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Ünnepi szentmisével vette
kezdetét az államalapítás ünnepe Csurgón. Az augusztus
20-án megtartott esemény
nyitó programját Göndics János esperes-plébános celebrálta, mely végén sor került
a kenyérszentelésre is. Ezt
követően a programok a Történelmi Parkban folytatódtak.
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CSTK - augusztusi eredmények,
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a CSNKC elnökével
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Az idős kor szépségei
Kiss Tünde fotóin
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Csurgó, 2019. augusztus 13.
Tisztelettel:
Lantos Sándor
jegyzői feladatokat
ellátó aljegyző
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Ebben az évben augusztus 2-4-ig Zalaegerszeg adott
otthont a Magyarországi Szívegyesületek Országos Szövetsége találkozójának, ahol a
13 egyesületből közel 400 tag
vehetett részt a különböző kulturális programokban és sportversenyeken.
A Csurgói Szív Egyesület a
kulturális gálán képviseltette

magát, míg a Nagyatádi Szív
Egyesület sportteljesítményével összesítésben az előkelő 4.
helyet szerezte meg.
A magas színvonalon megrendezett találkozó résztvevői ezen kívül tájékoztatást
kaphattak a korszerű szívgyógyászat eredményeiről és a
hatékony újraélesztési technikákról.

A konferencia zárásaként
sor került a következő évi helyszín jogát képviselő vándorbot
Székesfehérvárnak
történő
átadására, így a 2020-as találkozó már a királyi városban fog
megrendezésre kerülni.

Belső-Somogy és Csurgó-Alsok
ízei a tányérokon

A rendezvénynek vendége
volt Füstös János polgármester
is, aki a somogyi, ezen belül a
csurgói és alsoki gasztronómiai
hagyományokról, megőrzésük
fontosságáról beszélt.
Az étkezés megkezdése
előtt még vidám vetélkedő
keretében csipetkeszaggató,
babválogató és tojáshab verő
versenyen mutathatták be az
ügyes kezű háziasszonyok a tudásukat.
Az ebéd során elsőként feltálalt baboskáposzta húsos
változata után a jelenlévők

VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA

CSURGÓI SZÍV EGYESÜLET
ELNÖKE
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A KASZÓ Zrt. tájékoztatása
alapján értesítjük Csurgó Városának lakosságát, hogy Iharosberény, Iharos, Pogányszentpéter, Inke, Vése, Somogycsicsó,
Csurgó, Nagyatád, Somogyszob,
Kaszó, Bolhás, Szenta, Berzence,
Tarany, Somogyudvarhely területén az erdőlátogatás korlátozásra kerül.
Az intenzív vadásztatás miatt
előálló fokozott balesetveszély,
valamint a vad mind magasabb
értéken történő hasznosításának sikere érdekében a KASZÓ
Zrt. 2019. szeptember 01-től
2019. október 20-ig 15:00 órától 09:00 óráig a teljes erdő- és
vadászterületén erdőlátogatási
korlátozást rendel el.
AZ ERDŐTERÜLETET
LÁTOGATNI TILOS!
Járművel – kerékpárral is –
az erdőterületre behajtani bármely időpontban tilos! Behajtani csak az Erdőgazdaság által
kiadott írásos behajtási engedéllyel lehet.
Kutyát az erdőben póráz nélkül sétáltatni tilos!
A fentiek megszegése szabálysértésnek minősül, a tilalmak megszegői ellen az erdőgazdaság feljelentést tesz.
További információ a Kaszó
Zrt. Vadászati Osztályán.
Kérem, hogy a fenti tiltásokat a balesetveszély elkerülése
érdekében feltétlen tartsák be!
Együttműködésüket előre is
köszönöm!

A Csurgói Szív Egyesület is részt vett a
IV. Orvos-Beteg Konferencián és Sportnapon

Somogyi Imréné, az alsoki klub vezetője (balról) és
a klubtagok köszöntik a vendégeket
A Millenniumi év rendevényeihez kapcsolódóan egy nem
mindennapi eseményre hívta
össze augusztus 15-re ellátottjait és vendégeit a Városi Szociális Intézmény Alsoki Idősek
Klubja.
A Belső-Somogy, ezen belül
Csurgó és Alsok népi gasztronómiáját bemutató, az Is-tónál
megrendezett kóstolóra ügyes
kezű klubtagok, dolgozók és
háziasszonyok régi családi
receptek alapján tervezték
meg és készítették el a hagyományőrző ebéd ételsorát.
A Somogyi Imréné, Edit, alsoki klubvezető főszervezével
összeállított programban elsőként ismertetőket hallhattak a résztvevők a magyarság
és ezen belül Belső-Somogy
hagyományos alapanyagairól,

főzési szokásairól, ételeiről,
ízeiről. Továbbiakban az Őszirózsa Nyugdíjas Klub népdalcsokra hangzott el, majd Göndics János esperes plébános úr
felszentelte és megáldotta az
új kenyeret, melyből az összetartozás jelképeként mindenki
kapott egy falatot.
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ÉRTESÍTÉS
ERDŐLÁTOGATÁS
KORLÁTOZÁSÁRÓL
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Egy tányéron a régi idők ízei,
az alsoki lapított káposztásrétes, valamint a paprikás
és kukoricás pogácsa
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Ügyes kezek készítik
a babos káposztát

kóstólót kaphattak olyan hagyományos csurgói, alsoki népi
ételekből is, mint a dödölle, a
kukoricás és paprikás pogácsa,
vagy az alsoki lapított káposztásrétes.
A délután további részében
élőzenés mulatság közben régi
recepteket és hagyományos
sütés-főzési ötleteket cserélhettek és kaphattak a klubtagok és érdeklődő vendégeik is.
VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA
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Az idős kor szépségei Kiss Tünde fotóin

Kiss Tünde a kiállítás megnyitón
pet.
Az igazi lendületet azonban mostani párjától, az akkor
még csak ismerősétől, Pápa
Gábortól kapta meg, aki miután
kölcsön adta neki a fényképezőgépét, és látta az elkészült
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Mindezek megmutatásához
a mai kor digitalizált világában
is szükség van a kézbe fogható
képekre, az elővehető emlékekre, jó szemű fotósokra, akik
meg tudják ragadni az emberi
lét hol vidám, hol komoly, hol

Sok érdeklődőt vonzott az esemény
meghitt, de máskor soha vissza
nem térő pillanatait.
Ilyen jó szemű fotós Kiss
Tünde, a gondozónő, az evangélikus presbiter, hitoktató, a
több diplomás három gyermekes édesanya is.
Kiss Tünde, a kezdetekre
visszaemlékező
elmondása
szerint a fotózás iránti szeretete 20 éves kora táján indult,
mikor is az édesanyjától kapott
egy kis amatőr fényképezőgé-

fotóit, arra bíztatta, hogy vegyen magának egy saját gépet
is. Ez az első saját Canon gép
índította el aztán a fényképezés máig tartó szeretetének az
utján. Eleinte főként csak eseményekről és a környező világ
tájairól fotózott.
A portrékészítésre kislánya
megszületése után talált rá,
akiről számtalan felvételt készített. Azóta is nagyon szereti az embereket, az emberi lét
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A Csurgói Városi Szociális
Intézmény kezdeményezésére „Szeressétek az öregeket”
címmmel augusztus 14-én került sor Kiss Tünde intézményi
dolgozó fotókiállításának bemutatására a Csokonai Közösségi Házban.
A rendezvényt megnyító
Sándor Zsuzsa beszédében egy
Seneca levélből vett idézettel
utalt az idős kor megörökítendő szépségeire: „Fogadjuk
az öregkort is derűsen és szeressük. Az öregkor is tele van
gyönyörűséggel, ha ki tudjuk
használni, hiszen akkor a legkellemesebb a gyümölcs íze,
amikor az idény a végére jár!”
Füstös János polgármester
kiállítást köszöntő gondolataiban az idős kor tiszteletére, a
fotók általi élethelyzetek, pillanat felvételek megörökítésére
fontosságára és szerepére hívta fel a figyelmet.
Tudjuk jól, ahogy telnek az
évek, a test öregszik – ezen
nem lehet változtatni. Azonban a lélek örömei kortalanok.
A mosoly és a szeretet, egy
találkozás boldogsága minden
korban megszépíti a tekintetet,
mégha az élet ráncokat is rajzolt a szemek köré.

pillanatait fotózni. A kezdeti
próbálkozások után a sikerek
sem maradtak el.
Kiss Tünde az első átütő
sikerét 2008-ban egy evangélikus fesztiválon, a Szélrózsa találkozón érte el, ahol
a rendezvény eseményeiről
hírdettek egy fotó pályázatot. Képanyagával Hangulat
kategóriában egy első, Portré
kategóriába pedig második helyezést ért el, valamint elhozta
a külön díjat is. Sikereiről egy
riportban a Somogyi Hírlap is
beszámolt.
A mostani fotókiállításának
témáját az idősek, főként az intézmény ellátottjai adták. Azok

Generációk, ha találkoznak
az emberek, akik többnyire izoláltan, egyedül élnek, de szerepelnek a kiállításon rendezvényeken, klubfoglalkozáson
készült felvételek is. A fotók
mégsem csoportképek, hanem
kifejezetten egy-egy idős emberről, az idős kor szépségéről,
érzelmeiről szólnak.
A jövőre nézve Kiss Tünde
elmondta, hogy a továbbiakban a plakátszerkesztést szeretné elsajátítani, valamint a
technikai tudását tervezi bővíteni. Távolabbi céljai között
egy önálló fotó kiállítás szerepel, ahol többféle témában
készült kedvenceit szeretné az
érdeklődő közönség számára
megmutatni.
VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA
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1000 éves múltját ünnepelte Csurgó

folytatás az első oldalról

nepnek? Bízom benne, hogy
legtöbbünk számára augusztus
20-a, nemcsak az egyik utolsó
nyári pihenés, az utolsó nyári
négynapos hétvégét, a fesztiválok, és bornapok program
sorozatát jelenti és a kihagyhatatlan tüzijátékokat. A mai

