi):

- a tanulók számára, 
preventív jelleggel (tematizált 
téma feldolgozása, érzékenyí-
tés),

- a szülők számára, az 
iskolával szemben tanúsított 
attitűd és magatartás szem-
pontjából, adott probléma 
mentén érzékenyítés,

Konfliktuskezelés (egyéni):
- tanuló és tanuló, a ta-

nuló és a pedagógus, a szülő és 
a pedagógus közötti konfliktus 
esetén közvetítői szerep válla-
lása (a közvetítő semlegessé-
ge)

Továbbirányítás, egyéb szol-
gáltatásba delegálás (egyéni):

- Mindegyik érintett 

szereplő számára, szükség 
esetén, a gyermekjóléti köz-
pont speciális szolgáltatásaiba 
(pl. családterápia, mediáció, 
kapcsolatügyelet), valamint 
az elérhető és igénybe vehető 
szociális és egészségügyi szol-
gáltatásokba delegálás

- Folyamatos kapcso-
lattartás az iskolában működő 
munkaközösségekkel, gyer-
mekvédelmi felelőssel/fel-
adattal megbízott személlyel. 
Részvétel a tantestületi ülése-
ken, fegyelmi tárgyalásokon, 
munkaközösségi és diák-ön-
kormányzati megbeszélése-
ken.

Csurgó Járási Család- és 
Gyermekjóléti Központ és Szol-
gálat speciális, az élet minden 
területét átfogó új szolgálta-
tási köre, nagymértékben já-
rul hozzá a járás településin 
élő emberek megsegítéséhez, 
amely térítésmentesen vehető 
igénybe az oktatási intézmé-
nyekbe járó gyerekeknek, szü-
leiknek és a pedagógusoknak 
egyaránt. 

Buzásné Mester Bernadett
Csurgó Járási Család- és 

Gyermekjóléti Központ és 
Szolgálat

Intézményvezető

Új feladattal bővült a Csurgó Járási Család- és Gyermekjóléti 
Központ és Szolgálat tevékenységi köre

AKTUÁLIS

 

Kupakgyűjtés 
 

A Csurgói Családsegítőben 
folytatódik a kupakgyűjtés 

a Szuloki halmozottan 
sérült Kánya Betti részére 
 
 



Csurgó és Környéke • 2019 JANUÁR1000 éves Csurgó - millenniumi kiadás

8

AKTUÁLIS

–Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
 

 
 

A jogosultak részére 0-24 óráig tartó ügyeleti 
tevékenységet jelent. 

 
A saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt 
rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy 
fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel 
fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. 
 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítjuk: 
a.) az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen 
történő haladéktalan megjelenését, 
b.) a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges 
azonnali intézkedés megtételét, 
c.) szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését. 
 

Az ellátásért személyi térítési díjat kell fizetni, mely jövedelemfüggő  
(napi 10 illetve 20 FT). 

 
A készülék igényelhető: Csurgó Járási Család- és 

Gyermekjóléti Központ és Szolgálat  
8840 Csurgó, Kossuth u. 1 

Tel.: 06-82-472-432 
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Németh Vivien, bájosan mo-
solygó, 21 éves, amatőr költő-
nő. Fiatal kora ellenére egy ön-
álló és több társszerzői kötet, 
valamint számtalan internetes, 
helyi, megyei és regionális saj-
tóban megjelent alkotás is köt-
hető már a nevéhez.

Riporterként nem tagadha-
tom, hogy Vivihez, mint egy-
kori óvodásomhoz, őszintén 
érdeklődő, érzelmi szálak fűz-
nek. Beszélgetésünk elindító-
ját az a hír adta, miszerint egyik 
színdarabja bemutatásra fog 
kerülni márciusi nemzeti ün-
nepünkön. Azonban az esemé-
nyek aztán másként alakultak…

Mikor kezdődött, hogyan in-
dult nálad az alkotó írás folya-
mata?
- 8 éves koromban családi okok 
és lázongó kamaszkori lelkivi-
lágom okán születtek meg első 
alkotásaim. Naponta általában 
egy verset írtam.

Mik voltak az első verseid té-
mái?
Az útkeresés. Nem voltam elé-
gedett semmivel. Sokáig szo-
morú verseket írtam. Szerelmi 
csalódásról, szülői konfliktu-
sokról, családi összetűzésekről.

Nehezen fogadtam el önmaga-
mat. Úgy éreztem, hogy másra 
születtem, amint gondoltak 
rólam, mint amit elvártak tő-
lem. Változást később két nagy 
téma megjelenése hozott az 
életembe.

