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Elhunyt Dr. Soós
Gyula

Gyermekeink
egészsége

Igazi turisztikai vonzerőt
jelenthet Csurgó számára
a május 5-én, csütörtökön
átadott történelmi park. A
közel 600 millió forintos
fejlesztés során fa várat
építettek, valamint vendéglátó-és szálláshelyeket
is kialakítottak. Az idegenforgalmi beruházás munkahelyeket is teremt, valamint hozzájárul a város
megtartóerejének
növeléséhez is - hangzott el az
ünnepélyes átadón.
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Lapzárta minden hónap 20-án!
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Elérhetőek Csurgón az alábbi
helyeken:
egyházak, általános iskolák,
középiskolák, óvodák, Csokonai
Közösségi Ház, Városi Könyvtár,
Posta, Széchenyi téri újságos.

AKTUÁLIS

Interaktív történelmi park kalauzol 3. OLDAL
a honfoglaló magyaroktól egészen
az ország három részre szakadásáig
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Elhunyt Dr. Soós Gyula állatorvos, több cikluson keresztül Csurgó Város
képviselője és Csurgó Város Pro Urbe díjasa
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy életének 65. évében elhunyt Dr. Soós Gyula állatorvos, több cikluson keresztül
Csurgó Város képviselője és
Csurgó Város Pro Urbe díjasa.
Dr. Soós Gyula Csurgónagymartonban született 1951-ben.
Ahogy ő emlékezett vissza iskolás éveire: „Az elemi alsó
osztályait még a nagymartoni
koedukált, egytantermes iskolában éltem át gyermekkorom
csodálatos és megtartó falujában Nagymartonban.” 1961ben a felső tagozatot a csurgói
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában kezdte el. Egész életére meghatározó élményt jelentett, útmutatást adott számára
a Nagyságos Fejedelem egyénisége. Az iskola névfelvételének

50. évfordulójára, 2005-ben
megjelent visszaemlékezés-kötetében ezt így fogalmazta
meg: „Az utcai főbejáraton bemenve, felmentem a lépcsőn
és az emeleten a feljáróval
szemben a falon egy tekintélyt
parancsoló, csodálatos, lenyűgöző arckép fogadott, akiről
csak később tudtam meg, hogy
a nagyságos fejedelem, a kurucok fejedelmének arcképe. Ezt
a képet sosem tudtam kitörölni
emlékezetemből. Végig kísérte
életemet és cselekedeteimet,
gondolataimat.” Közéleti, képviselői munkáját ez az önmaga
által is folytonosan hangoztatott „kurucos”, az egyéni utat is
végig harcoló magatartás jellemezte.
Középiskolai tanulmányait

a Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnáziumban folytatta.
Hatszor, megbízó fölénnyel választották meg települési önkormányzati képviselőnek. Az
első önkormányzati ciklusban
Szászfalvi László alpolgármestere volt. Harcos elszántsággal
végezte közéleti szereplését.
Mindig is lokálpatrióta volt,
védte, felkarolta a helyi értékeket, szenvedélyesen érvelt
a zöldterületek védelméért.
Elkötelezett elszántsággal kutatta településünk múltját, óvta
annak történelmi és természeti értékeit. Neki köszönhetjük
több nevezetességünket, úgy
mint a városközpontban található Székelykaput, Demeter
István alkotását, az 1956-os
emlékművet és a Petőfi téri Sza-

badnak született (Anya gyermekével) című szobrot, valamint a
Szentlélek templom, a Máriás
kút és a Városi Múzeum sorsa is
mindig első volt számára. Több
írásos helytörténeti munkája is
megjelent, mint pl. Az ezeréves
végvár Csurgó című mű, mellyel
a csurgói történelmet örökítette meg és adta át a fiatal nemzedék, az utókor számára.
Mindezek fényében 2014ben Csurgó Város várossá válásának 25-ik évfordulóján
Csurgó Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Csurgó
Városért Pro Urbe díjat adományozott Dr. Soós Gyulának.
Dr. Soós Gyulát április 30-án,
szombaton 11 órakor, Csurgónagymartonban helyezték örök
nyugalomra.
CSÉK

Éremeső a csurgói XIX. Nemzetközi Borversenyen
2016. március 23-án, Prof. Dr. Bagdy
Emőke tartott előadást a csurgói Csokonai
Közösségi Házban délután 5 órai kezdettel.
A XIX. Csurgói Nemzetközi Borversenyt
2016. 03.19-én, a Csurgói Csokonai Borlovagrend és a Marcali Hegyközség közös
szervezésében a Fehér-ló vendéglőben
tartották meg. Házigazda városunk Csurgó, a Dél-Balatoni Borvidékhez tartozik. A
borvidéket három körzetre osztották: Balatonlellei körzet, Kaposi körzet, és a Marcali
körzet, melyhez Csurgó is tartozik.
A versenyre sokan neveztek külföldről is a boraikkal, Erdélyből: Balavásárról,
Kendről, Kelementelkéről, Horvátországból: Durdevácról, Molvéról, Vrsarról, Momjanról, Groznjanról, Porecsből az Istriáról a
boros gazdák. A magyarországi területekről Csurgóról, Iharosból, Iharosberényből,
Letenyéről, Vízvárról, Somogycsicsóból,
Kéthelyről, Nagyatádról, Gyékényesről,
Esztergomról, Gyöngyösről kaptunk borokat. A fehérborból 74, a rozé borból 8, a
Az EMMI által kiírt „Határtalanul”
pályázatra az Eötvös iskola is adott
be pályamunkát, mellyel nyert is. Az
intézmény 7. osztályos tanulói május
hónapban utaznak Erdélybe 5 napos
tanulmányi kirándulásra.
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Vörösborból 32. Összesen 114 fajta bort
kellet a szakmai zsűrinek elbírálni.
A zsűri tagjai Koltai Ferenc, Komáromi
Ferenc, Trunkó Ferenc, Faragó József,Vass
László, Smidéliusz Zoltán, Miklós Gyula,
Szabó Zsolt, Brüll Sándor. A munkát három,
háromtagú bizottságokban végezték el,
Az eredmények a következők: fehérborból 11 okleveles, 18 bronz, 27 ezüst,
18 arany minősítést kapott. Vörösborból
4 okleveles, 16 bronz, 8 ezüst, 4 arany minősítést kapott. Rozéborból 1 okleveles, 1
bronz, 2 ezüst, 4 arany minősítést kapott.
Ezen eredmények tudatában elmondható, hogy a 2015-ös év a szőlészet borászat tekintetében jó év volt. Azok a szőlőtermelők, akik a szüret időpontját nem a
szőlő cukortartalmához igazították, hanem
a savak kialakulásához, azok borai harmonikusak és a zsűri előtt szép eredményeket
hoztak.
Kevés volt az erjesztési, kezelési, tárolási borhiba. Ez köszönhető annak a munkának, melyet a Csurgói Borbarát Kör több

mint tíz éve végez.
Ezt megelőzően 2016. 03. 04-én, a 20.
alkalommal Balavásárhelyen megrendezett Kisküküllő menti Szőlészeti Társulás
borversenyén vett részt a csurgói Csokonai Vitéz Mihály borlovagrend 5 tagja is.
A borverseny 245 mintát neveztek a helyi
és vidéki, valamit magyar borászok. A csurgóiak közül Ács Ferenc és Molnár János
ezüst, Faggyas József és Ureczky Attila
arany és ezüst érmet is kapott.
A borászattal foglalkozók számára a
nehéz és gondos munka mellett, fontos
visszajelzés a borversenyeken történő
tapasztalat csere, megmérettetés és értékelés. Az eredmények fontosak a boros
gazdák számára, hiszen kollégáik objektív
véleménye, a bírálók tanácsai arra ösztönzik őket, hogy a sikerek mellett továbbra
is minél jobb, tetszetősebb, piacosabb és
minőségibb borokat állítsanak elő.
ILIA CSABA - VARGÁNÉ
HEGEDŰS MAGDOLNA

AKTUÁLIS
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folytatás az első oldalról

hangsúlyozta: - Csurgó óvárosának a közepén vagyunk, egy
árpád-kori templom mellett
vagyunk és azt gondolom, hogy
egy ilyen 1000 éves örökségnek a középpontjában lehet a
jövő 1000 évről is álmodni.
A fejlesztés során az egykori
TSZ épülétéből egy
21 ágyas szálláshelyet alakítottak
ki valamint konferencia- és kiállítóteret építettek.
Az új létesítményt
pedig élettel is
megtöltenék, így a
kézműves foglalFoTÓ: Szabó Balázs

Igazi turisztikai vonzerőt jelenthet Csurgó számára a május 5-én, csütörtökön átadott
történelmi park. A közel 600
millió forintos fejlesztés során
fa várat építettek, valamint
vendéglátó-és szálláshelyeket
is kialakítottak. Az idegenforgalmi beruházás munkahelyeket is teremt, valamint
hozzájárul a város megtartóerejének növeléséhez is - hangzott el az ünnepélyes átadón.
Nyolc hónap alatt teljesen
megújult Csurgó történelmi
óvárosa. A Szentlélek-templom környékén lépcsők és
járdák is épültek valamint a
jövőben utcabútorok teszik
hangulatosabbá a környékét.
Az átadón Szászfalvi László a
térség országgyűlési képviselője a felújítás jelentőségét

