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Együtt disznólkodtak a sok disznóságban

Ügyes kezek, formás húsok!
Aki még nem vett rész egy
jó hangulatú, falusias disznótorban, az nem is tudja, hogy
miből maradt ki február 15-én
a Történelmi Parkban! Pedig
a lehetőség az idén is adott
volt, hiszen ebben az évben
már harmadik alkalommal
szervezték meg a „Csurgói
disznótoros” elnevezésű, régi
szokásokat felidéző, disznóvá-

gással egybe kötött élő zenés,
disznótoros vacsorát a Csurgói
Sportcsarnok Kft. munkatársai.
A Claessens Christophtól
felajánlásként kapott sertést
Fényi Gábor hentes irányításával lelkes baráti csapat dolgozta fel, bemutatva, hogy a
régi paraszti szokások szerint
miként lehet az állat minden
részét gazdaságosan, sokolda-

lúan elkészíteni, darálni, tölteni, sütni, sózni vagy éppen
pácolni.
Már reggelire igazi gasztrónómiai kóstoló várta a vendégeket. A hagyományos sült
hagymás vér és sült máj mellett májas, disznósajt, tepertő,
paprikás főtt húsok, szalonna
és kolbász is került az asztalra
a csurgói vágóhíd felajánlásának jóvoltából, melyekből
kedvükre csemegézhettek a
résztvevők.
A helyi Őszirózsa Nyugdíjas
Klub tagjai, csatlakozva az eseményekhez Csokonai egykori
híres kedvencét, a töltött káposztát készítették el.
Márton-Szűcs Brigitta főszervező elmondása szerint
az előző évek szokásai mellett
újdonságokat is igyekezetek
megjelentetni a programok sorában.
Ez évben először az ízletes
falatok leöblítésére a Csurgói
Hegyigazdák
Egyesületének

tagjai borkóstoló keretében kínálták zamatos nedűiket. A kinti szabadtűzön Pákai Lajos keze
alatt újdonságként két piruló
malac is forgott a nyársakon.
A szervezők a rendezvénybe
ötletes, ügyességi feladatokkal, mint a tűkeresés a szalmakazalba, a kukorica kopozás, a
talicskatolás, vagy a gumicsizma hajítása, a legkissebbeket
is igyekeztek bevonni a nap
történéseibe.
A nap eseményeit lezáró élő
zenés esti vacsorán közel 100
ember vett részt. A menüsort a
töltött káposzta nyitotta meg,
majd sorra következtek a finomabbnál finomabb sültek, hurkák, kolbászok és a sült malac.
Aki ott volt elmondhatta,
hogy szinte egész nap nyakig
ült, és benne volt minden disznóságban!
VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA

Idén először találkoztak a Szív Egyesületi tagok

Nagy érdeklődéssel indult
az idei év a Csurgói Szív Egyesületben. A civil szervezet
február 21-én tartotta meg
évadnyitó találkozóját. A rendezvénynek helyt adó Fehérló
Vendéglő terme majdhogynem
szűkösnek bizonyult a közel
60 főt számláló jelenlevőnek.
A magas létszám a két éve új-
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jászerveződött vezetőség érdeme, hiszen változatos, az
egészséges életmódot szem
előtt tartó ingyenes programjaik sok érdeklődőt vonzanak.
Az egyesület elnökének köszöntőjét követően két előadást hallgathattak meg a résztvevők. Mindkét előadás témája
a közelgő nőnap köré fonódott.

Vargáné Hegedüs Magdolna A
Csurgói nagyasszonyok című
prezentációjában a Csurgóhoz
illetve a térséghez szorosan
kötődő nőkről beszélt, akik
meghatározó módon, tevékenyen részt vettek a település
kulturális és társadalmi életében. Balogh Veronika pedig a
Nők a változó világban címmel
átfogó képet adott a nők társadalmi helyzetéről, megítéléséről, jogairól, lehetőségeiről az
emberiség történeleme folyamán.
Ezek után az egyesület elnöke, Vargáné Hegedüs Magdolna
ismerette az éves programtervezetet, amelyet a tagok írásos
formában kézhez is kaptak,
majd lehetőség nyílt a tagdíjak
rendezésére.
A rendezvény kiváló hangulatban közös vacsorával, kö-

tetlen beszélgetéssel folytatódott.
Az egyesület soron következő programját május 23-án
rendezi meg, Gyalogtúra az
egészségért! címmel, amelynek az uticélja a Történelmi
Park lesz.
BV
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„Menyasszony, vőlegény, de szép mind a kettő…”

Figyelmes szemlélődők
Valóban, szépséges ifjú menyasszonyok
és vőlegények sokasága mosolyogott a
szemlélődőre február 14-én, a Közösségi
Ház előterében. Ugyanis „Régen és Most”,
ezzel a címmel hírdettek esküvői fotógyűjtést a Házasság hete alkalmából a Csokonai Közösségi Ház dolgozói. A felhívás
eredményességét mutatta a szép számmal
kiállított fényképek sokasága, melyek akár
több mint 100 év távlatán keresztül tárják
elénk Csurgó és környékéről a házasságkötésnek, a családalapításnak, az emberi élet

egyik legfontosabb napjának fotóit.
A kiállítás jóvoltából megnézhettük,
hogy milyen menyasszonyi ruhákat választottak a legszívesebben a nők az elmúlt évszázadtól, így a fényképekről egészen napjainkig követhettük végig, hogy
az egyes évtizedekben mely viseletek
számítottak igazán trendinek, hiszen minden korszaknak meg volt a maga népszerű
anyaga, fazonja, amit előszeretettel viseltek a menyasszonyok és a vőlegények.
A legrégebbi, 100 év körüli felvételeken

még szerencsére láthatóak a magyar szokás szerinti színes, paraszti esküvői viseletek. Azonban az Angliából Viktória királynő hatására az 1840-es években elinduló,
majd Európába is betörő, a szűzies tisztaságot mutató fehér ruha a polgárosodás
hatására később már teljesen kiszorította
a színes, népies viseleteket.
A Házasság hete alkalmából rendezett
kiállítást Szászfalvi Lászlóné ajánlotta az
érdeklődők figyelmébe. A házasság egy
férfi és egy nő egybekelése, hangsúlyozta
a református lelkész asszony megnyítójában, majd kiemelte, hogy az élet nehézségei, próblémái közepette se feljtsük el,
hogy a párunkat mi választottuk magunknak!
A kiállítás megnyítóján szép számmal
voltak jelen olyan családok tagjai is, akik
gyakran 3-4 generációs családi esküvői
felvételeket is elhoztak a kiállításra. Dédmama, Nagymama, Édesanya és a legifjabb
leány esküvői felvételével is egymás alatt
hírdetve, hogy a házasság egy olyan időtálló szövetség, melyben egy férfi és egy
nő saját elhatározásából kötelezi el magát,
hitet téve egymás bátorítására, segítésére
és védelmére az egész közös életük folyamára.