Az egyik egy 2 évig tartó nagy 
szerelem volt, mikor csak sze-
relmes témájú verseket írtam. 

Majd megérintett egy új téma, 
a történelem szele, a hazasze-
retet új érzése.

Ebben az új korszakodban mi-
ket írtál?
Versekkel indultam, majd egy 
színdarabot írtam, Zászlók 
vihara címmel. Témája, egy 
család élettörténetének be-
mutatása az 1848-as forrada-
lom viharában. A mű története 
Budapestről indul el, majd egy 
csurgót szimbolizáló kis tele-
pülésen ér véget.

Ígéretet kaptam, hogy a Már-
cius 15-i, városi ünnepségen 
előadásra kerül, de aztán ép-
pen a beszélgetésünk előtti 
napokban a bemutatót a szer-
vezők végül is lemondták. Ez 

nagy csalódás és rossz érzés 
most a számomra!

„Ha egyet hátra léptél, lépj 
utána kettőt előre!” – tarja a 
mondás. 
Mi most a jelened?  Mik a jövő-
beni terveid?
A külső gátló tényezők ellené-
re bennem most minden úgy 
alakult, ahogy szerettem volna. 
Jövőbeni terveim között szere-
pelnek a novellák. Tartalmukról 
még csak halvány elképzelése-
im vannak.

Németh Vivien tollából 
eddig közel 300 vers és két 
színdarab született. Versei 
előadva megjelentek és hall-
gathatóak már a legnagyobb 
közösségi video portálon is.

Biztos vagyok benne, hogy a 
fiatal szerző nevével a jövőben 
még találkozni fogunk, mert 
el tudja, és el is fogja monda-
ni még érlelődő, egyéni gon-
dolatait az irodalom kedvelő 
olvasók és hallgatók nem kis 
örömére.

VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA

Németh Vivien

Magyar szavak keresztje

Ha a nagy viharban tűnik a fény,
ha nem talál már kezet a kéz,
ha a lehulló hó vértől vörös,

én áttöröm a fojtó ködöt.
Megőrzöm én a szavakat,
s lehívom a csillagokat.

Ha lángra kapnak a templomok,
ha megrepednek a kőoszlopok,

ha ledöntik a szülőházat,
én építek örök várat.

És megőrzöm ott a szavakat, 
lehívom a csillagokat.

Ha felszántanak minden völgyet,
ha elárulják az ősi földet,

ha felégetnek minden erdőt,
én elvetem az eljövendőt.
Benne őrzöm a szavakat,
és lehívom a csillagokat.

Ha apák ölnek gyermekeket,
ha ácsolják a kereszteket,

ha ártatlanok égnek máglyán,
én elhordom a földnek gyászát.

De így is őrzöm a szavakat,
és lehívom a csillagokat.

Semmi más, csak ez maradt,
őriznem kell a szavakat,

s az egész világ ha el is veszik,
nincsen erő, mi elveheti.

Nem jutott más semmi nekem,
a magyar szót megvédenem.

Ezt cipelem halálomig,
hogy elérjen a csillagokig,
a világnak megmaradjon,

s élet nyíljon az ősi hanton.
Ez az egy, mi mindig enyém,

ezt adhatom, míg elhív a fény.

2018.08.07.

„Ha tudnám, elmondanám…”
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HELYTÖRTÉNET

A lakodalom, a régi időktől kezdve minden falusi ember éle-
tében a legfontosabb esemény volt, amire már gyerekkoruktól 
kezdve készültek a fiúk és lányok, de a szülők is.

A lakodalmak egészen a múlt század 60-70-es éveiig főleg 
télen voltak megtartva, mert a főként földműveléssel foglalkozó 
paraszt emberek az év többi szakában nemigen értek rá mulatoz-
ni. A téli időszakon belül is elsősorban a vízkereszttől (január 6.) 
nagyböjtig terjedő farsangi időszak volt a legkedveltebb.

A tavaszi munkák megkezdése előtt ilyenkorra már jól kiértek 
a megfejtett borok, kifőzték a nyári-őszi gyümölcsökből készített 
cefrét pálinkának, felhíztak a sertések, levesnek valóba zsírosod-
tak a tyúkok. Továbbá a téli hideg lehetővé tette az alapanyagok 
és az elkészült ételek biztonságos tárolását is.

A mai Csurgó területén két részben hasonló, de több szem-
pontból is különböző szokásrendben zajlottak az esküvői, lako-
dalmi események.