FoTÓ: Szabó Balázs

Turisztikai komplexummal bővült Csurgó Óvárosa

ket. Itt egy Szent István
szoborral és egy kisebb
térrel találkozhatunk. A
harmadik megálló a Johanniták kora, amihez a
Szentlélek templom is
szorosan kapcsolódik. A
díszburkolatú Johannita tér központjában egy
korhű lovag szobra kapott helyet. A negyedik
pont a tatárjárás korát idézi a látogató elé.
A Szentlélek templom kertjéből áthelyezett „Máriás-kút legendája” emlékoszlop ide lett áthelyezve, mellette egy satírozó tábla a gyerekeknek, mely a legenda
jelenetét örökíti meg. Az ötödik állomáshely az Árpád-ház kihalásának állít emléket. Itt egy mészkőtáblába vésett családfa
segítségével ismerteti meg a látogatókkal
a királyi ház rövid történetét.
Következő megálló a Lovagkor nevet
kapta. A lovagkornak emléket állító történelmi állomáson Toldi Miklós fából faragott
FoTÓ: Szabó Balázs

Interaktív történelmi park kalauzol a
honfoglaló magyaroktól egészen az
ország három részre szakadásáig

A volt sajtüzem területén kialakított
tanösvény 10 különböző interaktív állomással várja a tanulni vágyó látogatókat,
amelyek a honfoglaló magyaroktól egészen az ország három részre szakadásáig
röviden bemutatják a magyar történelem nevesebb eseményeit. Valamennyi
állomás kitér a helytörténeti oktatásra is.
Az első állomás a honfoglaló magyarokat mutatja be, a szemléltetést segíti, egy
6 m átmérőjű mini jurta. A következő állomás két részből áll, amely Szent István
korának, az államalapításnak állít emlé-

kozások és régi mesterségek
bemutatására is lehetőség lesz.
Füstös János, a település polgármestere a turizmus fellendülését reméli a beruházástól:
- Összesen 535 millió forintos
támogatást kaptunk az Európai Uniótól és a saját forrással
együtt közel 600 millió forintos fejlesztést tudtunk megvalósítani, de tulajdonképpen
egy történelmi park jött létre,
10 állomáshelyből álló történelmi park a Honfoglalástól az
ország 3részre szakadásáig.
A beruházás nem csupán
egy turisztikai attrakció, hanem
munkahelyeket is teremt a te-

lepülésen. Ráadásul egy ilyen
turisztikai komplexum befektetőket, vállalkozókat is a településre vonzhat - hangsúlyozta
a városvezető.
L. Simon László, kulturális
örökségvédelemért és kiemelt
kulturális beruházásokért felelős államtitkár, pedig azt
hangsúlyozta: nemcsak az ide
érkező vendégeket, hanem a
helyieket is kiszolgálja a történelmi park. - Egy nagyon klassz
kis tematikus parkkal, egy favárral bővült ez az egész rész,
tehát turisztikai szempontból
és a helyi gyerekek játszási,
foglalkozási lehetősége szempontjából is egy értékes ingatlannal bővült Csurgó város
közössége.
A csurgói városvezetés abban bízik, hogy a beruházásnak
köszönhetően egész évben érkeznek majd vendégek a településre. Ehhez természetesen
a színes programokat is biztosítanak majd.
SZB
Forrás: http://www.somogytv.
hu/cikkek/114526/

szobrát helyezték el, amint a petrencés
rúddal éppen Buda felé mutat. A szoborközlésben egy ún. panorámaforgató játék
került elhelyezésre. A hetedik állomás a
mezővárosok életébe enged betekintést
nyerni. A korabeli vásárt megelevenítő bódék és vásárosok fogadják a vendégeket.
Nyolcadik állomás a Mátyás-korának emléket állító történelmi megálló egy nagyméretű palánkvár tornyokkal, gyilokjáróval,
kapuval. A vár közepére egy reneszánsz
kutat szimbolizáló téglaépítmény került.
Utolsó előtti megálló a Dózsa-féle parasztfelkelés korát eleveníti meg. Létrehozásra került egy földdomb, melynek tetején
egy kétszeres nagyítású fából készült trón
kapott helyet, háttámláján Dózsa György
megégetését ábrázoló középkori metszet
„másolatával”. A trón körül leszúrt kapák,
sarlók és zászló szimbolizálják a parasztfelkelést. A földdombra golyóvár szerűen
lehet feljutni. Utolsó rész az ország három
részre szakadását mutatja be, mely egyben
élő honfoglalóként is funkcionál.
CSÉK
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Fókuszban a tehetségek
neken zajlottak és a diákok Nagyváthy-tallérokat kaptak a programokon való részvételért.
A Nagyváthy János életéről szóló prezentációs vetélkedő már csütörtökön lezajlott, de érdekes programokból így sem
volt hiány. Míg az aulában a szónokverseny és természettudományos vetélkedő
zajlottak, a B épület emeletén az Egészség
utca nyitotta meg kapuit az érdeklődők
számára. Itt relaxációs foglalkozás, vérnyomás- és vércukorszint-mérés, salátabár és
számos érdekes előadás várta a vendégeket, tanárokat és diákokat. A rajz- és fotópályázatra készült alkotásokat szintén az
aulában állították ki.
Az uszoda újra megtelt erre a délelőttre, hiszen rengetegen voltak kíváncsiak a
vizes váltó versenyre. Néhányan itt, mások pedig a sportcsarnok focimérkőzésein
szurkoltak az osztálytársaiknak.
Az iskola gondoskodott az energiapót-

Ünnepi felolvasó est a
Költészet Napján

Szakadék Csurgó határában

FoTÓ: Szabó Balázs

Április 11-e a költészet napja. 2016ban azonban ez a nap többet jelentett a
csurgói Kolping Nagyváthy János Középiskola tanulóinak, ugyanis az előző évekhez
hasonlóan ismét megrendezésre került a
tanév egyik legizgalmasabb eseménye, a
Nagyváthy- Nap. Idén az egészséges táplálkozás és a 111 éve ezen a napon született József Attila volt a két fő téma.
Reggel nyolckor az aulába belépve hatalmas tömeg fogadta az érkezőket, a diákok ugyanis itt kezdték a napot egy rövid
regisztrációval, melyet egy ünnepélyes
megnyitó követett.
Vargáné Nagy Viola igazgatónő ünnepi
köszöntője után Szabó Sándor volt igazgató és a Baksay Alapítvány elnöke bemutatta a 2016-os Nagyváthy-Antológiát. Beszédében kiemelte a tehetséggondozás és
a költészet fontosságát, valamint iskolánk
ifjú költőit, íróit méltatta.
A NaNa programjai különböző helyszí-

Ünnepi felolvasó estet tartottak április
11-én, a Költészet Napja alkalmából Csurgón.
A Csokonai Közösségi Ház Kupola termében Viola Ernő az Oktatási, Kulturális
és Turisztikai Bizottság tagja köszöntötte
a megjelenteket. Beszédében a költészethez fűződő élményeit osztotta meg, valamint költők, írók gondolatain keresztül
közelítette meg a vers, művészet, s a költészet sokszínű értelmezését.
A köszöntőt követően átadták a Csokonai Közösségi Ház versíró pályázatának
díjait. 14 éves korig 3. Horváth Bence: A
bulldog; 2. Csillag Virág: Anyunak; 1. Mód
Virág: Állati szeretet. 14 éves kortól 3.
Mayer Tibor: Életképek; 2. Telkes Beáta:
Mosolyogj; 1. Balogh Veronika: Félek.
Az ünnepség további részében a Csokonai Irodalmi Kör verseivel, a Harmónia
Énekegyüttes pedig énekeivel színesítette
a kulturális rendezvényt.
SZB
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Sok szó esik mostanában a szélsőséges
időjárásról, a klímaváltozásról. Természetesen fel kell figyelnünk rá, de tennünk is
kell a kivédéséért. Csak nehogy azt gondolja valaki, hogy régebben nem voltak
hatalmas, napokig tartó esőzések, vagy éppen hosszú, forró nyarak. 1963 augusztusában Csurgón 204, 1966 júniusában 206
mm eső esett, sokkal több, mint az ítéletidőnek kikiáltott idei februárban.
Az utóbbi öt évben két rendkívül csapadékos esztendő is volt Megdöbbentő
felvételeket láthattunk vízmosásokról,
szakadékokról. Kicsiben, évente már többször is tanúi lehetünk Csurgó és Porrogszentkirály között a Pirító- part kopásának.
Gyermekkoromtól jól ismerve a helyszínt,
már 17 éve szóvá tettem. A Somogyi Hírlap
1999. július 22-i számában „Fogy a Pirító-domb” címmel írtam.
Az utóbbi hetek esői kikezdték a Csurgó
és Porrogszentkirály közötti Pirító- dombot; a mélyszántású földet kimosta a lezúduló víz, s eliszaposodtak az út menti
árkok, sőt a padka is mintegy 400 méter
hosszon. Az árkok újrametszése több, mint
egymillió forintba kerül.
Néhány hónapja került az újság ismét a
kezembe. Az ősszel is hatalmas esők voltak, de a sár most nem öntötte el az utat.
Az árkot a közútkezelő nemcsak kimetszette, a földet most először el is szállította.
Eddig ugyanis az eliszaposodott, földdel

lásról is, és délben, a programok után
ebéddel várta a résztvevőket.
Rövid pihenő után, kicsivel egy óra után
végre megkezdődött a várva-várt eredményhirdetés. Azokat a diákokat, akik valamilyen versenyben helyezést értek el,
értékes ajándékokkal és hatalmas tapssal
jutalmazták.
Számomra ez volt a legemlékezetesebb
Nagyváthy-Nap az egyik legszebb ünnepen. Büszke vagyok az osztálytársaimra,
ismerőseimre, akik bátrak voltak, kiálltak
és megmutatták a tehetségüket és kitartásukat. Köszönöm az élményt!
„Csak az olvassa versemet,
ki ismer engem és szeret,
mivel a semmiben hajóz s
hogy mi lesz, tudja, mint a jós…”
(József Attila)
Németh Vivien 12/A

