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1000 éves Csurgó - Történetek a
történelem mögött - Festetics és Nagyváthy

Egy utód az elődök nyomában...
Beszélgetések Herceg IV. Festetics Györggyel, a városalapító Gróf Festetics
György ükunokájával

AKTUÁLIS
"Digitális helytörténet" címmel
szerveztek konferenciát 2. OLDAL

ÉLETMÓD
Történetek
Anyák napjára
14. OLDAL

KULTÚRA

Legelőször
a
Festetics
szobor
koszorúzása után
váltottam pár szót
a Herceg úrral. Beszélgettünk a család és a város múltbeli kapcsolatairól,
a család térségünkben betöltött szerepéről.

Kétszáz éve halt
meg gróf Festetics György és
Nagyváthy János
9. OLDAL

SPORT
Jövőre újra NBI/Bben a CSNKC

8. OLDAL

15. OLDAL

Csurgói kóstoló, régi falatokból…
Levesek

KÜLÖNDÍJ A VÍZ VILÁGNAPJA ALKALMÁBÓL
MEGHIRDETETT VERSÍRÓ PÁLYÁZATON

GASZTROKULT
7. OLDAL

A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság a Magyar Hidrológiai Társaság Baranya és Somogy
Megyei Területi Szervezeteivel országos verspályázatot írt ki az idei
Víz Világnapja alkalmából, „Vizet mindenkinek!
címmel. A versenyen
különdíjat kapott Tóth
Viktória Anna, az Eötvös
Általános Iskola 6. osztályos tanulója.
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Digitális helytörténet konferencia, 2019. április 3.

Csurgó Város Könyvtára "Digitális helytörténet" címmel
szervezett konferenciát a gimnázium dísztermében.
A rendezvény célja volt,
hogy a helyismereti dokumentumok elektronikus hozzáférhetővé tételével kapcsolatos
lehetőségeket áttekintse, és
felvázolja a könyvtári helyismereti tevékenység új, az infokommunikációs technológia
fejlődéséből következő feladatait.
A rendezvényt Szászfalvi
László nyitotta meg. A millennium apropóján képviselő úr
beszélt Csurgó nagy múltjáról
a - főként vidékről érkező vendégeknek. Köszöntőjében
kiemelte a könyvtárosok által
végzett helytörténeti munka
kultúrában betöltött fontos
szerepét.
A megnyitót követően Szabó Sándor alpolgármester úr
moderálása mellett zajlottak
az események.
Elsőként dr. Tóth Máté az
Országos Széchényi Könyvtár
osztályvezetője szólalt meg.
Előadásában a legfrissebb statisztikai adatokkal illusztrálta a
magyar könyvtári digitalizálás
jelenlegi helyzetét, eredményeit.
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A következőkben Győrffy
Szabolcs az OSZK Digitalizáló
osztályának vezetője ismertette a nemzeti könyvtárban zajló
fejlesztéseket. Megtudhattuk,
hogy a több milliárdos projekt
célja a teljes magyar könyvtári
dokumentum vagyon digitális
rögzítése és elérhetővé tétele
a nemzet számára. Kiemelt cél
az is, hogy a magyar könyvtárakban folyó összes digitalizálási tevékenységet az Országos
Széchényi Könyvtár fogja ös�sze, így egységes, szabványosan nyilvántartott és hosszú
távon megőrizhető digitális
vagyon jöhet létre.

nyűgözte le a hallgatóságot
a Csurgói Református Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium
könyvtárának irodalmi, történelmi és természettudományi
kuriózumairól szólva.
Az élményszámba menő
tudománytörténeti
előadást
követően a "Virtuális Baranya"
adatbázist mutatta be Pap Dávid Zoltán helyismereti osztályvezető. Megismerhettük a
Csorba Győző Könyvtár digitalizálási tevékenységét, és a pécsi megyei könyvtár honlapján
elérhető dokumentumokat.
Ezt követően Nagy Zoltán,
a Magyar Könyvtárosok Egye-

Szünet után Gazda István
kandidátus, a Magyar Tudománytörténeti és Egészségtudományi Intézet igazgatója

sülete Műszaki Könyvtáros
Szekciójának elnöke mesélt a
nemzeti könyvtár mikrofilmes
adatrögzítéséről. Megtudhat-

tuk, hogy a magyar nyelvű
nyomtatott anyagok mikrofilmre írásával maradhatott meg az
utókor számára a kilencvenes
években dúló délvidéki háborúban elpusztult dokumentumok nagy része.
"Digitalizálás a nagykanizsai könyvtárban" címmel hallhattuk Czupi Gyula igazgató
előadását a Halis István Városi
Könyvtár munkájáról. A "NagyKar" honlap fontos személyeket, eseményeket és dokumentumokat mutat be. A „Hol, mi?
Kanizsai házak és lakói” című
gyűjteményükben a város épületeiről utcákra rendezetten
találhatók információk. Itt a város színes életével, emlékezetes alakjaival is találkozhatunk,
történeteket, adatokat tudunk
helyekhez kötni. "Országosan
példa értékű a nagykanizsai
helytörténet feldolgozása és
közzététele minden érdeklődő számára" - vallott az egyik
hozzászóló, aki helyismereti
munkájához ötleteket merít a
digitalizált anyagból.
Az előadások sorát Violáné
Bakonyi Ibolya a Csokonai Vitéz
Mihály Református Gimnázium
könyvtárvezetője és Füstös János a Csurgó Városi Könyvtár
igazgatója zárta a gimnázium
és a városi könyvtár együttműködéséről. A tíz éve folyó munka gyümölcse bárki számára
elérhető a csurgói könyvtárak
honlapján. Az 1880-as évektől
kiadott csurgói újságok mellett
hetven könyv, több ezer cikk,
sok száz évkönyv és tanulmány
is böngészhető a honlapon,
melynek felhasználása révén
helyismereti munkák is születtek. A millenniumi konferencia
tiszteletére készült el a csurgói tanítóképző gondozásában
1881-től megjelent Népiskolai Szemle 15 évfolyamának
digitális feltárása, és a város
legértékesebb gyűjteményét,
a gimnázium öregkönyvtárát
számbavevő szakkatalógus teljes kereshető formátumú dig-
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italizált változata.
A konferencia zárásaként
Füstös János polgármester
úr köszönte meg az előadók
munkáját, és a távolról érke-

1000 éves Csurgó - millenniumi kiadás

zők megjelenését. Reményét
fejezte ki, hogy a szakmai nap
résztvevői olyan tudással gazdagodtak, melyet kultúra-közvetítő tevékenységük során
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hasznosíthatnak, és ezzel magasabb szinten járulhatnak
hozzá a nemzeti identitástudat
erősödéséhez.
A közel hatvan résztvevő
Budapestről, Pécsről, Szombathelyről, Siófokról, Kaposvárról, Nagykanizsáról utazott
városunkba. A rendezvény a
könyvtáros szakma képviselete mellett a helytörténet iránt
érdeklődők, és azt kutatók
számára is nyitva állt. A konferencia kísérő rendezvényeként
megtekinthették a gimnázium
felbecsülhetetlen értékű régi

könyvgyűjteményét az öregkönyvtárban, ahol Violáné Bakonyi Ibolya könyvtárvezető
kalauzolta a hallgatóságot.
A rendezvénynek méltó
helyet biztosított a Csokonai
Vitéz Mihály Református Gimnázium, Általános Iskola és
Kollégium. A sikerességhez
hozzájárult Csurgó Város Önkormányzata, az Informatikai
és Könyvbarát Egyesület és a
könyvtár munkatársai.
Füstös János igazgató
(Csurgó Városi Könyvtár)

Csurgói diákok sikere

Az Anyanyelvápolók Szövetsége ez év
márciusában is meghirdette az anyanyelvi szakkörök országos versenyét. A XXIII.

Anyanyelvi Nap keretében zajló általános
iskolai Beszélni nehéz! szakkörök találkozójának Budapesten a Baár-Madas Református Gimnázium ad otthont 2012 óta.
Ugyanis ebben az évben szűnt meg a nagy
múltú Práter Általános Iskola, a nyelvművelő mozgalom egyik bázisa.
Ez a rendezvény versenyekkel egybekötött esemény; ezek: kiejtésjelölő, versmondó, helyesíró, szépkiejtési egyéni
verseny; illetve háromfős csapatoknak
anyanyelvi vetélkedő.
A Rákóczi iskola diákjai a kezdetektől
részt vesznek ezen a megmérettetésen
(mindez Dani Margit tanárnőnek köszönhető, aki annak idején kezdeményezte a
mozgalomhoz való csatlakozást). A hosszú
évek alatt mindig eredményesen szerepeltek a versenyeken a tanulók. Oklevelekkel
hazatérve öregbítették a város és az iskolájuk hírnevét.
Ebben az évben is szép siker született.

