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Múzeumok Őszi Fesztiválja a Helytörténeti Gyűjteményben

Az idei Múzeumok Őszi
Fesztiváljához három programmal csatlakozott Csurgó Város
Helytörténeti
Gyűjteménye.
A múzeumpedagógiai lehetőségek feltérképezése mellett
irodalmi esttel egybekötött
borkóstoló zajlott, valamint lehetőség volt a múzeumi társasjáték kipróbálására is.

Múzeum és iskola címmel
rendezte meg a múzeum az
első MŐF programját 2017.
október 24-én. A rendezvény
célja volt, hogy a résztvevő
pedagógusok
segítségével,
együttműködésével kialakulhasson a helyi iskolák igényeire szabott múzeumpedagógiai
foglalkozásterv.
A délután folyamán a Csokonai Vitéz Mihály Református
Gimnázium, Általános Iskola
és Kollégium általános iskolás
diákjai látogattak el hozzánk.
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Tárgyfelismerő feladatok során
néprajzi tárgyakkal ismerkedhettek meg, játékos fejtörők
segítségével pedig a múzeumi munka sokszínűségét tapasztalhatták meg. A kisebbek
számára jó szórakozást kínált
a múzeumi társasjáték, amely
a helyismeret és a múzeum
mindennapi életébe nyújtott
betekintést. A kísérő tanárok
együttműködését,
tanácsát,
segítségét utólag is nagyon köszönjük!
Az idei MŐF egyik legös�szetettebb programját tartotta
meg a gyűjtemény 2017. november 9-én Este Csokonaival címmel. Az első órákban
a Csokonai Irodalmi Kör által
előadott Csokonai versek közelebb hozták a költőt a jelenlevőkhöz.
Az elsőként előadó Büki

Imre a költő Az ősz c. versét,
míg Balogh Veronika Az estvét
választotta. Németh Istvánné –
a sokak által ismert – A reményhez c. verssel kedveskedett a
hallgatóságnak, Kazinczy Enikő

A szabadság c. verset adta elő.
Vargáné Hegedüs Magdolna a
költő Kifakadás c. költeményét
szavalta el, utána Lantos Anikó
Szerelemdal a csikóbőrös ku-

lacshoz c. verssel alapozta meg
az este további részének hangulatát. Utolsóként – a program
irodalmi részének lezárásaként
– Huszár Endre mondta el Petőfi Sándor Csokonai c. versét.
A vendégek az ezt követő
kötetlen beszélgetés közben
megtekinthették a teremben
látható mini-kiállítást, mellyel
Csokonai Vitéz Mihály Csurgón
töltött idejét igyekeztünk megidézni.
A pincében tartandó borkóstolóra eközben megérkeztek a
borászok, így mindazok, akik
nem voltak eltiltva a bortól
(jobban mondva az alkoholtól)
a továbbiakban egy jó hangulatú, borkóstolással és beszélgetéssel teli estének lehettek a
résztvevői.
Köszönjük Vargáné Hegedüs Magdolnának és a Csokonai Irodalmi Kör tagjainak
(Balogh Veronika, Kazinczy
Enikő, Lantos Anikó, Németh
Istvánné, Büki Imre, Huszár
Endre) a gyönyörű verseket;
Hirka Monika tanárnőnek a három gyönyörű alkotást, amivel
színesítette az estét; Ilia Csabának és a Csurgói Csokonai
Borlovagrend borászainak a jó
hangulatot és a finom borokat,
és természetesen minden vendégnek a részvételt!
A MŐF Game of Life in the
Museum c. programjára vártuk
a jelentkezéseket október-novemberben, hiszen a felhívás
szerint bármelyik intézményhez szívesen kimentek a gyűjtemény munkatársai. Bár ez
elmaradt, a múzeumban a különféle egyéb rendezvények,
látogatások során kipróbálható
volt a társasjáték. Célunk, hogy
a múzeumpedagógiai foglalkozások közé beépítsük a közeljövőben és a kicsi gyerekek,
fiatalok is szórakozva ismerjék
meg a múzeumi élet mindennapjait, a város történetét.
PETLÁNOVICS ESZTER
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A Csurgói Városi Szociális Intézmény Idősek Klubjában Polgár Tamás a Magyar Nemzeti
Levéltár Somogy Megyei Levéltára igazgatója tartott előadást
Alsok, Csurgó, Csurgósarkad
jelképei a XVIII-XX. században
címmel.

önigazgatási jelképeit megyénként összegyűjtik. A baranyai kötet már megjelent, a
somogyi jövőre várható.
Az első pecsétek viaszpecsétek voltak. A közeli Őrtilos
forspont gyűjteménye alatt
állt hitelesítésül a legkorábbi,
1710-ből. Csurgóról a legrégebbit 1774-ből láthatták a
szokásos csoroszlyával és eke-

A nagyszámú érdeklődő,
klubtagok, vendégek, középiskolások érdeklődéssel fogadták az előadót, aki maga is
szívesen jött, hiszen – ahogy
mondta – különös érzés az embernek szülőföldjén előadni.
Magyarország településeinek

Csurgó 125 éves
óvodája
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Vallottak a csurgói pecsétek
vassal. Az 1852-es a mai városcímerre emlékeztet. Ennek
a réz pecsétnyomója Kaposváron a levéltár állandó kiállítási
tárgya.
Az 1850-es évek mandula alakú pecsétjei már inkább
bélyegzők. A vármegye rendelkezése nyomán a települések
a rájuk jellemzőbbeket terveztettek.
1908-ban egy bizottság az
összes bélyegzőt végignézte,
és ahol egyezések voltak, kiegészítették. Így lett még ebben az évben Sarkadból Csurgósarkad, de nem sokáig, mert
1934-ben még beleolvadt
Alsokba, 1950-től a tanácstörvénnyel azonban már Csurgó
településrészei lettek.
HJ

Vásároljon házhozszállítással!

A Mókuskert Központi Óvoda hagyományos
Márton-esti rendezvénye az idén egy egész napos ünnepi rendezvényt zárt, a 125. születésnapit. Ritka évfordulót, hiszen a kisdedóvó 1872.
november eleji indításától kezdve folyamatosan,
ugyanazon a helyen működik. Vargáné Hegedűs Magdolna kiérlelt, sok vetített képpel kísért
előadása élményszerű volt, hiszen már 2012-ben
napvilágot látott „A csurgói kisdedóvás 120 éve”
című könyve. Pappné Tősér Éva intézményvezető
a mai munkakörülményeket ismertette, amelyek
a 2013. évi felújítás eredményeként akár ideálisnak is mondhatók. Megnyitotta az életüket, hétköznapjaikat és ünnepeiket is bemutató fotógalériát. A jó tárgyi feltételek a közösségteremtés
feltételeit is biztosítják. Az óvoda érzelmi anyaöl,
ahol derűs, egyenletes és ritmikus az élet. A tárlatvezetést egy csoportképpel zárta: A mosollyal
üzenj a világnak felhívású pályázatra a kisgyerekek egy derűs emberi arc-alakba álltak – és ezzel
üzentek a jövőbe.
A szokásos Márton-napi vígasságot az épület
előtti Jézus Szíve templomban a hagyományos
liba- énekekkel, mondókákkal kezdték, majd a
református gimnázium diákjai előadták Szent
Márton legendáját. Közös énekkel folytatódott az
est, de nem maradt el az új bor megáldása sem.