megtelt árkot úgy tisztították, hogy a földet a domb felőli oldalra hányták. Így folyton magasodva mintegy gát képződött a
lezúduló víz útjába. A híg sár így felhalmozódott, és a domb két végén az úttestre zúdult. Gyermekkoromban az árokpart még
alig volt magasabb az úttest szintjénél, ma
már a métert is meghaladja.
Semmit sem szabad csak az időjárásra fogni. Egy- egy nagy eső után a gazdák
kimentek a földre, és ha lehetett, leeresztették a vizet. Tudták, hogy a szintvonalak
mentén, az úttal párhuzamosan kell szántani. Ősszel az útra merőlegesen szántottak, mintegy utat engedve az esővíznek.
Az ősszel elkerültük a bajt, így ez írás
oka fogyottá vált. Húsvét másnapján azonban Csurgó és Porrogszentkirály határan
a vasúttól 200 méterre északra a domboldalon hatalmas, friss vízmosást, valóságos
szakadékot találtam. Nem olyan mélyet,
mint amilyent tavaly Pamuk községben
fényképeztek, de ez is vagy 20 méter hos�szú, két méter mély, akár egy traktort is
betemethet.
Sokat beszélünk a termőföld védelméről, de többet kellene tenni érte. A régi árkok újra metszése sokat segítene. A mély
szántással megforgatott föld, a vegyszeres
gyomirtás szabadabb utat enged az esővíznek. Nem a monokultúra a megoldás.
A termőtalajt mindenképpen meg kellene
kötni.
H.J.
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Csurgói festők képei egy nagyatádi
kiállításon
(Nagyatád) 2016. április
22-én került sor a Rinyamenti Amatőr Alkotók Tárlatának
megnyitójára a Nagyatádi Kulturális Központban.
A
tárlatra
festménnyel,
fotó- és komputer grafikával,
valamint kisplasztikával, alkotónként 3 munkával lehet pályázni. A beérkezett munkákból
a zsűri tagjai, Dr. Geiger Melinda és Horváth János művészettörténészek értékelték és választották ki a tárlatra bekerülő
alkotásokat.
Így került kiállításra sor 3
csurgói alkotó munkájának be-

válogatására is, úgymint Huszár
László festményei: Dráva part
Őrtilosnál, Téglaprés, Falusi udvar, valamint Németh Istvánné:
Kolduló asszony, Tatai vár/részlet/ és Ádám Mihályné: Nádasban című munkái.
A kiállított munkák sugározta szépséget és harmóniát
érdemes mindenkinek megtekinteni, mert az amatőr festészet egyfajta “örömfestészet”,
hiszen az amatőr alkotók mindenféle megfelelési kényszer
nélkül, lelkükből, örömből festenek.
VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA

FoTÓ: Szabó Balázs

Jelentősen bővölt a térség
köznevelési intézményeinek
informatikai eszközparkja

Április 21-én a berzencei Kavulák János
Általános Iskolában, valamint az inkei Bethlen
István Általános Iskolában
is ünnepélyes keretek
között átadták a TIOP1.1.1.A-15/1-2015-0001
azonosító számú „Közn-

evelési intézmények tantermi informatikai eszközeinek modernizációja”
című pályázat keretében
beszerzett
informatikai
eszközöket.
Jelentős informatikai
fejlesztés valósult meg
azonban a Klebelsberg

Intézményfenntartó Központ Csurgói Tankerületének többi iskoláiban is.
Az Új Széchenyi Terv
keretében
országosan
mintegy 12,5 milliárdos
támogatásból
komplex
informatikai
fejlesztést
valósított meg a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ annak érdekében, hogy az oktatási intézményeket
korszerű,
a kor igényeit kielégítő
informatikai
eszközökkel lássa el, így biztosítva minden diáknak az
esélyegyenlőséget az informatika oktatásban.
SZB
forrás: klik.gov.hu

TIOP-1.1.1.A-15/1-2015-0001 számú pályázat
keretében beszerzett eszközök
Kavulák János Általános Iskola
Lenovo ThinkCentre M73-Tiny PC		
HP ProDisplay P222 monitor		
ThinkVision T2014 Wide monitor		
Dell PowerEdge T20 szerver		
HP 2530-24G Menedzselhető Switch

22db
6db
5db
1db
1db

Iharosberényi Körzeti Általános Iskola
HP ProDesk 600 G1 SFF PC		
HP ProDisplay P222 monitor		
ThinkVision T2014 Wide monitor		
Dell PowerEdge T20 szerver		
HP 2530-24G Menedzselhető Switch

17db
5db
4db
1db
1db

Inkei Bethlen István Általános Iskola
Lenovo ThinkCentre M73-Tiny PC		
HP ProDisplay P222 monitor		
ThinkVision T2014 Wide monitor		
Dell PowerEdge T20 szerver		
HP 2530-24G Menedzselhető Switch

15db
4db
4db
1db
1db

Zákányi Zrínyi Miklós Általános Iskola
Lenovo ThinkCentre M73-Tiny PC		
HP ProDisplay P222 monitor		
ThinkVision T2014 Wide monitor		
Dell PowerEdge T20 szerver		
HP 2530-24G Menedzselhető Switch

19db
5db
5db
1db
2db

Csurgói Eötvös József Általános Iskola
Lenovo ThinkCentre M73-Tiny PC		
HP ProDisplay P222 monitor		
ThinkVision T2014 Wide monitor		
Dell PowerEdge T20 szerver		
HP 2530-24G Menedzselhető Switch

53db
15db
12db
1db
4db

Rekordszámú pálinka a Hegyigazdák idei bor- és pálinkaversenyén
53 fehér- és vörösbor, valamint rekordszámú, 72 pálinka érkezett a Csurgói Hegyigazdák Egyesületének idei bor- és pálinkaversenyére.
Ismét nagy érdeklődés mutatkozott az
évről-évre a szőlő- és gyümölcstermesztő
hegyigazdákat kihívás elé állító megmérettetésre. Csurgó és térsége mellett többek között Nagycsepelyből, Gyékényesről,
Iharosból, Somogycsicsóból, valamint Fehérvárcsurgóról érkezett mintákból is ízlelhetett a zsűri.
Az idei évben rekordszámú minta érke-

zett bírálatra, ugyanakkor változás történt
a díjazásban is, hiszen a korábbi „Nagy
arany” helyett a Csurgói Hegyigazdák
Egyesületének borát és pálinkáját választottuk meg - mondta Szőke Zsolt a Csurgói
Hegyigazdák Egyesületének elnöke.
A 25 vörösbor, melyből 5 rosé volt, valamint 28 fehérbor közül 14 mintát jutalmaztak aranyéremmel Németh Zoltán vezetésével a borbírálók. Végül Dobri Zsolt
Aletta-ja nyerte el a A Csurgói Hegyigazdák Egyesületének bora 2016-ban díjat.
Minden eddiginél több, 72 minta érke-

zett pálinkából. Ez annak is köszönhető,
hogy jött egy társaság Nagycsepelyből,
akiknek tudomására jutott a pálinkaversenyünk. Innen 4 gazdától összesen 25 féle
pálinkaminta érkezett - részletezte Szőke
Zsolt.
A beérkezett mintákból 9 arany született, melyek közül a zsűri Dr. Gyenesei
István vezetésével, Ács Ferenc Cserszegi
fűszeres törköly pálinkáját jutalmazta A
Csurgói Hegyigazdák Egyesületének pálinkája 2016-ban díjjal.
SZB
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Területbejárást tartott
Csurgó polgármestere és
képviselő-testülete

CSURGÓI SÓTONYI LÁSZLÓ SPORT ÉS SZABADIDŐCENTRUM FELÚJÍTÁSA ÉS
BŐVÍTÉSE projekt

Eszközbeszerzés
Játszótéri eszközök beszerzése: Az I. ütemben felújított fitnesz-, és játszópark felszerelése további gyermek és ifjúsági játékokkal, valamint a felnőtt rész kiegészítése
egy lépegető géppel. Ezzel befejeződik a park teljes rekonstrukciója.
Kandeláberek beszerzése és üzembe helyezése: A csarnokot körülvevő parkolók és
útszakaszok világításához szükséges lámpaoszlopok beszerzése és kiépítése.
Kivitelezési munkák
Parkoló: A csarnok működéséhez elengedhetetlenül szükséges parkolók kialakítása. A parkolók borítása térkő lesz, kialakítva mozgáskorlátozott és buszos parkolási
lehetőséget. A játékosoknak és a kiemelt vendégeknek külön parkoló a csarnok bejáratánál.
Útépítés: Magában foglalja egy új utca kialakítását a park déli oldalán, valamint a
csarnokhoz vezető utak felújítását. Egy körforgalom is kialakításra kerül a Lidl áruházzal közös kereszteződésben, a forgalom elvezetésének meggyorsítása érdekében.
Csapadékvíz-elvezetés: A csarnokhoz közeli lakóházaknál eddig is nagy gondot
jelentett a környező csatornák túlterheltsége, ugyanis nagyobb csapadékvíz-mennyiséget nem voltak képesek elvezetni, ezáltal elöntötték a lakóházakat. A sportcsarnok
nagy vízgyűjtőfelülete miatt ez hatványozottan is érvényesült. Az eredeti csatornák
keresztmetszete bővítésre kerül, míg a csarnok által összegyűjtött csapadékvíz a park
másik oldalán, az újonnan kiépített útszakasz mellett kerül elvezetésre.
Termál-, és hidegvizes kút: A sportcentrum fenntarthatóságának érdekében egy közeli termálvizes kút kerül kialakításra, melynek talpmélysége 1400 méterre tehető. A
kútból nyert vizet gyógyvízzé kívánjuk minősíteni, annak magas oldott ásványi anyag
tartalma miatt. A hideg vizes kútból fogjuk ellátni vízzel a tanmedencét és versenymedencét is.
Városi uszoda: Az újonnan épített, modern uszoda lesz hivatott fogadni az úszni
tanulókat, a sportolókat, valamint a város lakóit is. Az új uszoda rendelkezni fog egy folyamatosan mélyülő tanmedencével, egyik oldalán teljes lépcsősorral, valamint külön
egyesületi szobával a sport szakosztály részére. A versenymedence mind a négy oldalról feszített víztükrű lesz, huszonöt méteres hossza pedig lehetővé teszi mind a sprint,
mind a hosszú távú számok gyakorlását. Az idősebbekre gondolva, a versenymedencébe nemcsak rajtkövekről lehet majd bejutni, hanem lépcsős bejáró is kialakításra kerül.
A medence sportcsarnokhoz közeli oldalán egy négysoros lelátó is kialakításra kerül,
alkalmassá téve az épületet versenyek megrendezésére. Az épületen kívül egybefüggően két termálmedence kerül kialakításra, mely kiválóan alkalmas lesz a pihenőidő
eltöltésére. Az emeleten szauna park várja a lazítani vágyókat. Tartalmazni fog infra- és
finn szaunákat, gőz- és só kabinokat, valamint jakuzzit és hűtőfürdőt.