Balogh Dóra 8. osztályos tanuló I. helyezést ért el a kiejtésjelölő versenyen.
Mint a szövetség tagja és szakkörvezető is egyben; feladatomnak tekintem az
anyanyelvi szakkörök számának bővítését
és minél több diák bevonását ebbe a nemes feladatba az anyanyelvápolás területén.
Ettől a tanévtől lehetőségem nyílt a református iskolában is a szakkör megszervezésére. A fent említett versenyen való
első részvétel eredményessége remélhetőleg kellőképp motiválja a tanulókat a
folytatásra. Ugyanis Csapó Vanda 5. osztályos tanuló III. helyezett lett versmondásban.
Ezúttal is megköszönöm a versenyzők
szorgalmas és kitartó munkáját és biztatom őket a további munkára, anyanyelvápolásra!
Kósáné Kisgéczi Gabriella
szakkörvezető tanár

Régi csurgói mesterségek elevenedtek meg a kiállításon
Régi csurgói mesterségek címmel nyílt kiállítás Csurgón, 2019.
április 26-án délelőtt 10 órakor a
Csokonai Közösségi Házban. A kiállítást Füstös János, Csurgó Város polgármestere nyitotta meg, aki nagy
szeretettel és tisztelettel köszöntötte a közösséget, majd elmondta,
hogy a kiállítás Csurgó város ezeréves évfordulójának jegyében telik.
A kiállítás bemutatja, hogy jó néhány évszázaddal, vagy éppen 1000
évvel ezelőtt milyen mesterségek
voltak megtalálhatók Csurgón. Nagyon fontos, hogy megemlékezzünk

a város történetének ezen részéről
is - tette hozzá Füstös János.
A köszöntő után Dr. Horváth József beszélt bővebben a kiállított
mesterségekről, azok csurgói kötődéséről és történeteikről.
A kiállítás a Csurgói Városi Szociális Intézmény időszaki tárlata.
A kiállítást rendezték: Takács Józsefné és a Csurgói Városi Szociális
Intézmény munkatársai, valamint
Csurgó Város Helytörténeti Gyűjteményének munkatársai.
FZS
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Régi versek
Tavaszi zsongás a Közösségi Házban
nyomában a
Valóban színpompás viseletekbe ölKöltészet napján tözött fiatalos nyug-

Kovács Lajos, a CSIK tagja
versmondás közben

Rendhagyó módon ünnepelte a Csokonai Irodalmi Kör meghívott vendégeivel az április
11-i Költészet napját, melyen
az 1000 éves Csurgó millenniumi évforduló tükrében régi és új
versek váltakozva szerepeltek.
A valaha Csurgón élt, itt tanult, itt született, ide kötődő
szerzők, mint Dávid János, Bertók László, Eötvös Jőzsef, Tinódi
Lantos Sebestyén, Csokonai Vitéz Mihály, Sipos Sándor, Pálffy
Sándor mellett a mai Csurgón
élő versíró szerzők művei adták
az est programját.
A prózai versek sorát zenei
betétek színesítették. A Harmónia Énekegyüttes Kodály Zoltán,
Vikár Béla, és Együd Árpád csurgói népdal feldolgozásait adta
elő, Varga János a csurgói születésű Kiss Angyal Ernő dalait tolmácsolta, míg László Zsolt 100
éves gramofonján Csokonai
megzenésített verse és Kiss Angyal Ernő népszerű dala, a „Jaj,
de szép kék szeme van magának…” hangzott el, az ünneplő
közönség nem kis örömére.

díjasoktól zsongott a
Közösségi Ház színpada a Csurgói Őszirózsa
Nyugdíjas Klub által
szervezett Dráva-menti Nyugdíjas Kistérség
kulturális bemutatóján.
A 2019. április 16án megrendezett tavaszi találkozón 11
fellépő szerepelt a
három tagú zsűri előtt,
ugyanis az eseménynek nem kisebb tétje
volt, mint az októberi
Megyei Művészeti Gálákra fellépő résztvevők és csoportok előzetes kiválasztása és
ajánlása.
A szereplőket elsőként Kardos Györgyi,
a Dráva-menti Nyugdíjas Klubok Körének elnöke üdvözölte, majd
Füstös János Csurgó
város polgármestere
köszöntője után Fülep
István, a Nyugdíjasok

Az Iharosberényi Nosztalgia Egyesület énekkara Örökzöld melódiákat adott elő

Szervezeteinek
Somogy Megyei Szövetségének, Déli régió
alelnöke nyitotta meg
a rendezvényt.
A
műsorrendben
egymást követték a
csurgói, iharosi, iharosberényi, gyékényesi, inkei és berzencei
egyéni és csoportos
produkciók. A gyönyörű
népdalcsokrokat
színes táncforgatagos
néptánc, kellemes lírai dalok, versek, mesék követték egymás

illet az alapos felkészülésért, a kiállás bátorságáért, és a szép
viseleti elemek megjelenítéséért. Továbbá
azért az értékteremtésért és értékőrzésért,
mellyel előadják magyar költőink verseit,
népi kultúránk dalait,
táncait és meséit, valamint ruházatukban
is őrzik a magyar hagyományokat.
VARGÁNÉ HEGEDŰS
MAGDOLNA

Érzékenyítő program a Pedagógiai Szakszolgálatnál

A Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Csurgói Tagintézménye három éve nyerte el az
Oktatási Hivatal Bázis Intézményi címét. Vállalt
feladata a tudásmegosztás, a szakmai közélet
fejlesztése, és a fejlesztés támogatása mellett,
rendszeresen szervez érzékenyítő programokat
az ellátási területen levő intézmények óvodáVARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA sinak, illetve szakembereinek. A rendezvény
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után váltakozva. A
háromtagú zsűri nem
volt könnyű helyzetben, mikor is rangsort
kellett felállítania, és
résztvevőket javasolnia a Megyei Gálára. A
11 műsorszámból 6-ot
javasoltak tovább léptetésre, melyek közül
még a Megyei Szövetség választja ki a véglegesen bejutókat.
A zsűri azonban értékelésében kiemelte, hogy mindenkit
dicséret és elismerés

célja egyrészt a gyerekek, pedagógusok, szülők
megismertetése a szakszolgálati helyszínnel,
illetve az ott dolgozó szakemberekkel, másrészt
a tavasszal történő iskolaérettségi vizsgálatok
zökkenőmentes lebonyolítása. Az intézmény
idei első érzékenyítő programja két helyszínen,
a csurgói telephelyen és az Iharosberényi Gesztenyevirág Óvodában valósult meg. A rendezvényen közel 100 gyerek és 14 pedagógus vett
részt. A program során a több csoportban érkező
gyerekeket mindkét helyszínen kreatív fejlesztő
foglalkozásokkal várták és mozgásos, gyógytestnevelés jellegű játékos órán vehettek részt.
Az érzékenyítés nem fejeződött be ezzel az alkalommal, a szakszolgálat ebben az évben még
számos hasonló rendezvénnyel készül, mindemellett a tanév végére tervezi a nagycsoportos
gyerekek számára már a tavaly is megrendezésre
került, nagysikerű térítésmentes iskola előkészítő jellegű, Gólya-Bátor-Táborát.
BV
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Katasztrófavédelmi nap a Kolping Nagyváthy János Középiskolában

Megdöbbentő fotók és beszámolók, karambol, kerék
alá került ember, égő autó….
Ez várta a Kolping Nagyváthy
János Középiskola diákjait és
a meghívott vendégeket az
intézmény által szervezett Katasztrófavédelmi napon, ame-

segítségnyújtásra.
Mindennek szükségességét a márciusi
rendőrségi jelentés is alátámasztotta, hiszen városunkban
duplájára nőtt a személyi sérüléses balesetek száma az elmúlt évben. A megnyitó után
a Katasztrófavédelem szakemberei gazdag képi illusztációval alátámasztott prevenciós
előadásokat tartottak a diákoknak, majd rövid szünetet követően a tűzoltóság szakemberei
valóságot imitáló baleseteket
mutattak be. A résztvevők a
látványos bemutatók során átélhették, megtapasztalhatták a
balesetek kiváltó körülményeit
és láthatták a szakemberek áldozatos, olykor nagyon nehéz
munkáját. Balogh Attila tűzol-

lyet egy sajnálatos diákbaleset
hívtott életre. A katasztrófavédelem egyik fő célja, a fiatalok
megszólítása, ezzel együtt a
diákok figyelmének felhívása
a balesetek és személyi sérülések elkerülésének módjaira,
illetve civilként a szakszerű

tóparancsnok helyettes szerint, a fiataloknak szüksége van
az ilyen jellegű, főként megdöbbentésre alapozó figyelemfelkeltésre, hiszen sokszor
felelőtlenül döntenek. Nagy
előrelépésnek tartja, hogy egy
2013 –óta hatályos jogszabály
alapján az érettségi megszerzésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat. Ez eltölthető
a katasztrófavédelmi szerveknél, így a tűzoltóságnál is, ahol
a fiatalok ismereteket szerezhetnek az elsősegélynyújtás, a
segítséghívás területén is. A
diákok nagy érdeklődéssel követték a prevenciós szemléletű
rendezvényt.
BV

A Dél-dunántúli Vízügyi
Igazgatóság a Magyar Hidrológiai Társaság Baranya és
Somogy Megyei Területi Szervezeteivel országos verspályázatot írt ki az idei Víz Világnapja
alkalmából, „Vizet mindenkinek! címmel. A versenyt általános iskolás tanulók számára
hirdették meg. A verspályázatra érkezező több tucat pályamű
között kiemelkedett, és különdíjat kapott Tóth Viktória Anna,
az Eötvös Általános Iskola 6.
osztályos tanulója, aki a korát
meghazudtoló, mélyen szántó
gondoltatokat tartalmazó verssel nevezett. A hosszas alkotófolyamatot a kislány magyar tanára, Timárné Mikola Erzsébet
koordinálta, verse szinte összefoglalta a világnap célkitűzéseit. A verseket a Litera-Túra
Irodalmi és Művészeti Magazin,
Folyóirat és Kiadó alapító-tulajdonosai és főszerkesztői:
Hajnal Éva költő, tehetségmentor, drámacsoport-vezető és
Márkus László költő bírálta el. A
pályázat eredményhirdetésére
a magyarhertelendi termálfür-