Tisztelt Csurgóiak!
Az alsoki városrészben április hónapban közvélemény kutatást végeztünk a szolgáltatások körében. A kérdőíven többen jelezték, hogy indokolt
lenne a városrészben a kiskereskedelmi ellátás bővítése.
A kérés megoldása érdekében
egyeztetéseket végeztünk a bolti kiskereskedők között, melynek eredményeként az alábbiakra van lehetőség:
Szabóné Bódis Edit CBA üzletein keresztül vállalja, hogy a legalább
4.000,- Ft értékben történő megrendelés esetén a megrendelt árut a vá-

roson belül ingyenesen kiszállítja a
megrendelő lakására.
Az áru megrendelhető a 06-30856-7270 telefonszámon. A házi
szociális gondozást igénybevevők a
gondozónőn keresztül is leadhatják a
megrendeléseiket.
További bármilyen információ a
fenti telefonszámon kérhető.
Zabundia Szilvia
Csurgói Városi Szociális Intézmény
vezetője

HJ
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Négy éve október 23-án
érkezett Csurgóra a hír Dr. Für
Lajos agrártörténész, egyetemi
tanár, az Antall kormány honvédelmi minisztere, Csurgó Város
Díszpolgára haláláról. Október
31-én, a reformáció emléknapján, a Vas megyei Egyházasrádócon a szülei mellé helyeztek
végső nyugalomra.
Édesapja 1941-ben, a Belsősomogyi Református Egyházmegye
tehetségkutató
felhívása nyomán a negyedik
elemi elvégzése után íratta be
a csurgói református gimná-

ziumba. Diákként történelmi
idők cselekvő részese lehetett.
1948 májusában Illyés Gyula és Németh László Csurgóra
érkezett, hogy a szűkös körülmények között élő Tamási Áron
számára megélhetést keressenek. A színtársulat Együd Árpád
irányításával Illyés Gyula: A tű
foka című színművét adta elő a
tiszteletükre. A két főszereplő,
Ross Aranka és Für Lajos kön�nyeket csalt a nézők szemébe.
Illyés Gyula meghatottan köszönte meg a játékukat.
Az ország egyik legjelentő-

ja meleg szavakkal köszönte
meg az értékes összeállítást,
és a további együttműködés
reményében a csurgói diákoktanárok néprajzi kutatásához
bátorítást, ígéretet kapott.
Violáné Bakonyi Ibolya vette
át a könyvtár legújabb értékes
tematikus egységét, amely Für
Lajos szándéka szerint került
Csurgóra:
- Férjem többször említette,
hogy szeretne összeállítani egy
sorozatot azokból a megjelent
könyvekből, tanulmányokból,
cikkekből, amiket írt, és ezeket
szeretett iskolájának ajándékozza. El is kezdtük a gyűjtést,
de sajnos a gyűjtőmunka hamar megszakadt. Halála után
elhatároztam, hogy folytatom
a könyvek összegyűjtését, és
ha sikerül a régi kiadványokból találni néhányat, az újakkal
együtt elviszem Csurgóra.
Összesen 20 könyvet írt, de
ezekből nem tudtam teljes sorozatot összeállítani. Főként
agrártörténettel
foglalkozó
könyvek teszik ki az állomány
egy részét, a másikat nemzeti
sorskérdéseinket boncolgató
cikkek, tanulmányok gyűjteménye, és az utóbbi évek történéseiről, főként az MDF-ről, annak
alakulásáról szóló kiadványok
alkotják.
A könyvek, kisebb- nagyobb
írások nemcsak a csurgói gimnázium egykori tanítványának
tudományos
munkásságáról
adnak képet. Az érdeklődő diákokhoz is közelebb viszik majd
a 18-20. század közötti időszak
történelmét,
megismertetik
velük a dokumentumokra épült
hiteles történelemírást.
HJ

VÉLEMÉNYÉRT NYEREMÉNY!
Kedves Kérdőív Kitöltők!
Igényfelmérő kérdőívünk kitöltési határideje november 30-án lejárt!
Köszönjük mind a 150 kitöltőnek, hogy segítették munkánkat!
A nyeremények december 6-án 14.00-kor kerülnek kisorsolásra!
A nyeremények átadásáról további információ a sorsolást követően!

4

www.csurgo.hu

Für Lajos életműve Csurgón

sebb agrártörténésze, az agrártudományok doktora volt.
1974-ben a Tiszatáj című folyóiratban megjelent „Milyen
nyelven beszélnek a székelyek?” című esszéjéért évekig
hallgatásra ítélte a hivatalos
kultúrpolitika. „Hol vannak a
katonák” címmel elsőként vetett számot világháborús emberveszteségünkkel.
Rendszeresen
visszajárt
egykori osztálya találkozóira.
1989. január 10-én a jelenlétében alakult meg a Magyar Demokrata Fórum Csurgói Szervezete. Csurgó gimnáziuma
200. évfordulós ünnepségén
1992-ben a város díszpolgárává avatta.
Füstös János polgármester
levélben osztozott a család
gyászában, amiért a feleség,
Bíró Friderika néprajzkutató
meleg hangú köszönetet mondott:
„Ö mindig és mindenkor félig-meddig csurgóinak is érezte
magát. Sokat beszélt diákkori
élményeiről, a csurgói gimnázium egész életét meghatározó
szerepéről. Szerette volna egyszer unokáit is elvinni Csurgóra, hogy a szeretett iskolát, az
osztályt, a parkot megmutassa,
hogy az emlékekről ott beszéljen kicsiknek, nagyoknak. Most
már ez a mi dolgunk lesz, hogy
ezt megtegyük.”
A család nem feledkezett
meg ígéretéről. Friderika as�szony több doboznyi könyvvel
– férje csaknem minden megjelent írásával – érkezett október
9-én Csurgóra.
Füstösné Ábrahám Judit a
Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium Általános
Iskola és Kollégium igazgató-
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Átadták a felújított csurgói fedett lelátót

Külsőre is egységes, szép
látványt nyújt a Csurgói Torna Klub labdarúgó pályája,
amelynek felújított fedett lelátóját, amely Somogyban sokáig Kaposvár után az egyetlen
volt, a november 18-i Balatoni
Vasas elleni megyei I. osztályú
mérkőzés előtt avattak fel.

Füstös János polgármester kiemelte, hogy a klubbal
és elnökével való folyamatos
négyévi együttműködés eredményeként jó célra fordították
az önkormányzati és TAO-s
forrásokat. Mutatós kerítés készült, az öltözők nyílászáróit
kicserélték, elkészült mindkét

pálya világítása. Most, a lelátó
a lebontott Puskás Ferenc Stadionból kapott 300 székkel,
teljes megújulásával hosszú
időre kielégíti az igényeket.
Két év múlva 1000 éves évfordulót ünnepelhet a város, utána a csurgói labdarúgás centenáriumát.