Csurgó Városi Kispiac
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hétfő, kedd, csütörtök,
péntek, szombat: 06:00-tól - 14:00-ig
vasárnap: 06:00-tól - 11:00-ig
Szerda és szombat kiemelt
piaci napok!

FoTÓ: SZABÓ BALÁZS

SAJTÓKÖZLEMÉNY
A CSURGÓI SÓTONYI LÁSZLÓ SPORT ÉS SZABADIDŐCENTRUM
FELÚJÍTÁSA ÉS BŐVÍTÉSE CÍMŰ PROJEKT II. ÜTEMÉNEK ÁTTEKINTÉSE

Április 12-én területbejárást tartott Füstös János Csurgó város polgármestere, valamint Csurgó város képviselő-testülete. A
Sótonyi László Sportcsarnok felújítása és
bővítése elnevezésű fejlesztés helyzetéről
Füstös János a helyszínen tájékoztatta a sajtó, valamint média képviselőit.
- A három ütemből álló nagy fejlesztés
2014 elején kezdődött a Festetics Park felújításával, illetve a Sportcsarnok nyugati részének megújításával. A fejlesztés, további
építkezés a tavalyi évben folytatódott 1,8
milliárd forintos forrásból, mely forrás ezévben további 700 millió forinttal egészült
ki. Tehát összesen 3,3 milliárd forintból fog
megújulni ez a komplexum. Nem csak az
épületek újulnak meg, hanem a környező
infrastruktúra is. A parkolók, amint látni is
lehet az északi oldalon már egészen szépen
megvalósultak, valamint a csapadékvízelvezetés is, mely eddig folyamatos problémát
jelentett az ott lakóknak. A leendő körforgalomnál is elkezdődtek a munkálatok, ott
egy gázvezeték kiváltását kell megvárnunk.
A sportcsarnok munkálatai jól haladnak. Az
északi részen már folynak a burkolási munkálatok, a sportcsarnok már szerkezetkész
állapotban van. Azt gondolom tartható a
június közepei megvalósítás, amikoris fizikálisan meg tud valósulni a sportcsarnok
építése. Bízom benne, hogy a használatba
vételi engedély sem fog elhúzódni. A sportcsarnok kapcsán azt gondolom az edzés,
illetve az alapozás július hónapban már itt
kezdődhet meg.
A csarnok keleti oldalán épül az új Városi
Uszoda. Itt is gőzerővel folynak a munkálatok, betonozás, a vázszerkezet készítése,
sőt már elkezdődött a tanuszodának is az
alapozása - részletezte Füstös János polgármester.
SZB
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Események a Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnáziumból
Csokonai-napok 2016 Kunecz Eszter DT elnök beszámolója:

2016. március 31-én és április elsején
idén is megrendezésre kerültek a Csokonai-napok. Csütörtök délután az egész
iskola részvételével egy rövid megnyitó
után megkoszorúztuk a városi parkban található Csokonai-szobrot, közreműködött
Deák Péter 10.a osztályos diák, aki Csokonai csurgói tanítványaihoz szóló szavait
idézte. Ezt követően különböző versenyeken vettek részt a diákok. Volt műveltségi
vetélkedő, kosár- és focimeccs, valamint a
gimnázium parkjában akadályverseny zajlott a 11.A osztály vezetésével. A pénteki
nap folyamán képvetítést nézhettünk meg
az elmúlt év eseményeiről Barbér Máté
10.a és Deák Péter 10.a osztályos tanulóink jóvoltából. Köszönjük szépen nekik!
Ezt egy fergeteges hangulatú táncház követte a sportpályán. Kicsik, nagyok együtt
táncoltak. Majd zárásként a hagyományos
tanár-diák foci bajnokság. Amit - mint azt
előre tudtuk - az egyik diákcsapat nyert
meg:) Gratulálunk nekik és persze a tanároknak is, hiszen ők is nagyon ügyesek voltak. Jövőre pedig sor kerül a visszavágóra
is. Nagy örömünkre még a nap is kisütött
nekünk és csodálatos idő volt! A két gyönyörű tulipánfánk is kivirágzott! Reméljük,
mindenki jól érezte magát ezen a két csodás napon!

Versenyeredmények
A Magyar Nemzeti Múzeum Palóc Múzeuma országos művelődéstörténeti vetélkedőjén „A szabadság harcosai” című
pályázaton országos első helyezést ért el
Füstös Judit 6. osztályos diákunk.
A NAGY BRUMM ÉRDEMREND 2016. április
2.
12 diákcsapattal és lelkes tanárcsapatunkkal vettünk részt a veszprémi Medve
Szabadtéri Matematikaversenyen. Már negyedik éve nevezünk be a kalandba, és az

idén is sok élménnyel lettünk gazdagabbak, többek közt a Nagy Brumm Érdemrenddel.

A nyitóáhítatot Steinbach József püspök tartotta. Köszöntőt mondtak: Kovács
József igazgató, Nagy Csaba esperes,

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny
– 2016. április 4.
Ebben a tanévben 63 fő jelentkezett a
versenyre. A legjobb megyei eredmények
a következők voltak: 6. helyezett: Kovács
Farkas 2. osztály, felkészítő tanítója Balogh
Lászlóné, 7. helyezett: Máté-Budai Balázs
9.A valamint 10. helyezett: Németh László 9.A , felkészítő tanáruk Fekete Istvánné,
14. helyezett Buzics Botond 12.A, felkészítő tanára Fehér Zoltánné Tüzes Zsuzsanna.
Az Alapműveleti Matematikaverseny április 7-én volt
A regionális fordulón három diákunk is
4. helyezést ért el: Kiss Levente 4. osztály,
felkészítő tanítója Vargáné Szalai Adrienn, Kovács Johanna 6. osztály, felkészítő
tanára Tomasics Ferenc, Bognár Gábor 8.
osztály, felkészítő tanára Dergeczné Szabó
Sára.
Eredmények - Versben
A Költészet Napja alkalmából versíró
pályázatot hirdettek Csurgón. Iskolánk
három diákja helyezést ért el, a díjakat a
város költészet napjára rendezett ünnepségén vehették át. A 14 év alatti kategóriában: Horváth Bence 7. osztályos tanuló
3. helyezést ért el, Csillag Virág 2. osztályos diákunk 2. díjat kapott. A 14 év feletti
kategóriában Telkes Beáta 11. A osztályos
diák 2. helyezést ért el. Ő közben egy másik, jelentős sikert is elkönyvelhet, hiszen
a Napút folyóirat által kiírt pályázaton két
versével is nyert, melyek bekerültek az újság legfrissebb számába!

A Polaneczky Ottó Emlékkonferencia – a Református Középiskolák XXII.
Természettudományos
Diákkonferenciája 2016. április 15-17. között
zajlott iskolánkban

Szászfalvi László képviselő, a kiállításokat Deák Zoltán tanárunk nyitotta meg. A
plenáris előadást Kiss Albert, a MATEHETSZ
elnökség tagja, a KGYTK Tehetségsegítő
Tanács elnöke tartotta „Kreatív természettudományos tehetséggondozás” címmel.
Szombaton négy zsűriben 19 tanuló adott
számot tudásáról a délelőtt folyamán.
A „Múzsám a természet”című rajzpályázat alsó tagozatos kategóriájában második
díjas lett Varga Tamás (3.o.), míg a harmadik díjat Kovács-Varga Rozália nyerte el!
A gimnazisták mezőnyében első díjas lett
Szántó Zsófia (12.a), a harmadik díjat pedig Héjjas Vivien (12.a) kapta!
A diákkonferencián négy csokonais diák
indult és mind a négyen dobogós eredménnyel büszkélkedhetnek: Németh Olga
(8.o) szekciójában az első helyet érte el,
ugyanígy szerepelt Telkes Beáta (11.a) a
saját szekciójában. Kunecz Eszter (11.a)
kategóriájában második helyezett lett, Kovács Bendegúz (9.a) pedig, szintén a saját
szekciójában harmadik díjas.
Felkészítő tanáraik voltak: Mellesné Fonyogáb Kornélia, Telkes Zsoltné, Varga Jolán és Peperő Miklós.
Aki jelen volt az gyönyörködhetett Németh László malakológus puhatestű és
ásványgyűjteményében, Szász Éva kézműves góbé ékszereiben és egy Fazekas
Mihályról szóló évfordulós kiállításban. A
délutáni kirándulás során Kaszópuszta újdonságait ismerhették meg a konferencia
résztvevői.
CSVMRG
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A Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium irodalmi sorozata
„Meghallani a hangot” - Szabó T.
Anna és Visky András voltak a vendégeink április 8-án
Irodalmi sorozatunk első áprilisi programján a kortárs magyar líra kiemelkedő
alkotója, Szabó T. Anna és a költőként is jelentőset alkotó, de drámaíróként, színházi
tudósként is ismert Visky András voltak
vendégeink. Versekkel (köztük a vendégek
szövegeivel) szolgáltak diákjaink, a csokonais Versújraírók.
Pályakezdés, mesterek, utak - ezek voltak az első kérdések a beszélgetésben,
hogy aztán a második körben (mit jelent
írni?, hogy lehet írni?, mikor kell írni?) Chicagotól Kolozsvárig, háztartástól az óceán
felett repülve írt versekig sok minden kiderüljön.