Báloztak a nyugdíjasok

Az Őszirózsa Nyugdíjas Klub
minden évben megemlékezik
az aktuális évfordulókról, ünnepekről, hagymányokról. Természetesen ebből a farsang
időszaka sem maradhat ki. Idén
február 29-én rendezte meg a

civil szervezet tagjai számára
farsangi bálját a Csokonai Közösségi Házban, a klubtagok
legnagyobb örömére. A vidám
tagság ezuttal jelmezekbe is
öltözött, melyekben Balogh
Csabáné elnökasszony rövid

köszöntő beszéde után fel
is vonultak. A rendezvényen
Csurgó város önkormányzatát
Vargáné Hegedüs Magdolna
képviselte, aki magánszemélyként is támogatta az esemény
megvalósulását. A batyus bál
vidám hangulatát élő zene és
házilag elkészített finom sütemények is fokozták. Izgalmakban is bővelkedett a program,
hiszen az a tombolasorsolás
Ulrich Róbert által felajánlott
fő díját sokan szerették volna
megnyerni.
A klub következő rendezvényét, március 12-én, a Nemzetközi Nőnap alkalmából szervezik meg.
BV

VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA

CSURGÓI
EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI
IRODA
Nyitva tartás
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

9.00-16.00
9.00-16.00
9.00-16.00
9.00-17.00
9.00-12.00

Csurgó Kistérségi
Járóbeteg-szakellátó Központ
8840 Csurgó, Soltra utca 14.
Telefonszám: 82/566-797
E-mail: eficsurgo@gmail.com
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„Állva halnak a fák!”
Vagy mégsem? Rönkök zuhannak félelmetes robbajjal a
Templomkertben. Két hatalmas
kislevelű hársfa (Tilia cordata)
törzsei életük javában váltak
a fűrészlapok áldozataivá, miközben fájó hangon síratták
múló életüket a több mint 120
éves törzsek.
1896. A millennium éve,
melynek emlékére az akkori
földművelésügyi
rendeletet
bocsájtott ki, melyben minden
község részére millenáris emlékfák ültetését írta elő. A rendelt szerint lehetőleg hárs- és
tölgyfák, mint a leghosszabb
életűek ültetendők.
Csurgó képviselőtestülete
1896. április 8-i ülésén határozta el, hogy április 12-én, a
György téren (ma Petőfi tér) 6
hársfát és 1 nagylevelű tölgyfát fog ültetni. A 6 hársfát
Haám Fernc főerdész, a tölgyet
pedig Gyurkovics Lajos tanítóképezdei kertész ajánlotta fel.
A György téri (ma Petőfi
tér) park gondozására és fákkal való betelepítésére már
ezt megelőzően, 1893-ban
Parkírozó Bizottságot hoztak

124 év élet utolsó percei...

létre Andorka Gyula, képviselő
elnökletével, melynek tagjai
gyűjtésekből és felajánlásokból biztosították a park fásítását.
A millenáris fák 1896. április 12-i ültetése valóságos népünnepély volt. Csurgó, Alsok
és Sarkad szinte valamennyi
vezetője, előkelősége, intézménye és szervezete felvonult
az 1892-ben megnyitott Kisdedóvoda és elemi iskola elé,
hogy az előtte lévő gyalogjáróval párhuzamosan elültessék
a 6 hársfát, melyek közül a középső fát (amely most kivágásra került) a közönség a honfoglaló „Árpád fájává” nevezte ki.
124 év. Ennyi adatott a két
zöld árnyat, illatot, méheknek
dús legelőt, gyermekeknek
friss levegőt adó, szépséges
hársfáknak.
„Amikor az erdőben járszkelsz, és azt hallod, hogy a fák
lombjai halkan susognak, figyelj rájuk, mert azt mondják
neked: mi is a testvéreid vagyunk.” (Boldizsár Ildikó)
VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA

A Csurgói Városi Uszoda TÖBB MINT USZODA!
Árak
2.000 Ft
1.800 Ft
1.800 Ft
1.600 Ft
1.200 Ft
1.000 Ft
4.000 Ft
5.200 Ft
6.200 Ft

Bérletek:
Felnőtt egész napos (6x):
Felnőtt délutános (6x):
Nyugdíjas/Diák egész napos (6x):
Nyugdíjas/Diák délutános (6x):

10.300 Ft
9.200 Ft
9.200Ft
8.200 Ft
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keit?
Masszázs árak:
termé
á
n
Arcmasszázs radírozással: lad
2.200 Ft
e
gy
Arc + hát masszázs (45 perc):
5.000 Ft
a
v
a,
Arc + egésztest masszázs
(75perc):
7.000 Ft
n
l
ro
Csokis/ mézes masszázs
(60perc):
6.800 Ft
á
s
Anti cellulit,méregtelenítő,
vitalizáló iszap kezelés:
6.800 Ft

Vá

Jegyek:
Felnőtt egész napos:
Felnőtt délutános (14 óra után):
Nyugdíjas/Diák egész napos:
Nyugdíjas/Diák délutános (14 óra után):
Gyermek egész napos:
Gyermek délutános (15 óra után):
Családi 2+1:
Családi 2+2:
Családi 2+3:

Nyitva tartás: Hétfő-Péntek:
14.00-20.00
Szombat-Vasárnap: 9.00-20.00
Csurgói lakosoknak Csurgó Kártya felmutatásával 50%-os
kedvezményt biztosítunk a jegyek és bérletek árából!
Facebook: www.facebook.com/csurgovarosiuszoda
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„Szennyes ingem, szennyes gatyám…”
A Rippl-Rónai Múzeum vándorkiállítása
Rendhagyó vándorkiállítást
lát vendégül Csurgó Város Helytörténeti Gyűjteménye 2020.
április végéig. A „Szennyes
ingem, szennyes gatyám…”
– Mosás és vasalás a paraszti
háztartásban 2016-ban készült
el és volt látható Kaposváron a
megyei múzeumban. Pisztora
Zsófia néprajzos muzeológus
és munkatársai egy olyan hétköznapi témát választottak,
amely nem megszokott a múzeumokban. Ennek ellenére a
lebontás után számos gyűjtemény kérte el, hogy minél több
emberhez eljusson az az átfogó
információanyag, amelyet olvashatunk a falakon. A tárlatot
bemutatták Fonyódon, Marcaliban és most legutóbb Nagyatá-

don, ahonnét hozzánk került az
anyag. A kiállítást a rendezője,
Pisztora Zsófia nyitotta meg
2020. február 18-án, s röviden
így foglalta össze a tárlat célját
és egyben üzenetét:
„A család ruháinak tisztítása, az otthon rendben tartása
hagyományosan női feladat.
Ma már szinte alig akad olyan
háztartás, ahol ne lenne automata mosógép és sok családban a férfiak is kiveszik a
részüket a házimunkából. Alig
ötven évvel ezelőtt azonban a
mosás kifejezetten női munkának számított és komoly fizikai
kihívást jelentett.
Kiállításunkban nem pusztán emléket akarunk állítani
azoknak a névtelen asszonyok-

ismert anyagokat is megismerhetünk, sőt, „üzenhetünk”
a látogatóknak, vagyis leírhatjuk, megoszthatjuk másokkal a
saját mosási technikáinkat. Azt
is ki lehet próbálni, milyen volt
vizet hordani, teknőben mosni,
illetve mángorolni. Lehetőség
van arra is, hogy beöltözzön a
látogató és fotózkodjon, amivel a kiállítás még testközelibbé válik.
A tárlat 2020. április 24-ig
tekinthető meg a gyűjtemény
nyitvatartási idejében. Ezúton
köszönjük a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum
munkatársainak a segítségét és
közreműködését!