Az Alsok-sarkadi reformátusok szokásai nagy hasonlóságot 
mutattak a porrogszentkirályi, porrogi és csurgónagymartoni re-
formátusok szokásaival. Így aztán nem voltak ritkák a három na-
pos, nagy létszámú lakodalmak sem. A tyúk mellé főként marhát, 
borjút vágtak. Tésztának kemence számra sütötték a kukorist.

A Csurgó újvárosi katolikusok a tyúk mellett főként sertésből 
készült ételeket kínáltak. Tésztaként a hagyományos nyújtott ré-
teseket részesítették előnybe.

A három napos lakodalmak egyik legnagyobbika az 1934. feb-
ruár 25-én, Porrogon megtartott Horváth Sándor és Zsoldos Erzsé-
bet egybekelése volt. Az egyik öröm apa, Horváth József (Békucs), 
a porrogi Hangya szövetkezeti üzlet vezetője tekintélyes, ismert 
személy volt a környékünkön. Fia esküvőjére nem kevesebb, mint 
120 személyt hívott össze, köztük az egész környék és Csurgó „in-
telligenciáját” is.

Az ifjú pár polgári és egyházi esküvőjét fényes lakodalom kö-
vette, 3 napon keresztül, melyre felhasználtak több zsák lisztet, 
leöltek egy 500 kg-os fiatal marhát, egy 150 kg-os sertést, vala-
mint 70 darab szárnyas jószágot. Mindezeket 10 hektoliter borral 
öblítette le a szép számú, szomjas násznép.

Az öltözködés tekintetében az alsoki reformátusok, részben a 
falusias szokások őrzésének okán sokkal tovább házasodtak nép-
viseletekben, mint az újvárosi, polgárosodó katolikusok, akik már 
az 1900-as évek elejétől inkább a fehér ruhát és öltönyt részesí-

teték előnybe.
A baloldali képen a katolikus Beke Rozália (sz.:1903) óvárosi 

középparaszt leány és Buchleitner Károly (1900) újvárosi, betele-
pített német iparos, kádármester esküvői felvétele látható 1923-
ból.

A jobb oldali felvételen a református Mezei Erzsébet (1905) 
alsoki nagy paraszt leány és Szalai József (1900) alsoki nagy pa-
raszt legény tekint bátran a jövőbe, 1920-ban.

Bár szinte teljesen azonos korban éltek és házasodtak, visele-
teiken jól láthatóak a hagyományőrzés és a modernizációs városi-
asodás különbözőségének jellemző jegyei.

Térségünk egyik különlegessége volt a szomszédos község, 
Berzence zászlós („ászlós”) lakodalma, melynek szokásai a lakos-
ság egykori horvát eredetével vannak összefüggésben.

Berzencén a lakodalom közeledtével a jegyespár a maga ro-
konságból 2-2 zászlótartó legényt kért fel. A zászlótartó legények 
rokonságuk leányait fogadták meg, zászlójuk elkészítsére. Díszí-
tésként kasmírkendőt, színes selyemszalagokat használtak fel. 
A zászló annál szebb lett, minél többféle színből állt. A szalagok 
közül a nemzeti színű elmaradhatatlan volt. 

A határ menti horvát falvakban máig is él a rozmaring ággal 
feldíszített, főként a nemzeti, piros-fehér-kék szalagokból álló 
zászlók alatti templomi be- és kivonulás szokása.

A lakodalmi eseményeknek meg volt a maga népi költészete 
is. Ilyennek tekintjük a menyegző keretében elhangzó költői alko-
tások összességét: köszöntőket, búcsúztatókat, kínálókat, dalokat, 
rigmusokat, kurjantásokat stb.

Somogyudvarhelyi gyűjtésből származik az alábbi lakodalmi 
asztalhoz hívó versike:

„Dicsérettel telve legyen e hajlék,
Legyünk csendességbe, hogy beszédem halljék!
Szomorúság, bánat, most tőlünk távozzék,
Aki nem tud semmit, az tőlem tanuljék!
Uraim, az asztal meg vagyon terítve!”

Dr. Király Lajos nyelvész gyűjtéséből ismerjük a berzencei vő-
fély szakácsnőknek „kásapénzt” gyűjtő rigmusát is:

„Lakodalom van a mi utcánkban…”

Lakodalmi menet a berzencei zászlós lakodalomban
   F
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„Kedves vendégsereg! Szomorú hír vagyon,
Szegény szakácsnénk keze fáj nagyon.
Míg nekünk a kását kevergette,
A jobb kezét a tűz szörnyen megégette.
Még ennél is nagyobb baj, sántít a lába,
A kása kifröccsent mind a tíz ujjára.