A „Csokonai Vitéz Különdíj”annak a társulatnak járt, amely egy mai magyar társadalmi problémát dolgoz fel előadásában
úgy, hogy az előadás iskolai környezetben
is megállja a helyét. A díjat: az oklevelet,
10.000 forintot és meghívást tanévzáró

csendes-napunkra a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola társulata „AZ
EMBERI PAJZS HADMŰVELET” című előadása nyerte el.

Újabb különleges beszélgetés irodalmi sorozatunkban - egyházi és világi őrállók lesznek vendégeink
Steinbach József püspök, Nagy Csaba
esperes és Szászfalvi László lelkész, országgyűlési képviselő részvételével folytatódik irodalmi sorozatunk. A beszélgetés
2016. április 21-én, csütörtökön, délután 5
órától kezdődik a Díszteremben.

Költészet napi ünnep az iskolában
április 11-én
A reggeli áhítat keretében versekkel,
dalokkal ünnepeltük a magyar költészet
napját iskolánkban. József Attila születésének 111. évfordulóján Kazinczy Enikő
tanárnő szervezte az ünnepi összeállítást.
A műsorban Csokonai Vitéz Mihály, József Attila, Dsida Jenő, Bereményi Géza,
Kemény István verseiben gyönyörködhettünk.

Diákszínjátszók Csurgón
A 2016-os Országos Diákszínjátszó Találkozó regionális fordulója 14 év után
került újra megrendezésre Csurgón április
2-án. A szakmai és egyben minősítő fesztivál házigazdái (Csurgó Város Önkormányzata, Csurgói Sportcsarnok Üzemeltető
Nonprofit Kft., Oberon Társulat) között volt
iskolánk is. Házigazdaként azonban nem
csak helyet és segítséget nyújthattunk a
szervezőknek, hanem egy különdíjjal is
hozzájárultunk a rendezvény sikeréhez.

Adója 1%-val kérjük támogassa Ön is a Csurgói Napsugár Egyesület céljait, munkáját!
Kedvezményezett: CSURGÓI NAPSUGÁR EGYESÜLET; Egyesület adószáma: 18269370-1-14; Számlaszám: 11743088-20013190
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„Tölts tehát bort e csuporba, tölts, tölts, tölts!”
Írta egykoron Csokonai Vitéz Mihály Bakhushoz című versében.
Bizonyára jó borivó ember lévén Ő is sokszor kérte akár a csurgói
Daru vendéglő vagy csárdák gazdáit is üres pohara megtöltésére.
Egy vendéglősnek pedig a történelem minden időszakában legnagyobb öröm volt az éhes és szomjas vendég.
Napjainkban a világ legtermészetesebb dolga, hogy akinek
szüksége van rá, az házon kívül is csillapíthatja szomját vagy éhségét. A vendéglátás legszebb feladata volt minden időben szállást, élelmet, védelmet nyújtani a betérő embereknek.
A magyarországi vendéglátás legrégibb emlékei a rómaiak által létesített postaállomások, melyek később csárdákká, út menti
ivókká, fogadókká alakultak át, melyekben később már hálófülke,
étkező, konyha borospince, istálló is helyet kapott a nagyobb átmenő forgalom miatt.
Ezek a fogadók kezdetben a postautak mentén,a települések
határán helyezkedtek el, aztán beljebb kerültek a lakosság szórakoztatására.
Csurgó környékén már a középkortól is több, egykor volt csárdáról
van tudomásunk. A porrogszentkirályi út mentén, a szőlőhegy alatt
volt a Kökényösi-csárda, mely a
néphit szerint betyártanya is volt.
Egy Keszerice Ferenc nevű gulyásból lett betyár itt vágta be a fejszéjét a gerendába, egy horvát ember
vette ki, de a betyár fejét is levágta.
A szőlőhegy belsejében pedig egy
Középkori csárda belseje
másik, Csalogány nevű csárda is
csalogatta a szomjas betérőket.
Alsokban a zsupp fedeles Vadkacsa-kocsma a Festetics-uradalom csárdája volt. A Csurgótól keletre, a berzencei határban lévő,
Hatkerekű malom csárdájába pedig főként az őrletésre várakozó
szomjas kocsis, paraszt és molnár legények tértek be egy pohárka
áldomásra.
Csurgó belterületének legrégebbi fogadója
a Festeticsek címerállatáról elnevezett Daru
vendéglő volt. Pincéjének története a török
időkig nyúlik vissza. Felső részét 1770-ben téglából építették át, melyben 6 szoba, italmérés,
kéményes konyha, kamra, a nagy udvaron istálló
és fészer várta a betérő
vendégeket. A hely mai
elnevezése, mint Csokonai udvar az első csurgói
éjszakáit itt töltő Csokonai Vitéz Mihálynak
állít emléket, aki maga
is gyakran megivott itt
Csokonai a csikóbőrös kulacsával
egy-két korty finom bort

a csikóbőrös kulacsából.
A vendégek többséget azonban az átutazók és a helyi major
tisztviselői alkották. Kasznárok, számadók, gépészek, intézők
gyűltek össze esténként, hogy egy-egy kancsó bor és egy tál paprikás mellett megbeszéljék a napi ügyeiket. Az 1870-es években
Konlechner Frigyes bérelte a vendéglőt, aki korabeli utalások
alapján nagyon ügyelt a konyha és a szobák tisztaságára, a finom
ételek és italok biztosítására.
Az 1800-as évektől kiépülő mai belváros leghíresebb vendéglője az egykori Fehérló volt, a mai Korona helyén.
A Fehérló a község tulajdonát képezte, első bérlője Jünker Ignác zsidó vendéglős volt. Tekintettel a bormérés nagy jövedelmezőségére az állandó kocsmák nagy részét legtöbbször házi, azaz
községi kezelésben tartották, ahol a bérlő, nagy ritkán fizetett alkalmazott mérte a földesúr vagy a város borát.
A Fehérló belső kocsmája két részből állt. A köznép számára
fenn tartott egyszerűbb ivóból, és az intelligencia részére üvegfallal elválasztott belső teremből.
1893-ra azonban a növekvő
számú polgárság
és rendezvényei
számára nagyobb,
előkelőbb vendéglőt szándékozott
építtetni a község.
Így készült el a lebontott
Fehérló
Korona szálloda
helyére, 1893 októberére a „Szálloda a Magyar Koronához” nagyvendéglő, mely a
mai napig Csurgó egyik legemblematikusabb épülete.
A földszinten kávéház, borozó, étterem, az emeleten bálterem,
casinó, szállószobák helyezkedtek el. Az első bérlő Bogári Ignácz
minden este Kotyi József és bandája cigányzenéjével várta a betérő úri vendégeket.
A köznép számára azonban továbbra is az olcsóbb kocsmák,
kifőzdék és ivók voltak a megfizethetőek. Az 1920-as években
csak a mai Rákóczi utca területén 4 italkimérési hely is volt. Adóbevallásaikból kiderül, hogy jócskán jövedelmeztek is egykori
gazdáiknak.

Özv. Neufeld Ignáczné egykori kocsmája az akkori Somssich, ma Rákóczi utcában
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Az újvárosi részben több kisebb kifőzde is működött. Török Józsefné Broll Karolin a mai Kossuth u. 22 alatti udvarban minden
nap friss ebéddel várta a közeli járásbíróság és adóhivatal dolgozóit.
A mai Petőfi tér 32. alatt volt Holczer Mór egykori vendéglője,
ahol az italok mellé igény szerint egyszerűbb sülteket, töltött káposztát és pörköltet szolgáltak fel a betérőknek. 1940-ben a Böle
család vásárolta meg az épületet, melyre még ma is sokan Böle
kocsmaként emlékeznek vissza.