Szászfalvi László országgyűlési képviselő szerint kisebb
csoda történt, hogy Pákai Lajos elnök vezetésével a klub az
eszközöket, forrásokat ilyen jól
hasznosította. A lehetőségek
adottak, a fiatalok legyenek
büszkék arra, hogy ezt a mezt
magukon viselhetik.
Nemes Nándor az MLSZ Somogy megyei igazgatója is elismeréssel adózott a csurgói ös�szefogásnak, majd díjakat adott
át, köztük a megyei ezüstérmes
17 éves korosztályos csurgói
csapatnak, és Rozsi Kornélnak,
a bajnokság gólkirályának.
Egykor vásártér volt. 1933
augusztusában a mai edzőpálya helyén avatták a CSTK
(Csurgói Testgyakorlók Köre
pályáját, amely mellé öltöző,
majd fából lelátó is készült,
de a háború után leégett. Az
1956-ban elkészült a mai megyeszerte elismert minőségű
pálya kiskundorozsmai kubikosok alapos, pontos munkáját dicséri. Új, fedett lelátót is
építettek hozzá, a Petőfi téri
lebontott zsinagóga anyagából. Nyitó mérkőzésükön a budapesti Pénzügyőrök NB II-es
csapatát fogadták. 1993-ban
átesett egy szükségessé vált
felújításon. 273 ember adakozását az önkormányzat egészítette ki.
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MOZGÁS, ÖRÖM, AGYTORNA - Szenior örömtánc Csurgón
Több mint 40 évvel ezelőtt, Németországban találta ki Ilse Tutt táncpedagógus
ezt a fajta mozgásformát. Korában fiatalokat tanított táncolni, s anyósa kérésére fejlesztett ki olyan koreográfiákat is, melyek
kimondottan az idős korosztálynak való
nyugodtabb mozdulatsorokból, főleg sétalépésekből állnak.
Idővel annyira népszerűvé vált, hogy
elterjed egész Németországban, ahonnan
eljutott Ausztriába, majd a környező nyugat-európai országokba, sőt még Brazíliába is, egy kinti német kolóniának köszönhetően. Magyarországra, Csirmaz Szilvia
szenior örömtánc-oktatónak köszönhetően jutott el, aki tavaly szeptember óta
oktatóképzést is indít, így közel 30 ember
tanítja ezt a fajta táncot már az országban.
A szenior örömtánc egy forradalmian
új mozgásforma hazánkban, amely immár három hónapja Csurgón is elérhető.
Az elkötelezett, lelkes kis csapat jelenleg
kb. 14 asszony, - mert a résztvevők száma
állandóan nő - e rövid idő ellenére a tánc
szerelmese lett. A szorgalmas, élményteli
gyakorlásnak köszönhetően, már fel is léptek a Városi Szociális Intézmény jótékonysági bálján.

len forgások, ugrások, akrobatikus elemek
nélkül.
Tehát ne egy hagyományos táncórát,
sokkal inkább közösségi örömtáncot képzeljünk el, ahol nincs teljesítménykényszer! A koreográfiák rövidek, 3 vagy 4 lépéskombinációból állnak, tehát senkinek
nem okozhat túl sok gondot a megtanulásuk, de attól még feladat ezeket megje-

A Szenior örömtánc, egy könnyed
mozgásforma, egy kíméletes sporttevékenység, amely elsősorban az 50-100 év
közöttieknek, de fiatalabbak számára is
élvezetes.
Abban mindenképp különbözik a szokványos társastánc tanfolyamoktól, hogy
ide nem szükséges partnerrel jönni, hiszen
itt alakítanak párokat amelyek egy-egy
tánc során is cserélődnek. Körtáncokat, páros táncokat, blokk táncokat járnak, hirte-

gyezni. Mindez karbantartja az idős emberek agyát. Komoly összetett idegi munka,
hiszen meg kell érteni a koreográfiát, azt
meg kell tanulni, figyelni kell a zenére, a
ritmusra, és nem árt, ha a partnerre is jut
még egy kis figyelem. Ezen kívül tánc közben egy gondolattal már előbbre jár az
ember agya, hiszen amikor éppen végrehajt egy mozdulatsort, már tudni kell, mi
lesz a következő lépés. Egyszóval nagyon
bonyolult agytevékenységről, mégis egy-

szerű mozgásról van szó, ami nem terheli
meg az idős szervezetet.
Nem is beszélve a zene gyógyító erejéről, amitől mindenkinek jobb kedve lesz,
vagy éppen a közösség megtartó erejéről.
MR-vizsgálatokkal bizonyították, hogy
pár hetes tánc után az agynak azok a területei is aktivizálódnak, melyek addig nyugalomban voltak, tehát az idősek a tánc
hatására elkezdik újra használni az agyuk
azon részeit, melyekre már a mindennapi
életük során nincs szükségük. Végül, de
nem utolsó sorban sok a környezetünkben
magányos, idős ember, akiknek nagy élmény újra közösséghez tartozni.
A szenior örömtánc tehát mozgás, öröm,
plusz agytorna. A feladat az, hogy mindenki a saját képessége szerint próbálja magából a legtöbbet kihozni, figyelni, összpontosítani és persze jól érezni magát.
Csurgón, Sikterné Csizmadia Ágnes
vezeti az órákat, ahova szeretettel várják
mindazokat, akik szeretik a vidám hangulatot, a változatosságot, könnyed mozgásra
vágynak, szeretnek közösségbe járni, akik
nem csak az orvosoktól várják a megoldást, hanem maguk is akarnak tenni testi
és mentális egészségük megőrzéséért.
Az órák nem épülnek az előző alkalmakra és bárki számára nyitottak. A csoporthoz
folyamatosan lehet csatlakozni
Jelentkezni, érdeklődni a következő telefonszámon vagy email címen lehet:
Sikterné Csizmadia Ágnes: 06 20 770
3534, illetve: csizmadia70@freemail.hu
BV
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Megújult a Csurgói Szív Egyesület vezetősége

Az előző vezetés lemondása
okán tisztújítás vált szükségessé a 2013 júniusában létrejött
Csurgói Szív Egyesület irányító
testületében.
Dr. Orbán Csaba, a Magyar

Szívegyesületek Országos Szövetségének elnöke, és egyben
a Csurgó Kistérségi Járóbeteg-Szakellátó Központ ügyvezető igazgatója kezdeményezésére új tisztségviselők
megválasztására került sor.
A 2017. október 31-én és
november 28-án megtartott
két közgyűlésen került sor a
régi vezetőség lemondásának
elfogadására és az új vezetőség megválasztására.
A közgyűlési döntés ered-

Munkájukért kaptak elismerést

ményeképpen az új vezetőség
tagjai lettek: Elnök: Vargáné
Hegedűs Magdolna. Alelnök:
Balogh Veronika. Elnökségi
tag: Ihárosiné Talpas Hajnalka. Ellenőrző bizottság elnöke:
Kuti Dóra. Ellenőrző bizottsági
tag: Pádár Zsoltné. Ellenőrző
bizottsági tag: Kissné Pável Ildikó.
Az országos elnök, Dr. Orbán
Csaba munkaindító beszédében kiemelte, hogy a térségben élők egészségének védel-

me érdekében nagyon fontos
lenne a csurgói egyesület tevékenységének kiterjesztése,
feladatainak bővítése, valamint a preventív, tájékoztató és
egészségmegőrző programok,
rendezvények számának emelése is. Továbbá célként jelölte
meg az egyesületet bevonását
a térségi és az országos szív
egyesületek rendezvényeinek
sorába is.
VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA

P R O G R A M A J Á N L Ó

A Kazinczy - alapítvány Bizottság a csurgói Tinódi Lantos Sebestyén beszédművelő
körének vezetőjét, Dani Margitot, a helyes és szép magyar
beszédre nevelés terén végzett
példamutató munkájáért és
a kör tagjait a Magyar Katolikus Rádió "Szóról-szóra" című
adássorozatában való eredmé-

nyes részvételéért Kazinczy-jutalomban részesítette.
A kör tagjai Bodó Gyöngyi
Imréné Cserti Margit, Kiss Tünde, Kósáné Kisgéczy Gabriella,
Ledniczky Miklósné, Petlánovics Eszter, Tüske Anita.
Gratulál és további eredményes munkát kíván
a Szerkesztőség

Adományozott és
adományt gyűjt a
csurgói Karitász

Fotókiállítás és előadás a reformáció jegyében

2017.11.19 - én, Àrpàd - hàzi
Szent Erzsébet ünnepén a Csurgói Jézus Szíve Karitàsz Csoport
18 db tartós élelmiszercsomagot osztott szét a szentmisét
követően.
A 18 csomagból
13 csalàdosoknak, 5 csomag
egyedülàllók, illetve idős embereknek lett kiosztva. Ezúton
is köszönjük az adomànyozók
felajànlàsait.
Ugyanebben a hónapban,
november 10-én a Csokonai
Közösségi Hàzban, délutàn 2
óràtól fél négyig jótékonysàgi
ruhaosztàst tartottunk, ami jól
sikerült.
Karitászunk december hónapban a nagy gyógyszertárban
adománygyűjtő perselyt helyez
ki, a felajánlott, bármennyi ös�szegű adományt köszönettel fogadjuk.
Bánki Zsuzsanna
Csurgói Jézus Szíve Karitàsz Csoport
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Kazettás
festett
templom-mennyezetek motívumvilága és
-kincse - egy felbecsülhetetlen kincsünk
jelenben is érvényes
üzenetei címmel nyílt
kiállítás a Csurgói
Baksay Sándor Alapítvány szervezésében,
2017. október 19-én
a Csokonai Közösségi
Házban. A kiállítást
Firtl Mátyás Sopron és
térsége országgyűlési képviselője nyitott

