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Március 14-én, 
a Csurgói Csokonai 
Borbarátkör hagyo-
mányos csütörtöki 
összejövetelén, ün-
nepélyes keretek 
között adták át az 
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János plébános-
sal 8. OLDAL

UTAZÁS
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PEMFLINGER KATALIN VIRÁGNAPJA A 
TÖRTÉNELMI PARKBAN

Magyar emlékek Európából

Első alkalommal ke-
rült megrendezésre a 
Történelmi Park szer-
vezésében Pemflinger 
Katalinról, a csurgói 
reneszánsz kert meg-
alkotójáról elnevezett 
Virágnap. A rendezvény 
a tavasz, a kerti munkák 
közeledtével értékes 
programra, tapasztalat-
cserére invitálta a város 
lakosságát. 

AKTUÁLIS
3. OLDAL

2019 A MILLENNIUM ÉVE 
CSURGÓN

1000 éves Csurgó - Történetek a 
történelem mögött - Csurgó növényei

csurgovaros

MILLENNIUMI MELLÉKLET
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Csurgó Város ingyenesen megjelenő havilapja - millenniumi kiadás
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Az idei Világjárók-évad első 
alkalma Egyiptomról szólt. 
Martin Mahovic volt a vendége 
a Történelmi Park népszerű so-
rozatának március 7-én.

 Martin különleges vendég 
volt, hiszen anyanyelve hor-
vát, mivel a közeli Szentgyör-
gyváron (Durdevacon) él, de 
mindezek ellenére magyarul 
köszöntötte a hallgatóságot. A 
nyelvi nehézségen a további-
akban Ivana Pavlovic segített, 
akit a csurgói sportszerető em-
berek jól ismernek a csurgói ké-
zilabdás múltjából. Mahovic úr 
geológusként bejárta az egész 
világot, hatvan országról is tud-

na képes beszámolót tartani az 
érdeklődők számára. Az afrikai 
kontinens meglátogatása elég 
gyakori volt az előadónk szá-
mára, hiszen Észak-Afrikától a 
Kilimandzsáróig nagy részét 
bejárta. Volt már Indiában, Kí-
nában is. Most éppen Japán 
lesz a következő úticélja.

Fantasztikus előadásnak 
lehettünk tanúi, szinte profi 
fényképek követték egymást 
az est folyamán. Előadónk azt 
mondta az elején, hogy sze-
retné megosztani velünk az 
élményeit, amit átélhetett a 
több ezer éves emlékek között. 
Ez tökéletesen sikerült, hiszen 

közel egy órára mi is szinte ott 
lehettünk az eseménydús be-
számoló során a helyszíneken. 

A Sínai-hegy megmászásá-
val kezdődött. Gyönyörű lát-
vány várt bennünket a hegy 
tetején, a Szent Katalin kolos-
tor szép panorámájával tárult 
elénk. Ez a világ legrégebbi 
alapítású kolostorai közé tar-
tozik, messze a világ zajától. 
Utazhattunk Martinnal a Nílu-
son kis vitorláson, kerékpárral 
egyiptomi falvakban, teherau-
tón a sivatag földjén, jártunk 
tevevásáron. Kézbe foghattunk 
eredeti papirusztekercset, a 
Szahara homokját, núbiai szob-

rocskát, a szent szkarabeusz 
alabástromból készült másola-
tát. A piramisokra mászhattunk 
egészen közelről, Abu Simbel 
csodálatos templomáig bejár-
tuk egész Egyiptom földjét.  Az 
előadás végén egy képen te-
véket láttunk sivatagi tájon. A 
kérdés így szólt Martintól: hol 
készült a kép? Volt, aki sejtet-
te, hogy a közeli Durdevacon is 
előfordul mindkettő, a sivatag 
is és a tevék is.

Aki vette a fáradtságot és el-
látogatott a csurgói Történelmi 
Parkba, nem bánta meg az esti 
kiruccanást. Abból is látszott, 
hogy jól érezte magát minden-
ki, hogy nagyon sok kérdéssel 
fordultak előadónkhoz. A vé-
gén még csak annyit kérdez-
tünk tőle: visszamenne még 
Egyiptomba? A válasza „termé-
szetesen igen” volt.

Sajnos a kb. 200 meghívó 
kiküldése után csak egy marék-
nyi ember gyűlt össze a prog-
ramra. Ezért a továbbiakban 
valószínűleg le kell monda-
nunk a meghívók kiküldéséről.

A sorozat következő alkal-
mával terveink szerint egy 
kínai utazást fog megosztani 
velünk vendégünk. Reméljük, 
sokan lesznek rá kíváncsiak!

VE

Az Innovációs és Technoló-
giai Minisztérium a „TeSzedd! 
– Önkéntesen a tiszta Ma-

gyarországért„ 2019. március 
18-24-ig tartó szemétgyűjtési 
akciójára jelentkezett a Vá-

rosi óvodák Zöldikék környe-
zeti munkaközössége azzal a 
céllal, hogy a nagycsoportos 
óvodásokkal részt vállaljon a 
környezetünket terhelő sze-
mét összeszedésében. Ezzel 
a nemes feladatvállalással is 
gyermekeink környezettudatos 
szemléletét, magatartását sze-
retnénk fejleszteni, alakítani, 
bízván abban, hogy fejlődésük 
során felnőttként is a termé-
szet és a környezet értékeire 
figyelő, óvó magatartást tartják 
a legfontosabbnak. Mindhárom 
csurgói óvodában szerdán dé-
lelőttre szerveztük a szemét-

szedést a nagycsoportos óvo-
dásokkal az óvodák környékén. 
A gyermekek és a felnőttek 
nagy örömmel és igen aktívan, 
lelkes odaadással gyűjtötték 
a hulladékot. Munkaközössé-
günk egyébként az országos 
akciótól függetlenül év közben 
is szervez szemétszedési na-
pokat az óvodai csoportoknak. 
Egy-egy akció után a gyerekek 
közül gyakran kérdezik, „mikor 
megyünk ismét szemetet szed-
ni? – megint sok szemetet látni 
az utcákon”.

Keszericzéné Beke Erika
      munkaközösség vezető

Világjárók - Egyiptom

A ”TeSzedd!” akcióban a tiszta környezetért a csurgói óvodásokkal 
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Az Azúr Vendéglő adott 
helyszínt a Magyar Vöröske-
reszt Somogy megyei szer-
vezete által szervezett érzé-
kenyítő programnak, amely 
a „Vöröskereszt a nőkért So-
mogyban” elnevezésű. három 
éves komplex pályázatát nép-
szerűsítette. A köznapi életben 
a vöröskereszthez főként a vé-
radási, karitatív tevékenységet 
kötjük, azonban a szervezet az 
alapfeladatok ellátásán túl szá-
mos munkaerő piaci feladatot 
is felvállal. 

Boldizsár Szilvia megnyi-
tó beszédét követően Szabó 

Sándor, Csurgó város alpolgár-
mestere köszöntötte a jelen-
levőket, majd Gyarmati László 
szakmai vezető mutatta be a 
projektet. Az EFOP pályázat 
célja a Somogy megyében élő 

nők munkaerő-piaci integráci-
ójának elősegítése komplex és 
egyénre szabott munkaerő-pi-
aci szolgáltatásokkal, prog-

ramokkal. Egy olyan térségi 
munkaerő-piaci állapot kiala-
kítása, amely a helyi megoldá-
sokra és együttműködésekre 
alapozva megkönnyíti az atipi-
kus munkavállalást valamint a 
munkaerő-piaci szempontból 
hátrányos helyzetű nők mun-
kaerő-piacra való gyorsabb 
visszatérését. Az érzékenyítő 
rendezvényen Gyarmati Lász-
ló szakmai vezető bemutatta 
a projektet, majd ezt követően 
színes előadásokat hallhattak a 
munka és család összeegyezte-
téséről, valamint a Családbarát 
munkahely működéséről.

Elsőként Faragóné Horváth 
Andrea a somogyudvarhelyi 
Kuckó Alapítvány ügyvezető 
igazgatója mondta el vélemé-
nyét, mely szerint a család és 
a karrier nem zárja ki egymást. 
Vállalkozásának felépítésé-
nek kezdetén tervei között a 
legfontosabb szempont volt a 
rugalmasság, a családok valós 
életéhez való alkalmazkodás, 
másrészt a gyerekek, köztük a 
saját gyerekeinek a felkésztése 
az élet kihívásaira. Hozzátet-

te, egy vállalkozás felépítése 
egy nő számára, még mindig 
nagyon sok akadályba ütközik, 
a megfelelő támogató családi 
háttér elengedhetetlen a sike-
res munkához. 

A Városi Szociális Intézmény 
mindennapjait az intézmény-
vezető, Zabundia Szilvia mu-
tatta be. Az intézmény élete 
jogosan került a témák közé, 
hiszen 2014-ben a Családbarát 
munkahely, majd 2018-ban a 
Fogyatékos barát munkahely 
címet is elnyerte. Az utolsó 
előadó, Vassné Huszics Berna-
dett a Napsugár Szociális In-
tézmény vezetője saját élettör-
ténetének bemutatása során 
kiemelte a biztos családi háttér 
fontosságát, megköszönve szű-
kebb családja segítését a min-
dennapi munkája során. A je-
lenlevők megható pillanatokat 
élhettek át vele. A rendezvény 
a résztvevők számára sok új 
információval szolgált, megis-
merve egy olyan területet, ahol 
még nagyon sok a tennivaló. 

BV

Első alkalommal került meg-
rendezésre a Történelmi Park 
szervezésében Pemflinger Ka-
talinról, a csurgói reneszánsz 

kert megalkotójáról elnevezett 
Virágnap. A rendezvény a ta-
vasz, a kerti munkák közeledté-
vel értékes programra, tapasz-

talatcserére invitálta a város 
lakosságát. Az egyik fő szerep 
a gasztronómiáé volt.  Aki ki-
látogatott a Történelmi Parkba, 
lehetősége volt Borongicsné 
Porcsa Zsuzsanna által elkészí-
tett sütemények, gyümölcsös 
pohárkrémek, és palacsinta, 
valamint Horváth Renáta (Hor-
váth Porta Iharos) által készí-
tett lekvárok kóstolására és 
vásárlására. Természetesen a 
kínálatból nem hiányozhatott 
a kürtős kalács sem. A tavaszi 
hangulatot idézte és szemet 
gyönyörködtető látványt kínált 
Flórián Diána, a Napsugár Vi-
rágbolt vezetőjének virágkiállí-
tása. A jelenlevők két előadást 
is meghallgathattak. Elsőként 
Nébli László biológus mutat-

ta be nagy szakértelemmel a 
reneszánsz kertek felépítését, 
összehasonlítva a Történelmi 
Parkban levő, Pemflinger Kata-
lin kertjével. Az előadó nagyon 
fontosnak tartja ezt a témát, 
hiszen a régi fajták megőrzé-
sében kiemelkedő szerepe 
van ezeknek a kerteknek, kü-
lönösen ezen fajták ellenálló 
képességének magas foka mi-
att. Ezt követően Flórián Diána 
beszélt a virágkötészet forté-
lyairól. A szervezők a szülőkkel 
együtt érkező gyerekekre is 
gondoltak, akiket játszóházzal, 
nemezeléssel és palántázás-
sal vártak. A szervezők az őszi 
fesztiválon is szeretnének eh-
hez hasonló programot kínálni.