Holczer-Böle kocsma a lebontása előtt

A vasúti közlekedés 1872-es csurgói elindulása hozta létre a
„vasúti” vendégfogadó, a „Resti” megjelenését Csurgó vendéglátásában. Ezek az eleinte szálláshelyként is működő egységek
főként a kereskedelem utazóinak, az ügynököknek lettek jellegzetes szálláshelyeivé.
A vendéglátás különleges szolgáltatásaira is akadt Csurgón
igény. Törösi Istvánné „Madám” bordélyházat üzemeltetett az

A múzeumi függöny mögött: Mosogatni jó…

Minden háziasszony tudja, milyen fontos, hogy a tányérok,
edények, evőeszközök tiszták legyenek. Nincs ez másképp a múzeumi tárgyakat illetően sem. A márciusban lezajlott raktár-fertőtlenítés után eljött az április, amikor a jó idő már lehetővé teszi,
hogy a tárgyak gyorsan megszáradjanak. Merthogy szigorú szabályai vannak a műtárgytisztításnak!
Nem esünk neki fémdörzsivel az eszközöknek még akkor sem,
ha úgy látjuk, hogy a kezünkbe került alumínium edénykét bizony
nem egy gondos háziasszony adta be a gyűjteménybe. Átnézzük,
felírjuk a leltári számát, ha úgy látjuk, megjegyzéseket írunk. Ezek
után langyos, Ultrával kevert vízzel átmossuk, szükség esetén
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1930-as években, az akkori Csépán Antal, ma Béke utca 37. sz.
alatt. A férfinép körében csak
„Ötkéményesként” emlegetett
műintézet
jövedelmezőségét
bizonyítja, hogy 1935-ben 336
pengő 39 fillér adót fizetett be
Csurgó község számlájára.
Az édességet kedvelők több
helyi cukrászdába is betérhettek. Molnár János habos süteményei és Pétery Viktor fagylaltjai vonzották a vendégeket.
A cukrászmesterek finomságait
a helyi és környékbeli települések lakói, valamint az átutazók is
Pétery Viktor cukrászmester
szívesen megkóstolták.
Kisebb borkimérést, kiskocsmát Csurgó szinte minden utcájában találhattunk. A Kossuth utcában a „Kispipa” az Eötvös utcában
a „Kati kocsma”, a Csokonai utcán az „Aigner vendéglő”, a Petőfi
téren Bús János tekepályás vendéglője, Alsokban a „Mayer kocsma” várta az éhes, szomjas betérőket. A jócskán történő szomjoltások következtében aztán sokszor előtört a „jó magyar virtus” is.
Számtalan, bortól ittas erős, csurgói, alsoki és sarkadi legényhez
kellett orvost nem ritkán még papot is hívni.
Azonban a szívesen látó vendégfogadás, vendégül látás Csurgó
kultúrtörténetében meghatározó szerepet játszott és játszik napjainkban is. A jó vendég étellel-itallal, szállással történő ellátása
az egyik legszebb vendéglátói feladat. Ahogy Csokonai is megírta:
„Bor, muzsika, tánc, múlatság,
Kedves törődés, fáradság,…”
VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA
puha sörtéjű körömkefével vagy fogkefével (Mire nem jó a fogkefe?) ledörzsöljük róla az ételmaradékot, egyéb koszt. Ha a kosz
nem akar lejönni, beáztatjuk, és reméljük, hogy másnap reggel
már sikerül a művelet.
Fémet, fát, bőrt minden esetben szárazra törlünk, ezzel megakadályozzuk a tárgy további károsodását. (Tehát, ha nem tocsog
vízben a nagymama fa képkerete, akkor nagy valószínűséggel
nem fog rövid időn belül szétrohadni.) Műanyagot, üveget, kerámiát, netán követ száradni teszünk, akár ki a melegbe, vagy kis
páratartalmú helyiségbe. Nem, nem a földre, hanem jó nedvszívó
anyagra, de mi például szétszedett dobozokat használunk erre a
célra.
Mi történik akkor, ha egy kitüntetés kerül a kezünkbe? Egyik része textil, másik része fém. Nem áztatjuk vízbe, hanem előveszünk
egy finom ecsetet, és óvatosan lesöpörjük a port a textil részről.
A fémet, ha nem szükséges, értem ezalatt, hogy nem tiszta sár, satöbbi, akkor elég puha ruhával áttörölgetni. Ha az előbbi eset áll
fenn, akkor óvatosan lemossuk, szárazra töröljük, és elgyönyörködünk benne. Ezek után nemsokára gondos kezek becsomagolják,
polcra teszik, s talán rövid időn belül már nem csak a múzeum dolgozói, de a látogatók is megcsodálhatják egy kiállításban a többi,
szépen elmosott tárggyal együtt.
PETLÁNOVICS ESZTER
gyűjteménykezelő
Csurgó Város Helytörténeti Gyűjtemény
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PROGRAMOK

Meghívó

A csurgói Fehér-ló vendéglőben megrendezésre kerülő

ingyenesen látogatható „Óvárosi történelmi esték”
című kulturális előadás sorozat következő előadására:

Templomosok és Johanniták Csurgón
Előadó: Vörös Mátyás
Ideje: 2016. június 10., péntek, 20 óra
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Anya: az a nő, akinek gyermeke van
Az anyák napja világszerte megünnepelt nap, amelyen az anyaságról emlékezünk meg. A különböző országokban más és
más napokon ünneplik, Magyarországon május első vasárnapján. Ez alkalommal egy 3 gyermekes, 9 unokával büszkélkedhető édesanyát mutatunk be. Mikor Balogh Lászlónénál, Ica néninél jártunk, betekintést nyerhettünk egy család mindennapjaiba. Férjével 2015-ben kiérdemelték a Somogy Polgáraiért Díjat, melyet szeretetteljes és családcentrikus gondoskodásukért kaptak, hiszen lányaik személyében három kiváló sportolóval, pedagógussal ajándékozták meg Somogyországot.

FoTÓ: SZABÓ BALÁZS

is. Próbáltunk mindig mindent
megadni a lányoknak, amire
szükségük volt. Ők sosem panaszkodtak.

FoTÓ: SZABÓ BALÁZS

A mostani számítás szerint fiatalon, 18 évesen ment férjhez.
Mindig nagy családról álmodott?
- Igen, férjemmel már az esküvőnk előtt tervezgettük a jövőbeli családunkat…még meg sem
született az első gyermekünk,
a nevében már biztosak voltunk. Talán Ő azért, mert nagy
családban nevelkedett, négyen
voltak fiúk, én pedig éppen az
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ellenkezője miatt, hiszen a bátyám és én közöttem sok volt a
korkülönbség, hamar el is ment
otthonról, így sokat voltam
egyedül. Mindig szerettem volna, ha tudok kivel játszani.

reggel iskolába menetel előtt
vasalta a lányának a frissen mosott ruhákat. Talán éppen ezért,
megfogadtam, ha nekem lesznek gyermekeim, mindent, amit
csak tehetek, megadok nekik.

A szülői házból milyen anyai
mintát hozott magával?
- Az én anyukám - Édes, mindig
így hívtam- a TSZ-ben dolgozott. Reggel korán ment a munkába és miután végzett, ahogy
faluhelyen szokás volt, folytatta tovább a saját földeken,
szőlőben. Sokat voltam egyedül. Az otthoni teendők közül
egyre több hárult rám, ahogy
nőttem. Állatokat etettem, tehenet, disznót, tyúkokat, ami
éppen volt, aztán a háztartás
vezetése is-mosás, takarítás,
majd később a főzés, vasalás-az
én feladatom lett. Sokszor kicsit
irigykedve figyeltem, ahogy a
barátnőm édesanyja minden

A három lánya születése között 2-2 év telt el. Sokszor
szokták erre mondani: „az
egyik pici, a másik kicsi”. Volt
segítsége?
- Igen, a férjem rengeteget segített nekem akkor is, és azóta
is. Én nagyon aggódós anyuka
voltam…minden lélegzetvételre figyeltem…Ő segített nekem
sokszor a határozottságával és
rugalmasságával. Rajta kívül az
anyósom és az apósom is, majd
később az édesanyám is sokat
segített, mikor hozzánk költözött, a napi feladatok megoldásában. Az én férjem, ha szükség
volt rá mosogatott, ha kellett
porszívózott, sőt még vasalt

Ahogy nőttek a gyerekek (kis
gyerek, kis gond, nagy gyerek
nagy gond), elkezdtek iskolába járni, majd beiratkoztak
zeneiskolába (Beatrix fuvolázott, Piroska zongorázott és a
Vera pedig hegedült), de végül
mindhárman a sport, a kézilabdázás szerelmesei lettek. Az
ezzel járó anyagi terhek nem
viselték meg a családot?
- Nem volt nehéz! Mi mindent
közösen megoldottunk, bármi
nehézség adódott. Akkor nem
voltak anyagi gondjaink. Nem
vágytunk mi semmi különlegesre, csak, hogy a gyermekeink semmiből ne szenvedjenek
szükséget, és hogy biztosítsuk
a megfelelő családi hátteret
számukra. Becsületesen dolgoztunk, volt kiskertünk, amiben mindent megtermeltünk.
Én hétvégente lakodalmakat
főztem, így mindig tudtunk
adni a lányoknak egy kis plus�sz pénzt. Főként akkor, amikor
főiskolára, egyetemre kerültek.
Mindegyik testnevelő tanár
lett. Szerencsére jól tanultak,
így nekünk csak az ösztöndíjat,
aztán később a sportért kapott
fizetésüket kellett kiegészíteni.
Hegyet vásároltunk, attól fogva
mindig volt málnánk, szőlőnk,
gyümölcsfáink, aztán később
fenyőnk. Mára már eladtuk a hegyet, most már nem bírnánk ellátni az ottani feladatokat. Míg
Csurgón játszottak, a minden
hazai mérkőzésen ott oltunk,
sőt, a férjem idegenbe is elkísérte őket, hiszen évekig ő volt
a kézilabda szakosztály elnöke.
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Ön szerint milyen egy jó édesanya?
- Családcentrikus, segíti a gyermekeit, unokáit…és türelmes.
Én folyton aggódom, bár nem
panaszkodhatunk, hiszen mindegyik gyermekünk megállta a
helyét a világban. Fontosnak
tartom a jó példa adását! Mi a
férjemmel idén 45 éve élünk
együtt, jóban, rosszban. Talán
még az fontos, hogy mindig számíthatunk egymásra.