Litera-Túra Irodalmi és Művészeti Magazin

Különdíj a Víz Világnapja alkalmából
meghirdetett versíró pályázaton

dőben került sor, ahová Viktóriát iskolatársai, az intézmény
médiaszakkörének tagjai is elkísérték.
A költőpalánta kiváló tanuló,
rendkívül sok irányban érdeklődik. Bár ez csak a második
verse, sikerén felbuzdulva jövőbeli tervei között a versírás,
az irodalom is szerepet kaphat.
A pályázati kiírásnak megfelelően a nyertes alkotásokat a Litera-Tura magazin és a
Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság honlapján és közösségi
oldalain is közzétették.
BV
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Egyházmegyei Hittanverseny Csurgón

Április 27-én zajlott a XXI.
Kaposvári Egyházmegyei Hittanverseny Csurgón. Az esemény csurgói helyszínen való
megrendezését többmint két
évtizede még Maczkó Gyula
esperes plébános és segítői
Némethné Miháldinecz Olga
és Bodó Gyöngyi hitoktatók
hívták életre. Az idei alkalom az a 2020-as Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszusra
való lelki előkészület jegyében
telt, melynek mottója: „Minden forrásom belőled fakad”.
A résztvevő hittanosokat, illetve hitoktatóikat Göndics János
csurgói plébános, Viola Ernő
oktatási-kulturális
referens
és Kissné Gulyás Gabriella, a
Csurgói Csokonai Vitéz Mihály
Református Általános Iskola és
Gimnázium igazgatóhelyettese köszöntötte, majd Kiss Iván
c. prépost, esperes-plébános
nyitotta meg a versenyt. A
jelenlévő több mint háromszáz gyermek különféle versenyszámokban – tudáspróba,
aszfaltrajz, ének és színdarab
– mérhette össze tehetségét.
A versenyre 13 településről érkeztek a gyerekek. Göndics János plébános elmondta, hogy a
versenyjellegen túl a rendez-
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vény célja, hogy lássák a gyerekek, hogy az egész egyházmegyéből sokan vannak olyan
diákok, akik fontosnak tartják,
hogy bizonyos témákban minél jobban elmélyedjenek a

hitükben, és megtapasztalják,
hogy egy nagy közösség tagjai. Külön kiemelte a Csurgói II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskola
diákjainak szinvonalas előadását, amely az idén ezer éves

Csurgóról, a IV. Béla királyhoz
kötődő Máriás-kút legenda feldolgozásával emlékezett meg,
Andik Anikó felkészítő tanár
segítségével. Ezt követően a 35
éve működő, a nagykanizsai Jézus Szíve Plébániához kapcsolódó Magvető Közösség tagjai
vezetésével keresztény gitáros
dalokat énekeltek a fiatalok.
A versenyre 15 csurgói csapat és 2 egyéni versenyző nevezett, a legjobb eredményeket a következő csapatok érték
el:
Középiskolai tudáspróba:
2.
helyezett:
Kolping
Nagyváthy János Középiskola
(Kolpingosok csapata: Hegedűs
Bianka Vivien, Horváth Katalin,
Kisgyura Alexandra, Mezdai
Noémi Zelina)
3.
helyezett: Csokonai
Vitéz Mihály Református Gimnázium (Szemfényvesztők csapata: Kalányos Viktória, Jakat
Lilla, Kalocsa Titanilla, Matolcsi
Réka)
4.
helyezett: Csokonai
Vitéz Mihály Református Gimnázium (Liliom csapat: Kollár
Klaudia)
Középiskolai ének verseny
(egyéni)
1.
Kolping Nagyváthy János Középiskola (Zámbó Viven)
2.
Csokonai Vitéz Mihály
Református Gimnázium (Szabó
Szonja)
Alsós rajzverseny:
2.
helyezett: II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola (Bakos
Noémi Boglárka, Bognár Boglárka)
3.
helyeztett: Eötvös József Általános Iskola (Csányi
Eszter, Egervári Kamilla, Dergecz Dóra Karina)
Felsős rajzverseny:
2.
helyezett: Eötvös József Általános Iskola (Nagy
Fanni, Szántó Dóra)
A rendezvény a megérdemelt jutalmak átadásával zárult.
BV
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GASZTROKULT

Csurgói kóstoló, régi falatokból…
Levesek
Csurgó 1000 éves múltjának nem csak
az egykor volt épületek, híres emberek,
történelmi dátumok, események adják a
jelentőségét, hanem benne foglaltatnak a
valaha itt élt emberek mindennapi életének történései, szokásai és hagyományai
is.
A történelmi Csurgó területén élt lakosság minden bizonnyal a kezdetek óta
földműveléssel és állattenyésztéssel foglalkozott, amelyben a jobbágyi, cselédi,
paraszti, de földesúri világ és életmód leggazdaságosabb működtetése is az önellátás volt. A Csurgó és környéki falvak lakossága évszázadokon át a maga termelte és
előállította alapanyagokból, azok ötletes
és sokoldalú feldolgozásából teremtette
meg asztalára a mindennapi „betévő falatot”.
Szinte a leves az egyetlen ételosztály,
amelynek valamely típusa valamennyi
népréteg minden napjában fő szerepet
kapva az asztalra került. Bármennyire is
gondoljuk, hogy a mai tradicionális, magyarnak tartott ételeink, mint a gulyásleves, krumplileves, paradicsomleves,
rántott leves nagyon régiek lennének, ez
nem így van. Első leveseink az ugynevezett „Húslék”, még csak vízben főtt hús
(nagyon gyakran hal) fűszerekkel ízesített
levéből álltak, melyeket később, még a
rántás megjelenése előtt áztatott kenyérrel sűrítettek.

Középkori levesfőzés cserép fazekakban
Később, a XIII.-XIV. században jelentek
meg a változatosabb zöldségfélék. Kedveltebbek lettek vidékünkön a káposzta,
répa, és gyökér zöldségfélék, majd később
a tökfélék is.
A mai leveseinkben és egyéb ételeinkben gyakran használt paprika, paradicsom,
kukorica és burgonya pedig csak a XVII.
században jutott el a csurgói, először csak
földesúri, majd a köznépi fazekakba is.
A gulyásleves, mint a pörkölt hígitott

leszármazottja, az 1800-as évek végétől
terjedt el a vidékünkön is. A napjainkban
oly népszerű paradicsomleves pedig a parasztkonyhán már csak az 1900-as évek
jövevénye.
Csurgó étkezési kultúrájára az 1800-as
évek elejétől hatással voltak a betelepített
népek, csehek, szlovákok, németek főzési
szokásai is. A levesekbe betétként tálalt
gombócok, mint a daragombóc, krumpli
gombóc, apró hús- és májgombóc is főként
német és szlovák közvetítéssel jutottak el
fazekainkba.
A magyarok nagyfokú leves szeretetét
Richard Bright angol utazó is leírta, aki
1815-ben járt az akkori csurgói uradalomhoz egykori Festetics birtokon, Szent-Miklóson, amely ma Miklósfa.
„Kilenc óra tájt a két intézővel asztalhoz
ültem. Egyiknek felesége, egy tűzről pattant alacsony asszonyka, pompás vacsorát
készített. A tálalást levessel kezdték és a
magyar vendégszeretet legszigorúbb szabályai szerint folytatták.”
Szintén Richard Brighttól tudjuk, hogy
a taranyi Festetics birtokon is levest, főtt
húst és savanyú káposztát tálaltak fel az
érkező vendégek tiszteletére.
A csombort, a tárkonyt, a hagymaféléket már ezer éve is használták eleink, de
a finomabb, a levesek ízesítéséhez használatos fűszerek, mint a babérlevél, bors,
pirospaprika csak a kereskedelmi úthálózatok kiépülésével kezdtek fokozatosan
elterjedni.
Míg jó 100 évvel
ezelőtt cserépfazekakat használtak a
levesfőzéshez, addig
Csurgó első legnagyobb kereskedője,
Mayerhofer
Salamon óvárosi üzlete
nagyban megváltoztatta a leves főzés
100 éves csurgói
konyha kultúráját.
leveses fazék
Az első aluminium,
majd zománcos fazekakat az 1800-as évek
elején Nagykanizsáról lovaskocsival hozta
Csurgóra, ahonnét a háziasszonyok szinte
azonnal elkapkodták őket.
A leves minden időben fontos szereppel bírt a nehéz napi munkát végző földműves emberek életében. A szomszédos
Iharos községben és Pogányszentpéteren

még 70-80 évvel ezelőtt is tartotta magát
a szokás, miszerint egyszerre kétféle levest
vittek a mezőn dolgozóknak. Általában egy
sűrűbb, babos, káposztás vagy répás husos
„piros” levest, és egy vékonyabb „sárga”
borsó, zöldbab vagy zöldség levest. Az étkezést ilyenkor kelttésztával, pogácsával
vagy prószával zárták le.
Gönczi Ferenc és Knézy Judit kutatásaiból tudjuk, hogy a dél-zalai régióban,
valamint a somogyi Csököly környékén
ugyancsak két levessel indult a lakodalmi
főétkezés, az édes húsleves után második
helyen ott állt még a savanyú is sertésgyomorból.
Érdekes, hogy Csurgón az óváros katolikus lakossága főként ebédre és vacsorára,
míg Alsok és Sarkad református lakossága,
a környező, nagyrészt református falvak,
Pátró, Porrog, Porrogszentkirály, Csurgónagymarton lakosságához hasonlóan
többnyire reggelire is fogyasztotta a leveseket.
A mai Csurgó részét képező Alsok leveseinek egyik különleges, egyedi, de
máig is létező fajtája a sima vagy „téfölös”
– tejfeles „kötött gombóca leves”. Melyhez tojással, vízzel egyszerű gyúrt tésztát
készítettek. Vékonyra kinyújtották, majd

