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Egy szerelem és 
egy család törté-
nete a Nagy Há-
ború viharában
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A Katolikus Karitász veze-
tősége 2012-ben alapította 
meg a Caritas Hungarica Díjat, 
amelynek célja elismerni és 
értékelni a karitász önkénte-
sek különböző szociális terü-
leten végzett munkáját, mint 
az idősek, betegek, fogya-
tékkal élők és a társadalom 
peremére szorult családok tá-
mogatása, valamint az önkén-
tes munkára buzdítás. A Díjat 
minden évben, októberben 
adják át.                             4. OLDAL

Caritas Hungarica Díjat 
kapott Dr. Bánki Zsuzsanna 
a Csurgói Jézus Szíve 
Karitászcsoport vezetője
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Tök Jó Nap a Me-
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Pál István Szalonna és 
Bandája adott koncertet a 
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Alakuló ülést tartott Csurgó új 
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AKTUÁLIS

Minden évben újabb 8 ezer 
nőnél diagnosztizálnak mellrá-
kot. A megbetegedések száma 
mérsékelten növekszik annak 
ellenére, hogy a 45-60 év kö-
zöttiek kétévente ingyenes 
szűrővizsgálaton vehetnek 
részt. A megyei adatok szerint 
a részvételi arány még így is 40 
% alatt marad. 

Október a mellrák elleni 
küzdelem hónapja. Ez alkalom-
ból közel 30 helyszínen szer-
vezték meg az országban a Ró-
zsaszín szalagos rendezvényt, 
köztük Csurgón is.

A Magyar Rákellenes Liga 
Csurgói Alapszervezete idén 7. 
alkalommal vállalkozott erre a 
nemes feladatra. A rózsaszín 
lufi és szalag a mellrák elleni 
küzdelem melletti elhivatott-
ságot jelenti világszerte.  A 
szervezők a sétára nem csak 
az érintetteket és családtagja-
ikat várták, hanem bárkit, aki 
az ügyért akar tenni, hiszen a 
figyelemfelkeltés volt a cél. 
A megmozdulás a hölgyknek, 
és a környezetüknek is szólt, 
fokozottabban kellene odafi-
gyelni erre a problémára. Leg-
fontosabb üzenete: az időben 
felismert mellrák legyőzhető, 
amelyért az egyén is felelős. 
Jelenti ez a rendszeres önvizs-
gálat módszerénk elsajátítását, 

illetve a szűréseken való rész-
vételt.

A rendezvényt megtisztelte 
jelenlétével, Rozványi Balázs, 
a Magyar Rákellenes Liga elnö-
ke és jelen voltak a Nagyatádi 
Alapszervezet tagjai is.

A séta a Csokonai Közösségi 
Ház elöl indult, majd végigjár-
va a város központját, az Egész-
ségügyi Centrum előtt Hadi Ró-
bert beszédét követően a lufik 
kidurrantásával, jelképesen a 
betegségeket engedték el a 
résztvevők. 

A program folytatásaként 
- visszatérve a kiindulási hely-
színre - Rozványi Balázs elnök, 
illetve Szalai Józsefné önkor-
mányzati képviselő asszony 
köszöntőjét hallgathatták meg 
a jelen levők, majd a Kolping 
Nagyváthy János Szakgimnázi-
um és Szakközépiskola és a Pá-
lóczi Horváth Ádám Reformá-
tus Alapfokú Művészeti Iskola 
diákjainak műsorát tekinthet-

ték meg. A rendezvény kultu-
rális részét a Csurgói Szenior 
Örömtánc Csoport bemutatója 
zárta. 

A rák alattomos betegség. 
Szinte már nincs olyan család 
térségünkben, amelyik valami-
lyen formájában ne lenne érin-
tett. Gondolatainkat, hozzáállá-
sunkat átformálva ne csak ezen 
a napon, hanem az év minden 
napján hívjuk fel családtagja-
ink, ismerőseink figyelmét a 
szűrővizsgálatok fontosságára.  
Mindezeken felül a rák kialaku-
lásának kockázatát csökkent-
heti a bennünket körülvevő 
támogató szociális közeg,  a 
káros szenvedélyek kerülése, a 
lelki egyensúly, és a rendszeres 
testmozgás.

A népszerű és megindító 
rendezvényen közel 120 fő 
vett részt, amely megvendége-
léssel és kötetlen beszélgetés-
sel zárult.

 BV

Immár 11. alkalommal, eb-
ben az évben október 16-án 
rendezte meg a Mesevár óvoda 
a Tök Jó Napot, melyet az őszi 
ünnepkörben hagyományte-
remtő szándékkal hoztak létre. 
A korábbi évek gyakorlatának 
megfelelően tökgyűjtéssel és 
egy otthonra adott szülő-gyer-
mek feladattal, madárijesztő 
készítéssel majd kiállítással ín-
dították el a rendezvényt. 

A jeles nap további részlete-
iről Németh Lászlóné, a Mese-
vár tagóvoda vezetője adott tá-
jékoztatást. Elmondása szetint 
ebben az évben sem maradha-
tott el a tökökből és őszi gyü-
mölcsökből készülő sokféle fi-
nomság kóstolása. Sütőtökből 
italt és muffint, gyümölcsök-
ből pedig sokféle süteményt 
is készítettek, hoztak a szülők, 
melyet jóízűen fogyasztottak 

el a gyerekek és a vendégek is. 
Az esemény hangulatát csak 
tovább fokozta a református 
kisiskola néptáncosainak fel-
lépése, melyet zárásként egy 
közös táncházzal még tovább 
színesítettek.

A rendezvényre meghívást 
kaptak a partner iskolák első 
osztályosai is, akik az óvodá-
sokkal közösen gesztenye és 
töksütéssel, valamint az ud-
vari népi játék kipróbálásával 
együtt töltötték el a vidám dél-
utánt.

Németh Lászlóné, az óvoda 
vezetője zárásként kiemelte, 
hogy a szokások és hagyomá-
nyok bemutatása és megőrzé-
se mellett pedagógiai, közös-
ségépítő, és kapcsolattartást 
elősegítő szerepe is volt a ren-
dezvénynek.

Ugyanis az egészséges 
életmódra nevelésen belül az 
új ízek, alapanyagok megis-
mertetésével az egészséges, 
változatos táplálkozás alapjait 
kívánják kiépíteni. Továbbá a 
közös együttlétekkel a szülői 
ház és az óvoda, valamint az is-
kola és óvoda kapcsolatának és 
együttműködésének építése, 
bővítése és erősítése is céljaik 
között szerepelt.

VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA

Rózsaszín szalag - Mellrák elleni küzdelem

Tök Jó Nap a Mesevár óvodában

Rozványi Balázs, a Magyar 
Rákellenes Liga elnöke
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„…a legnagyobb szigorúság a kompro-
mittáltakkal szemben. Sok fejnek kell lehul-
lania, mint a kiemelkedő mákfejeknek, ha 
az ember fölöttük ellovagol.”

(Ferenc József utasítása 
Haynau számára)

1849. október 6-án végezték ki Aradon 
az 1848-49. évi szabadságharc 13 honvéd-
tisztjét, Pesten pedig ugyanezen a napon 
hajtották végre a gróf Batthyány Lajos 
egykori miniszterelnökre kiszabott halálos 
ítéletet. A bécsi forradalom évfordulójára 
időzített kivégzéssorozat a levert szabad-
ságharc utáni megtorlások tetőpontja volt, 
amiről a magyarság évről évre nemzeti 
gyásznap keretében emlékezik meg.

Az aradi vértanúk nem tizenhárman vol-
tak, hanem tizenhatan. Az 1848-49-es sza-
badságharc résztvevői közül ugyanis egyet 
már korábban, kettőt pedig a tizenhármak 
kivégzése után ítéltek halálra az osztrák 
hatóságok. Lett volna egy további is, de az 
elborult elméjű tizenhetediket az osztrá-
kok nem végezték ki, inkább csak meghalni 
hagyták.

Az 1849. október 6-án kivégzett 13 ara-
di vértanún kívül három további áldozat-
nak még a pontos nyughelyét sem ismer-
jük. Sírjaikat addig nem lehetett feltárni, 
amíg Ferenc József uralkodott.  Aradon 
csak 1932-33-ban végeztek feltárásokat. 
Ekkor főleg a 13 ismert vértanú földi ma-
radványait exhumálták.

Így az amúgy is feledésbe merült három 
másik vértanú ismét kevesebb figyelmet 
kapott, történelmi köztudatunk tehát nem 
sok tudomást vesz Ormai Norbert honvéd 
ezredesről, Ludwig Hauk őrnagyról és a 
magyar nyelvújítás vezérének, Kazinczy 

Ferencnek a fiáról, Kazinczy Lajos honvéd 
ezredesről.

Október 6-án, a nemzeti gyász napján 
emlékezünk, 

És a gyász napján sorjáznak a kimondott 
vagy félig kimondott kérdések: mi a vérta-
núság, van-e szüksége a kisebb-nagyobb 
közösségeknek a vértanúikra, a ma embere 
ráérez-e mártíriumot vállaló ősei lelkére, 
erkölcsileg gazdagabb lesz-e általa?

A középkor embere számára a mártiro-
lógia az egyházi irodalom sajátos területe 
(műfaja) érzékelhetővé tette a mártírium 
lényegét. Jól megkülönböztette például a 
hős fogalmától. A hős fogalma a történelmi 
időben és térben is változó kategória volt 
– ma azt mondanánk, túlságosan a korszel-
lem függeléke. A mártír fogalma hosszabb 
távra érvényes erkölcsi választást, állan-
dóbb értékek vállalását jelentette, jelenti.

1849 októberében a Habsburg hatalom 
logikája, a birodalmi érdek nem tekintette 
elegendő válasznak a rebellióért a világo-
si fegyverletételt. A teljhatalmat kapott 
Haynau bosszúja a leszámolást megalá-
zónak is szánta. A győztesek úgy érezték, 
Batthyány Lajos és a tizenhárom tábornok 
kivégzésével nemcsak a forradalmat és 
szabadságharcot fojtották vérbe, hanem a 
nemzet szabadságvágyát is.

De a gyászból, a mártíriumból megszü-
letett a remény sokféle arcban, sokfelé 
látták felbukkanni Petőfit, a lánglelkű köl-
tőt, reménykedtek Széchenyi meggyógyu-
lásában, s várták, hogy Kossuth újra üzeni, 
amikor mindnyájunknak el kell menni. Egy 
dicső forradalom és egy nagy gyász együtt 
táplálták a nemzet élni akarását. Ezért ok-
tóber 6-án, 1848-49. egész időszakára, 
hős forradalmunk és szabadságharcunk 

dicsőségeire is emlékezni kell.
Batthyányi Lajos nagyívű pályája, úgy 

tűnt, azzal koronázódik meg, hogy a vasa-
karatú, művelt arisztokrata – azáltal hogy 
a számottevő politikai erők őt fogadták el 
leginkább – az első miniszterelnök lett. 
Nem volt forradalmár, de öntudatos hazafi 
volt. Vállalta, amit neki rendelt vállalni a 
sorsa, mert magyarságát és a becsületét 
fontosabbnak tartotta, mint az életét. Pá-
lyája a miniszterelnökségnél is magasabb-
ra ívelt – a nemzet vértanújává vált.

