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Összetartozás és persze
összefogás — ez segített 

Falujárás volt Advent
második vasárnapján

Tóth Flóra Nagyrécse
Tóth Bori Nagykanizsa

E néven hivatalosan 1909 óta tartják
nyilván a Sümegtől alig két
kilométerre, a Kovácsi-hegy lábánál
elterülő községet. Korábban Csehi
vagy Püspökcsehi néven is említették,
ám több ilyen is volt a szomszédos
megyékben, ezért vált szükségessé a
megkülönböztetés. A település neve
először a XIV. században Chehy, majd
Cheh alakban bukkant fel. Előfordul
Ukkcheh alakban is, ami az
Ukk-nemzetségre utal. 

Első papját a krónika 1334-ben említi;
középkori temploma egykor a mai
helyén állt. Iskolájáról az írás a XVIII.
század végén tudósít, már két
tantermesként jelölve. Az épület még
bő száz évet szolgált, mert a 69.
Falujárás vasárnap kora délutáni
nyitórendezvényének is teret adó
iskola elődje – két tanteremmel –
1905-ben készült el. Az épület 1945-től
folyamatosan bővült, s vált 8
tantermessé Fazekas József
irányításával, aki 1931-től 45 éven át
tanítóként, igazgatóként meghatározó
alakja volt az intézménynek és a
településnek.

Alakja máig elevenen él az
emberekben, és az iránta érzett
tisztelet jeleként 1997 tavasza óta nevét
viseli az iskola, ahová napjainkban 132
tanuló jár. Miközben a környéken több
iskola működik, nincsen csehi lurkó,
aki más településre járna, sőt 42
diákjuk a közeli városból érkezik, ami
szintén megerősíti, nem volt túlzó a
megállapítás: szakmailag topon van a
fiatal szakemberekből álló, évek óta
változatlan összetételű pedagóguskar. 

– A Jóisten mindenkit ilyen munka-
és lakóhellyel áldjon meg, ahol az
embert befogadják, segítik –
fogalmazta meg érzéseit Szabóné
Nagy Erzsébet igazgatónő, aki végzős
főiskolásként került az akkor még csak
74 tanulót fogadó iskolába. - Kötelez
minket ez a légkör, hogy ebből a
figyelemből, szeretetből visszaadjunk
a diákoknak is. Rendszeres
programokat szervezünk a
gyerekeknek, senki nem marad ki,
mindenkinek megkeressük az

egyéniségéhez illő elfoglaltságot -
árulta el az egyik titkot. Így aztán jut
minden diáknak sikerélmény: részt
vesznek tanulmányi és
sportversenyeken, kulturális
bemutatókon. 

Remélhetőleg ez sokáig így is marad,
mármint az iskola, mert a
folyamatosan szigorodó feltételek
mellett mind nagyobb terhet jelent
fenntartása. Különösen, hogy óvoda,
kultúrház, körjegyzőség is szerepel a
sümegcsehi intézmények sorában. 

Szerencsére szabálysértés ritkán ad
munkát, abból is inkább a kisebb
lopások fordulnak elő. Talán annak
köszönhetően, hogy a falu nyugalmát
negyedik éve polgárőrök vigyázzák.
Induláskor 46-an léptek be a Kulcsár
Attila vezette egyesületbe, amely ma
már szolgálati autóval is rendelkezik -

köszönhetően az önkormányzat
támogatásának is.   Szolgálati körzetük
nemrég kiegészült a szomszédos, 90
lakosú Döbröcével, ahol sok idős
ember él egyedül. Így főleg
nyugdíjfizetés idején tüntetik ki
figyelmükkel a kisközséget, hogy
elriasszák a rossz szándékú
idegeneket. A korábban pezsgő életű,
ma kevés fiatalnak otthont adó
csendes falucska jövőjét termálkútja
lendítheti fel. Klujber József döbröcei
polgármester elsősorban gyógyászati
kezelésekre alkalmas, igényes
rekreációs központról szövöget
terveket, mert tudja, a környék nagy
fürdőivel nem konkurálhatnának.

Remélhetőleg ez sokáig így is marad,
mármint az iskola, mert a
folyamatosan szigorodó feltételek
mellett mind nagyobb terhet jelent

fenntartása. Különösen, hogy óvoda,
kultúrház, körjegyzőség is szerepel a
sümegcsehi intézmények sorában. 

Szerencsére szabálysértés ritkán ad
munkát, abból is inkább a kisebb
lopások fordulnak elő. Talán annak
köszönhetően, hogy a falu nyugalmát
negyedik éve polgárőrök vigyázzák.
Induláskor 46-an léptek be a Kulcsár
Attila vezette egyesületbe, amely ma
már szolgálati autóval is rendelkezik -
köszönhetően az önkormányzat
támogatásának is.   Szolgálati körzetük
nemrég kiegészült a
szomszédos, 90 lakosú
Döbröcével, ahol sok idős
ember él egyedül. Így főleg
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18»

Kiss Tamás Szerkesztő

Nagykanizsán a szolgálat munkatársai
2006 szeptemberétől, a helyi
önkormányzattal egyetértésben
kezdték meg a szenvedélybetegek
közösségi ellátását. 