Kis bankót, nagy bankót tányérra rakjanak,
Neki orvosságra pénzt adjanak,
Hogy csúnya sebei minél előbb begyógyuljanak!”

VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA
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HELYTÖRTÉNET

Már az is neveléstörténeti jelentőségű 
esemény volt, hogy az első állami tanító-
képző intézetek egyikét Csurgón állították 
fel, de hogy a legelső volt, azt csak  bizony-
talan hitelű megjegyzésekből hallottuk. A 
helyi újság néhány évvel ezelőtti olvasása 
azonban kisegített. 125 éve ugyanis ezt 
írta:

„A csurgói állami tanítóképezde időre-
ndben első enemű intézet volt, mely az 
1868-iki XXXVIII. t.c. alapján megnyitta-
tott, mert a sárospatakit csak november-
ben, a budait csak decemberben lehetett 
megnyitni.” (Csurgó és Vidéke, 1894. júni-
us 10.) Az első iskolaévet, s ezzel az inté-
zetet 1869. október 15-én nyitotta meg az 
intézet igazgatója, Bárány Ignác.

Azt, hogy csak hetekkel előzte meg a 
többi iskolát, mai szemmel nem kell feltét-
len lebecsülni, hiszen elfogadjuk, a sport-
ban századmásodpercekkel lehet valaki 
első, vagy maradhat le a dobogóról.

Az egykori képző neveléstörténeti je-

lentőségét, kultúrmissziói küldetését a 
millenniumi évben több állomás felidé-
zésével kívánjuk felidézni, kezdve a meg-
álmodástól, a túlélést jelentő pár éves 
próbálkozástól, az Eötvös József által is 
szorgalmazott indítással, az igazgatók 
életpályájának felidézésével, majd a má-
sodik világháború utáni – mára elfeledett 
– kísérlettel. 

A gimnázium kebelén belüli tanítókép-
zés gondolata már közvetlenül az 1792-es 
iskolaindítás után felvetődött. A belső-so-
mogyi református egyházmegye Feste-
tics György iskolaalapítási szándékának 
bejelentése után feliratban fordult gróf 
Ráday Gedeonhoz, a dunántúli egyházke-
rület főgondnokához, és pártfogását kérte 
a királyi engedély megadásához. Ebben 
értesülhetünk először arról,  hogy „az 
olyan oskolának, melyben tanítókat is ne-
velhessünk, és így alumnusokat (bentlakó 
növendékeket) is taníthassunk, felállítá-
sára elégséges fundusra tehetünk szert, 
mind pedig Felséges Urunknak királyi ke-
gyelmes megegyezését megnyerhetjük, 
melyből osztán a hazának ezen részében 
lakó nemes és egyházi helvét confessión 
levő evangelicusokra (reformátusokra) 
azon haszon fog háramlani, hogy gyereke-
iket, kiket ezideig a barom és eke mellett 
nevelni kéntelenítettek, kevés költséggel 
taníttathatják, a föld népe pedig , amely 
most olyan tudatlanságban vagyon, hogy 
Isten felől keveset, vallása felől ellenben 
(keveseket kivévén) semmit sem tud, ezen 
oskolába való beadására ösztönt veszen, 
ahonnét sokaknak az anyaoskolákra való 
menetelre kedvek jő s így a hazának ezen 

végső része is, mind Isten anyaszentegy-
háza szolgálatjára, mind pedig a polgári 
társaság hasznára alkalmatos személyeket 
nevelni, még az idehaza maradó köznép is, 
a jó polgári szokással egyező erkölcsre fog 
szoktattatni.”

A tanítóképzés ekkor nem kezdődött el, 
de amikor a vesztes szabadságharc után a 
császári törvény nyomán 1851-ben algim-
náziummá fejlesztették vissza, a négyosz-
tályos iskola megmentésének eszközét 
látták benne. Az egyházmegye régóta dé-
delgetett álma, a tanítóképzés hosszú táv-
ra nem kaphatott zöld utat. Most azonban 
rövid időre igen. 1855-től az algimnázium 
négy osztályára ugyanis három nevelésta-
ni évfolyam épült. A soproni helyhatóság 
kifogásolta a két iskolatípus eltérő rendel-
tetését. Gyakorlatilag egy tanítóképzős 
osztállyal egészítették ki a gimnázium hat 
osztályát. (A grafikán az intézmény legré-
gebbi, 1852-ből, e korból való ábrázolása 
Nagy Sándor verseskönyvének címolda-
lán) 

Sokat tett Csurgóért és iskolájáért Sar-
kady Károly alsoki lelkipásztor, munkába 
állt a negyedik, ötödik tanár, hatodikként 
Csire István, az első iskolatörténet majdani 
megírója, Halka Sándor vizsgacenzor, aki-
nek leszármazottja ma is álló szép házat 
épített az Eötvös utcában. Az időnyerés 
szép eredménnyel járt: 1882-ben főgim-
názium lett az intézmény, és 1884-ben 
megtartották az első érettségi vizsgát 
Csurgón.