A tizenhárom aradi tábornok dilemmá-
ja is rendkívüli. Katonaként korábban es-
küt tettek a császárra és most hívta őket a 
haza. A végzet úgy hozta, választani kellett: 
az eskü becsület nélkül vagy a becsület az 
eskü megszegése árán. Eskü – becsület. A 
nemzet, a haza parancsát, a magasabb er-
kölcsi parancsot választották, amelyet éle-
tüknél is fontosabbnak tekintettek.

Ők tizenhárman: Aulich Lajos, Damja-
nich János, Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő, 
Knezich Károly, Lahner György, Lázár Vil-
mos, Leiningen-Westerburg Károly, Nagy-
sándor József, Poeltenberg Ernő, Schwei-
del József, Török Ignác, Vécsey Károly.

Egyikük sem védekezett a vészbíróság 
előtt. Mártíriumuk katonai büszkeséggel, 
személyes bátorsággal, hazafiúi önérzettel 
vállalt tett.

És ne feledkezzünk meg arról, hogy Kö-
zép-Európában a forradalmak emléke ho-
gyan él tovább a népek emlékezetében. A 
vérbefojtás után hosszú ideig tabutéma a 
forradalom és mártírjainak emléke. Majd a 
népek többnyire kezet csókolnak a forra-
dalom leverőinek, és évtizedek múlva rej-
télyes nosztalgiák ébrednek a társadalmak 
egy részében. Mert a népek emlékezete 
túlteljesíti a keresztényi megbocsátás pa-
rancsát, és ez a jelenség történelmi tény-
ként kezelendő. Mert a népek emlékezete 
szelektív és módfelett bonyolult. És hosszú 
idő telik el, míg a történelmi tapasztalat le-
tisztul, kollektív bölcsességgé nemesül.

A keresztény kultúrában a mártírium a 
gyász napját a jövőbe vetett remény nap-
jává magasztosítja, hiszen a mártírium 
mindenkiért történt, aki ezt elfogadja. A 
mártírium az egész nemzeté.

VASSNÉ HUSZICS BERNADETT  
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ

2019. OKTÓBER 4-ÉN ELHANGZOTT 
MEGEMLÉKEZŐ BESZÉDE

Az aradi vértanúkra emlékezett Csurgó
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A Katolikus Karitász veze-
tősége 2012-ben alapította 
meg a Caritas Hungarica Díjat, 
amelynek célja elismerni és 
értékelni a karitász önkéntesek 
különböző szociális területen 
végzett munkáját, mint az idő-
sek, betegek, fogyatékkal élők 
és a társadalom peremére szo-
rult családok támogatása, vala-
mint az önkéntes munkára buz-
dítás. A Díjat minden évben, 
októberben adják át.

Idén, 2019. október 5-én, 
szombaton, ünnepi szentmisét 
követően adták át az idei Ca-
ritas Hungarica Díjat Budapes-
ten, a Magyar Szentek Templo-
mában.

Az idei évben 39 önkéntes 
részesült az elismerésben.

A jelölteket a magyarországi 
egyházmegyei karitászigazga-
tók, illetve az országos karitá-
szigazgató választja ki, ehhez 
azonban az egyházmegye püs-
pökének a jóváhagyása is szük-
séges.

A Kaposvári Egyházmegye 
Karitászigazgatója, Feketéné 
Szabó Márta egy kaposvári, egy 
nagyatádi és engem, a csurgói 
karitászcsoport vezetőjét java-
solta a díjra.

A díjátadó ünnepség kezde-
tén Spányi Antal, székesfehér-
vári megyéspüspök, a Karitász 
elnöke mutatott be hálaadó 
szentmisét. A szentmisén jelen 
volt többek közt Mádl Dalma, a 

Karitász jószolgálati nagyköve-
te is.

Prédikációjában a főpásztor 
arról is beszélt, hogy a hitet 
éltetnünk kell a szívünkben, a 
hitnek sugárzónak kell lennie, 
de nemcsak a templomban, 
hanem életünk minden csele-
kedetében. Tudjunk imádkoz-
ni azért, hogy Isten szeretetét 
magunkkal vigyük és megosz-
szuk mindazokkal akiket az 
isteni gondviselés ránk bízott. 
Legyenek vigaszt adó szavaink 
és mosolyunk magára maradt 
embertársainknak.

A szentmise után Spányi An-
tal és Écsy Gábor, a Katolikus 
Karitász országos igazgatója 
adta át a Caritas Hungarica dí-
jakat.

A díjátadást követően a 

templom udvarában tartott 
szeretetvendégségre hívták a 
díjazottakat és vendégeiket, 
ahol, mi önkéntesek ismétel-
ten kicserélhettük tapasztala-
tainkat.

Röviden pár szóban cso-
portomról: A Csurgói Jézus 
Szíve Karitászcsoport kilenc 
éve működik, a csoportnak 
négy és fél éve vagyok tagja, 
a csoport vezetését négy éve 
látom el. Csoportunk Csurgón 
és a környékén végez karita-
tív tevékenységet, rendszeres 
száraz élelmiszerosztás, ruha-
osztás keretében. A gyerekes 
családok részére ezen kívül 
iskolakezdési támogatást is 
nyújtunk, fél évre elegendő 
mennyiségű pelenkát osztunk, 
2 alkalommal nyári erzsébet 

táboroztatásban vettünk részt 
az országos karitász segítsé-
gével. A környék idősotthona-
it látogatjuk, betegek részére 
béres cseppet adományozunk. 
Téli időszakra kályhatámoga-
tást tudunk biztosítani. Ruha 
- élelmiszer és bútoradományt 
szívesen fogadunk. Adomány-
gyűjtő perselyünk van Csurgón 
a Medicina Patikánál.

Végül szeretném csoportom 
önkénteseinek eddigi munká-
ját is megköszönni, ami hozzá-
járult ennek a rangos díjnak az 
átvételéhez. Hiszen a Caritas 
Hungarica Díj egy megerősítés 
arról, hogy jó úton haladunk, 
csak így tovább!

 CSURGÓ, 2019. OKTÓBER 13.                                                                             
DR. BÁNKI ZSUZSANNA

Az Idősek Világnapjáról 
emlékeztünk meg 2019. októ-
ber 8-án a Csokonai Közösségi 
Házban.

Az eseményen idén is szép 

számmal vettek részt városunk 
szépkorú lakosai.

A rendezvényen Szászfalvi 
László Országgyűlési Képvi-
selő Úr és Füstös János Pol-

gármester Úr köszöntötte a 
vendégeket, majd oklevelet és 
ajándékot nyújtott át városunk 
legidősebb nő és férfi polgá-
rának, valamint a kiemelkedő 
munkát végző gondozónőknek.

A II. Rákóczi Ferenc Általá-
nos Iskola és a Csokonai Vitéz 
Mihály Református Gimnázium 
Általános Iskola és Kollégium 
diákjai színvonalas műsorokkal 
kedveskedtek a vendégeknek.

Az ünnepi műsort Nádas 
György Erzsébet díjas és Karin-

thy gyűrűs színész, humorista 
tette még vidámabbá, akivel a 
közönség közösen énekelte a 
régi idők slágereit.

Végezetül a finom ebéd el-
fogyasztása után kellemes, kö-
tetlen beszélgetéssel folytató-
dott a délután.

A rendezvény fő támogatói: 
Csicsó Pig Kft és a berzencei 
Solanum Kft volt.

CSURGÓI VÁROSI 
SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Caritas Hungarica Díjat kapott Dr. Bánki Zsuzsanna 
a Csurgói Jézus Szíve Karitászcsoport vezetője

Az Idősek Világnapján emlékeztünk
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Felhívjuk a lakosság figyel-
mét, hogy a belterületi égetés 
szabályai nem változtak, to-
vábbra is hatályban van Csurgó 
Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete 18/2013. (XI.29.) 
rendelete az környezetvéde-
lemről és a közterületek hasz-
nálatáról.

A tűzgyújtásra vonatkozó 
szabályok:

11. § (2) Az avar és a kerti 
hulladék megsemmisítése el-
sősorban komposztálással tör-
ténjen.

(3) Avart és kerti hulladékot 
csak jól kialakított tűzrakó he-
lyen és telken szabad égetni 
úgy, hogy az emberi egészsé-
get és a környezetet ne káro-

sítsa, és az égetés hősugárzása 
kárt ne okozzon.

(4) Az égetendő kerti hul-
ladék nem tartalmazhat más 
kommunális, vagy ipari erede-
tű hulladékot (PVC, veszélyes 
hulladék).

(5) A szabadban tüzet gyúj-
tani, tüzelőberendezést hasz-
nálni csak úgy lehet, hogy az a 
környezetére tűz- és robbanás-
veszélyt ne jelentsen.

(6) A szabadban a tüzet és 
az üzemeltetett tüzelőberen-
dezést őrizetlenül hagyni nem 
szabad, veszély esetén, vagy 
ha arra szükség nincs, a tüzet 
azonnal el kell oltani.

(7) A tüzelés, a tüzelőbe-
rendezés használatának hely-

színén olyan eszközöket és 
felszereléseket kell készenlét-
be helyezni, amelyekkel a tűz 
terjedése megakadályozható, a 
tűz eloltható.

(8) A hatóságilag elrendelt 
általános tűzgyújtási tilalom 
alól a rendelet nem ad felmen-
tést.

(9) Avar és kerti hulladékok 
égetésénél figyelembe kell 
venni, hogy

a) kizárólag kis nedvesség-
tartalmú anyagok égethetők,

b) égetés csak szélcsendes 
időben (5 m/s-nál kisebb szél-
sebesség),

c) tűzvédelmi előírások be-
tartásával végezhető.

(10) Tűzgyújtás és égetés 

hétfői és csütörtöki munkana-
pokon 9.00-18.00 óra között, 
szélcsendes időben megen-
gedett, tartós füstölés viszont 
nem megengedett.

(11) Tilos nyílt téren vagy 
bármilyen berendezésben ve-
szélyes hulladékot, vagy ége-
tése során veszélyessé váló 
anyagot (műanyag, gumi, fá-
radt olaj, vegyszeres és festé-
kes göngyöleg, gyógyszerma-
radványok, száraz elem stb.) 
égetni.

Csurgó, 2019. szeptember 
24.

Tisztelettel:
Lantos Sándor sk.

jegyzői feladatokat ellátó 
aljegyző

A Zene Világnapja alkalmá-
ból rendeztek ünnepséget ok-
tóber 3-án a Csokonai Közös-
ségi Házban, melyen a méltán 
híres Pál István Szalonna és 
Bandája koncertjén vehettek 
részt az érdeklődők.