nak, akik évszázadokon át végezték ezt a kemény munkát,
nem csupán a mosás eszközeit
mutatjuk be, hanem szeretnénk átmenteni azt a gyakorlati tudást is, amely a mai kor
embere számára ugyancsak
hasznos lehet.”
A XXI. században a környezettudatosság egy újfajta szintre emelte a korábbi évszázadok
által használt és ismert tudást.
Bolygónk védelme érdekében
egyre többen térnek vissza a
hagyományos alapanyagokhoz,
s ebbe a mosás is beletartozik.
Igaz, hogy ma már nem lenne
túl népszerű a hamuval való
mosás, de mosódiót például
sokan és szívesen használnak.
A tárlaton emellett kevésbé

PETLÁNOVICS ESZTER

Tájékoztatás a szelektív
hulladékgyűjtő zsákok
átvételéről
szerződésük a Közszolgáltatóval, de nem rendelkeznek
sárga/kék műanyag zsákkal a
Csurgói Közös Önkormányzati
Hivatal (8840 Csurgó, Széchenyi tér 2. I. emelet) 13. számú
irodájában ügyfélfogadási időben, térítésmentesen vehetik
át a zsákokat.
Kérjük, hogy azok a lakosok,
akiknek nincs szerződésük a
Közszolgáltatóval,
jogszabályi kötelezettségüknek eleget
téve haladéktalanul keressék
fel a Viridis-Pannonia Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatát, és
gondoskodjanak a szerződés
megkötéséről. Kérjük továbbá
a lakosságot, hogy a szelektíven gyűjthető hulladékokat a
Közszolgáltató által biztosított
zsákba, a háztartási vegyes hulladékot pedig a szürke hulladékgyűjtő edényzetbe helyezzék.”
CSURGO.HU

A kommunizmus áldozataira
emlékezett Csurgó

FoTÓ: SZB

Csurgó Város Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot,
hogy 2020 februárjának közepétől a városban megszűnt a
József Attila utcában, a Kert utcában, az Erkel Ferenc utcában
és a Szabadság téren található
szelektív hulladékgyűjtő szigeteken a fém-, a műanyag-, és
papírhulladék gyűjtése.
A Viridis-Pannonia Nonprofit
Kft. (a továbbiakban: Közszolgáltató) a város ingatlanjai túlnyomó többségének részére (a
társasházak kivételével) biztosítja a zsákos szelektív hulladékgyűjtés lehetőségét. A fém-,
a műanyag-, és a papírhulladékot a lakosság a Közszolgáltató
által díjmentesen biztosított
műanyag zsákokban (sárga/
kék) gyűjtheti, a Közszolgáltató
pedig kéthetente, az adott ingatlan elől viszi el a szelektíven
gyűjtött hulladékot.
Azok a lakosok, akiknek van

2020. február 25-én 16.30
órától a kommunizmus áldozataira emlékeztek a Csokonai
Közösségi Házba ellátogatók.
A megemlékezés a Hortobágyra elhurcoltak Emléktáblájánál
koszorúzással és gyertyagyújtással vette kezdetét, melyet
követően Vörös Mátyás képviselő-testületi tag tartott megemlékező előadást.
SZB
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Az összetartozás 13 almafája

folytatás az első oldalról

„Amikor gyümölcsfát ültetünk, akkor a munka nem befejeződik, akkor kezdődik el.
A megmaradást, feltámadást és a jövőbe vetett hitet jelképezi.”
/Szarvas József/
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tiségi tanácsok, melyek programjában a háború előtti cseh,
román, délszláv tervek párosultak az antant ígéreteivel. Már
ezek a tervek Magyarország területének felosztását helyezték
kilátásba. Mint utóbb kiderült,
ezek a csapatok nem pusztán
rendfenntartási céllal – szállták
meg az ország nagy részét, hanem már a később elcsatolt területeket vették birtokba. Bár a
gróf Apponyi Albert által vezetett magyar delegáció hosszas
munka után, Teleki Pál „vörös
térképével”, etnikai, néprajzi,
történelmi munkák és érvek
tucatjával érkezett meg 1920
januárjában Párizsba, ezt nem
vették figyelembe, a döntés
értelmében Benárd Ágoston és
Drasche-Lázár Alfréd aláírásával szentesítették a történelmi
Magyarország szétszakítását.
A trianoni béke pontjai ismer-

tek: Magyarország elveszítette
területének és lakosságának
mintegy kétharmadát. Románia megszerezte a Partiumot és

Erdélyt, a délszláv állam a Délvidéket, Csehszlovákia pedig
a Felvidéket és Kárpátalját. A
béke minden más szempontból
is gúzsba kötötte az országot,

ját Berzencére. A települést a
„Trianon 100” bizottság választotta ki véletlenszerűen. Bár a
dél-somogyi terület valóban
a határ mentén fekszik, neve
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Idén 100 éve írták alá a
versailles-i Nagy-Trianon palotában azt a békediktátumot,
mely területe kétharmadával
megcsonkította a történelmi
Magyarországot. A békeszerződés előzményeként 1989-ben
fegyverszünetet kérő ország
elvesztette az első világháborút, így szembe kellett néznie
a soknemzetiségű Monarchia
korábbi kisebbségeinek követeléseivel. A tervezett békekonferencia jóindulata érdekében az őszirózsás forradalom
(1918. október 31.) után népköztársaságot létrehozó Károlyi Mihály és kormánya nem
állta útját a Felvidéket, Erdélyt
és Délvidéket megszálló szerb,
csehszlovák és román hadseregeknek, ez pedig súlyos hibának bizonyult.
Az ország területén egyre-másra alakultak a nemze-

