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Huszadik alkalommal rendeztek nemzetközi 
borversenyt Csurgón. A Csurgói Csokonai Borlo-
vagrend február 25-i versenyére négy ország 21 
településéről összesen 135 minta érkezett a 16 
tagú zsűri elé. A szakavatott külföldi és magyar 
borbírók nemzetközi szabvány szerint, 20 pon-
tos rendszerrel bíráltak, értékelve a beérkezett 
minták színét, tisztaságát, illatát és összbenyo-
mását.

Nehéz év volt a tavalyi, de azért nagyon szép 
eredmények születtek. A zsűri boldog volt és 
nagy örömmel végezte a munkáját, hiszen ke-
vés helyen lehet a borfajtáknak ilyen széles pa-
lettáját egyszerre kóstolni - árulta el Ilia Csaba 
főszervező.

Számos termelőhelyről érkeztek minták, így 
Erdélyből, Szlovákiából, az Istriáról, Gyurgy-
evácról, Székesfehérvár környékéről, Bolhóról, 
továbbá a Drávamelléke magyar oldaláról és ter-
mészetesen a helyi borok is részt vettek a meg-
mérettetésen.

A XX. Csurgói Nemzetközi Borversenyen vé-
gül fehérbor kategóriában a legmagasabb pont-
számmal arany helyezést ért el Zlatko Sonenšajn 
Đurđevac termelőhelyről érkezett, 2015-ös év-
járatú Traminac Ledena Berba-ja. Vörösbor ka-
tegóriában a legmagasabb pontszámmal arany 
helyezést ért el Vina Laguna Istria termelőhely-

ről érkezett, 2013-as évjáratú Festigia Merlot-ja. 
Rosé kategóriában egy arany helyezés született, 
melyet Horváth Vilmos Iharos termelőhelyről 
érkezett, 2016-os évjáratú Cabernet Kékfrankos 
rosé-ja kapott.

A versenyen a magyar borok is szépen telje-
sítettek. Fehérbor kategóriában a legmagasabb 
pontszámmal arany helyezést ért el Ureczky 
Attila Csurgó termelőhelyről érkezett 2016-os 
évjáratú Királyleánykája. Vörösbor kategóriában 
a legmagasabb pontszámmal ezüst helyezést ért 
el Ureczky Attila Csurgó termelőhelyről érkezett, 
2016-os évjáratú Cabernet Sauvignon-ja. Rosé 
kategóriában a magyar aranyon túl, Hudák Tibor 
Bolhó termelőhelyről érkezett, 2016-os évjáratú 
Merlot rosé-ja kapta a legmagasabb pontszámú 
ezüst helyezést.

- Az elmúlt húsz év nagyon sok szép és kel-
lemes dologgal telt el, melyben mindig a sző-
lészet, borászat állt a központba. Ennek alapján 
az itt élő embereket próbáltuk segíteni, hogy 
milyen fajta szőlőt telepítsenek, próbáltuk meg-
ismertetni velük a legújabb szőlő- és bortech-
nológiák használatát. Ennek érdekében kiállítá-
sokra, vásárokra jártunk el. Voltunk és vittünk 
embereket képzésekre, tanfolyamokra. Pályázati 
támogatásból is sikerült projekteket megvalósí-
tani, így például a város múzeumában állandó 
szőlészeti és borászati kiállítást alakítottunk ki. 
A szőlőhegyben a szabadidőpincét újítottuk fel. 
Nemrég pedig egy emlékhelyet, egy keresztet 
állítottunk a szőlőhegybe. A villamosítás terveit 
is elkészíttettük. Ezen túlmenően, ami nagyon 
fontos, hogy az elmúlt húsz év borversenyei 
mind-mind arra sarkalták azokat az embereket, 
akik egy kicsit figyeltek ránk, hogy évről évre 
jobb és jobb bort készítsenek és ez itt most na-
gyon jól megmutatkozott - összegezte Ilia Csaba.

                              SZABÓ BALÁZS

Jubilált a Csurgói Nemzetközi Borverseny

A Helytörténeti Gyűjtemény 
látogatóinak többsége inkább 
a múzeum néprajzi anyagát 
ismeri, hiszen ezek kerülnek 
többször említésre, illetve be-
mutatásra egy-egy kiállításban. 
Mindezen túl szeretnénk azt is 
megmutatni, hogy mennyire 
változatos és érdekes darabok, 
illetve hány kisebb gyűjtemény 
rejtőzik a raktárakban, amelyek 
többsége hosszú évek óta nem 
látta a „napvilágot”. Ezen célból 
készült el és nyílt meg február 
7-én Ami megmaradhat… Babák 
és gyufacímkék címmel a két 
tematikus gyűjteményt bemu-
tató tárlat. A megnyitóbeszédet 
Gáncsos Ildikó rajztanár tartot-
ta.

A teret megosztó két kis 
gyűjtemény csupán annyiban 
hasonlít egymásra, hogy mind-
kettőt szenvedélyesen gyűjtöt-
te valaki. A gyufacímkék gyűj-
tése például az 1960-80- as 
években volt népszerű. A tabló-
kon több mint 500 darab kerül 
bemutatásra. A magyar nyelvű-
ek mellett láthatóak orosz, hor-
vát, angol, német címkék is, és 
nem egy esetben, teljes soro-
zatokban gyönyörködhetünk. A 
vitrinekben helyet kapó külön-
féle népviseletbe öltöztetett 
szuvenír babák színt visznek a 
terem másik sarkába. Radnóti 
Lászlóné gyűjteménye 1998-
ban került be a múzeumba. 
Közel 20 ország vagy tájegység 
(például Szlovákia, Bulgária, 
Franciaország, Németország, 
Törökország, Kenya) viselete te-
kinthető meg a jóvoltából.

A kiállítás a múzeum nyitva 
tartási idejében 2017. március 
1-ig tekinthető meg.

Petlánovics Eszter

Babák és 
gyufacímkék

A nehéz tavalyi év ellenére szép eredmények születtek

Borból nem volt hiány: négy ország 21 
településéről összesen 135 minta érkezett a 16 

tagú zsűri elé

   F
oT

Ó:
 Pe

tl
án

ov
ic

s e
sz

te
r

   F
oT

Ó:
 Pe

tl
án

ov
ic

s e
sz

te
r

folytatás az első oldalról



3

Csurgó és Környéke • 2017 FEBRUÁR AKTUÁLIS

Telet búcsúztatott a csurgói Napsugár

Jelmezbe öltözve, vidáman mulatozva 
búcsúztatták a telet a Napsugár Szociális 
Intézmény ellátottjai. Közel százan gyűltek 
össze február 18-án a farsang jegyében, 
ahol a zenés-táncos felvonulás mellett a 
szendvics, süti vásárlás, valamint a tombo-

la sorsolás sem maradhatott el.
- Immár hatodik alkalommal rendeztük 

meg farsangi bálunkat a Csurgói Napsugár 
Egyesület, valamint a Napsugár Szociális 
Intézmény közös összefogásával. Öröm-
mel tapasztalom, hogy egyre nagyobb az 

érdeklődés és hogy egy ilyen közösségben 
is van lehetőség és élnek is a lehetőséggel 
az emberek. Évről évre fiatalok, felnőttek 
és idősek is egyre többen ruhába öltöznek, 
hogy együtt örüljenek, mulatozzanak a sé-
rült, fogyatékkal élő emberek az egészsé-
ges emberekkel. Nagyon pozitív visszajel-
zés számunkra, hogy minden korosztály, a 
csecsemőtől egészen nyolcvan éves korig 
jelen van és azt tapasztalom, hogy minden 
család egyre több embert hoz magával, 
rokonokat, barátokat – összegezte Vassné 
Huszics Bernadett intézményvezető, el-
nök.

A csurgói kistérség 18 települését ki-
szolgáló Napsugár Szociális Intézmény-
nek jelenleg 13 ellátottja van 18-tól 48 
éves korig Somogyudvarhely, Gyékényes, 
Somogycsicsó, Pogányszentpéter és Csur-
góról. Az intézmény azonban nem csak az 
intézményben lévő fogyatékkal élőkkel, 
valamint családjaikkal foglalkoznak, ha-
nem ezen kívül körülbelül 50-60 érintett 
családdal van kapcsolatuk.

SZABÓ BALÁZS
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Együtt örültek, mulatoztak sérült, fogyatékkal élő emberek 
és egészséges emberek

Idén első alkalommal a Helytörténeti 
Gyűjteményben is farsangi programmal 
vártuk az érdeklődőket. A kiállításokon 
egy-egy jelmezbe öltözött múzeumi dol-
gozó, vagy önkéntes segítő fogadta a láto-
gatókat, így a résztvevők akár macskával, 
boszorkánnyal, pantomim művésszel is ta-
lálkozhattak. Hadik Magda kiállításában a 
macska szemszögéből ismerhették meg a 
kiállítást, és ügyességi játékot játszhattak 
macskamódra. A tűzoltó kiállításban egy 
elrejtett képet kellett összekötni a pon-
tokból pantomimes közreműködésével, 
természetesen szöveges segítség nélkül. 
A Szörnyella de Frász stílusában készült 
pöttyös maszkok készítése mellett pe-
dig azt is megtudhatta az, aki kitöltötte a 
boszorkányos totót a néprajzi kiállításon, 
hogy mennyire ismeri a magyar hiedelmek 
boszorkányát. 

Boszorkánnyal viszont nem csak far-
sang idején, hanem Szent György napján 
(a magyar néphit szerint az év egyik leg-
boszorkányosabb napján) is összefuthat-
nak a múzeumba látogatók. Április 24-én 
szintén varázslatos programmal várjuk az 
érdeklődőket!                                    

Tüske Anita

Macska, boszorkány, és 
egyéb farsangi látogatók a 
múzeumban

NAGYKANIZSA | A napokban a Városi Sakk Bajnokság díjátadójára került sor, mely so-
rozat a hosszú évtizedek alatt mindenkor nagy presztízzsel bírt.

