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Beke házak

Csurgó Város ingyenesen megjelenő havilapja
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A könyv jó barát, mert 
mindig csak ad számunkra: 
élményeket, gondolatokat, 
fantázia-világot, érzéseket, 

izgalmakat, örömöt, újdonsá-
got, gazdagítja tudásunkat és 
milliónyi olyan percet, melyek 
elrepítenek a hétköznapok 

megszokottságából. Nyolcadik 
alkalommal jutott be az Eötvös 
József általános Iskola csapata 
az Olvass el! országos, olvasást 
népszerűsítő verseny döntő-
jébe. A Kaposvári Egyetemen 
megrendezett, nemzetközi ver-
senyt egy egész éves komoly, 
online felkészülés előzte meg. 
A verseny szervezői az elolva-
sandó regényeket úgy válogat-
ták össze, hogy minél közelebb 
álljanak a gyerekek világához. 
Idén különösen izgalmas, a 
fantáziát megmozgató törté-
neteket kellett a csapatoknak 
feldolgozni. 

A döntőbe jutottak felada-

tai között fő szerepet kapott 
a játékosság, melyek között 
a gyerekek színészi képessé-
geiket is kamatoztathatták.  A 
zsűri a csapatok jártasságát, 
tájékozottságát értékelte az 
elolvasott a könyvek kapcsán, 
de leginkább élményszerűség-
re törekedtek. Az első helyet 
végül a már rutinosnak számí-
tó csurgói csapat, a Tuti csajok 
szerezték meg. Gratulálunk a 
csapat tagjainak: Knapp Zsófi-
nak, Tóth Viktória Annának és 
Csonka Lottinak, valamint fel-
készítő tanáruknak, Pammerné 
Kósz Tündének.

BV

Kaslik Józsefné 2005-ben ösztöndíjat alapított tragikusan el-
hunyt lánya Kaslik Edit emlékére.

Az ösztöndíj azzal a szándékkal jött létre, hogy támogassa az 
adott évben érettségizett, és felsőoktatási intézménybe felvételt 
nyert, valamely területen tehetséges fiatal célbajutását.

Az alapító szándéka szerint az ösztöndíjat olyan tanuló nyer-
heti el, aki az eredményes középiskolai tanulmányai mellett, vala-
mely szaktárgy (szaktárgyak) területén tanulmányi versenyt nyert 
valamely művészeti ágban kiemelkedően tehetséges, vagy vala-
mely sportágban már bizonyította szorgalmát, kitartását és állan-
dó lakóhelye Csurgón van. E szempontok mellett, a tanuló szoci-
ális körülményei is szerepet játszanak az ösztöndíj odaítélésekor.

Az ösztöndíj az első diploma megszerzéséig, illetve a mester-
képzés idejére jár, amennyiben a hallgató minimum 3-as tanulmá-
nyi eredményt elér. Az ösztöndíj havi összege a tanulmányi félév 
sikeresen teljesítése esetén:

1. 3,0-3,49 tanulmányi átlag esetén 10 000Ft.
2. 3,5-4,49 tanulmányi átlag esetén 20 000Ft.
3. 4,5 tanulmányi átlag felett 30 000Ft.

A pályázatnak tartalmaznia kell
1. A tanuló adatait:
- A tanuló kézzel írt önéletrajzát
- Középiskolai tanulmányi eredményét, az érettségi eredmé-

nyét
- Tanulmányi verseny (versenyek), művészeti téren elért ered-

mények és a sport terén elért eredményeket (ha van)

2. A felsőfokú intézmény nevét (kar, szak) – ahol a tanulmányait 
elkezdi

3. A középiskolai osztályfőnök által írt jellemzés
4. A középiskola igazgatójának indoklását.
5. A család szociális helyzetének igazolását
6. Igazolást arról, hogy állandó lakása Csurgón van

(Pályázati űrlap letölthető a www.csurgo.hu honlapról, vagy 
kapható a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal portáján.)

A pályázat beadási határideje: 2018. szeptember 3. 12 óra
A pályázatot személyesen vagy postai úton a Csurgói Közös 

Önkormányzati Hivatal, 8840 Csurgó, Széchenyi tér 2. címre kell 
eljuttatni.

A beérkezett pályázatokból a Kaslik Alapítvány a Tehetséges 
Gyermekekért Kuratóriuma választja ki a támogatásra érdemes 
tanulót, akivel, mint adományozó szerződést köt.

Az ösztöndíj átadására az Őszi Fesztivál alkalmával, ünnepé-
lyes keretek között kerül sor.

Eger / Csurgó 2018. június 12.

Szőkéné Komenczi Anikó sk.
Kaslik Alapítvány a Tehetséges Gyermekekért

Kuratórium elnök

Olvass el! – országos döntőt nyertek az Eötvös Általános 
Iskola diákjai

Kaslik Edit Emlékére Alapítványi Ösztöndíj Pályázati 
Kiírása 2018.

Karriernap Csurgón 
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A pedagógusnapon, június 
első vasárnapján köszöntik a 
köznevelésben és a felsőokta-
tásban dolgozókat.

Az UNESCO és a Nemzetközi 
Munkaügyi Szervezet 1996-
ban ezen a napon fogadta el 
a pedagógusok jogairól szóló, 
150 paragrafusból álló határo-
zatot. Magyarországon 1952. 
június 7–8-án ünnepelték elő-
ször ezt a napot, s ez alkalom-
ból adták át a kiváló tanítói 
és tanári okleveleket, később 
egyes kitüntetéseket az ország 
legjobb pedagógusainak.

Csurgón 2018. június 7-én 
köszöntötték Pedagógusnap 
alkalmából azokat az óvónőket, 
tanító- és tanárnőket, valamint 
tanár urakat, akik az óvodák-
ban, iskolákban azon fáradoz-
nak, hogy a gyerekek, tanulók 
mindennapi munkáját segítsék, 
tudásukat teljesebbé tegyék, 
neveljék őket.

Az eseményen Füstös János 
Csurgó Város polgármestere 

köszönetét fejezte ki a megje-
lentek mindennapi, fáradhatat-

lan munkájukért.
Ezt követően egy perces 

néma csenddel emlékeztek 
meg azokról az elhunyt peda-
gógusokról, akik idén már nem 
ünnepelhettek együtt. Váro-
sunk hosszú évek óta kiemelt 
figyelmet fordít ezen a napon 
azokra az arany-, gyémánt-, 
vas-, rubin- és platinadiplomá-
sokra, akik nyugdíjba vonulá-
sukig lelkes formálói voltak te-
lepülésünk szellemi életének.

Ennek megfelelően díjban 
részesült Molnár Zoltánné 

nyugdíjas pedagógus, aki 65 
éve vehette át a diplomáját, Pe-
perő Gyuláné, aki ötven éve ve-
hette át a diplomáját, Sótonyi 
Lászlóné, aki ötven éve vehette 
át a diplomáját, továbbá Bánki 
József aki ugyancsak ötven éve 
vehette át a diplomáját.

Sok évtizedes munkájáért a 
Kaposvári Tankerületi Központ 
dicséretében részesült Kertai 
Tiborné tanítónő. A Kaposvári 
Tankerületi Központ dicséreté-
ben részesült Szigetiné Vindics 
Gyöngyi a Kolping Nagyváthy 
János Gimnázium, Szakgim-
názium és Szakközépiskola 
kollégiumának pedagógusa, 
továbbá Szolgálati Emlékérmet 
vehetett át Radák Lászlóné, a 
Somogy Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat Csurgói Tagin-
tézménye nyugdíjas dolgozója.