miután a háború egyik felelőseként tetemes jóvátételt szabott ki Magyarországra, hadseregét 35 000 főben határozta
meg, és számos egyéb gazdasági és katonai kérdés kapcsán sértette a vesztes állam
szuverenitását. A kortársak azt
gondolták, hogy ez az ország, a
magyarság pusztulását jelenti,
de száz év után is él a magyar
szó az elcsatolt területeken.
A Nemzeti Színház A TRIANON 100 rendezvénysorozatának részeként A Tizenhárom
almafa című Wass Albert-bemutatóhoz kapcsolódva a teátrum színművészei trianoni
emlékfaként elültettek egy
őshonos, oltott almafát, a pónyik nevű, ősi eredetű erdélyi
almafajtát, majd elindultak a
szélrózsa minden irányába arra
a tizenkét településre, amelyek
a trianoni határon helyezkednek el és egy részüket elvesztették a békediktátum következtében. Horváth Lajos Ottó
hozta az összetartozás almafá-
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lés plébánosa, és büszkeséggel
töltötte el, hogy ennek a rendezvénynek helyet adhatott,
hiszen minden magyar embert
egyformán értint, akár a határ
szélén, akár Budapesten, akár a
kijelölt határon túl él. Az egyházi képviselő elmondta, hogy

szárnyal, akár a felettünk szálló
madarak.
A faültetésre Horváth Lajos Ottó művész úrat elkísérte
Hosszú Mária művészeti tiktkár
és Szabó Ágnes Nemzeti Színház vezérigazgatói megbízott.
Az ünnepségen Szászfalvi

is a „gólai állomás” az egyetlen
olyan, korábban nem magyar
területen fekvő földrajzi objektum, amelyet a trianoni szerződésszöveg Magyarországhoz
rendel csatolni. A „gólai állomás”-t ma már nem találjuk
sem a menetrendben, se a térképen, 1868 és 1951 között
üzemelt, a horvát területen
levő Gola falu vasútállomása.
A Nemzeti Színház megkeresésére boldogan mondott
igent Csendes Sándor, a telepü-

a fa a legjobb helyre került a
Szent Antal kápolna mellett,
hiszen a dombtetőről nézve
egységes a táj, egyszerre átlátni Horvátországba, és rálátni
a falura is. A magyar hazának
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a tiranoni békeszerződésben
szinte egyedüliként területi
nyereségként szerepel, ugyan-

nincsenek térképen rajzolt határai, a magyar nép szabadon

László országgyűlési képviselő is jelen volt, beszédében
kiemelte, hogy ez a kis almafácska emlékeztet a sötét időszakra, amit nem szabad elfelednünk. Arra is emlékeztet,
hogy nem vagyunk egyedül,
hanem összetartozunk.
Műsorral kedveskedtek a
Kavulák János Általános Iskola pedagógusai és a jelen lévő
tanulói. A Borostyán Nyugdíjas
Klub tagjai népviseletben berzencei dalokkal színesítették
a kis ünnepséget, mely a fa elültetésével zárult. Az almafa, a
mellé elhelyezett emléktábla,

és a tervek szerint a június 4-re
elkészített kopjafa, méltó emléket állít a felnövekvő nemzedéknek.
A tirianon évében elmondhatjuk, hogy ugyan határok
szabdalják szét a mi nemzetünket, de ezek a határok átjárhatóak és kulturális téren egyek,
egészek vagyunk, és remélhetően azok is maradunk.
BV
Forrás:
Pataki Tamás: Elültették a
trianoni emlékfákat https://
magyarnemzet.hu/belfold/elultettek-az-elso-trianoni-emlekfat-7825535/
Timár Gábor: Magyarország egyetlen területi nyeresége Trianonban https://
pangea.blog.hu/2020/02/04/
magyarorszag_egyetlen_teruleti_nyeresege_trianonban?fbclid=IwAR1Cx61CqBYw22BzjlZSaXmAgEUawkNmW7nNrAh
Tarján M. Tamás: A trianoni
béke aláírása http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1920_
junius_4_a_trianoni_beke_alairasa

1000 fa ültetése Csurgón
Felhívom a tisztelt csurgói
lakosok figyelmét, hogy Csurgó
1000 éves fennállásának tiszteletére
Csurgó Város Önkormányzata elindítja az 1000 fa ültetése
Csurgón programot, melynek
keretében a csurgói lakosok a
mellékelt igénylőlapot kiöltve
facsemetéket igényelhetnek
az Önkormányzattól, melyeket
Csurgón a saját ingatlanaikon
ültethetnek el a következők
szerint:
Azok a csurgói lakosok, akik
a mellékelt igénylőlapot kitöltve és aláírva eljuttatják az

Önkormányzathoz, és vállalják
az „1000 fa ültetése Csurgón”
programban foglalt feltételeket, egy 3 facsemetéből (1 darab meggyfa csemete, és 1-1
darab ostorfa és kőris suháng)
álló csomagot fognak kapni.
Ezeket a csemetéket az igénylő
köteles az átvétel után a saját
csurgói ingatlanán (pl. kert,
zártkert, udvar, szőlőhegy, stb.)
elültetni, az elültetett fácskákról köteles fotókat készíteni
és azokat az önkormányzatnak
2020. május 31-ig a hivatal@
csurgo.hu e-mail címre megküldeni.

Családonként, egy fő nyújthat be igénylőlapot, és minden
igénylő csak egy ültető csomagot kaphat. A csemetéket
tartalmazó csomag várhatóan
2020. március végén vehető
át díjmentesen az Önkormányzattól. Az igénylőket az átvétel
helyéről és időpontjáról a későbbiekben értesítjük.
Közterületekre a lakosoknak fákat ültetni tilos! Az
igénylőlapok a Csurgói Közös
Önkormányzati Hivatal (8840
Széchenyi tér 2.) portáján átvehetők, valamint a www.csurgo.
hu weboldalról is letölthetők.

Az igénylőlapok benyújtásának határideje: 2020. március
10.
Kérjük, hogy a kitöltött, aláírt igénylőlapokat a Csurgói
Közös Önkormányzati Hivatal
(8840 Széchenyi tér 2.) portáján adják le, vagy e-mailben,
szkennelve a hivatal@csurgo.
hu e-mail címre küldjék meg.
Csurgó, 2020. február 13.
Füstös János s.k.
polgármester
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Mérföldkőhöz érkezett az
Egészségfejlesztési Iroda pályázata
A Csurgói Egészségfejlesztési Iroda 2018. április 1-vel kezdte meg működését a Csurgói Egészségügyi Centrumban. Az intézmény elsődleges céljai korai
és elkerülhető halálozást befolyásoló életmódbeli szokások javítása a lakosság
körében, a térségben lakó emberek saját egészsége iránt érzett felelősségérzet
és az öngondoskodás képességének erősítése illetve az egészséges életvitelhez
szükséges tudás és készségek elsajátításának hatékony támogatása.
Idén február végén mérföldkövéhez érkezett a célok megvalósításához anyagi
forrást biztosító EFOP-1.8.19-17-2017-00013-as számú pályázat. Az eddig eltelt
időről, eredményekről Tóth Richárdot, rekreációszervező- és egészségfejlesztő
szakembert, az Egészségfejlesztési Iroda vezetőjét kérdeztük.