A kötött gombóc készítés folyamata

Alsoki "kötött gombóca leves"
tálalása
a tésztacsíkokra pirított, előfőzött darát
szórtak. Aztán feltekerve, csomóra kötötték, majd köménymagos rántott levesben
megfőzték. /Receptközlő: Füstös Jánosné/
VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA
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folytatás az első oldalról

Beszélgetések Herceg IV. Festetics Györggyel, a városalapító Gróf Festetics György ükunokájával
országon, és a térségben is, hogy ki is a
képviselő. És persze, hogy van lehetősége,
mióta a Szászfalvi úr is ott van. Mióta is?
Azt hiszem 95 óta sok éven át, ő államtitkár is volt. Ugye jól mondtam, hogy államtitkár volt?
Igen, államtitkár volt.
-Igen, de ő református pásztor, ugye?
Igen, igen.
- Érdekes, hogy én őt ismerem és még a Balogh Zoltánt is, aki szintén református lelkipásztor, és ők állami poziciót is bevesznek. Érdekes, hogy ez Ausztriában másként
van.

Legelőször a Festetics szobor koszorúzása után váltottam pár szót a Herceg úrral. Beszélgettünk a család és a város múltbeli kapcsolatairól, a család térségünkben betöltött
szerepéről.
Majd a Festetics Városok Találkozójának gálaestje után már szóba került Csurgó jelene
is, az itt töltött délután és est látnivalói, élményei. Herceg Festetics György rendkívül
kedvesen, azonnal igent mondott szerkesztői felkérésemre, lehetőséget adva másnapra,
egy riportnyi beszélgetésre. A következő nap aztán volt szerencsém meghallgatni a Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium nagytermében tartott előadását, és elkísérni a gimnázium
nagykönyvtárában tett látogatására.
A Herceg úr rendkívül barátságosan, figyelmesen szemlélődött mindenről. Érdeklődve
tanulmányozta az elődeihez is köthető régi iratokat, könyveket. Bár folyékonyan, de némi
akcentussal beszél magyarul, mindenre szívesen válaszolt. Elmondása szerint magyarul
tökéletesen ért, és válaszol is, de olvasni csak egy hat éves gyermek szintjén tud.
Bár útja rendkívül sietős volt Keszthelyre, majd vissza Bécsbe, de szívesen válaszolt a
szerkesztői kérdésekre.
A hivatalos meghíváson kívül mi hozta
még a Herceg urat Csurgóra?
- Természetesen az érdeklődés. Az első
meghívás volt 2001-ben, és emlékszem,
mikor jöttünk a Dávid Ibolya, az akkori miniszter volt a díszvendég.
Akkor is az Azúr panzióban laktam, Hannoverből repültem, aztán kocsival érkeztem
délután, volt egy vacsora, és másnap már
mentem is. Ez akkor nagyon rövid volt.
És most éppen a Polgármester volt olyan
kedves és meghívott, ha jól emlékszem
decemberben vagy januárban, és aztán
jöttem most újra nagy örömmel. De most
előszőr, hogy a Festetics napokon vagyok.
Ugyhogy, most már mondhatom, hogy
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többször voltam Csurgón, de Keszthelyre,
Hévízre már vagy ötször voltam ebben az
évben. Bécsből ez nem nagy távolság, kicsit több, mint három óra.
Elég sokat jártam Pestre is, a 2000-es
években voltam az Állami Nyomda igazgatóságában, és egy bank igazgatóságában
is ültem. Majd több ilyen feladatot is felvettem, miután nyugdíjba menetem 2006ban a Bécsi Állami Bankból.
Mit tapasztalt Ön most itt Csurgón?
- Én tapasztaltam először, hogy Csurgó egy
élő város, vannak tervek, ezek a nagy projektumok futnak. És azt hiszem, hogy persze mindezekhez nagyon fontos Magyar-

Beszélgetésünk zárásaként még azt szeretném megtudni, ha lenne lehetősége
beszélni ükapjával, I, Festetics Györggyel,
mit mondana el neki a mostani Csurgóról?
- Hogy itt egy nagyon nyílt és nagyon kellemes beszélgető atmoszféra volt. Hogy
úgy látszik, hogy a város fejlődik. Biztosan
sokat kell dolgozni és drukkolni, hogy ez
így egy nagy siker legyen, hiszen ez még
csak a kezdet valahogy.
És természetesen az a másik oldal, hogy
erre ez egy nagyon szép táj is. Ez már itt
egy délebbi vidék. Igen, nagyon szép.
És hát itt az iskola is! - vetette közbe Füstösné Ábrahám Judit igazgató asszony.
Igen, fontos ide a személyes, családi kötődésem is. Volt egy Betlehem Miklós, akinek
itt sikerült érettségizni 1954-ben, mert a
származása miatt ki volt zárva más iskolákból. Ebben az iskolában viszont akkor
is, nyitott szellemiségben lehetett arisztokratákat, osztályidegeneket is érettségiztetni.
2011-ben, mikor utoljára itt voltam, éppen
ballagás volt. Rám nagy benyomást tett a
ballagás, mert a lányok matrózblúzban voltak.
Beszégetésünk végén köszönettel és érdeklődve vette át, majd lapozta a Herceg
úr Csurgó és Környéke újságunk utolsó
ajándékba kapott számait.
Gratulált a szervezőknek a kellemes programokért, ígéretet téve, hogy lehetőségei
szerint mindig szívesen fog visszatérni
Csurgóra.
VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA
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KULTÚRA

Kétszáz éve halt meg gróf Festetics György és Nagyváthy János

Nagyváthy és Festetics Aggházy Gyula alapítási képén (1939) Széll Károly felvétele

Nemcsak egy évben, 1755-ben született a Csurgón Somogy első gimnáziumát
alapító gróf Festetics György gróf, és az
iskola első inspektora, Nagyváthy János,
hanem egy évben is haltak meg, éppen
kétszáz éve, 1819 elején. Nagyváthyt februárban temették a mai ravatalozó közelében. Az eseményen legyengült egészséggel a gróf is jelen volt, és pár héttel
később, április 2-án ő is követte egykori
jószágigazgatóját.
Kettejük kapcsolatáról több könyv és
tanulmány is megjelent, a Nagykönyvtár,
amely több Festetics és Nagyváthy- kéziratot őriz, Somogy egyetlen Történelmi
Emlékhelye, egy sorban a visegrádi, kőszegi, siklósi, egri várral, a Keszthelyi Festetics
Kastéllyal, a Magyar Tudományos Akadémiával.
Nagyváthy halálának pontos napját
nem ismerjük. A gimnáziumi parkba 1936ban átkerült eredeti síremléken február
24-e szerepel: „Nagyváthy János, Nemes
Zala Megye törvényszékének ülnöke, a
polgári munka különböző fajai után húsz
éven át maradék életét tisztes szegénységben, serényen töltötte el és a napokkal
és a fáradalmakkal betelve jobb vidékre
költözött az 1819. évben, február 24-én,
élete 64. évében.” Csaknem valamennyi
életrajz azonban február 13-át tekinti halála napjának. Ezt támasztaná alá Szigethy
István csurgói tanár, református lelkipásztor fennmaradt, csak 1989-ben publikált
temetési gyászbeszéde is, amelyet február
21-én mondott el a mai gimnázium mellet-

ti temetőben:
„…Amikor osztán ismét Sárospatakra
menvén, minekutánna a felsőbb tudományokban magát tökéletesítette, kiutazott
külső országokba esmérni akarván az embereket, azoknak nyelveket, tudományos
s erköltsi előmeneteleket, szokásaikat,
életek módját, egyszóval, hogy kik és mitsodátok. Itt több nevezetes univerzitásokban sok tudósoknak nem tsak tanításait hallgatta, hanem egyszersmind mint
valóságos tudós, azoknak esmeretségét
és barátságát is megnyerte. Visszatérvén
innen, mint a rakott méh, tudománnyal
és tapasztalással meggazdagodván, a losontzi reformatum gymnasiumbeli ifjúságnak nevelését vállalván magára, ezt
az oskolát másfél esztendei szorgalmatos
tanítása és munkás igyekezete után tsakhamar virágzó állapotra emelte. De mivel
más vala az ő rendeltetése ama fő Úrtól,
akitől függ mindnyájunknak sorsa és állapotja, különben is érezvén, hogy vállai a
terhet meg nem bírhatják, ezen közhasznú hivatalról önként lemondott s lakását
Pestre tette által. De éppen nem azért,
hogy itt munkásság nélkül töltse az életét,
mellyet mindenkor betsülni tudott, éppen
nem! Hanem hogy üres lévén a közönséges
foglalatosságoknak terhétől, magát annál
inkább a tudományoknak szentelhesse. Innen, ismét több tudósokkal megesmerkedvén és sok, az érdemes tudományt betsülni tudó úri személyeknek kedvébe esvén,
minekutánna több hivatalbéli, mégpedig
ugyancsak nevezetes és tisztes hivatal-