SZB

Pedagógusnap alkalmából köszöntötték Csurgó 
pedagógusait
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Peperő Gyuláné, Sótonyi Lászlóné, valamint Bánki József nyugdíjas 
pedagógusok ötven éve vehették át diplomájukat 

A Kaposvári Tankerületi Központ elismerését Kertai Tiborné, továbbá Szigetiné Vindics Gyöngyi 
vehette át, Szolgálati Emlékéremben Radák Lászlóné részesült

A TOP-5.1.2-15 - SO1-2016-
00003 „Csurgó Járási Fog-
lalkoztatási Együttműködési 
Program” elnevezésű projekt 
keretében került megrende-

zésre 2018. június 1-jén a Kar-
riernap Csurgón.

A rendezvény kiemelt célja 
volt, hogy az aktuális munka-
erő-piaci helyzetkép bemu-

tatásával az álláskeresők és a 
térség munkaerő-piaci lehető-
ségei iránt érdeklődő látogatók 
számára információkkal, állás-
helyek közvetítésével járuljon 
hozzá a foglalkoztathatóság 
esélyeinek növeléséhez, kéz-
zel fogható kapcsolat alakul-
hasson ki a cégek és a leendő 
munkavállalók között.

A Csokonai Közösség Ház-
ban a „Karriernapot” megnyi-
totta Simonné Hornyák Valéria 

a Somogy Megyei Kormány-
hivatal Foglalkoztatási Főosz-
tályának vezetője, továbbá 
köszöntőt mondott Maronics 
Gábor a Csurgói Járási Hivatal 
vezetője, valamint Füstös Já-
nos polgármester is.

A rendezvényen 14 csurgói, 
valamint Somogy megyei és 
Zala megyei munkáltató jelent 
meg 20 munkakörhöz kapcso-
lódó állásajánlattal.

WWW.FACEBOOK.COM/SMKH.SMKH.7
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Karriernap Csurgón 

Vasdiplomás tanítónő

Vasdiplomában részesült az idén Molnár Zoltánné Tamás 
Mária tanítónő, aki 65 évvel ezelőtt szerzett képesítést a Dom-
bóvári Tanítóképzőben. Mindvégig Csurgón tanított. Őt és az öt-
ven éve végzetteket, Sótonyi Lászlónét, Peperő Gyulánét, Bánki 
Józsefet arany oklevelük megszerzése alkalmával köszöntötte 
Füstös János polgármester és az intézményfenntartó képvi-
selője a nagyszabású csurgói pedagógusnapon.

                                                                                                          H. J.
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Foglalkoztatási fórum várta a munkáltatókat

Éves nagyszabású rendezvé-
nyét tartotta június 1-én pén-
teken a helyi paktum Csurgón 
a Csokonai Közösségi Házban. 

Az esemény igen komplexre 
sikerült, mert foglalkoztatási 
fórum, irányító csoport ülés és 
a Somogy Megyei Paktum köz-

reműködésével egy Karriernap 
is megvalósult ez alkalomból. 
A megnyitó alkalmából a So-
mogy Megyei Foglalkoztatási 

Főosztály vezetője Simonné 
Hornyák Valéria, a Csurgói Já-
rás vezetője Maronics Gábor és 
a város polgármestere Füstös 
János is köszöntötte a résztve-
vőket. Az állásbörzén a kis helyi 
vállalkozások mellett nagyobb 
Somogy és Zala megyei cégek 
is várták az álláskeresőket, va-
lamint a helyi paktum iroda is 
képviseltette magát. A párhu-
zamosan zajló foglalkoztatási 
fórum és irányító csoport ren-
dezvényen pedig a munkálta-
tók számára tartottak hasznos 
előadásokat a megyei és helyi 
paktum, a Családtámogatási és 
Társadalombiztosítási Főosz-
tály osztályvezetője és munka-
társa, valamint külső szakértők 
bevonásával. A rendezvény 10 
órától kora délutánig várta az 
érdeklődőket.

LSZ

A magyar hősökre emléke-
zett Csurgó 2018. május 27-én. 
A Világháborús emlékműnél 
Simon Mihály önkormányzati 
képviselő, igazgató megemlé-
kező beszédében a háborúban 
elesett hőseinket méltatta. Az 
eseményen közreműködött ver-
sekkel a Csurgói Eötvös József 
Általános Iskola diákjai, énekek-
kel az Őszirózsa Nyugdíjas Klub. 
A megemlékezés koszorúzással 
zárult.

SZB

2018. június 3-án Trianonra 
emlékezett Csurgó. Az ünne-
pélyes zászlófelvonást követő-
en Füstös János Csurgó Város 
polgármestere mondott meg-
emlékező beszédet. Az ünnepi 
műsorban Németh Istvánné a 
Csokonai Irodalmi Kör tagja, 
Tratnyek Sára, Decsi Richárd, 
Decsi Csaba valamint az Over-
tones Alapfokú Művészeti Isko-
la működtek közre. A megemlé-
kezés koszorúzással zárult.

SZB

KUPAKGYŰJTÉS

Termő Hanna Virág Cerebrális parézissel, súlyos 
oxigénhiánnyal született Pogányszentpéteri kislány részére 

KUPAKGYŰJTÉSBE kezdtünk
KIZÁRÓLAG ÁSVÁNYVÍZES ÉS ÜDÍTŐS KUPAKOKAT TUDUNK 

ELFOGADNI!!!
Kérünk mindenkit segítsük a családot!

A kupakokat a Családsegítő Szolgálatnál 
( Csurgó, Kossuth u.1. tel.: 82/472-432) adhatják le!

Köszönjük szépen!

A magyar hősökre 
emlékezett Csurgó
május 27-én

Trianonra emlékezett 
Csurgó június 3-án

Segítsünk együtt Termő Hanna Virágnak!
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A Csurgói Szív 
Egyesület szervezésé-
ben június 23-án, dé-
lelőtt 10 órakor indult 
az Egészségügyi Cent-
rum elöl az a hosszú 
kerékpáros karaván, 
mely a Zis-tóra tartott. 
Az egészséges élet-
mód jegyében szerve-
zett piknikre közel 60 
egyesületi és pártoló 
tag jelezte a részvé-
telét. A meghívottak 

komolyan vették a 
kerékpáros érkezést, 
hiszen a város polgár-
mestere, Füstös János 
és családja egészen 
Gyékényestől a Zi-tóig 
és vissza is kerekezett.

Elsőként Vargáné 

Hegedűs Magdolna 
elnök köszöntötte a 
megjelenteket, külön 
kiemelve, hogy a ren-
dezvényt megtisztelte 
jelenlétével a Nagya-
tádi Szív Egyesület ve-
zetősége és tagsága is.

Az elnök rövid be-
számolójában az új 
tagoknak bemutatta 
az egyesület vezetősé-
gét, kitért a már meg-
valósult eseményekre, 

majd ismertetve az 
egyesület pénzügyi 
helyzetét, a következő 
év rendezvényeinek 
összeállításához kérte 
a tagság javaslatait.

Ezt követően a Csur-
gói Egészségfejleszté-

si Iroda vezetője, Tóth 
Richárd mutatta be az 
áprilisban megalakult 
új intézmény munka-
társait, tevékenységét 
és szolgáltatásait.