államot hozott létre nagy királyunk. Stabil alapokra helyezett, Európai államot. Jól tudta
azt, ami a jelenre is igaz, hogy
csak egy független, stabil állam tudja ellátni feladatát. Az
tud csak megfelelő védelmet,
oltalmat nyújtani lakóinak, és

tákban alkotott győzedelmei
tették naggyá, bár kijutott neki
azokból is, hanem alkotó tevékenysége, a kereszténység felvétele, a közigazgatás szervező
munkája. A rend és az igazság,
az önmaga által is betartandó,
és betartott jó törvények híve
volt. Mit üzen ma Augusztus
20-a nekünk utódoknak? Mi
lehet az üzenete ennek az Ün-
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magyar embernek jelenthet-e,
üzenhet-e ennél többet Augusztus 20-a? Tisztelt csurgóiak! Azt gondolom, hogy Szent
István királynak, legalább három, megszívlelendő üzenete
van számunkra. Az első, és talán legkézen fekvőbb üzenete
az, hogy mindenkor stabil- erős
államra van szükségünk. Amely
tiszteli és védi polgárait. Ilyen
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Ünnepi szentmisével vette
kezdetét az államalapítás ünnepe Csurgón. Az augusztus
20-án megtartott esemény nyitó programját Göndics János
esperes-plébános celebrálta,
mely végén sor került a kenyérszentelésre is. Ezt követően a
programok a Történelmi Parkban folytatódtak.
Füstös János Csurgó város
polgármestere ünnepi beszédében elmondta: Sok szeretettel köszöntök minden kedves
egybegyűltet, aki eljött ma ide,
hogy az 1000 éves Csurgón,
megemlékezhessünk legrégebbi Ünnepnapunkról. Augusztus
20-a, az új kenyér napja, Szent
István király napja, Szent István király ünnepe, a keresztény magyar államalapítás, a
magyar állam 1000 éves folytonosságának emléknapja is
egyben. Azé a bátor királyé, aki
államot alkotott, és ezáltal biztosította nemzete megmaradását. Szent Istvánt elsősorban
nem a hadjáratai, nem a csa-
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Augusztus 20-án a magyar állam 1000 éves emléknapjára emlékeztek

biztonságban határait védeni,
északtól délig, kelettől nyugatig. Fontos, hogy ezt ma is lássuk. Amikor a több, mint ezer
éve, Európa szívében meglévő
Magyarországot ünnepeljük.
Azt az országot, amely
nemcsak saját identitását, kultúrálját, de Európa kultúrálját,
határait, és identitását is védi,
immáron ezer esztendeje. A

második üzenet a kereszténység kérdése. István király az,
aki hazánkat Európa részévé
tette. Ez a nap, a magyar nép,
több mint ezer éves európaiságának az ünnepe is. Kiemelkedő történelmi tette volt, a
kereszténység felvétele, amely
kétség kívül uralmát, ideológiailag stabilizálta, és évszázadokra érvényes, erkölcsi
értékrendet adott. Tudta azt,
hogy a keresztény Európa talajába, csak keresztény állam
tud meggyökerezni. Tömören
és röviden fogalmazza meg, az
István a Király rock opera, a következő képpen: Nincs más út,
csak az Isten útja, bármit hozz
reánk, e földön nála, nincs nagyobb erő.
Szent István királyunk harmadik üzenete számunkra, az,
hogy jó helyre jöttek őseink,
ide a Kárpát-medencébe. A
klimatikus viszonyok megfelelőek, véd minket a hegyvidék
lánca, és a vízkészleteink is
egyedülállóak az egész világon. Megélhetésünk jelenleg
kiszámítható, láthatjuk, hogy
évek óta egyre jobbak gabonáink termésátlagai, nem kell
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telt csurgói polgárok, kedves
vendégek! Itt ezen a mai szép
ünnepen, Csurgó milleniumá-
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vándorolnunk. Nem kell új hazát keresnünk, nincs késznyszer, hogy tovább menjünk más
országba, vagy földrészre. Ma
a harmadik évezred elején, ez
igazán nagy dolog, amikor azt
látjuk és halljuk, hogy egyre
többen keresnek új hazát, és
tapasztaljuk azt, hogy a legújabbkori népvándorlás szemtanúi vagyunk - hangsúlyozta
Füstös János.
Az ünnepi beszédet követően a Történelmi Park palánkvárába kihelyezett ágyúkból tíz
ágyúlövés dördült el az ezer év
(tíz évszázad) tiszteletére.
Az ünnepi pillanatról Szabó
Sándor alpolgármester osztotta meg gondolatait: - Tisz-

1000 éves Csurgó - millenniumi kiadás

ban, a Történelmi Park jelképes várában ágyúkat avatunk.
Kérdezhetnénk, hogy miért?
Mondhatnám azt, hogy mit ér
egy vár ágyú nélkül. Ezek az
ágyúk, nem harci ágyúk, ezek
az ágyúk, az öröm, a hála, és a
megemlékezés ágyúi. Hiszen

nem csak akkor szól, az ágyú,
ha harc van, hanem ha valami
kezdődik, ha valami véget ér,
ha valakit megtisztelünk, ha
valamire emlékezünk. Szent
István király, mint hallottuk,
kétszeresen fontos Csurgónak.
Egyrészt, a hazánk államisága.
Másrészt, Csurgó történetisége miatt. Ígyhát a mai napon,
az ezer év, tíz évszázada tiszteletére, ágyúlövésekkel emlékezünk, ahogy a régmúltban
is szokás volt, hiszen Csurgó
számunkra a legfontosabb. A
legendás Csurgói gimnázium,
legnagyobb diákja azt mondotta egyik emlékbeszédében:
„Erős vár Minékünk Csurgó."
Ez így volt ezer évig, és re-

AKTUÁLIS
méljük, hogy a jövőben is így
lesz. Várunk öt bástyájáról, az
öt világrész felé, hirdessük azt,
hogy Csurgó él, és élni akar.
Isten áldása legyen Csurgón tette hozzá Szabó Sándor.
Az esemény folytatásában
az Iharosi Szent László Lovagrend, a Taranyi csikósok, a
Fekete Hollók Rendje bemutatóját, Lóki György - Solymászbemutatóját tekinthették
meg. Fellépett a Drávagyöngye
Ifjúsági Néptánc
Egyesület,
Decsi Csaba és Decsi Richárd,
és a Megarox. Az rendezvényt
fényfestés, tüzijáték, valamint
a Don Jovi zenekar koncertje
adta.
VK

Értesítés vegyszeres gyomírtásról
A MÁV Zrt. Pécs Területi
Igazgatóság tájékoztatása szerint Csurgó, Szenta, Gyékényes
területéhez tartozó állomások,
megállóhelyek és vonalszakaszok vegyszeres gyomirtását
kezdik meg 2019. szeptember
5-én.
A munkálatok előre láthatólag 2019. szeptember 6-ig
tartanak.

(Kedvezőtlen időjárás és
egyéb forgalmi okok 1-4 napos
csúszást eredményezhetnek. )
A munkát vegyszeres gyomirtó szerelvény végzi. Amen�nyiben napközben az időjárás
nem kedvező, (szél, eső) a szerelvény operatív menetrendje
módosul, a munkavégzés az
éjszakai órákban is folytatódik.
Alkalmazott
vegyszerek:

Amega 480 SL, Mezzo 20 WG,
Kyleo, Successor 600, Successor T, Silico, Dropmax, Colombus EC, Garlon
A gyomírtásra használt
vegyszerek munkaegészségügyi várakozási ideje 0 munkanap, ezért a vegyszer felszáradása után a permetezett
területeken munka végezhető.
Felhívjuk a figyelmet, hogy

a kezelt területen legeltetni,
illetve onnan származó takarmánnyal 14 napon belül etetni
tilos!
Csurgó, 2019. augusztus 26.
Tisztelettel:
Lantos Sándor
jegyzői feladatokat ellátó
aljegyző

Őszi lomtalanítás - 2019. szeptember 23.
Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Beruházási és Műszaki Irodája értesíti a lakosságot, hogy a Viridis – Pannonia
Nonprofit Kft.
2019. évi őszi lomtalanítási
akcióját
2019. szeptember 23-án,
hétfőn tartja.
A lomhulladékot 2019.
szeptember 23-án hétfőn reggel, 7:00 óráig helyezze ki az
ingatlana előtti közút mellé
olyan módon, hogy az könnyen
elszállítható legyen, és a közúti
forgalmat ne akadályozza.
Felhívjuk a figyelmét arra,
hogy a lomtalanítás során nagy
darabos, azaz a közszolgáltatás keretében rendszeresített

gyűjtőedény méreteit meghaladó lomhulladék kerül elszállításra, a lom továbbra sem tartalmazhat háztartási szemetet,
építési törmeléket (WC csészét, kerti hulladékot és faágat,
valamint elektromos, illetve
veszélyes hulladékot.
Felhívjuk a figyelmét arra,
hogy közszolgáltató kizárólag
attól az ingatlantól szállít el
lim-lomot, amelynek tulajdonosa a rendszeres hulladékszállítást nem szünetelteti,
illetve 2019. július 30-ig elvégzett szolgáltatások hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjáról kiállított számlákat
kiegyenlítette, valamint a társaság egy helyről csak egy al-

kalommal szállít el lomhulladékot.
Felhívjuk a figyelmet arra,
hogy Csurgón nincs kijelölt
szemétlerakó hely. Tilos a városban hulladékot, építési törmeléket lerakni.
Építési törmelék esetén
konténert kell rendelni, illetve
beszállítható a törmelék a szolgáltató nagykanizsai telepére
(Nagykanizsa Vár u.5).
Tájékoztatjuk Önöket, hogy
a Viridis-Pannonia Kft. az ingatlanhasználók részére egész
évben a hulladékudvarban
(Csurgó 0400/1 hrsz, Szennyvíztelep mellett) térítésmentesen biztosítja az elektronikai
hulladék (hűtő, háztartási kis-

gépek, stb.), veszélyes hulladék, valamint háztartásonként
évente 5 db személyautó gumi
átvételét. A képmegjelenítő
elektronikai berendezéseket
(televízió, monitor) kizárólag
a lomtalanítás időszakában
(2019. szeptember 9-27. között) veszik át.
A hulladékudvar szerdán és
pénteken 7:00-14:30 -ig tart
nyitva.
Kérjük a lakosságot, használja ki a lehetőséget, és legálisan
szabaduljon meg a háztartásában felgyülemlett lomjaitól!
Üdvözlettel:
Tóth Sándor sk.
irodavezető
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Célunk olyan fiatalos és lendületes kézilabda klub felépítése,
ami célokat és kitörési lehetőséget ad játékosainak
Interjú Szászfalvi Bencével, a Csurgói Női Kézilabda Club elnökével