A Csokonai Borlovagrend és a Szentlélek Plébánia közös
szervezésében 2017. december 27-én a Szentlélek templomban 10 órakor kezdődő szentmisével veszi majd kezdetét a hagyományos János napi boráldás és borszentelés. Ezt követően
a szomszédos Csokonai pincébe hívják a szervezők a vendégeket, ahol a gyurgyeváczi borpüspök fogja megáldani a magyar
és horvát borokat, majd a Csokonai Irodalmi Kör borokhoz illő
vidám versei hangzanak el. A rendezvény fojtatásaként némi
harapnivalók mellett mindenkinek lehetőség lesz megkóstolni
a finom magyar és horvát borokat.

meg, mely egészen
november végéig várta az érdeklődőket.
A megnyitót követően Petrőczi Éva, a

Reformátusok Lapjának szerkesztője, költő, egyetemi tanár és
Szabó András, irodalomtörténész, egyete-

mi tanár "Wittenberg,
a reformáció városa,
a tudomány és a költészet nyelvén" című
előadását hallgathatták meg a résztvevők.
FM
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Búcsú Papp Imrénétől

Egy éve került a kiadóhoz a Csurgói
pedagógus lexikon, de a kézirat immár
ötödik alkalommal kiegészítésre szorul.
Mégpedig fájdalmas ok miatt. Eltávozott
közülünk Fekete Istvánné Takács Rozália,
May Győzőné Thőrész Vilma, May Győző,
Varga Pál, és november 6-án Papp Imréné
Piszár Magdolna. Papp Imréné sok évvel
ezelőtt egy szívbemarkolóan szép, részletes önéletrajzzal ajándékozott meg. Ennek
rövidített, a könyvbe szánt változatával
emlékezünk rá.

Szabolcsbáka községben született
1933-ban. Három bátyja meg egy öccse
volt. Összevont elemi iskolába járt. 1950ben munka mellett fejezte be általános
iskolai tanulmányait, de már majdnem 17
éves volt. Szülei az ősz folyamán felköltöztek Budapestre. Egy éven át működött az
un. szakérettségi. Egy év alatt lehetett leérettségizni azokból a tárgyakból, amelyek
besegítették a hozzá hasonló, önhibájukon kívül, mindenből kimaradó fiatalokat.
Jelentkezett földrajz- rajz tanári szakra.
1952. szeptember elsején a Budapesti Pedagógiai Főiskola tanulója lett. Itt talált rá
Papp Imre. Így 1953 őszén bejelentették,
hogy ők mint vőlegény- menyasszony, szeretnének egy helyre kerülni. 1954 őszén
Püspökladányban kezdtek tanítani. Imre
végigvitt egy osztályt 5-8-ig. 1954 decemberében házasságot kötöttek. Hazajöttek
Imre szüleihez Csurgóra. A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolánál volt törzstag, ott
kapott osztályt és földrajz órákat. A rajz
szertár fogalma ismeretlen volt. Pár év
alatt az I. sz. Általános Iskolában már egy
kis kiállításra való néprajzi anyaguk volt.
A gyűjtemény szakszerű kezelésében segített Dr. Kerecsényi Edit kanizsai múzeum igazgató. 1970-ben a csurgói járás
áthelyezésével a nagyközségtől a tanács
épületében 9 helyiséget kaptak, ahol az
állandóan gyarapodó anyagot tárolták,

Egy Csurgó-környéki hagyomány nyomában –
Néprajzkutatók II. Makói Találkozója
Csurgó Város Helytörténeti
Gyűjteményét júniusban kereste meg a makói József Attila
Múzeum. Nyáron Hadik Magda
szobrászművésznő emlékére

rendeztek ugyanis időszaki tárlatot, amelyen a csurgói anyag
egy része is megtekinthető
volt.
Ennek volt köszönhető, hogy

gondozták. 1974-ben helytörténeti gyűjteményt nyithattak a nagyközség pártolásával és a kaposvári múzeum irányításával.
További folyamatos anyaggyűjtés, és jó
szándékú emberi hozzáállás mellett nyílhatott meg 1994-ben a városi múzeum. A
tárgyi anyagok gyűjtése mellett szellemi
néprajzi anyag gyűjtésével is foglalkoztak.
Népdalokat, lakodalmi, keresztelői, temetési szokásokat, sirató énekeket, házassági
szerződéseket, családtörténeteket jegyeztek le, adtak át a kaposvári múzeumnak,
név szerint Együd Árpádnak. Elkezdték feldolgozni Csurgó történetét. Legnagyobb
ilyen irányú munkája Imrének a több mint
100 oldalt betöltő tűzoltó krónika, amit az
Országos Tűzoltó Szövetség meg is vásárolt. Sajnos az élet egyre nehezebbé vált
Imre betegsége miatt. 1985-ben megállapították, hogy parkinzon kórja van. Ugyanakkor epeműtétet hajtottak végre rajta. Állapota attól kezdve egyre romlott. 53 éves
korában rokkant nyugdíjas lett, 2000-ben
itt hagyta őt a sok összegyűjtött anyaggal.
Ide kötik már a család, a kedves párja sírhantjai. 2015-ben gyémánt oklevélben
részesült. Súlyosbodó betegsége miatt
a berzencei szociális otthonba került. Itt
hunyt el 2017. november 6-án. 21-én a
József Attila utcai temetőben férje és Imre
fia mellé helyezték örök nyugalomra.

a Gyűjtemény meghívást kapott a 2017. szeptember 6-án
megrendezett Néprajzkutatók
II. Makói Találkozójára. Tüske
Anita néprajzosként tartott
előadást egy Csurgó-környéki
népszokás kutatásáról.
A konferenciáról és Tüske