Az esemény Füstös János 
polgármester köszöntőjével 
vette kezdetét, melyet követő-
en a rendezvény főprodukciója, 
Pál István Szalonna és Bandája 
következett.

A zenekar tagjai jelenleg 
a Magyar Állami Népi Együt-

tes muzsikusai. Koncertjeiken 
megszólalnak a Kárpát-meden-
ce leggyönyörűbb muzsikái. 
Fontosnak tartják a hagyomány 
megőrzését, ezért a koncerte-
zés mellett a népzeneoktatás-
ban is nagy szerepet vállalnak. 
Néhány évvel ezelőtt megala-
pították a kárpátaljai népzenei 
képzést.

Rendszeres résztvevői Ma-
gyarország legnagyobb fesz-
tiváljainak, emellett az elmúlt 
években felléptek mind Eu-
rópában mind a tengeren-

túlon. Játszottak többek kö-
zött Venezuelában, Indiában, 
Görögországban, Angliában, 
Ukrajnában, Mexikóban és az 
Egyesült Államokban. 2006-
ban a Magyar Köztársaság 
küldöttjeiként részt vettek az 
Egyesült Királyság 1956-os 
díszünnepségén, olyan kiváló 
művészek társaságában, mint 
az Oscar-díjas Jeremy Irons, 
Vásáry Tamás zongoraművész, 
és a Grammy-díjas népdaléne-
kes, Sebestyén Márta. A műsor 
után személyesen gratulált 
nekik többek között Károly, 
walesi herceg és Margaret 
Thatcher volt angol miniszter-
elnök. Mindezeknél fontosabb 
azonban az a szeretet, ahogyan 
a zenekart fogadják az ország 
legkisebb falvaiban és a világ 
legnagyobb színpadain egya-
ránt. A Magyar Örökség díjjal 
kitüntetett zenekar, hivatás-
ként választotta a Kárpát-me-
dence kultúrájának megőrzé-
sét és átörökítését. Egy olyan 
kultúrának, melynek gyökerei 
több száz esztendőre tekin-
tenek vissza és amely kultúra 
jelenthet igazi erőt megmara-
dásunkhoz.

VK

Lakossági tájékoztató a környezetvédelemről 
és a közterületek használatáról

Pál István Szalonna és Bandája adott 
koncertet a Zene Világnapján

Az 1956-os Forradalom és 
Szabadságharc tiszteletére tar-
tottak megemlékezést október 
23-án. Az esemény az Ország-
zászlónál ünnepélyes zász-
lófelvonással vette kezdetét, 
melyet az 56'-os emlékműnél 
koszorúzás követett. Ezt köve-
tően a rendezvény a Csokonai 
Közösségi Házban emlékmű-
sorral folytatódott, ahol Füstös 
János Csurgó Város polgármes-
tere mondott ünnepi beszé-
det. Az eseményen a Csurgói 
Eötvös József Általános Iskola 
II. Rákóczi Ferenc Általános Is-
kolája adott ünnepi műsort. A 
megemlékezés fogadással zá-
rult, ahol Szászfalvi László or-
szággyűlési képviselő mondott 
pohárköszöntőt.

VK

2019. október 23. 
- Városi megemlékezés 

Színpadon Pál István Szalonna és Bandája
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Füstös János maradt Csurgó polgármestere, változások a képviselő-testületben
polgármesteri kampány-értékelő

- Bizonyos szempontból 
örültem annak, hogy ilyen sok 
érdeklődő volt egyrészt a pol-
gármesteri, másrészt a képvi-
selői mandátumok iránt. Ez azt 
jelenti számomra, hogy sokan 
érdeklődnek a közügyek iránt 
és hogyha egy kicsit beleg-
ondolunk, akkor azt láthatjuk, 
hogy ebben az is benne van, 
hogy akarva akaratlanul vé-
leményem szerint ezzel azt is 
kimondtuk, hogy Csurgó azért 
mégis lépett előre. Mert akkor 
amikor öt évvel ezelőtt nem 
volt polgármester-jelölt és 
nem volt ennyi képviselő-je-
lölt, akkor sokaknak a szemé-
ben az jött le, hogy Csurgó 
egy elmaradott település, 
hátrányos helyzetű, tele van 
adóssággal, nincsenek nagyon 
fejlesztések, nincsenek prog-
ramok, tehát egy lesajnált kép 
alakult ki a városról és ezért 
nem is volt gyakorlatilag je-
lentkező, a polgármesteri vá-
lasztásnak úgymond nem is 
volt tétje, hiszen nem volt ki-

hívóm. Ezt a logikát követve 
tehát azt gondolom, akkor az 
lehetett ennek az oka, hogy 
nem bíztak, mindenki lemon-
dó volt már, megkeseredett, 
hogy itt úgysem lehet előre 
lépni, magas álláskeresési ráta, 
mindenki elmegy, fejlesztések 
nincsenek, a fiatalok elmen-
nek, pénz nincs és még lehetne 
továbbsorolni. Öt évvel később 
érdekes módon ugyanabban 
a városban, ahol a lakosság-
szám már 5000 alá csökkent, 
mégis feltűnő módon megnőtt 
az érdeklődés. 29 képviselő 
jelentkezett, ami közel ötszö-
rös túljelentkezést jelent a 6 
helyre. Mindenkinek volt jobb-
nál jobb javaslata, elképzelése, 
volt olyan civil szervezet, aki 
konkrétan közösségi munkát 
is végzett ebben a másfél-két 
hónapban és én azt gondolom, 
hogy ez egy nagyon pozitív 
dolog, erre szükség is lenne. 
Amikor a közmeghallgatásról 
kérdeznek, akkor azt mondha-
tom, hogy ezek a fórum, csa-

tornák léteznek és elérhetőek. 
Jogszabályi kötelezettségünk-
nek eleget téve minden évben 
tartunk közmeghallgatást, de 
szervezünk lakossági fórumo-
kat is, ugyanakkor a testületi 
ülések nyíltak, 2-3 alkalom 
volt, amikor az ülésen lakosok-
nak szót kellett adni, ezt ter-
mészetesen megtettük. Tehát 
én azt gondolom, hogy annak 
ellenére, hogy mégis nagyon 
sok észrevétel, kritika, építő 
jellegű észrevétel csatornázó-
dott be a mostani választási 
kampányba, azt látták, hogy 
akkor azért mégis elindult va-
lami a város életében.  A vá-
lasztási kampány során nagyon 
sokan, nagyonsokféleképpen 
fogalmazták meg a gondolata-
ikat, kritikáikat. Ugyanakkor én 
akkor örülnék nagyon, hogy ha 
azok a képviselő-jelöltek is el-
jönnének a fórumainkra, városi 
rendezvényekre és programok-
ra, akik nem kerültek be és el-
mondanák az elképzeléseiket. 
Ez a mi munkánkat is segítené, 
Csurgót előre vinné, és a csur-
gói lakosokat szolgálná. Hiszen 
adott esetben sokszáz ember-
től kaptak bizalmat, mégha az 
kevés is volt, ahhoz, hogy kép-
viselőként képviseljék a várost. 
Csurgó életét és fejlődését 
azonban nem csak képviselő-
ként lehet segíteni. 

Másrészt az alakuló ülésen 
az is elhangzott és jogszabályi 
kötelezettségünk is, hogy egy 
ciklusprogramot kell összeállí-
tani. Erre a képviselő-testület 
felhatalmazása értelmében hat 
hónapunk van. Tehát tényleg 
jó volna, hogyha olyan konkrét 
javaslatok jönnének, amelyek 
megvalósíthatóak. Hozzáte-
szem, hogy vannak olyan építő 
jellegű javaslatok, melyek ko-
molyan átgondoltak és melyek 
teljes mértékben támogatha-
tóak, de nem kell hozzá egy 
önkormányzat. Ha van olyan 
terület, ami az önkormányzatot 
érinti, vagy segíti, akkor abban  
együtt tudunk működni. Tehát 

örülnék neki, hogyha azok, akik  
most megjelentek a válasz-
tások előtt, a későbbiekben 
is részt vennének a közösségi 
életben.

A továbbiakban egy gaz-
dasági program kidolgozása 
fog megtörténni. Három olyan 
nagy irány van az elkövetke-
zendő időszakban, amit min-
denféleképpen szeretnénk 
végigvinni. Ezek a gazdaságfej-
lesztés, a munkahelyteremtés, 
valamint a szociális terület, 
amely a választási kampány so-
rán is többször előjött, és amit 
az elkövetkezendő időszakban 
mindenféleképpen kiemelten 
szeretnénk kezelni. A sport és 
a turizmus területén önkor-
mányzati részről már megtet-
tük azokat a lépéseket, ame-
lyek jó alapot adnak arra, hogy 
Csurgó városa és a térsége a 
turisztikai térképre felkerüljön. 
Várhatóan a következő évben a 
város nagy sport és turisztikai 
beruházása befejeződik, így 
ezt követően a szociális ágazat-
ra szeretnénk fókuszálni. Egy 
bentlakásos idősek otthonát 
szeretnénk ebben a ciklusban 
építeni, és ehhez kapcsolódó-
an kezdjük majd el a munkála-
tokat. Fontosnak tartom még, 
hogy a meglévő, megkezdett 
és elnyert pályázatainkat be-
fejezzük. Továbbra is igyekez-
ni fogunk jó együttműködést 
folytatni a helyi közösségekkel, 
civil szervezetekkel, valamint a 
határon átnyúlóan elsősorban 
a horvátországi településekkel 
igyekszünk még inkább erősí-
teni a kapcsolatot. A következő 
fokozat a gazdaság fejlesztése 
lesz, ugyanakkor nagyon fon-
tosnak tartom a továbbiakban 
is az intézményrendszereink 
folyamatos működtetését, le-
hetőség szerinti fejlesztését, 
valamint a város infrastruktu-
rális fejlesztését - összegezte 
Füstös János polgármester.

VK

2019. október 13-án tartották a helyi önkormányzati válasz-
tásokat. Csurgón az öt évvel ezelőtti statisztikához képest jóval 
magasabb volt az indulók aránya 2019-ben. A polgármesteri 
mandátum megszerzéséért 4-en, képviselő-jelöltként pedig 29-
en indultak. A választások eredményeként végül a település pol-
gármestere továbbra is Füstös János (911 szavazat, 51.32%, FI-
DESZ-KDNP) maradt. A Képviselő-testületbe jutott: Kozmáné Dr. 
Radák Edina (863 szavazat, 48.7%, Független), Szecsődi Istvánné 
(812 szavazat, 45.82%, FIDESZ-KDNP), Ilia Csaba (729 szavazat, 
41.14%, Független), Vargáné Hegedüs Magdolna (644 szavazat, 
36.34%, FIDESZ-KDNP), Vörös Mátyás (618 szavazat, 34.88%, FI-
DESZ-KDNP), Vassné Huszics Bernadett (554 szavazat, 31.26%, 
FIDESZ-KDNP) 

Újságunk Füstös János polgármestert kérte fel a választási 
kampány értékelésére.
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Október 30-án 17.00 órai 
kezdettel tartotta meg alaku-
ló ülését Csurgó Város Önkor-
mányzatának új képviselő-tes-
tület. Négy bizottságot hoztak 
létre, és egy gazdasági prog-
ram kidolgozásáról is döntöt-
tek.