BV

Vöröskereszt a nőkért Somogy megyében-pályázat 
népszerűsítő rendezvény Csurgón

Pemflinger Katalin Virágnapja a Történelmi Parkban
folytatás az első oldalról
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Amatőr irodalmi fordító-
verseny Csokonai és Prerado-
vić munkásságának fordítása 
című versenyen vettek részt 
magyar és horvát diákok. A ha-
táron átnyúló horvát-magyar 

rendezvényre 2019. március 
5-én Csurgón, a Csokonai Kö-
zösségi Ház nagytermében 
került sor. A Csurgó Város Ön-
kormányzata szervezésében, 
a “Preradović & Csokonai - 

celebration of romantic poe-
ts of the cross-border area” 
(HUHR/0601/212/0011) című 
projekt keretén belül meg-
rendezett eseményen Szabó 
Sándor Csurgó város alpolgár-
mestere köszöntötte a részt-
vevőket. Köszöntőjében ki-
emelte: a pályázat egyik célja 
az, hogy a nyelvi nehézségek 
ellenére is szót tudjunk érteni 
egymással. A mai rendezvé-
nyen irodalmi magasságokban, 
versfordításokkal és azok előa-
dásával próbáljuk megtalálni 
a közös nyelvet, ugyanakkor 
mindezt olyan költőnagyságok 
művein keresztül tesszük, mint 
a horvát Petar Preradović, vala-
mint a magyar Csokonai Vitéz 
Mihály – tette hozzá. 

A pályázati felhívásra 4 ma-
gyar és 6 horvát versfordítás 
érkezett be, melyek előzetes 
zsűrizésen estek át, így a ver-
senyzők feladata a helyszínen, 
a saját maguk által fordított 
vers előadása volt. Az előa-
dásmóddal további pontokat 
gyűjthettek a versenyzők. 

A versfordítások értékelését 
követően Szabó Sándor alpol-
gármester, valamint a három 
tagú zsűri okleveleket és díja-
kat adott át a versenyzőknek. 
Az esemény állófogadással zá-
rult. A rendezvényt Petar Prera-
dović, továbbá Csokonai Vitéz 
Mihály megzenésített versei-
nek lejátszása színesítette.  

           
SZB

A korábban meghirdetett 
Rippl-Rónai Megyei Hatókörű 
Városi Múzeum „Karók közt a 
potyka” c. halászati vándorki-
állítása technikai okok miatt 
nem valósulhatott meg Csurgó 
Város Helytörténeti Gyűjtemé-
nyében. Helyette egy be nem 
tervezett új tárlatot nyitott meg 
Vörös Mátyás, a Csurgói Baksay 
Sándor Alapítvány elnöke, Az 
I. világháború Csurgón címmel 
2019. március 12-én 17 órakor. 
A kiállítás Károly János csurgói 
kántortanító hadifogságban 
készült kottáin, költeményein, 
és későbbi visszaemlékezésein 
keresztül mutatja be a háborút. 

Ezek egy részét 2016-ban már 
megtekinthették az érdeklő-
dők a Csokonai Művelődési 
Házban. A tárlat a Helytörténe-
ti Gyűjtemény anyagával lett 
kiegészítve, fotókkal, néhány 
használati tárggyal. 

Az I. világháború emlékére 
2015-ben Székesfehérváron, a 
Szent István Király Múzeumban 
készült kiállítás. Dr. Demeter 
Zsófia történész kutatta Károly 
János életét, szibériai hadi-
fogságban töltött éveit és az 
általa készített tablók is részét 
képezik a mostani kiállításnak. 
2019. március 21-én Dr. De-
meter Zsófia is előadott Az I. 

világháború a hátországban c. 
konferencián, amelyet a Csur-
gói Baksay Sándor Alapítvány 
szervezett. 

Károly János 1887-ben 
született Cegléden. 1905-
ben végzett kántortanítóként 
a csurgói Állami Tanítóképző 
Intézetben. Huszonhét éve-
sen került ki a frontra és a 
Duklai-hágónál esett hadifog-
ságba. Az ekkoriban írt kottái, 
költeményei, jegyzetei hozzá-
járultak ahhoz, hogy végig kö-
vethető a szibériai hadifogoly-
táborokban töltött útja. Négy 

évet töltött Szibériában, példá-
ul Blagovescsenszkben és Ni-
kolszk Usszurijszban. Az életét 
valamennyire megkönnyítette, 
hogy tanítóként irodán dolgoz-
hatott, ahol hozzájutott papír-
hoz és tintaceruzához, és zenei 

tudását kihasználva dalokat 
szerzett, kottákat jegyzett le. 
Szerzeményeit különféle ün-
nepekre, karácsonyra és hús-
vétra, valamint temetésekre 
írta. Ezek egy része hazakerült 
menyasszonyához, Nagy Jo-
lánkához, a fennmaradó részt 
pedig saját testére kötözve 
hozta haza. 1918. szeptember 
elsején érkezett meg Csurgóra, 
a hosszú hazaút miatt betegen 
és gyengén. Felgyógyulva fe-
leségül vette menyasszonyát, 
akinek édesapja Nagy János 
gyékényesi kántortanító volt. 
A csurgói katolikus elemi isko-
lában kezdett tanítani, később 
ugyanitt igazgató lett. Idősebb 
korában is visszaemlékezése-
ket, verseket és kottákat írt, 
amelyeknek visszatérő témája 
volt a háború, a fogolyként el-
töltött idő és az Istenbe vetett 
hit, amely átsegítette a legne-
hezebb időszakon is. 1960-ban 
halt meg, családja a mai napig 
őrzi az emlékét. 

Hagyatékát a Helytörténeti 
Gyűjtemény nyitvatartási ide-
jében 2019. április 12-ig te-
kinthetik meg a látogatók. 

PETLÁNOVICS ESZTER

Horvát-magyar versfordító versenyt tartottak Csurgón 

Az I. világháború Csurgón Károly János kottáin keresztül 
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Szabó Sándor alpolgármester köszönti a megjelenteket
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Március 14-én, a 
Csurgói Csokonai Bor-
barátkör hagyomá-
nyos csütörtöki össze-
jövetelén, ünnepélyes 
keretek között adták át 
az 1000 éves Csurgó 
Bora címet. Az elis-
merést a Muskat Ot-
tonel-jével nagy arany 
minősítést elnyert Ács 
Ferenc borosgazda ve-
hette át.

Az esemény elején 
Ilia Csaba foglalta ösz-
sze az elmúlt időszak 
tapasztalatait: Ahhoz, 
hogy  Csurgó és tér-
ségének borászata 
ilyen szintre jutott, 
nagy mértékben hoz-

zájárult a csurgói Cso-
konai Borbarátkörnek 
a munkája. Találko-
zásaink során folya-
matosan megosztjuk 
egymással a tapaszta-
latainkat. Eljutottunk 
odáig, hogy a társaság 
külföldre, illetve tanul-
mányutakra jár. Fontos 
ugyanakkor, hogy bo-
rainkat a mai elvárá-
soknak megfelelően 
probáljuk minősíteni. 
Örülünk annak, hogy 
egyre több helyre hív-
nak már bennünket. 
Úgy gondolom, hogy a 
legutóbbi nemzetközi 
borverseny kapcsán 
egy nagyon színvo-

nalas rendezvényt si-
került megszervezni, 
melynek a visszhangja 
nagyon pozitív. Hor-
vátországból, valamint 
a hegyközségtől is na-

gyon jó vissza jelzések 
érkeztek - összegezte 
a Csurgói Csokonai 

Borlovagrend nagy-
mestere. 

Füstös János Csur-
gó Város polgármeste-
re az oklevél átadása 
előtt köszöntőjében 
hangsúlyozta: Az el-
múlt hetekben meg-
történt  XXII. Csurgói 
Nemzetközi Borverse-
nyen nagyon erős me-
zőnyben, nagyon szép 
eredményt értek el a 
Csurgói, Csurgó kör-
nyéki borok is. 

- Abból az alkalom-
ból jöttünk ma össze, 
hogy Csurgó város bo-
rát nevezzük meg Ács 
Ferenc borosgazda ré-
szére, aki a Muskat Ot-
tonel-jével nagy arany 
minősítést nyert el a 
több mint 300 bor kö-
zül. Ez egy nagy ered-
mény. Gratulálok Ács 
Ferencnek, valamint 
mindenkinek , aki eb-
ben a munkában részt 
vett, hiszen ahogy hal-
lottuk és tapasztaljuk 
is hétről-hétre nagyon 
komoly szakmai mun-
ka zajlik a háttérben 
- mondta Füstös János 
polgármester. 

SZB

Az ételek modernizálásának, 
a mai kor követelményeihez 
igazításának, azok egészsége-
sebb elkészítésének céljával or-
szágos közétkeztetési versenyt 
hirdetett 2019-ben az Étrend 
Magyar Konyhafőnökök Egye-
sülete és a NÉBIH. A versenyre 
az ország minden tájáról várták 
a tudásukat megmérettetni kí-
vánó közétkeztetőket.

A szervezők és a zsűri a 
magyarországi realitásoknak 
megfelelő, nagy adagszámban 
elkészíthető, étvágygerjesztő, 
kiváló ízharmóniájú 3 fogásos 
menü elkészítését várták a ne-
vezőktől.

A 2 fordulós verseny első 
fordulójában a szakértő zsűri 
a beérkező pályaművek doku-
mentációját, leírását értékelte, 
csatolva a pontos technológiai 
leírást, a tálalási javaslatot, ki-
egészítve a kitálalt ételről ké-
szített fotókat.