                                                                                                                         HJ

A himnusz eredetileg vallásos jellegű, 
Istent vagy isteni hatalma(ka)t dicsőítő, 
hozzá(juk) segítségért fohászkodó, ima-
szerű lírai műfaj. A vallásos költészet egyik 
legrégibb műfaja, az ősi kultúrákban min-
denhol fellelhető. Az elnevezés eredete a 
görög hümnosz (dicsőítő ének) kifejezésre, 
illetve latinos hymnus változatára vezet-
hető vissza. A himnuszköltészet a közép-
korban élte virágkorát, része lett a vallási 
szertartásoknak, érintkezett az imaformák-
kal, és elősegítette a rímes-időmértékes 
verselés fejlődését.

A későbbi korokban már nemcsak vallá-

sos tartalmakat fejezett ki, hanem bármely 
bölcseleti mondanivalót, így végül az ódá-
val csaknem azonos jelentésű fogalommá 
vált: szárnyaló lendületű költemény, ame-
lyet szinte bármely tárgy, téma – elvont 
eszme, természeti jelenség, kiváló tulaj-
donságú ember, egy ország – magasztalá-
sára írhattak. Egy újabb zenei enciklopédia 
szerint: „a nemzeti himnusz olyan dal-
ének vagy induló, amely egy nép együvé 
tartozásának tudatát, nemzeti és állami 
érzését hivatott reprezentatív formában 
kifejezésre juttatni.”

A magyar himnuszra nagyon is találó 

ez a meghatározás. Miként Pomogáts Béla 
pontosan megfogalmazta: „Kölcsey köl-
teménye és Erkel dallama együtt alkotja 
nemzeti létünk és identitásunk egyik leg-
inkább hatékony: öntudatot alapozó és kö-
zösséget teremtő szimbólumát.” 

Jelenlegi himnuszunk elődei azok a 
fennkölt hangulatú versek és egyházi 
énekek voltak, amelyeket a XVI. századtól 
kezdve Európa-szerte énekeltek a templo-
mokban. Ezekből a dallamokból alakultak 
ki az egy-egy nagy közösségben énekelt 
néphimnuszok, majd szerencsés esetben 
a nemzeti himnuszok. Magyarországon 

150 éve Csurgón nyílt meg Magyarország első állami 
tanítóképzője I.

„A felébredt nemzet ebben az énekben magára lelt” 
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a XVIII. században két néphimnuszként 
énekelt vallásos dal is elterjedt, sokan is-
merték, tartalmát mélyen átérezték, egyet-
értettek vele. Régi énekeskönyvekben 
megtalálható volt az „Ah, hol vagy magya-
rok tündöklő csillaga” és a „Boldogasszony 
anyánk” kezdetű ének.

A XIX. század elején hivatalos alkalmak-
kor Magyarországon is az osztrák császár-
himnusz csendült föl, mint az országot jel-
képező közösségi dal. De ebben az időben 
már gyakran felhangzott a Rákóczi-nóta 
vagy a Rákóczi-induló is, mint a magyarság 
kifejezője.

Kölcsey Ferenc 1823. január 22-re kel-
tezve írta meg a „Hymnus”-t. Azt a versét, 
amely egymagában örökre megőrizte vol-
na nevét, ha semmi mást nem is írt volna. 
Irodalomtörténészek kimutatták, hogy a 
költemény valószínűleg nem egyetlen 
napon született. Egyes gondolatok, kifeje-
zések föllelhetők Kölcsey korábbi művei-
ben, más gondolatok pedig a még korábbi 

magyar irodalomban (református ünnepi 
fohászok: 190.és a 191. ének). A költő ki-
vételes érzékenysége tudta összesűríte-
ni tökéletes tartalmi és formai egységbe 
mindazt, ami egy nép sok évszázados tör-
ténelmében fontos. A vers olyan érzelmi 
telítettségű, hogy egyesek pesszimizmust, 
mások egyenesen a jövő további eredmé-
nyes harcaiban való bizakodást olvasnak ki 
belőle.