Az alakuló ülésen elsőként 
Füstös János polgármester 
köszöntötte a jelenlévőket, 
melyet követően Keszericze 
Jenő Attila, a helyi választási 
bizottság elnöke ismertette a 
2019. évi önkormányzati vá-
lasztás végeredményét. Ezt 
követően a képviselő-testületi 
tagok, valamint a polgármester 
eskütételére került sor. A soron 
következő napirendi pontban 
Füstös János polgármester a 
ciklusprogramra vonatkozó el-
képzeléseiről elmondta: egy 
gazdasági program kidolgozá-
sa fog megtörténni hat hóna-
pon belül. Három olyan nagy 
irány van az elkövetkezendő 
időszakban, amit mindenféle-
képpen szeretnénk végigvin-
ni. Ezek a gazdaságfejlesztés, 
a munkahelyteremtés, vala-
mint a szociális terület, amely 
a választási kampány során 
is többször előjött, és amit az 
elkövetkezendő időszakban 
mindenféleképpen kiemelten 
szeretnénk kezelni. A sport és 
a turizmus területén önkor-

mányzati részről már nagyon 
sok mindent megtettünk. Meg-
tettük azokat a lépéseket, ame-
lyek jó alapot adnak arra, hogy 
Csurgó városa és a térsége a 
turisztikai térképre felkerüljön. 
Várhatóan a következő évben a 
város nagy sport és turisztikai 
beruházása befejeződik, így 
ezt követően a szociális ágazat-
ra szeretnénk fókuszálni. Egy 
bentlakásos idősek otthonát 
szeretnénk ebben a ciklusban 
építeni, és ehhez kapcsolódó-
an kezdjük majd el a munkála-
tokat. Fontosnak tartom még, 
hogy a meglévő, megkezdett 
és elnyert pályázatainkat be-

fejezzük. Továbbra is igyekez-
ni fogunk jó együttműködést 
folytatni a helyi közösségekkel, 
civil szervezetekkel, valamint a 

határon átnyúlóan elsősorban 
a horvátországi településekkel 
igyekszünk még inkább erősí-
teni a kapcsolatot. Szeptember 
hónapban egy újabb testvér-
várossal (Đurđevac) gazdagod-
tunk. Tehát még intenzívebb 
együttműködést szeretnénk 
kulturális, turisztikai téren, ren-
dezvényeken való megjelenés 
területén, illetve a következő 
fokozat a gazdaság fejlesztése 
lesz, mely azt gondolom egy ki-
csit távolabbi jövő, de minden-
féleképpen keressünk ennek a 
formáját. Ugyanakkor nagyon 
fontosnak tartom a továbbiak-
ban is az intézményrendszere-

ink folyamatos működtetését, 
lehetőség szerinti fejlesztését, 
valamint a város infrastruktu-
rális fejlesztését.

A korábbiakhoz hasonlóan 
ismét négy bizottságot hoztak 
létre. Az Ügyrendi Bizottság - 
amely az SZMSZ szerint 3 tagú, 
melyből 3 fő képviselő - elnöke 
Kozmáné Dr. Radák Edina lett, 
alelnöke Vörös Mátyás képvi-
selő, tagja Szecsődi Istvánné 
képviselő.

A Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottság - amely az SZMSZ sze-
rint 5 tagú, melyből 3 fő kép-
viselő, 2 fő külsős tag - elnöke 
Vörös Mátyás lett, alelnöke 
Kozmáné Dr. Radák Edina kép-
viselő, tagja Vargáné Hegedüs 
Magdolna képviselő; külsős 
tagjai: Fekete Istvánt és Rádics 
László.

A Szociális, Egészségügyi 
és Sport Bizottság - amely az 
SZMSZ szerint 5 tagú, mely-
ből 3 fő képviselő, 2 fő külsős 
tag – elnöke Szecsődi Istvánné 
lett, alelnöke Vargáné Hegedüs 
Magdolna képviselő, tagja Ilia 
Csaba képviselő; külsős tagjai: 
Szalai Józsefné és Kazinczy 
Enikő.

A Oktatási, Kulturális és Tu-
risztikai Bizottság - amely az 
SZMSZ szerint 5 tagú, mely-
ből 3 fő képviselő, 2 fő külsős 
tag – elnöke Vargáné Hegedüs 
Magdolna, alelnöke Szecsődi 
Istvánné képviselő, tagja Ilia 
Csaba képviselő; külsős tagjai: 
Simon Mihály és Márton-Szűcs 
Brigitta.

A bizottságok külsős tagja-
inak eskütételét az alpolgár-
mesterek megválasztása köve-
tett. A titkos szavazás azonban 
nem volt eredményes, így az 
alakuló ülésen nem választot-
tak alpolgármestereket.

Ezt követően a polgármes-
ter tiszteletdíjáról, valamint 
költségtérítésének megállapí-
tásáról döntöttek.

Végül a képviselők megsza-
vazták, hogy hat hónapon belül 
ki kell dolgozni a következő 5 
év városfejlesztési, gazdasági 
programját.

VK

Alakuló ülést tartott Csurgó új képviselő-testülete
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Csurgó Város Önkormányzatának új képviselő-testülete (balról jobbra): 
Szecsődi Istvánné, Ilia Csaba, Vörös Mátyás, Füstös János, Vargáné Hegedüs Magdolna, 

Vassné Huszics Bernadett, Kozmáné Dr. Radák Edina

Füstös János Csurgó Város polgármestere, 
polgármesteri eskütétel közben
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A Csurgó és Környéke októ-
beri melléklete ezúttal a híres 
csurgóiakat mutatja be. Mind-
azokat az embereket, akik ide 
születtek vagy ide sodort az 
élet, s alakították a várost és 
történelmét. Részt vettek a 
lakók mindennapjaiban és se-
gítették azt, vagy éppen hírét 
vitték Csurgónak az országban 
és a nagyvilágban. Elsősor-
ban nem a legismertebbeket 
szeretnénk bemutatni, mint 
például Csokonai Vitéz Mihály, 
hanem azokat a személyeket, 
akiket talán kevesebben ismer-
nek, emléküket csak egy szűk 
közösség őrzi. Természetesen 
a hely szűkössége miatt a tel-
jesség igénye nélkül kell ezt 
a felsorolást megtennünk, de 
igyekeztünk minden területet 
felölelni. 

Lángh Ferdinánd 
(1752-1820)

A Festetics-uradalom föld-
mérőjeként nagy része volt 
Csurgó mai városképének ki-
alakításában. Gróf Festetics 
György ugyanis őt bízta meg a 
város központi részének meg-
tervezésével. A korábban az 
Óvárosban megtartott vásáro-
kat áthelyezték egy központi 
helyre, így lett a Széchenyi tér 

a kirakodóvásárok, míg a Petőfi 
tér az állatvásárok helyszíne. 
Ehhez hozzákapcsolódott ter-
mészetesen a Csokonai utca, és 
majdnem a teljes Újváros (mai 
belváros) kialakítása. Az általa 
rajzolt térképek tanúsága sze-
rint megtervezte a somogyud-
varhelyi rétek lecsapolását és 
a Kanizsa-patak szabályozását 
is. 1820-ban hunyt el, az övé a 
legrégebbi sírhely az újvárosi 
temetőben. A már megkopott 
betűk szerint 46 éven át látta 
el munkáját.

Soltra Alajos 
(1826-1891)

Szolgadiákként tanult a 
csurgói gimnáziumban. Deb-
recenbe kerülve szintén a sa-
ját erejéből tartotta fenn ma-
gát.1836-ben nevelő lett pár 
évig. Segédlelkészi, majd lel-
készi tanulmányokat folytatott, 
és orvosi diplomát is szerzett. 
Ráckevén szolgált református 
lelkészként és orvosként is 
ismert volt. Több nyelven be-
szélt, sokat jótékonykodott, 
támogatta a szegényeket. 
Végrendeletében vagyonát 
jótékony célokra ajánlotta fel: 
nem felejtkezve el az „első os-
koláról” a csurgói református 
gimnáziumra 30 ezer forintos 
alapítványt hagyott a szegény 
sorsú diákok támogatásának 

céljából. 

Baksay Sándor 
(1832-1915) 

1839-ben kezdte meg ta-
nulmányait a csurgói reformá-
tus gimnáziumban. A teológi-
át Kecskeméten végezte, és 
ott, valamint Kiskunhalason 
kezdett el tanítani. Kunszent-
miklósra került református 
lelkésznek. 1904-től a Du-
namelléki református egyház-
kerület püspöke volt egészen 
haláláig. Számos elbeszélése 
(Gyalogösvény, Szederindák, 
stb.), regénye (Dáma) jelent 
meg. Műfordításai közül a leg-
ismertebb Homérosz Iliásza (a 
hexametereket a magyarhoz 
közelebb álló rímekben for-
dította). Egyik példaképének 
a gimnázium tanárát, Sarkady 
Károly alsoki lelkészt tekintet-
te, csurgói emlékei pedig sok-
szor visszaköszönnek alkotása-
iban. Csurgón a kultúrapártoló 
Baksay Sándor Alapítvány őrzi 
és ápolja az emlékét. 

Bódizs Mózes 
Az 1848-49-es szabadság-

harc utáni években megszűnt 
a robot, és 1856-ban elkezdték 
kimérni a földeket. Bizonyos 

okokból kifolyólag egyre zsu-
gorodtak a területek, ahogy 
haladtak a földmérők. Bódizs 

Mózes jobbágybíró ezen annyi-
ra felháborodott, hogy elindult 
Bécsbe a császárhoz. A legen-
dák szerint nagy sikert aratott 
az udvarban, ahol fénykép is 
készült róla. Utóbbit két lánya 
vele együtt temette el, és csu-
pán másolat maradt fenn róla. 
Panaszával viszont csak annyit 
ért el, hogy kárpótlásul kes-
keny dűlővel egészítették ki az 
érintettek földjeit. „Sikertelen” 
útja után lemondott tisztsé-
géről, és saját gazdaságának 
irányításával foglalkozott egé-
szen haláláig.