Az első fordulóban legjobbra 
értékelt 12 csapat pályaműve 
jutott tovább a második fordu-
lóba, ahol a továbbiakban lehe-
tőség nyílik a pályaművek elké-
szítésére.

- Nagyon örülünk az első 
fordulóban elért eredménynek. 
A versenyre való felkészülés 
során mindenki fejlődik, így 
olyan szakmai tapasztalatokra 
tehetünk szert, amivel tovább-
fejleszthetjük a közétkeztetés 
szakmai színvonalát. Ugyan-
akkor az ilyen nagy publicitást 
kapott eseményeken való rész-
vétellel büszkén népszerűsít-
hetjük konyhánkat, valamint 
nem utolsósorban Csurgó váro-
sát – mondta Szakállné Káplár 
Erika élelmezésvezető.

SZB

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 
eseményeire emlékezett Csurgó városa március 
15-én. A megemlékezés, ünnepélyes zászlófel-
vonással és koszorúzással vette kezdetét, me-
lyet ünnepi műsor követett. Füstös János Csurgó 
Város polgármestere ünnepi beszédet mondott, 
melyben arra hívta fel a figyelmet, hogy meg kell 
őriznünk nemzetállam mivoltunkat, mert csak 
így lehet jövője gyermekeinknek, unokáinknak. 

Ezt követően a Kolping Nagyváthy János 
Szakgimnázium és Szakközépiskola diákjai adtak 
ünnepi műsort.

Az esemény fogadással zárult, melyen Szabó 
Sándor Csurgó Város alpolgármestere mondott 
pohárköszöntőt.                                                         SZB

A nagy háború a hátországban címmel tar-
tottak konferenciát 2019. március 21-én a Cso-
konai Közösségi Házban. Az eseményen Dr. 
Demeter Zsófia történész Károly János az első 
világháborúban és a hadifogságban címmel tar-
tott előadást, melyet Vargáné Hegedűs Magdolna 
helytörténész "Ne sírj utánam Katikám..." Élet a 
hátországban a Nagy háború idején című előadá-
sa követett. Az esemény fogadással zárult.                                                                  

VM

Az ország legjobb 
12 csapata közé 
került a Csurgói 
Városgazdálkodá-
si KFT. főzőkony-
hája!

Ács Ferencé az 1000 Éves Csurgó Bora

Füstös János polgármester oklevelet nyújt át az 1000 Éves 
Csurgó Város Bora címet elnyert Ács Ferencnek

Az 1000 éves 
Csurgó Bora
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Az 1848/49-es forradalom és 
szabadságharc eseményeire  

emlékezett Csurgó

Konferencia az I. világháborúról

folytatás az első oldalról
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Magyarként útra kelni Európa városaiba, és szinte mindenhol 
magyar emlékeket találni, nagy büszkeség az utazgató ember szá-
mára. Nem is gondolnánk, hogy a régmúlt és a közelmúlt magyar 
vonatkozású történéseit mily szeretettel és néha fájó emlékezet-
tel őrzik a Földközi-tenger menti és más európai városok lakói 
egyaránt.

Földközi-tengeri hajóútjának és utazásainak állomásain lelkes 
kis csurgói csapat derítette fel a nagy elődök emlékeinek hely-
színeit.

Verona, Olaszország

Veronáról először mindenkinek a Rómeó és Júlia szerelmi tör-
ténete jut eszébe, pedig magyar vonatkozású események is kö-
tődnek ehhez az olasz városhoz.

Lajos magyar király az első nápolyi hadjárata során,  Nápoly 
felé vonulva 1347. december 5-én tért be Verona városába, ahol 
a város ura, Mastino della Scala  fogadta. 300 lovagjának kíséreté-
ben egészen Vicenza városáig lovagolt ki a király elé. Ekkortájt ér-
kezett Veronába a híres költő, Petrarca is. Így elképzelhető, hogy 
Lajos és a nagy költő személyesen is találkozhattak. 

Verona ura „nagyszerű ajándékokkal tisztelte meg, és elmond-
hatatlan számos, dús lakomát ült a királlyal és a lovagjaival, di-
csőségesen és vigadozva… a városok fejei és a földesurak követek 
útján, s akik tehették személyesen tódultak hozzá, hódoltak előt-
te, esküvéssel kötelezve magukat, hűséggel csatlakoztak a király 
úrhoz.” – olvashatjuk Nagy Lajos történetírójának, a Névtelen Mi-
noritának leírásában.

Savona, Olaszország 

Savona város Észak-Olaszországban, forgalmas kikötővel. Egy-
kori lakosai között volt Kolumbusz Kristóf is.

Magyar vonatkozásban Kertész Géza, a volt magyar válogatott, 
Ferencvárosi játékos emlékét őrzik itt, aki 1927-től dolgozott 
Olaszországban, számos olasz futballcsapat egykori edzőjeként. 
Kertész Gézáról utcát neveztek el Cataniában. A magyar edző ve-
zette be az olasz labdarúgásba a "ritiro" gyakorlatát, vagyis hogy 
a csapat a meccsek előtt elvonult a nyilvánosság elől.

Kertész Géza fia, Giovanni Savona városában élt és ott halt 
meg 2012-ben, 81 évesen. Lányai, Sandra és Nadia őrzik a magyar 
nagyapa emlékét. 

Savonában az első világháború idején nagyszámú, 1400 ma-
gyar hadifoglyot tartottak nyilván. Több magyar katona örökös 
nyughelye is lett ez a szép olasz város. Többek között a Hőgyé-
szen (Tolna m.) 1888-ban született Eller Ferenc, a magyar királyi 
17. honvéd gyalogezred hősi halottja is 1917 óta Savona városá-
ban nyugszik.

Marseille, Franciaország

A történelem azonban nem csak büszkeségekről szól.
1934. október 9-én Marseille-ben meggyilkolták II. Karadjord-

jevic Sándor jugoszláv királyt, és Louis Barthou francia külügy-
minisztert. A támadást követő nyomozás során számos külföldi 

ország, így Olaszország mellett Magyarország érintettsége is fel-
vetődött, ugyanis szervezők egy része Magyarországra, többek 
között Nagykanizsára is menekült. 

Ezt megelőzően a Zala megyei Janka pusztán tartózkodott egy 
50 fős, a merénylet előkészületeivel gyanúsított csoport is, amely 
ezáltal a magyar kormányt is kellemetlenül érintette.

A zalai és a magyar központi hatóságoknak csak hosszú idő 
után sikerült kikeveredni a marseille-i merénylet utóhatásaiból.

Barcelona, Spanyolország

Jól tudjuk, hogy a spanyolok nagy futball rajongók. A mi Puskás 
Ferencünknek ma már szobra áll Madridban, Kubala Lászlónknak 
pedig Barcelonában. 

Kubala Lászlónak, a pesti kölyökből a spanyol futball világ 
egyik legnagyobb hatású és legnépszerűbb futballklubjának kor-
szakos hőse lett.

1950-ben lett a Barcelona játékosa, ahonnét 19 alkalommal 
játszott a spanyol válogatottban. Majd edzőséget vállalt több 
klubnál is. Az 1992-es barcelonai olimpián aranyérmet nyert a 
spanyol csapattal.

Emlékét oly nagy szeretettel őrzik, hogy a barcelonai futball 
aréna bejáratánál egy Kubala László szobrot is elhelyeztek.

Palma de Mallorca, Mallorca, Spanyolország 

Mallorca Spanyolország legnagyobb szigete, ahova évente ti-
zenhárommillió turista érkezik. Fővárosa Palma.

Kevesen tudják, talán még az ideérkező magyarok közül is, 
hogy az Árpád-házi uralkodó család női ágon nem halt ki teljesen. 
Ugyanis II. András királyunk leánya, Jolánta 1235. december 25-
én Barcelonában házasságot kötött I. Jakab aragóniai királlyal. A 
frigyükből született 10 gyermek közül II. Jakab később Mallorca 
királya lett. Így az Árpád-házi királyaink vére Mallorca szigetéig 
is eljutott.

II. Jakabot halála után, 1311-ben a Szűz Mária Székesegyház-
ban helyezték örök nyugalomra.

Magyar emlékek Európából…

Csurgói sport rajongók Kubala László barcelonai szobránál
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Palermo, Szicilia, Olaszország
Szicília fővárosában, Palermóban alig harmincévesen áldozta 

életét az olasz nép függetlenségéért Tüköry Lajos (1830–1860). 
Az 1848–49-i szabadságharc ifjú katonája nemzetőrként kezdte, 
majd Bem tábornok seregében részt vett az erdélyi hadjáratban. 
A világosi fegyverletétel után emigrált, beállt a török fegyveres 
erőkhöz.

Amikor Tüköryhöz eljutott a hír, hogy Észak-Itáliában Giusep-
pe Garibaldi vezetésével függetlenségi harc kezdődött, kilépett 
a törököktől és olasz földön csatlakozott a többségében a 48-as 

honvédsereg veteránjaiból ala-
kult magyar légióhoz. Rövid idő 
leforgása alatt számos csatában 
vett részt, számára az utolsó 
1860. május 27-én zajlott le: ő 
vezette a rohamot Palermo be-
vételéért, s a harc közben sú-
lyosan megsebesült. Bal lábát 
amputálták, de életét ezzel sem 
tudták megmenteni.

A Körösladányból elindult 
ifjú ezredest nagy részvéttel 
temették el hősi halála szín-
helyén, a gyászbeszédet maga 
Garibaldi mondta. Később holt-
testét a palermói San Domenico 
Pantheonban helyezték örök 
nyugalomra. A szicíliai nagyvá-
rosban a szobor mellett lakta-
nya, bár és utcanév is őrzi Tükö-
ry Lajos emlékét. 

Róma, Olaszország
A Vatikán, a kereszténység központja falai között több magyar 

vonatkozású emlékhelyet is felfedezhetünk.
 A Szent Péter-bazilika főhajójának padozatán 1977-ben fel-

tüntették a világ legnagyobb templomai között számon tartott 
esztergomi bazilika hosszméretét is.

A bazilika előcsarnokából nyíló középső bronzkapu dombor-
művei Luxemburgi Zsigmond magyar király 1433. május 31-i csá-
szárrá koronázásának jeleneteit ábrázolják.

Az altemplomban több nemzeti szentély között felfedezhető a 

Magyarok Nagyasszonya kápolna. Az európai magyar lelkészektől 
származó ötletet Lékai László bíboros esztergomi érsek 1977-ben 
terjesztette VI. Pál elé.