Mester Katalin, az 
EFI dietetikusa: Az 
egészséges táplál-
kozás és folyadékfo-
gyasztás fontosságá-
ról időskorban címmel 
tartott széleskörű 
ismereteket nyújtó 

előadást.
Majd Balogh Vero-

nika gyógytestnevelő, 
tréner: Az altest rejtett 
izmainak szerepe té-
mában adott át hasz-
nos információkat és 
tanácsokat az érdek-

lődve figyelő hallgató-
ságnak.

Az előadások után 
a kellemesen napos 
időben Balogh Ve-
ronika irányításával 
kényelmes tempójú 
gerinctorna gyakor-
latokkal mozgathat-
ták meg tagjaikat a 
résztvevők. A délelőtt 
folyamán továbbá a 
résztvevőknek folya-
matosan lehetőségük 
volt vérnyomás, vér-
cukor és testzsír szint 
vizsgálatra, valamint 
állapotfelméretésre is.

Pontosan ebédidő-
re készült el a nagy 
bogrács pincepörkölt 
Pádár Zsolt fakanala 
alatt, melyet a friss 
levegőn megéhezett 
tagság jó étvággyal fo-
gyasztott el. 

A szívélyes, bará-
ti hangulatú együtt 
lét és a közösségben 
lefolytatott jóízű be-
szélgetések a mozgás 
mellett nem csak a 
test, hanem a élek erő-
södését és épülését is 
szolgálták.

A rendezvény meg-
valósítást a jó cél ér-
dekében szponzorok 
is segítették. Köszönet 
illeti a Solanum Kft.-t, 
Szabóék Húsboltját, a 
Csapó Zöldség-Gyü-
mölcs Kereskedést, 
valamint a Berkics 
Pékséget, hogy ado-
mányaikkal hozzájá-
rultak a rendezvény 
sikeréhez.                    VHM

Ádámné Szentkirályi Jolán 
neve nem ismeretlen a csurgói-
ak körében, hiszen mint amatőr 
festőművész évek óta alkot, 
fest, rajzol. Ez évben immár har-
madjára kapott felkérést, hogy 
alkotásait a Rinyamenti Amatőr 
Alkotók Tárlatán, a szakértő zsű-
ri és a műkedvelő közönség elé 
tárja. 

2018. május 25-én, a Nagya-
tádi Kulturális és Sport Köz-
pontban Országh László, nagya-
tádi kötődésű festőművész, 
nyugalmazott egyetemi tanár 
nyitotta meg azt a kiállítást, 
melyen a szakavatott zsűrizés 
után, Ádámné Szentkirályi Jolán 
mindhárom beadott képe kiállí-
tásra került.

A Naplemente 3. akvarell, a 
Fák a dombokon olajfestmény, 
és az Erdei út című tollrajza 
egyaránt elnyerte a magas szín-
vonalon bírálók tetszését.

Mivel az alkotó munkái az 
idei alkalommal együtt már há-
romszor voltak zsűrizve, ezért 
jogosultságot nyert arra, hogy a 
munkáit, mint amatőr festőmű-
vész a nagyközönségnek is áru-
síthassa. 

VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA

Varga László a Kaposvári 
Római Katolikus Egyházmegye 
püspöke 2018. június 23. ha-
tállyal Göndics János csurgói 
helyettes esperest, plébánost 
az újjászervezett Segesdi Espe-
resi Kerület esperesévé nevezte 
ki.                                                                    HJ

Bódis József, a Pécsi Tudo-
mányegyetem korábbi rektora, 
a Magyar Rektori Konferencia 
elnöke került a magyar közok-
tatás élére. Az új államtitkár 

Csurgón született, a Basakúti 
utcában nőtt fel, itt végezte 
általános- és középiskolai ta-
nulmányait. A Csokonai Vitéz 
Mihály Gimnáziumban érettsé-

gizett 1971-ben. Azóta is szo-
ros kapcsolatot tart szülőváro-
sával és egykori iskolájával, a 
rendezvényeikre rendszeresen 
hazajár.                                          HJ

Somogyi államtitkár a magyar közoktatás élén

Szív Egyesületi egészségnap és 
piknik a Zis-tón

Csurgói festőművész 
képei a Rinyamenti 
Amatőr Alkotók 
Tárlatán

Göndics János 
plébános úr esperesi 
kinevezése

A résztvevők érdeklődve hallgattak minden előadást

 Kortól függetlenül jó kedvvel mozgott mindenki a zenés tornán
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Minden korban különös jelentőséggel 
bírt, ha valaki csokonais diáknak vallhatta 
magát. De rangot jelentett, s jelent ebben 
az intézményben tanítani is… Június első 
szombatján találkozóra jöttek az öregdi-
ákok a szeretett csurgói Alma Materba. A 
református gimnázium dísztermét átjárta 
a szeretet tüze, melyet Bátky Dávid refor-
mátus lelkész igeolvasása méginkább erő-
sített mindannyiunkban.

Füstösné Ábrahám Judit, igazgató be-
szélt az 1993-ról, amikor az iskola újra 
egyházi kézbe került. Szólt a 2003 őszé-
től működő általános iskola tagozatról, a 
2010-11-as tanévben indult kézlabdaosz-
tályról. Kiemelte a tehetséggondozást, a 

horvát-magyar pályázat kapcsán pedig a 
tánc, zeneművészet, tudomány és sport te-
rén való együttműködést. Megemlítve a 75 
év után megvalósuló legnagyobb beruhá-
zást is, és hogy mennyire fontosnak tartják 
az öregdiákokkal való kapcsolattartást, azt, 
hogy a csokonais nagy család évről évre 
összegyűljön.

Az iskolában folyó minőségi munkát a 
versenyeken elért eredmények bizonyít-
ják, erről Telkes Zsoltné, tanárnő adott 
részletes tájékoztatást. (Füstös János 7. 
osztályos tanuló Az első oskola címmel 
tartott ismertetést az ősi épület történeté-
ről kedveskedve az öregdiákoknak.)

Ebben az évben Fliszár Máriát, a nagy-

kanizsai Dorottya Kórház reumatológus 
főorvosát és Papp Ferencet, a Hevesi Sán-
dor Művelődési Központ nyugalmazott 
igazgatóját kérték fel, hogy beszéljenek 
munkájukól, és arról, hogy mit jelentett 
számukra csurgói gimnazistának lenni. El-
mondták: olyan lelki többletet nyújtott az 
„oskola” amelyek meghatározták későbbi 
életüket. A találkozón részt vett Czeiner 
Zsolt, aki 1955-ben érettségizett Csurgón, 
és szülei is itt tanítottak. Az 1956-os for-
radalom után került Svájcba, ott szerezte 
meg az erdőmérnöki diplomát; évtizede-
kig állt a természet szolgálatában.

Vasarsdy Imre, néhai református lelkész 
verssel fejezte ki ragaszkodását az ősi is-
kolához:

”Bármerre járunk, jegyeid hordozzuk, 
hogy túlélhess sok-sok, gondterhes időt,

Istenünk, adj ez ősi iskolának Dicső múlt 
után még szebb jövőt.”

Németh Julianna, elnök bemutatta a 
Somogyiak Baráti Körének tevékenységét, 
majd Fodor Andrást idézve mondta: a múló 
idő egyetlen jutalma, az összetartozás.

Horváth József megkondította a Taná-
rok harangját.