Milyen
tevékenységekkel
járult hozzá az Egészségfejlesztési Iroda a térségben éló
emberek életmódbeli szokásainak javításához a megnyitás óta?
- Közel két éve nyílott meg az
irodánk. Az elsődleges profilunk az egészségfejlesztés, az
egészségnevelés, ezzel együtt
az egészséges életmód kialakítása a csurgói járásban.
Munkánk során többfajta lehetőséget kínálunk a térség lakosainak. Az életmódváltásban
segíthetnek a különböző testmozgással kapcsolatos prog-
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ramjaink, így például: alakformáló torna, Kriston Intim
Torna tanfolyam és gyakorló
óra, gerinctorna, vagy a későbbiekben elinduló aquafitness.
Számos saját rendezvényükön
vagy kapcsolódva partnereink
kezdeményezéseihez megjelenik alapelemként a testmozgás. Az egészséges táplálkozás
szintén fontos eleme programjainknak. A dietetikus által
vezetett tankonyhai gyakorlat
hasznos tanácsokkal látja el az
érdeklődőket. Az Egészségügyi
centrumban kialakított tankonyhában különböző egész-

séges ételekkel, azok elkészítési módjaival ismerkedhetnek
meg. Bárki számára elérhető
az iroda által nyújtott egyéni

állapotfelmérés és tanácsadás,
amelyet kiszélesítettünk az
egész járás településeire, hiszen sok esetben kapunk meghívást falunapokra, települési
rendezvényekre. Ezen kívül
működnek klubfoglalkozásaink. A szülő klub elsősorban
a kisgyermekes családokat
szólítja meg, a foglalkozásokat pszichológus vezeti. Többfajta betegség, így a szív –és
érrendszeri betegségek és a
diabétesz témakörében is kialakítottunk klubokat, illetve
anoním alkoholisták klubja is
működik nálunk. Prevenciós
előadásokkal főként az iskolákat, óvodákat keressük fel.
Témaköreink között leggyakrabban a dohányzás, túlzott
alkoholfogyasztás, egészséges
táplálkozás, testmozgás szerepelnek. Az pályázatban és az
éves tervben meghatározott
feladataink mellett próbáljuk még színesbbé varázsolni
programjainkat, így csatlakozunk nemzetközi világnapok
eseményeihez (Pl.: Rák Ellenes
Világnap, Diabétesz Világnap,
Lelki Egészség Világnapja), ismeretterjesztő előadásokat is
egyre gyakrabban szervezünk.
Ehhez kapcsolódik soron következő programunk is, amely
a Méz és a méhészeti termékek jótékony hatásai címmel
kerül megrendezésre március
9-én. Terveink között szerepel,
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hogy az Egészség Világnapjához kapcsolódva szeretnénk
felkutatni és meghívni minél
több csurgói járásban tevékenykedő szakembert, előadót.
A mentális egészségfejlesztés
területén is elindultunk, ahol
pszichológus előadót hallgathatnak nálunk a különböző területen dolgozók, így például a
pedagógusok, a szociális szférában illetve az egészégügyben tevékenykedők. Mindezek
mellett várjuk és fogadjuk azon
intézmények, civil szervezetek,
önkormányzatok jelentkezését, akiknek szüksége van ránk,
akár egy program megvalósításához, akár a munkahelyi
egészségfejlesztés területén.
Vannak nagyobb rendezvényeitek is.
- Igen. Idén harmadik éve rendezzük meg a Fitbanzáj elnevezésű projektünket. Első
alkalommal a szűrésekre helyeztük a hangsúlyt, míg a tavalyi év elsősorban a testmozgásról szólt. Ezen kívül évente
egyszer kerül megrendezésre
a nagy volumenű Gesztenye
Úszókupa, aminek a Csurgói
Városi Uszoda ad otthont, illetve gyalogtúra programunk is
működik. Berzencén indítottuk
el a Bringára fel! című programot, amely nagy sikernek örvend, így szeretnénk a térség
több településén is megvalósítani.
Hány embert értetek el a térségben a tevékenységetekkel

az eltelt idő alatt?
- Ha papírok alapján kellene
számadatot mondanom, akkor
közel ezerötszáz főt, de a tényleges elérések száma a hétezret közelíti.
Milyen további tervek körvonalazódnak a jövőre nézve?

- Próbáljuk tovább vinni az
elkezdett programjainkat. A
lakosságot
sokféleképpen
ígyakszünk elérni, az igényeket
feltérképezni. Most egy formanyomtatványt készítettünk,
amelyre bárki felírhatja az ötleteit.
Mi a tapasztalatotok, mennyi-

re nyitottak a térségben élő
emberek az általatok szervezett programokra?
- Elmondható, ha már ott van
az adott programon valaki,
akkor bekapcsolódik, hiszen
mindenki érdekelt abban, hogy
az egészséges legyen, vagy
egészségén tudjon javítani.

Azonban azt tapasztaljuk, hogy
a térségben élők között még
nem alakult ki a prevenciós
szemlélet, tehát nem megelőzésként keresnek fel bennünket, hanem akkor, amikor
már esetleg bizonyos tünetek
jelentkeznek. Sőt sokszor bizony nekünk kell menni. Pogramjainkkal ezen a felfogáson
szeretnénk változtatni. Nagyon
fontos lenne, hogy az emberek
ebbe az irányba tennének meg
egy lépést, hiszen így tudna jelentősen növekedni az egészségben eltöltött évek száma.

- Igen, ez így van! Az egészségkommunikációra is igyekszünk
minél nagyobb hangsúlyt fektetni. Próbáljuk a programjainkat több helyen is hírdetni,
elsőként plakát formájában,
az Egészségügyi Centrumban.
Mivel egyre több partnerünk
van, akikkel nagyon jó kapcsolatot alakítottunk ki ez alatt a
két évalatt, őket elektronikus
levélben is tájékoztatjuk, illetve egyre többször használjuk a
közösségi média felületeit híreink megosztására.
Hogyan lehet részt venni az
egyes programokon?
- Programjaink nagy része nem
igényel előzetes regisztrációt, de természetesen vannak
olyanok is, amelyeken csak
előzetes bejelentkezés után
lehet részt venni. Ezt mindig
feltüntetjük felhívásainkon. És
azt is, hogy programjaink a pályázati forrásnak köszönhetően
térítésmentesek a résztvevők
számára.
A Csurgói Egészségfejlesztési
Iroda által kínált programok
minden korosztályt lefednek,
így bárkinek lehetőséget adnak, hogy biztosítsa saját maga
illetve családja számára az
egészsges, minőségi élet feltételeit. A megvalósuló programokról akár személyesen
az Egészségügyi Centrumban
vagy az iroda telefonszámán
lehet érdeklődni:
Csurgói
Egészségfejlesztési
Iroda
Tel.: 06/82- 566-797
BV