A szimpla versengésen túl volt egyfajta generációk csatája hangulata is a megmé-
rettetésnek, s lám, ezúttal ismét a fiatalabbak képviselője győzött a nyolc pontos Varga 
Richárd személyében. Tegyük hozzá, tavaly is az ifjak vitték a prímet, akkor Haselbach 
Dávid nyert, ő pedig most harmadik lett 7,5-tel, míg közéjük ékelődött másodikként Papp 
Nándor (7,5). A 79. bajnokság negyedik helyén Kercsmarics József zárt, ötödik lett Mátés 
József, míg a hatodik pozíciót Horváth Csongor szerezte meg, mindhárman 5,5 pontot 
szereztek.

Varga Richárd (képünkön jobbról) jelenleg középiskolásként negyedik osztályos 
Nagykanizsán és a Sakk Egylet Nagyatád színeiben korábban voltak már NB II-es partijai, 
majd amikor Csurgóról Kanizsára került, át is igazolt az Aquaprofit-NTSK-hoz, melynek 
színeiben az NB I B-ben tavaly bajnoki címet ünnepelhetett. Richárd korábban - nem 
meglepő módon, hiszen Somogy "kézilabdás régiójából" származik - kézilabdázott, illet-
ve a labdarúgásba is belekóstolt, most pedig a sakk mellett tornászik is és természetesen 
egyetemre készül.                                                                                                                                 P.L.

forrás (cikk, fotó): http://www.kanizsaujsag.hu/hirek/35961/varosi-sakk-ismet-a-fiatal-generacio-sikeret-hozta/                       

Városi sakk: ismét a fiatal generáció sikerét hozta
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PORROG | A falu hagyománya – megszakítás nélkül immár 35. 
alkalommal – a tél végén, tavasz elején megtartott borkóstoló, 
ahol a termelők megkóstolhatják, összehasonlíthatják az előző 
évi fáradságos munka eredményét, a hegy levét, 5. alkalommal 
kiegészítve a mustrát a gyümölcsökből készült pálinkákkal. Nincs 
ez másként 2017-ben sem! A helyi Önkormányzat külön versenyt 
hirdetett a helyi és a vendég italoknak fehérbor, vörösbor és pá-
linka kategóriában. A versenyre összesen 27 bor-, és 55 féle pá-
linka mintát hoztak a helyi-, környékbeli-, illetve a településhez 
kötődő távolabbi  gazdák az értő bírálók elé. A borokat a csurgói 
Csokonai Borlovagrend tagjai, míg a pálinkákat a Somogyi Bor- és 
Pálinkamustra Egyesület szakavatott ítészei értékelték. 

A borok kóstolására február 17-én került sor. A helyi gazdák 6 
féle fehér- és 11 féle vörösborral neveztek a megmérettetésre. A 
borok számát csökkentette a 2016. áprilisi fagy, mely jelentősen 
csökkentette a szőlő mennyiségét. Sajnos volt olyan gazda, aki 
a korábbi években a kóstolóra több fajta borát is elhozta, idén 
viszont nem volt akkora termése, hogy bora január végére el ne 
fogyjon, ezért a megmérettetésen részt venni idén nem tudott. 
Fehérborból a helyi termelők 6, a vendégek 7 borral neveztek. A 

porrogi fehérborok közül a zsűri 2 aranyérmest, 1 ezüstérmest, 
2 bronzérmest, illetve egy esetében „gondos gazda” minősítést 
adott. A vendég fehérborok 2 arany-, 2 ezüst-, 1 bronz- és 3 „gon-
dos gazda” elismerést szereztek. Vörösborok között – jellemzően 
a porrogi hegyre – jóval több volt a helyi nevező, 11 minta került 
a bírálók elé, míg vendég vörösbor csak 2 volt. A helyiek közül 
két bor érdemelte ki az arany-, 3 az ezüst-, 4 a bronz minősítést 
érdemelte ki, 2 pedig oklevelet kapott.  a két vendég vörösbor 
bronzérmes lett. 

Porrogon a legjobb vendégbor 2017-ben a csurgói Ács Ferenc 
sauvignon blanc-ja lett. A község fehérbora címet Tímár János ve-
gyes fehérbora, míg vörösbora címet  Vármos Zoltán vegyes vö-
rösbora érdemelte ki. 

Pálinkák és párlatok esetében olyan különlegességek is terí-
tékre kerültek a hagyományos alapanyagok (pl. alma, körte, szil-
va, kajszi, törköly) mellett, mint a bogyósgyümölcsök (földieper, 
feketeszeder, feketeribiszke, málna, áfonya), vadgyümölcsök 
(kökény, feketeberkenye), vagy az igazi különlegesség füge, il-
letve bodzavirág-párlat. Elmondható, hogy a zsűrinek igazán ne-
héz dolga volt, kiváló italokkal találkoztak, melyet bizonyít, hogy 
a vendégek között 5 oklevél mellett 4 bronz-, 4 ezüst-, továbbá 
16 arany minősítés született, a hazaiaknál pedig 3 oklevelet, 3 
bronz-, 7 ezüst- és 12 aranyérmet osztottak ki a bírálók.

2017-ben vendég kategóriában Sass Tamás sajmeggy pálinká-
ja lett a legjobb Somogyudvarhelyről, míg Porrog Község pálinká-
ja Madarász Zoltán málnapálinkája lett.

Az eredményhirdetésre március 4-én egy kiváló hangulatú va-
csora és falusi bál keretei között került sor, melyen 150 vendég 
előtt Szászfalvi László, a körzet országgyűlési képviselője méltat-
ta a hagyományőrzést, a szorgos kezek munkáját, valamint adta át 
a legjobbaknak járó elismeréseket.

A szervezők pedig már készülnek a májusi, Kaposvárra szerve-
ződő megyei megmérettetésre, valamint a jövő évi, megszakítás 
nélkül 36. alkalommal rendezendő porrogi borkóstolóra.

2018. február 17-én ismét sok szeretettel várjuk azokat, akik 
szeretnék megismerni a 2017. évben végzett munka eredménye-
it.                                                                                                                          MZ

35. alkalommal rendeztek borversenyt Porrogon

A kommunizmus áldozataira emlékezett Csurgó
Avatóünnepséggel kezdődött február 23-án a Kommunizmus 

Áldozatainak Emléknapja alkalmából tartott megemlékező ren-
dezvény Csurgón. Az 1956-os forradalom és szabadságharc csur-
gói eseményeinek vezéralakja, Kovács Andor tiszteletére Csurgó 
Város Önkormányzata emléktáblát helyezett el a Református 
templomnál. Szászfalvi László országgyűlési képviselő avatóbe-
szédét követően Dr. Rétvári Bence EMMI miniszterhelyettes, par-
lamenti államtitkár és Szászfalvi László leleplezte az emléktáblát. 
Az esemény koszorúzással folytatódott. A rendezvényt ezt köve-
tően a Városháza épületénél, a Hortobágyra kitelepítettek emlék-
táblájának koszorúzása követte. Az esemény a Csokonai Közössé-
gi Házban tartott megemlékezéssel folytatódott. Szabó Sándor 
alpolgármester köszöntője után Dr. Rétvári Bence mondott ünne-
pi beszédet, melyet követően a Csurgó 1956: történelem és meg-
emlékezés esszépályázat pályamunkáinak díjazása következett. A 
rendezvény állófogadással zárult.
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Folytatódhat a pályázat a 
„Roma lányok 
iskolaelhagyásának 
csökkentése”érdekében

A Csurgó Járási Család-és Gyermekjó-
léti Központ és Szolgálat a tavalyi évben 
már sikeresen megvalósított a „Roma lá-
nyok korai iskolaelhagyásának megelőzé-
se” című pályázatának folytatásaként, a  
ROM-ISK-16-2016-00083 azonosítószám-
mal nyilvántartott támogatási kérelmét a 
döntéshozó  6 464 747.- forint összegben 
támogatta. A pályázat támogatási időszaka 
2017. január 01.- 2017. június 30. - ig tart.

A programban 24 fő 10-16 éves roma 
lány vesz részt a programban a járás kü-
lönböző településeiről. A pályázat fő célja 
a korai iskola elhagyás megelőzése, így a 
tavalyi évben már eredményesen működő 
korrepetálásokra helyezték a legnagyobb 
hangsúlyt. 

A lányokat jelenleg 6 mentor segíti, egy 
mentorhoz négy lány tartozik.

A korrepetálásokon kívül, folytatják az 
előző projekt szemléletformáló, preventív 
tevékenységeit. A programban résztvevő 
lányok romológia, bűnmegelőzési isme-
retek, párkapcsolati erőszak előadásokon 
vesznek részt. Megismerkednek az egész-
séges életmód alapfeltételeivel, nem 
csak elméletben, a háztartási ismeretek 
és egészséges életmód foglakozásokon, 
hanem gyakorlatban is, hiszen karate és 
gerinctorna órákon a mindennapokban jól 
hasznosítható tudást kapnak.  A családi 
életre nevelés és elsősegély nyújtási isme-
retek segítségével kibővíthetik ismeretei-
ket a folyamatosan változó világ igényei-
hez alkalmazkodva. Mindezeket kézműves 
tevékenységek - például szőnyegszövés 
- egészítik ki. A foglakozásokra bérelt au-
tóbusszal szállítják a gyermekeket, mivel a 
közlekedés nehézkes.

A pályázat ideje alatt két alkalommal 
látogatnak majd el a Zalaegerszegi szín-
házba, ahol a Széttört tál és a Dzsungel 
könyve című előadásokat tekinthetik meg. 
A résztvevőknek egy alkalommal lehető-
ségük nyílik egy nagykanizsai iskolaláto-
gatásra is.

A szolgálat június végére tervezi a pro-
jekt zárását, a Családi napon a két pályá-
zatba bevont gyerekek, szüleik, és a prog-
ramban résztvevő szakemberek számára.