FoTÓ: VK

Ismét nagy lehetőség előtt áll a Csurgói Női Kézilabda Club, hiszen a tavalyi NBII-ben elért ezüstérmes eredményt követően a 2019/20-as szezont már az NBI/B osztályban kezdheti meg. Közben
számos változás történt a klub életében, ugyanakkor továbbra is egységes célokkal, kiváló lehetőségeket biztosítva tekint a csapat az előtte álló kihívásokra. Szászfalvi Bencével, a Csurgói Női
Kézilabda Club ügyvezető elnökével beszélgettünk.
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tunk, akik az NBI/B osztályban
stabil és néha kiemelkedő és
bravúros teljesítményt nyújtottak. Idén nem sikerült nekik.
Balkezes játékosunk nem volt,
ami nagyon hiányzott. Kapusok
terén viszonylag elégedettek
lehetünk, de nekik is volt 6-7
olyan mérkőzésük, ahol fejben
nem voltak a pályán. Az idei
szezon is bizonyította, hogy a
csapategység és az összefogás
legyőzhet bármilyen összeállítású csapatot. Minket négy
alkalomal olyan csapat győzött
le, akiknek a költségvetésük és
a játékosállományuk minősége
töredéke a miénknek. Ez rendkívül bosszantó és szégyenletes. Nem tudtunk csapat lenni
és hiányzott a profi gondolkodás és a koncentráció.Egyszer

lehet „botlani” egy ilyen lehetőségekkel és állománnyal bíró
csapatnak, négyszer nem.
Egymást követően két szezonját is a másodosztályban
– NBI/B – játszotta a Csurgói
Női Kézilabda Club, mely után
a csapat a tavalyi évet az NBII-

FoTÓ: VK

Mozgalmas szezont zárt a
Csurgói Női Kézilabda Club.
Milyennek értékeled az elmúlt
évet?
- Lassan rá kell jönnünk, hogy
minden szezon mozgalmas.
Egyik szezon ezért a másik
azért. Sajnos az NBI/B bajnokság szűkítése és az elért tizenkettedik hely miatt kiestünk
tavaly az NBII osztályba. Nem
lehetett más cél, mint a visszajutás NBI/B osztályba. Ennek
megfelelően két rutinos országosan ismert kézilabdázót is
igazoltunk akik NBI osztályban
is bizonyítottak. Sajnos négy
játékos heti 2-3 alkalommal tudott velünk edzeni, illetve akik
Csurgón edzettek nem hozták
stabilan a tőlük elvárt szintet.
Sok olyan játékosban csalód-

ben folytatta. Az idei szezonban ismét a másodosztályban
– NBI/B – bizonyíthat a CSNKC.
Milyen új kihívásokat jelent ez
a klub vezetősége számára?
- A kihívás a régi: klubunk gazdag múltjához és világhírű kézilabda neveléseinkhez – Kovacsics Anikó, Balogh Beatrix,
Simics Judit -, méltó helyen
elhelyezni magunkat a magyar
női kézilabda „térképén”. Véleményem szerint egy 5000
lakosú kisváros csapatától ami
elvárható, azt mi már túlteljesítettük. Most magunknak állítottunk fel egy olyan célt és
mércét, ami az NBI/B osztály
első öt helyezése, ezt szeretnénk stabilizálni. Minden szezon más és más, de az elmúlt
években óriási idő-, anyagi- és
munkabefektetés árán megbirkóztunk ezernyi akadállyal
ezért jogosan várhatjuk az élettől, hogy jön egy szezon ahol
akár minden tekintetben „kijöhet nekünk a lépés”. A sikert
nem adják ingyen és úgy nem
is értékelnénk. Mindennap el
kellett végezni azt a munkát,
amivel egy újabb téglát rakunk
a meglévőkre és ezt a Csurgói
Női Kézilabda Club vezetősége
és szakmai stábja mindennap
megtette és elvégezte. Kaptunk elég pofont és csalódtunk
eleget emberekben de mindig
felálltunk és újrakezdtük. Úgy
érzem készen állunk egy nagy
sikerre.
Az idei feljutást követően
mennyit változott a klub meg-
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ítélése a városban?
- Különösebben a visszajutás
a másodosztályba hallomásaim alapján nem különösebben
változtatott a csurgói emberek
véleményén. Aktív és sikeres
átigazolási
tevékenységünk
viszont annál inkább. Sok pozitív visszajelzést és elismerő
szavakat kaptam én is személyesen, amiért kiemelkedő minőségű igazolásokkal tudtuk
megerősíteni a csapatot. Ezek a
visszajelzések újra és újra megerősítenek abban, hogy jó úton
járunk.
Összesítésben az ötödik szezonját játsza a másodosztályban - NBI/B - a Csurgói Női
Kézilabda Club. A megyében,
vagy akár országosan mennyire van látható helyen a klub a
képzeletbeli sporttérképen?
- Hét éve vezetem ezt a sportegyesületet és akkor válaszottak meg az élére amikor
a szűkös anyagi lehetőségek
miatt a megszűnés közelében
negyedosztály középmezőnyében tanyáztunk. Boldogsággal
és örömmel tölt el, hogy rengeteg munkát követően ös�szesen egy év negyedosztály,
három év harmadosztály után
már a harmadik szezonunkat
kezdjük a világ legerősebb női
kézilabda bajnoksága alatti
másodosztályában. Városunk
méretét és lehetőségeit magasan túlteljesítettük és hírnevét
országosan is öregbítettük. A
megyében úgy gondolom elég
nagy ismertsége van klubunknak az országos ismertségért
dolgoznunk kell még. A másodosztályban országosan nézve
huszonnégy csapat - keleten
és nyugaton tizenkét-tizenkét
csapat – verseng, magasan mi
vagyunk a legkisebb lakosú
város. Több NBI-es nagy klub
fiókcsapata, anyagiakban és
utánpótlásban gazdag megyeszékhely és Budapest környéki
csapatok, NBI osztályból kiesett csapat, Nemzeti Kézilabda Akadémia csapata, ahogy a
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felsorolásból is látszik nagyon
erős a mezőny, ők a mi ellenfeleink. Ez is kisebb csoda, hogy
történelmünk során ötödször,
az elmúlt hét évben harmadszor kivívtuk a jogot, hogy
ezek között a csapatok között

játékost igazoltunk – egyikőjük
még nincs bejelentve a nagyközönség előtt, ez hamarosan
megtörténik. Az ő nevük, elért
eredményeik tiszteletet követelnek majd a pályán és fiataljaink vezérei lehetnek! Egyikük

versenyezhessünk. A szó jó
értelmében ambíciózus kézilabdaklub vagyunk, ahol évről
évre magasabb a léc önmagunknak, így van fejlődés. Nem
igazán motiválna ha az lenne a
célunk hogy a „langyos vízben”
a harmadosztályt nyerjük meg
minden évben. A nagy álmokban van egy közös: mind elérhetetlennek tűnnek elsőre. Aztán amikor dolgozol és teszel a
nagy álomért akkor folyamatosan közeledik és egyszer arra
eszmélsz, hogy elérted.

Scholtz Andrea sok nagy csatát
megélt rutinos kapus, aki profi
mentalitásával és emberi értékeivel tartást és erőt adhat
csapatunk védelmének. Öröm-

Számos új igazolást jelentett
már be a vezetőség. Hogy sikerültek az igazolások?
- Azt gondolom az elmúlt hét év
legsikeresbb átigazolási szezonja van a hátunk mögött, picit el is fáradtam :) Országosan
játékosokkal és menedzserekkel folyamatos, napi szintű telefonos, emailes és személyes
kapcsolattartás volt január óta
és szerződések átnézése, aláírása. Nagy kihívásnak élek meg
minden átigazolási szezont és
élvezem. Klubunk történelmében az elmúlt húsz évben
nem fordult elő, hogy három
képzett balkezes játékossal
vághatunk neki a szezonnak.
Két rutinos és tapasztalt NBI-es