A magyaroknak még egy nagy mű kí-
nálkozott a himnuszi rangra: Vörösmarty 
Mihály „Szózat”-a. Megjelenésekor, 1836-

ban így ajánlják mindenki figyelmébe 
– már akihez eljutott az Auróra című al-
manach -: „...reményljük, nem fog elhang-
zani figyelem 's hatás nélkül, és ohajtjuk is, 
hogy a szózat tettet szüljön...” A versek és 
a röviden idézett kommentár nagyon jól 
érzékeltetik a korabeli hangulatot, a gon-
dolkodás irányait, a feszültséget, az immár 
nemzeti önbecsülésre építő tenni akarást.

Ahhoz, hogy Kölcsey költeménye, a szó 
teljes értelmében néphimnusszá váljon, 
az kellett, hogy a verssorokat „szárnyára 
vegye a muzsika”. Ehhez huszonegy évnek 
kellett eltelnie. Bartay Endre, a Nemzeti 
Színház igazgatója – aki maga is zene-

szerző - sok más pályázat kiírása között 
megérezte mindkét vers nagyságát, és 
szükségesnek tartotta megzenésítésüket. 
A Szózat zenéjére 1843-ban, a Himnusz 
zenéjére pedig 1844-ben meghirdetett 
pályázat („…20 arany pályadíjt tűz ki a’ 
legjobb népmelodiáért…) óriási érdeklő-
dés mellett (13 pályamű), nagy sikerrel 
zárult. Mindkét dalmű (Egressy Béni és Er-
kel Ferenc szerzeményei) - bár egyik sem 
énekelhető könnyen -, rövid időn belül 
kedvelt lett és elterjedt. Erkel Ferencnek 
– a Nemzeti Színház karmesterének – díj-
nyertes, a Himnuszra írt pályaműve a vá-
rakozásnak megfelelően - már a születése 
pillanatában - nagy reményekre jogosított. 
Pályázata mottója: „Itt az Írás, forgassátok 
Érett ésszel, józanon.” Érdekességként 
elmondhatjuk, hogy Erkel, Vörösmarty 
Szózatára is írt zenét, de mint a bíráló bi-
zottság tagja, nem pályázhatott. Munkája 
azonban mégsem veszett kárba, hiszen az 

5.-6. dallamsora – A’ nagy világon e’ kívül/
Nincsen számodra hely – teljesen átkerült 
a Himnuszba, a Balsors a’ kit régen tép/
Hozzá rá víg esztendőt zenéjeként. A bírá-
lóbizottság 1844. június 15-én tette Erkel 
kompozícióját, egyhangú döntéssel a ma-
gyar himnusszá. 

Az 1844. július 2-i bemutató alkalmából 
így írtak róla a Honderű című lapban: „...
Most csak az van hátra, hogy Erkelünk' gyö-
nyörű hymnusát többször adassék alkalom 
hallani, megismerni, megtanulni, annak 
jelessége kezeskedik, hogy az nem sokára 
a legnagyobb népszerűséget vivandja ki 
magának, s valódi magyar néphymnussá 
válandik...” 

1844. augusztus 10-én, az óbudai ha-
jógyárban, a Széchenyi-gőzös névadóján 
hangzott el először színházon kívül, tár-
sadalmi ünnepségen, majd 1867-től, köz-
vetlen funkcióján túlmutatva történelmi 
alapdallammá válik, amelyet legtöbbször 
együtt énekelnek a Szózattal. 

A Himnusz szövege és maga a kotta ha-
marosan több kiadást megért, különböző 
korokban ugyan különböző sűrűséggel, de 
rendre követték egymást. A magyar nem-
zet himnuszává tulajdonképpen a közaka-
rat, közmegegyezés tette. Az Erkel –mű 
kései történetéhez hozzátartozik, hogy az 
1903-tól törvénybe foglalt állami himnusz 
1949-ben veszélybe került, hiszen az ak-
kori kormányzat, jelképeiben is szakítani 
akart a múlttal, az új államformához új cí-
mert és himnuszt kívánt. Hiteles tanúvallo-
mások támasztják alá, hogy az új himnusz 
szövegírójának Illyés Gyulát, megkompo-
nálására pedig Kodály Zoltánt kérték fel, 
amit Kodály határozottan visszautasított. 

1990-ben, nemzeti jelképeink sorába a 
címer és a zászló mellé a legfiatalabbat, a 
Himnuszt is Alkotmányunkba iktattuk.