.                                BV

Farsangi maskarádé a Festetics majorban

Hagyományteremtő 
szándékkal hívtak farsangi 
jelmezversenyre, és egy tél 
temető, vidám délutánra 
kicsiket és nagyokat az óvá-
rosi intézmény munkatár-
sai. Az előzetesen jelent-
kező nagy számú résztvevő 
áradata, talán a szabadba 
csalogató tavaszias időjá-
rás miatt nehezen indult 
meg, de kis késéssel elkez-
dődhetett a 13 jelmezes 
szereplő bemutatkozása 
és felvonulása a zsűri elé. 
A helyezések elbírálásánál 
elsődleges szempont a há-
zilag készült öltözet és az 
egyénies ötletesség volt.

Így aztán 3. helyen Pap 

Gergő szerepelt Narancs 
Henry lovag jelmezében, 
míg 2. helyezést Pápa Kris-
tóf kapta Kalóz maskarájá-
ban, megosztva a jutalmat 
a szintén jelmezbe öltözött 
két testvérével, Zsófival és 
Domonkossal.

Első díjat kapott Radák 
Réka Négy évszak című 
rendkívül ötletes és igé-
nyes jelmeze. Mindhárom 
helyezett egy-egy üveg 
gyermek pezsgőt és tortát 
vehetett át jutalmul.

Közben az asztaloknál 
folyamatosan készülhetek 
a szebbnél szebb busóálar-
cok, bohócos ceruzatartók 
és kiszebábok, mialatt az 

Őszirózsa Nyugdíjas Klub 
tagjainak jóvoltából finom, 
szalagos farsangi fánkokat 
is kóstolhattak a program 
résztvevői.

A délután fénypontja-
ként a miskolci Vaga Ban-
da Gólyalábasok előadása 
szórakoztatta a nézőket, 
melybe a szülőket és a 
gyermekeket is aktívan 
bevonták. A színvonalas, 
vidám előadásban jelképes 
kiszebáb égetéssel zárták 
le a farsangi ünnepkört és 
űzték el végleg a telet.

 
                           VARGÁNÉ 

HEGEDŰS MAGDOLNA
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Kapcsolatfelvétel a szomszédos Horvátország településeivel

Az utazás célja, hogy a szom-
szédos horvátországi Molve, 
Đurđevac és Ždala települé-
sekkel települési és egyházi 
kapcsolatokat építsünk ki.

Horvátországi összekötőnk 
és tolmácsunk Pavlović Ivana 
volt, aki a Molve-i templom 
előtt várt bennünket. Az első út 
a Molve-i plébániára vezetett, 
ahol O. Filip Musa OFM Conv.) 

plébános fogadta a küldöttsé-
get.

Alpolgármester úr vázol-
ta, hogy az ezeréves Csurgó 
szeretné, ha minél méltóbb 
módon tudnánk ünnepelni 
ezt az évfordulót. Az egyházi 

kapcsolatfelvétel célja, hogy 
újraélesszük Csurgó búcsújá-
ró egykori szerepét, ami a 18. 
századig működött a Szentlé-

lek templom vonásában. Ehhez 
várjuk a horvát oldal bekap-
csolódását illetve Csurgó is 
résztvevő lehetne az alig 20-
30 kilométerre lévő, részben 
magyarlakta települések ünne-
pein, egyházi rendezvényein. 
A ferences plébános örömmel 
ajánlotta fel partneri kapcso-
latát és a lehetőséget a vendé-

gek fogadására és küldésére.
Konkrét időpontokat is 

egyeztettek Bálint Gábor atyá-
val. A Pünkösd búcsúja lenne 

alkalmas Csurgónak, amikor ezt 
az ünnepet megtartva várnánk 
a horvát vendégeket, illetve 
zarándokokat templomunk bú-
csújára és a város ünnepére.

Molve templomának legna-
gyobb ünnepe Nagyasszony 
búcsúja, erre lehetne Csurgóról 
zarándokokat indítani.

A következő helyszín Đurđe-

vac (Szentgyörgyvár) volt, ahol 
az ottani plébános Marko Rac 
fogadott bennünket. Nekik 
Szent György napja lenne jó az 
ünneplésre, hiszen a város vé-
dőszentje.

Egy egész hetes rendez-
vénysorozattal szoktak ünne-
pelni a város napján.

A megbeszélés után ebéd-
del vártak bennünket vendég-
látóink a helybeli felújított 
vár éttermében. Amig készült 
az ebéd, röviden bemutatták 
a Stari grad erődítményt, ahol 
most étterem, söröző és múze-
um van, valamint a középkori 
esküvő terem, ahol megismer-
hettük a Szt. György Egyesüle-
tet is. Útközben látható volt a 
„Horvát szahara”, már tevékkel 
is ellátott, műsivatagja.

Az ebéd alatt volt szíves 
felkeresni bennünket Hrvoje 
Janči, a đurđevaci általános 
iskola (OŠ Grgura Karlovčana) 
igazgatója, akivel Simon Mi-
hály egyeztette az együttmű-
ködési lehetőségeket, elsősor-
ban a kultúra (népművészet) és 
a sport területén.

Ebéd után Ždala helység 
plébánosát kerestük fel, Nikola 
Benko-t, aki ugyancsak örült az 
együttműködés kialakításának. 
Ždalában pedig Szt.Terezia 
napján lesz búcsú. Ajánlotta, 
hogy a magyarul is tudó kó-
rusuk énekelhetne a templo-
mi rendezvényeken. A falu-
nak vannak néptáncosai, akik 
ugyancsak felléptek már nem 
is egyszer Magyarországon. Ő 
bemutatta a község templomát 
is számunkra. Az alpolgármes-
ter úr elmesélte nekünk a IV. 
Béla királyról szóló legendát is, 
és beszélt nekünk az Csurgói 
Óvárosi Vallás Turisztikai Köz-
pontról is.

A tolmácsunk Đurđevácon 
dolgozik kulturális referens-
ként és tolmácsként. Megbe-
széltük az önkormányzatok 
együttműködési lehetőségét 
is.

Viola Ernő
kulturális referens

Đurđevac (Szentgyörgyvár) vár

Új települési és egyházi kapcsolatokkal bővülhet Csurgó

Molve tárgyalás

Települési és egyházi kapcsolatok kiépítsének 
céljából keresték fel a szomszédos horvátországi 

Molve, Đurđevac és Ždala településeket.

2017. február 15-én egy küldöttség indult a szomszédos Horvátországba. A küldöttség 
vezetője Szabó Sándor alpolgármester, az egyház részéről Bálint Gábor plébános, Simon 

Mihály igazgató, Ilia Csaba vállalkozó, Viola Ernő kulturális referens.
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Búcsú May Győzőné Thőrész Vilmától
Január 9-én hosszas betegség után el-

hunyt May Győzőné Thőrész Vilma. Ezen-
túl már sohasem állhat össze, a SZISAQUA. 
Felkérésre négyen jöttek Csurgóra 33 év-
vel ezelőtt, a May és a Horváth házaspár, 
hogy zeneiskolát alapítsanak. Önálló ze-
neiskola lett Csurgón, amely a város mesz-
sze földön híres diákja, Réti József nevét 
vette fel. Mivel a színház világából jöttek, 
itteni közszerepléseiket végigkísérte a 
szimfónikus-szalonzenei quartett.

Thőrész Vilma a fuvola tanszakot ve-
zette. Mozgékony, közéleti ember volt. 
Házat vásároltak Csurgón. Noha 1992-ben 
Iharosberénybe költöztek, munkájuk ide 
kötötte őket. A rendezvényeken, az utcán, 
a nap bármely szakában találkozhattunk 
velük. Ha nem is voltunk közvetlen mun-
kakapcsolatban, ismertük, tiszteltük egy-
mást. Nem mindenkihez mer az ember vá-
ratlan kéréssel fordulni, Vilmához lehetett, 
Tevékeny, mozgalmas, figyelmes ember 
volt. 33 évet, egy emberöltőnyi időt töltött 
köztünk. Betegsége alatt is dolgozott.

1947-ben született Miskolcon. A művé-
szettel ötéves korában mint balett-táncos 
növendék került kapcsolatba, amikor a 
Miskolci Nemzeti Színház Balettiskolájába 
nyert felvételt. 1956-ban apját Sztálinvá-
rosba helyezték a Vaskohászati Kemence-
építő Vállalathoz. 3. osztályos korától itt 
folytatta a tánctanulmányokat. Zeneiskolai 
tanulmányait 1961-ben kezdte el trombi-
tán, majd hamarosan áttért a fuvolára. A 
következő félévben bekerült a Dunaújvá-
rosi Szimfónikus Zenekarba és a helyi fú-
vószenekarba is. 1966-ban érettségizett, 
és még ebben az évben a Pécsi Zenemű-
vészeti Szakiskola hallgatója lett. Azonnal 
bekerült a Pécsi Nemzeti Színházhoz és a 
Filharmóniához. A zenekari munka mel-
lett a szigetvári zeneiskolában tanított. 
1967-től a KISZÖV zenekar első fuvolása 
lett. 1968-tól 1972-ig a Liszt Ferenc Zene-
akadémia Pécsi Kihelyezett Tagozatának 
fuvola tanszékére járt. 1967-ben férjhez 
ment, 1970-ben lánya született. 1972-ben 
elvált, és a kaposvári Csiky Gergely Szín-

házhoz szerződött mint I. fuvolás. 1975-
ben mellékfoglalkozást vállalt a Nagya-
tádi Állami Zeneiskolában, ahol a fuvola 
tanszak megszervezésével és megalapítá-
sával bízták meg. Számos versenyen vett 
részt tanszakával és sok jeles helyezést 
értek el. 1983-ban elhagyta a kaposvári 
Csiky Gergely Színházat, és a Nagyatádi 
Állami Zeneiskola fuvola tanszakát vezet-
te főállásban, mellette a Csurgói Kihelye-
zett Tagozat fuvola tanszakát irányította. 
Időközben 1979-ben újra férjhez ment. 
1985-től a Csurgói Zeneiskola alapító tag-
jaként részt vett a zeneiskola, majd a Réti 
József Zeneiskola programjában, minden 
képességével ezt a közösséget szolgálta. 
Növendékei magasabb iskolába is felvé-
telt nyertek. A Csurgói Zeneiskola színeit 
országos fuvolaversenyen képviselte, és 
Balassagyarmaton egy nemzetközi fuvola- 
duó versenyen kiemelkedő eredménnyel 
vettek részt. A SISAQUA kvartettben fuvo-
lával, piccolóval szerepelt.