A kápolnát II. János Pál pápa szentelte fel 1980. október 8-án, 
Magyarok Nagyasszonya ünnepén, a Magyar Katolikus Püspöki 
Konferencia tagjainak jelenlétében. 

  
Velence, Olaszország
Velence sajátságos, vízre épült szerkezetének kialakulását 

gyakran összekötik Attila hun fejedelem ostromaival, azzal ma-
gyarázva, hogy a szárazföld lakói a vízre menekültek a hun hadak 
elől. Minden bizonnyal van is valós alapja, de az itt élő népek már 
a hun hadak támadásai előtt is éltek kisebb víz feletti házakban.

Azonban mégis egy különleges történelmi kapcsolat fontos 
helyszíne is volt Velence, mikor is hazánk az első fontos nyu-
gat-európai politikai szövetségét kötötte meg Szent István húga, 
Ilona és Orseolo Ottó velencei dózse házassága révén 1009-ben.

Pár évszázaddal később, 1848, március 18-án a magyar Wink-
ler Lajos hadnagy akadályozta meg, hogy magyar-osztrák sereg-
ben szolgáló katonák belelőjenek a szabadságukért küzdő velen-
cei polgárok Szent Márk téren összegyűlt nagy tömegébe.

„Doberdó” Olaszország, Szlovénia

Doberdó neve egyetlen magyar ember előtt sem ismeretlen. 
Az első világháború idején magyar katonák ezreinek vére öntözte 
ezt az olasz-szlovén határ közeli kies, köves tájat.

Az autópálya kilométereit róva Doberdó nevét olvasva óhatat-
lanul könnyeket csal az emlékezet a mai utazó szemébe, főleg, ha 
családjának tagjai is itt alusszák örökös álmukat valamelyik kopár 
sziklakő alatt.

A mai nevén Doberdó del Lago nevű települést környező karsz-
tos dombvidéken húzódott az első világháború olasz frontjának 
leg délibb szakasza.

1916 augusztusában itt vívták a véres doberdói csatát, ahol az 
osztrák–magyar haderő alapvetően magyar és szlovén nemzeti-
ségű egységei harcoltak az olasz támadással szemben. A jelenlegi 
becslések szerint több mint 250 ezerre teszik az első világhábo-
rúban az olasz frontokon hősi halált halt magyar katonák számát. 
Az itt elhunytak emlékére a szabadságolt magyar katonák kápol-
nát építettek 1917-1918-ban a Doberdo del Lagóhoz tartozó Vi-
sintini faluban. 

Átfogó felújítása után 2009. május 30-án Sólyom László köz-
társasági elnök  jelenlétében szentelték fel újra a kis magyar ká-
polnát.                                                                 VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA

A Palma de Mallorcai Szűz Mária Székesegyház oldalképe

Magyar büszkeséggel a Tüköry 
Lajosról elnevezett utca 

névtáblája alatt

A Magyar Kápolna "Capella Ungherese" Visintiben
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Holtomiglan-holtodiglan

Az egyház szempontjából mi-
ért lényeges az, hogy házas-
ságban éljenek a fiatal párok?
- Én nem is azt mondanám, 
hogy az egyház tartja fontos-
nak, hanem meg vagyunk róla 
győződve, hogy a jó Isten úgy 
teremtette meg az embert, 
hogy házasságban éljen. Így 
tudja a boldogságát megtalál-
ni. A Szentírás története szerint 
Isten, Ádám oldalbordájából 
alkotja Évát, ez arra utal, hogy 
összetartoznak. Ezen kívül a 
tapasztalat is azt mutatja, hogy 
a férfiak a hölgyek társaságát 
keresik és viszont, ebben tud-
nak kiteljesedni. Ha összekötik 
az életüket, ennek gyümölcse-
ként jönnek világra a gyerme-
kek, akik által folytatódnak a 
nemzedékek egymás után.

Miért jobb egy gyermeknek, 
ha szülei házastársakként ne-
velik, mint ha csak élettársi 
kapcsolatban lennének?
- Bár az élettársi kapcsolat ma-
napság hivatalosan is elfoga-
dott, mégis fontosnak tartom a 
házasságkötést. Megünnepel-
jük a névnapokat, a születés-
napokat, az állami ünnepeket, 
miért ne ünnepelnénk meg azt, 
hogy valaki összeköti az éle-
tét a szerelmével. Ha csak úgy, 
időlegesen köti össze az életét, 
és élettársi vagy „életszakasz 
társi” viszonyt szeretne, egyál-
talán nem komoly kapcsolatot, 
talán csak egy viszonyt szeret-
ne, akkor a kapcsolat lényege 
csak egymás boldogságának a 
keresése, de ebbe már mond-
juk, gyermek nem fér bele, nem 

tervezik, akkor egész biztos, 
hogy számukra nincs szükség 
a házasságra. De ahogyan - én 
ugyan nem élek házasságban 
– de a szüleim 45 éve házasok, 
nagyon jól el tudják monda-
ni sok hasonló párral együtt, 
hogy abban, hogy hivatalosan 
is kimondják egymásnak, a jó 
Isten előtt az „IGEN”-t – temp-
lomi házasságkötéskor – az egy 
olyan örömöt, pluszt ad, amely-
re, mint egy ünnepre, vissza 
lehet emlékezni a szűkebb, 
tágabb családdal, rokonsággal, 
barátokkal együtt. Ezeknek fia-
taloknak, vagy esetleg később 
házasodóknak egy egészen 
más alapon tud elkezdődni a 
közös élet. Nem úgy, mint egy 
együttélésnél, ahol, ha megtet-
szik valaki más, akkor esetleg 

szabadon szétmennek.

Az egyházi házasság „hol-
tomiglan, holtodiglan” tart. 
Ez egyfajta felelősség a házas-
ságban élőknek. A döntésük-
nek súlya van!
- Így van, és a szabadság a ka-
tolikus egyház szerint, nem az, 
hogy mindig mindent megte-
hetek, a szabadság az, hogy 
szabadon döntök és ki is tartok 
egy értékrend vagy éppen egy 
ember mellett.

Sajnos sok fiatal ezt nem így 
gondolja…nehezen vállalják a 
felelősséget, az elkötelezett-
séget.
- Hadd fogalmazzak úgy, hogy a 
fiatalokkal alapvetően nincsen 
semmi baj. Tapasztalom, hogy 
amikor szerelmesek, akkor át-
élik azt, hogy: „bárcsak örökké 
tartana!”. A vágy, az mindenki-
ben ott van, csak a megvalósí-
tás és a tapasztalataik, vagy ép-
pen a szülői, nagyszülői minta, 
a környezetükkel való viszony, 
a látottak, tapasztaltak, átéltek 
miatt hajlamosak arra, hogy 
olyan következtetést vonjanak 
le, hogy nem kell az a papír, így 
nem is házasodnak össze. De 
hát a mai világban mindenről 
kell papír. A születési anya-
könyvi kivonattól, a személyi 
igazolványig, a jogosítvány-
tól, a bizonyítványig láthatjuk, 
hogy szükség van rá.

A házasságkötési hajlandó-
ságban meghatározó a jó csa-
ládi minta, de ha valaki rossz 
tapasztalatokat szerez a szű-
kebb-tágabb családjában, az 
egyházi oktatás tud ezen vál-
toztatni?
- Mindenképpen. Itt Csurgón 
a 4. és a 8. osztályban tanítok 
hittant, és mindkét könyvben 

„…a szabadság … nem az, hogy mindig mindent megtehetek, a sza-
badság az, hogy szabadon döntök és ki is tartok egy értékrend vagy 
éppen egy ember mellett.”

Göndics János plébános

Bár a Házasság hete a múlt hónapban volt, a téma mindig aktuális. Az elmúlt évtizedekben 
a társadalmi változások a házasság intézményét is megtépázták. A válások növekvő száma, 

a laza, kötöttségek nélküli együttélések a családok alapjait ingatták meg. Azonban az utóbbi 
évek családpolitikai döntései ismét előtérbe helyezték a házasság értékeit, melyről Göndics 

János plébánossal beszélgettem.
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Dr. Gorove László és felesége Krisztina
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előkerül életkornak megfelelő 
szinten a férfi és nő kapcsolata, 
hogy az Isten teremtette világ-
ban hol van az ember helye. A 
nyolcadikasokkal nemrégen 
írtunk dolgozatot, abban is 
konkrét kérdés volt, hogy miért 
jelent többet a házasság, mint 
az élettársi kapcsolat, vagy egy 
összeköltözés. Tehát fontosnak 
tartja az egyház, hogy egészen 
kis kortól kezdve készüljünk 
arra, hogy házasságban, csa-
ládban szeretnénk élni az éle-
tünket.

Sokszor fordul elő, hogy ami-
kor párkapcsolatról beszé-
lünk, a fiatalok leegyszerűsí-
tik, és pusztán a szexualitás 
kerül előtérbe. A házasság en-
nél jóval több. Az egymás irán-
ti felelősségre, az anya és apa 
szerepre, a gyereknevelésre 
való felkészítésben is tud se-
gíteni az egyház?
- Én nagyon őszintén szoktam 
beszélni a serdülőkorban lévő 
gyerekekkel. A „Tiszteld anyá-
dat és apádat!” parancstól 
kezdve a 6. parancsolat a „Ne 
paráználkodj, ne törj házassá-
got!” témakörben is. A korai 
biológiai érés megelőzi az ér-
telmi fejlettséget, így mindig 
előkerül, hogy aki, túl korán 
kezd testi kapcsolatba, fiatalon 
kiég, mire elérkezne egy teljes 
kapcsolatba, amelyben nem 
csak a testük, hanem a szívük 
és lelkük is egyesülni tud.

Az emberiség történetében 
jól értelmezhetően elkülönül-
tek egy házasságban a női és 
a férfi szerepek. A modern há-
zasság működhet a régi szere-
posztásban?
- Egész biztosan egy férfi és 
egy nő másképp látja a vilá-
got. Ahogy a pszichológusok 
is bebizonyították, másképp is 
gondolkodnak. Vannak dolgok, 
amik felcserélhetetlenek, így 
például a gyermek világraho-
zatalára csak egy nő képes. De 
egy fiúgyermeknek csak az apa 

tud példát mutatni a férfiasság 
megélésére, míg a kislányok-
nak az anya tudja megmutatni 
a női élethez szükséges alap-
vető dolgokat. De nagyon fon-
tos, hogy mindkét szerepről 
legyen elég információja a gye-
reknek. Ezt teljességében csak 
a házasságban élő szülőktől 
láthatja. Nagyon fontos, hogy 
a házastársak közösen dönt-
senek a feladatokról, és arról 
is, hogy ki, miben tud segíteni 
a másiknak, hogy minél több 
dolgot tudjanak megosztani, a 
terhekben egyenlően részesül-
jenek. Mert így tud jól működni 
a házasság, ezzel együtt maga 
a család is.