CSVMRG.HU
Gamos Adrienn cikke a 

Somogyi Hírlapban

A világháború végén, 1918. június 10-
én az olaszok által elsüllyesztett 20 000 
tonnás „Szent István” csatahajó tábori 
lelkésze Sági József volt. A Moson megyei 
Köpcsényben született 1881-ben. 1905-
ben szentelték pappá. 1905-ben Szentgá-
lon, 1906-ban Csóton, 1907-ben Enyingen 
volt káplán, 1908-tól Kaposváron hitok-
tató és kórházi lelkész. 1911-től haditen-
gerészeti lelkész lett. Több kitüntetésben 
részesült. 1918 novemberétől alesperes- 

plébános volt.
1919. január 

1-jével lett római 
katolikus hitoktató 
a csurgói reformá-
tus gimnáziumban 
és a tanítóképző 
intézetben. 1920-
ban adminisztrátor, 
majd 1921-ben plé-
bános lett Városlő-

dön. 1932-től helyettes esperes, 1930-tól 
esperes. 1940-ben halt meg.

Schlegel Oszkár, akinek apja, nagyap-
ja csurgói állomásfőnök volt, 1995-ben 
küldött levelében emlékezett meg róla: 
„Nekünk tanítványainak egyik hittanórán 
elmesélte hajójának tragédiáját. A hajó-
raj, melynek egysége volt a Szent István 
is, június 9-én este indult Polából azzal a 
feladattal, hogy csatlakozzék a Horthy pa-
rancsnoksága alatt már korábban elindult, 

és Dubrovnik közelében várakozó hajó-
rajhoz, majd azzal egyesülve törjenek ki 
az Otrantoi szoroson keresztül a Földközi 
tengerre. A Szent István hajót ebben az út-
jában június 10-én hajnali 3 és 4 óra között 
érte a végzetes támadás, és két torpedótól 
találva reggel 7 óra körül elsüllyedt. Sági 
József a legénységgel együtt a süllyedő 
hajóról a tengerbe vetette magát, honnan 
a hajóraj mási nagy egysége, a Tegethoff 
mentette ki. A Szent István elsüllyedésével 
Horthy kitörési kísérlete meghíúsult.”

A 20 000 tonnás Szent István csatahajó 
egyike volt az osztrák- magyar hadiflot-
ta egyik legnagyobb egysége. Fiumében 
épült, és 1914 januárjában bocsátották 
vízre. Ma 60 méter mélyen fekszik a ten-
gerfenéken. Évekig keresték, míg a kö-
zelmúltban találták meg. Legénységének 
létszáma 1046 fő volt, a tragédia áldozata-
inak a száma meghaladta a százat.

HJ

Öregdiák találkozó

A csurgói vallástanár volt a száz éve elsüllyesztett 
csatahajó lelkésze
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A kérdés megválaszolásá-
nak igénye régóta napirenden 
van a csurgóiak körében. A hi-
teles választ most sem tudjuk 
teljesen kibogozni, de a tóról 
és annak környezetéről, a róla 
gondoskodó Zis-tóért Szaba-
didős Egyesületről sok min-
dent megtudhatunk Dingó Já-
nostól, az egyesület elnökétől.

Azt hiteles forrásokból tud-
juk, hogy ezen a helyen már év-
századok óta volt egy mocsaras 
tó, melyet a régi időkben ken-
deráztatásra használtak, majd 
kissé feledésbe merült ez a 
hely.

Mikor és hogyan kezdődött a 
tó és környékének újjászüle-
tése?
- A történések gyökerei 1986-
ig nyúlnak vissza, mikor az 
akkor még a frissen alakult 
Is-tóért Egyesület tagjai újra 
felfedezték a tavat, elkezdtek 
ide horgászni járni, és neki lát-
tak kitisztítani a tó körüli fás, 
bokros részeket.

Ekkor a földhivatalnál még 
mocsárként volt jegyezve a 
terület, melyet aztán Csurgó 
Város Önkormányzata kárpót-

lási jegyen vett meg 1996-ban. 
Ezután az önkormányzat, mint 
tulajdonos egy rekreációs célú 
pályázatot adott be, mellyel 9 
millió forintot nyert el.

1999. november 18-án újjá 
alakítottuk az addigi egye-
sületet, Zis-tóért Szabadidős 
Egyesület néven, mely 2000. 
március 6. óta közhasznú egye-
sületként működik.

Mindezek után az egyesület 
tagjai folyamatosan kezdték 
rendbe tenni a környezetet. 
Öreg fákat vágtak ki, kökény és 
bodza bokrokat irtottak. Telje-
sen leeresztették a tó iszapos 
vizét. A 2000-es év rendkívü-
li csapadékos időjárása aztán 
teljesen friss eső és talajvízzel 
töltötte fel a tó medrét.

Hány tagja van az egyesület-
nek jelenleg? Miből tartjátok 
fenn magatokat?
- Az egyesület taglétszáma je-
lenleg 50 fő körül alakul. Jelké-
pesen tagdíjként évi 200 forin-
tot fizetünk be. Működésünk és 
fejlesztéseink alapját a sikeres 
NEÁ-s pályázatok biztosítják.

Milyen napjainkban a létesít-

mény kihasználtsága?
- A tavalyi évben 47 rendez-
vény volt a Zis-tónál, melyeken 
3652 fő vett részt. Ebben az 
évben eddig 40 megvalósult 
és már lefoglalt rendezvénnyel 
számolunk.

Istó vagy Zis-tó? Mi a válaszod 
erre a fontos kérdésre?
- Az biztos, hogy a hely eredeti 
neve Istó. A Zis-tó elnevezés a 
szájhagyomány alapján onnan 
ered, hogy egy István nevű 
gazda, a leapadt tó medrében 
paprikát termesztett. Mikor az-
zal dicsekedett, hogy neki saját 
tava van, akkor megkérdezték 

tőle, hogy: E-zis-tó?

Úgy tudom, hogy a tóban halak 
is vannak, és horgászni is le-
het. Ha bedobjuk a horgot, mi 
akadhat rá?
- Igen, 3000 forintos napijegy-
gyel lehet horgászni és a kifo-
gott hal el is vihető. Mivel a víz
planktonokban rendkívül gaz-
dag így a főként pontyból, 
amurból, kárászból és törpe-
harcsából álló halállomány is 
szépen fejlődik benne.

Jó látni, hogy a tó és a körülöt-
te lévő épített és természeti 
környezet folyamatosan épül, 
szépül. Bizonyára vannak még 
további terveitek és elképze-
léseitek is.
- Az önkormányzattal közösen 
beadtuk és meg is nyertünk 
egy pályázatot a tóhoz vezető 
szilárd burkolatú útra, melynek 
őszre várható a megvalósítása.

További terveink között sze-
repel az épületek közötti tér és 
a tó megvilágításának kiépíté-
se.

Mivel igény lenne rá, ezért 
egy mini kemping felépítésé-
ben is gondolkodunk. Olyan 
5 szobás, fürdőszobás, fedett 
szálláshely kialakítást képzel-
tük el, melyben lehetőség len-
ne akár gyermektáborok meg-
szervezésére is.

A tavon átívelően egy kb. 80 
cm széles fahidat szeretnénk 
még a jövőben megépíttetni, s 
a túlsó parton egy kis főző és 
kempingező helyet kialakítani, 
ahol akár családi, baráti tár-
saságok is kellemesen együtt 
tudnak akár horgászni, főzni és 
pihenni is.

VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA

Istó vagy Zis-tó?