                       H.J.

Idén is február 2.-án - Eötvös József 
halálának évfordulóján - emlékeztek meg 
iskolájuk névadójáról az Eötvös József ál-
talános Iskola tanulói, tanárai és meghívott 
vendégeik. Simon Mihály, igazgató úr ün-
nepi beszéde után a 6. osztályosok szín-
vonalas műsorát láthatta a közönség, mely 
Eötvös József és fia, Loránd kapcsolatát 
elevenítette fel. A díszletekben is gazdag 
színpadi előadás minden nézőnek elnyer-
te tetszését. A diákok felkészítő tanára 

Böröczki Imréné, igazgatóhelyettes volt.
Ezt követően nagy izgalom kísérte az 

Eötvös-napi tanulmányi versenyek ered-
ményhirdetését. Alsó-és felső tagozaton 
egyaránt sok ügyes tanulóra lehettek 
büszkék, hiszen a tanulók 80%-a jeleske-
dett valamiben. A díjazottak az oklevelek 
mellett könyvjutalmakat illetve ajándéku-
talványokat vehettek át.

Mint minden évben, most is az Eötvös 
Iskola Gyermekeiért Alapítvány külön 

elismerésben részesítette a legeredmé-
nyesebb tanulókat. Az alapítvány elnöke, 
Neményiné Füstös Szilvia idén két tanu-
lónak adhatott át jutalmat. Alsó tagozaton 
Mód Virág Éva 3. a osztályos tanuló, felső 
tagozaton pedig Horváth Máté Balázs 7. 
a osztályos tanuló bizonyult tanulmányi 
eredményei alapján kiválónak.

A nap folytatása élményekkel teli volt 
az ünnepély után is. Az alsó tagozatosok 
környezettudatos gondolkodásra nevelő 
foglalkozásokon (Limlom mese, ÖKO-já-
tékok a tornateremben), míg a felsősök 
különböző programok közül választhattak 
(rendhagyó fizika óra Kiss Balázs Tanár Úr-
ral, filmvetítések, Rubik-kocka bajnokság 
stb.). A délutáni programot a Drávagyön-
gye Ifjúsági Néptánc Egyesület (vezetőjük: 
Füstös Gábor) zárta, Fazekas Mihály: Lúdas 
Matyi című költeményének színpadi előa-
dásával, melyben az iskola több tanulója 
is szerepelt. A vidám előadás nagy sikert 
aratott.

A programokban gazdag nap minden 
résztvevő számára maradandó élményeket 
nyújtott.

Pammerné Kósz Tünde

                       

Iskolanap a Csurgói Eötvös József Általános Iskolában



Csurgó és Környéke • 2017 FEBRUÁR

8

AKTUÁLIS

Tartalmas és élményteli éves programok az Idősek klubjaiban

Az új év első hónapjaiban általában minden intézmény és szer-
vezet elkészíti az adott év munkatervét, át gondolja éves teendőit.

 A Városi Szociális Intézmény részeként működő Alsoki és Ba-
sakuti utcai Idősek Klubja is elkészítette és közzétette a 2017-es 
év programjainak összeállítását. Hónapról hónapra változatos, 
élményt adó és ötletes tevékenységekkel teli közös munkát és él-
ményekben gazdag kikapcsolódást kínálnak az intézményeket lá-
togatóknak. A két klub programjai közt sok a hasonlóság, azonban 
megtalálhatóak az egyéni arculatot mutató program elemek is.

Zabundia Szilvia intézményvezető elmondása szerint a nappali 
klubok elsősorban a hajléktalan személyek és a saját otthonuk-
ban élő szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellá-
tására részben képes időskorúak napközbeni ellátására szolgál-
nak. Továbbá ellátást kaphat az a 18. életévét betöltött személy 
is, aki egészségi állapota miatt e támogatásra szorul.

A nappali ellátást biztosító intézmény az ellátást igénybe ve-
vők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő 
napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt, közösségi progra-
mokat szervez, valamint helyet biztosít a közösségi szervezésű 
programoknak, csoportoknak. Az idősek klubja alkalmas a közös-
ségi együttlétre, a pihenésre, a személyi tisztálkodásra, a szemé-
lyes ruházat tisztítására, az étkeztetés keretében biztosított me-
leg ebéd elfogyasztására, a szabadidős program lebonyolítására.

A nappali ellátást nyújtó intézmények mindezek mellett se-
gítenek a hivatalos ügyek intézésében, a gondozottakat érintő 

egészségügyi, szakellátási problémák megoldásában is.
Legkedveltebbek azonban főként azok a szabadidős progra-

mok, kirándulások, névnapozások, bográcspartik, közös ünnep-
lések, alkotó munkák, felvilágosító előadások, irodalmi estek, 
melyek hasznos és élmény teli változatosságot adnak a minden-
napok folyamataiban. Hiszen tudjuk jól, hogy az embernek min-
den életkorban szüksége van társakra, társaságra, úgy a munká-
ban mint a szórakozásban is.

A változatos és színes programok között teret kapnak a helyi 
identitást erősítő helytörténeti séták, vetélkedők, gyógytorna 
foglalkozások, gyógyfürdőre utazások, egészségügyi szűrések, 
számítástechnikai előadások, természetjáró túrák és kreatív fog-
lalkozások is. 

Rendezvényeik nyitottak, ezért olyan generációs rendezvénye-
ket, családi napokat, kerti - és bogrács partikat és kirándulásokat 
is szerveznek a családok számára, mely által sokat tesznek a nem-
zedékek közötti együttműködés erősítéséért is.

A programok megvalósítása érdekében jótékonysági bálokat is 
tartanak. A rendezvények lebonyolításában a Csurgói Városi Szo-
ciális Intézmény dolgozói és az intézményt támogató önkéntesek 
is aktívan részt vesznek.

Ezen esztendő első két hónapjában is már számtalan sikeres 
rendezvényt tudhatnak maguk mögött.

Az Alsoki Idősek Klubjába újév köszöntő rendezvényekkel és 
dió pucolással indították az évet, majd a farsangi ünnepkör ha-
gyományait elevenítették fel a gondozottak. Jelmezbe öltözéssel 
és fánk sütéssel készültek, miközben folyamatosan ünneplik az 
éppen esedékes névnapokat is.

A Basakuti utcai klubban vidám pótszilveszter, kreatív varró 
foglalkozás és irodalmi felolvasó est szórakoztatta a betérőket. Az 
elkövetkező hónapokban is további tavaszváró nőnapi, húsvéti, 
majális és kertészkedő programok közül válogathatnak a gondo-
zottak.

A nyárra kerékpártúrákat, Is-tói bográcsozást, befőzést és Ki 
mit tud? vetélkedőket is szerveznek.

A számtalan felüdülést és hasznos kikapcsolódást nyújtó éves 
program lehetőségek sokoldalúan biztosítják az idős emberek 
mindennapjainak hasznos eltöltését.

VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA

Pótszilveszter a Basakuti utcai Klubban

„A csoda észrevétlenül lép az életedbe. Hétköznapi, közönséges, 
szürke pillanatnak álcázza magát. És csak sok év múlva döbbensz 
rá, hogy igen, ez csoda volt! Észre sem vetted!”

Müller Péter

Nőnek születtél…kislánynak. Bár sokszor hallottad azt a vic-
cet, miszerint, megkérdezik az apát, hány gyermeke van, és ő ezt 
válaszolja: két gyerek, meg egy lány… de Te tudod, királylánynak 
születtél! Szüleid szemében Te voltál a legszebb és legokosabb. 
Ha végignézed eddigi életed, mintha egy filmet néznél, emlé-
keid között kutatva, talán először óvodás önmagad látod. Szőke 
kis copfokkal játszol az udvaron, s egy fiú-ki neked mindközül a 
legkedvesebb- belekapaszkodik a hajadba és egy jó nagyot ránt 
rajta…Nem értetted…

S jön a következő képkocka már kisiskolásként, ahol kinyílt 
előtted a világ, szerencséd volt, mert a tanító nénid mind végég 
csak bíztatott. ….A fiúkkal itt sem volt könnyebb. Véleményük sze-
rint, a lányok hülyék, sírósak, meg olyan mások…Te ezt nem érez-
ted, természetes volt, hogy babával játszol vagy éppen a kiskony-
hádban főzöd a „családod” ebédjét. Mert mindeközben tanultál, 
készültél.

Ellested édesanyád mozdulatait a konyhában, a mindennapi 
tevékenységeket és – persze csak fél szemmel - figyelted, apró kis 
csápjaiddal érzékelted szüleid minden rezdülését. Láttad a szere-
tetteljes érintéseket, a lopott csókokat, bár még nem értetted, de 
érezted, hogy ez jó.

Kicsit szorongva, de nagy várakozással készültél a nagy vál-
tozásra, s eljött a nap, mikor kislányból Nő lettél. Egyszer csak 

Gondolataid Nőnapra
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felfedezted, ami belül mélyen rejlett. Mint egy virág, mely hóna-
pokon át készülődik, majd mikor eljön az idő, teljes pompájában 
kivirul, illatozik. Más lett a tested, domborulatok itt-ott…tetszett 
amit láttál, amit mások láttak belőled. De a mások számára látha-
tatlanban, belülről is változtál. Az első szerelem, mint egy vírus, 
úgy döntött le a lábadról. A megtapasztalt csodák, észrevétlenül 
lopóztak az életedbe. Az első csók…Istenem, hogy remegett a lá-
bad!

Szárnyaltál! Végre saját magadon tapasztalhattad az éjszaká-
kon át olvasott szerelmes regények hősnőinek történetét. Fiata-
los lendülettel mindig többre és többre vágytál! Mintha kinyílott 
volna még egy szemed, úgy csodálkoztál rá a világra!