beli megtiszteltetéseket el nem fogadott,
végre elfogadta azt a directori hivatalt,
melyben a mi igen szeretett és nagylelkűségéről és érdemeiről még az idegenek
előtt is betsültetett és tiszteletben levő
földes uraságunkat, nagyméltóságú gróf
tolnai Festetits György őexcellentiáját
ezen nagyméltóságú grófi háznak tellyes
megelégedése szerént több esztendőkig
szolgálta, mígnem végre nyugalomra kívánkozván, hív szolgálatjának jutalmául
nyerte életének lefolyásáig ezen csurgói
jószágot, mellyen betses életét minden,
véle esmeretségben és barátságban lévőknek mély szomorúságára mint 64 esztendős tisztes öreg elvégezte.
Hogy ez a megboldogult úr egy volt a
valóságos tudósok közül, erre bizonyságul
hívom mindazokat, valakik őtet esmerték;
de előhozom amaz arany érdempénzt is,
mellyel őtet, mint valóságos tudóst ama
boldog emlékezetű fejedelem, II. Leopold
felséges császár és magyarországi király
Mezei Gazda nevű munkájáért, mely első a
maga nemében, megtisztelte.”
Végrendeletében lányát tette fő örökösévé. Vagyonából részesült a rokonsága, a
sárospataki, a pápai kollégium. A csurgói
református gimnáziumra 1000 forintot hagyott és „azon összeget, mely halála után
a gróftól titulo meliorationum leányának
kifizettetni fog.” A három gimnáziumban a végrendelet szerint a kamatokból a
család szegény sorsú leszármazottait kell
támogatni. Gazdag könyvtárából a klasszikusokat a csurgói gimnázium könyvtárára
hagyta.
Új könyveit nyomtatásban már nem is
láthatta, több levelet sem írhatott Kazinczynak. 1819 tavaszán, Festetics György
halála után a Nagybajomban élő Pálóczi
Horváth Ádám értesítette a nyelvújítás
vezéralakját: „Nagy- Váthy János barátunk
mintegy három héttel előzte meg jóltevőjét…”
Kazinczy válasz- levelében érdeklődött
Pálóczi Horváth Ádámtól Nagyváthy János
halálának körülményei felől, és arra kérte,
írja meg érdemeit a Tudományos Gyűjtemény számára (Ez is megvan a gimnázium
könyvtárában). A csurgói dolgozószobában
őrzött hagyaték gyorsan közkinccsé vált. A
Trattner Kiadó egymásután jelentette meg
a kéziratokat. 1820-ban a Magyar házi gazdasszony, 1821-ben a Magyar Practicus
termesztő, egy év múlva a Magyar prac-
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ticus tenyésztő is elhagyta a nyomdát.
Amikor Festetics György özvegye, Saller
Judith elolvasta az éppen akkor megjelent
Magyar házi gazdasszonyt (kézirata szinté
Csurgón van), meghatódva ismert rá azokra a ház körüli tennivalókra, amelyeket
negyed évszázaddal korábban ő ajánlott a
könyv írójának. Tollat ragadott, és meleghangú levelet írt Nagyváthy leányának:
„Molnári 25-dik Sep. 1821.
Kedves Édes Asszonyom!
Sok féle dolgaim okozzák, hogy kése-

1000 éves Csurgó - millenniumi kiadás0

delmes vagyok köszöntésemmel, mellyel
tartozom, azon ékes bé kötött könyvéért,
melyet igen kedvessen vettem: El nyugodott édes Attya, valóban különös tapasztalású Gazda és Gazda Asszony tudományu
volt, méltó az eő könyvét követni; az én
akori fijatal tapasztalásomat, hogy eő oly
nagyra vette, hogy méltónak találta az
eő érdemes gyűjteményeibe bé iktatni,
betsülöm; most talán, hogy ha élne, érdemesebb Gazda Asszonyi tudományokkal
szolgálhatnék, de az Mindenható máskép
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akarta, hogy eő előbb elment, és én fogom követni: édes Asszonyom elhihetem
magammal, hogy bizonyossan, édes Attya
Példáját az eő virtussaiban követi, és azon
Jóságbul, erántam is, olly Jó szivűen gondolkodik, a mellyet érdemes hála adóan
köszönöm, és ezen Indulatbul, magamat
továbbá is Barátságában ajánlom T. maradok kedves édes Asszonyom! Köteles Szolgálója Jakabházi Sallér Judith, Gróf Festetich György özvegye. s. k.
HJ

Török Bálint és a túrós csusza
Az ezeréves évforduló jó alkalom a megállásra, kulturális örökségünk számbavételére, a felszínes, megalapozatlan legendák,
tévhitek meghaladására.
A gimnázium konyháján nagyon finom húsos (paradicsomos)
káposztát főztek. Ha vendégek jöttek, ezzel kínálták őket. Nevet
is kapott az étel: Csokonai kedvence. Azt már senki sem firtatta,
evett-e valaha hasonlót Csokonai. Pedig csaknem biztos, hogy
nem, de nem is igen ehetett. Igaz, ezt senki sem vette komolyan,
senkit sem zavart. A költő életében ez a zöldségféle még ritkaságnak számított, legfeljebb csak egy-két kertben mutogatták. Ismerni ismerték a paradicsomot, de csak az 1870-es években kezdték
el termelni nagyobb mennyiségben, akkor is Pest mellett. Gyermekkoromban még én is hallottam olyan emberről, aki nyersen
meg sem ízlete volna.
Tudjuk, hogy a víg poéta nem volt besavanyodott ember, szeretett mulatni. Az első Csurgón írt darabja, a Cultúra záró jelenetében a szentkirályi hegyre invitálta a nézőket. A szentkirályiak
hegye akkor a falutól nyugatra eső Pápai hegy volt. Ha igaz, az
erdő szorításában még ma is áll két régi pince. Nem tudni, kinek
az agyából pattant ki a közelmúltban, hogy diákjai talicskán tolták
haza a szőlőből. Ez azért már méltatlan a költőhöz. A szentkirályiak mai hegyét Kökényes felett a Polgárszállási dűlőben (a mai Újhegyen) csak Csokonai távozása utáni évben, 1801-ben mérette
ki Festetics György, és telepítethették be szőlővel, termést pedig
csak évek múlva hozhatott.
Az pedig, hogy diákjai visszaéltek volna közvetlenségével,
végképp nem igaz. A tanárát Debrecenbe is elkísérő Gaál László
méltó emléket állított „Professzor Csokonainak”: „Nem volt az ő
tanítósága alatt sem törvényre, sem börtönre, sem virgácsra, de
még tsak haragra, vagy tsak kemény szóra is szükség – mert ő jó
kedvvel tanította tanítványait, jó és hasonlíthatlan modorban, és
a tanítványok örömmel hallgatták s tanultak!”
Még ma is leírják, hogy Csokonai 8- 8 és fél hónapig volt Csurgón. Pedig az egykori csurgói tanár, Boros Dezső jóvoltából már
1965 óta tudjuk, hogy 1799-ben május 26-án már itt tanított, és
a következő év március 26-án számolt el csurgói szállásadójával,
Nagy Gergelynével. Ez pedig legalább 10 hónap. (Ady csak egykét napig időzött Kaposváron, de egészalakos bronz szobrot kapott.)
Étellel kezdtük, étellel is zárjuk. A csuszafesztivál sikeres, a város minden lakóját megmozgató rendezvény. A neve is telitalálat.
A tizenöt évvel ezelőtti névadás ötlete a Csurgón felnőtt Szántó
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Lászlóé, a Balaton- átúszás és sok más rendezvény megszervezőjéé. A nagyszakácsi asztali örömök gasztronómiai megmérettetésein jól szerepeltek a csurgóiak. A Polgármesteri Hivatal két ügyes
kezű és találékony asszonya az elmaradhatatlan túrós csuszát Török Bálinthoz kapcsolta, kedvenc ételévé avatta, és mert az írások
szerint szép házasságban éltek, feltételezésnek sem rossz, hogy a
feleség, Pemfflinger Katalin ezzel kedveskedett az urának. Ha hiteles tényt keresünk a történet mögött, ne is törjük magunkat. Az
Egri csillagokban is olvastuk, hogy Török Bálint 1541-ben került
fogságba, és Katalin asszony két év múlva költözött Csurgóra, a
férjét pedig soha többé nem látta. Ettől Török Bálint még ehetett
túrós csuszát, amely az ország déli részéről terjedt el.
Nem baj, hogy egy étel nevében tovább él Csokonai vagy Török
A CsurgóiseCsaládsegítőben
Bálint, de elsősorban ne ebben éljen, és másokkal
ezt hitessük
folytatódik a kupakgyűjtés
el.
a Szuloki halmozottan
HJ

Kupakgyűjtés

sérült Kánya Betti részére

KUPAKGYŰJTÉS
A Csurgói Családsegítőben folytatódik
a kupakgyűjtés a szuloki, halmozottan
sérült Kánya Betti részére!

JOGPONT IRODA ÜGYFÉLFOGADÁSA
CSURGÓ, KOSSUTH U. 1.
hónap nap			
		
3.		
		
10.		
január		
17.		
		