Mi a tapasztalata a Csurgó kör-
nyéki fiatalok házasulási ked-
ve terén?
- Másfél évvel ezelőtt kerül-
tem ide Csurgóra, azt tudom 
mondani, hogy a tavalyi teljes 
évben hét katolikus egyházi 
esküvő volt, ami szerintem egy 
ekkora településhez képest át-
lagosnak mondható.

Mennyiben játszik szerepet a 
fiatalok házasodási szándéká-
ban a kormány támogató csa-
ládpolitikája?
- Én úgy látom, hogy azoknál a 
fiataloknál, akikben benne van 
a vágy, hogy házasságot kös-
senek, azoknál ez is számít, de 
akik nem akarnak komolyabb 
kapcsolatot vagy házasságot, 
azoknál még ez sem számotte-
vő tényező a döntésben.

Említettük, hogy az egyházi 
házasság az égben köttetett, 
alapos indok nélkül felbont-
hatatlan szövetség férfi és nő 
között. Hogyan viszonyul az 
egyház a válásokhoz, az elvált 
emberekhez? Tud-e valamifé-
le megoldást kínálni a párkap-
csolatok felbomlása ellen?
- Hála az égnek vannak csa-
ládterápiás lehetőségek. Nem 
feltétlenül csak a pap felada-
ta, hogy ilyenkor lelki támaszt 

nyújtson. Természetesen tegye 
meg ő is, de kérjen segítséget 
olyan jól működő családoktól, 
házaspároktól, akik tapasz-
talataik alapján tudják, hogy 
miként lehet javítani egy há-
zasság minőségén. Vannak 
elváltak részére is lelkigya-
korlatok, lelki napok. Az idei 
évben éppen a Házasság Hete 
alatt szerveztek ilyen lehető-
séget azoknak, akiknek rész-
ben, vagy súlyosabb mérték-
ben megromlott a házasságuk, 
esetleg már külön is élnek, de 
új kapcsolatba még nem kezd-
tek bele. Az egyház róluk is 
gondoskodik, amennyire tud, 
és ha beengedik, részt vesz az 
életükben és a jó Isten irgal-
mát igyekszik feléjük közvetí-
teni, kerülve a diszkriminációt, 
megítélést, egyfajta segítséget 
nyújtva, hogy visszataláljanak 
egymáshoz.

Sokszor veszem a kezembe 
az „Ima a családokért” című 
könyvet. Számomra nagyon 
megnyugtató, kedves, elgon-
dolkodtató és megszívlelendő 
gondolatokat tartalmaz. Akár 

problémák esetén is jó taná-
csot kaphatunk belőle.
- Az már nagyon jó, ha valaki 
felfedezi, hogy van problémá-
ja…mert nagyon sokan vannak, 
akik szőnyeg alá söprik, nem 
beszélnek, vagy nem tudnak 
beszélni róla, mert annyira 
nyomasztja őket, esetleg szé-
gyellik. Ha már valaki felismeri 
a problémáját és talál olyan se-
gítő személyt, akihez bizalom-
mal fordulhat, és elmondja a 
gondjait, szerintem az már fél 
siker.

Hogy milyen tanácsot adnak 
a Házasság Hete 2019 arcai, dr. 
Gorove László mentőorvos és 
felesége, Gorove Kriszta, a Tol-
dy Gimnázium némettanára? 
„Randevúzni egy életen át”. Ez 
a gondolat lett az idei Házas-
ság Hete jelmondata. Ebben 
a szlogenben sűrítve ott van 
alapfilozófiájuk, miszerint a pá-
roknak minden héten egy estét 
kettesben kell tölteniük ahhoz, 
hogy párkapcsolatuk megfele-
lően működhessen. 

Javaslom: próbáljuk ki! 

BV

 

Kupakgyűjtés 
 

A Csurgói Családsegítőben 
folytatódik a kupakgyűjtés 

a Szuloki halmozottan 
sérült Kánya Betti részére 
 
 

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. 

KUPAKGYŰJTÉS

A Csurgói Családsegítőben folytatódik 
a kupakgyűjtés a szuloki, halmozottan 
sérült Kánya Betti részére!
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A tanítóképző történetét a közelmúlt-
ban elsősorban Koltai István nyomán több 
forrásból is megismerhettük. Most az inté-
zet igazgatóinak életrajzát adjuk kronoló-
giai rendben közre, sok új, helyi forrással 
kiegészítve. Neves pedagógusok, aktív 
közéleti emberek voltak. Többen Csurgón, 
a központi temetőben nyugszanak.

Bárány Ignác (1869-1879)

1833-ban Pápán született. Elemi isko-
láit Pesten, a gimnáziumot Pápán, Pesten, 
Szabadkán és Szegeden végezte. 1854-
ben Makón lett tanító.  1857-ben Szege-
den tanítói oklevelet szerzett. 1858-ban a 
szegedi tanítóképző tanára lett, 3 év múlva 
pesti képzőhöz került. 1862 és 1865 kö-
zött a Tanodai Lapok szerkesztője lett.  Fő 
műve, az öt kiadást megért Tanítók könyve 
című munkája. 1869 nyarán Eötvös József 
vallás- és közoktatásügyi miniszter a szer-
vezendő első állami tanítóképző, a csurgói 
igazgatójává nevezte ki, amelyet a később 
keletkezett állami intézetek mintájául is-
merték el. 1879-ben Trefort Ágoston mi-
niszter Csáktornyára, az újonnan felállított 
fiókképzőbe helyezte át. Munkái a peda-
gógiai szakirodalom jelentős alkotásai. A 
kor egyik legismertebb pedagógusa volt. 
1882-ben halt meg.  A gimnázium melletti 
temetőben van eltemetve. Sírját Papp Im-
réné gondozta. 

Czibor Mór (1869- 1879)

1845-ben született a Komárom megyei 
Kömlődön. Elemi iskoláit szülőfalujában, 

a gimnáziumot Pápán vé-
gezte. A pápai főiskolán 
teológiát és bölcsészetet 
tanult. 1860-ban a csurgói 
gimnáziumba választották 
meg tanárnak. Logikus, fá-
radhatatlan, buzgó tanár 
volt, egyenes, tiszta jellem. 
Az akkori időben 24-28 
órában tanítottak.  Könyv-
tárőr is volt. Rendezésével 
emberfeletti munkát vég-
zett. Vagy 4000 könyvet 
rendezett. 1869-ben az 
induló tanítóképzőhöz ke-
rült, amelynek tíz év múlva 
az igazgatója lett. „Köte-

lességtudásra nevelő, komoly, szigorú em-
ber volt” – mondta róla egyik tanítványa. 
1879-ben Kaposváron a Somogy megyei 
tanítóegylet elnökévé választották. Bete-
ges szervezetét az intézet átköltözteté-
se az ideiglenes otthonból a véglegesbe 
megviselte. 38 évesen halt meg 1883-ban. 
Sírja, amely Csurgón érettségizett fiát, Fe-
rencet is befogadja, a csurgói központi te-
metőben van. Olajfestésű arcképe a gim-
názium dísztermében található.

Mátrai Gyula (1871-1901) 

Sárospatakon született 1845-ben. 
Édesapja római katolikus kántortanító 
volt. Elemi iskoláit Patakon és Kassán, a 
gimnáziumot Sátoraljaújhelyen, Egerben 
és Kassán végezte. 1870-ben a budapes-
ti egyetem bölcsészkarának a hallgatója 
lett. Eötvös József miniszter a Rajna- tar-
tományba küldte a porosz népoktatásügy 
és a népiskolák tanulmányozására. 1871-
ben került a csurgói tanítóképzőhöz meny-
nyiségtan tanárnak. 1883-ban az intézet 
igazgatója lett. A millennium évében a 
tanári testület közreműködésével megír-
ta „A csurgói m. áll, tanítóképző- intézet 
története és jelen állapota” című munkát. 
Verbay István, a gimnázium igazgató taná-
csa elnökének indítványára létrehozták a 
„Mátray Gyula alapítvány”-t. Ez év decem-
berében nyugalomba vonult. Teljes szol-
gálati idejét a csurgói intézetben töltötte 
el. 1922-ben halt meg. Feleségével (1860-
1946) és Herzsenyák Irénnel (1899-1986) 
Mátray Gyula állomásfőnökkel együtt egy 
sírboltban nyugszik a csurgói központi te-

metőben. 

Bárány Gyula (1901-1904)

Az intézet első igazgatójának fia 1854-
ben Makón született. Elemi iskoláit Szege-
den végezte. Pesten járt a kegyesrendiek 
gimnáziumába.  Az édesapa így jellemezte 
fiát: „Gyula fiunk szép reményekre jogosí-
tott. Öt gimnáziumi osztály után 1873-ban 
Csurgón bevégezte a 3 éves képezdei tan-
folyamot, majd polgári iskolai tanítóságra 
képesítteté magát. Mint budapesti képez-
dei segédtanár kiegészíté gimnáziumi ta-
nulmányait, egyetemet látogatott s közép-
tanodai oklevelet nyert. Jelenleg képezdei 
rendes tanár Csurgón, nős és 3 gyermek 
atyja. Ilka leányunk Csurgón, nyilvánosan 
végezte el a képezdei folyamot s állta meg 
a képességi vizsgálatot; majd Bauss Sán-
dor csurgói ügyvéddel lépett házasságra, 
s már ő is boldog anya. Ilma leányomat 
Paksy Győző, a csáktornyai tanítóképezde 
gyakorló- iskolájának tanítója vette nőül”. 
1873-ban a csurgói állami leányiskolánál 
volt helyettes tanító. 1874-ben polgári 
iskolai tanári oklevelet szerzett. Svájba 
utazott a tanítóképzés tanulmányozására. 
1875-ben a budai tanítóképző segédtaná-
ra volt. 1879-ben lett a csurgói tanítóképző 
tanára apja, a Csáktornyára igazgatóként 
helyezett Bárány Ignác helyett. Növen-
dékei nagyon megszerették, földrajz- ta-
nítása mintaszerű volt.  Hosszabb időn át 
főmunkatársa volt a csurgói képző tanárai 
által szerkesztett Iskolai Szemlének. Tan-
könyvei: Növénytan, Állattan, Ásvány-, kő-
zet- és földtan, Vegytani kézikönyv. Átdol-
gozta édesapja könyveit: Tanítók könyve 
(6., 7. kiadás), Olvasó- és nyelvképzőkönyv, 
Magyar nyelvkönyv, Magyarország törté-
nete. Csurgó és Somogy megye társadalmi 
életében is meghatározó szerepet játszott. 
1901-ben átvette az intézet irányítását. 
1904 márciusában hosszas betegség után 
meghalt. A gimnázium melletti temetőben 
van eltemetve feleségével, szül. Légmán 
Klotilddal (1859-1902) és kislányukkal, 
Bárány Ilonkával (1893-1896) közös sír-
boltban. Unokája, Bárány Péter budapesti 
lakos gyűjti és ápolja a családi emlékeket.   