Új élmények, szabadság –„fiatalság-bolondság” - még a csaló-
dások is téged erősítettek, formáltak azzá, aki lettél. Nem voltál 
mindig jó! Okoztál Te is csalódásokat másoknak!

Ma már tudod, minden, ami veled történt, okkal és céllal tör-
tént. Mert közben igazi NŐvé értél! Mások lettek a céljaid, mások a 
vágyaid. Hatalmába kerített a beléd programozott Ősnő. Még a te-
lihold hatását is érezted. Már nem csak kalandot, szerelmet keres-
tél, hanem hű társat, gyermekeid apját. S megtaláltad. Követted 
a mintát, mit gyermekkorodban oly sokszor láttál. Azt a meleg-
séget próbáltad becsempészni közös életetekbe is, formáltátok, 
alakítottátok egymást. Mígnem megérintett a csoda. A csoda, mit 
emberi ésszel talán fel sem lehet fogni, anyává váltál. Ettől fogva 
nem létezett az „Én”, a „Te”, csak a „Mi”. Nem volt egyszerű…Bár 
az életedet is odaadtad volna gyermekeidért, sokszor legyűrt a 
fáradtság, a kilátástalanság…néha a társad hiánya is, hiszen va-
lahogy mindig került egy szuszogó gyermek közétek az ágyba. 
Elkeserített a tested látványa is…a tükörből, mintha más nézett 
volna vissza Rád. A combodra, hasadra rakódó zsírpárnák, a bőröd, 
a melled sem olyan már, mint régen, megjelentek az ezüstösen 

fénylő striák…
Bár tudtad, hogy velejárója egy nő életének a folyamatos vál-

tozás, mégis megrémített. A világ már mást diktál. Legyél szép, 
legyen tökéletes az alakod, a sminked, ruhád, körmöd, hajad…ter-
mészetesen mindez már a szülés másnapján!

Persze igyekszel, de már megtanultad és érett gondolkodásod-
dal elfogadod, mindennek megvan a maga helye, ideje. Így TER-
MÉSZETES! És különben is…mikor párod a derekadra fonja kezét a 
szerelmes órában, újra karcsúnak érzed magad!

A kezedbe akad Nagyváthy János, a Magyar Házi Gazdaasszony 
(1830) című könyve, rácsodálkozol mennyi dolga volt egy nőnek 
az 1800-as években…aztán újra gondolod…most is van. Hiszen 
hány szerepet kell eljátszanod nap-mint nap…Anya, feleség, sze-
rető, főnök, beosztott, takarítónő, szakácsnő…ez mind Te vagy! És 
persze mindenhol próbálsz helytállni…több-kevesebb sikerrel…
Vannak napok, mikor hazaviszed a munkád, nem tudsz annyit fog-
lalkozni a gyermekeiddel, mint amennyit szeretnél, és az is elő-
fordul, hogy a munkahelyeden minden gondolatodat az köti le, 
hogy mi lehet a legkisebbel, aki éppen lázas és a nagymamáéknál 
van. Lehet, hogy anyagi gondok bántanak…vagy egy összezörre-
nés a kedvessel.

Mire vágysz? Hogy úgy szeressenek, ahogy Te szeretsz! Hogy 
az szeressen a legjobban a világon, akitől Te várod, elfogadod! 
Mert ez ad erőt, ezzel tudsz továbblépni napról-napra…ez éltet! 
Egy simogatás, egy ölelés. Egy szeretetteljes, vágyakozó pillan-
tás, egy olyan borzongató, amiből tudod, érzed, hogy még mindig 
az vagy számára, mint kapcsolatok elején! Tiszteletet, hálát, hogy 
életet adtál! A figyelmet, az érdeklődést a mindennapjaid iránt! 
S mert nőből vagy, egy kis romantikát…Nem csak nőnapon…MIN-
DEN NAP!

BV

Csurgó és Környéke - Közéleti és kulturális lap 
Megjelenik minden hónap negyedik hetében

Lapzárta minden hónap 20-án!
Kiadja: IMCOM Marketing és Szolgáltató Bt.

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

Telefon: +36 30/480 2046  
Email cím: csurgo.es.kornyeke@gmail.com

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

csurgo.hu/csurgoeskornyeke

Cs   rgó és Környéke
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, küld-
jön híreket! 
Levélcím: 8840 Csurgó, Kossuth 
L. u. 1.
Telefon: +36 30/480 2046  
Email cím: csurgo.es.kornyeke@
gmail.com 
 

Nyitva tartás:

hétfő, kedd, csütörtök, 
péntek, szombat: 
06:00-tól - 14:00-ig

vasárnap: 
06:00-tól - 11:00-ig

Szerda és szombat 
kiemelt piaci napok!

Csurgó Városi Kispiac
Vásárolna, vagy eladná termékeit?

  tel.: 06-20/261-9967                    e-mail: fittcsurgo@gmail.com 

KEDVEZMÉNYES Ár: 4000 Ft/óra

M ű f ü v e s  f o c i pá lya  b é r l é s 
e l ő z e t e s  b e j e l e n t k e z é s  a l a pj á n
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OKTATÁS

2017. február 1.

Nyitott iskola – „Téli 
örömeink”

A "Nyitott iskola" rendezvénysorozat 
keretein belül sor került a meghirdetett 
rajzpályázat eredményhirdetésére. Sokfé-
le téli örömöt láthattunk a képeken, melyet 
az óvódások és kisiskolásaink juttattak el 
hozzánk. 75 pályázat érkezett a felhívásra 
a szentai óvoda, a Mesevár Óvoda és a Hét-
színvirág Óvoda közreműködésével.

Több kategóriában hirdettünk ered-
ményt, díjazottjaink:

Kisóvodás korcsoport:
I.  Horváth Krisztina – Mesevár Óvo-

da
II. Juhai Ákos – Hétszínvirág Óvoda
III. Varga Sára – Szentai Óvoda
Nagyóvodás korcsoport:
I. Borovics Lili – Mesevár Óvoda
I. Tóth Patrícia Veronika – Mesevár 

Óvoda

II. Kiss Dorka Lilla – Mesevár Óvoda
II. Szoboticsánecz Áron – Szenta 

Óvoda
III. Bőhm Maja Szemira – Szenta Óvo-

da
1-2. osztály:
I. Furus Szabolcs
I. Bognár Boglárka
II. Bakos Noémi Boglárka
III. Tóth Viktória
 
3-4. osztály:
I. Orsós Regina
II. Orsós Bettina
II. Orsós Imre
III. György Lili

Különdíjas
Havasi Dóra
Orsós Regina

Köszönjük a szívet melengető zimankós 
képeket minden résztvevőnek. Gratulá-

lunk a szép sikerekhez!

Ezen a délutánon a zenés drámaszak-
kör és a néptánc-bábjáték szakkör kis nö-
vendékei is megörvendeztettek minket 
„művészi” előadásaikkal. A félév során 
tanultakat mutatták be szüleiknek, ven-
dégeinknek és az iskola közösségének. A 
mesejáték bemutatása, a bábjátékok meg-
jelenítése, a néptáncbemutató igazi kultu-
rális élményt jelentett számunkra.

 Kíváncsian várjuk a második félév pro-
dukcióit…

2017. február 11.

Farsangoltunk

Pálfalvi Nándor: Farsang
Táncra, táncra kisleányok,

daloljatok fiúk,
itt a farsang, haja-huj,

ne lássunk most szomorút!
Mert a farsang februárban

nagy örömet ünnepel,
múlik a tél, haja-huj,

s a tavasznak jönni kell!

Február egyik szombat délutánja a far-
sangi mulatság ideje iskolánkban. 

Sok tanulónk egyénileg öltött jelmezt, 
mások teljes osztályközösségként táncos 
produkcióval léptek színre. Mulattunk, vi-
dámak voltunk, jót nevettünk egymás jel-
mezén, szereplésén.

A sok tombolatárgy mind gazdára talált, 
a finom torták és sütemények is elfogytak. 
Mindenki elégedetten térhetett haza, de 
leginkább a boldog tablet tulajdonos ör-
vendezhetett!

Köszönetet mondunk a szülőknek a 
helytállásért és minden támogatónak, aki 
jó szándékkal, anyagi javak felajánlásával 
hozzásegített minket ehhez a vidám dél-
utánhoz.

2017. február 23.

Nyitott iskola - "Sütigyár" 

Az iskola ismét megnyitotta kapuit a 
kisgyermekek és szüleik előtt. 

Kedves vendégeink voltak az alsó ta-
gozatos, lelkes kisdiákjaink, akik már 
örömmel készülnek a "Nyitott iskola" ren-
dezvénysorozat délutánjainak meglepeté-
seire. 

Ezekre az alkalmakra hívjuk és várjuk 
szeretettel az iskolaválasztás előtt álló 
óvodásokat szüleikkel, hogy körülnézhes-
senek az intézményben, megismerhessék 
iskolánk pedagógusait. Így próbáljuk meg-
könnyíteni az iskolaválasztás nehéz fela-
datát, hiszen a legjobb, ha mindenki maga 
tapasztalja meg az iskola sajátosságait. 

A mostani délután ismét lelkesen és 
vidáman telt. Hat helyszínen különböző 
receptek alapján hatféle finomság készült 
a kis szakácsok közreműködésével. Min-
denki derekára kis kötény került, amiknek 
megvarrását ezúton is köszönjük a Csurgói 
Városi Szociális Intézmény kedves gondo-
zottjainak! 

A gondos, szorgos munka után mindenki 
megízlelhette az elkészült finomságokat. 
Volt, aki receptet, volt aki sütit vitt haza a 
zsebében..."Édes" volt a búcsú aznap dél-
után, reméljük a következő találkozás is 
hasonlóan szívmelengetően sikerül. 

Továbbra is szeretettel várunk minden 
érdeklődőt!

  Füstösné Ábrahám Judit  
mb. tagintézmény-vezető 

Tisztelt Szülők! Tisztelt 
Öregdiákok!

Amennyiben lehetőségük van rá, 
kérjük, támogassák adójuk 1%-ának 
felajánlásával iskolánk alapítványát, 
amely segíti tanulóink iskolai tevé-
kenységét.