- 42 éves voltam, mikor az első
unokánk
megszületett…alig
vártuk, hogy láthassuk! Aztán
szépen sorban jött a többi. Igen!
Másképp élem meg a nagymamaságot…A három lányom felnevelése közben megszerzett
tapasztalatokat át tudom adni
a lányaimnak. Sokszor kérdeznek, ha gondjuk van. Engedékenyebb vagyok…bár az unokáknak sem szabad mindent!
Ettől függetlenül a legnagyobb
örömöm, ha az egész család, kiEmlítette az unokákat. Tavaly csik és nagyok, mindenki együtt
született meg a legkisebb uno- van.
kája… a kilencedik. Másként
viselkedik
nagymamaként, Mit gondol, a mai világban nemint egykor a saját gyermeke- hezebb édesanyának lenni?
ivel?
- Más…ebben a felgyorsult vi-

lágban mindenki rohan. Megnőttek az édesanyákra rakódó
terhek. A gyerekek, a háztartás
ellátása mellett, alig marad idő
saját magukra. Éppen ezért vagyok büszke saját lányaimra,
akik-többnyire- össze tudják
egyeztetni a család, a munka,
a háztartás feladatait és a saját
örömükre végzett tevékenységeket. Nem szégyellnek segítséget kérni, tudják, hogy mindenben számíthatnak ránk.

A szekrényeken, falakon képek,
dísztárgyak sorakoznak…A lányok képei különböző életszakaszokban, az esküvőjükkor, a
sport közben gyűjtött trófeák töménytelen mennyisége,
és természetesen az unokák
szebbnél szebb fotói… Az egész
házban áradó melegség és szeretet. Ica néni háromszor adta,
amit csak nő adhat a világon,
életet! Felelősséget vállalt értük, és férjével, Laci bácsival,
azóta sem engedik el lányaik
Mit tanácsolna a fiatal anyu- kezét! Boldog Anyák Napját kíkáknak?
vánunk!
- Hát…azt, hogy nagyon szeressék a gyermekeiket, és ezzel a
CSÉK
szeretettel fogják össze a családjukat.

Csurgó kereskedelme, ipara és vendéglátása a kiegyezéstől a második világháborúig

Vargáné Hegedűs Magdolna: Csurgó kereskedelme, ipara és
vendéglátása a kiegyezéstől a második világháborúig

Üde és egyben új kulturális színfoltja Csurgónak a márciusban
elrajtolt Óvárosi Történelmi Esték rendezvénysorozat, mely Csurgó város múltjával, értékeivel, helytörténetével ismerteti meg
az érdeklődőket. Az indulás óta már a második előadásnak is
helyet adott a Fehérló Vendéglő, melyre most is nagy érdeklődés
mutatkozott. Április 9-i előadásáról Vargáné Hegedűs Magdolnát
kérdeztük.
Hogy kerültél a programsoro- bad kezet kaptam. Úgy gonzatba és mi alapján választot- doltam, hogy olyan anyagot
tad ki az előadásod témáját?
állítok össze, amely Csurgó
- Az Óvárosi történelmi esték fejlődésének legdinamikusabb
rendezvénysorozatban
való időszakát mutatja be, amelyről
előadásra Ilia Csabától, a Fe- még bővebben vannak írott és
hérló Vendéglő tulajdonosá- tárgyi emlékek.
tól kaptam felkérést. Azonnal
igent mondtam, hiszen egyik Összetett témát választotfő szabadidős elfoglaltságom tál. Hogy sikerült boldogulni
Csurgó múltjának kutatása, a vele? Milyen módszerrel kuhelytörténeti értékek és ér- tattál?
dekességek feltárása, tovább
„Csurgó kereskedelme, ipara
adása. A témaválasztásra sza- és vendéglátása a kiegyezés-

től a második világháborúig”
cím soknak tűnhetett, de úgy
gondolom, hogy tartalmában
és összefüggéseiben egy élvezetes, a hiteles tényszerűsége
mellett humoros történetekkel és képkiállítással illusztrált
előadást sikerült összeállítani.
A felkészülés hamar ment, hiszen már évek óta gyűjtöttem
az anyagot főként levéltári forrásokból, korabeli sajtó hírekből, könyvtárakból, a helytörténeti gyűjtemény anyagaiból,
családi, rokoni, baráti iratokból
és fényképekből. Többször támaszkodtam az „oral history”
szájhagyomány útján terjedő
információkra, kutatva azok
valóság alapjait.
Mi az amit megállapítottál
a kutatásod során? Van-e a
témád tekintetében Csurgó
múltjának olyan „üzenete”,
ami még most is él, vagy kellene hogy éljen?
A témát érintő megközelítőleg
100-150 évvel ezelőtti ipari,
kereskedelmi és vendéglátói
viszonyok nagyban különböztek a maitól. A Monarchiai idejében Csurgónak 3 téglagyára,
5 exportra szállító üzeme és
gyára is volt, melyek termékei,
mint a vaj, sajt, esernyőbot, fű-

részáru, bőráru és lentermékek
Londontól Trieszten és Bécsen
át még Kis-Ázsiáig is eljutottak.
A téma legszebb része azonban mégis azokról az épületekről beszélni, melyeket ezen
időszak legszebb emlékeiként
még ma is láthatunk. A Korona, a Városháza, a Könyvtár, a
Meller kastély és a város több
eklektikus lakóháza is őrzői
ezen időszaknak. Egy kutató
számára a felfedezés öröme
mellett a legnagyobb élmény
az, ha ismereteit másokkal is
megoszthatja.
Ez a hely, Csurgó, ahol élünk
még számtalan titkot és értéket
rejt a múltjában, érdemes kutakodni, ugyanis a helytörténet a
múltról beszél, de a jelenhez is
szól. A kutatások eredményeire
támaszkodva igyekszik segíteni a napjainkhoz vezető útnak
s a fejlődés törvényszerűségeinek jobb megértését.
Bizonyos, hogy történelmi,
helytörténet ismeretekre holnap, és minden időben szükségünk lesz, mert okulni akarunk
belőle, gazdagodni általa, élni
vele! Ahogy Vörösmarty is írta:
“A múltat tiszteld, s a jelent vele
kösd a jövőhöz!”
SZABÓ BALÁZS
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Gyermekeink egészsége

A magyar felnőtt lakosság egészségmutatóinak romlása az 1960-as évek végétől
vált szembetűnővé és 1993-ban „tetőzött”. A betegségek kialakulásáért elsősorban a környezeti és az életmódbeli károsító tényezők tehetők felelőssé. Emelkedő
tendenciát mutatnak a pszichoszociális
veszélyeztető tényezők is, úgymint a szegénység szintjén élés, a kirívó társadalmi
és vagyoni egyenlőtlenségek és a társas
környezet támogató szerepének gyengülése. …és ezekben a családokban nőnek fel
gyermekeink!
Sajnos a statisztikák azt mutatják, hogy
a gyerekek mutatóik sem jobbak, az egészség területén.
•
rohamosan növekszik (10-15
százalékos gyakoriságúnak becsült) a légszennyezéssel, táplálkozási és egyéb környezeti allergénekkel összefüggést mutató légúti, emésztőszervi és bőrgyógyászati
allergiás megbetegedések aránya;
•
Felmérések alapján már az óvodás korú gyermekek 50%-ának rendszeres
székrekedése van!
•
még nem betegség ugyan, de a
fiatalok csökkent fizikai teherbíró-képességét jelzik a 60-70 százalék gyakoriságúnak talált testtartási rendellenességek
(hanyag tartás, lúdtalp, gerincferdülés) és
azok az adatok, amelyek az elégtelen fizikai terhelhetőséget bizonyítják;
•
életkortól függően 5-20 százalék
gyakoriságú az elhízott gyermekek aránya;
•
feltétlenül megemlítendők a

szaporodó mentális problémák, amelyek
magukba foglalják a speciális fejlődési
rendellenességek, túlmozgásos figyelemzavarok szaporodásán kívül a szorongásos
problémákat (gyakorisága 20-30 százalék)
a gyermekkori depressziv tüneteket is (a
depresszív tünetek gyakorisága – súlyosságától függően – 4-20 százalék közé tehető), de a gyermeki agresszió is fokozódik!
Ezeket a megjelenő állapotokat, sajnos
csak rontja az elegendő fizikai terhelés
hiánya, az inaktív életmód. Egy, a Somogy
megyei síelési szokásokról készült szakdolgozat kérdőívének első részében, a szabadidő eltöltéséről szóló kérdés kapcsán
az 5.-12. osztályos válaszadók mindössze
16%-a jelölte meg a sporttevékenységet.
A válaszok alapján családi szabadidőt, főként magyarországi célpontú, autóval történő kirándulással töltik, vagy „nem csinálnak semmit”.
A nemzeti egységes tanulói fittségi
teszt (NETFIT) állóképességi vizsgálatának
2014. évi összegzett adatai szerint 18 éves
korukra a fiúknak csupán a 37 százaléka, a
lányoknak pedig csak a 21 százaléka képes
megőrizni fittségét.
Ez az adat annál inkább riasztó, mert
a felmérés szerint 10 éves korban még a
fiúknak a 77 százaléka, a lányoknak pedig
a 72 százaléka számít fittnek. Ez is alátámasztja, nem ok nélkül került bevezetésre
a mindennapos testnevelés. Miért is fontos
a mozgás? „A mozgás egyenlő az élettel”.
A mozgásnak minden más képességünk
kialakulásában szerepe van. Állhat akár
tanulási problémák, részképesség zavarok,
komplex tanulási problémák (dis-es betegségek) hátterében, ha a gyermek mozgásfejlődése nem megfelelő ütemben történik. Sajnos a gyerekekre nehezedő iskolai
terhek növekedése, a média, az internet,
az okos telefonok térhódítása nem segíti