Reményi Samu 
(1851-1935)

Ritter Samu néven szüle-
tett, nevét később változtatta 
meg. Eredetileg épület-üve-
ges és üveg kiskereskedő volt. 
Somogy vármegye első tűzol-
tó egyesületeként 1874-ben 
megalakult a Csurgói Önkén-
tes Tűzoltóegylet, amelynek 
élére 1879-ben nevezték ki. A 
kisvárosi tűzoltók készenlété-
ről tartott előadást 1896-ban 
a millenniumi országos köz-
gyűlésen. 1899-ben az ő szor-
galmazására alapították meg 
a Somogyvármegyei Tűzoltó 
Szövetséget, aminek első elnö-

MILLENNIUM

Híres csurgóiak
„Csurgó társadalma pedig érezze meg, hogy felejthetetlen azok emlékezete, akik szívük 

melegségével, lelkük nemességével példaadóak voltak életükben.” 
Dr. Écsy Ödön István (1939) 1

Lángh Ferdinánd sírköve
 az újvárosi temetőben 

(www.somogyitemetkezes.hu)

Soltra Alajos sírja Ráckevén 2018-ban 
(www.wikimedia.hu)

Baksay Sándor emlékműve 
(www.kozterkep.hu)

Bódizs Mózes 
(CsVHGy Fotótára)
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ke is lett. Az 1900-as évek ele-
jén nézeteltérések alakultak ki 
az egyletben, így lemondott. 
Érdemei elismeréséül 1906-
ban örökös tiszteletbeli pa-
rancsnoki tisztséget kapott. Az 
I. világháború bevonulásai és 
parancsnokváltásai miatt ide-
iglenesen visszatért posztjára. 
83 évesen hunyt el, a zsidó te-
metőben nyugszik. 

Dr. Éhn Kálmán 
(1864-1936)

Az orvosi diploma megszer-
zése után hazatért, Csurgón lett 
orvos, a későbbiekben egész-
ségügyi főtanácsosnak nevez-
ték ki. A református gimnázium 
és a Tanítóképző intézeti orvosi 
tisztségét is ellátta, felügyelte 

a diákok étkeztetését, szállá-
saik állapotát. Az I. világhábo-
rú idején ő volt a Vöröskereszt 
kórházának vezetője, és később 
ő szorgalmazta már országgyű-
lési képviselőként az I. világhá-
borús emlékmű felállítását. A 
Tanítóképzőben Mohar József 
igazgatósága alatt egészség-
tant tanított, mint óraadó ta-
nár. Hosszú évekig szerkesztő-
je, majd főszerkesztője volt a 
Belsősomogy c. lapnak. Halála 
után Széchenyi téri házát a re-
formátus gimnáziumra hagyta, 
hogy a rászoruló diákoknak in-
gyenes szállásként szolgáljon. 
Az újvárosi temetőben családi 
sírboltban nyugszik. 

Longauer Imre 
(1905-1973)

1928-ban szentelték pappá. 
Siófokon, majd Nagykanizsán 
volt hitoktató, káplán és kór-
házlelkész. 1933-ban érkezett 
Csurgóra, ahol a református 
gimnázium és a Tanítóképző 
hitoktatójaként is dolgozott. 
Feladatai között szerepelt az 
újvárosi katolikus templom fel-
építése, amelynek felépítésé-
ről 1927-ben döntött a város. 
Havi bérét ajánlotta fel „alap-
nak”, amely aztán az országos 
felajánlások, adakozások révén 
nemsokára több ezer pengőre 
növekedett. Az építkezés ide-
je alatt az újvárosi temetőben, 
a Hochreiter kriptában misé-
zett. Gyűjtésének, fáradhatat-
lan munkájának köszönhetően 
1935-ben felszentelték a Jézus 

Szíve templomot. 1939-ben 
áthelyezték Nagykanizsára, 
majd Darányba, Kaposvárra, 
Kisgörbőre, végül Ajkára, ahol 
egészen haláláig a kerület es-
pereseként szolgált. 

Dr. Écsy Ödön István 
(1896-1969)

Csurgón érettségizett, föld-
rajz-természetrajz szakos tanár 
szeretett volna lenni. Közép-
iskolai önképzőköri munkái 
miatt végül magyar-latin-gö-
rög nyelv-és irodalom szakra 
vették fel. Tanulmányait az I. 
világháború szakította félbe, 
sebesülten, betegen tért haza. 
Az egyetemet csak 1920-ban 
tudta befejezni, és ugyaneb-
ben az évben meg is kezdte a 
tanítást a gimnáziumban, ké-
sőbb a pécsi tankerületben 
szakfelügyelő is lett. 1946-ban 
igazgatónak nevezték ki. Szer-
kesztője volt a Belsősomogy c. 
lapnak, és ebben jelentek meg 
novellái. Epigrammáit a Feste-
tics-kapun és a Csokonai-pa-
don is olvashatjuk. 1954-ben 
került Szigetvárra, ahol tanár-
ként dolgozott haláláig. 

Kelecz József 
(1895-1969)

Gyerekként tanulta ki a pász-
torkodást édesapja mellett, aki 
Frigyes főherceg topolováci 
(Horvátország) birtokán dolgo-
zott. Egészen fiatalon lett ura-

dalmi kiscseléd. Topolovácról 
Kaszóra, majd Gánába kerültek, 
apja mellett kezdett el faragni, 
itt készítette első furulyáját is. 

Csurgóra az 1940-es években 
költözött családjával. Szaba-
didejében, vagy kint az álla-
tok mellett a legelőn szívesen 
faragott furulyát, cifrabotot, 
faszobrokat, utóbbiakat a ter-
mészet ihlette. Szívesen hívták 
zenélni a környékre, jó kapcso-
latot ápolt például Jankovics 
Imre berzencei dudással is. 
Nyugdíjas korában is dolgozott 
az állatok mellett, 74 évesen 
érte a halál. Együd Árpád és Ol-
svai Imre néprajzkutatók révén 
fennmaradtak az általa énekelt 
népdalok és furulyán előadott 
dalai. 

Együd Árpád 
(1921-1983)

A Magyar Testnevelési Főis-
kolán végzett tanárként, és on-
nan került Csurgóra a Csokonai 
Vitéz Mihály Gimnáziumba. 
Nem csak tornát, de táncot is 
tanított, majd bekapcsolódott 

Reményi Samu 
(www.somogy.hu)

A Vöröskereszt Egyesület Kisegítő 
Kórházának karácsonyi csoportképe. 

Középen Dr. Éhn Kálmán. 
(CsVHGy Fotótára)

Longauer Imre 
(www.holmi.nagykar.hu)

Dr. Écsy Ödön István 
(www.pim.hu)

Együd Árpád 
(www.somogy.hu)

Kelecz József a családjával 
(CsVHGy Fotótára)
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a néprajzi gyűjtőmunkába. Jó 
barátságot ápolt a Honisme-
reti Szakkört megalapító Papp 
házaspárral, helyi népművé-
szekkel, énekesekkel, néptán-
cosokkal. A környék néprajzá-
nak gyűjtése az ő nevéhez 
fűződik. 1963-ban Siófokra 
kerül tanárnak, majd Marcaliba 
múzeumigazgatónak. 1970-től 
Somogy megye néprajzával 
foglalkozott, mint a megyei 
múzeum igazgatóhelyettese. 
Váratlan halála megakadályoz-
ta abban, hogy anyagát tovább 
gyarapítsa. 

PETLÁNOVICS ESZTER

Felhasznált irodalom:
Baksay Sándor. Web: http://

www.csurgo.hu/hu/turizmus/
c s u r g o - b e m u t a t k o z i k / h i -
res-csurgoiak

Bódizs Mózes. Csurgó Város 
Helytörténeti Gyűjtemény Adat-
tára.

Csurgó és Környéke XXI. év-
folyam, 2012. november szám. 

Dr. Horváth József: Csurgó 
monográfiája. Csurgó Város Ön-
kormányzata, Csurgó, 2009.

Dr. Éhn Kálmán. Web: http://
www.csurgo.hu/hu/turizmus/
c s u r g o - b e m u t a t k o z i k / h i -
res-csurgoiak

Dr. Écsy Ödön István. Web: 
http://www.csurgo.hu/hu/tu-

rizmus/csurgo-bemutatkozik/
hires-csurgoiak

Együd Árpád. Web: http://
smmi.hu/egyud/cv.php

Együd Árpád. Web: http://so-
mogy.hu/eletrajzok/egyud-ar-
pad.html

Együd Árpád. Web: htt-
ps ://www.arcanum.hu/hu/
online-kiadvanyok/Lexiko-
n o k - m a g y a r - e l e t r a j z i - l e -
x i k o n - 7 4 2 8 D / e - e - 7 5 3 0 E /
egyud-arpad-75351/

Kelecz József. Csurgó Város 
Helytörténeti Gyűjtemény Adat-
tára.

Lángh Ferdinánd. Web: www.
somogyitemetkezés.hu/

Longauer Imre. Web: http://

www.ujsziv.hu/index.php/fili-
ak-2/korhaz-kapolna

Longauer Imre. Web: http://
holmi.nagykar.hu/ 

Reményi Samu. Csurgó Város 
Helytörténeti Gyűjtemény Adat-
tára. 

Somogyi Néplap, 1958. ápri-
lis 22. (15. évfolyam, 94. szám)

Szabó Sándor: Baksay Sán-
dor pedagógiai hitvallása. Web: 
http://real-j.mtak.hu/11307/5/
mrefnev_2005_7_8.pdf

1.) Vargáné Hegedüs Mag-
dolna: Temetői csendben… In: 
Csurgó és Környéke XXI. évfo-
lyam 2012. november p. 7.

Leszálló esten

Félhomályban ülök az ablak alatt.
Ráspoly fogaikkal őrlik
lelkemet a gondolatok.

A sötétség ereszkedő hangyái
fekete hátukon nyelik el a nap 

utolsó fényeit, lassan, hogy 
időt nyerjen a létidőtlen.

Emlékezek elmúlt eseményekre,
érzések kötődnek dolgokhoz,

dolgok követik az élményeket.
Sok az ismeretlen egyenlet,

talán a végeredmény ugyanaz.
A megoldások duzzadó hógolyóként 

gördülnek végig az ismeretlen alkonyon.

A leszálló esten átszitáló hangok
ereszkednek, mint morzsák kéklő bársonyon,

hullanak fel és le – el nem érve
a semmit, feledve a valóságot, hogy

a felébredés kínpadján
sírva öleljék a másnapot.

Kinti zaj, fiatal lánykacaj
szűrődik be a térről, kisgyerek
zakatol műanyag járgányán.

Táncoló labdák, pattognak a lábán 
és az aszfalton, hallgatom kábán.

Harsány lett az est, lemenőben a nap,
vöröslő korongja nem siet, lesi

a zsibongó életet, s visszakacsint
sugárzó teste elmerül, 

egy valószerűtlen némaságban.

Büki Imre
2019.09.08.

Az olajfák felett

Unott ünnepek és jeles hétköznapok,
befedik álmodat a kínos hajlamok.

Fáradtan vánszorgó ködfehér nappalok,
ónosan lehulló fagyos bánatok,

zúzmaraként, ereszről lecsorgó, didergő hajnalok.

Betöltik életed a mindennapok,
a siratófalnál megrekedt sóhajok.

Olajfák susognak a kiáltó csendben, 
megtartva a titkot a Gecsemáni kertben. 