Kölcsey és Erkel eredeti kéziratát az Or-
szágos Széchenyi Könyvtárban őrzik. 

BV
 

Forrás: 
Milbacher Róbert: „A felébredt nemzet ebben az énekben 

magára lelt” A HYMNUS „nemzetiesítésének” folyamatáról 
http://epa.oszk.hu/01000/01050/00132/pdf/EPA01050_hol-

mi_2014_12_1624-1640.pdf
Szabó G. Zoltán: Kölcsey Hymnusáról http://epa.oszk.

hu/00000/00001/00393/pdf/itk_EPA00001_1998_01-
02_114-144.pdf

Bónis Ferenc: Himnusz Kölcsey Ferenc költeménye Erkel Ferenc 
zenéje Keletkezéstörténeti tanulmány Balassi Kiadó, Budapest, 

2009
Magyar nemzeti és történelmi jelképek: A himnusz és a szózat 

története http://www.nemzetijelkepek.hu/himnusz.shtml

Erkel Ferenc - Himnusz kotta

Erkel pályázata
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Hogyan előzzük meg az influenzát?

A Nemzeti Népegészségügyi Központ 
tájékoztatója szerint a figyelőszolgálat-
ban résztvevő orvosok jelentései alapján 
2019. január 7-13. között az országban 19 
300 fő, az előző hetinél 75,6%-kal több 
beteg fordult orvoshoz influenzaszerű 
tünetekkel. Valamennyi közigazgatási te-
rületen emelkedett az influenzás pana-
szokkal orvoshoz fordulók gyakorisága az 
előző héthez viszonyítva. A klinikai és a 
virológiai adatok értékelése alapján meg-
állapítható, hogy Magyarországon a 2019. 
év második hetében megkezdődött az 
influenzajárvány. Az influenzaszerű tüne-
tek miatt orvoshoz forduló betegek száma 
alapján számított érték átlépte a járvány-
küszöböt. Főként a kisgyermekek és a fi-
atal felnőttek a veszélyeztetettek. Bár az 
ország többi megyéjéhez viszonyítva még 
a legalacsonyabbak között van Somogy 
megyében a megbetegedések száma, nem 
árt odafigyelni a megelőzésre. 

Az influenza járványos, erősen ragályos 
betegség, amely szövődményei révén ha-
lálos áldozatot is követel minden évben. A 
vírus szerkezetében folyamatosan létrejö-
vő apró változások miatt, világszerte újra 
és újra járványokat okoz, és egy korábban 
átvészelt fertőzés nem véd hatékonyan a 
következőtől. Az influenzavírus „A” típusa 
okozza a legkomolyabb panaszokkal és 
legsúlyosabb szövődményekkel járó világ-
járványokat. Mit tehetünk annak érdeké-
ben, hogy elkerüljön a járványos megbe-
tegedés?

• Mossunk alaposan kezet, ha be-
teg emberrel érintkeztünk.

• Öltözzünk fel melegen, rétege-
sen, ha hidegre fordul az idő.

• Alkalmazzuk a megfelelő tüsz-
szentési és köhögési etikettet: a kórokozók 
terjedésének megakadályozása érdekében 
tüsszentsünk és köhögjünk papír zsebken-
dőbe, melyet azt követően dobjunk a sze-
métbe és mossunk kezet.

• A kórokozók terjedésének meg-
akadályozása érdekében rendszeresen 
fertőtlenítsük az olyan gyakran érintett 
felületeket, mint a

kilincsek, csapok vagy villanykapcsolók.
• Kezeink tisztán tartásához hasz-

náljunk antibakteriális szappant vagy kéz-
fertőtlenítő gélt!

• Fogyasszunk magas vitamintar-
talmú gyümölcsöket. A C-vitaminban gaz-
dag narancs és klementinek mellett bősé-
gesen tartalmazza ezt a vitamint a paprika 
és a káposzta is!

• Naponta többször igyunk meleg 
italt.

• Szellőztessünk rendszeresen.
• Amennyiben rossz a közérzetünk, 

maradjunk otthon, hogy ne fertőzzünk 
meg másokat!

• Kerüljük a kapcsolatot az embe-
rekkel, akik rossz közérzetre vagy megfá-
zásra és influenzára jellemző tünetekre 
panaszkodnak!

• A téli hónapokban érdemes D-vi-
tamin-kiegészítőt szedni, amiből ebben az 
időszakban kevesebb termelődik a szerve-
zetünkben.