– A Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Nagykanizsai Csoportja keretében
működő intézményünk neve Fogadó,
mely munkánk lényegét kívánja
érzékeltetni – vélekedett a
pszichoszociális szolgálatot vezető
Leposa Gáborné Simon Szilvia, aki
szerint a valamilyen szenvedéllyel élő
emberek, házastársaik, s gyermekeik
számára egyaránt fontos a
problémájuk komolyan vétele,
segítségkérésük, változtatásra való
igényük elfogadása. – Segítő
intézményünk kialakításánál
figyelembe vettük a könnyen,
önkéntesen, ingyen, s akár anonim
módon történő hozzáférhetőséget, és
persze a kliens állapotából, helyzetéből
kiinduló tevékenységet. 

Nem egészségügyi intézményként
működünk – bár kapcsolatban állunk
többel is –, s a helyi sajátosságokhoz és
igényekhez igazodva, a
professzionalitás és az önkéntes
munka sajátosságainak ötvözésével
dolgozunk. Jelenleg Kiskanizsán, a
templom melletti közösségi házban
van az irodánk, de az egészségügyi és
szociális osztályon keresztül is bárki
felveheti velünk a kapcsolatot. 

A közösségi szenvedélybeteg ellátás
célja, hogy az általa gondozott kliensek
teljes jogú tagjai maradjanak a
társadalomnak, illetve
reintegrálódjanak a közösségbe. A
gondozás, a pszichoszociális
rehabilitáció és tanácsadás minden
formáját akár a szenvedélybeteg
otthonában, akár önszerveződő és
terápiás csoportok keretében is
biztosítja. 

S hogy miben nyújtanak segítséget a
klienseknek? Egészségi és pszichés
állapotuk javításában.
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GGaazzddáállkkooddááss ééss 
vváárroossffeejjlleesszzttééss
Újabb körben tárgyalt a
képviselő-testület a tegnapi soros
ülésen a fejlesztési koncepció szerint
létesítendő élményfürdő és ötcsillagos
szállodakomplexum megvalósításáról,
befektetői prezentáció alapján.
A pályázó referenciák bemutatásával
is körvonalazta azokat a szándékokat,
hogy a beruházás megfeleljen a város
igényeinek: a szálláshelyek ötcsillagos
kategóriával a minőségi kínálatot
szélesítsék, az élményfürdő a
vendégkör előtti teljes
nyitottsággal bővítse a
fürdőhelyi szolgáltatásokat.
Más is elhangzott.  A pályázó
referenciák bemutatásával is
körvonalazta a szándékokat.

Pénzügy

MMuunnkkaalleehheettőősséégg
aa rráásszzoorruullóókknnaakk
A város lakosságát szolgálva, piaci
értéken számítva 16,5 millió forintnyi
munkát végeztek el az elmúlt kilenc
hónapban azok a többnyire hátrányos
helyzetű emberek, akiknek a Kontakt
Humán Kht. pályázati források
felhasználásával biztosított kereseti
lehetőséget.
Aladi Gusztáv ügyvezető igazgató a
közhasznú társaság e tevékenységét
inkább missziónak, semmint üzleti
vállalkozásnak tartja, és szavaiból
kiderül az is: örömök és
gondok egyaránt kísérik a
munkájukat. Aladi Gusztáv
ügyvezető igazgató a közhasznú
társaság e tevékenységét inkább
missziónak tartja.

Éppen ezért sokan közülük hosszú
évek óta visszatérnek hozzánk, s
öröm rajtuk segíteni.
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IIssmméétt ccssúúnnyyáánn
kkiikkaappootttt aa ZZTTEE
Szeretem ezt a társaságot, a
máltaiakhoz egyébként szoktam jönni.
László 1994-ben volt először
elvonókúrán, s azóta többször is. Volt
úgy, hogy két évig nem ivott, aztán
visszaesett. – A rendőrségről 1991-ben,
34 éves koromban rúgtak ki, majd
asztalos voltam a bútorgyárnál, de az
meg tönkrement. Azután már nem
tudtam kifizetni az albérletet, így
kerültem 2000-ben a
hajléktalanszállóra - mondta az elvált
László, aki hajdan jó
anyagi körülmények
között élt. – A
máltaiaknál dolgoztam. Szeretem ezt a
társaságot, a máltaiakhoz egyébként
szoktam jönni.

Sport, 1»

Az állatok is segítsére szorulnak ilyenkor, a kép Szentendrén készült Fényképezte: Tóth Flóra

Az év hetilapja