Szervezet neve:
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 
„Gyermekekért” Alapítvány

Adószám: 18768271-1-14
Köszönettel: Dergecz Dezsőné

Hírek a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolából
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A dunántúli szőlőművelés kialakulásának kezdete a kelták-ró-
maiak idejére valószínűsíthető. A Somogyra, és ezen belül Csur-
góra is jellemző dombvidéki szőlőhegyeken a szőlő kultúra el-
terjedésének intenzívebb szakasza a középkorban teljesedett ki, 
mikor is főként az erdőségektől meghódított, az igás állatokkal 
nehezebben művelhető dombhátakra folyamatosan telepítették 
a szőlőtőkéket.

A csurgói szőlőhegy földrajzi 
adottságaira jellemzőek a 140-
150 méter magas, észak-déli 
irányú dombhátak, némely he-
lyen homokkal kevert, löszös, 
agyagos talajjal, melyek részei 
a Somogy-zalai, ezen belül a 
Csurgói -dombságnak.

Éghajlatát illetően Csurgó és 
környéke az ország legcsapadé-
kosabb nyugati övezetébe tar-
tozik, a sokévi átlag 8-900mm. 
Szőlészeti talaj kutatások sze-
rint a terület 90 %-a kiválóan 
alkalmas, 10 %-a pedig alkal-

mas a szőlőtermesztésre.
A csurgói Öreg-hegy néven ismert terület a szőlőhegy legré-

gebben művelt része. Területét illetően míg 1715-ben Csurgó 14 
háztartásának 29 kapa nagyságú szőlője volt, addig egy 1720-as 
összeírás szerint már 28 adózó család élt Csurgón, akiknek a tu-
lajdonában 380 köblös szántó, 26 kasza rét, 67 kapa szőlő volt. 
A szőlő kapánként 2-3 akó, (1 akó 58,6 liter) bort termett. Egy ka-
pásnak nevezték azt a földterület, általában kétszáz négyszögölt 
jelentett. amelyet egy nap alatt egy kapás ember meg tudott ka-
pálni.

Az egyre gyarapodó főként csurgói, valamint a még birtok nél-
küli alsoki és sarkadi lakosság részéről a 19. század fordulójára 
fokozottabb igény jelentkezett újabb birtokok hasznosítására is.

Az Új-hegy mai területét, melyet a nép nyelv csak Polgár szál-
lásként azonosított, az 1800-as évek elején egy erdő területéből 
hasította ki gróf Festetics György. Egy 1857-es, Zalaegerszegen 
kelt peres okirat indoklásából ugyanis hiteles évszámot kapha-
tunk az Új-hegy kimérésének idejére. Miszerint „..gróf Festetics 
György 1801-ik esztendőben, januárius 1-ső napján – Csurgón 
kelt feladólevelénél fogva Csurgó mezőváros határában, névsze-
rint a polgárszállási dűlőben fekvő szőllőnek alkalmas 257 7/8 
hold tulajdon és örök joggal bíró földjét (…) Csurgói, Alsóki, Nagy-
martoni, Szentkirályi, s Szentai jobbágyainak tizenkét egymást 
követő esztendeig kiadatá...”

A gróf feltételként szabta, hogy a területet szőlővesszővel kell 
beültetni, melynek terméséből a jobbágyoknak minden 5. akót 
vissza kellett szolgáltatni.

Már akkoriban is állt ezen a területen, az út mellett a Kökényesi 
csárda, mely gyakran volt a kanászok és betyárok kedvelt betérő 
helye is. Állítólag itt egy Keszericze Ferenc nevű gulyásból lett 
betyár bevágta a fejszéjét a gerendába, ahonnan egy horvát em-
ber vette ki, de a betyár fejét is levágta.

Mivel ekkor még csak az Öreg-hegy területén – mai első négy 
bejáró – folyt szőlőművelés, az akkori nevén Polgár szállás, ma 
Új-hegyként ismert területen alakult ki a mai ötödik, Csóti-kuti, és 
hatodik, Szentkirályi bejáró.

A ötödik bejárót, a Csóti-kuti dűlőt nagy részben az alsoki és 
sarkadi, míg az hatodik dűlőt nagyrészt a szentkirályiaknak mér-
ték ki, míg kisebb területeket a nagymartoniak és szentaiak is 
kaphattak. Erre azért volt szükség, mert a környező nagybirtokok 
szorításában, hiába volt pénze, árú képes földterület híján nem 
tudott terjeszkedni a lakosság. Az új gazdák aztán pár évtized 
alatt már teljesen betelepítették szőlővel és beépítették pincék-
kel az új dűlőket.

Pesty Frigyes: Somogy vármegye helynévtára - Fontes Comita-
tus Simighiensis 1. - 1864-es leírása szerint a csurgói szőlőterület 
222 hold 2 négyszögöl. Továbbá azt írja, hogy „A szőlőhegy kö-
zönséges bort terem.”

Az Új hegy erdőségtől irtott területén aztán folyamatosan to-
vább terjedt a szőlőkultúra. A paraszti rétegek saját önellátásukra 
szívesen vállalták a sok munkával járó szőlő termesztést, hiszen 
a bor a mindennapi létet is jelentette számukra. Az erős fizikai 
munkák végzéséhez még a nők is rendszeresen fogyasztották a 
borokat, sőt a rossz minőségű vizek helyett gyakran a gyermeke-
ket is borral itatták. A bort sokszor még fizető eszközként is hasz-
nálták, mivel beszámították a pap, a jegyző és a napszámosok 
juttatásába is.

A szőlő munkaigényes műveléséhez azonban sok dolgos kézre 
volt szükség. Ezért aztán a szomszédos Berzencéről egész csalá-
dok és napszámos csapatok jöttek szekerekkel, sokszor több nap-
ra is jó pénzért dolgozni az alsoki gazdáknak. Abban az időben, a 
18-19., de még a 20. század elején is álltak a pincék mögé épített 
nyitott, nyári istállók a lovak, ökrök számára. Hiszen a nagy, 4-5-
6 kilométeres távolság miatt az alsoki, sarkadi, de még a csurgói 
családok maguk is kiköltöztek a hegybe, főként a gyorsan végzen-
dő idénymunkák, kapálások és kötözések, de még szüretek ide-
jére is. 

A csurgói Öreg-hegy és Új-hegy rövid története

Szüretelés a középkorban

A Csóti-kuti dűlő utcasoros pincéi egy 1893-as térképen 
(MNL Somogy Megyei Levéltárának térképanyagából)

Kapások a csurgónagymartoni hegyben, az 1900-as évek elején
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A gondos gazdák a szőlő közé, a dűlő utak mellé, és a pincék elé 
is gyakran ültettek gyümölcsfákat. Különösen kedvelték a szilva, 
alma, körte, dió, naspolya, gesztenye és birs fákat. A többnyire bő-
séges hozamot a helyi vagy környező nagyobb piacokon, később a 
felvásárlóknál próbálták értékesíteni, de bőven készítettek pálin-
kát is az édes termésekből.

A ritkább szőlősorok között veteményeket, konyhakerti nö-
vényeket gondoztak. A szőlők alatti szántókon főként gabona és 
kapás növényeket termesztettek. Állataik számára kisebb kaszá-
lókat is meghagytak.

A szőlőhegy határait a vadállatok és a tolvajok elleni védeke-
zésül telepített gyepűvel, tüskés kökénnyel, csipkebogyóval, akác 
csijatokkal ültették be. A bevezető utakat hegykapuval zárták.

A hegyrendjére a hegyközség ügyelt, melynek minden szőlős 
gazda a tagja volt. Belső működésének rendjét és a kötelezett-
ségeket is szigorúan szabályozták. Hegybírót, elöljárókat, hegy-
pásztorokat választottak, vitás ügyekben is rendszeresen tanács-
koztak.

Isten dicsőségére és a szőlőhegy védelmére kereszteket is ál-
lítottak egyes gazdák főként az 
utak mellé, hogy az arra járók is 
megállhassanak egy-egy imára 
vagy fohászra.

Ezt a Porrogszentkirályra 
vezető út melletti keresztet 
1923-ban állíttatta Horváth 
Vendel és neje Kupi Anna.

Vízvételre a szőlőhegy te-
rületén több kutat is ástak a 
gazdák. A legismertebb a Csó-
ti-kút (nevét a birtok egykori 

tulajdonosáról kapta). A „Régi-kut”, másnéven „Kerekes-kut” a 
hegyhátak közötti völgyben található. Az első bejáró közelében 
az „Uj-kutat”,míg a Szentkirályi részen a „Porcsa-kutat” használ-
ták vízvételre.

A csurgói szőlőhegy építkezési kultúrájára főként az utcasoros, 
az út mellett sorakozó pince rendszer, valamint a szabálytalan 
rendben, szórtan elhelyezkedő beépítés egyaránt jellemző. A pin-
cékből ma már csak elvétve láthatunk 100 évnél is régebbi, u.n. 
boronfalas, faszerkezetű pincéket, ugyanis a 20. század fordulója 
táján egyre inkább a főként kettes osztású, tégla, présházpince 
építése volt a jellemző, amely a szőlő és bor feldolgozás tere mel-
lett már egy lakószobával is rendelkezett.

Manapság a térképek szerint a csurgói szőlőhegyet hat be-
járón át lehet megközelíteni. Az első, a „Vasútparti”, második a 
„Téglagyári”, harmadik a „Toronyi”, negyedik a „Ferde”, ötödik a 
„Csóti-kuti”, míg hatodik a „Szentkirályi” bejáró. Ezeket az elne-
vezéseket a népnyelv alkotta, hogy a tájékozódáshoz megfelelő 
útbaigazító pontokat tudjon megnevezni és beazonosítani.