AKTUÁLIS

Dingó János egyesületi elnök 
a főként önkéntes munkákból 

épült kemence előtt

Az E.ON Dél-dunántúli 
Áramhálózati Zrt. tájékoztatása 
alapján hálózat korszerűsítési 
munkálatok miatt az alábbi fo-
gyasztási helyeken lesz áram-

szünet 2018. 07.10. -én 08:00 
órától várhatóan 15:30 óráig.

Csurgó Rákóczi utca 92-116, 
63-87, Johanniták tere teljes 
területén, Szentlélek Templom, 

Béke utca 61.
A szolgáltatás átmeneti szü-

neteltetése miatt megértését 
kérjük!

Csurgó, 2018.06.20.

Tóth Sándor sk.
irodavezető

Hirdetmény - átmeneti áramszünet
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A mai Nagyváthy, egykor Szentai utca 
Csurgó legrégebbi utcái közé tartozik. A 
Szentlélek templomtól, mint ősi központ-
tól Szenta felé induló út mellé szívesen 
települtek az emberek, hiszen innét akár 
gyalogszerrel, akár szekerekkel hamar el-
érhették az utca végi dűlőkben lévő közsé-
gi földjeiket.

Az utca lakóit tekintve a legrégebbi 
csurgói családokból állt, ugyanis a régi 
adókönyvekben és községi számadások-
ban is főként a Belovári, Szentkirályi, Var-
ga, Szukics, Bosznai, Beke és Peti-Peterdi 
neveket olvashatjuk. 

A Nagyváthy utca 24. és 11. számú há-
zakat építtető Szukics és Beke családokról 
is már az 1700-as évektől találunk adózói 
adatokat.

Az óvárosi, Szentai (ma Nagyváthy) ut-
cai Beke József feltehetőleg az 1880-as 
évek közepén vette feleségül a szintén 
utcabeli Szukics Annát. Akkor már minden 
valószínűség szerint ott laktak a mai 24. 
szám alatti házban. Házasságukból 2 fiú 
született. 1886-ban Ferenc, és 1897-ben 
József.

A család ősi háza az akkori kor paraszti 
építési szokásai szerint, utcára merőleges 
nyeregtetővel, szoba-konyha-szoba, hár-
mas osztással, vert agyag, döngölt falak-
kal készült el. Érdekessége, hogy belső 
mennyezetének gerendázata kézi erővel, 
fejszével került megmunkálásra, és mes-
tergerendájában az 1847-es évszám sze-
repel. A konyhában és a hátsó, a család 
által hétköznapokon használt szobában 
nagy, búbos kemence adta a meleget.

Kisméretű ablakai rácsos osztással bi-

zonyára egy óvárosi asztalosmesternél 
készültek el.  

Az idősebb fiú, Ferenc 1902-es nősülé-
se után hamar kirepült a családi fészekből. 
Így öccse, József maradt otthon, aki szintén 
megnősült. Majd Beke József és Horváth 
Katalin házasságából 6 gyermek született. 
Rózsa, Katalin, Mária, József, Margit és Ist-
ván. Közülük az elsőként született Rózsa 
élt legtovább, és egészen 95 éves korában 
bekövetkezett haláláig, 2018 januárjáig élt 
az ősi házban.

A másik ősi Beke ház története az 1900-
as évek elején kezdődött el, mikor is Beke 
Ferenc 1902-ben feleségül vette a po-
gányszentpéteri Takács Katalint. Ekkor 

Házak és lakóik - Az Óvárosi Beke házak

Nagyváthy utca 24. Nagyváthy utca 11.

Beke Ferenc és családja 1910-ben

Beke József leányaival, 
Katalinnal és Rózsával

Beke Józsefné Horváth Katalin
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vásárolták meg a mai Nagyváthy utca 11. 
szám alatti telket, egy rajta lévő kis házzal. 
Házasságukból ezután született Rozália, 
1903-ban, és Ferenc 1905-ben. 

Az 1910-es évek elején építették a 
máig is álló családi házukat. A polgároso-
dó paraszti stílus jegyeit mutató ház már 
az utcával párhuzamosan, úgynevezett 
fordítottan, tégla falazattal, cserépfedél-
lel épült fel. Belső elosztását tekintve egy 
nagy előszobát, belőle nyílóan 3 szobát, 
konyhát és kamarát foglalt magába. 

A nagyméretű ablakok szintén a pol-
gárházak mintájára, alul kettő, felül egy 
szárnnyal kerültek beépítésre. A visszaem-
lékezők szerint az ablakok körül díszes pa-
raszt barokk stukkó díszek voltak, melyek 
az 1970-es évek kőporos felújítása során 
tűntek el végleg.

A középparaszti család nagy szorgalom-
mal gazdálkodott. Szőlőt és erdőt művel-
tek, takarmánynövényeket vetettek, álla-
tokat tartottak. 1915-ben építtették fel 
a 6 állatnak is helyet adó nagy istállót és 
pajtát. 

Beke Ferencnek a Meller urasággal 
egyidőben, az 1930-as években már saját 

cséplőgépe volt, mellyel bércséplést is 
vállalt.

Az első világháború vérzivatara hadba 
szólította mindkét Beke fivért. Valóságos 
csoda, hogy a szerb harcterekről Ferenc és 
József is szerencsésen, épségben hazatért.

Míg az első világégés megkímélte a csa-
ládot, addig a második világháborúban Fe-

renc és felesége elvesztették fiukat, a 40 
éves, 3 gyermekes ifjabb Beke Ferencet.

A háború után újabb nehézségek adód-
tak. A termelőszövetkezetbe való kötelező 
beléptetés szinte mindenétől megfosztot-
ta a két családot. A kevéske megmaradt 
állatra és terményre a beszolgáltatás csa-
pott le, olyannyira, hogy a 66 éves Beke 
Ferencet és feleségét kuláklistára is tették, 
és 1952-ben Kaposváron, majd Budapes-
ten a rabkórházba be is börtönözték.

A 11. számú ház udvarán az 1980-as 
évek elejéig állt Csurgó legöregebb tölgy-
fája, melyet a ház utolsó Beke családbeli 
lakójával, a fa alatt ülő Varga Istvánné Beke 
Rozáliával Csurgói Máté Lajos festőművész 
is megörökített az Öreg tölgy című festmé-
nyén.

A Beke házakat építtető és lakó mindkét 
Beke testvér szép, tisztes öregkort ért meg. 
Ferenc 73, míg öccse József 88 évet élt. Jó-
zsef egy unokája, Ferenc dédunokái máig 
itt élnek Csurgón. Féltve őrizve apáik 100 
éves fényképeit és szerető emlékét.

      VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA
A második világháborúban elhunyt 

ifjabb Beke Ferenc

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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Tizenkét hónap-tizenkét alkotó

A 12-hónap-12 alkotó című 
naptárban az jelent meg, hogy 
már gyermek kora óta Csurgón 
él. Itt is született?
- Igen. Itt születtem. Az anyai 
nagyszüleim, ugyan nem eb-
ben a házban, de ezen a helyen 
éltek. Akkor még Somssich Pál 
utcának nevezték. Ez volt a 98. 
–as házszám. Megőriztük a ház-
számtáblát is, de valahol elke-
veredett, amikor építkeztünk.

A szüleinek mi volt a foglalko-
zása?
- Anyu itthon volt, mert öten 
voltunk testvérek, ez adott neki 
elég munkát. Apu pedig a Mel-
ler kastély melletti kertészet-

ben dolgozott. Utána került 
a tejüzembe, onnan is ment 
nyugdíjba. 