mel tölt el, hogy Hanusz Bogi
és Ghetu Andi visszatérnek
Csurgóra, hiszen mindketten itt
ismerkedtek meg a kézilabdával és itt tanulták meg e sport
alapjait. Rutinjukat és tapasztalatukat az anyaegyesületüknél tudják kamatoztatni és itt
tudnak kiteljesedni. Simsik Cyntia személyében egy határozott, törtető és gólerős játékost
igazoltunk aki szinte bármely
poszton bevethető, igazi vezéregyéniség lehet. Pap Marcédesz fiatal kora ellenére sok
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gólt szerez és Győrben kapta
meg a kézilabdázás alapjait,
sokat várunk tőle is. Tornóczky
Sára az NBI-es Alba Fehérvár
balszélsője, aki gyorsaságával
és magas atlétikus testalkatával reményeink szerint tarthatatlan lehet az ellenfeleink
számára. Két balszélsőnk Bab
Ágota Marosvásárhelyen, Orsós
Alexandra Siófokon Kiss Szilárd
mesteredző kezei alatt sajátították el a kézilabda alapjait.
Nagyon remélem,hogya nyolc
hetes felkészülés alatt igazi
csapattá formálódnak a lányok,
hiszen abban rejlik az igazi erő.
Igyekszik klubunk csapatépítő
programokkal ezt elősegíteni.
Küzdenünk kell egymásért a
pályán és pályán kívül is. Hálásak lehetünk a minőségi igazolásokért, most játékosainkon a
sor, hogy bizonyítsanak.
Mennyire nehéz új és főleg
megfelelő játékosokat találni,
valamint Csurgón tartani?
- Ahogy fejlődik klubunk és
növekedünk szerencsére országosan is egyre jobb hírünk
van. Amikor egy játékossal először beszélek mindig ez az első
kérdésem, hogy mit hallott
rólunk és most már örömmel
mondhatom kivétel nélkül csak
pozitívat mondanak. Hozzá kell
tennem borzasztó sok munkát
teszünk a klub építésébe kommunikáció, marketing és közösségi média területén. Több
mint 3300 ember követ minket
Facebookon, Instagram követőink ugrásszerűen nőnek, terveink közt szerepel még egy fő
alkalmazása aki csak ezzel és a
CSNKC MEDIA egyéb területeivel foglalkozna. Az idei évben
egy professzionális, több mint
három perces image filmet és
egy közel egy perces image
videót készíttettünk klubunk
napi munkájáról és körülményeiről (YouTube-on megtekinthetők). Úgy gondolom ezek
a drónkamerával elkészített
video-spotok méltók klubunk
történelméhez és céljaihoz,
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melyet képviselünk. Azoknak a
játékosoknak akik távolság miatt vagy idő híján nem akarnak
eljönni megnézni körülményeinket, elküldöm nekik és hirtelen megváltozik a hozzáállásuk
irányunkba. Idén is volt pár
példa, hogy emiatt igazoltak
ide, ez volt a döntő tényező. A
modern technikát és a közösségi média adta lehetőségeket ki
kell használni és a mi oldalunkra kell fordítani. Sok a rugalmatlan és kényelmes játékos
akinek Csurgó földrajzi helyzete nem felel meg. Ezen nem
tudunk változtatni, azon kívül
mindenen igen. Megértem részükről ezt az érvet, de a körülményeink mégis sokkal jobbak mint az ellenfeleink nagy
részénél. Sok helyen járok az
országban csak a legnagyobb
kluboknál és a nemzeti akadémiánál vannak olyan modern
körülmények, mint nálunk.
Azt gondolom aki igazán profi
mentalitású és dolgozni és fejlődni akar, annak Csurgó kiváló
lehetőség minden tekintetben.
Aki alibizni és szórakozni szeretne, az ne minket válasszon.
Az edző személye is egyre fontosabb úgy látom. Nagyon sok
játékosnál ez a döntő tényező.
Boldog vagyok, hogy klubunk
pozitív hírének hála játékosok
jelentkeznek be hozzánk már
és nem csak mi keressük őket.
A másik fontos lépés, olyan
szakmai és infrastruktúrális körülményeket tudunk biztosítani, hogy eljutottunk oda, hogy
mi válogathatunk. Ez óriási
szintugrás!
A megújult játékoskereten
túl új edző is érkezett Mato
Matijević személyében. Mik a
várakozások és az elvárások a
vezetőség részéről?
- Az edző személye nagyon felértékelődik a mai modern kézilabdában. Azt gondolom Mato
Matijevic ambíciózus munkaalapú felfogása, emberi értékei, szakmai tapasztalata és
rutinja az NBI/B mezőnyében
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kiemelkedő. Bizonyított már
horvát junior és felnőtt válogatottnál, több Bajnokok-Ligája
csapatban, a Győri Audi ETOnál és más magyar kluboknál
is. Ismert és elismert a kézilabda világában itthon és külföldön egyaránt. Amikor megkérdeztem tőle az alapozást indító
csapatmegbeszélésen a lányok
előtt, hogy mit tekint fő céljának Csurgón, akkor ezt válaszolta: „Azt, hogy a Győri Audi
ETO felnőtt csapata egyszer
itt lépjen ellenünk pályára.”
Erre csend lett a teremben. Azt
gondolom ez mindent elmond
felfogásáról és hozzáállásáról.
Ő lehet az a szakember akivel
átléphetjük saját határainkat.
Olyan sikereket érhetünk el,
amit sokan ma még nem gondolnak rólunk. Július elsejétől
van vele szerződésünk de májusban és júniusban is többször
találkoztunk Csurgón felmérte
az infrastruktúrát, eszközparkot, sportfelszereléseket és július elejére elkészítette a teljes
nyolc hetes edzésprogramot.
Egy védekező specialista csapatot, taktikus támadójátékkal
erős fizikummal párosítva szeretne felépíteni, amihez minden körülményt igyekszünk

Röviden így fogalmazhatóak
meg a klub általi elvárások és
lehetőségek. Miért érdemes
Csurgón kézilabdázni?
- Azért érdemes Csurgón kézilabdázni, mert itt semmi
mással nem kell foglalkozni
egy játékosnak csak a kézilabdával. Mindent megadunk és
biztosítunk, ami a maximális
koncentrációhoz és a legmagasabb szintű minőségi kézilabdázáshoz szükséges. Más

számára biztosítani. Örülünk
érkezésének és bízunk benne.
Precíz és profi szakember, akinek a munkája ha beérik sokan
meg fognak lepődni.

kosnak magának kell megoldania. Nálunk ha nem is azonnal,
de mindent megoldunk pedig
sokszor nem egyszerű egy kisvárosban. Nagy kluboknál „futószalag” van, jönnek-mennek
a játékosok és szakemberek és
kevésbé foglalkoznak a játékos

Professzionális munkavégzés
és XXI. századi körülmények.

kluboknál nem biztosítanak
lakást, meleg étkezést, szaunát,
uszodát, masszőrt, gyógytornászt, gyúrót, VIP sportolói balesetbiztosítást, munkahelyet,
tanulási lehetőséget sem. A
klubok többségénél ezt a játé-

pályán kívüli problémáival,
mondhatjuk túl személytelen
az egész. Nálunk egy családias
közegbe érkezik a játékos, ahol
érzi, hogy tartozik valahova,
érzi, hogy fontos. Ez nagyon
nagy különbség.
Mennyire tud megélhetést
biztosítani a játékosok számára a kézilabdázás?
- Sokuknak teljes megélhetést
biztosít, de ez persze függ a
játékosok igényeitől. Akinek
több az igénye, ő tud munkát is
vállalni amiben segítünk.
Csurgón továbbra is a város
történetének egyik legnagyobb beruházása zajlik, mely
eredményeként egy sport és
turisztikai komplexum valósul
meg. Milyen lehetőséget nyújt
ez a CSNKC számára?
- Száz évet megvizsgálva is kijelenthetjük, hogy városunk
legnagyobb beruházása zajlik.
Ezáltal elérhetővé válik első
osztályú klubcsapatok illetve
válogatott csapatok edzőtáborának Csurgóra szervezése és
nem mellékesen ez jó felkészülést biztosíthat csapatunknak
is ha folyamatosan a nálunk
edzőtáborozó csapatok ellen
felkészülési mérkőzéseket tudunk játszani. Sok klubnál és
válogatottnál minimum elvárás
edzőtábor helyszín kiválasztásánal a négy csillagos hotel, ez
a csurgói komplexum elkészültével teljesítve lesz. Említsük
meg, hogy a megépülő református gimnázium sportcsarnokával együtt négy teljes értékű
kézilabdapálya lesz Csurgón.
Ez a város méretéhez képest világrekordnak számít. Így kön�nyen megrendezésre kerülhet
egy 10-12 csapatos kézilabdatorna is, ahol párhuzamosan
zajlanának a csarnokokban a
mérkőzések. Számos 80-120
ezres lakosságú megyeszékhelyen maximum egy vagy két kézilabdapálya lehetőség van. A
komplexum elkészültével megemelkedik az igény rekreációs
szakemberekre, masszőrökre,
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gyúrókra, sportszakemberekre.
CSNKC játékosokat arra bíztattam mindig, hogy a kézilabda
mellett tanuljon és képezze
magát és akár ő is kihasználhatja az épülő komplexum lehetőségeit. Újabb pozitívum,
hogy sikerült elérnünk, hogy a
komplexum mellett egy vagy
két strandkézilabdapálya is
megépítésre kerül, így a CSNKC
játékosok számára nyáron sem
fog megállni a kézilabdaélet.
Új szakmai irányítás kerül az
utánpótlás élére. Hogy áll
most és merre tart a csurgói
utánpótlás nevelés?
- Amikor elkezdtem ezt a munkát az volt az elsődleges célom,
hogy gazdag múltú sportegyesületünk utánpótlásnevelését
az alapoktól újjászervezzük és
ismét válogatott kézilabdázókat adhassunk Magyarországnak. Örömmel mondhatom: a
Csurgói NKC utánpótlásnevelése újra teljes gőzzel dübörög!
Az elmúlt két évben 40%-al
nőtt az aktív utánpótláskorosztályú játékosaink száma, ami
azt gondolom egy nagyon dinamikus növekedés. Ma már
Kadarkútról, Kutasról, Berzencéről,
Somogyudvarhelyről,
Csurgónagymartonból járnak
be gyermekek kisbusszal megszervezve kézilabdaedzéseinkre és a jövőben tervben van
három-négy további település
bekapcsolása utánpótlásakadémia rendszerünkbe. Ez nem
sikerülhetett volna azok nélkül
az utánpótlásedzők nélkül, akik
idejüket és energiájukat nem
kímélve végzik elhivatottan
és lelkiismeretesen munkájukat. Megtartják mindennap az
edzéseket, bíztatják a gyerekeket, kapcsolatot tartják a szülőkkel és versenyeztetni viszik
kézis lányainkat. Hálás vagyok
és ha mondhatom így nagyon
büszke is, hogy hét utánpótlásedzőnkből hatan pedagógusok! Teljesen más képzést kap
a gyermek, ha pedagógus végzettségű kézilabdaedző foglal-
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kozik velük. Kevés klubnál van
ez sajnos így. Történt egy kis
átalakulás az utánpótláscsapataink életében. A jövőben
az idei felnőtt vezetőedzőnk,
Molnár Ferenc kerül az ifjúsági
csapat élére és emelett összefogja és szervezi a teljes utánpótlás edzői stáb munkáját is.
Szabó Tünde a serdülő és az
U15 korosztályú csapatunkat
vezeti majd és emelett a nagy