Mohar József  (1905- 1920)

A Veszprém megyei Lajoskomáromban 

150 éve Csurgón nyílt meg Magyarország első állami 
tanítóképzője III.
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1868-ban született. Szülei korán elhaltak, 
taníttatásáról gyámja, Mohar Endre ev. 
főtanító gondoskodott. Elemi iskoláit szü-
lőfalujában, a középiskola alsó osztályait 
Bonyhádon, Sopronban, az evangélikus 
líceumban végezte. Tanítói oklevelét az ot-
tani evangélikus tanítóképzőben szerezte, 
majd beiratkozott a Pedagógiumba, és ott 
polgári iskolai tanári, a tanítóképző- inté-
zeti tanfolyamon pedig képző- intézeti ta-
nári képesítést nyert.  1892-ben a losonci 
tanítóképző- intézetnél helyettes tanári 
minőségben kezdte meg a tanári pályáját, 
de még abban az évben a znióváraljai áll. 
tanítóképzőhöz került, mint segédtanár. 
1897-től a győri, áll. tanítóképzőben tel-
jesített szolgálatot 6 évig, egy évig mint 
megbízott igazgató. 1904-ben a csurgói 
áll. tanítóképző- intézet igazgatójává ne-
vezte ki a miniszter. 1907-ben a kaposvári 
„Berzsenyi” Szabadkőműves- páholy tag-
jává választották. A Tanítóképző- intézeti 
Tanárok Országos Egyesületének alelnö-
kekévé 1908-ban Sárospatakon választot-
ták meg. Tíz éven át szerkesztette a Csurgó 
és Vidéke című hetilapot. Nevéhez fűződik 
a csurgói polgári leányiskola alapítása. A 
világháború alatt 80 ágyas kórházat ala-
pított és vezetett, amely tevékenységéért 
magas kitüntetésben részesült. Éveken 
át felügyelője volt a porrogszentkirályi 
evangélikus anyagyülekezetnek és leány-
gyülekezeteinek. 15 esztendeig vezette a 
csurgói képzőt. Ez alatt az intézet a fény-
korát élte, hazánk első képzői között em-
legették. Nyugdíjas éveit Mezőtúron, a 
gyermekeinél és balatonfenyvesi birtokán 
töltötte.

Zrínyi Károly (1919- 1921)

Csáktornyán született 1861-ben. Az 
elemi és polgári iskolát szülővárosában 
töltötte. Tanítói oklevelét a budapesti I. 
ker. Áll. Tanítóképző- Intézetben szerezte 
1879-ben. A csáktornyai községi elemi is-
kolánál vállalt tanítói állást. Megszerezte 
a polgári iskolai tanári oklevelet, és 1888-
ban a helyi polgári iskola, 1896-ban pedig 
az állami tanítóképző-intézet tanára lett. 
Csáktornya monográfiája című munkája 
1905-ben jelent meg. 1907-től 1918-ig 
az igazgatója volt. Muraközt ekkor meg-
szállták a délszlávok, és az intézetben 
megszűnt a magyar tanítók képzése. Mint 
csáktornyai tanár és igazgató Gönczi Fe-
renc királyi tanfelügyelő szavaival „osz-
lopos tagja volt annak a rendszernek, 

amely Muraköz népét magyarrá tette, oly 
magyarrá, hogy a szerb megszállás alatt 
is igyekezett ezt a horvátajkú, de érzel-
meiben magyar lakosság kimutatni.” Több 
éven keresztül szerkesztette a magyar és 
horvát nyelven megjelent nemzeti szel-
lemű Muraköz- Medjimurje c. hetilapot. 
1919-ben menekülnie kellett. Szeptem-
berben átvette a csurgói intézet igazga-
tását. Elévülhetetlen érdemeket szerzett 
a rend és fegyelem helyreállításában. Az 
iparostanonc iskola igazgatója volt. 42 évi 
szolgálat után 1921-ben vonult nyugalom-
ba. Még egy évig Csurgón tartózkodott.  
Nyugdíjas éveit Kispesten a Wekerle- tele-
pen lánya működési helyén töltötte.  Fele-
sége után Muraközben férjnél levő leányát 
és fiatalasszony unokáját is elvesztette. 
1937. szeptember 20-án halt meg.   

Brunowszky Rezső (1921-1927)

A Sáros megyei Kisszebenben szüle-
tett 1872-ben. A tanítói oklevelet az ig-
lói állami tanítóképzőben szerezte meg 
1892-ben. 1896-ban polgári iskolai tanári, 
1898-ban  képző-intézeti tanári oklevelet 
szerzett. Pályáját 1897-ben a kolozsvári ál-
lami tanítóképző- intézetben kezdte, majd 
a fiumei állami polgári iskolához került. 
1914-től a temesvári, 1905-től a dévai 
állami tanítóképző tanára lett. 1906-ban 
kinevezte a miniszter a losonci állami taní-
tóképzőhöz igazgatónak. 1919-ben Sáros-
patakra menekült, és itt szolgált 1921-ig, 
amikor rá bízták a csurgói tanítóképző in-
tézet vezetését. Itt az intézet rossz sorsá-
nak megfordításán fáradozott. 1925-ben 
főigazgatói címet kapott. 1927-ben a bajai 
állami tanítóképző intézethez helyezte át 
a miniszter, amelyet nyugdíjazásáig veze-
tett.  Dolgozatainak, önálló munkáinak a 
száma megközelíti a százat. 

Dobosy Elek (1921- 1933)

Csáktornyán született 1893-ban. Édes-
anyja tanító volt. Az elemi-, a polgári is-
kolát és a tanítóképzőt szülővárosában 
végezte. 1911-ben képesítőzött. Polgári 
iskolai tanári oklevelét 1915-ben, a taní-
tóképző intézeti tanárit 1918-ban szerez-
te. Ebben az évben segédtanárként kezdte 
meg működését a székelykeresztúri állami 
tanítóképző intézetben. Az összeomlás 
után Csurgóra került, ahol 1921-ben ren-
des tanár, 1927-től igazgató lett. 1933-ban 
az intézet  megszüntetésével a képzővel 

együtt Bajára, az ottani állami tanítóképző 
intézet élére került. Az ő nevéhez fűződik a 
csurgói intézet világháború utáni konszo-
lidációja. Széles skálájú programot dolgo-
zott ki, amelyet a lehetőségekhez képest 
fokról- fokra megvalósított. Az intézet 
mind belső, mind külső tekintetben fejlő-
désnek indult, amelyet csak a megszűnte-
tés állított meg.  

HJ
                                                                                                               

                                                          

                                                          

Közhasznú hirdetés

SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN - INGYENES 
JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT

Ön vagy szerette sérelmet szenvedett 
pszichiátriai kezelése során? Ne hagyja 
annyiban!
Tegyünk valamit, hogy másokkal ugyanez 
már ne történhessen meg!

Vegye fel velünk a kapcsolatot!
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért 
Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06-1- 342-6355, 06-70-330-
5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!"

PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI 
PROBLÉMÁKRA?

Ha gyermeke "tanulási problémára" vagy 
"viselkedési rendellenesség" miatt pszi-
chiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy 
a gyermek állapota semmit sem változott 
vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Ál-
lampolgári Bizottság az Emberi Jogokért 
Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tá-
jékoztató kiadvány is kérhető a hiperakti-
vitás témájában.

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-
5384
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!"
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HELYTÖRTÉNET

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 
 

Ha csak Somogy megye városait is néz-
zük, nehéz megérteni miért csak 1950-ben 
egyesült Alsok Csurgóval. Aligha jut valaki-
nek eszébe, hogy gyalog elinduljon Bizéről 
Marcaliba, Drávaszentesről Barcsra vagy 
akár Kaposfüredről Kaposvárra. Pedig egy 
városhoz tartoznak. A mai Kossuth Lajos 
és Arany János utcát csak egy pár méteres 
köz választja el. De így volt ez már több, 
mint száz éve.  Baksay Sándor sem értette, 
hiszen az 1840-es években kedves tanára, 
Sarkady Károly mindennap megtette az Al-
sok- Kollégium utat:

„Gvörgy gróf várost akart teremteni a 
várostalan Somogyban és pedig magyar 
várost. A Csurgótól félmérföldnyire eső 

Alsok tövéig írtatott s az írtatott tért bete-
lepítette…. György gróf terve megvalósult: 
fia, László fejezte be,. Várost alkotott So-
mogyban, egy hosszú- hosszú várost, mely 
a már tövében levő Alsokkal egy helyrajzi 
testet alkot, és egy jó órába kerül, míg egyik 
végéből a másikig sétál az ember. (Somogy 
vármegye . Az Osztrák- magyar Monarchia 
írásban és képben.)

A Csurgó és Vidéke is szóvá tette 1909. 
augusztus 15-én: Csurgó rendezett tanácsú 
város – elmosolyogják magukat. Csurgót 
egy kis jóakarattal fejlődtetni lehetne. 
Van főgimnázium, tanítóképezde, polg. 
leányiskola, több elemi iskola, tanonc is-
kola. Sok nagy, rendezett tanácsú város is 

megirigyelhetné. Alsok- Sarkadot hozzá 
kellene csatolni. 

1925. november 1-én az okokat is meg-
szellőztették: „Csurgó nagyközség és Alsok 
község fúziója. Egy régi törvény ajánlja 
olyan községeknek, amelyek egybe vannak 
építve. Sem Csurgó, sem Alsok nem nagyon 
akarja. Alsok a terhektől, Csurgó attól fél, 
hogy a kisgazda városatyák többségben 
lesznek. Helyette valószínű, Csurgósarkad 
egyesül Alsokkal. 