Az öt testvér hogy élte a min-
dennapjait? Milyen volt a gye-
rekkora?
- Hárman voltunk lányok és két 
fiú. A fiúk ikrek voltak. Az egyik 
lányomnál ez öröklődött is. 
Nagyon sokat játszottunk. Min-
dig itt, nálunk gyűltünk össze, 
a környék gyerekeivel együtt. 
Esténként alig tudtak beimádni 
minket. 

A kézügyessége már gyerekko-
rában megmutatkozott? 
- Igen. Anyutól nagyon sok 

mindent ellestem, tanultam. Ő 
nagyon sokat kötött. 

Akkor volt követendő példa.
- Igen. Mind az ötünknek volt 
kézügyessége. Van közülünk, 
aki fest, de a kötés, horgolás 
mindannyiunknak jól ment. 
Gondolom örököltük.

Mi volt a foglalkozása mielőtt 
nyugdíjba ment?
- Dolgoztam a Tejüzemben, 
utána a Faktorban, amíg meg 
nem szűnt, aztán a Reformá-
tus Gimnáziumban voltam 
takarítónő. 2005-ben sajnos 
egy súlyos betegség miatt le-
százalékoltak, akkor mentem 
előnyugdíjba, majd mikor a 62. 
életévemet betöltöttem, let-
tem nyugdíjas. 

Mik azok, a kézműves techni-
kák, amikkel megismerkedett 
az évek folyamán?
- Én mindenfélét kipróbáltam, 
amit csak lehetett. Emlékszem 
rá, Bukovszki tanító néni ké-
zimunka szakkört vezetett, és 
legelőször zoknit akart velem 
köttetni… az atya úr Istennek 
nem tudtam megcsinálni…
ott hagytam az egészet. Utána 
kezdtem el hímezni…az már 
sokkal jobban ment. Aztán 
a keresztszemes hímzésből 
csináltam sokat, majd subát, 
makramé virágtartókat…Úgy 
voltam vele, ha megláttam va-
lamit, rögtön meg akartam csi-
nálni. Hímeztem én kalocsait, 
karádit, szűrt…a vagdalásos és 
rátétes terítőt is megpróbál-
tam…addig nem hagytam abba, 
amíg nem sikerült…

A gobelin technikával mikor 
ismerkedett meg?
- 1992-ben műtöttek gerinc 
sérvvel. Akkor nagyon sokat 
jártam Nagyatádra, a kórházba. 
Ilyekor a kézimunka bolt előtt 

A város 2018-as naptárában, felsorakoznak Csurgó és térsége alkotói, kikre méltán 
lehetünk büszkék. Sorozatunkban bemutatjuk a hónap alkotóit. Júniusban Tihanyi Árpádné, 
Kati néni gobelin képeit csodálhattuk meg a Történelmi Parkban megrendezett kiállításon.

A gobelinhímzés egy szövéstechnikát utánzó kézimunka, amely tulajdonképpen a keresztöltés 

balról jobbra dőlő felét használja alapöltésként.  A gobelinhímzés-technika a 19. századi Fran-

ciaországban alakult ki. A szövőipar fejlődése miatt, valamint kereslet hiányában abbahagyták 

a nagyméretű és munkaigényes falikárpitok szövését a takácsok, de a nagypolgári és kispolgári 

igények kielégítésére a kézimunka új ága született meg belőle. Az aprólékos, sok türelmet igénylő 

tevékenység, sok háziasszony kedvence lett. 

„...Nem tudjuk, hogy az utókor hogyan értékeli a munkánkat"
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mentem el mindig. Itt láttam 
meg az első képeket. Annyi-
ra megtetszettek, hogy én ezt 
rögtön meg akartam csinálni...

Volt, akitől tanult?
- Nem, mindent magamtól csi-
náltam… Annyira, hogy sok-
szor nem is az előírt színekkel 
dolgoztam, hanem saját él-
ményből. A saját elképzelése-
imet próbáltam megvalósítani, 
igyekeztem olyan színeket vá-
lasztani, ami a valóságot adja 
vissza. A valóságban látott, 
megtapasztalt természet szí-
neit. Én jobban szerettem így. 

Ezek szerint nagyon szereti a 
körülöttünk levő természe-
tet…

- Igen, régebben sokat sétál-
tam, manapság már inkább 
csak szemlélődöm, nézelődöm. 
A virágokat is nagyon szere-
tem, de hát ezek gondozása is 
nehéz már. Nem nagyon moz-
dulok ki…vagy a kertben va-

gyok, vagy kézimunkázok.

Milyen alapokat választ? Mi a 
képeinek a fő témája?
- Mindegyik tetszik…Különö-
sen szeretem a tájképeket, az 
alpesi, havas tájakat, vízesése-
ket, de ugyanígy szeretem a vi-
rágokat, csendéleteket is. Egy-
szer egy cicát ábrázoló alapot 
láttam meg a bolt kirakatában, 
olyan szép, olyan élethű volt, 
hogy azonnal megvettem, mert 
úgy éreztem ezt meg kell csi-
nálnom. Mikor mentem legkö-
zelebb, akkor meg ott volt az a 
kutya…ezek mind szerepeltek a 
kiállításon is. Aztán jöttek sor-
ba…nem lehetett abbahagyni…

Mennyi időbe telik, egy átla-
gos méretű gobelin kép elké-
szítése?
- Hát ez attól függ…volt, hogy 
egy kisebb méretű képet, egy 
este alatt elkészítettem, mert 
nem tudtam letenni…és, hát 
általában éjszaka készültek, 
hiszen napközben, a munka, 
a család, a nagy kert mellett, 
nem lehetett ezt csinálni. De 
annak ellenére, hogy estére 
már nagyon elfáradtam, min-
dig nekiálltam, mert hát hiába 
kellett miatta ébren maradni, 
mindig feltöltött, megnyugta-
tott. Volt, hogy annyira belefe-
ledkeztem, hogy egyszer csak 
azt vettem észre, hogy hajnali 
két óra van, mindjárt fel kell 
kelni, és én még nem aludtam! 
Kereten dolgoztam, nekem így 
könnyebb volt. Fonalból pró-

báltam a jobb minőségű, kül-
földit választani, hiszen ezzel 
fényesebb, egyenletesebb lett 
a képek összhatása. Akkor még 
2-300 forintért meg lehetett 
venni az alapokat, most már 
nagyon drága hobby a gobeli-
nezés. 

Mikor a harmadik gyermekem 
születése előtt a kórházban 
töltöttem két hetet, én is ki-
próbáltam a gobelinezést, 
hogy hamarabb teljen az idő…
Én is nehezen tudtam abba-
hagyni, alig vártam, hogy ké-
szen legyek vele. 
- Én hímeztem akkor, amikor 
terhes voltam a második gyere-
kemmel. 8 hónapos terhes vol-
tam, egy hétig feküdtem a kór-
házban. Aztán amikor elfolyt a 
magzatvíz, levittek a szülőszo-
bára, de nem volt semmi fájá-
som. Nekiálltam a szülőszobán 
is hímezni…Mikor megállt az 
orvos az ágyam végében, meg-

látta, hogy mit csinálok,  ösz-
szecsapta a kezét,  és kifakadt: 
Istenem, engem szüléshez hív-
tak, és maga itt kézimunkázik? 

A gyerekei örökölték az Ön te-
hetségét?
- Két lányom van, Tünde az, aki 
inkább örökölte a kézügyessé-
gemet. A másik lányom, Kati, 
inkább a számok világában él, 
könyvelő lett. 