be, hogy megkezdjük az óvodai
foglalkozásokat is és ez meg is
történt. Nagyon nagy sikernek
örvend ez a program. Fontos,
hogy mielőtt az általános iskolában a kézilabda alapjaival ismerkednek meg a gyerekek, az
óvodában már labdás alapokat
kaphassanak foglalkozások keretében. Ez egyfajta megalapozása a kézilabdának, amivel általános iskolásokkal foglalkozó

sikernek örvendő óvodai labdás foglalkozásokat viszi tovább Csurgón és egy csurgói
járásban lévő újabb óvodában.
Ebben oroszlánrésze van utánpótlásedzőink szorgalmának és
türelmes, alapos munkájának.
Nyulné Bőzsöny Erika az
U14, Ráskó Anna és Takács Inez
az U13 korosztályért felel majd
a jövőben, becsatlakozik szakmai stábunkba Kiss Zoltán aki
az U11 csapat edzője lesz és a
teljes klubunk kilenc utánpótláscsapatánál felel majd az kapusedzésekért. Nagy hangsúlyt
szeretnénk fektetni az egyéni
kapusképzésekre és kapusedzésekre, ez a szakmai irány
is ezt a célt szolgálja majd.
Kissné Hosszú Henriett az
U9 és U10 csapatokat fogja
edzeni, Karsainé Füle Anikó pedig az U8-as korosztályt.
Edzőink szakmai képzettsége
mellett kiemelkedő emberi értékeket is képviselnek nagyon
hálás vagyok, hogy velük dolgozhatom együtt.
Tavaly ilyenkor jelentettük

utánpótlásedzőink munkáját
könnyítjük meg, illetve a gyermekeknek is így folyamatos a
tanulás.

Sajnálattal tölt el, hogy városunkban egy másik női kézilabda utánpótlásnevelő egyesülettel évek óta nem sikerül
megegyeznünk a korosztályokról, így fordulhat elő, hogy a
korosztályos bajnokságban ők
is és mi is részt veszünk egymás ellen a kézilabdapályán és
egymást gyengítjük. Más városok csapatai oda tudnak menni
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egy egységes városi csapattal, sok minőségi játékossal a
legerősebb
összeállításban,
ellenük így nem mindig van
esélyünk a győzelemre. Ennek
ellenére utánpótlásedzőink így
is a maximumot kihozzák kézis
lányainkból. A még nagyobb
csurgói női kézilabda utánpótlássikerekhez közös egységet
kell alkotnunk.
Folyamatosan van megkeresés utánpótlásjátékosaink és
utánpótlásedzőink felé nagy
klubok és nemzeti kézilabdaakadémia részéről is. Próbálják
Csurgóról elcsábítani őket. Úgy
gondolom ezek a megkeresések méltó elismerése a klubunknál folyó minőségi szakmai munkának.
Idén kerül megrendezésre
ötödik női kézilabda nyári táborunk, melyet a jelentkezők
óriási száma miatt, már két korosztályra – és két helyszínre -,
kellett szétbontanunk. Augusztus 5-6-7-énkerül megrendezésre Kaszópusztán a bentlakásos teljes ellátással bíró nyári
táborunk a 8-13 éves korosztálynak. Augusztus 26-27-28án kerül megrendezésre 14-17
éves utánpótláskorú játékosainknak Gyékényesen bentlakásos táborunk teljes ellátással.
Mindkét táborunkba várunk
mindenkit sok szeretettel, az
előző évekhez hasonlóan ajándékot is kap minden táborlakó
és kézilabdás meglepetésvendégekkel is készülünk!
2012 augusztusában egy
felnőtt csapatunk volt egy
edzővel, most 2019 szeptemberében felnőtt csapatunk és
felnőtt vezetőedzőnk mellett
kilenc korosztályos utánpótláscsapat nyolc utánpótlásedzővel! Ez nagyon szép eredmény!
Közel nulláról került felépítésre utánpótlásbázisunk és ezzel
együtt egész klubunk.
Itt és most szeretnék köszönetet mondani a teljes CSNKC
stábnak, utánpótlásedzőinknek, technikai vezetőinknek
és sportmunkatársainknak az

9

1000 éves Csurgó - millenniumi kiadás0 Csurgó és Környéke • 2019 AUGUSZTUS

INTERJÚ

áldozatos – sokszor családjukat is nélkülöző – munkájukért,
nélkülük nem érhettük volna el
ezeket a nagy sikereket.
Hol tart most a Csurgói Női
Kézilabda Club és milyen irányok, elképzelések vannak a
jövőt illetően?
- Ahogyan előző néhány válaszomban is említettem, klubunk óriási fejlődésen ment
keresztül az elmúlt hét évben.
Sokszor nehéz tartanunk a tempót, saját klubunk dinamikus
fejlődésével. Gondolok itt a
megfelelő emberek megtalalására a megfelelő munkakörökhöz, a folyamatos buszhiányra
ami tíz csapatunk folyamatos
utaztatásánál felmerül, de a
megnövekedett klubunk zavartalan működéséhez szükséges
anyagi források előteremtése
is komoly kihívás. Újabb siker,
hogy április végén beadott TAO
pályázatunkat elbírálta Magyar
Kézilabda Szövetség megkaptuk jóváhagyó határozatunkat
és a tavalyi évi felhasználható keretünkhöz képest tovább
Nyitva tartás
Hétfő:
9.00-16.00
Kedd:
9.00-16.00
Szerda:
9.00-16.00
Csütörtök: 9.00-17.00
Péntek:
9.00-12.00

gyógyászati
eszközrendszerét és gépparkját szeretnénk
tovább szélesíteni. A cél egy
olyan fiatalos és lendületes kézilabda klub felépítése és stabil üzemeltetése, ami célt és
kitörési lehetőséget ad minden
kézilabdázni vágyó lánynak,
akik a sporttal kapcsolatosan
képzelik el az életüket és jövőjüket.

növelte lehívható keretünket.
Továbbá megpályáztunk egy 9
személyes kisbuszt is, melyet a
szakszövetség pozitív irányban
bírált el, így ha sikerül összegyűjtenünk a vállalkozásoktól a
szükséges TAO forrást, klubunk
2020 első félévében gazdagodik egy vadonatúj kisbusszal.
Azért fontos ez számunkra,
mert így Csurgó környező településeiről zavartalanul tudjuk megoldani utánpótláskorú
játékosaink edzésre járását
illetve versenyeztetését. Van
két infrastruktúrális beruházási
program melyben szeretnénk

részt venni a következő évben,
egyik az általános iskolai korú
utánpótláskorú játékosainknak
ad minőségi kézilabdás körülményeket, másik program
pedig óvodai fejlesztés lesz,
ahol óvodás gyermekeknek valósítunk meg egy XXI. századi
sporthelyszínt. Folyamatosan
újabb célokat tűzünk magunk
elé több területen. Felnőtt
csapatunk életében reméljük
az idei év komoly áttörést hoz,
utánpótlásbázisunk
játékoslétszámát dinamikusan tovább
kívánjuk növelni, valamint
klubunk logisztikai-, sport-, és

A szülők, sportolni vágyók miként érhetnek el benneteket,
hogy szerezhetnek a leggyorsabban információt a lehetőségekről?
- A csnkc.hu webcímre kattintva a lap alján látható telefonos
és email elérhetőségeken, Facebook és Instagram közösségi
média oldalainkon üzenet formájában vehetik fel a kapcsolatot velünk és legfrisebb híreinkről és információkról is az
előbb felsorolt online felületeinken tudnak a leggyorsabban
értesülni. Várunk mindenkit
sok szeretettel! Hajrá CSNKC!
VK

CSURGÓI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI IRODA
Csurgó Kistérségi Járóbeteg-szakellátó Központ
8840 Csurgó, Soltra utca 14.
Telefonszám: 82/566-797
E-mail: eficsurgo@gmail.com

Közhasznú hirdetés
SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT

PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI
PROBLÉMÁKRA?

Ön vagy szerette sérelmet szenvedett pszichiátriai kezelése során? Ne hagyja annyiban!
Tegyünk valamit, hogy másokkal ugyanez már ne történhessen
meg!

Ha gyermeke "tanulási problémára" vagy "viselkedési rendellenesség" miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy
a gyermek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott
emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért
Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is
kérhető a hiperaktivitás témájában.