HJ

Anitával a Makói TV készített riportot, a videó a televízió YouTube oldalán megtekinthető.
Petlánovics Eszter
Fotók: József Attila Múzeum
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A Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium, Általános
Iskola és Kollégium hírei
2017. november 13.
„Nincs talán még elfeledve a dal” emléknapok
„Nincs talán még elfeledve a dal” emléknapok országos rendezvénysorozat
egyik házigazdája volt az elmúlt tanév áprilisában iskolánk. A program fő célja Tompa Mihály emlékének felélesztése, megőrzése volt.
Az ünnepélyes záró konferenciára november 13-án került sor a Debreceni
Református Kollégium Dóczy Gimnáziumában. Erre a jeles alkalomra gimnáziumunkból kis küldöttség utazott, mindazok
a pedagógusok, akik tevékenyen részt vettek a program csurgói megvalósításában.
Tankó Istvánné igazgatóhelyettes és
Tóth Mária rendezvényszervező nagy
szeretettel fogadott bennünket. A konferencián a Benedek Elek Könyvtár által
szervezett szavalóverseny győztesei tolmácsolták Tompa Mihály ismert költeményeit. A Pendely Énekegyüttes gömöri és
magyarbődi népdalokkal örvendeztette
meg a hallgatóságot. Az Emléknapot és a
Vándorkillítást Dr. Bölcskei Gusztáv, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem
tanszékvezető tanára nyitotta meg. „Tompa Mihály ma” címmel Dr. Imre László, a
Debreceni Egyetem professzor emeritusa
tartott előadást, majd Vitéz Ferenc tanár úr „Megemlékezés Tompa Mihályról,
a református lelkészről” című előadását
hallgathattuk meg. Dr. Moldován István,
az OSZK Elektronikus Könyvtári Szolgáltatások Osztálya osztályvezetője hasznos
ismeretekkel gazdagított mindnyájunkat,
„Elérhető magyar irodalom – olvasás, digitalizálás? témakörben.
Nagy büszkeséggel töltött el bennünket, hogy a rendezvénysorozat keretében
meghirdetett rajzpályázaton egy csokonais diákunk nagyszerű helyezést ért el.
Druzsin Dorina 9.A osztályos tanuló alkotásával a 107 jelentkező közül, korcsoportjában 2. helyezést szerezte meg, értékes
könyvjutalomban részesült.
A finom ebéd után az igazgatóhelyettes
asszony tárlatvezetésével megtekintettük
a gimnázium udvarában lévő Szabó Magda Emlékházat, páratlan élmény volt számunkra. Végül tisztelettel adóztunk iskolánk névadójának síremlékénél. Tartalmas,
érdekes napot töltöttünk vendéglátóink
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körében Debrecenben. Köszönjük szépen.
2017. november 16.
Papírgyűjtés
Az iskolai környezetvédelmi programunk része, hogy évente kétszer megszervezzük a papírgyűjtést Melicz Marianna
tanárnő vezetésével, és osztályok közötti
versenyt is hirdetünk. Az őszi akcióban az
iskola több mint hét tonna papírt gyűjtött.
Most is a kisiskolások jeleskedtek, hiszen
ők, az alsó tagozatosok hozták az összes
mennyiségnek több mint felét! Köszönjük
a szülők támogatását, gratulálunk a legjobbaknak, és örömmel nyugtázzuk, hogy
a Csokonai idén ősszel is tett a környezetéért.
A dobogósok, akik mindannyian 1000
kg felett gyűjtöttek, és a kilónkénti 12 forint felett még egy torta is a jutalmuk:
1. hely: 1. osztály
2. hely: 8. osztály
3. hely: 3. osztály
2017. november 20.
Filharmónia
Iskolánk filharmónia előadáson vett
részt.
„A harmonika világa”
Kéméndi trió
moderátor: Kéméndi Tamás
Az évad nyitó koncertjén egy izgalmas
hangszerrel ismerkedhetünk, mely több
nép jellegzetes hangszere is. Ebbe a világba kalauzol el Kéméndi Tamás a hangszer
kiváló ismerője, fuvola és ének közreműködéssel. A zene mindenkié…
2017. november 27.
Elsősegélynyújtó tanfolyam
Elsősegélynyújtó tanfolyam a Generali
támogatásával - Nagy Máté előadóval
Iskolánk fennállásának 225. évét ünnepeljük ebben az évben. Szeretnénk ezt
a tanévet számos hasznos, és színes programmal megtölteni diákjaink számára.
A 8., 9. és 10. osztályban több olyan
diák tanul, aki rendszeresen sportol, és
jelentkezett erre az előadásra. Számukra
különösen fontos lehet az elsősegély-oktatás alapjait elsajátítani, megismerni.

A nem sportoló tanulóinknak is hasznos
volt az oktatás, hiszen bármikor kerülhetnek olyan helyzetbe, hogy akár iskolatársukon, akár embertársukon kell segíteni.
Ha tanulnak 1-2 dolgot az alapvető elsősegélynyújtásról, talán bátrabban mernek
segíteni társaiknak.
Örültünk, hogy nemcsak biológia és
osztályfőnöki órákon hallják az elméleti alapokat, hanem a gyakorlatban is meg
tudják tapasztalni azt, ami nagyon hasznos
lehet számukra.
Sőt, akár felkeltheti az érdeklődést egy
ilyen "intenzív délutáni képzés" az egészségügyi pálya iránt is.
2017. november 29.
Dicséretek
2017. november 28-án igazgatói dicséretet kaphattak azok a tanulóink, akik az
iskola közösségéért plusz munkát vállaltak, ünnepi megemlékezésen szerepeltek,
és kiemelkedő tudásukról adtak számot
az OKTV-n. Gratulálunk a szorgalmas és
eredményes munkához! Szeretnénk, ha a
következő alkalommal bővülne az elismerésben részesülők száma!
2017. november 30.
András napi mulatság a KISISKOLÁBAN!
András-napi mulatságra hívták az ovisokat a Kisiskola tanító nénijei. Gyöngyi néni
érdekes dolgokat mesélt az András-napi
népszokásokról, és éneket tanultunk Éva
nénivel. Aztán malackavadászat várt az érdeklődőkre, majd rózsaszín röfik készültek
kartoncsíkokból Erika néni segítségével.
Ügyességi feladatként krumpli disznókat
kellett terelni fakanállal az "ólba", ez nagyon vicces volt. Kukoricacsutka-vár építés és dióhordó ügyességi játék zárta a
délutánt.
A végén kolbászfalatkákat kóstoltunk,
és jót beszélgettünk. Mindenki nagyon jól
érezte magát!
Eközben a nagyiskolában adventi készülődés, játszóház várta diákjainknak.
A tanár nénik segítő közreműködésével
és szülői segítséggel remek hangulatú délutánon készíthettünk adventi koszorúkat,
gyertyákat, ajándékokat. Mindenki örömére...
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Házak és lakóik - A Zrínyi utcai Hőke ház
dőszoba, konyha és cselédszoba berendezése szintén a kor eklektikus, szecessziós
hangulatát tükrözte.
Egyik szobában a fivérek, másikban a leányok özvegy édesanyjukkal, míg a harmadikban az éppen házas gyermekek kaptak
helyet.
Az egyik leány, az óvónő Hőke Ida a
nemesdédi körjegyző, Matolcsy Gyulával
házasodott, míg Jolánt Gönczi Ferenc, a
megyeszerte ismert híres tanító, néprajz
kutató, a kaposvári múzeum volt igazgatója vette nőül.
Legtöbbet a házat építtető, halálukig
Csurgón élő két pedagógus nővérről, Erzsébetről és Irénről tudhatunk. A mai, Petőfi téri Mókuskert óvoda egyik felében
volt elemi iskolában tanítottak.

Első csoport 1960.

A Zrínyi utca házainak története az
1920-as években kezdődött, mikorra is
Csurgó polgárosodási folyamatainak felgyorsulása, és az addigi szabad telkek
beépülése okán, az 1900-as évek elején
fokozott igény jelentkezett jól megközelíthető, megfelelő méretű lakótelkekre. Ekkor került sor az egykor Sárközy Andor, ma
Zrínyi Miklós nevét viselő utca telkeinek
kimérésére, és az építkezések tömeges elindulására.
A lakosság betelepülése vegyes volt.
Iparosok, ácsok, asztalosok, tetőfedők
mellett tisztviselők, pedagógusok, banki
dolgozók, hivatalnokok is sorra építették
fel kisebb-nagyobb házaikat.
Az egykori lakók sorából méltán emelkedik ki a 24. számú házat építtető Hőke
család. A Kaposvárról 1890-ben Csurgóra
települő Hőke Kálmán okleveles vasúti

osztálymérnök, MÁV felügyelő volt. A családdal együtt jött a híres történetíró, publicista, volt Hont megyei aljegyző, Hőke
Lajos, Hőke Kálmán unokaöccse is.
A 9 gyermeket, - név szerint: Dániel,
Jolán, István, Erzsébet, Jenő, Irén, Irma,
Emma, Ida - nevelő család 1909-ben még
a Csurgó, 277. sz. házban lakott.
A családfő Hőke Kálmán1920-ban hunyt
el. Özvegye, Hőke Kálmánné Gaál Alojzia
és gyermekei 1928-ban vásárolták meg
az akkor Sárközy, ma Zrínyi utca 24. szám
alatti telket, melyen a népes család lakóháza 1929-ben épült fel. A MNL Somogy
Megyei Levéltárának főszolgabírói adatbázisában építtetőknek Hőke Erzsébet és
Hőke Irén van bejegyezve. A lakóház mind
külső, mind belső jegyeiben tipikusan a
középosztálybeli létet volt hivatott biztosítani. Az egymásba nyíló nagy szobák, für-