Napjainkra a szőlőhegyi művelés és borászati kultúra már so-
kat változott és fejlődött. Azonban a szőlősgazdák még mindig 
őriznek valamit abból az érzésből, amelyet a környékünkön is jól 
ismert Gönczi Ferenc néprajzkutató, különösen a zalai és somogyi 
népi kultúra szakértője 1914-ben így fogalmazott meg:

„ A högy felé ballagva kivetkezik mindennapjainak szürkeségé-
ből, gondjaiból, amúgy megoldhatatlannak tetsző kényszereiből. 
Maga megett hagyja a házakat, irigyeit és ellenségeit, mizseráló 
feleségét, s mire megforgatja a tanya ajtajának zárjában a nagy 
kulcsot, felszabadult emberré válik."      

VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA                          

Szőlőhegyi kereszt

Imahét 2017

Kevélység Bábeltornyai emelkednek,
konok akarattal, látszat tévedésből,

s ridegségbe fagyott lelkünk,
szétpattanó jégfalával

omlik le az égből.

Keresd a szívedben lopakodó önmagad,
s meglátod Isten szikrája az.

Keresd Istent, megmutatja az utat,
az úton testvérek ballagnak,

közös imádságra templomainkba.

Ezen a héten, a rideg télben
megtelik melegséggel a január.
Gyalog megyek mint mindig…

már az úton elmélkedek, 
magamban dolgokat rendezgetek.

Nem bánom, ha a fergeteg arcomba
havat szór, csatornákon 

eső kopog, mint bádogdobon, 
ha jég pattog a lábam alatt,

nem bánom, ha bebámul a téli szél
mi van a kabátom alatt.

Hétfőn a Szentlélek templomban 
lelkünk elé, a „tükröt” tartotta,
evangélikus lelkész testvérünk.

Oly égető a könny, mely 
sohasem pereg le az arcunkon.

Alázatról tanultunk az Evangélikus templomban,
a lebecsült és lenézett utolsóból 

hogyan lesz első.
Jól csak a szívével lát az ember,

mi van a szívedben, azt is.
Isten látja a szíved!

Fönn az Olajfák – hegyén
jártunk, Jézus lába nyomán, 
valahol, messze ott állunk
igaz boldogságra vágyunk.

Lélekben hegyeket mászunk, 
a legnehezebb; saját magaslatainkat legyőzni.

Hej, drága testvérek!
Sóhajtozik a bűnös lélek,

szép karácsonyfás templomok, 
reformátusok, evangélikusok, katolikusok,

mosdató – tisztító beszédek, 
legyen velünk a Szentlélek.

Büki Imre
Csurgó, 2017.01.21
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Méz- a folyékony arany

 „ És tanítá az Úr a méhet: Keresd lakásod a hegyekben és a 
fákon és mindott amik ők (emberek) építenek. Ezután táplálkozz 
minden gyümölcsből és kövesd az urad kényelmes útját… testük-
ből egy nedű származik, mely különböző színű, s melyben az em-
ber számára gyógyszer található.” (Korán 16. fejezet, Méhek)

A méz a természet csodája, melyet évmilliók óta változatlanul 
csak a méhek képesek készíteni. Az Apis mellifera (háziméh), mint 
faj valószínűleg 8-30 millió éve alakult ki. A méhek lakásában rej-
tőző élelemforrás emberi hasznosítása egyidős az emberrel. Ezt 
bizonyítja a már Homo Sapiens fajhoz tartozó Cromagnoni ősem-
ber sziklarajza az Arana barlangban (Spanyolország. A rajz, amely 
16.000 éve keletkezhetett egy lányt ábrázol, aki méhektől körül-
döngve lépes mézet szed egy üregből. A történelem előtti idők 
embere az egész lépet elfogyasztotta. A peték és a lárvák nem 
zavarták. Az édes méz mellett a fehérjetáplálék csak fokozta a 
zsákmány értékét, hiszen a fehérje iránti igényt elsősorban nehéz 
és veszélyes tevékenységgel, vadászattal lehetett kielégíteni. A 
megtelepedett ember, mesterséges méhlakásokat próbált készí-
teni. Kaptárköveket faragtak ki, a faodúkat kivájt fatörzsekkel utá-
nozták. Fában szegény vidékeken pedig korszerűen font méhlaká-
sokat készítettek és agyagedényeket használtak a méz tárolására.

Az ókori nagy társadalmak mindegyékében jelentős volt mé-
hészkedés. Az Asszírok  egyik ékírásos táblája mézzel készült 
gyógyszerek receptjeit hagyta ránk. Egyiptomban a templomi 
domborműveken méheket láthatunk, egy thébai sírkövön méhkas 
ismerhető fel. A piramisokban mézet, és mézes süteményeket ta-
láltak. Nagyobb számban ismertek a méhviaszból készült szob-
rocskák. Balzsamozásra az egyiptomi orvosok és papok méhészeti 
termékeket (mézet, viaszt, propoliszt) használtak. Tőlük tanulták 
el a zsidók is a méhészkedést, mellyel jelentős jövedelemre tet-
tek szert.

Az ősi kínai kultúrában a méz fontos gyógyszernek számított. 
Egy kb. 3700 éves orvosi mű, a Nü-ci.hiang tanácsolja, hogy porí-
tott ginzeng-gyökeret mézzel keverjünk össze és azt rendszere-
sen fogyasztjuk, ugyanis ettől hosszú lesz az életünk. 

Indiában külön kasztjuk volt a méhkereskedőknek.
A görögök nagy filozófusa, Arisztotelész felismerte a méhanya 

fontosságát, tudta, hogy az anya herével párosodik, hogy laká-
sát, csak rajzáskor hagyja el, hogy van ugyan fullánkja, de azt az 

ember ellen nem használja. Megfigyelte a dolgozók gyűjtő tevé-
kenységét, leírta a rajzás minden mozzanatát, ismerte a méhek 
természetes ellenségeit. A propoliszról is tudott. Mézet használt 
a valódi gyógyítás atyja Hippokrátész is, minden sérülésnél, duz-
zanatnál és gennyező sebnél.  

Itáliában nem telhetett el lakoma méz nélkül. Mézzel ízesített 
répát, retket és savanyúkáposztát ette, majd a második tálaló 
asztalon mindig volt lépes méz, mézzel sütött kalács, és többféle 
mézzel tartósított gyümölcs. A fokhagymás mézet gyógyszerként 
fogyasztották. 

A középkorban egy korai keresztény legenda szerint a méh a 
paradicsomból való kiűzetéskor különleges kegyelembe része-
sült, mint "az Úr leánya". 

A XVII. századtól a csökkenő méz- és viaszkereslet mellett nőt-
tek a méhészet adó-terhei, így a „mesterség” hanyatlásnak indult.  
Csak Mária Terézia királynő intézkedései nyomán kezd újra fellen-
dülni a méhészet. 1770-ben alapította meg az első méhészeti 
iskolát, 1775-ben pedig végleg eltö¬rölte a méhtizedet. Perlesz 
gróf 1765-ben a temesi bánság méhészeiből tár¬sulatot szer-
vezett azzal a céllal, hogy biztosítsák a piacra jutó méz kifogás-
talan minőségét. Ez az első hazai méhész-szövetség rövid életű 
lett. Egy évvel a bécsi méhésziskola megalapítása után Tessedik 
Sámuel (1742-1820) evangélikus lelkész Szarvason az iskolában 
bevezette a méhészeti ismeretek okta¬tását. Az elméleti órákon 
az anyásítással, bölcsőmentéssel, rajbefogással, stb. foglalkoz¬-
tak. Gyakorlati órákon tanulták meg a gyerekek a méhek közötti 
viselkedést, az esz¬közök, szerszámok használatát, a mézelsze-
dést, stb. Európa legelső rendszeresen működő gazdasági isko-
lájáról, a Georgikon. A Festetics névhez fűződő keszthelyi iskola 
8 intézményből állt. Egyikük az 1798-tól működő "Parasztiskola” 
volt, melynek célja parasztlegények nevelése uradalmi cseléd-
nek. A 12-15 éves fiatalok közül évente 16 tanulót vettek fel. A 
tananyag¬ban szerepelt a méhészet és a selyemhernyó-tenyészet 
is. A Georgikon legjelentő¬sebb méhészeti oktatója Petiié Ferenc 
volt. Négy és fél évet töltött Keszthelyen. Ennek egyik eredmé-
nye a "Méhtenyésztés" című könyve, amit 1814-ben és 1816-
ban adtak ki.  Itt kell megemlíteni Nagyváthy János nevét, aki az 
1822-ben kiadott Magyar Practicus Tenyésztő című művében egy 
egész fejezetet szentel a méhészkedésnek, szólva a méhek ter-
mészetéről, a méhek munkálkodásáról, a méhesekről, a rajokról 
és a méhek teleltetéséről.  Sőt, a Magyar Házi Gazdaaszony-ban 
(1830) javasolja a „színméz” használatát a gyümölcseltevéshez, 
sőt a kávéba is ajánlja cukor helyett. 

Mária Terézia kedvező intézkedései, Tessedik Sámuel rendkí-
vüli szorgalma, Festetics György bőkezű támogatása és minden 
egyéb igyekezet csak félsikert eredményezett, a különféle tenge-
rentúli áruk és a vegyipar egyre fokozottabb mértékben helyet-
tesítette illetve kiszorította a méhészet termékeit. A XIX. század 
első felében a parasztság alig foglalkozott méhészkedéssel. Taní-
tók, papok, földbirtoko-sok csak kedvtelésből tartottak méheket.

Mire is használhatjuk a mézet?
A méz, mint természetes édesítő évezredek óta ismert és 

használatos. Jóval egészségesebb, mint a mesterséges, vegyi ke-
zelésekkel előállított édesítőszerek, rendkívül sokoldalúan fel-
használható élelmiszer. Számtalan a szervezet számára hasznos 
anyagot tartalmaz: vitaminokat, enzimeket, ásványi anyagokat, 
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Két úszónk is bejutott az Úszás Diákolimpia Országos Döntőjébe!

Januárban évek óta az Úszás 
Diákolimpia Megyei Döntő-
je a legfontosabb verseny a 
számunkra. Két megyében is 
képviselik úszóink iskolájukat, 
egyesületünket.