Ecettel kínálnak, csak legyél már szomjas.

Bottal vernek az igaz szóért,
felmagasztalnak a hazugságért,

ha nem állsz sorba, gyáva kántálóként,
kiállsz a jóért?

Mehetsz a keresztfáért!

A könnyek sohasem siratnak,
a könnyek sohasem nevetnek,

szíved hangjára, egyszer csak peregnek
a nyelvek, csak fecsegnek.

Színtelen gondolkodás tetemein vijjogó
hollóként, násztáncot lejtenek!

Kevés már ide az atyai pofon,
halva született gyermek az anyai szó!
A kések villannak, a kések leszúrnak,

az emberek nevetnek, a könnyek kihullnak!
Az olajfák felett némán, titokban.

Büki Imre
2013.03.10.
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Temetői csendben…

Halottak napja táján 
megélénkülnek a temetők. 
Vannak sírok, melyeket népes 
család vesz körül, de vannak 
magányosan álló obeliszkek és 
sírkövek is, amelyekre vésett 
nevek életének és halálának 
történéseit már a feledés ho-
málya veszi körül.

Egy ilyen szürke sírkő ma-
gasodik a József Attila utcai te-
metőben, rajta a felirattal:

PLACHNER LÁSZLÓ VOLT 
BUZSÁKI PLÉBÁNOS
1867-1921

Majd a Somogy Temetkezés 
adatbázisában a következőket 
olvashatjuk Plachner Lászlóról: 
„1867. október 22-én szüle-
tett Csurgón Plachner Nándor 
gyógyszerész és Huszár Teréz 
szülőktől. A gimnázium I-VI. 
osztályát Nagykanizsán a pia-
ristáknál, a VII.-VIII. osztályát 

Csurgón végezte, és 1885-ben 
érettségizett. Pappá szentelték 
1890. június 27-én. 1890-től 
káplán Szentbalázson, 1892-
től Nemesviden, 1894- től 
Csurgón, 1895-től Zalaszegvá-
rott, 1899-től Csatáron, 1900-
tól Somogyvárott, 1904-től 
Kéthelyen. 1904. szeptember 
14-én zsinati vizsgát tett. Ide-
iglenes adminisztrátor Bu-
zsákon, 1911-től plébános. 
1912-től a somogyvári kerület 
helyettes esperese. 1921. júni-
us 5-én agyonlőtték.”

Plachner László korai tragi-
kus haláláról részleteket a Za-
lai Közlöny 1921. júniusi szá-
mában olvashatunk: „Elfogták 
a buzsáki plébános gyilkosát” 
címmel. Az írásból megtud-
hatjuk, hogy Plachner László, 
buzsáki plébános egy lako-
dalomból tért haza s az úton 
egy kőkereszt mögül lelőtték. 
A tettes elmenekült és hiába 
kutattak utána, kézrekeríteni 
elsőre nem sikerült. Azonban a 
nyomok a helyi Ivancsics kocs-
mároshoz vezettek, aki az elő-
ző évben erősen gyanúsitható 
volt a plébános gabonájának 
felgyújtásával.

A nyomozás lefolytatására 
megérkeztek a budapesti ál-
lamrendőrség detektivjei, akik 
kiderítették, hogy az orvgyil-
kosságot valamiféle személyes 
indítatásból valóban a buzsáki 
Ivancsics kocsmáros a 18 éves 
fia segítségével követte el.

Ezt a hírt erősti meg a Csur-
gó című hetilap 1921. június 
19-i száma is, melyből továb-
bi részletként megtudhatjuk, 

hogy Ivancsics János kocsmá-
ros a fia segítségével egy ház-
hely kimérésből adódó vita mi-
att előre kitervelt módon hátba 
lőtte a plébánost.

Az 54 éves Plachner László 
holttestét családja Csurgóra 
hozatta, hogy szülőföldjén, 
szülei közelében pihenve lel-
jen örök nyugalomra. Temeté-
se nagy részvét mellett ment 
végbe, melyen megjelentek 
a térség, Buzsák és a megye 
magasrangú egyházi és világi 
előljárói is.

Ugyanis a Plachner csa-
lád tagjai rendkívül ismertek 
voltak megyeszerte. Plachner 
László édesapja, Plachner Nán-
dor 1856-tól gyógyszertárat 
üzemeltett Csurgón. Egy 1870. 
évi gyógyszertár-vizsgálati 
jegyzőkönyvből kitünik, hogy a 
helyszínen járt megyei főorvos 
meg volt elégedve a gyógyszer-
tárral: „A gyógyszertár mind a 
gyógyszerek mennyisége és 
minősége, mind a megkivánt 
felszereltsége tekintetében ki-
fogástalannak találtatott.”

Plachner Nándor 1894-
ben egyik alapító tagja volt a 
református gimnáziumban a 
szegény sorsú diákok megse-
gítésére létre hozott Ifjúsági 
Segítőegyesületnek.

Plachner László bátyja, Pla-
chner Sándor 1857-ben szüle-
tett Csurgón. 1883-ban végzett 
a budapesti jogi egyetemen, és 
Csurgón, mint közigazgatási 
gyakornok kezdte el működé-
sét. 1887-ben már a Csurgói 
járás szolgabírói tisztjét is 
ellátta. 1897 és 1904 között 

a Lengyeltóti, 1905 és 1907 
között pedig a Kaposvári járás 
főszolgabírája volt. 1908-tól 
1913-ban bekövetkezett ha-
láláig vármegyei főjegyzőként 
dolgozott. 

A Plachner család otthona, 
Plachner László szülő háza az 
akkor Fő tér, ma Széchenyi tér 
17. szám alatt volt. Korabeli le-
írások szerint a család felvilá-
gosult szellemiségű barátaival 
együtt nagy társasági életet 
élt. Jótékonyan támogatták a 
különböző oktatási, szociális 
és kulturális célú egyesülete-
ket, rendezvényeket. A valaha 
nagyhírű család csurgói emlé-
keztetét azonban ma már csak 
egyetlen szomorú emlékű sírkő 
jelzi. 

November 2. Halottak napja. 
Emberek sokasága a temetők-
ben. Emlékeznek. Gyertyákat 
gyújtanak. Sírkövekről neve-
ket olvasnak. Aztán másnaptól 
Dzsida Jenő soraival: „…min-
den újra csendes, és álmodik a 
temető.”

VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA

Plachner László sírköve

Plachner Sándor

Igényeljen Csurgó Kártyát és éljen a kedvezményekkel!
Elfogadóhelyek és a kedvezmények mértéke:

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

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

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

Alig múlt egy éve, hogy 
a 100 évvel ezelőtti szomo-
rú események felidézésével 
emlékezetünk a Nagy Háború 
történéseire. Az 1914 és 1918 
között lezajló események nem 
csak a harctereken, hanem a 
Hátországban, így Csurgón is 
nyomot hagytak az itt élő em-
berek életében.

A Nagy Háború idejében a 
katonák családtagoktól való tá-
volléte, a szeretet hiányérzete, 
a testi és a lelki gyötrelmek, a 
halál közelségének okán sok-
szor átértékelődtek az emberi 
kapcsolatok. A saját otthon 
utáni vágy különösen fontos 
szerepet kapott az akár több 
éve távol lévő magányos kato-
nák, foglyok életében. Sokfé-
le formában, történeteken és 
képeken keresztül láthattuk 
a hátországot és a harctere-
ket, a besorozott fiúkat-férfi-
akat, szüleiket, feleségeket, 
özvegyeket és gyermekeket, 
árvákat. Halált, hazatérést és 
sok-sok fájdalmat, könnyet és 
gyászt.

Ez a történet a háború bor-
zalmai, a hátország szenve-
dései mellett egy család tör-
ténetén keresztül mégis az 
életet, az élet, a család boldog-
ságos pillanatait tárja elénk. 
Azt, hogy miként született sze-
relem, majd házasság egy ma-
gyar hadifogoly és egy orosz 
leány között, több ezer kilomé-
terre a magyar hazától.

Berkes Károly, a Berzence 
melletti Bocskádon született 
1884. október 17-én, mivel 
édesapja uradalmi erdészként 
itt teljesített szolgálatot.

Mint hadköteles fiatalem-
ber, miután megkapta háborús 
behívóját, és hamarosan az 
orosz harcterekre került, ahol 
a déli részeken, a Kaszpi tenger 
környékén 1916 táján fogság-
ba esett. 

Fogva tartása során ismer-
kedett meg a Dolzsankában, az 
1895. augusztus 8-án született 

Chilykov (kissé magyarosítva: 
Xilkova) Máriával, egy cukrász 
család csinos leányával. Az így 
egymásra talált fiatalok között 
minden bizonnyal nagy volt a 
szerelem, amely így áthágta a 
nyelvi, vallási és kulturális kü-
lönbözőségeket, és a harcban 
szemben álló népek közötti fe-
szültségeket is.

A fiatalok 1918. szeptember 
5-én az Azovi tenger partján 
lévő Jejszk városában házassá-
got kötöttek. 

Első gyermekük, az 1919-
ben született Olga sajnos 6 hó-
napos korában meghalt. Azon-

ban egy év múlva, 1920-ban 
megszületett második gyerme-
kük, Szirotta Szergiusz. 

Berkes Károly minden bi-
zonnyal vágyott vissza Magyar-
országra, hiszen feleségét és 
kisfiát az 1920-as évek elején 

csak egy látogatás, majd visz-
szatérés ígéretével tudta ma-
gával hozni Csurgóra. Hajóval 
és vonattal tették meg a több 
napos utat, amíg haza értek. 

A rövid látogatás ígérete 
ellenére többet nem tértek 
vissza Oroszországba. A fiatal 
feleség, bár élete végéig fájlal-
ta, de soha nem láthatta többé 
szülőhazáját.

Berkes Károly miközben el-
végezte a pápai kertész iskolát, 
a Csurgói Állami Tanítóképző 
Intézetben, mint kertész került 
alkalmazásba.

Itthon további nyolc gyer-
mekük született, így összesen 
kilenc gyermek nevelkedett 
az orosz-magyar házasságban, 
ahol a származás, a nemzetiség 
soha nem jelentett problémát. 
Mária asszony rendre megta-
nult magyarul, és gyermekeit is 
igaz magyarnak nevelte.

Berkes Károly később, 
1936-ban népes családjának 
máig álló szép családi házat 
épített Csurgón, az akkori ne-
vén Lengyár, ma József A. u. 7. 
szám alatt.

Az orosz lányból kiváló 

magyar anya lett. Nagycsalá-
dos édesanyaként átvehette a 
„Sokgyermekes Magyar Anyák 
Szent István Napi Kitünteté-
se” mozgalom keretében a sok 
gyermekes anyáknak járó ki-
tüntetést és pénzjutalmat.  