Hőke Ida esküvői képe 1931-ből

Hőke Irén, elemi iskolai igazgatónő
1919 szeptemberétől Hőke Irén tanítónő, később elemi iskolai igazgatónő, majd
1921-ben testvére, Hőke Erzsébet is oda
került. Mindketten hosszú évtizedeken
át, generációk sokaságát tanították meg a
betűvetésre. Híresen jó és szigorú tanítók
voltak.
1950-ben hazaköltözött a családi fészekbe, legfiatalabb húguk, Ida is. Irén
(1965), majd Erzsébet (1976) elhunyta
után a Hőke ház utolsó lakója, 1985-ös
haláláig a megözvegyült Matolcsy Gyuláné, Hőke Ida volt. Gyermeke nem lévén, a
házat végrendeletileg hűséges háztartási
alkalmazottjukra, Kosztolecz Jánosnéra
hagyta örökül.
VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA
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Október, Arad, ötvenhat
A tél menyasszonya
Az udvaron várta jegyesét,
Szíve repesett,
Széllel járta táncát,
Zöld köntöse repdesett.
Dereka, mint a nádszál,
Karcsún hajladozott,
Táncában elfáradt,
Tán el is szundított.
Álmában is várta…
S a reggel mit hozott?
Megérezte karjain,
Megjött, a hőn áhított.
Hófehér ruháján
Gyémántfényt vetett a nap,
Derekára dérből
Font övet a fagy.
Lábára jégtopán került,
Rajta két kis jégvirág ült,
Ezüstösen csillogott,
Túlragyogva a napot.
Fején ékszer hajkoronája,
Fodrásza a hideg szél,
Fülében két jégcsap,
Csilingelve zenél.
Nászindulót hallva,
Újra táncra kél,
Így talált egymásra
A kis fenyő és a tél.
Balogh Veronika
Csurgó, 2017. január 17.

Szabadság kell az embernek...
akár a napnak, a holdnak
a bízó virradatnak.
Sötétből kitörő fénynek,
a halálból feltámadt reménynek!?
De jaj, hatalmasságok árnyékában
fonnyad, az éppen kikelő virág!
Taigetosz sziklájáról lökik a mélybe
az egészséges gyermeket,
ki az imént még nevetve nézte,
s hitte, ölelni készül a rút világ!
Ma is lángol a Föld!
Szétszórja zsarátnokait, izzítva
a keleti szél, és fújják,
hazug szájukkal a mindig
jóakarók, a saját magukat felhatalmazók,
a mai, nyugati bölcsek.
Százezrek trappolnak, hetedhét országon
keresztül-kasul, (érvényes papírral semmi
rosszat nem tehetsz). Kis szellő elé
emelnek méteres falakat ...
hogy a hurrikán után kő sem marad!
Felkent, nehéz koronás főknek
milyen Európa kellett!?
Régi ellenségek kibékültek,
lendületes karjukkal vágtak,
később, saját magukban rendet.
Miért nem örül a másnak,
én mondom meg mi kell a mának
hogy te féltsd a léted,
tarsd a hátad és a szádat,
megölik ezért a tizenhármat!
Ötvenhatban a saját érdekeit nézte a világ,
nem tudta, hogy az érdeke; a mi érdekünk.
Mert közös család vagyunk és ha mi szenvedünk,
ők sem örülhetnek egy elveszett testvér felett.
Minden közös és minden egy,
egy nem volt elég: a szeretet.
Ősz van, forradalmak, gyásznap,
október-kiállt az elmúlásnak.
Sárguló faleveleket sodornak a lábak,
nemsokára dér csillog a holdsugárban.
A mindenség kitágul-majd zsugorodik egy ideában,
múlt, jelen, jövő-egy a MÁBAN.
Büki Imre
Csurgó, 2017.10.20.

Karácsonykor
Az égbolt tiszta, a levegő élesen hideg volt,
Mikor a kis család elindult.
Három a kislány, de apának csak két keze,
Így a legkisebbet a nyakába ültette.
Anya mellettük szótlanul bandukolt,
Mosolygó szeméből, a látványtól könny csordult.
Minden karácsony estén útra kelt a kis család,
Ha fújt, ha hó esett, a nagymamához sietett.
Út közben megdermedt a kéz s a láb,
De szívük már érezte a fenyő, a kalács, az otthon illatát.
Ott találkozott négy testvér, hét unoka,
Megszeppenve várták, hogy eljöjjön közéjük a nagy „csoda”.
Egyszerre csak csengő szólalt, kitárult a nagyszoba,
Asztalon egy kis fenyő állt, rajta alma, dió, sok gyertya.
Alatta minden, mi szem-szájnak ingere,
Csomagot bont a sok sisere.
Nagymamának, nagypapának meleg szeme simogat,
Isten szemével nézik az ajándékbontókat.
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Sok éve telt el, hogy utoljára jártam ott,
De emléke szívemben mély nyomot hagyott.
Néha még érzem, hogy simogat a két kezed,
De már csak álmomban találkozhatok veled.
S most én is csendesen lépkedek, arcomon mosoly, körülöttem öt gyerek,
Nagymama és nagypapa meleg szívvel vár bennünket.
Balogh Veronika
Csurgó, 2015. november 3.

ÉLETMÓD
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Ki hozza az ajándékot?

Egyik este hat éves kisfiam a fürdőkádban ült, és ahogy szokott, fürdés közben
játszott a játékaival. Én éppen válogattam
a piszkos ruhákat, mosáshoz készülődve.
Egyszer csak, minden előzmény nélkül
megszólalt: …és nincs is Mikulás, csak ti
hozzátok az ajándékokat…
Egy világ omlott össze bennem! Gondolatok száza cikázott a fejemben, a megfelelő válasz után kutatva…de nem jött egy
sem a számra…még a szemem is könnybe
lábadt és csak egy kérdést tudtam feltenni:
Miért gondolod így?
Hát az oviban mondták a többiek…
Nagyon szomorú lettem. Úgy éreztem,
most valami elveszett. Eszembe jutott,
hogy kisgyerekként mennyire vártam a
decembert… a Télapót, a Jézuskát. Milyen
jó volt hinni…hinni a „jóságban”, átélni az
ajándékozás, a meglepetés örömét. Azt az
izgalommal, várakozással és talán félelemmel együtt járó élményt. Nem is emlék-

szem már milyen volt, amikor én is megtudtam, hogy tényleg a szüleim vásárolják
a vágyott ajándékokat. Valószínű, ez így
kimondva sosem volt, de elég érett voltam
már, hogy ezt felfogjam, elfogadjam. El kell
mondani? Vagy magától megoldódik minden? Nagy dilemma!
A Mikulás egy olyan szimbolikus lény,
amiben minden gyerek hisz. A Mikulásban
való hit fontos alapköve a gyerekek igazságról és jóságról való gondolkodásának.
A mesék jelentős részében a jó győzedelmeskedik – ahogy a Mikulás is a „jó”
gyereknek hoz ajándékot. És tudjuk, végül
minden gyerek kap ajándékot!
Másrészt a gyermek biztonságérzetét
erősíti, ha fel tud ruházni valakit – ebben
az estben a Mikulást vagy a Jézuskát –
olyan erővel, tulajdonságokkal, amelyekkel a gyermek még nem rendelkezik.
A gyermekpszichológusok többsége a
realitással szemben a mesevilág mellett
teszi le a voksát. A legtöbb gyermek, aki a