Egy gobelin kivarrásával, még 
nem fejeződik be a munka.
- Igen, az elkészült gobelineket 
be kell keretezni, üvegezni…
én Nagykanizsára, egy Müller 
nevű képkeretező házaspár-
hoz, aztán később  az utódjá-
hoz vittem keretezni a képeket. 
Nagyon szépen dolgoztak.

Az elkészült képeknek mi lett 
a sorsa?
- Én egyet sem adtam el, de na-
gyon sokat elajándékoztam. 

Nem vált meg nehezen a ki-
varrt képektől?
- De, nehezen… de mindig volt 
alkalom az ajándékozásra… 
születésnap, névnap, balla-
gás…Úgy érzem jó helyre ke-
rültek. Van, amire már nem is 
emlékszem, hogy kinek adtam.

A kiállításon gyerekeknek ké-
szült munkák is láthatók.

- Igen, ezek kívánságra készül-
tek. Főként az unokáimnak. 
Megmutatják, mit szeretnének, 
és én aztán magamtól alakí-
tom…készítettem gyümölcsö-
ket, de gyékényből font kosár-
kákat is, vagy éppen kukorica 
csumából használati tárgyakat. 
A maradék fonalakból lábtör-
lőt, szőnyeget…

Szerepelt már a munkáival ki-

   F
oT

Ó:
 SZ

AB
Ó 

BA
LÁ

ZS

   F
oT

Ó:
 SZ

AB
Ó 

BA
LÁ

ZS

   F
oT

Ó:
 SZ

AB
Ó 

BA
LÁ

ZS



Csurgó és Környéke • 2018 JÚNIUS

12

INTERJÚ

állításon?
- A gobelinekkel nem, de a 
hímzéseimet már kiállították 
egyszer, amikor még működött 
Csurgón egy kézimunka szak-
kör, a mostani Kormányablak 
helyén. Hetente egyszer ta-
lálkoztunk. Beszélgettünk és 
persze kézimunkáztunk.  Az ott 
elkészített munkákat egyszer 
kiállították. 

Milyen érzések töltötték el, 
amikor felkérték a naptárban 
való szereplésre és a kiállítás-
ra? 
- Hát nem is számítottam rá, 

nem nagyon szeretek szerepel-
ni…de nagyon jól esett a felké-
rés. Nagyon tetszett a kiállítá-
son Füstös Dezsőné megnyitó 
beszéde…

Amikor válogatta össze a ki-
állítása képeit látta–e a múlt 
hibáit?
- Igen! De hát így tanultam…
képről képre tökéletesedett a 
technika, a saját hibáimból ta-
nultam. Minél többet gyakorol 
az ember, úgy látható a fejlő-
dés. 

A visszajelzések milyenek vol-

tak a kiállítás után?
- Mindenki, aki látta megdicsér-
te a képeket, a kiállított tárgya-
kat. Nagyon jól esett. 

Kati néni sajnos már egy ideje 
nem nagyon tud izületi problé-
mái miatt gobelinezni, manap-
ság inkább csak a kötés, hor-
golás köti le. Az interjú alatt, 
nagyon sok téma szóba került. 
Beszélgettünk a régmúlt idők-
ről, május elsejei felvonulások-
ról, a hímzett blúzos ünneplő 
ruháról, népviseletekről, és a 
hozzá kapcsolódó nemzeti ön-
tudatról. Bensőséges hangu-

latunkat fokozta a kis unokája, 
Márti jelenléte, aki anyukája 
kislánykori szoknyájában a 
nagymamánál megtapasztal-
hatta a kétkezi munka alkotó 
örömét. Nagyon büszke a nagy-
mamájára. Cserfes unokája 
kérésére Kati néni, már tanítja 
neki a horgolást, így aztán a 
„láncszemet” már megtanulta. 
Ő már biztosan visz magával 
valamit! Az ajándék, amit tőle 
kaptam – hihetetlen kreativitá-
sából adódóan, üdítős kupakok 
gyűrűiből készített, vidám, szí-
nes ablakdísz - már megtalálta 
a helyét nálam.                          BV                                                                               

Hosszú idő után a tavalyi sze-
zont követően ismét a má-
sodosztályban szerepelt a 
csapat. Ez mindenképpen 
sikertörténet városunk el-
helyezkedését és lakosság-

számát figyelembe véve. Mi-
lyennek értékeled az elmúlt 
szezont?
- Köszönöm az elismerő szava-
kat a klub minden munkatársa 
és játékosa nevében. Nehéz 

év volt ez is, de jóval sikere-
sebb volt mint a 2016/2017-
es bajnoki szezon. Rengeteget 
tanultunk ismét. A fejlődés 
egyértelműen látható, ötször 
annyi bajnoki pontot szerez-

tünk mint egy évvel korábban 
és négy-öt mérkőzésen is az 
utolsó néhány percen múlt, 
hogy nem gyűjtöttünk jóval 
több pontot, valamint peche-
sek voltunk, komoly sérülések 
nehezítették a szakmai mun-
kát, még eredményesebben 
szerepelhettünk volna ezek 
nélkül. Azt látni kell minden-
kinek, hogy egy Budapesttől 
235 km-re fekvő 5400 lelkes 
kisvárosnak nem ugyanolya-
nok a lehetőségei, mint ver-
senytársainknak egy mai Bu-
dapest- és nagyvárosközpontú 
kézilabdavilágban. Mondom 
ezt még úgy is, hogy az „NBI-es 
körülmények” amiket játékosa-
inknak, edzőinknek és csapa-
tainknak biztosítunk, országos 
viszonylatban is kiemelkedők. 
Ha csupán a kézilabda és az 
ahhoz kapcsolódó sportlétesít-
ményeket, sportfelszerelése-
ket, technikai hátteret nézzük, 
akkor azt gondolom – főleg 
városunk méretéhez képest -, 
egyedülálló amit tudunk biz-
tosítani. Azonban egy országos 
nevű szakvezető vagy játékos 
Csurgóra szerződtetésénél sok 
egyéb tényező is komoly sze-
repet játszik a döntésükben. 

Célunk a stabil dobogós helyezés NBI/B osztályban - Interjú 
Szászfalvi Bencével, a Csurgói Női Kézilabda Club elnökével

Az egymást követő második - összesítésben a negyedik - szezonját játszotta a másodosztályban 

- NBI/B - a Csurgói Női Kézilabda Club. A klub stabil jogi és anyagi helyzet mellett biztosít lehetősé-

get játékosainak, edzőinek továbbá nagy hangsúlyt fektet az utánpótlásnevelésre is. A CSNKC mára 

egy egységes, célokat és lehetőségeket nyújtani tudó sportszervezetté formálódott. Szászfalvi 

Bencével, a Csurgói Női Kézilabda Club ügyvezető elnökével beszélgettünk.

   F
oT

Ó:
 SZ

AB
Ó 

BA
LÁ

ZS

Szászfalvi Bence, a Csurgói Női Kézilabda Club ügyvezető elnöke 



13

Csurgó és Környéke • 2018 JÚNIUS INTERJÚ

Városunk földrajzi elhelyezke-
dése, Budapesttől való távolsá-
ga, városunk mérete, főiskolai, 
egyetemi tanulási lehetőségei 
– ezek olyan dolgok, melyek-
ről kijelenthetjük: ezeken nem 
tudunk változtatni. Minden fel-
tétel és körülmény, ami ezeken 
kívül esik ott országos szinten 
is a maximumot nyújtja az idén 
fennállásának 41. születésnap-
ját ünneplő Csurgói Női Kézi-
labda Club.