Vegye fel velünk a kapcsolatot!
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06-1- 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!"
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Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!"
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GASZTROKULT

Csurgói kóstoló régi falatokból
Főzelékek, zöldségételek

Töröttborsó tejfellel
A főzelékfélék viszonylag
későn tejedtek el a somogyi,
így a Csurgó és környéki parasztság étrendjében. A kerti
veteményeket elsősorban levesek készítésére, ízesítésére
haználták. Ezen kívül inkább
csak mártásokat, szószókat
készítettek főként sárgarépa,
zöldség, vörös- és fokhagyma,
sóska, torma, uborka, fokhagyma, később paradicsom felhasználásával.
A
zöldség-főzelékfélék
egyik legtöbbet használt eleme a burgonya, köznyelvi elnevezéssel a krumpli, amely
Európába a 16. században Pizarro olasz utazó Dél-Amerikában tett felfedezései révén
került be. Magyarországon az
1650-es években jelent meg,
bajor-osztrák
közvetítéssel,
de igazi elterjedése II. József
uralkodásának idejére tehető. Somogyban mégiscsak az
1800-as évektől jelent meg
a mindennapos táplálkozás-

ban. Ebben az időszakban az
igényes, úri konyháknak szóló
szakácskönyvekben a burgonya, leves, főzelék, különböző
módon rakott krumpli, mártás,
pép, körítés és felfújt formában
is szerepelt már.
Gyors és változatos elkészítése és magas tápértéke révén azonban hamar a paraszti
konyha népszerű, laktató fogásává vált.
Főzelékféléket az újkori parasztkonyhán, az úri házakból
elterjedően főként káposztából, répából, szárazbabból,
lencséből főztek. A friss zöldségekből készült zöldfőzelékek, úgymint a zöldbab, karfiol,
zöldborsó, karalábé, spenót a
20. században terjedtek el.
Téli időszakra a paraszti
háztartások száraz tárolással,
savanyítással
biztosították
asztalukra a kerti veteményeket. A babot, lencsét, hajdinát
szárazon, a leveszöldségeket,
burgonyát, sütőtököt, tormát

pincében, míg a káposztát, répát savanyítással tárolták el.
Nyugat- és Dél-Dunántúlon,
így környékünkön is, feltehetőleg horvát mintára kezdték el a
kerek fehér tarlórépát savanyítását.
Nagyváthy János a Magyar
házi gazdasszony című, 1820ban megjelent könyvében is
így ajánlja: „A Káposzta után a
Kerékrépát gyalultatja és savanyítattja be a Gazdaasszony. Ez
is ugynevezett téli eleség, ha
tejfel van hozzá és disznóhús.”
A savanyú káposzta és répa
felhasználásának
számtalan
változata ismert. Azonban valószínűleg egyedi az Alsok-Sarkadon Varga Károlyné, Erzsi
néni nagymamája által egykor,
de a családban máig is készített tojásos káposzta.
Elkészítéséhez zsíron hagymát pároltak, majd a jól kinyomkodott savanyú káposztát
ráhelyezve megpárolták, végül
habart tojást ráöntve készre
pirították. Ha volt a kamrában,
akkor egy kis füstült szalonnával, sonkazsírjával, vagy csipet
pirospapríkával is ízesítették
az ételt.
Csak később jelent meg a
paprika, uborka fahordóban,
„ecötben”, ecetes lében való
elrakása és a paradicsom eleinte köcsögbe, majd üvegbe
történő befőzése. Néprajzkutatók szerint a friss uborkasaláta
fogyasztásának
tejfeles-pirospaprikás változata környékünkről, Belső-Somogy eme
szegletéből indult el.
A száraz hüvelyesekből,

lencséből, babból sűrű ételt a
parasztkonyhán gyakran pépesen, lencsekása, babkása
formában készítettek. A szomszédos Berzencén máig is nagy
hagyománya van a Csurgóra is
átterjedt ugynevezett „Töröttborsó” készítésének. A babot
főzés után megtörték, majd
zsíron pirított hagymával, esetleg „téföllel” tejfellel a tetején tálalták. A főzőlevet is felhasználva, berántották, majd
csipetkét belefőzve levesként
tálalták.
A tökfélék, így a sütőtök
fogyasztása, pár évtizedes
szünet után, napjainkban újra
egyre jobban fellendülőben
van. 100-150 évvel ezelőtt a
téli tidőszakban olcsósága, laktatósága és íze miatt a sütőtök
rendszeresen szerepelt Csurgó
és környékének népi táplálkozásában. A húsa mellett a tök
magját is felhasználták, olajat
préseltek belőle. Csurgónak
külön olajütő telepe is volt, a
mai Béke utca 4. szám alatt, a
Máriás patak partján, melyet
1893-ban Weisz Móric üzemeltetett.
A tökmagból nyert olajat
nyersen, leszelt vörös- és lilahagymára, téli retekre, savanyú
káposztára, répára csurgatva,
vagy kenyérrel mártogatva fogyasztották el.
A szomszédos Somogycsicsóban gyakran a kenyérsütés
végén megmaradt „vakarék”
tésztát is tökmagolajjal megkenve tették a kemencébe.
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 %
- Gyékényesi Poszeidon Panzió mellett működő teniszpálya,
strandröplabdapálya és homokfocipálya használata 100 %

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

A Csurgó Járási Paktum
gazdasági hírei
Tízezer embernek segíthet
visszatérni a munkába
a bölcsődei támogatás
Keveset pihennek
a munkavállalók
A hazai dolgozók csaknem
50 százaléka kevésnek találja
az egy évben kivehető szabadnapjai számát – derül ki a
Profession.hu legfrissebb felméréséből. Mindez kedvezőtlen változás az öt évvel korábbiakhoz képest, akkor ugyanis
az elégedetlenek aránya még
csupán 40 százalék volt. A válaszok alapján csökkent viszont
a bennragadt szabadnapok száma, ugyanakkor a válaszadók

csaknem ötödénél az év végén
ez meghaladja a meglévő keretük 60 százalékát.
A
válaszadók
negyede
(24%) teljes mértékben, mintegy fele (53%) döntően, egyötöde pedig kisebb részben, de
meghatározhatja, hogy mikor
szeretné kivenni a szabadságát.
Összesen 4 százalék az, akinek
viszont semmilyen beleszólása
sincs.
CSURGÓ JÁRÁSI PAKTUM

Vonzó a nyári
diákmunkaprogram
Kibővítette a nyári diákmunkaprogram keretösszegét a
Pénzügyminisztérium, miután
minden eddiginél nagyobb érdeklődést tapasztaltak idén a
fiatalok részéről - mondta el a
Magyar Nemzetnek Bodó Sándor foglalkoztatáspolitikáért és
vállalati kapcsolatokért felelős
államtitkár.
A napilapban olvasható
cikkben az államtitkár kiemelte: már átlépte a 30 ezer főt
az államilag finanszírozott
diákmunkaprogramban résztvevők száma. A hatalmas érdeklődésre való tekintettel a
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minisztérium 400 millió forinttal kiegészítette a program keretösszegét, a fiatalok kereseti
lehetőségének bővítéséhez így
immár mintegy 4 milliárd forinttal járul hozzá az állam.
A program augusztus 31-ig
tart, az államtitkár a dolgozni vágyó fiatalok létszámának
további emelkedésére számít
addig.
A keretösszegből a legtöbb,
mintegy 27 ezer diáknak a nyári hónapokban az önkormányzatok adtak munkát.
CSURGÓ JÁRÁSI PAKTUM

Tízezer embernek segíthet
visszatérni a munkaerőpiacra a
havi legfeljebb 40 ezer forintos
bölcsődei támogatás - közölte
a Pénzügyminisztérium (PM)
munkaerőpiacért és vállalati
kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára.
Marczinkó Zoltán azt mondta, a támogatást azok a családok kaphatják meg, amelyek
húszhetesnél idősebb gyermeküket helyhiány miatt nem
tudják államilag finanszírozott
bölcsödében elhe lyezni, ezért
a munkavégzés idejére magán,
munkahelyi vagy minibölcsődei szolgáltatást kell igénybe
venniük.
A jogosultság feltétele az is,

hogy az igénylő rendelkezzen
bankszámlával, valamint felhasználója legyen az ügyfélkapunak, az igénylést ugyanis
azon keresztül kell elektronikusan elküldeni - tette hozzá.
Ismertette, a támogatás
összege maximum 40 ezer forintig a bölcsődei szolgáltatás
teljes ára, azon felül a különbözetet a szülőnek kell állnia.
A támogatás átmeneti segítséget nyújt, csak addig érhető
el, amíg kialakítják a családvédelmi akcióterv részeként bejelentett új bölcsődei helyeket
- mondta a helyettes államtitkár.
CSURGÓ JÁRÁSI PAKTUM

Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő
beruházásainak támogatása
Ötmilliárd forintból ismét
pályázatot hirdet a Pénzügyminisztérium a mikro-, kis- és
középvállalkozások
munkahelyteremtő beruházásainak
támogatására – jelentette be
Varga Mihály az MTInek.
A pénzügyminiszter elmondta, hogy az induló pályázat révén – az elmúlt két
év három alkalommal meghirdetett pályázati kiírásainak
átlagadatait figyelembe véve
– 250 KKVnál mintegy 1500 új
munkahely jöhet létre Magyarországon.
Jelen felhívás célja a KKV-k

fejlődésének,
gazdaságban
betöltött szerepének, piaci
pozíciójának javítása érdekében az új munkahelyek létrehozását eredményező, munkahelyteremtő
beruházások
támogatása, továbbá a területi
különbségek csökkentése, a
térségi felzárkóztatás, a helyi
gazdaság megerősítése, valamint a foglalkoztatás bővítése
a munkaerőpiaci szempontból
hátrányos helyzetű személyek
foglalkoztatásának elősegítése
által.
CSURGÓ JÁRÁSI PAKTUM
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GAZDASÁG

Csurgó Város Önkormányzata
8840 Csurgó,
Széchenyi tér 2.
Telefonszám: 06 82/201-100
E-mail: csurgo.paktum@gmail.com

www.csurgo.hu
A minimálbér és a garantált bérminimum emelésére
adott vállalati válaszok
Az MKIK GVI júliusi kutatásában kilenc olyan lépést vizsgált, amelyekre a minimálbér,
illetve a szakképzetteknek járó
garantált bérminimum 2019.
januári emelése után sor kerülhet egy magyar vállalkozásnál.
Az intézet a következő kérdést tette fel a vállalkozóknak:
A minimálbér 149.000 Ftra,
illetve a szakképzettek garantált bérminimumának 195.000
Ft-ra való emelése nyomán sor
került-e / sor foge kerülni a következő lépésekre az Önök cégénél 2019-ben:
- a bérfeszültségek elkerülése érdekében a minimum felett keresők bérét is emelik
- a tervezett létszámfelvétel
elmarad
- elbocsátásokat hajtanak
végre