 A Somogy megyei megmé-
rettetés zajlott időben előbb, 
ahol a csurgói diákok vettek 
részt. „Első alkalommal vett 
részt a Diákolimpián Kardos 

Máté, a legfiatalabbak képvi-
seletében. Az I. korcsoportot 
Horváth Szíra és Madarász Erik 
képviselte. Madarász Milán saj-
nos betegség miatt nem tudott 
rajthoz állni. A II. korcsoport-
ban Vass Dorottya, Horváth 
Hunor és Huszics Rebeka ug-
rott medencébe. A legeredmé-
nyesebben Vass Dorottya zárta 
az egész napos versenyt, aki 

50m hátúszásban és 50m mel-
lúszásban is ezüstérmet szer-
zett. A továbbjutást érő ara-
nyérem mindkét számban csak 
tizedmásodperceken múlott.”

Zala megyében négy ver-
senyzőnk képviselte egyesüle-
tünket az Úszás Diákolimpián. 
Közülük ketten is első helyen 
végeztek, így továbbjutottak 
az országos döntőbe. Bukovics 

Rebeka (II. korcsoport) 50m 
hátúszásban, Patak Letícia 
(VI. korcsoport B) 100m mel-
lúszásban szerzett aranyérmet. 
Érmes helyen végeztek még: 
Bukovics Rebeka 50m gyors 
2.hely; Bukovics András 50m 
hátúszás 3.hely; Patak Letícia 
100m hátúszás 2.hely. Andrási 
Katalin betegség miatt az 50m 
gyors után visszalépett a ver-
senyzéstől.

Két csurgói úszó lány (Bu-
kovics Rebeka 2006, Andrási 
Zsófia 2005) került be idén a 
Dél-Dunántúli Régió (Somogy, 
Tolna, Baranya megye) Jövő 
Bajnokai keretébe.  Ez a keret-
tagság a lányoknak kötelező 
régiós felmérőket ír elő min-
den hónap első szombatján, 
amit a Magyar Úszó Szövetség 
kísér figyelemmel. Az év so-
rán több közös programon ve-
hetnek részt a régióval, illetve 
össz-régiós bajnokságon is 
lesz alkalmuk a legjobbak közt 
megmérettetni.

Február 4-én 14 egyesü-
let, közel 150 versenyzője állt 
rajthoz a 29. Kanizsa Kupán. 
Sajnos a vírusok a mi csapa-
tunkat is megtalálták, így csak 
5 fő vett részt a versenyen. 

melyek erősítik szervezetünket. Sokszor mondják, gyógyító ereje 
van: segíti az alvást, a nyugodt pihenést, támogatja a gyenge szí-
vet és védi a májat. Mai ismereteink alapján a méz közel 70-féle 
gyógy-, és fiziológiai hatással bír.

A mézzel (illetve egyéb méhészeti termékekkel) való gyógyí-
tásnak külön neve is van: ez az apiterápia. A természet eme édes 
adománya négyötödrészt glükózból és fruktózból áll, ám még így 
is fér bele mindenből, ami jó: kalcium, réz, vas, magnézium, man-
gán, foszfor, kálium, nátrium, cink és kis mennyiségben B1, B2, B3, 
B5, B6, C-vitamin. A sötétebb mézek (pl. fenyő, pitypang) gazda-
gabbak ásványi elemekben, vasban, rézben és mangánban. 

Antiszeptikus, vagyis baktériumölő hatását már rég óta ismer-
ték: a háborúk során sebek fertőtlenítésére is használták. A kö-
zépkor patikáiban már egy sereg betegség ellen kínálták. A népi 
gyógyászatban pedig szintén kihasználták már évezredek óta ezt 
az antiszeptikus hatást: fájdalomcsillapítóként és köptetőként, 
természetes antibiotikumként makacs torok-, orr- vagy fülfertő-
zés ellen, a házi patikák szerves része.  

A méz kedvezően hat az izomzat, s még a szívizomzat működé-
sére is, jót tesz az emésztésnek, ugyanis tisztítja a vért, serkenti 
a vérkeringést és vérnyomáscsökkentő hatása is ismert. Magas 
energiatartalmának köszönhetően alkalmazható a fáradtság és 

különböző betegségek leküzdésében is. Egy kiskanál mézet el-
szopogatva pedig megnyugtathatjuk a stresszes idegrendszert is, 
ugyanis beindítja a szerotonin nevű hormon termelődését. 

Szintén több tízezer éves tapasztalat, hogy a fent felsorolt jó-
tékony hatásokon túl a méz és a virágpor a férfi potenciára is ked-
vezően hat. 

Nem csak a méznek, hanem más méhészeti termékek, így a 
propolisznak is számos előnyös hatását ismerjük. A propolisz 
aktiválja a falósejteket, csökkenti a tumor sejtek növekedését, 
erősíti az immunrendszert. Antibiotikus hatása széles spektrumú. 
Számos betegség ellen kiváló eredményeket értek el használatá-
val, így például kiváló vérnyomáscsökkentő, csökkenti a kolesz-
terinszintet.

Azonban, hogy valóban ehhez a csodához, a folyékony arany-
hoz juthassunk hozzá, oda kell figyelnünk a megvásárolt méz 
eredetére.  Érdemes ezért mindig a kiváló minőségű, magyar 
termelői mézet választani. Jelenleg hazánkban megközelítőleg 
20 ezren tartanak méhet, érdekesség, hogy a méhállomány közel 
negyede két megyére – Bács-Kiskun- és Somogy – koncentrálódik. 
Térségünkben számos helyi vállalkozás foglalkozik méhészettel! 
Keressük őket bátran!

BV
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(Horváth Szíra, Huszics Rebeka, 
Vass Dorottya, Andrási Zsófia, 
Németh Dzsennifer) A 4x50m-
es gyorsváltóban is tudott in-
dulni lány csapatunk. Dobogós 
helyen nem sikerült nekik vé-
gezni, de külön dicséret jár a 
lányoknak, különösen Horváth 
Szírának, aki először úszott vál-
tóban versenyen.

Eredményeink:
1. hely: Andrási Zsófia 100m 

hát, 100m pille

2. hely: Vass Dorottya 50m 
hát; Andrási Zsófia 100m gyors

3. hely: Huszics Rebeka 50m 
pille, 50m hát; Andrási Zsófia 
100m mell, 200m vegyes

4. hely: Vass Dorottya 50m 
pille; Huszics Rebeka 50m 
gyors

5. hely: Vass Dorottya 50m 
gyors, 50m mell

6. hely: Németh Dzsennifer 
100m gyors, 100m mell, 100m 
hát

Kistérségi Teremlabdarúgó Bajnokság
Dél-Zalai Vízmű - GPC - MLSZ Kupáért

2016-2017

6. forduló
Rutin FC – Dynamic 16-0 CSTK ifi – Matchbox 0-3        Csurgó-Trans – 40 Rabló 2-3
7. forduló
CSTK ifi – Dynamic 1-6 Matchbox – 40 Rabló 0-1          Rutin FC – Csurgó-Trans 6-1
8. forduló
Rutin FC – CSTK ifi 7-1 40 Rabló – Dynamic 3-4        Csurgó-Trans – Matchbox 1-4
9. forduló
40 Rabló – Rutin FC 1-4 Dynamic – Matchbox 3-7        CSTK ifi – Csurgó-Trans 3-0
10. forduló
40 Rabló – CSTK ifi 4-0 Dynamic – Csurgó-Trans 6-5     Matchbox – Rutin FC 3-1

A hatodik forduló meglepetés nélküli eredményekkel zárult. A 
hetedik fordulóban a 40 Rabló fegyelmezett játékkal begyűjtötte 

a 3 pontot a bajnokesélyes Matchbox ellen. A nyolcadik forduló 
meglepetését  a 40 Rabló csapat veresége okozta a Dynamic el-
len. A kilencedik fordulóban eldőlt a bajnoki cím sorsa, a Rutin FC 
nagy küzdelemben legyőzte a hullámzó teljesítményt nyújtó 40 
Rablót. A záró fordulóban tét nélküli mérkőzésen a biztos ezüst 
érmes Matchbox a már bajnok, Rutin FC-t verte.

A téli terembajnokság során 6 csapat 79 nevezett játékosa 10 
fordulóban döntötte el a bajnoki cím sorsát. A mérkőzéseken 214  
gól esett.

Ha adójának 1%-val szeretné a mi egyesületünk 
munkáját támogatni, nagyon megköszönjük.
Mozdulj Csurgó Úszó Sport Egyesület
18269404-1-14

RH

Különdíjak

Gólkirály: 
Markos Péter (Matchbox) 9 gól

Legjobb mezőnyjátékos: 
Tompa István (Rutin FC)

Legjobb kapus: 
Bolla Szilárd (40 Rabló)

A bajnok csapat

Álló sor: Beke Lajos, Bódis Gábor, Györgyfalvi Károly, Tompa István, Horváth Péter, Beke Bence
Guggoló sor: Tóth Gábor, Tóth Kornél, Beke Bálint, Mangult Nándor, Pákai Gergő, Pákai Lajos, Pákai Zsolt
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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 hívo-
gatja a Mária-út mai zarándokait. Szálláshelyük a 
18. századi birtokos, Festetics György majorságának 
épületében kapott helyet.

A Történelmi Park 10 állomása országunk és váro-
sunk történelmének csomópontjait eleveníti meg 
változatos eszközökkel. Legkedveltebb a palánkvár, 
látványos bástyáival ostromra hív gyermeket és 
felnőttet egyaránt. A gyógynövénykertet végigjár-
va a régi magyar nagyasszonyok szorgalmas és 
küzdelmes életét is felidézhetjük, Török Bálint-
né Pemflinger Katalinra emlékezve. A séta végén 
pihenő- és tűzrakóhely, kemence várja a vendéget.

A zarándokszálláson 21 főt tudunk fogadni egysze-
rre. A teakonyha, étkező, mosó- és szárítóhelyiség 
mellett a lelki töltekezésre és megtisztulásra is 
lehetőséget adó közösségi tér kínálkozik. A szom-
szédos épületben levő rendezvényterem lakodal-
mak, konferenciák, céges rendezvények lebonyolí-
tására 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!