Az influenza kezdeti tünetei elsősor-
ban a láz, hidegrázás, borzongás, rossz 
közérzet, fejfájás, izomfájdalom. Könnyen 
összetéveszthető egy egyszerű megfázás-
sal, vagy náthával. Az egyik legjellemzőbb 
különbség, hogy míg az influenza pana-
szai hirtelen jelentkeznek, addig a náthás 
beteg állapota lassan rosszabbodik. Az 
influenza esetében igen magas láz alakul 
ki, erős fejfájással és végtagfájdalommal, 
ugyanakkor rendszerint tüsszögés nélkül. 
A megfázás esetén alacsonyabb láz vagy 
hőemelkedés alakul ki rendszerint, nem 
jellemző tünet az izomfájdalom vagy a 
fejfájás, ugyanakkor vezető panasz lehet a 
tüsszögés.

Mindezeket érdemes komolyan ven-
ni, hiszen az influenzának súlyos szövőd-
ményei lehetnek. Felnőttek esetében: 
bakteriális tüdőgyulladás, a krónikus hö-
rghurut  fellángolása, agyi keringészavar, 
szívinfarktus, toxikus-sokk tünet együt-
tes, agyhártya- és agyvelőgyulladás, ve-
seelégtelenség, anyagcsere-betegségek 
(pl. cukorbetegség) egyensúlyának felbo-
rulása és kialakulhat még néhány ritkább, 
de szintén életveszélyes betegség is. A 
gyermekek esetében a szövődmények: a 
gennyes középfülgyulladás, asztma fellán-
golása, lázgörcs, vakbélgyulladás gyanúját 
keltő hasfájás, szív- és vázizom gyulladás. 
Ha elkaptuk az influenzát, vegyük nagyon 
komolyan a pihenést, az ágynyugalmat!

BV
Forrás: 

https://www.antsz.hu/felso_menu/te-
maink/jarvany/influenza/influenza_2019/

influ_2019_02.html
https://www.webbeteg.hu/cikkek/fertozo_

betegseg/471/influenza-ki-kell-pihenni
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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 
 

Megkezdtük a téli alapozást, készülünk a 
bajnokság tavaszi fordulójára!

Felnőtt csapatunk január 
7-én megkezdte a felkészülé-
sét a bajnokság tavaszi fordu-
lójára. Az első napokban sze-
rény létszámban kezdhettük 
a munkát, de most már teljes 
kerettel készülhetünk.

Első felkészülési mérkőzé-
sünkön Siófokra látogattunk, 
ahol hét gólos sikert arattunk.

Ingafutásra készülő játé-
kosok, zsámolyok, különböző 
felállított munkaállomások lát-
ványa fogadja a Sótonyi László 
Sportcsarnok kézilabda játék-
teréhez érkező látogatót.

Felnőtt csapatunk téli ala-
pozásának lassan a felénél jár.

Csapatunk téli edzőmér-
kőzés programja is összeállt, 

e szerint nyolc felkészülési 
mérkőzés és egy egy napos 
kézilabdatorna áll felnőtt já-
tékosaink rendelkezésére az 
eredményes felkészülésre - a 
magas edzésszám mellett.

Első edzéseinken szeré-
nyebb létszámban de mára már 
teljes felnőtt csapatunk, együtt 
tud edzeni, mely a folyamatos 
csapatépítés szempontjából 
döntő fontosságú. 

Első felkészülési mérkőzé-
sünket a 2019-es esztendőben 
a Siófok U22-es csapata ellen 
játszottuk január 17-én Siófo-
kon.

Nehezen kezdődött szá-
munkra a mérkőzés, számos 

ziccert hibáztunk és a védeke-
zés sem igazán állt össze, így 
18-15-ös siófoki vezetés volt a 
félidőben.

A második játékrészben fe-
lőröltük a hazai fiatal csapatot, 
és 30-37-re, magabiztos hét 
góllal nyertük a találkozót.

A következő felkészülé-
si mérkőzésünk január 22-én 
kedden a baranya megyei Mo-
hács városában lesz ahol az 
NBI/B Nyugati csoport hatodik 
helyezett Mohácsi TE 1888 csa-
pata ellen lépünk pályára.

Hajrá CSNKC! Hajrá lányok!

CSNKC.HU

   F
oT

Ó:
 W

W
W

.CS
NK

C.H
U

   F
oT

Ó:
 W

W
W

.CS
NK

C.H
U

   F
OR

RÁ
S: 

W
W

W
.CS

NK
C.H

U



Csurgó és Környéke • 2019 JANUÁR1000 éves Csurgó - millenniumi kiadás

16

PROGRAMOK