- a tervezett beruházások elhalasztása
- módosítják a béremelésben érintett dolgozók munkakörét, feladatait
- részmunkaidős foglalkoztatásba teszik az érintett dolgozókat
- az érintett dolgozók egyéb
juttatásainak (pl. cafeteria)
csökkentése
- mozgóbérek (pl. jutalmak)
csökkentése
- áremelést hajtanak végre
A fenti lépések közül a legnagyobb arányban az áremelést említették a válaszadók:
több, mint egyharmaduk (38%)
tette meg e lépést vagy fogja
megtenni még idén. A válaszadók 32%-a jelezte a tervezett
létszámfelvétel elmaradását. A
vállalkozások 30%-a a bérfe-

szültségek elkerülése érdekében a minimum felett kereső
munkatársak bérét is emeli. A
tervezett beruházások elhalasztását a megkérdezett vállalatok negyede (25%) tervezi.
A cégek 15%-a döntött a béremelésben érintett dolgozók
egyéb juttatásainak csökkentése, 13% pedig a mozgóbérek
(pl. jutalmak) csökkentése mellett. Nagyjából minden tizedik
vállalkozás részmunkaidős foglal koztatásba helyezi át a béremelésben érintett dolgozókat
(12%), vagy módosítja munkakörüket, feladataikat (11%). A
legkevésbé jellemző reakció az
elbocsátások végrehajtása: ezt
mindössze a cégek 5%-a jelölte meg.
Az eredmények szerint a
béremelés nyomán a cégek

több, mint fele (54%) módosítja üzleti stratégiáját: ennek
keretében elhalasztja a korábban tervezett beruházásait, illetve a tervezett létszámfelvételt, vagy emeli termékei árát.
A vállalkozások 19%-a tervez
foglalkoztatásra vonatkozó lépéseket: ezeknél a cégeknél
már sor került, vagy sor fog kerülni elbocsátásokra, a munkakörök, feladatok módosítására,
vagy arra, hogy részmunkaidős
foglalkoztatássá alakítják át a
béremelésben érintett dolgozók foglalkoztatását. Azon vállalkozások aránya, amelyek az
érintett dolgozók béren kívüli
juttatásainak vagy mozgóbérének csökkentését tervezik,
18%-os.
CSURGÓ JÁRÁSI PAKTUM

Nőtt a foglalkoztatás a 2. negyedévben
Az április-júniusi időszakban a munkanélküliek átlagos
létszáma 155 ezer, a munkanélküliségi ráta 3,3 százalék
volt. Ugyanebben az időszakban a foglalkoztatottak átlagos
létszáma 4 millió 511 ezer volt,
36 ezerrel több, mint egy évvel
korábban - jelentette hétfőn a
Központi Statisztikai Hivatal
(KSH).
A nők mutatói javultak, mi-

közben a férfiak körében stagnált a munkanélküliség.
A 15-74 éves férfiak körében
a munkanélküliség stagnált, a
munkanélküliek száma 88 ezer,
a munkanélküliségi ráta 3,4
százalékos volt. A munkanélküli nők száma 9,4 ezerrel, 68
ezerre, a munkanélküliségi ráta
pedig 0,4 százalékponttal, 3,2
százalékra csökkent.
A 15-24 éves munkanélküli-

ek munkanélküliségi rátája 1,3
százalékponttal, 10,8 százalékra nőtt. A munnanélküliek több
mint ötöde ebből a korcsoportból került ki.
A 25-54 éves legjobb
munkavállalási korúak munkanélküliségi rátája 0,5 százalékponttal, 2,9 százalékra
csökkent, az 55-74 éveseké 2,5
százalékos volt.
A munkanélküliség átlagos

időtartama 14,4 hónap volt, a
munkanélküliek 35,6 százaléka legalább egy éve keresett
állást, vagyis tartósan munkanélkülinek számított - közölte
a KSH.
Az adatok szerint a második
negyedévben a 15-64 évesek
foglalkoztatási rátája 0,7 százalékponttal, 70,0 százalékra
emelkedett.
CSURGÓ JÁRÁSI PAKTUM
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ÉLETMÓD

Bőrápolás nyári időszakban
A nyári időszakra jellemző,
hogy kitágulnak a bőr vérerei,
nő a hőleadás, a bőr erőteljesebben zsírosodik és verejtékezik, ezért a szennyező
anyagok, a por könnyebben
megtapad a bőrön, és gyakrabban tömíti el a pórusokat is, ráadásul a bőrön lévő kórokozók
is gyorsabban szaporodnak. Így
nem csoda, hogy nem csak az
arcon, de a háton és a mellkason is pattanások jelenhetnek
meg. A megelőzésben ezért
nagyobb gondot kell fordítani
a rendszeres arctisztításra, és
a pórusok összehúzására: használjunk reggel és este is arctejet, tonikot. Sokan azt gondolják, hogy a nyári bőrápolási
lista élén az SPF (a kozmetikumok fényvédő faktora) áll, de
ez nem teljesen van így. Ha jót
akarunk a szervezetünknek,
akkor ne feledkezzünk meg
ebben az időszakban az antioxidánsokról sem! Védelmet
biztosítanak a káros környezeti
hatások ellen, lassítják a bőröregedést, ragyogóvá teszik az
arcbőrt és halványítják a ráncokat is. Együnk mostantól sokkal
több paprikát, brokkolit, hiszen
ezekben a zöldségekben rengeteg a C-vitamin, ami antioxidáns hatásának köszönhetően
nélkülözhetetlen a sejtmegújulási folyamatban.
A másik jellemző probléma ebben az időszakban a
bőr szárazsága, hiszen a légkondicionáló gép vagy a nyaralás során a sós víz, erőteljes
szárító hatással lehet a bőrre.
Célszerű az arckrémet könnyű,
vizes alapú krémre, (esetleg
színezett BB krémekre) cserélni, amelyek biztosítják a bőr
szabad légzését, és nem tömítik el a pórusokat. A hidratálást
ne csupán a nappali időszakra korlátozd, hiszen éjjel nő a
bőr vérellátása, és még hatékonyabban tudja befogadni a
bőrápoló termékekben megtalálható jótékony anyagokat.
Ráadásul egy szuper krémmel
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nemcsak hidratálhatunk, hanem ránctalaníthatunk is! A
megfelelő krém kiválasztásakor az optimális fényvédelemre is figyeljünk, vagy éjszakai
krém esetében a napozás utáni extra táplálásra. Ha napközben SPF-tartalmú krémet
és sminket is viselünk, akkor
végezzünk este dupla arctisztítást. Tegyünk a bőrtípusunknak megfelelő tisztítóból (ez
legtöbbször zsíros bőr esetén
arctisztító tej vagy gél, száraz
bőr esetén olaj) egy keveset
vattapamacsra, majd finoman
töröljük át vele az arcunkat.
Ezután langyos vízzel öblítsük
le, majd egy száraz törölközővel óvatosan itassuk fel a vízcseppeket a bőrünkről. Heti
két-három alkalommal, akár
házi készítésű radírral, alaposan radírozzuk át a bőrfelszínt,
hogy megszabadulhassunk az
elhalt hámsejtektől. Lefekvés
előtt körkörös mozdulatokkal
masszírozzunk a bőrbe mogyorónyi mennyiségű tápláló
arcápolót. Szeretjük a gazdag
hidratálókat, a bőrápoló olajokat vagy testápolókat, de itt az
ideje, hogy egy kicsit körülnézzünk a természetben előforduló alapanyagok hozzáadásával
készült szérumok között is!
Ezek ugyanis a nagy vízmegkötő képességéről elhíresült
hialuronsavat is tartalmazzák,
amitől a bőrünk nem lesz zsíros, ragadós, csak egy csapásra
selymesen puha.
A leégés megelőzése
Talán a legnagyobb gondot
az erőteljes UV sugárzás, illetve ennek kivédése okozza. Az
arcbőr, sőt, az ajkak bőre is képes leégni, ha nem gondoskodunk a védelméről! A nappali
arckrémek nagy részében már
található 8-15-20-30-as fényvédő faktor, érdemes erről még
a vásárlás előtt tájékozódni. Ha
a tervben azonban strandolás,
vagy egész napos kirándulás

szerepel, hezitálás nélkül nyúlhatunk a naptej után! Az arc védelmére speciális, könnyű textúrájú napvédő szerek állnak
rendelkezésünkre,
érdemes
válogatni közülük.
Napozás utáni védelem
Hiába kented egész nap
magad a strandon, utána is
gondoskodnod kell a hidratálásról. A napozás utáni krémek
pótolják a bőr elvesztett nedvességtartalmát, kellemesen
hűsítenek, nyugtatnak. Válassz
olyan összetevőket tartalmazó
krémet vagy gélt, amely segít
hosszabban megőrizni a barnaságodat, és előkészíti a bőrt
a további napozásra. A napozás
utáni készítmények mellett
ugyanúgy használd a megszokott testápolódat is, mert
ilyenkor fokozott védelemre
és hidratálásra van szüksége a
bőrnek.
Napi 3 liter víz
A kellemes közérzet legfontosabb szabálya: mindig legyen
nálad friss víz, mivel nyáron
minden korty számít. Naponta
két liter vizet kell fogyasztanunk, hőségben hármat. Aki
nem iszik eleget a nagy melegben, rögtön kimerültnek
érzi magát, és fejfájásra, száraz
szemre és lanyha emésztésre
számíthat. Ennek megakadályozására igyál a nap folyamán,
egyenletesen elosztva egy-egy
pohár vizet. Nincs értelme sokat inni egyszerre, a szervezet
ugyanis negyedóránként csak
2,5 dl vizet tud felvenni, a többi azonnal kiválasztódik.
A napfénynek sajnos a sok
jótékony hatása mellett öregítő hatása is van a bőrre, ezért
ha úgy érezzük, hogy a házi
ápolás kevés, érdemes elmenni kozmetikába egy masszáz�zsal egybekötött ultrahangos
kezelésre, amely a bőr mélyebb rétegeibe tartósan tudja