Annak érdekében, hogy minél
több emberhez jussanak el az
általatok kínált lehetőségek,
egyre több fórumon jelentek
meg a hírdetéseitekkel, felhívó plakátjaitokkal.
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Csurgói bírók, elöljárók a két világháború között
Duics Pál tavalyi, múzeumi
képeslap- kiállítása figyelmeztetett: ne feledezzünk el a helyi közéletben meghatározó
szerepet betöltő, a közösség
által megbecsült vezetőkről
sem. Duics Pál anyai nagyapja,
Bosznai János állt Csurgó élén.
A községi bíró volt a község
feje, a jegyző volt az adminisztráció vezetője. A község végrehajtó szerve a községi elöljáróság volt. Az elöljáróság tagjai a
bíró és helyettese, legalább két
tanácsbeli, a jegyző, a gyám,
az orvos. 1886-tól a községi
bíró- és jegyzőválasztásnál
kijelölési joga volt a főszolgabírónak. Községi választójoga
volt minden 20 éves adófizető
atyai vagy gazdai hatalom alatt
nem álló községi lakosnak. A
testület fele választott, fele a
legtöbb adót fizető virilis polgár volt. A választásokat január
elején tartották. Száznál több
személyt sorolunk fel, nagyrészt Csurgóról, de esetenként
a szomszéd községekből.
1924-től 1939-os a közgyám tisztségét a mai Rákóczi
utcában lakó Ladila József töltötte be. Feladata az árvák felügyelete és a gyámhatósággal
a kapcsolat tartása. 1936 őszén
feleségével, Marics Évával az új
evangélikus templom számára
312 kilogramm súlyú harangot
öntetett. A Ladila család sírjai a

Nagyváthy utcai temető bejárat felőli bal oldalán sorakoznak. A Csurgóról elkerültek Kaposváron már Ládonyi József
és Lévai József néven lettek
ismert közéleti személyiségek,
Ládonyi Csaba neves sportoló.
1923 decemberében lejárt
a régi testület mandátuma. Újváros: Kis István, Kovács István,
Dr. Éhn Kálmán, Varga Dezső,
Dr. Lápossy Hegedűs Zoltán,
Péteri Viktor, Héjjas János.
Póttag: Fazekas Sándor, Cserti
József.
Óváros: Fekete Sándor, Pókos Ferenc, ifj. Varga József, Belevári Ferenc. Póttag: Knizsek
János, Marics Ferenc.
Alsok: Füstös Sándor. Csurgósarkad: Szalai Mihály. Szenta: Pintér György. Csurgónagymarton: Soós György.
1924. Csurgó: Öregbíró:
Marics János. Helyettes Bíró:
Varga István. Pénztáros: Boros
Ferenc. Közgyám: Ladila József.
Elöljárók:
Budai
Viktor, Neuwirth József, Mikola
György, Mezei Mihály, Varga
József (buksi), Hosszú János,
Bosznai István, Varga István
(buksi), Gonosza Mihály, Belovári József (fejes), Schreiber
Ferenc.
1927. Bíró: Vágó Lajos. Helyettes bíró: Bosznay János.
Pénztáros: Boros Ferenc. Közgyám: Ladila József.

Elöljárók: Beleváry Ferenc
(fejes), Bosznay István, Budai
Viktor, Gonosza Mihály, Meller
Henrik, Neuwirth József, Radovics József, Varga István (berkes), Varga István (buksi), Varga
János (buksi), Vargha Károly.
1930. Az új elöljáróság: Bíró:
Vágó Lajos. Helyettes bíró:
Bosznai János, Pénztáros: Boross Ferenc. Közgyám: Ladila
József.
Esküdtek:
Újváros: Dr. Bene Kálmán,
Bosznay István, Budai Viktor,
Czencz Béla, Dénes Albert, Gonosza Mihály.
Óváros: Horváth Ferenc (balázs), Kovács István (kályhás),
Mayerhoffer Ödön, Pápa István,
Varga István (berkes), Varga János (buksi)
Nagymartonban Kovács József lett a bíró, Soós Ferenc a
helyettes bíró.
1930-ban Vágó Lajos elhalálozásával megüresedett a bírói
szék. Bosznai János eddigi helyettes bírót választották meg,
helyettes bírónak Budai Viktor
kárpitosmestert, az elöljáróságba Sárközy Andor ny. főjegyzőt.
1933. Bíró: Bosznai János.
Helyettes bíró: Budai Viktor.
Pénztáros: Boros Ferenc. Közgyám: Ladila József.
Esküdtek:
Újváros: Várnay Ernő dr.,

Kovács István, Varga István
(berkes), Dénes Albert, Czencz
Béla, Gonosza Mihály
Óváros: Pápa István, Fülöp
Ferenc, Győrfy Kálmán, Varga
János (berkes), Füstös József,
Varga István (fejes).
Gyékényesen Varga János
lett a bíró, Szörcsök János a
helyettes bíró, Sántosi Mihály
a pénztáros, Pálfi Mihály a közgyám.
1939. Csurgó új bírája: Bajor
József vasutas. Helyettes bíró:
Budai Viktor, Közgyám: Ladila
József,
Elöljárók: Újváros: Czencz
Béla, Schreiber Ferenc, Dr. Écsy
Ö. István, Peterdi Sándor, Finda
Dezső, Kovács István
Óváros: Varga István (berkes), ifj. Marics István, Cs. Kovács István, Belovári Ferenc,
Varga István (fejes), Belovári
József (huszár).
1941. Bíró: Bajor József. Helyettes bíró: Budai Viktor. Pénztárnok: Pápa Imre. Közgyám:
Varga István (fejes),
Óváros: Boros Ferenc, Belevári Ferenc, Marics István,
Polgár István, ifj. Tüske Ferenc,
Gáspár József.
Újváros: Dr. Écsy Ö. István,
Finda Dezső, Czencz Béla, Schreiber Ferenc, Káplár József,
Farkas János.
HJ

Balogh Veronika
Tavaszi reggel
A kerek nappal keltem.
Narancsos fénye beragyogta az ég alját,
A teraszon, a kávémmal kezemben,
A pléd puha melegében, éreztem a tavasz illatát.

És áradtak a gondolatok.
Kusztak elém kedves arcok…
A tiéd, a gyerekeké sorban, és aki már elment,
Könnyem utat talált, egyedül vívtam meg szívemmel a csatát!

A sárguló korong egyre feljebb kúszott,
Melege elűzte a párát,
Csukott szemmel, arcom beitta fényét,
Éreztem langy melegét, hallgattam szívem halk ütemét.