1933. szeptember 24: Csurgó és Csurgó-
sarkad községeket egyesítette a belügymi-
niszter. Sarkad beolvadt Alsokba.                                                                                        

HJ

A futballt már több, mint egy évszázada 
ismerik és szeretik Csurgón. Egy- egy legen-
dás hírű játékosra manapság is rákérdeznek 
az idősebbek, akikről – bánatukra – a fiata-
lok nem is hallottak, igaz, nem is nagyon 
hallhattak. A gimnáziumi évkönyvek, és a 
Csurgó és Vidéke, majd Belsősomogy című 
helyi hetilap azonban sok titkot őriz. A mai 
CSTK a Csurgói Torna Klub rövidítése, de 
1933. május 21-én Csurgói Testgyakorlók 
Köre néven alakult.

Már a múlt század elején is kergették a 
fiatalok a labdát. 

1912 augusztusában megalakult a spor-
tegyesület. „Egyelőre csak a football- csa-
pat szervezkedett. Nem szabad csak „Foot-
ball-Club”-nak mondani, feltétlenül ki kell 
terjeszkednie a testgyakorlás egyéb ágaira 
is. Már a nyáron treníroztak, ma a vásártéren 
összemérték erejüket a kaposvári „Testvéri-
ség” csapatával.” A csurgói csapat összeál-
lítása: Schwarc- Gerencsér, Csabli- Armuth, 
Baksa, Payer- Fazekas, Lang, Győri, Vincze, 
Mészáros. (1,2,3,5.) Volt tehát centerhalf. 

1914-ben a kaposvári állami főgimná-
zium VII. osztályának „football- csapata” 
barátságos mérkőzésre hívta a csurgói 
gimnázium csapatát. Még érvényesült a 

cuobertin-i eszme: „Május 22-én délután 
gyönyörködhettek a két intézet ifjúságának 
szép és baráti játékában, amelyből különös 
versengésnek még a színezete is ki volt zár-
va.” Egy év múlva meghatározták legalább 
a futballmeccs hosszát: „Az intézet ifjúságá-
nak football játéka a tornatanár felügyelete 
alá helyeztetett, és meghatározták a játék 
idejét.”

Május 3-án már sérülésről számoltak be. 
Sárközy Béla VII. o. gymn. tanuló Sárközy 
Andor községi főjegyzőnk fia f. hó 20-án 
délután a futball- játéknál oly szerencsétle-
nül ütközött össze egyik társával, hogy a bal 
felkarcsont gumója eltörött. A főgymnasium 
V.- VII. oszt. kombinált csapata játszott a VI. 
o csapatával a vásártéren, és Sárközy Béla 
Kulcsár Viktorral ütközött össze oly erővel, 
nyomban a földre is dűltek. A törést ideigle-
nes kötéssel látták el az orvosok, s a gyulla-
dás elmúlta után a kaposvári kórházban ha-
marosan meg is fogják gyógyítani. A baleset 
élénk részvétet keltett az egész városban.

1925. március 25-én megalakult a Csur-
gói Athlétikai Club. Az alakuló közgyűlés dr. 
Vágó Lajos által készített alapszabályt elfo-
gadta.

A Czencz- testvérek saját készítésű fut-

ball labdát ajándékoztak a tanítóképző Eöt-
vös Sportkörének.

Április 19-én a vásártéri sportpályán a 
Csurgói A.C. és a zákányi Turul csapata kö-
zött volt mérkőzés, 26-án már bemutató 
volt: a Cs.A.C. csapata játszott a ref. Reál-
gimnázium és a tanítóképző válogatott csa-
patával.

1925. június 21. Hírül adták: A csurgói 
Atleticai Club a Marcali Legényegylettel 
játszik. A hazaiak: Baul- Bréhn, Nagy II.,- 
Holczer, Polgár, Hagvárossy- Vlaszák, Farkas, 
Héjjas P., Dobrik, Pielkó.

1933. július 2: Építik a CSTK pályáját. A 
vásártér mellett kaptak telket. Tribünt, öltö-
zőt építenek. Pályaavató ünnepély október 
1-jén.

1933. május 21-én mintegy 120-as tag-
létszámmal megalakult a Csurgói Testgya-
korlók Köre (CSTK). 1933 augusztusára a 
mai edzőpálya helyén elkészült a CSTK fut-
ballpályája. A község engedte át a területet. 
Be is kerítették, a továbbiakban öltözőt és 
tribünt építettek.

1933. november 5: A CSTK futballszak-
osztálya elhatározta, hogy csapatot indít az 
MLSZ bajnokságért.

                                                                                          HJ

Miért nem csatlakozott korábban Alsok Csurgóhoz?

A csurgói futball kezdetei
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–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 
 

Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Beruházási és Műszaki 
Irodája értesíti a lakosságot, hogy a Viridis – Pannónia Nonprofit 

Kft.

2019. évi tavaszi lomtalanítási akcióját
2019. április 15-én, hétfőn tartja.

A lomhulladékot 2019. április 15-én hétfőn reggel, 7:00 óráig 
helyezze ki az ingatlana előtti közút mellé olyan módon, hogy 
az könnyen elszállítható legyen, és a közúti forgalmat ne akadá-

lyozza.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a lomtalanítás során nagy 
darabos, azaz a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűj-
tőedény méreteit meghaladó lomhulladék kerül elszállításra, 
a lom továbbra sem tartalmazhat háztartási szemetet, építési 
törmeléket (WC csészét, kerti hulladékot és faágat, valamint 

elektromos, illetve veszélyes hulladékot.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy közszolgáltató kizárólag at-
tól az ingatlantól szállít el lim-lomot, amelynek tulajdonosa a 
rendszeres hulladékszállítást nem szünetelteti, illetve 2018. 
december 31-ig elvégzett szolgáltatások hulladékgazdálkodá-
si közszolgáltatási díjáról kiállított számlákat kiegyenlítette, 
valamint a társaság egy helyről csak egy alkalommal szállít el 

lomhulladékot.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy Csurgón nincs kijelölt sze-
métlerakó hely. Tilos a városban hulladékot, építési törmelé-

ket lerakni.
Építési törmelék esetén konténert kell rendelni, illetve be-

szállítható a törmelék a szolgáltató nagykanizsai telepére 
(Nagykanizsa Vár u.5).

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Viridis-Pannónia Kft. az ingat-
lanhasználók részére egész évben a hulladékudvarban (Csurgó 
0400/1 hrsz, Szennyvíztelep mellett) térítésmentesen bizto-
sítja az elektronikai hulladék (hűtő, háztartási kisgépek, stb.), 
veszélyes hulladék, valamint háztartásonként évente 5 db sze-
mélyautó gumi átvételét. A képmegjelenítő elektronikai beren-
dezéseket (televízió, monitor) kizárólag a lomtalanítás időszaká-

ban (2019. április 01-29. között) veszik át.

Kérjük a lakosságot, használja ki a lehetőséget, és legálisan 
szabaduljon meg a háztartásában felgyülemlett lomjaitól!

Üdvözlettel:
Tóth Sándor sk.

irodavezető



Csurgó és Környéke • 2019 MÁRCIUS1000 éves Csurgó - millenniumi kiadás

14

ÉLETMÓD

 Vizet mindenkinek!

Víz! Se ízed nincs, se zamatod, nem lehet 
meghatározni téged, megízlelnek, anélkül, 
hogy megismernének. Nem szükséges vagy 
az életben: maga az élet vagy. 

(Saint-Exupéry)
Sokszor használjuk azt a mondatot, 

hogy víz nélkül nincs élet. A víz biológiai, 
fizikai és kémiai tulajdonságai alapján az 
élővilág, a társadalom számára a legfigye-
lemreméltóbb, nélkülözhetetlen vegyület. 
Valóban, a víz a földi életet lehetővé tevő 
alapvegyület, kiváló oldószer, reakció-
partner (a légkör oxigéntartalma, amely 
lehetővé tette az élet kifejlődését, foto-
szintézisből származik), a bioszféra egyik 
leglényegesebb hőmérséklet szabályozó-
ja, nagy szerepe van az öröklődésben (a 
DNS felbontásában). Az élőlények teste, 
szerveik jórészt vízből állnak, az ember 
esetében a víz részaránya 70 %. Az embe-
ri élet elengedhetetlen feltétele: az ember 
megél egy hónapig élelem nélkül, de tiszta 
víz nélkül csak néhány napig.

A termelésben is igen sokoldalú a sze-
repe:

- az iparban, mint technológiai víz-
ként, hűtővízként, valamint szociális cél-
ból történő felhasználása jelentős,

- a közlekedésben hűtővízként, 
mosóvízként, illetve közlekedési közeg-
ként játszik szerepet,

- A víz mozgásában rejlő energiát a 
vízierőművekben hasznosítjuk,

- a mezőgazdaságban öntözővíz-
ként, itatási vízként, de termelési közeg-
ként (haltenyésztés) is jelentős.

A víz a természetben mind légnemű, 
mind cseppfolyós, mind a szilárd halmazál-
lapotban előforduló anyag. A jég térfogati 
tágulása okozza a kőzetek fizikai mállását, 
ami a talajképződés első lépése, valamint 

azt, hogy a jég úszik a vízen, s így megvédi 
az alatta levő víztömeget és élővilágot a 
befagyástól, illetve a lehűléstől.

A víz forrásával járó térfogati munkát 
hasznosítja az ipari társadalom kulcsfon-
tosságú technikai újítása, a gőzgép, illetve 
az újabb erőművekben a gőzturbina. 

A Víz Világnapját 1993 óta minden év 
március 22-én ünnepeljük, amelyet 1992-
ben - a Rio de Janeiróban tartott nemzet-
közi Környezet és Fejlődés konferenciát 
követően – kezdeményezett az ENSZ köz-
gyűlése. A világnap célja, ráirányítani a 
figyelmet a mindenki számára elérhető 
tiszta víz fontosságára, az édesvízkészle-
tek veszélyeztetettségére és hogy 2030-ig 
mindenki számára biztosítani kell a Földön 
a hozzáférést az egészséges ivóvízhez. Ez 
a célkitűzés közvetve aláhúzza azt a tényt, 
hogy a víz témája a nyomor elleni küzde-
lem egyik kulcsfontosságú kérdése. 