24.		

időpont
16.00-19.00
12.00-15.00
16.00-19.00
12.00-15.00

		
február
		
		

7.		
14.		
21.		
28.		

16.00-19.00
12.00-15.00
16.00-19.00
12.00-15.00

		
március
		
		

7.		
14.		
21.		
28.		

16.00-19.00
12.00-15.00
16.00-19.00
12.00-15.00

Várjuk szíves érdeklődésüket!
Üdvözlettel: Dr. Kardos Mónika
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HELYTÖRTÉNET

150 éve Csurgón nyílt meg Magyarország első állami
tanítóképzője IV.
kola kezdte meg működését. Színvonalas
szakmai- módszertani munkával több száz
fiatal került ki az intézményből. A Csurgón
végzetteket szívesen látták a soproni és
kaposvári felsőfokú óvónőképző intézetekben, a tanítóképzőkben, de még a tanárképző főiskolákon is. 1995-ben, a pálya
telítődése miatt szűnt meg ez a képzési
forma.
HJ

Közhasznú hirdetés
SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN - INGYENES
JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT
Rögtön a második világháború befejeződése után megkezdték a nyolcosztályos általános iskolák megszervezését. Az
1945/46-os tanévtől a népiskolák 1. és 5.
osztálya, a polgári iskolák 1. és a gimnáziumok 1. osztálya is általános iskolaként
indult. A felnőttek a dolgozók iskolájában
tanulhattak. Somogy megyében 1945.
december 18-án tájékoztatott a sajtó a
dolgozók iskolájának megnyitásáról. Hat
hónapig heti 20 órában működnek. A jelentkezés alsó korhatára 18 év.
Először a dolgozók középiskoláinak
megszervezésére került sor. A dolgozók
gimnáziumát az anyaiskolák működtették.
A csurgói református gimnázium Gyékényesen és Darányban, a kaposvári fiúgimnázium Marcaliban létesített kihelyezett
tagozatot. A miniszteri utasítás a tanári kar
megfelelő kiválogatásáról rendelkezett.
Dr. Bódi Ferenc, a gyékényesi dolgozók
gimnáziumának igazgatója által összeállított óraterv: Hittan 1 ó., Magyar 3 ó., Történelem 2 ó., Gazdasági és társadalmi ismeretek 2 ó., Angol nyelv 3 ó., Vegytan 3 ó.,
Mennyiségtan 3 ó., Rajz 3 ó., Természetrajz
3. ó., összesen heti 21 óra.
Sok új pedagógusra volt szükség. 1947
tavaszán felmerült a csurgói tanítóképző
megszervezésének kérdése. Az 1933-ban
megszűntetett csurgói tanítóképzés hagyományait kívánták feléleszteni, továbbfejleszteni a csurgói Parasztdolgozók Tanítóképző Intézetének indításával. Először
Darány községben kívánták elhelyezni. Ezt
a Vallás és Közoktatási Minisztérium költségvetési fedezet hiányában elutasította.

A minisztérium azt is meghatározta, hogy
csak a rendes korúakat tanító tanítóképzővel, mint anyaiskolával kapcsolatban szervezhető a tanítóképző. A csurgói községi
és járási nemzeti bizottság 1947. május
9-én fogadta el a megszervezésre vonatkozó határozatot. Harsányi István, a Magyar
Népi Művelődési Intézet előadója Dél- Dunántúlon négy tanítóképzője közül egynek
felállítását Csurgón tervezte. 1947 nyarán
megtörtént a jelentkezés, augusztus 30án 37 fő volt a jelentkező. A VKM 1947.
december 15-én engedélyezte az 1947.
téli tanévre a megnyitást, anyaiskolául a
bajai állami tanítóképző intézetet jelölte
ki. Hivatalos címe: A Bajai Állami Tanítóképző Intézet Parasztdolgozók Tanítóképző Intézete, Csurgó. A csurgói gimnázium
tanárai tanítottak. A 36 beiratkozott közül
26 volt földműves, 10 egyéb foglalkozású.
Iskolai végzettség szerint 27 rendelkezett
IV. polgári, IV. gimnázium vagy 8 elemi iskolai végzettséggel. 1950-ben végeztek az
első növendékek, akiket a minisztérium az
általános iskola alsó tagozatába osztott be
tanítani. Feladatait az igényeknek megfelelően megoldotta. A végzett növendékek
egy része tanító lett, más részük a szerveződő pécsi pedagógiai főiskolán folytatta
tanulmányait. 1950. augusztus 7-én szűnt
meg.
A csurgói tanítóképzés hagyományaira alapozhatott a hatóság, amikor 1974
őszén a Kaposvári Táncsics Mihály Gimnáziumba felvett óvónői osztályt Csurgóra
helyezte. Ettől kezdve a gimnáziummal
közös igazgatás alatt óvónői szakközépis-

Ön vagy szerette sérelmet szenvedett
pszichiátriai kezelése során? Ne hagyja
annyiban!
Tegyünk valamit, hogy másokkal ugyanez
már ne történhessen meg!
Vegye fel velünk a kapcsolatot!
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért
Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06-1- 342-6355, 06-70-3305384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!"

PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI
PROBLÉMÁKRA?
Ha gyermeke "tanulási problémára" vagy
"viselkedési rendellenesség" miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy
a gyermek állapota semmit sem változott
vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért
Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-3305384
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!"
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–Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A jogosultak részére 0-24 óráig tartó ügyeleti
tevékenységet jelent.
A saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt
rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy
fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel
fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítjuk:
a.) az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen
történő haladéktalan megjelenését,
b.) a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges
azonnali intézkedés megtételét,
c.) szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését.
Az ellátásért személyi térítési díjat kell fizetni, mely jövedelemfüggő
(napi 10 illetve 20 FT).

A készülék igényelhető: Csurgó Járási Család- és
Gyermekjóléti Központ és Szolgálat
8840 Csurgó, Kossuth u. 1
Tel.: 06-82-472-432

Kaslik Edit Emlékére Alapítványi Ösztöndíj Pályázati Kiírása
Kaslik Józsefné 2005-ben ösztöndíjat alapított tragikusan elhunyt lánya Kaslik Edit emlékére.
Az ösztöndíj azzal a szándékkal jött létre, hogy támogassa az
adott évben érettségizett, és felsőoktatási intézménybe felvételt nyert, valamely területen tehetséges fiatal célbajutását.
Az alapító szándéka szerint az ösztöndíjat olyan tanuló nyerheti el, aki az eredményes középiskolai tanulmányai mellett,
valamely szaktárgy (szaktárgyak) területén tanulmányi versenyt
nyert valamely művészeti ágban kiemelkedően tehetséges,
vagy valamely sportágban már bizonyította szorgalmát, kitartását és állandó lakóhelye Csurgón van. E szempontok mellett, a
tanuló szociális körülményei is szerepet játszanak az ösztöndíj
odaítélésekor.
Az ösztöndíj az első diploma megszerzéséig, illetve a mesterképzés idejére jár, amennyiben a hallgató minimum 3-as tanulmányi eredményt elér. Az ösztöndíj havi összege a tanulmányi
félév sikeresen teljesítése esetén:
3,0-3,49 tanulmányi átlag esetén 10 000Ft.
3,5-4,49 tanulmányi átlag esetén 20 000Ft.
4,5 tanulmányi átlag felett
30 000Ft.
A pályázatnak tartalmaznia kell
1. A tanuló adatait:
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A tanuló kézzel írt önéletrajzát
Középiskolai tanulmányi eredményét, az érettségi eredményét
Tanulmányi verseny (versenyek), művészeti téren elért
eredmények és a sport terén elért eredményeket (ha van)
2. A felsőfokú intézmény nevét (kar, szak)
– ahol a tanulmányait elkezdi
3. A középiskolai osztályfőnök által írt jellemzés
4. A középiskola igazgatójának indoklását.
5. A család szociális helyzetének igazolását
6. Igazolást arról, hogy állandó lakása Csurgón van
(Pályázati űrlap letölthető a www.csurgo.hu honlapról, vagy
kapható a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal portáján.)
A pályázat beadási határideje: 2019. szeptember 2. 12 óra
A pályázatot személyesen vagy postai úton a Csurgói Közös
Önkormányzati Hivatal, 8840 Csurgó, Széchenyi tér 2. címre kell
eljuttatni.
A beérkezett pályázatokból a Kaslik Alapítvány a Tehetséges
Gyermekekért Kuratóriuma választja ki a támogatásra érdemes
tanulót, akivel, mint adományozó szerződést köt.
Az ösztöndíj átadására az Őszi Fesztivál alkalmával, ünnepélyes keretek között kerül sor.