képzelet kizárásával, mesék nélkül nő fel,
általában boldogtalan felnőtté válik. Kádár Annamária pszichológus véleménye
szerint is „ A rendszeres mesélés a legjobb
befektetés a jövőbe”. A Mikulás és a Jézuska melletti döntés javára szól, hogy ha
csak egy percre is, mi felnőttek is gyakran
szeretnénk képzeletbeli világokban élni.
Miért fosztanánk meg a gyermekünket
ettől? A gyermekeknek szükségük van varázslatra, csodákra – ez az érzés teszi még
különlegesebbé számukra a Mikulás, vagy
a Karácsony ünnepét.
A gyermek fejében addig él a Mikulás,
amíg meg nem tudja különböztetni a valóságot a mesevilágtól. Ez pedig általában
hat-hétéves korra tehető. Tehát nem meglepetés a kisfiam mondata.
Nem kell, hogy eljöjjön az az időpont,
amikor leülünk a gyerekünkkel, veszünk
egy mély lélegzetet és kimondjuk, hogy a
Mikulás nem létezik. A gyermek mentális
fejlődése során maga fogja összerakni a
képet. Módosul benne mindaz, amit addig
hitt, de nem a csalódás fog rögzülni.
A realitásérzék megszilárdulása tehát
egy folyamat, így a Mikulás fogalmának
változása is egy folyamat. Egy felmérés
szerint a négyéves gyerekek 85 százaléka, a hatéves gyerekek 65 százaléka, míg
a nyolcéves gyerekek csupán 13 százaléka
hisz a Mikulásban.
Így aztán én nem mondtam el, inkább
megerősítettem abban a csodában, amit
aztán ma nagyon izgatottan várt…
Mondhat bárki bármit! A Mikulás és a
Jézuska nálunk még létezik!
BV
Forrás: http://hvg.hu/pszichologiamagazin
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MINDÖRÖKKÉ CSURGÓI TK

FoTÓ: FM

Füstös László Csurgói Torna Klub szurkoló hírösszeállítása

2017.11.18-a kettős nap
volt a Csurgói TK életében.
Először lejátszották 11.00kor az U-19-es Ifi meccset,
amely 4-2-es hazai győzelemmel zárult.
Első félidei 1-2-ről fordítottak. Gólszerzők voltak a
meccsen Kuti Ferenc 42.perc,Kiss Máté 56.perc,71.perc és
83.percben míg a Balatoni Vasas 2-szer rúgott gólt a 8.perc
és 36.percben. Hajtós meccs

volt melyen végül Ifi csapatunk
győzött.
Aztán az Ifi meccs után elérkezett a nagy jelentőségű
Átadó Ünnepség amelyen részt
vett Füstös János Csurgó polgármestere, Szászfalvi László
országgyűlési képviselő, valamint Nemes Nándor a Somogy
Megyei MLSZ elnöke.
Füstös János polgármester beszédében a Spartacus
pályán eddig kivitelezett és a

továbbiakban várható fejlesztéseket összegezte. Szászfalvi
László országgyűlési képviselő elmondta: nagy érték, hogy
Csurgónak ilyen szép lelátója
van, így fontos, hogy vigyázzanak rá, hogy még sok évig ilyen
jó állapotban megőrizhessék a
szurkolók számára.
A lelátó avatón részt vettek a Leány U-15-ös Félpályás
Bajnokság Csurgói Női focicsapatának tagjai is. Felszólalt
Nemes Nándor elnök úr, továbbá Pákai Lajos elnök úr, aki
elmondta milyen fejlesztések
várhatók még és mindenképp
lesz csapatépítés is a következő azaz a Tavaszi Szezonban.
Kiosztották a díjakat Ifi csapatunk tagjainak és teremlabdarúgó csapataink számára is.
Az ünnepélyes átadón Decsi

Richárd az „Ismerős Arcok-Nélküled” című dalát énekelte el
az Avatón résztvevőknek.
Aztán 13.00-kor elkezdődött a felnőtt csapatunk mec�cse amelyen a papírforma
érvényesült, mivel a Balatoni
Vasas nyert Csurgón. 0-2 volt
az első félidő a Vasas-Csurgó
meccsen 25.perc és 42.perben
lőtt Balatonkiliti góllal. Mindkét csapat alakított ki helyzetet, de sajnos a Vasas többet és
ebből a 2 helyzet révén a vendég csapat mehetett pihenőre
2 gólos előnnyel.
Sokat kellett várni de a
65.percben újra gól született
a Vasas számára. 89.percben
Bozó Péter révén újra gólhoz
jutott a Vasas. Így végleg eldőlt
a meccs.

Csurgói TK Női Felnőtt Csapata,meccsei és Leány U-15-ös Félpályás
Bajnokságban szereplése és csapatok melyekkel játszik Leány csapatunk
Leány U-15-ös Félpályás csapatunk
előtt volt Csurgónak 2014/2015-ös szezonban Női kispályás labdarúgó csapata.
Ők a Somogy Megyei női kispályás labdarúgó bajnokság/Déli csoportjában voltak érdekeltek. E Bajnokság csoportjában 5 csapat volt érdekelt:a Kaposvári Rákóczi BFLA,
Alpas-FC Barcs, Kaposfüred Párducok SC,
NFC Csököly SE és a Női csapatunk. Csurgói Női csapat tagjai: Pál Gyöngyi, Balogh
Veronika, Kovács Eszter, Csonka Babett,Kunecz Eszter, Buncsák Réka kezdőcsapat
tagjai tehát ők voltak.Cserék:Szecsődi Viktória, Mák Bianka, Pongrácz Eszter, Gusz-
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tics Nikolett, Hosnyánszki Mónika, Radák
Noémi Evelin, Ádám Dorina Bettina, Botiné
Novák Gyöngyi. Edző:Beke Lajos
Késöbb a csapat tagjai: Szecsődi Viktória, Csonka Babett, Kovács Eszter, Mikulás
Petra, Radák Noémi Evelin, Cserék: Gusztics Nikolett, Hosnyánszki Mónika, Buncsák
Réka. Edző:Beke Lajos
A csapat 2014/2015-ös szezonban a
Női csapat 10 gólt szerzett.Gólszerzők voltak: Balogh Veronika, Kovács Eszter, Gusztics Nikolett, Mikulás Petra, Buncsák Réka.
Balogh Veronika 1 gól, Buncsák Réka 5 gól,
Mikulás Petra 2 gól, Gusztics Nikolett 1 gól,

Kovács Eszter 1 gól.
A csapat 2015/2016-ban is 5 gólt szerzett.Gólszerzők: Gusztics Nikolett, Buncsák
Réka.Elöbbinek a nevéhez 1 gól míg az
utóbbi nevéhez 2 gól fűzödik.
U-15-ös Leány csapatunk a 2016/2017es szezontól indult a Somogy Megyei Leány U-15-ös Félpályás Bajnokságban ahol
9 csapat érdekelt: Kéthelyi SE, Nagybajomi
AC, FC Barcs, Kaposvölgye LUE, Nagyatádi
FC, Balatonszentgyörgyi FC, Balatonboglár
„BB”, Siófoki Bányász SE és Leány csapatunk.
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U-15-ös Félpályás Bajnokságban szereplő Csurgói Leány
csapatunk kerete:
Szávai Dóra,Török Anasztázia,Kránicz
Kornélia
Xénia,Druzsin
Dorina,Dervalics
Petra,Kocsis
Beáta,Kőszegi
Emőke,Kardos
Fruzsina.Cserék:Bondor Jázmin Hanna,Kis-Berkes Flóra Sarolta,László
Zsófia,Jónás Dorina Dalma.