Kivételes helyen élünk. A Kárpát-me-
dence hidrogeológiai körülményeiből 
eredően Magyarország vízkészletei ki-
emelkedőek. Az ezeréves tapasztalatnak 
köszönhetően a vízgazdálkodásban ki-
emelkedő szakmai tudás gyűlt össze, és 
az ipar megfelel a legmagasabb kívánal-
maknak is. Magyarország nemcsak kiváló 
minőségű ivóvízzel és fejlett vízi infra-
struktúrával rendelkezik, hanem kiterjedt 
termálvízkészleteinek (körülbelül 1400 
termálvízkút van az országban) köszön-
hetően az ország egyben egy „gyógyító 
kert” is. Magyarország – nemzetközi ösz-
szehasonlításban – jelentős édesvízkész-
letekkel rendelkezik. Felszín alatti vizek 
elegendő mennyiségben állnak rendelke-
zésre országszerte; ez az ivóvízkészletek 
legjelentősebb forrása. Az egész ország-
ban elegendő mennyiségben áll rendel-
kezésre a talajvíz, ez az ivóvízkészletek 
legjelentősebb forrása. Minden egyes ma-
gyar településnek van vízműve; a lakosság 
98 százaléka hozzáfér az ivóvízkészlethez, 
az otthonoknak durván a 94 százaléka 
csatlakozik rá a vízhálózatra. A lakosság 
fennmaradó része otthonának legfeljebb 
150 méteres körzetében elér vízközüzemi 
szolgáltatást. Közegészségügyi szempont-
ból a vízkészlet minősége Magyarországon 
megfelelő; általános vélemény szerint is 
„ténylegesen ízletes” a magyar csapvíz. Az 
igények hosszú távon is biztonságosan ki-
elégíthetőek a meglévő forrásokból. 

De nem mindenhol van ez így. Jelenleg 

a Föld lakóinak 1/5-e él vízhiányos terü-
leteken, itt az emberek, állatok, növények 
sem jutnak elegendő vízhez, több milliárd 
ember, ivóvíz hiányában a túlélésért küzd. 
Jelenünk és az eljövendő generációk sorsa 
múlhat azon, hogy miképp gazdálkodunk a 
Földön meglévő vízkészleteinkkel, hogyan 
óvjuk és hasznosítjuk vizeinket. A tiszta 
ivóvíz, a helyes higiéniai gyakorlat, WC 
használat, kézmosás, csatornázás elenged-
hetetlen az élethez, a betegségek megelő-
zéséhez és a gyermekek egészséges fejlő-
déséhez.

Jelenünk és az eljövendő generációk 
sorsa múlhat azon, hogy miképp gazdálko-
dunk a Földön meglévő vízkészleteinkkel, 
hogyan óvjuk és hasznosítjuk vizeinket. 

A Víz Világnapja alkalmából Ferenc 
pápa is üzenetet tett közzé, melyben hang-
súlyozza, hogy a vízhez való hozzáférés 
alapvető emberi jog, amelyet tiszteletben 
kell tartani, mert az emberi személyek éle-
te és méltósága forog kockán.

Felhívta a figyelmet arra, hogy ne csak 
karbantartsuk és javítsuk a vízzel kapcso-
latos rendszereket, hanem be is kell fek-
tetni a jövőbe. A fiatal nemzedékeket a 
vízzel való törődésre kell nevelni. „Ennek 
tudatosítása prioritás kell, hogy legyen 
egy olyan világban, amelyben mindent 
kiselejtezünk, leértékelünk és ahol nem 
értjük meg a rendelkezésünkre álló erőfor-
rások jelentőségét” – mutat rá üzenetében 
a Szentatya. „A fiatal nemzedékek, a Föld 
minden lakójával együtt, arra kaptak meg-
hívást, hogy értékeljék és védelmezzék a 
vizet. Ez a feladat azzal kezdődik, hogy tu-
datára ébredünk: vannak olyan emberek, 
akik elszenvedik a klímaváltozás elkerül-
hetetlen következményeit és vannak olya-
nok, akik a víz szennyezése következtében 
válnak áldozatokká. A következő nemzedé-
keket a Föld erőforrásainak értékelésére 
és szeretetére kell tanítani.”

BV
Forrás: 

http://www.magyarkurir.hu/hirek/ferenc-papa-uze-

nete-viz-vilagnapjara

https://turul.info/napok/vizvilagnap

https://sokszinuvidek.24.hu/eletmod/2019/03/22/

ma-van-a-viz-vilagnapja-nem-szukseges-az-eletben-

hanem-maga-az-elet/

http://www.vizvilagnap.hu/

h t t p : / / w w w. b u d a p e s t w a t e r s u m m i t . h u / t u -

das-es-technologia/magyar-vizipar/magyaror-

szag-a-vizhatalom-371/
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Csurgói TK meccseredmények

Sima első, gyenge második félidő után vertük el a Marcalit

Megyei U-19(Ifi):
2018.02.23.(szombat):Csurgói TK-Toponár SE:0-5(0-4)
2018.03.02.(szombat):Segesdi SE-Csurgói TK:4-3(2-1)
2019.03.09.(szombat):Csurgói TK-Somogysárd SE:4-2(3-0)
2019.03.16.(szombat):Balatonlelle SE-Csurgói TK:3-2(1-1)

ADAMA Megyei 1.Felnőtt:
2018.02.23.(szombat):Csurgói TK-Toponár SE:0-3(0-2)
2018.03.02.(szombat):Segesdi SE-Csurgói TK:1-2(0-1)
2019.03.09.(szombat):Csurgói TK-Somogysárd SE:2-5(2-2)
2019.03.16.(szombat):Balatonlelle SE-Csurgói TK:7-0(1-0)

Kövesse szurkolói oldalunkat az alábbi linken:

Látogasson el szurkolói weboldalunkra:

https://www.facebook.com/mindorokkecsurgo

http://hajra-csurgo.mozello.hu

FÜSTÖS LÁSZLÓ 
foci-hírszerkesztő

Idegenben aratott négy 
gólos győzelmet felnőtt csa-
patunk a hetedik helyezett 
Marcali ellen, bár az első fé-
lidőben nyolc góllal is vezet-
tünk. Ifjúsági csapatunk vere-
séget szenvedett.

Szerencsére sikerült jó tem-
pót elkapni az első félidőben 
csapatunknak, a tizedik perc-
ben 1-6-ot mutatott az ered-
ményjelző a csurgóiak javára.

Jó volt látni, hogy Takács 
Inez újra magára találva ját-
szott és az első hat gólból né-
gyet ő szerzett!

A huszadik percre tovább 
nőveltük az előnyt és sikerült 
nyolc gólos nagyarányú kü-
lönbséggel 4-12-es eredményt 
kialakítani.

Védekezésünk összeállt, 
Kiss Orsolya végre újra pará-
dézott a csurgói kapuban!

Számos Marcali átlövést és 

ziccert könnyedén hárított, a 
kontratámadásokból pedig fo-
lyamatosan növelni tudtuk a 
gólkülönbséget a két csapat 
között.

A félidő végére picit elen-
gedtünk magunkat és felka-
paszkodott a hazai alakulat, 
9-15-ös eredménnyel mehet-
tek pihenőre a csapatok.

A második játékrészben egy 
nehézkesebb, vontatottabb já-
tékú csurgói játékot láthatott a 
közönség.

Annak ellenére, hogy nem 
úgy ment a játék mint az első 
félidőben nagyot küzdöttek lá-
nyaink.

Áy NIkolett átlövőnk egész 
héten betegség miatt gyengél-
kedett, de vállalta ennek elle-
nére a játékot.

Mindkét oldalon sok volt a 
kiállítás és a szabálytalanság.

Védekezésben Füstös Nóra 

és Bodó Szabina ismét mara-
dandót alkottak. 

A második játékrészben 
végig 3-4 gólos csurgói előny 
volt, a mérkőzés végére 20-24-
es végeredmény alakult ki.

Győzelmünkkel másodikak 
vagyunk a tabellán.

Marcali VSZSE - Csurgói NKC 
20-24 (9-15)

Városi Sportcsarnok, Marcali
150 fő
Játékvezetők: Hullmann 

Béla - Weinart Gergő
Csurgói NKC: Kiss, BODÓ SZ. 

5, TAKÁCS D. 7, Takács I. 5, Zaj-
sekné Drávai Gy. 2, Áy, Raczkó 
P. 5 Csere.: Pervein O., FÜSTÖS 
N., Láza, Tóth I., Kozma B., Ba-
logh B.

MESTERMÉRLEG
Molnár Ferenc, edző: "Az 

első félidő pazar és kimagasló 
játékával szárnyalt a csapat, 
majd a második játékrész meg-
mutatta nekünk a poklot. Vi-
szont a védekezésünk és meg-
határozó játékosaink rutinos 
hozzáállása és nyugalna sokat 
segített a két pont megszerzé-
séhez. Reméljük, hogy a két he-
tes felkészüléssel egybekötött 
pihenő segít a jövőbeli küz-
delmek megnyerésében. Hajrá 
Csajok!"

Csapatunkra most jövő hét-
végén pihenő vár utána pedig a 
bajnokságot vezető Kozármis-

leny SE U22 csapata ellen ját-
szunk március 31-én Csurgón.

Ifjúsági mérkőzésen:

Nagyon gyengén kezdtük 
a mérkőzést és a gyenge kez-
dés miatt, ezt a hátrányt már a 
második félidőben sem tudtuk 
behozni.

Reméljük ifjúsági játékosa-
ink felpörögnek és átgondolják 
hibáikat és tanulnak belőlük!

Marcali VSZSE - Csurgói NKC 
27-23 (12-7)

Városi Sportcsarnok, Marcali
68 fő
Játékvezetők: Hulmann Béla 

- Weinart Gergő
Csurgói NKC: Nagyvizeli J., 

Varga V. 1, Kanyó J.,Czinderi I. 
2, Tóth V., Peterdi A., Mester M., 
Bukovics Cs., RACZKÓ P. 9, Per-
vein O. 3, Kozma B. 1, BALOGH 
B. 5, Balogh K.,Németh D.1, He-
gedüs H.1, Baja Zs.

MESTERMÉRLEG
Szabó Tünde, edző: "Sajnos 

az első félidő játéka rányomta 
bélyegét a mérkőzés végered-
ményére. Meghatározó játéko-
saink nem tudták hozni a tőlük 
megszokott teljesítményt. Re-
méljük, hogy kellő önvizsgálat 
után, minden játékos a jövőben 
szemléletet vált a siker érdeké-
ben. Hajrá Csurgó!"

CSNKC.HU
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HIRDETÉS

RÉSZLETEK: ESZJA.NAV.GOV.HU
Készült a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Megbízásából

ADÓBEVALLÁSÁT.  MI INTÉZZÜK ÖN HELYETT.
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