Csurgó és Környéke • 2019 ÁPRILIS

1000 éves Csurgó - millenniumi kiadás

ÉLETMÓD

Történetek Anyák napjára
Harmadik történet

Anyák napján mindannyian elérzékenyülünk. Miközben hallgatjuk gyermekünk
titkoban megtanult kis produkcióját, amelyet csak nekünk énekel, szaval el, szívünk
összeszorul. Szinte érezzük a felénk áradó
őszinte, gyermeki szeretetet. Gombóccal a
torkunkban számot vetünk. Vajon jó anyák
vagyunk? A jó anya hibátlan? Mindenkinek
megvannak a saját történetei.
Első történet
Mikor a kórházban megkérdezték tőle,
hogy hányadik babáját várja, és ő válaszolt: az ötödiket! Látta a megdöbbenést
az arcokon. A mai világban? Öt gyerek?
Hogy tartja el? Minek szült ennyit? Szánakozó mosoly…biztos „cigány”! Még az anyja is feleőtlenséggel vádolta, mikor megtudta, hogy várja az ötödiket, persze ő csak
féltette. Erőt az apja adott, aki végig hitt
benne, támogatta. Azt hitte könnyen megy
majd, hiszen az ötödik „csak kibújik”. De
miután megindították a szülést, még hét
óra telt el, mire megérkezett. Férje és nagyobb testvérei már nagyon várták a családba utolsónak érkező kicsi fiút.
Második történet
Azt hitte, megy majd minden, mint a
karikacsapás. Rutinosak, már negyedszer
csinálják. Első este, otthon, a fürdetés után
rájött, hogy lesz még itt felfordulás. Hogyan lesz tovább? Hogy zajlik a reggel? Ki
ébreszt, ki készít reggelit, ki viszi óvodába,
iskolába a többit, míg ő szoptatja, gondozza a legkisebbet? Sírás fojtogatta. De ott
volt ő. Az apa! Aki mindig, mindenhol megállta a helyét! Segített ott, ahol kellett, s
lassan belerázódtak az új életbe.

Számszerint meg voltak a gyerekek. Akkor még csak hárman. A nagyobbik lány
otthon maradt a mamával. Siettek, beültek
a kölcsönkért autóba. A férj vezetett, ő pedig hátul a két gyerekülésben síró gyerek
között. Zalaegerszegre utaztak, a hugáért.
Féluton aludtak el, egyik jobbról, másik
balról. Végre, egy kis nyugalom! Talán ő
is pihenhet. Nézte a tájat, gondolatai is
elcsendesedtek. Egyszer, mint a villámcsapás, hasított belé (mint a Reszkessetek
betörő!-ben a repülőn utazó anya: KEVIIIIIN!): Úr isten! A fiúnk hol van? …és gondolkodott, képek villantak…hol lehet? …ekkor
eszébe jutott! Ott hagyták az óvodában.
Mert a harmadik gyerek a hugáé volt, akiért éppen mentek! Csörgött a telefon:
Merre jártok?- kérdezte várakozón a huga. Ő pedig könnyek között mondta el, hogy a körforgalomnál éppen.
Miért sírsz? – kérdezte a huga.
Mert a te gyereked miatt az enyémet elfelejtettem elhozni az óvodából!
Persze minden megoldódott, a papa - a
mindenkori megmető, őrangyal - elment
érte, sőt az óvónéni is szivesen magával
vitte volna. A kisfiú semmit nem vett észre az egészből. De az anya az akkor érzett
lelkiismeretfurdalást, ha eszébe jut ez a
történet, a mai napig nem tudja kitörölni.
Negyedik történet
Milyen büszke volt, amikor nézte őket!
Sírás szorongatta a torkát, könnyek gyűltek
a szemébe. Ilyenkor a férje mindig mondta: Miért kell ezen sírni? De hát ő ilyen volt.
Bár a gyerekek előtt nem mutatta. Meg is
kérdezte egyszer a lánya: Te miért nem
sírsz, anyák napján, mint a többi anyuka?
Én belül sírok! -válaszolta. Először a keresztelő, aztán az első elválás, az óvoda,
majd az iskola…farsang, anyák napja, első
áldozás, bérmálás, névnap, születésnap,
ballagás, érettségi, a tanulás és a sportbéli
sikerek…vagy amikor betegek voltak, aggódott eleget...mindezt ötszörösen. Nem
volt könnyű az élet, amikor még kicsik voltak, de amit cserébe tőlük kapott, mindenért kárpótolták.
Ötödik történet
Éjjel kettőkor feküdt, és ötkor kelt. Be

kellett fejeznie egy határidős munkát.
Éppen addigra végzett, mire felkeltek a
gyerekek. Kávé. Betette a mosogatógépbe
a tegnap összegyűlt mostlan edényeket,
és bepakolt egy adag ruhát a mosógépbe
(mert arra már nem volt ereje, hogy este-éjjel megcsinálja). Férje is korán kelt,
boltba ment, reggelit készített. Nagy támasza volt, mindenben. A reggeli kavalkád
után (hol a zoknim?, hol a cipőm?, elraktad
a tesi cuccod?, adjál pénzt a színházra!, hol
a kocsikulcs?...), végre kirakva a gyerekeket
az iskolánál, beért a munkahelyére. Kávé.
Öt óra zsinórban, majd egy lyukas, amiről
azt hitte, hogy csak az övé. Nem így lett.
Kávé. Pedig még nem is evet. Majd még egy
óra. Hazarohant, útközben bement a boltba. Gyorsan főzött. Mert hét közben csak
olyat lehet főzni, ami gyorsan elkészül. A
vasárnapi, a háromfogásos ebéd a családban. Éppen elkészült az étel, már rohanni
kellett egy délutáni foglalkozásra. Majd
a gyerekekért az iskolába. Persze, hogy
a főzés után nem ért rá elmosogatni, azt
most kellett. Miközben mosogatott, gondolkodott, tervezett. A gyerekek beszéltek,
mind a hárman! Egymás szavába vágva
mesélték az aznapi történeteiket (ilyenkor persze…), enni, inni kértek. És akkor
elkiabálta magát! „Könyörgök, csak addig
legyetek csendben, amíg mosogatok, mert
nem hallom a saját gondolataimat!” Elérte
a kívánt hatást, csend lett… majd kirobbant
a nevetés! Te beszélsz a fejedben anya?
Igen!-válaszolta. Aztán meghallgatta őket,
egytől-egyig. A fejében levő gondolatokat
pedig elhallgatatta lefekvés utánig.
Hatodik történet
Nagyon sietett! Úgy futottak ki az autóhoz, és ugrottak be, ahányan csak voltak. A
kisfiú, nem engedte hárta ülni a nagylányt.
Veszekedtek. Erre ő azt mondta: - Nem érdekel hova ültök, csak üljetek már be az autóba, ne vitázzatok! Így a lány előreült. Elindultak. Körülbelül félúton nézett először
a visszapillantó tükörbe. Villogva követte
egy rendőrautó. Lehúzodott és kiszállt
az autóból! (Na, most mi lesz?!). A rendőr
megállt az autó mellett. Kérte az iratokat.
Ő behajolt, hogy kivegye a táskájából, de
akkor már látta, hogy az, nem az a táska,
amiben az iratai vannak. Kihajolt az autóból, és közölte a rendőrrel, hogy sajnos egy
másik tásákába rakta, amit otthon hagyott.
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VERSEK
A rendőr ekkor benézett az autóba, konstatálva a gyerekek helyzetét ezt mondta (ami
bizony akkor és azóta is mély nyomott az
nőben): Ugye tudja hölgyem, ha ön még
szabályosan is közlekedik, önnel szemben
csak ötvennel követnek el szabálytalanságot és összeütközik valakivel, a gyerekeinek komoly baja lehet (a gyerekek nem
ültek gyerekülésbe és be sem voltak kötve
a sietség miatt)? Hány gyereke van? A nő
erre a kérdésre már kissé megszeppenve

1000 éves Csurgó - millenniumi kiadás0

válaszolt: Öt! Öt? –kérdezett vissza hitetlenkedve a rendőr. Akkor most nagyon
gyorsan üljön vissza az autójába és ültesse
a gyerekeit a helyükre, kapcsolja be a biztonsági övüket, és nagyon gyorsan menjen
a dolgára!
Hetedik történet
Ritka pillanat, amikor mind együtt vannak. Nagyok, kicsik. Tudnak együtt játszani
és tudnak szeretni. Láthatatlan fonál köti
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ösze őket, a szereteté. Ilyenkor a legboldogabb. Amikor látja, ahogy a kicsi a nagylány
ölében, szinte ráfonódva, annak hosszú
barna haját csavargatja, ahogy a kislányok
rajongva figyelik bátyjuk minden mozdulatát. Ilyenkor semmi nem számít, megáll
az idő. A tudat, hogy a legnagyobb kincset,
a szeretet át tudta adni, mindennél fontosabb.
BV

Margyetkó József: Fény
Lettünk Fényből
Fényt kívánunk
Fénylő vágyunk
Fényforrásunk
Fényt igénylő
Fény hiányban
Fénytelenül
Mindhiába
Keresünk Fény
Fényt imádva
Fényben fürdő
Hitviágban
Fénytündéri
Táncot járva
Kezünkben a
Varázspálca
Ficánkoló
Fénnyel játszó
Selymes-szárnyú
Fényt hullámzó
Fényben úszó
Óceánban
Gyöngyház ékű
Fényországban
Fényt virágzó
Csillag-álmunk
Fényszirmain
Fényt csodálunk
Hivogató Fényt
Sugárzó
Fényszívünkben
Muzsikáló
Fénylényekkel
Fényként szállunk
Fény-fenséggel
Parolázunk

Költészet
A szív megmondója!
A valóság leghitelesebb álmodója,
a vers, a költészet maga!
Kell – e a tükör túloldalára átlépni,
hogy visszakiáltsunk – nincs ott semmi!?