TK:1-2(0-1)

Kaposvölgye LUE: Kerekes
Gréta Bianka,Máj Zsuzsanna,Keszi Zsófia Szabina,Fokt Sára
Anna,László Réka,Keszi Cintia
Daniella,Goór Izabella,Borbás
Réka Izabella.
Csurgói TK:Szávai Dóra,Tóka
Hajnalka Anna,Török Anasztázia,Kránicz
Kornélia
Xénia,Druzsin
Dorina,Dervalics
Petra,Kocsis Beáta,Kis-Berkes
Flóra Sarolta.Cserék:Jónás Dorina Dalma,Kőszegi Emőke,Bondor Jázmin Hanna,László Zsófia.
Utánpótlás edző:Pákai Gergő
4. fordulóban a Kaposvölgye

LUE csapata fogadta csapatunkat ahol a Novotnik Diána volt
a bíró.
1. félidőben a Csurgó máris
vezetéshez jut Druzsin Dorina
által a 8.percben. 16.percben
csurgói csere Kocsis Beáta helyett Kőszegi Emőke jön fel.30.
percben ismét csurgói csere
mikor is Druzsin Dorina helyett
László Zsófia jön fel a pályára.32.percben szépít a Kaposvölgye csapata Keszi Cintia Daniella által. 33.percben ismét
csurgói gól Tóka Hajnalka Anna
révén.

1. félidőben a 4. és 5.percben lőtt gólokkal 2-0-ra vezet
máris a hazai csapat Palkovics
Petra és Takács Szilvia révén.
De a 7. percben választ is adott
a leány csapatunk és megvan
a szépítés Török Anasztázia által(2-1).18.perc ismét siófoki
gól Palkovics Petra rúgta a gólt
így 3-1 az eredmény. 26.percben siófoki csere amikor is Rátkai Sárát váltja Szalai Réka Adrienn hazaiaknál. 30.perc ismét
siófoki gól Szalai Réka Adrienn
által. 31.percben dupla csere
Következő szezon azaz a Tavaszi Szezon 2018.03.17-től
a Siófoknál Pozsár Csenge he- 2018.06.02-ig tart.
lyett Hegedűs Luca,Harangozó
Leány U-15-ös Félpályás Bajnokság 2018.03.17-én kezdődik a
Alícia helyett Bocsev Léna.Mi Csurgói TK Leány csapata idegenben lesz a FC Barcs vendégeként
részünkről hármas csere; Tö- 10.00-tól.
rök Anasztázia helyett Bondor
Főszerkesztő: Szabó Balázs
Jázmin Hanna, Dervalics Petra
Szerkesztők: Balogh Veronika,
helyett Kis-Berkes Flóra, SaFerletyák Zsanett, Ferletyák
Márk, Vargáné Hegedűs
rolta,Kardos Fruzsina helyett
Csurgó és Környéke - Közéleti és
Magdolna
kulturális
lap
László Zsófia. 40.percben utolElérhetőek Csurgón az alábbi
jára cserél a Siófok mikor is
Megjelenik:
helyeken:
minden hónap negyedik hetében
egyházak, általános iskolák,
Bali Fruzsinát váltja Kiss-Hajnal
középiskolák, óvodák, Csokonai
Virág. 44.percben Siófok ismét
Lapzárta:
Közösségi Ház, Városi Könyvtár,
minden hónap 20-án!
gólt rúg amikor is ismét Szalai
Posta, Széchenyi téri újságos.
Réka Adrienn talál be a csurgói
Kiadja:
Küldjön hírt!
Juttassa el hozzánk észrevételét,
IMCOM Marketing és Szolgáltató Bt.
kapuba.

Cs rgó és Környéke

Felelős kiadó:
Szabó Balázs - ügyvezető

2017.10.14.(szombat):10.00-Csurgói
györgyi FC:0-3(0-0)
Csurgói TK:Szávai Dóra,Török Anasztázia,Jónás Dorina
Dalma,Kránicz Kornélia Xénia,Kőszegi Emőke,Kardos Fruzsina,Kocsis Beáta,Kis-Berkes
Flóra
Sarolta.Cserék:Bondor
Jázmin Hanna,László Zsófia.
Balatonszentgyörgyi
FC:
Szekeres Kornélia,Varga Vi-

percben ismét csurgói csere
Kőszegi Emőkét váltja Bondor
Jázmin Hanna.33.percben betalál szentgyörgyiek első gólja
Smogora Júlia révén.34.percben és 39.percben is betalál a
csurgói kapuba Varga Virág.

Edzőként kezdetben Kovács
József a Csokonai Vitéz Mihály
Református Gimnázium,Általános Iskola és Kollégium igazgatója késöbb egyesületünk elnökének fia Pákai Gergő vette át a
2017.10.22.(vasárnap): 12.30 - Kaposvölgye LUE-Csurgói
csapatot mint utánpótlás edző.

U-15-ös Félpályás Bajnokságának meccsei:
A Bajnokság őszi szezonja
2017.10.07.-től 2017.11.12.-ig
tartott.
1. fordulóban a csapat szabadnapos volt.
2017.10.07.(szombat)
10.00-Siófóki Bányász SE-Csurgói TK:5-1 (4-1)
Helyszín: Siófok-Kiliti, Siófóki Utánpótlás Sporttelep
Siófoki Bányász SE: Molnár
Virág, Palkovics Petra, Rátkai
Sára, Takács Szilvia, Kiss Borbála, Balfi Fruzsina, Pozsár Csenge,Harangozó Alícia. Cserék:Kiss-Hajnal Virág, Szalai Réka
Adrienn, Hegedüs Luca, Bocsev
Léna.Utánpótlás edző: Boér
Renáta Gabriella
Csurgói TK: Szávai Dóra,
Török Anasztázia, Kránicz Kornélia Xénia, Druzsin Dorina,
Dervalics Petra, Kocsis Beáta,
Kőszegi Emőke, Kardos Fruzsina. Cserék: Bondor Jázmin Hanna, Kis-Berkes Flóra Sarolta,
László Zsófia. Utánpótlás edző:
Pákai Gergő
2. fordulóban a Siófoki Bányász SE fogadott minket ahol
Molnár Gyula volt a bíró.

1.félidőben a 21.percben
mindkét csapatnál volt csere.A
Csurgónál Jónás Dorina Dalma helyett László Zsófia,míg
a szengyörgyi csapatnál Varga Réka helyett Kardos Janka
Jázmin lépett a pályára.30.

TK-Balatonszent-

rág,Varga Réka,Smogora Júlia,Gerecs Angyal Vivien,Harcos
Noémi,Gerencsér Petra,Cserdy
Boglárka.Cserék: Süle Jázmin,Kardos Janka Jázmin.
3.fordulóban házigazdaként
a Csurgó fogadta a Balatonszentgyörgy csapatát ahol Bertók Attila volt a bíró.

Levélcím:
8840 Csurgó, Kossuth L. u. 1.
Telefon:
+36 30/480 2046

osszon meg érdekességeket, küldjön híreket!
Levélcím: 8840 Csurgó, Kossuth
L. u. 1.
Telefon: +36 30/480 2046
Email cím: csurgo.es.kornyeke@
gmail.com

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

csurgo.hu/csurgoeskornyeke
A Csurgó és Környéke
Közéleti és kulturális lap
2017/11. száma a Nemzeti
Kulturális Alap támogatásával valósult meg.
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HA MEGVAN
AZ ÁLOMINGATLAN,

TALÁLJA MEG HOZZÁ
A KEDVEZŐ
ÉS BIZTONSÁGOS
LAKÁSHITELT!

THM

4,54

4,42

4,3

BANK1

BANK2

BANK3

KERESSE AZ ÖSSZEHASONLÍTHATÓ,
FOGYASZTÓBARÁT LAKÁSHITELEKET!
Ahol az ajánlatok
Önért versenyeznek!
www.minositetthitel.hu
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