Miután Csurgón megszűnt a 
tanítóképző, a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter 1933 
szeptemberétől Berkes Károlyt 
a győri tanítóképzőbe, szintén, 
mint kertészt helyezte át. Mi-
után nyugállományba vonult, 
még továbbra is családjáért 
dolgozott. Családi házában ve-
gyeskereskedést nyitott. Ber-
kes Károly azon szerencsések 
közé tartozott, akik túlélve a 
harctereket és fogságot, bol-
dog házasságban, szép, népes 
családja körében élhette meg 
az öregkort.

Az iszonyatos családi, tár-
sadalmi veszteségekkel járó 
Nagy Háborút a Nagy Emberek 
hatalmaskodó politikája idézte 
elő. 

Ezzel szemben a Berkes Ká-
roly – Xilkova Mária házaspár-
nak jelenleg 15 unokája, 21 
dédunokája és 11 ükunokája 
életével – létével hírdeti a Kis 
Emberek békébe, jövőbe vetett 
hitét és bizalmát. Az országok 
háborúzhatnak, de a szeretet-
nek nincs határa!

VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA

Egy szerelem és egy család története 
a Nagy Háború viharában

Berkes Károly a bevonulása 
elötti időkben

A 9 gyermekes Berkes család

Berkes Károly és Chilykov 
Mária esküvői képe
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November – Movember

Az ősz beköszöntével több figyelemfel-
hívó kampány is életre kel. Míg az október 
a mellrák elleni kampány hónapja, addíg 
novemberben a férfiak egészségére figyel 
a világ. Az Ausztráliából indult Movember 
mozgalom arra ösztönzi a férfiakat, hogy 
ebben a hónapban ne borotválkozzanak. 
Növesszenek bajuszt vagy szakállt, és ez-
zel hívják fel férfitársaik, valamint a höl-
gyek figyelmét is a prosztatarák-szűrővizs-
gálat és a prevenció fontosságára. 

A prosztatarák, a férfiak második legy-
gyakrabb rosszindulatú daganata, évente 
csak magyarországon négyezer új beteget 
regisztrálnak. Harmaduk meg is hal, pedig 
az idejében feismert daganat gyógyítható! 

Mindenkinek van egyéni felelőssége 

abban, hogy önmaga és szerettei részt 
vegyenek a meghirdetett szűrővizsgálato-
kon, panaszok esetén pedig elvégeztessék 
azokat a kivizsgálásokat, amelyek bárki 
számára ingyenesen elérhetők. 

A férfiak ügyesek, bátrak és erősek a 
mindennapi munka során, sajnos azonban 
ritkán, sokszor pedig már csak akkor kere-
sik fel orvosunkat, ha baj van.  A legérin-
tettebbek az 50 év feletti férfiak, de a szű-
rővizsgálatokat a szakemberek véleménye 

szerint nem lehet elég korán elkezdeni. 
Ehhez szükségszerű egyfajta egészségtu-
datosság, amelyet alulról építkezve kell 
elkezdeni. Így a prevenció főként a fiata-
labb korosztálokat szólítja meg. Mindezt 
teszik találó szlogenjeikkel: „Hozd el apá-

dat is!”, „Növessz bajuszt, Ments Meg egy 
Manust!”. Felhívás arra, hogy a férfiak is 
előtérbe helyzzék saját egészségüket. 

Maga szűrővizsgálat, amelyet már 40 év 
felett ajánlanak az orvosok évente egyszer 
elvégeztetni, egy vérvétellel kezdődik, 
amely során a vér PSA (prostata specifi-
kus antigén) szintjét mérik. Ez egy olyan 
mutató, amelynek értéke kórós esetben 
magas. Két csepp vér, csak egy kicsi kelle-
metlenség ahhoz képest, amit meg lehet 
vele előzni! Esetleges pozitív eredmény 
után kerül sor az urológiai és egyéb vizs-
gálatokra.  

A korai diagnózis a kulcsa a rák sikeres 
kelezésének, a korai stádiumban felfede-
zett prosztatarák jó eséllyel meggyógyít-
ható. Ugyan az újabb onkológiai gyógy-
szerek révén az előrehaladott stádiumban 
felfedezett prosztatarákot is egyre hosz-
szabb időn át uralni tudják, ám ekkor a 
reális cél már nem a gyógyítás, hanem az 
életminőség és az életkilátások javítása. 

A Movember mozgalomhoz évek óta 
Csurgói KK csapata is csatlakozott. Kézi-
labdásaink megnövesztett bajusszal hívják 
fel szurkólóik és családtagjaik figyelmét a 
szűrővizsgálatok fontosságára. 

BV

Forrás: 
1. Nemzeti Rákregiszter statisztika 

http://stat.nrr.hu/
2. Mi is az a Movember? https://

www.mentsmanust.hu/movember/
3. Fotó: Szabados Árpád https://

www.facebook.com/csurgoikk/photos/a.8
48428915172962/2478284675520703/
?type=3&theater

4. Magyar Rákellenes Liga: Hogyan 
javíthat egy rákbeteg férfi az életkilátásain? 
https://rakliga.hu/blog/2019/10/28/ho-
gyan-javithat-egy-rakbeteg-ferfi-az-elet-
kilatasain/?fbclid=IwAR1ubeX9j1X6eis-
B a D H X S z 6 d f 2 y x G 2 Ta j a 6 S Y i l G Q y y -
lzS79om6t2Aof9Nw

5. Mit tegyünk a magunk édelmé-
ben a prosztatarákkal szemben? http://
daganatok.hu/prosztatarak/mit-te-
gyunk-a-magunk-vedelmeben-a-proszta-
tarakkal-szemben
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Október hónap a korosz-
tályos magyar bajnokságok 
kezdésének ideje a judóban. A 
diák A- és B-korosztályok (ti-
zenegy-tizenkét évesek) küz-
delmeire Kecskeméten került 
sor.

A régi uszoda medenceteré-
ben nyolcvan klub háromszáz-
ötvenhét versenyzője lépett 
tatamira, hogy megküzdjön a 
magyar bajnoki címekért, il-
letve a támogatási pontokat 
érő első-hetedik helyekért. A 
Nagykanizsai TE 1866 judo-
szakosztálya mindkét korosz-
tályban képviseltette magát, 

összesen öt fővel – két ezüs-
térem, egy ötödik, egy hetedik 
és egy kilencedik helyezés a 
mérleg.

A diák A-korcsoportos fiúk 
között Kovács Ákos (35 kg) a ta-
valyi ezüstérem után jó formá-
ban, két biztos győzelemmel 
a háta mögött állt fel a döntő 
mérkőzésre, amit pillanatnyi 
figyelemkihagyás miatt elve-
szített, így ebben az évben is 
az ezüstérem jutott számára. 
Szeghy Tamás (45 kg) a legné-
pesebb létszámú súlycsoport-
ban az első meccsét hosszabbí-
tásban nyerte meg, a következő 

két mérkőzését elveszítette, 
így a kilencedik helyen vég-
zett. Nagy Adrián Vajk (+66 kg) 
tizenhárom fős mezőnyben, két 
győzelem után a döntőben ve-
reséget szenvedett, nem tudta 
megvédeni tavalyi bajnoki cí-
mét, a második helyen végzett.

A diák A-korcsoportos lá-
nyok között Balogh Janka (50 
kg) az első mérkőzésén a tava-
lyi bajnokkal (a klub volt judo-
kájával) kezdett, alulmaradt, a 
vigaszágon pedig nem tudott 
győzni, a hetedik helyen vég-
zett.

A diák B-korcsoportos lá-
nyok között Gombor Alexandra 
(+49 kg) ígéretesen rajt, egy 
győztes meccs után két vere-
séggel a pontszerző ötödik he-
lyen végzett.

„Az eredménypontok alap-
ján a harminckettedik helyen 
végzett csapatunk a nyolcvan 
klubot számláló mezőnyben – 
értékelt Mester Józsefné edző. 
– A bajnokság eredménye nem 
teljesen tükrözte a felkészülés 
alatti kemény munkát. Ketten a 
döntő pillanatban nem tudtak 

igazán koncentrálni, így bajno-
ki címüket veszítették el, mind-
emellett mindkettőjük maga-
biztos mérkőzéseken jutottak 
el a döntőig. Tamás mentálisan 
nem volt helyen ezen a napon, 
így hosszú győzelmekkel teli út 
után nem tudta beteljesíteni 
álmát, hogy bajnok, illetve baj-
noki dobogós lehessen.

A két lány a csurgói kihe-
lyezett tagozatban sportol, és 
először lépett tatamira ilyen 
megmérettetésű versenyen. A 
lányok kevesebb edzésszám-
mal készülhettek, kevesebb, 
kisebb létszámú versenyen 
vettek részt, és még nem elég 
akarnokok a küzdelmekben. 
Összességében nem rossz 
eredmény, amit elértek, de az 
elvárásnak csak részben tudtak 
eleget tenni. Az érmeseknek 
és a helyezetteknek is gratulá-
lunk, további eredményes ver-
senyzést kívánunk!”

Felkészítő edző: Mester Jó-
zsef, Mester Józsefné, Mester 
Marcell

JUDOINFO.HU

Két NTE-érem a magyar bajnokságon

ADAMA Megyei 1.Felnőtt:
2019.09.28.(szombat):Csurgói TK-Magyaregres SZ.E.:1-2(1-1)
csurgói gólszerző:Kovács Krisztián 20'.
2019.10.06.(vasárnap):Somogysárd SE-Csurgói TK:10-3(5-2)
csurgói gólszerzők:Pákai Gergő 3',Kovács Krisztián 38'(bűntető-
ből);64'.
2019.10.12.(szombat):Csurgói TK-Balatonkeresztúr KSK:1-2(1-1)
csurgói gólszerző:Markos Péter 69'.
2019.10.19.(szombat):Segesdi SE-Csurgói TK:3-1(1-0)
csurgói gólszerző:Markos Péter 61'.

Megyei U-19(Ifi):
2019.10.06.(vasárnap):Somogysárd SE-Csurgói TK:4-1(2-0)
csurgói gólszerző:Katona Dániel 71'.
2019.10.12.(szombat):Csurgói TK-Balatonkeresztúr KSK:2-2(0-1)
csurgói gólszerző:Jandzsó Gábor 85',Kuti Ferenc 86'.
2019.10.19.(szombat):Segesdi SE-Csurgói TK:0-8(0-4)
csurgói gólszerzők:Huszka Ferenc 8',71',Varga Zoltán 33',Losonczi 
Dávid 36',Tóth Dániel 38',80',Hadi Szabolcs 82'.

Megyei U-16 Dél:
2019.10.05.(szombat):Csurgói TK-Kadarkút KSK:4-5(2-2)
csurgói gólszerzők:Varga Zoltán 6',Magyarósi Martin 39',Kovács 
Ervin 65',Péntek József 75'.
2019.10.09.(szerda):Nagybajomi AC-Csurgói TK:8-2(3-1)
csurgói gólszerző:Görcsi Milán 41',88'.
2019.10.20.(vasárnap):Csurgói TK-Segesdi SE:14-2(5-2)
csurgói gólszerzők:Varga Zoltán  7',9',35',46',50',58',60',62',70',77
', Melles Márk 28',Görcsi Milán 30',Magyarósi Martin 61'.