Mikor kinyílik a virág szirma,
s lágy szellő simogatja,
mikor vérző szívünk homlokáról
a gondok verejtéke lecsorogna.
Lelkünk galambként szabadon szárnyal,
olajfaággal egy szép világgal,
látva, a végeláthatatlan,
új dimenziók által!
Rügyfakadás, maghasadás, teremtő ének,
szereti ha csobognak a források és élnek,
akár fény csillan harmatcseppen, zengenek a
hegyek,
tisztán, féltőn, mint odafönn a kéklő egek.
Nem elég a szép szó, ének …
lélektől – lélekig emelkedni kéne!
A csipkebokor tűzviharában
ki életre éget, s a termékeny hamuból,
új létre éled.
Éghasadás, egetlen szürkeségben,
vergődő griff, gigászok láva tengerében,
tenger zúgását szavakba öntő,
szavak patak folyását szívből kiáradó,
csendes Isteni ölelésben megnyugvó.

Hiszen bennünk van minden Isteni!
Ő magát adta és adja,
ami földi és mennyei.
Kitárulkozás a mindenségre
és a mindenség, végtelen porszemmé szelídülése.
Nem lehetsz más, csak egyedi!
Nincs ismétlés és ráadás,
csak számadás …
az örök Pásztorral.
Melyen először megszólítattunk,
és remélem, majd utoljára elkísértetünk,
te lészen az, drága anyanyelvünk.
Ebben vagyok, ebben égek,
szép Magyar szavak szivárványtengerében,
feloldódok.

Lelket tömjénező gondolatok őrzője,
mindenkihez tartozó örökkévalóság senkije,
a beteljesületlenség örök adósa,
Teremtő talentuma, a soha meg nem térülő.
Megnyugvó, az Isten szerető ölelésében szenderülő.

2019.03.29.
Büki Imre

Élve Fényben
Fénnyé válunk
Belsőnk fénye
Boldogságunk

csurgo.hu/csurgoeskornyeke

Csurgó, 1999. márc. 23.
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Csurgó és Környéke - Közéleti és
kulturális lap
Megjelenik:
minden hónap negyedik hetében
Lapzárta:
minden hónap 20-án!

Kiadja:
IMCOM Marketing és Szolgáltató Bt.
Felelős kiadó:
Szabó Balázs - ügyvezető
Levélcím:
8840 Csurgó, Kossuth L. u. 1.
Telefon:
+36 30/480 2046
Email cím:
csurgo.es.kornyeke@gmail.com

Főszerkesztő: Szabó Balázs
Szerkesztők: Balogh Veronika,
Vargáné Hegedűs Magdolna,
Ferletyák Zsanett
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, küldjön híreket!
Levélcím: 8840 Csurgó, Kossuth
L. u. 1.
Telefon: +36 30/480 2046
Email cím: csurgo.es.kornyeke@
gmail.com
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Csurgói TK meccseredmények
Megyei U-19(Ifi):
2019.02.23.(szombat):Csurgói TK-Toponár SE:0-5(0-4)
2019.03.02.(szombat):Segesdi SE-Csurgói TK:4-3(2-1)
ADAMA Megyei 1.Felnőtt:
2019.02.23.(szombat):Csurgói TK-Toponár SE:0-3(0-2)
2019.03.02.(szombat):Segesdi SE-Csurgói TK:1-2(0-1)
ezeket légyszíves pontosítsd Balázs!
Megyei U-19(Ifi):
2019.03.23.(szombat):Csurgói TK-Balatoni Vasas SE:3-1(1-1)
2019.03.30.(szombat):Hetes Vikár SC-Csurgói TK:4-0(3-0)
2019.04.20.(szombat):Csurgói TK-Balatonföldvári SE:5-10(4-3)
ADAMA Megyei 1.Felnőtt:
2019.03.23.(szombat):Csurgói TK-Balatoni Vasas SE:2-0(0-0)
2019.03.30.(szombat):Hetes Vikár SC-Csurgói TK:5-2(1-1)
2019.04.06.(szombat):Csurgói TK-Magyaregres SZ.E.:2-2(1-0)
2019.04.13.(szombat):Nagyatádi FC-Csurgói TK:2-0(0-0)
2019.04.20.(szombat):Csurgói TK-Balatonföldvári SE:4-1(1-0)
Elindult Csurgói TK U-16-os és U-14-es csapatának szezonja is!

SPORT

Ezentúl e csapatok meccseredményei is olvashatóak lesznek!
Megyei U-16:
2019.03.22.(péntek):Toponár SE-Csurgói TK:4-11(1-5)
2019.03.31.(vasárnap):Csurgói TK-Kaposmérői SE:4-3(3-0)
2019.04.04.(csütörtök):Csurgói TK-Nagyatádi FC:1-3(0-0)
2019.04.07.(vasárnap):Csurgói TK-Nagybajomi AC:8-4(5-2)
2019.04.14.(vasárnap):Babócsa SE-Csurgói TK:10-6(4-2)
2019.04.23.(kedd):Segesdi SE-Csurgói TK:4-7(1-4)
Megyei U-14:
2019.03.29.(péntek):Magyaregres SZ.E.-Csurgói TK:1-7(0-3)
2019.04.05.(péntek):Csurgói TK-Nagybajomi AC:1-0(1-0)
2019.04.12(péntek):Kiskorpádi SE-Csurgói TK: elhalasztva
2019.04.15.(hétfő):Csurgói TK-Nagyatádi FC:1-9(0-4)
FÜSTÖS LÁSZLÓ
foci-hírszerkesztő

http://hajra-csurgo.mozello.hu
https://www.facebook.com/mindorokkecsurgo

Sikerült! Jövőre újra NBI/B-ben indulunk! Szép volt CSNKC!
Három fordulóval a bajnokság vége előtt eldőlt: felnőtt
csapatunk a bajnoki ezüstérmes helyezéssel kivívta az indulási jogot az NBI/B osztályba,
visszajutottunk a magyar másodosztályba!
A Magyar Kézilabda Szövetség megerősítette és jóváhagyta a jövő évi NBI/B-s részvételünket!
Játékosaink, szakmai stábunk és klubunk összes munkatársának és vezetőjének közös munkájával, sok munkaórát
és anyagi ráfordítást követően
újra sikerült az NBI/B osztályba
visszakerülnünk.
Nem lehet más cél előttünk,
minthogy középtávon az NBI/B
osztály stabil résztvevői legyünk és ezzel együtt ifjúsági
és serdülő játékosaink minőségi fejlődését és versenyeztetését biztosítva az ifjúsági
és serdülő másodosztályú bajnokságokban eredményesen
szerepeljünk.
Külön öröm számunkra és
komoly siker, hogy felnőtt csapatunk mellett jövőre már tíz

(!) utánpótláscsapatot versenyeztet a Csurgói Női Kézilabda Club és jelen állás szerint
nyolc utánpótlásedző fog klubunknál dolgozni!
Hét év alatt nulláról tízre
emelkedett utánpótláscsapataink száma, utánpótlásedzőink száma pedig nyolcra nőtt.
Komoly fejlődésen ment
keresztül egyesületünk játékosállomány, edzői állomány,
infrastruktúra valamint klubfelépítés szempontjából is.
A 2019/2020. évi bajnokságban különös hangsúlyt fektetünk majd felnőtt csapatunk
mellett utánpótláscsapatainknál folyó szakmai munka minőségére, valamint szeretnénk
tovább növelni utánpótláskorú
játékosaink számát.
Idén is megrendezésre kerül
augusztus elején nagy sikernek
örvendő nyári táborunk utánpótlás játékosainkak a tervek
szerint 2019. augusztus 6-13.
között.
Az idei felnőtt bajnoki szezon is bebizonyította, hogy "a
labda kerek" és a sportban bár-

mi lehetséges.
Gyengébb csapatok ellen
is voltak szoros eredményeink
és megingásaink de volt sok
szépsédíjas megoldásunk is a
pályán.
Volt számos izgalmas és
örömteli pillanat, de akadt
jócskán csalódás is a szezon
során.
A sportban nagyon nehéz az
egész szezonon át tartó stabil
és folyamatos koncentráció,
sokszor az eredmény az aktuális napi formán múlik.
Klubunk elnöksége már januárban megkezdte a tárgyalásokat edzőkkel és játékosokkal,
hogy előkészítsük a megfelelő
minőségű edzői stábot és játékoskeretet a felsőbb osztályra.
Sikeres tárgyalásokon vagyunk túl és reméljük közösen
olyan eredményeket érünk el,
mellyel a jövőre 43 éves Csurgói Női Kézilabda Club sporttörténelmének legjobb eredményét ünnepelheti!
Minden feltétel - modern
21.századi sportcsarnok, városi
termálfürdő, wellnes, uszoda

és szaunavilág, sportfelszerelések -, adott Csurgón a minőségi munkához és a női kézilabdasikerekhez.
Fenti körülmények mit sem
érnek hit, alázat és szorgalom
nélkül melyek ambícióval és
célokkal párosulva, az egész
országban kivételes helyzetű
és lehetőségekkel bíró női kézilabda klubot eredményez.
Nagymúltú sportegyesületünk visszatér az NBI/B osztályba, ahol átalakított és megerősített keretünkkel sok siker
várhat ránk.
Bízunk benne Fortuna is segítségünkre lesz sorsolásnál,
valamint a sérülések elkerülésénél is.
Érdemes figyelni a következő hetekben honlapunkat,
Facebook és Instagram oldalainkat, hiszen folyamatosan jelentjük be a klubunkhoz érkező
szakembereket és játékosokat.
HAJRÁ CSURGÓ! HAJRÁ CSNKC!
CSNKC.HU
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