bejuttatni a hatóanyagokat,
és nem utolsósorban testi és
lelki felüdülést is nyújt. Ha lehet, nyáron ne! A tetoválást,
a mélyhámlasztást, bizonyos
hámlasztó kezeléseket, plasztikai műtétet nem javaslunk,
hiszen ezek egyrészt hegesedéshez vezethetnek, másrészt
a pigmentációra lehetnek kedvezőtlen hatással. Ezeket nagyon nehéz eltüntetni a bőrről.
A déli napmindenképpen kerülendő, még napernyő alatt is! A
leégést nagyon nehéz helyrehozni, és sok esetben csúnya
pigmentfoltok maradnak utána. Arckezelés, szőrtelenítés
utánnapozni, strandra menni
nem ajánlott, mivel a mikrosérülések helyén a bőr pigmentálódhat, és fogékonyabb a fertőzésekre is. Figyelni kell azon
krémek használatára és gyógyszerek szedésére, melyek fényérzékenységet
okoznak.
Napallergia esetén olyan öltözéket válasszunk, amely megvéd a napsugaraktól, valamint
ez esetben ajánlott a napfény
kerülése. Nagy melegben, ha
nem strandolni készülsz, akkor
is kend be a ruhából szabadon
maradt bőrfelületeket napvédővel, mert olyankor lehet a
legkönnyebben leégni, amikor
nem is számítunk rá.Napozáskor felejtsd el az erős sminket,
mert bőrirritációt és idő előtti
öregedést okoz! Bár ma már
a legtöbb alapozó tartalmaz
napvédőt, de ha barnulni szeretnél, akkor úgysem alapozod
le az arcodat. Illetve ha közvetlenül és hosszabb ideig éri
nap az arcot, akkor az alapozó,
a korrektor és a szemfestékek,
de még egyes arckrémek is allergiás reakciókat válthatnak ki
az erős fény hatására. A festék
könnyen beleéghet a bőrbe,
így ráncosodást és foltosodást
okozhat, amelyet egyszerűbb
megelőzni, mint utána kezelni.
Így jobb, ha gondosan megtisztítod a bőrödet, mielőtt kifekszel a napra, és maximum
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csak vízálló szempillaspirált
használsz. Leégés és napallergia: délelőtt 11 és délután 3
óra között a „legagresszívebb”
a nap. Ebben az időszakban
éri a testünket a legnagyobb
mértékű sugárzás, ilyenkor fokozott védelemre van szükség,
illetve ajánlott elkerülni a napozást, és inkább árnyékba húzódni. Még akkor sem vagy tel-

1000 éves Csurgó - millenniumi kiadás

jes biztonságban, ha sportolsz,
hiszen a nap elég erős ahhoz is,
hogy a homokról, betonról, víztükörről visszaverje a sugarait.
Védd a fejed! Az UV-sugarak a
hajunkat sem kímélik, így hőségben javasolt kalappal védekeznünk a káros hatások ellen.
A nyári szezonban részesítsük
előnyben az UV-szűrőt is tartalmazó hajápoló termékeket,

SPORT

válasszunk olajmentes készítményeket, így elkerülhetjük,
hogy hajunk zsíros kinézetű
legyen. A sós tengervíz és a
medencék klórtartalma kön�nyen töredezetté, szárazzá
teheti hajunkat. Ügyeljünk rá,
hogy fürdőzés után mindig zuhanyozzunk le, és a hajunkat is
mossuk meg.
VK

Forrás:
https://noklapja.nlcafe.hu/
test-es-lelek/2018/07/10/6-nyari-borapolasi-tipp-amitol-sugarzoan-szep-lesz-a-borunk-a-forro - n a p o ko n - i s / ? f b c l i d = I w A R0s5Q3yH3Um7RwEhp5dyHiXdA8YdNS2LxBgGGRm3LJha1e3MHOk7GKPzeg
h t t p s : / /n a t u r a - koz m e t i k a .
hu/2019/09/25/nyari-borapolas/?fbclid=IwAR3gnMRwMTdOQa8lHdpcdby7WkLI5WFpv1WUBbmvHEJyERVjYzXG-R-RfQY

Csurgói TK augusztusi meccseredmények, hírek
Csurgói TK átigazolási hírei:
Érkezők:-Mangult Nándor(Babócsa SE),Völfinger Rudolf(újrakezdte a focizást)
Távozók:----Felkészülési meccsek:
2019.07.20.(szombat):Csurgói TK-Kaposmérő SE(Megye II):4-3
csurgói gólszerzők:Kovács Krisztián 2,Jandzsó Gábor 2
2019.07.27.(szombat):Kaposmérő SE-Csurgói TK:4-2
csurgói gólszerző:Jandzsó Gábor 2
2019.07.31.(szerda):FC Barcs-Csurgói TK:3-4
csurgói gólszerzők:Kovács Krisztián 2,Pákai Gergő 2
Magyar Kupa Megyei Selejtező:
2019.08.04.(vasárnap):Csurgói TK-Nagybajomi AC:1-3(4-4)
csurgói gólszerzők:Kovács Krisztián 29'(bűntetőből),Soós Gábor
68',Kovács Krisztián 72'(bűntetőből),Kuti Ferenc 89'.
csurgói tízenegyes rúgók:Kovács Krisztián,Tóth Szabolcs,Soós
Gábor.
Bűntetőkkel 3-4 lett a Nagybajomi AC javára és így továbbjutottak a Magyar Kupa Megyei Selejtezőjén.
Beindult az ADAMA Megyei 1.Felnőtt és Megyei U-19(Ifi) csapat
2019/2020-as őszi szezon meccsei!

FÜSTÖS LÁSZLÓ
foci-hírszerkesztő
http://mindorokke-csurgoitk.mozello.hu
https://www.facebook.com/mindorokkecsurgo

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

ADAMA Megyei 1.Felnőtt:
2019.08.11.(vasárnap):Csurgói TK-Nagyatádi FC:0-4(0-2)
2019.08.18.(vasárnap):Kadarkút KSK-Csurgói TK:2-0(1-0)
2019.08.25.(vasárnap):Csurgói TK-SZSE Somogyjád:3-3(2-2)
csurgói gólszerzők:Markos Péter 21',29',Kovács Krisztián 48'.

Kiadja:
IMCOM Marketing és Szolgáltató Bt.

Megyei U-19(Ifi):
2019.08.18.(vasárnap):Kadarkút KSK-Csurgói TK:5-3(2-1)
csurgói gólszerzők:Vancsura Martin 21',Mónus Milán 86',87'.

Telefon:
+36 30/480 2046

Folytatás a Felnőtt és Ifi csapatnál:
2019.08.23.(vasárnap):Csurgói TK-SZSE Somogyjád 17.00 elötte
2 órával Ifi meccs
HAJRÁ CSURGÓ!!!

Felelős kiadó:
Szabó Balázs - ügyvezető
Levélcím:
8840 Csurgó, Kossuth L. u. 1.

Főszerkesztő: Szabó Balázs
Szerkesztők:
Balogh Veronika, Ferletyák
Zsanett, Vukk Katalin, 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

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

csurgo.hu/csurgoeskornyeke
A Csurgó és Környéke
Közéleti és kulturális lap
2019/8. száma a Nemzeti
Kulturális Alap támogatásával valósult meg.
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Történelmi Park
Ez a hely, ahol a Történelmi Park felépült, a város
legrégebbi emlékeit őrzi. Itt állt a templomosok és johanniták rendháza az 1200-as években, itt volt a vár,
ahol a törökök vívtak hol Zrínyi Miklós, hol Török Bálint
katonáival, a közelben folyik a Máriás-patak, melynek
forrásánál IV. Béla is megpihent, és most is itt áll a szerzetesek temploma, harangja hívogatja a Mária-út mai
zarándokait. Szálláshelyük a 18. századi birtokos, Festetics György majorságának épületében kapott helyet.
A Történelmi Park 10 állomása országunk és városunk
történelmének csomópontjait eleveníti meg változatos eszközökkel. Legkedveltebb a palánkvár, látványos
bástyáival ostromra hív gyermeket és felnőttet egyaránt.
A gyógynövénykertet végigjárva a régi magyar nagyasszonyok szorgalmas és küzdelmes életét is felidézhetjük, Török Bálintné Pemflinger Katalinra emlékezve.
A séta végén pihenő- és tűzrakóhely, kemence várja a
vendéget.
A zarándokszálláson 21 főt tudunk fogadni egyszerre. A
teakonyha, étkező, mosó- és szárítóhelyiség mellett a
lelki töltekezésre és megtisztulásra is lehetőséget adó
közösségi tér kínálkozik. A szomszédos épületben levő
rendezvényterem lakodalmak, konferenciák, céges rendezvények lebonyolítására is alkalmas.

Történelmi Park
8840 Csurgó, Táncsics tér 2.

+36-20-261-9967; +36-30-345-5291
csurgotortenelmipark@gmail.com
www.tortenelmipark.com
Nyitvatartás
H-V: 10:00 - 18:00

Csurgói lakosoknak, csurgói diákoknak (lakcímkártya és diákigazolvány felmutatásával) és 6 év
alatti gyermekeknek a belépés DÍJTALAN!
A Csurgó és Környéke Közéleti és kulturális lap 2019/8. száma
a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósult meg.
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