Áprilisi versenyek
2016.04.23. Nyugat-dunántúli régiós bajnokság II. forduló, Szombathely
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elő a gyermekek motorikus képességeinek
javulását. Sok esetben gyermeki játék is
hiányzik az életükből. Ezzel szemben 1986
óta folyamatosan növekszik azoknak a tanulóknak az aránya, akik naponta hosszú
időt (négy és több órát) töltenek el televízió és videó nézéssel. 11 és 13 éveseink
(elsősorban a fiúk) ezekkel az arányokkal
a nemzetközi sorrend közepén helyezkednek el.
Az egészséges életmód egyik létfontosságú összetevője, a helyes táplálkozás.
A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) és
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat nemrég
publikált közös tanulmánya szerint Magyarországon 36–54 ezer gyermek éhezik mindennap, s a kutatók kétszázezerre
becsülik azon kiskorúak számát, akik időszakosan nem jutnak elegendő élelemhez
– utóbbiakat kríziséhezőknek nevezik. A
helyes táplálkozás iskolai körülmények
közötti biztosítására van állami törekvés,
hiszen a legtöbb időt az iskolában tölti a gyermek. Sajnos elmondható, hogy
az életkor emelkedésével nő a kávét és
a gyorséttermi ételeket fogyasztók (nagyobb arányban fiúk), valamint a rendszertelenül étkezők aránya.
Az egészséges életmódra való nevelést
már a családon belül (vagy már az édesanya pocakjában!) kell elkezdeni, majd
folytatni az óvodákban, iskolákban. Nagy a
szülők felelőssége, fontos a pozitív példa!
Felnőtt korunk egészségét, gyermekkorban alapozzuk meg!
BV
Forrás:
Dr. Aszmann Anna: Magyar diákok egészségi állapota és az iskola; Ludán Gábor: A somogy megyei iskoláskorú gyerekek síelési szokásai; http://szegedma.hu/
hir/szeged/2015/05/netfit-nem-eleg-fittek-a-magyardiakok.html; http://hvg.hu/itthon/201547_gyerekehezes_alulnezetbol_egy_is_sok

2016.04.02.
Két helyszínen képviselték úszóink egyesületünket.
A csapat egyik fele Nagykanizsán versenyzett a XXVIII. Kanizsa
Kupán. 10 egyesület versenyzője töltötte meg a kanizsai uszodát
és küzdött a jó helyezésekért.
Eredményeink:
1. hely: Huszics Rebeka 50m pille
2. hely: Huszics Rebeka 50m gyors, 50m hát; Bukovics András
50m mell, 50m hát, 50m pille
3. hely: Bukovics András 50m gyors
4. hely: Varga Krisztián 100m mell, 100m hát
5. hely: Huszics Rebeka 50m mell
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6. hely: Varga Krisztián 100m pille
Egyesületünk leigazolt versenyzőinek másik fele pedig Pécsen
versenyzett egy tavaszi felkészülési versenyen. A Jövő Bajnokai
Program keretén belül az Andrási Zsófia és a Tüske Bence az aktuális havi felmérővel kezdte a napot, a verseny után pedig egy nagyon hasznos erősítő és SMR henger szemináriumon vettek részt
a pécsi Testakadémián.
A versenyen elért érmes helyezések:
1. hely: Andrási Zsófia 100m gyors, 100m pille
2. hely: Andrási Katalin 100m pille
3. hely: Andrási Katalin 100m gyors, 100m hát
A Jövő Bajnokai Program következő állomásaként 2016.04.21én Dr. Hargitay András szövetségi kapitány úr látogatott Pécsre a
programban résztvevő gyerekekhez. Elemezte az úszásuk technikáját, hajlékonyságukat és elbeszélgetett a gyerekekkel.
2016.04.23.
A hónap utolsó állomása a Nyugat-dunántúli Régió Bajnokság

volt Szombathelyen. Ismét egy jól megrendezett, pörgős, színvonalas versenyen mérethettünk meg.
Eredményeink:
1. hely: Vass Dorottya 50m pille; Andrási Zsófia 100m hát,
100m gyors, 200m vegyes
2. hely: Bukovics Rebeka 400m gyors, 100m mell, 100m gyors;
Andrási Katalin 50m mell, 50m hát
3. hely: Vass Dorottya 400m gyors, Bukovics Rebeka 100m hát,
200m vegyes; Bukovics András 50m mell; Huszics Rebeka 100m
hát; Andrási Zsófia 100m pille
4. hely: Huszics Rebeka 50m pille; Bukovics András 50m pille;
Andrási Katalin 200m vegyes
5. hely: Andrási Katalin 100m pille; Bukovics András 100m hát;
Huszics Rebeka 50m hát, 100m gyors
6. hely: Vass Dorottya 100m hát; Bukovics András 200m vegyes
RH
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22 év után BAJNOKCSAPAT a Csurgói Női Kézilabda Club!

Sporttörténelmet írva 22
év után, egy fordulóval a bajnokság vége előtt 5 pontos
előnyt szerezve lett BAJNOK
a Csurgói Női Kézilabda Club
az NB II-es kézilabdaosztály
dél-nyugati csoportjában!
Április 30-án szombaton
a PEAC együttesét fogadta
csapatunk 11:00 órától hazai
pályán. A mérkőzést komoly
várakozás előzte meg klubunk
részéről, ugyanis, ha pontot
szerzünk, újabb sporttörténelmet írva bebiztosítjuk bajnoki címűket, melyet legutóbb
1993/94-es bajnoki szezont
megnyerve szerzett sportegyesületünk.
A PEAC együttese 18 mérkőzésből kilencet megnyerve egy
döntetlent játszva nyolc vereséget elszenvedve készült a
találkozóra 19 ponttal a tabella negyedik helyezettjeként.
A Csurgói NKC együttese 31
ponttal vezetve a bajnokságot

18 mérkőzéséből tizenhatot
megnyerve egy döntetlent szerezve két veresét elszenvedve
a várta a találkozót.
A találkozót a Felhő Ferenc Öcsi Tamás NB I-es játékvezető
páros vezette.
A mérkőzés szorosan kezdődött, felváltva estek a gólok, a
12. percben 6-4-re vezetett
csapatunk a pécsi együttes
ellen. Az első félidő második
felében mindkét csapat hibázott, játékosaink egy picit meg
voltak illetődve a mérkőzésnek
ebben a szakaszában, ezért helyenként többet hibáztak ziccerhelyzetekben és büntetődobásoknál. A 15. és a 22. perc
között csapatunk nem szerzett
találatot, ezalatt a pécsiek háromszor is betaláltak, ám a
félidő végén megsoroztuk ellenfelünket hasonlóan három
találattal, így 10-9-es eredménnyel mehettek pihenőre a
csapatok. Elmondható, hogy az

első játékrészben Fortuna nem
a csurgói oldalára állt, akiknek
számos lövésük a kapufáról kifele pattant és nem befelé, de a
sport már csak ilyen.
A második félidőt két találattal kezdtük és néhány
oda-vissza góllövést követően
a 36. perctől a 38. percig négy
látványos csurgói lövés talált
utat pécsi kapuba. Kettő kontratámadásból indításból született volt kettő pedig szépségdíjas átlövésgól volt.
A 39. percben a pécsiek voltak eredményesek, ám ezek
után kiváló védekezés mellett
beindult a csurgói gólgyár hat
perc alatt hat gólt szereztünk,
így a 45. percben már 23-12re módosították játékosaink az
eredményt.
A mérkőzés végéig sikerült
a megnyugtató előnyt megtartani csapatunknak klasszis kapusbravúrokkal és a szebbnél
szebb átlövésgólokkal tarkítva
így 30-21-es kilenc gólos csurgói siker született.
Játékosaink egymás nyakába ugrálva örültek a nagyarányú győzelemnek és egyben
a bajnoki címnek is, melyet
szinte hihetetlen, 2015. október 17-e óta tartó veretlenségi
sorozat előzött meg.
Ezzel sporttörténelmet írva
1993/94-es szezont követően
22 év elteltével állhat a dobogó legfelső fokára a Csurgói

Női Kézilabda Club együttese!
Csurgói NKC – PEAC 30-21
(10-9)
2016.04.30. Eötvös József
Ált. Isk Sportcsarnok, Csurgó
150 néző
Csurgói NKC: Sterbik A. –
Knapp E, Kurucz I., Hegedüs D.
6, Papp M. 1, Barta C. 10, Antal
A. 4, Cserék: Dudora N.(kapus),
Majoros V., Pavlovic I. 9, Cserpán V., Fekete Á., Hunya A.,
Hétméteresek: 5/2 ill 5/3
Kiállítások: 18 ill 8 perc Vezetőedző: Hornyák Lajos
Junior mérkőzésen:
Csurgói NKC – PEAC 32-29
(17-15)
Csurgói NKC: Dudora, Majoros V 3, Cserpán V. 4, Hunya
A. 2, Kondákor K. 3, Raczkó P. 5,
Fekete Á. 6, Kozma B. 1, Kovács
E., Knapp E. 3, Hegedüs D., Antal A., Molnár E. 5
Vezetőedző: Hornyák Lajos
A bajnoki érmek átadása néhány héttel később lesz, melyről tájékoztatni fogjuk szurkolóinkat.
2016. május 8-án vasárnap
a tabella harmadik helyezettjéhez, Tamásiba látogat együttesünk, a mérkőzés 13:00 órakor
kezdődik.
Örülünk, hogy csapatunk
mottója ténylegesen is beigazolódott: „Csurgón bajnokokat
nevelünk!”
CSNKC.HU
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