Megyei U-14 Dél:
2019.09.27.(péntek):Igal SE-Csurgói TK:11-0(3-0)
2019.10.04.(péntek):Csurgói TK-FC Barcs:0-9(0-5)
2019.10.20.(vasárnap):Kadarkút KSK-Csurgói TK:3-5(2-4)
csurgói gólszerzők:Zakócs Szilveszter 20',Radák Barnabás 
27',Schumann Áron 33',35',Kőszegi Ákos 57'.

HAJRÁ CSURGÓ!!! HAJRÁ CSURGÓI TK!!!

Csurgói TK októberi meccseredmények

FÜSTÖS LÁSZLÓ 
foci-hírszerkesztőhttps://www.facebook.com/mindorokkecsurgohttp://hajra-csurgo.mozello.hu
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24-17-re hét góllal győztük 
le az NBI/B nyugati csoportjá-
ban versenyző somogy megyei 
alakulatot.

Csapatunk kemény véde-
kezéssel és szép támadási 
megoldásokkal a félidőtől ma-
gabiztosan kézben tartotta a 
mérkőzést.

Ezzel egy klubtörténelmi re-
kordot is sikerült megdönteni, 
hiszen legutóbb közel 22 éve 
1997. november 10-én győz-
tük le őket.

A sporttörténelem mindig 
tartogat számunkra meglepe-
téseket, így volt ez a mostani 
hétvégén is.

1997. november 10-én volt 
legutóbb csurgói győzelem, 
amikor az NBII Dél-nyugati cso-
portjában a Csurgói NKK csapa-
ta találkozott az újonv Nagya-
tádi VSE csapatával Csurgón.

A másnapi Somogyi Hírlap 
beszámolója szerint az őszi 
szezon zárófordulójában a 
legerősebb összeállításában 
tudott pályára lépni a csurgói 
együttes.

Az előzetes várakozásoknak 
megfelelően a haziak maga-
biztos győzelmet arattak a sok 
hibával játszó újonc Nagyatádi 
VSE ellen. 

A győztes csurgói csapat 
játékoskerete: Ráskó (kapus) - 
Foszák, Szabó Á.(7), Hosszú, Ba-
logh P. (9), Szabó G. (9), Balogh 
V. (1), Csere: Jancsi (2) Edző: 
Határ György

Csurgói NKK - Nagyatádi VSE 
28-19 (13-10)

2019. október 26-án ismét 
esélye nyílt klubunknak le-
győzni a Nagyatádot, a kiemel-
kedően magas 400 fős csurgói 
nézőközönség előtt.

A csurgói csapat a Scholtz 
(kapus) - Simsik, Hanusz, Már-
czy, Vukcevic, Takács, Orsós 
felállásban kezdte a mérkőzést.

Gyengén kezdtük a mérkő-
zést az ötödik percben 1-3-ra 
vezetett az ellenfél, ám a tizen-
keddik percben már 3-3 volt az 

állás, csurgói részről Márczy, 
Hanusz és Simsik voltak ered-
ményesek.

A huszonegyedik percig fel-
váltva estek a gólok, illetve fel-
váltva estek a rontott lövések 
is.

A mérkőzés tizennegyedik 
percétől azonban csapatunk 
vezetett hol döntetlen volt.

A huszonnyolcadik perc-
től már átvettük a vezetést és 
előbb 10-9-re majd 13-10-re 
vezettünk a feliődben.

Kellettek Scholtz védései is 
ahhoz, hogy növelhettük elő-
nyünket.

Márczy Tekla öt, Simsik Cy-
ntia négy gólt szerzett az első 
félidőben, védekezésben Vuk-
cevic, Hanusz és Scholtz telje-
sítménye emelhető ki.

A második félidő szerencsé-
re úgy folytatódott ahogy az 
első bejeződött és stabil 2-3 
gólos csurgó vezetés alakult ki.

Ezt a vezetést folyamatosan 
tudtuk tartani és a 42. percre 
18-14-es négy gólos csurgói 
előny volt már.

Simsik Cyntia 40 másodper-
cen belül két gólt is szerzett.

Scholtz Andrea védései egy 
picit alábbhagytak, így Mato 
Matijevic csurgói vezetőedző 
Kiss Orsolyát hozta be a csur-
gói kapuba.

Az ötvenegyedik percben 
20-17-re vezettünk, amikor 
Pap Mercédesz szerzett egy 
szép átlövést a csurgóiaknak 
négy gólosra növelve az előnyt.

Ezt követően Kiss Orsolya 
parádézott a csurgói kapuban 
akinek nem lehetett szinte gólt 
lőni - tíz perc alatt hat lövésből 
ötöt hárított!

Bár a különbség tovább nő-
hetett volna, sok támadásunk 
kimaradt, Pap Mercédesz át-
lövésből és Simsik Cyntia be-
törésből és büntetődobásból 
voltak eredményesek, így tud-
tuk növelni hét gólosra a csur-
gói előnyt.

Védekezésünk a Vukcevic.

Hanusz párosra és Orsós Ale-
xandra stabil védekezésére 
alapult.

A játékvezető páros több 
furcsa és érthetetlen döntése-
ire a csurgói közönség hangos 
kiabálásokkal válaszolt.

A második játékrészben el-
lenfelünk 7 gólt tudott nekünk 
lőni és a mérkőzés utolsó tíz 
percében nem tudtak betalálni 
a csurgói kapuba.

A második félidőben maga-
biztosan uraltuk a mérkőzést 
és végig stabil vezetéssel hét 
gólos győzelmet arattunk!

A mérkőzés lefújásának pil-
lanatában nagy öröm volt a 
400 fős (!) közönség soraiban 
a Sótonyi László Sportcsarnok-
ban és a pályán is!

Ezúton is külön köszönjük 
két elszánt dobos csurgói szur-
kolónknak akik hatvan percen 
át bíztatták csapatunkat és 
minden bizonnyal ők voltak a 
nyolcadik csurgói játékos a pá-
lyán!

Ez nagyon sokat jelentett!
A mérkőzés érdekességei 

között elmondható, hogy közel 

22 éve győztük le a Nagyatád 
együttesét és akkor is 13-10-re 
vezettünk félidőben ellenük.

Az akkori győztes csurgói 
csapat kapusa Ráskó Anna, je-
lenleg klubunk technikai ve-
zetője és U13-as csapatának 
edzője.

1997-ben győztes csapat-
tag volt Balogh Veronika is, kö-
zel 22 évvel később a mostani 
győztes csapat tagjai között 
pedig ott volt lánya Hanusz 
Boglárka is, aki három gólt 
szerzett.

A legutóbbi 2018. május 
18-i Csurgói NKC - Rinyamen-
ti KC mérkőzésen mostani 
edzőnk Mato Matijevic ült a 
Nagyatád kispadján, akkor 21-
28-ra hét góllal maradtunk 
alul, most pedig mi győztünk 
hét góllal győztünk Matoval.

Fontos és szép klubtör-
ténelmi nap volt szombaton 
Csurgón, ennek emlékét sokáig 
megőrízzük!

CSNKC.HU

Klubtörténelmi mérföldkő: 22 év után legyőztük a Nagyatádot!

Csurgó és Környéke - Közéleti és 
kulturális lap 

Megjelenik:
minden hónap negyedik hetében

Lapzárta:
minden hónap 20-án!

Kiadja: 
IMCOM Marketing és Szolgáltató Bt.

Felelős kiadó: 
Szabó Balázs - ügyvezető

Levélcím: 
8840 Csurgó, Kossuth L. u. 1.

Telefon: 
+36 30/480 2046  

Email cím: 
csurgo.es.kornyeke@gmail.com

Főszerkesztő: Szabó  Balázs
Szerkesztők: Balogh Veronika, 
Ferletyák Zsanett, Vukk Kata-
lin, Vargáné Hegedűs Mag-
dolna 

csurgo.hu/csurgoeskornyeke

Cs   rgó és Környéke

Elérhetőek Csurgón az alábbi 
helyeken: 
egyházak, általános iskolák, 
középiskolák, óvodák, Csokonai 
Közösségi Ház, Városi Könyvtár, 
Posta, Széchenyi téri újságos.

Küldjön hírt!
Juttassa el hozzánk észrevételét, 
osszon meg érdekességeket, küld-
jön híreket! 
Levélcím: 8840 Csurgó, Kossuth 
L. u. 1.
Telefon: +36 30/480 2046  
Email cím: csurgo.es.kornyeke@
gmail.com 
 

A Csurgó és Környéke 
Közéleti és kulturális lap 

2019/10. száma a Nemzeti 
Kulturális Alap támoga-

tásával valósult meg.



CSURGÓI IPARI PARK
A hely, ami lendületbe hozza cégét

Polgármesteri

KÖSZÖNTŐ
Csurgó Város Polgármestereként és Csurgó 
Város Önkormányzata nevében tisztelettel és 
szeretettel köszöntöm a kedves olvasókat és 
érdeklődőket!
Engedjék meg, hogy pár mondatban bemutas-
sam a Csurgói Ipari, Logisztikai és Innovációs 
Parkot, amely 2000-ben nyerte el az ipari park 
címet.
Az ipari parkot a térség iparának fejlesztése 
érdekében hoztuk létre a város nyugati oldalán. 
Teljes területe körülbelül 6,2 hektár. A fejlesz-
tések előkészítése és az építési beruházások 
megvalósítása érdekében megalapítottuk a 
teljes mértékben önkormányzati tulajdon-
ban álló Csurgói Ipari Park Kft-t. A kitűzött 
céloknak megfelelően jelenleg egy sikeres 
beruházás megvalósítása van folyamatban, 

amelynek köszönhetően az ipari park belső út-
jai, csomópontjai és közműhálózata, továbbá a 
közúthálózattal való összekötése épül ki.
A beruházások eredményeképpen Csurgó város-
ban olyan befektetési potenciállal rendelkező 
terület jön létre, amely alkalmas a vállalkozások 
letelepedésére. A betelepülő vállalkozások nem 
csupán kedvezményes áron juthatnak majd 
területhez, hanem az ipari park nyújtotta előnyök 
számos további gazdasági és együttműködési 
lehetőséget is teremtenek számukra.
A város polgármestereként bízom abban, hogy 
az ipari park fejlesztésével hozzá tudunk járul-
ni a térség gazdaságának erősítéséhez, a válla-
lkozások növekedéséhez és a munkahelyterem-
téshez.

Csurgói Ipari Park Kft. / The Csurgó Industrial Park
Telefon/phone: +36 82/471 388, +36 70/313 8834

E-mail: ipcsurgo111@gmail.com

CSURGÓ IPARI PARK            A hely, ami lendületbe hozza cégét
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A Csurgó és Környéke Közéleti és kulturális lap 2019/10. száma 
a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósult meg.