Mert az agy felfogja, mi szívnek sokáig fáj,
Elveszteni valakit, pótolhatatlan hiány!
Emlékek közt elidőztem - jóleső magány,
Mára megtanultam: a szeretet napsütésben jár!
Csurgó 2018. 03. 13.
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Csurgói Nagyasszonyok I.
Kik ők? Nők, asszonyok, feleségek, édeanyák. Nemesek és köznépiek. Olyanok,
akik meghatározó szerepet töltöttek be a
Csurgó történelemben. Nagyasszonyok,
akiknek az elmúlt évezred alatt egy bizonyos szerepkör jutott, olyan, melyben maradandót és egyedit hagytak maguk után.
Elsőként Eufrozina kijevi hercegnő, II.

Géza magyar király felesége (1130-1193),
és leánya Margit magyar királyi hercegnő
(1162 - 1208) írta be a nevét Csurgó történelmébe.
Már Eufrozina is támogatta és nagy birtokokkal ajándékozta meg az akkor még
Csurgót is magába foglaló székesfehérvári központú Johannitákat, azonban Csurgó

a leánya Margit, III. Béla huga által, férje
András, Somogy vármegye főispánjának
halála után került a Johanniták birtokába.
A Johanniták aztán Csurgói tartózkodásuk
közel 300 éve alatt olyan egyházi, gazdasági, társadalmi fellendülés índítottak el,
mely hosszú időre meghatározta a település életét.

Török Bálintné Pemflinger Katalin

Vajda Julianna, Lilla

Pemflinger Katalin Török Bálintné (? – 1553) neve főként
a „Magyarország legszebb virágos kertje” csurgói megalkotójaként vált ismerté. A Mária királyné udvarában nevelkedett
előkelő, nemesi származású fiatal leányt a daliás Török Bálint
vette nőül 1524-ben. Férjének 1541-es török rabságba hurcolása után Katalin asszony két fiával Szigetvárról Csurgóra
költözött, ahol a mai Történelmi park és Csurgónagymarton
között elterülő kertjében, Magyarország legszebb virágoskertjét alakította ki.
Az 1552-ből való leírás szerint, a teljesség nélkül is, közel 400 bokor fehérliliom, 200 bokor krizantén, 1 hold borsó,
21 tábla fokhagyma, 2 hold dinnye, 15 tábla saláta, 29 tábla
csicseriborsó, 4 tábla spenót, valamint számtalan fűszer és
gyógynövény, izsóp, zsálya, lestyán, ruta, citromfű, tárkony,
levendula, kamilla, továbbá 82 besztercei szilvafa kapott helyet.
Szépséges kertje lévén máig tartóan, igazi példamutató
Nagyasszonyként írta be nevét Csurgó történelmébe.

Vajda Julianna, Lilla (1776-1855), Csokonai Vitéz Mihály
nagy szerelme, a híres Lilla-dalok ihletője soha nem járt Csurgón. Mégis nevének kultusza, a Csurgón tanító Csokonaihoz
való viszonya révén ismert Nagyasszonyként él az itt lakók
emlékezetében.
Csokonai 1797-ben Komáromban ismerkedett meg Vajda Júliával. Viszonzott és beteljesült szerelem volt az övék.
Azonban a gazdag apa nem nézte jó szemmel, hogy lánya egy
nincstelen, éhenkórász poétához kívánja kötni az életét.
Csokonai, hogy Lillát elnyerje, munkát keresett, és így el is
vállalt egy helyettes tanári állást Csurgón. Azonban pontosan
Csokonai csurgói tanársága miatt váltak szét útjaik. Lillát férjhezadták egy gazdag kereskedőhöz.
De Lilla nem feledte el. Hetvenkilenc éves korában, halálos
ágyán feküdve, az volt az utolsó kívánsága, húzzák az ujjára a
Csokonaitól kapott gyűrűt. Így temették el s vésték sírjára a
Lilla nevet, hogy halálában az ő hitvese legyen.
VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA

Igényeljen Csurgó Kártyát és éljen a kedvezményekkel!
Elfogadóhelyek és a kedvezmények mértéke:
- Sótonyi László Sportcsarnok 20 %
- Sportcsarnok Kondicionáló terem 20 %
- Műfüves pálya használata 20 %
- Csurgó város helyi autóbuszjáratai 20%
- Városi Uszoda 50 %
- Csokonai Közösségi Ház (saját rendezvények) 100 %

- Városi Könyvtár 100 %
- Városi Múzeum 100 %
- Történelmi Park (saját rendezvények) 100 %
- Csokonai Vitéz Mihály Emlékhely 50 %
- Gyékényesi Poszeidon Panzió mellett működő teniszpálya,
strandröplabdapálya és homokfocipálya használata 100 %

http://csurgo.hu/hu/turizmus/csurgo-kartya
11

ÉLETMÓD

Csurgó és Környéke • 2020 FEBRUÁR

Koronavírus: Jobb félni, mint megijedni?

A kézfertőtlenítés lépései a WHO protokollja alapján
Az emberiség történelme
során a gyakran futótűzként
terjedő betegségek kórokozói
számos esetben több halottért voltak felelősek, mint a
fegyverek, háborúk. Elég csak
felsorolni őket: pestis, fekete
himlő, kolera, kiütéses tífusz,
vérhas, spanyolnátha, ebola,
malária, sárgaláz, legionárius
betegség...láthatatlan tömeg�gyilkosok.
Most egy újabb veszély fenyegeti az emberiséget. Az
Egészségügyi Világszervezet
(WHO) kínai irodájához 2019.
december 31-én érkezett jelzések alapján a közép-kínai Hubei tartományának székhelyén,
Wuhanban ismeretlen eredetű
tüdőgyulladásos megbetegedéseket regisztráltak, amelyek
okozójaként a kínai hatóságok
2020. január 7-én új típusú
koronavírust (COVID-19) azonosítottak. A vírusos fertőzés
felső-légúti
betegségeket,
tüdőgyulladást okoz. Kezelése
egyelőre csak támogató terápiával történik, hiszen kifejezetten a koronavírus ellen még
nincs védőoltás, de számos kutatás zajlik.
A fertőzés mind Hubei tartományon, mind Kínán kívül is
megjelent. Kínában kb. 70000
fő a regisztrált, pillanatnyi állapot szerinti megbetegedettek
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száma, a vírus eddig globálisan
2978 (ebből Kínán belül 2873)
halálesetet okozott (2020. 03.
01.).
Jelenleg Európa küszöbén
kopogtat.
Genetikai vizsgálatok alapján a COVID-19-nek elnevezett
újfajta koronavírus tavaly novemberben jelent meg, eredeti
hordozói denevérek, vagy tobzoskák lehettek, és a vírus feltehetőleg egy másik állatfajról
került át az emberre. Akárcsak a
többi, légúti betegségeket okozó vírusos megbetegedést, a
koronavírus-fertőzést is elkaphatja bárki, de fogékonyabbak
lehetnek a gyerekek, az idősek,
a gyengült immunrendszerűek, illetve egyéb, a szervezet
ellenálló képességének gyengülését okozó betegséggel
élők. A statisztikai adatokból
az látszik, hogy a legmagasabb
kockázati csoportba a szív- és
érrendszeri
betegségekkel
rendelkezők, illetve a cukorbetegek tartoznak, de fokozott
veszélynek vannak kitéve a
vesebetegséggel élők, illetve a
60 év feletti idősek is.
A koronavírus cseppfertőzéssel terjed, és a a légutakban
okozza a fő problémát, a betegség lappangási ideje maximum
tizennégy nap.
Tünetei:

kezdeti tünetei egybeesnek az influenza és egyéb
légúti fertőzés tüneteivel
a fertőzést követő negyedik-ötödik napon hirtelen
felszökkenő magas láz, fejfájás
és száraz köhögés.
az ötödik-hatodik nap
környékén az addigi száraz köhögést felváltja a hurutos, fullasztó érzéssel járó köhögés.
a test hőháztartása
felborul, a magas láz nem akar
elmúlni, és kialakul a tüdőgyulladás is.
Az esetek 15-17 %-ában a
tünetek olyan súlyossá válnak,
hogy a betegnek intenzív ellátásra van szüksége, azonban
azt tudni kell, hogy a COVID-19
koronavírus-járvány halálozási
rátája 1-2 %, nem sokkal magasabb az influenzára jellemző
értékeknél.
Bíztató, hogy a magyar járványügyi rendszer rendkívüli
tradíciókkal rendelkezik, már
több ízben bizonyította hatékonyságát és felkészültségét,
az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által meghatározottak alapján kialakították az
eljárásrendet. Eszerint, ha gyanús, valószínűsített vagy igazolt esetet fedeznek fel, akkor
úgynevezett megfigyelőrendszer lép életbe.
Bár utazási korlátozásokat

egyelőre nem vezettek be, de
tanácsokat fogalmaztak meg,
amelyket érdemes szemelőtt
tartani:
•
gyakori kézmosás, lehetőleg alkohol alapú, fertőtlenítő hatású szappannal;
•
tüsszentés és köhögés
esetén zsebkendő használat,
ami után ismét alapos kézmosás szükséges;
•
lázas betegekkel való
kontaktus kerülése;
•
lázas megbetegedés
esetén orvos felkeresése, a
korábbi külföldi utazásokról információadás;
•
élő vagy levágott állatokat forgalmazó piacok elkerülése olyan területen, ahol az
új koronavírus már megjelent;
•
nyers, vagy nem megfelelően hőkezelt, állati eredetű élelmiszer fogyasztásának
kerülése;
•
utazáskor megfontolandó a szájmaszk viselése is.
BV
Forrás:
Szűcs László: A történelem 10 legpusztítóbb láthatatlan
tömeggyilkosa
https://
w w w. s ze re t l e k m a g y a ro rs za g.
hu/a-tortelenelem-10-legpusztitobb-lathatatlan-tomeggyilkosa1/
Tájékoztató az új koronavírusos
(COVID-19) megbetegedésekkel
kapcsolatban https://konzuliszolgalat.kormany.hu/koronavirus
Koronavírus-fertőzés
tünetei
és kezelése https://www.tudokozpont.hu/koronavirus-fertozes
Koronavírus: megjelentek a
WHO ajánlásai magyarul https://
infostart.hu/belfold/2020/02/04/
koronavirus-megjelentek-a-who-ajanlasai-magyarul
Lehotsky Á.- Haidegger T.–Róna
P.–Szilágyi L.–Wéber Gy.(2016):
Hogyan mossunk kezet? 150 évvel
Semmelweis után Természet világa, 147. évfolyam, 4. szám https://
www.termvil.hu/archiv/szamok/
tv2016/tv1604/sem.html
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Csurgói TK edzőmeccsek és igazolás
2020.01.25.(szombat): Csurgói TK-Segesdi SE: 0-5
2020.02.01.(szombat): Csurgói TK-Berzence SE: 2-8
csurgói gólszerzők: Kovács Krisztián,Varga Zoltán
2020.02.09.(vasárnap): Csurgói TK-NK Gosk Kastel Gomilica (Botovo): 1-3
csurgói gólszerző: Kovács Krisztián
2020.02.15.(szombat): Miklósfa-Csurgói TK: 3:2
csurgói gólszerzők: Somogyi Balázs,Kiss Máté

http://mindorokke-csurgoitk.mozello.hu
https://www.facebook.com/mindorokkecsurgo

Átigazolás:
Kiss Máté: Nagyatádi FC------>Csurgói TK

FÜSTÖS LÁSZLÓ
foci-hírszerkesztő

U17-es Európa-bajnok érkezett a csurgói kapuba!

Molli középen Magyarország U17-es Európa-bajnok válogatottjában 2019. Celje (Szlovénia) Forrás: mksz.hu

csurgo.hu/csurgoeskornyeke

Kubina Molli a 17 éves tehetséges kapus a Nemzeti
Kézilabda Akadémiától csatlakozott felnőtt és ifjúsági csapatunkhoz!
Molli Vajdaságban, Szerbiában született. A vajdasági Ada
városában 5 évesen kezdett el
kézilabdázni a helyi Halász József női kézilabda klubban és
egészen 14 éves koráig ott tanulta a kézilabda alapjait.
Érdekességként meg kell
jegyezni, Ada városában ne-

Cs rgó és Környéke
Csurgó és Környéke - Közéleti és
kulturális lap
Megjelenik:
minden hónap negyedik hetében
Lapzárta:
minden hónap 20-án!

velkedett Sterbik Árpád Európa- és világbajnok sokszoros
spanyol válogatott szerbiai
magyar kapus is.
2016 nyarán csatlakozott a
Nemzeti Kézilabda Akadémiához, ahol többek között Siti
Beáta és ifj. Kiss Szilárd voltak
az edzői.
Új igazolásunk tavaly a magyar U17-es válogatottal Európa-bajnok lett Celjében!
Úgy döntött további fejlődése és a több játéklehetőség
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

reményében a Csurgói NKChoz igazol.
Scholtz Andrea és Tóth Ivett
kapusaink mellé érkezett, így
három kapussal vágunk neki
felnőtt csapatunk a tavaszi bajnoki szezonnak.
Kubina Molli nem csak felnőtt, hanem ifjúsági csapatunkban is pályára lép majd
klubunk színeiben, ahol stabil
pontja lehet ifi csapatunk védekezésének.
CSNKC.HU

Főszerkesztő: Szabó Balázs
Szerkesztők: Balogh Veronika,
Vargáné Hegedűs Magdolna
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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