Milyen új kihívásokat jelentett 
a másodosztályban szereplés 
a klub vezetősége számára?
- Azt látnia kell mindenkinek, 
hogy évről évre szigorúbb és 
nehezebb elvárásoknak és 
előírásoknak kell megfelelnie 
egy másodosztályban szereplő 
klubnak. Ilyen feltételek példá-
ul,hogy kötelezően szerepel-
tetni kell egy serdülő csapatot, 
csapatorvossal kell a klubnak 
rendelkeznie, aki minden hazai 
felnőtt mérkőzésen jelen van, 
sportmasszőrt valamint gyó-
gytornászt is kötelezően alkal-
maznunk kell, a sportlétesítmé-
nyünknek meg kell felelnie a 
szigorú előírásoknak, biztonsá-
gi őrző-védő céggel kell lebo-
nyolítani a hazai mérkőzéseket, 
videófelvételt kell készíteni a 
hazai bajnoki mérkőzésekről 
melyet néhány napon belül fel 
kell tölteni a Magyar Kézilabda 
Szövetség online rendszerébe, 
ezekből is látszik, hogy komoly 
anyagi, technikai és személyi 
háttér szükséges a stabil klub-
működéshez. Ezeken felül a 
legfőbb kihívás annak az öt-hét 
minőségi játékosnak a Csurgó-
ra igazolása, akik helyt állnak 
a másodosztály egyre erősödő 
kézilabda mérkőzésein. Te-
kintve, hogy ebben a bajnoki 
osztályban főváros környéki 
csapatok, Nemzeti Kézilab-
da Akadémia (NEKA) csapata, 
egyetemi városok csapatai is 
versenyeznek komoly kitartás 
és türelem kell egy-egy minő-
ségi játékos leigazolásához. S 
bár a körülmények terén a top 
csapatok között vagyunk, Bu-

dapesttől való távolságunk mi-
att sok játékos ejt minket. A ké-
zilabdában ha kimarad néhány 
év egy klub életében, amikor 
alsóbb osztályban szerepel ak-
kor elfelejt és „leír” a szakma. 
Klubunk az 1994/1995-ös és 
az 1995/1996-os bajnoki éva-
dokban szerepelt legutóbb a 
másodosztályban, most 2016 
óta két éve ismét. 21 év kiha-
gyás nagy idő. Idő kell amíg 
megszoknak és elfogadnak 
minket újra, nem csak a ver-
senytársak, hanem a játékve-
zetők és a Magyar Kézilabda 
Szövetség is. Vannak olyan 
csapatok akik tizenöt-húsz éve 
ebben a bajnokságban játsza-
nak, nekik „bérelt helyük” van. 
Felértékelődik egyre inkább 
a sportdiplomácia szerepe is, 
melyre már kiemelt hangsúlyt 
fektetünk. Csurgóra „fentről” 
csak sajnálóan legyintenek – 
közben sokan nem tudják az 
itteni körülményeket és az itt 
folyó szakmai és utánpótlás-
nevelő munka minőségét -, bár 
az utóbbi időben egyre inkább 
bekerülünk a vérkeringésbe or-
szágosan is. Csurgónak mindig 
pluszt és extrát kell nyújtani, 
hogy mi legyünk a „befutók”. 
Ezen dolgozunk gőzerővel.
 
Az elmúlt két szezon után 
mennyit változott a klub meg-
ítélése a városban?
- Úgy érzem ez egy összetett 
dolog, melynek megítélése „se 
nem fekete se nem fehér”. Azt 
gondolom amikor megítélünk 
valakit vagy valamit, elsősor-
ban a munkája és az elért telje-
sítménye alapján kell ezt meg-
tennünk. Mit tett le az asztalra? 
Honnan indult amikor elkezdte 
a munkát és mi lett az eredmé-
nye? Nézzük meg mi történt 
klubunk életében. Egy 5400 
lelkes somogyi kisvárosban kö-
zel a nulláról sikerült munka-
társaimmal felépíteni egy hét 
csapatot stabilan működtető és 
versenyeztető sportegyesüle-
tet, mely egyesület 2011-ben 
még a legalsóbb negyedosz-
tály ötödik helyén állt egy fel-

nőtt csapattal, egy edzővel és a 
szezon végén a megszűnés szé-
lére került. Jelenleg második 
szezonunkat töltöttük a máso-
dosztályban, felnőtt csapattal 
együtt hét csapatot versenyez-
tetünk és jövőre öt-hat edzővel 
dolgozunk együtt. Sikerült két 
bajnoki osztályt lépni felfelé 
negyedosztályból a másodosz-
tályba és ezalatt felépíteni a 
klubot szervezetileg, anyagi-
lag, és technikailag. Hangsú-
lyoznám még, hogy közel hat 
éve sikeresen beadjuk TAO 
pályázatunkat, melynek ko-
moly segítséget jelentett klunk 
épülésében és növekedésében 
– itt hozzátenném, hogy elké-
pesztő mértékű munka ennek a 
menedzselése és elszámolása, 
de kollégáim áldozatos mun-
kájával ezt az akadályt is sike-
resen vesszük. Ingyenesen biz-
tosítjuk a női kézilabda képzést 
mindenkinek aki kézilabdázni 
vágyik. Csurgó minden általá-
nos iskolájában jelen vagyunk, 
és a környező falvak települé-
sek közül is egyre több helyen. 
Az egész csurgói járásban és 
még azon is túl egy jól működő 
és hatékonyan megszervezett 
professzionális utánpótlás ké-
zilabdaakadémia felépítésén 
és üzemeltetésén dolgozunk 
és szépen haladunk, évről évre 
jelentősen emelkedik utánpót-
lásjátékosaink száma. Négy éve 
elkezdtük az utánpótlásban 
Csurgói NKC női nyári kézilab-
datáborainkat, melyek óriási si-
kerel zajlanak, nagyon szeretik 
szülők és gyermekek egyaránt. 
Idén is várunk minden 8-14 
évest aki szereti a kézilabdát! 
Akik csupán annyit látnak, 
hogy a másodosztályban ta-
valy tizennegyedikek lettünk, 
idén pedig tizenkettedikek, ők 
nem biztos, hogy teljesen kö-
vették és tájékozódtak klubunk 
életéről és fejlődéséről az el-
múlt hat évben. Bízom benne 
jelentősen nőtt azok száma a 
városban, akik elismerik közös 
eredményeinket és munkán-
kat, illetve látják, hogy immár 
adott a lehetőség Csurgón is 

minden lány számára, aki sike-
res sportoló (kézilabdázó) sze-
retne lenni. 

A szezon során többször is volt 
változás a játékos keretben. 
Mennyire nehéz új és főleg 
megfelelő játékosokat találni, 
valamint Csurgón tartani? 
- Ahogy az első kérdésre adott 
válaszomban is hangsúlyoz-
tam ez okozza talán jelenleg 
a legnagyobb nehézséget, de 
egyre inkább könnyebb úgy 
látom. Évről évre fejlődünk, 
klubunk jó híre megy az egész 
országban és aztán mindig ösz-
szeérnek a szálak és „beérik a 
gyümölcs”. Sokat tárgyalok az 
ország szinte minden terüle-
tén és ha türelmesek vagyunk 
szépen be fog ez a munka érni. 
Most már ott tartunk, hogy az 
ország másik végéből bejelent-
keznek játékosok, hogy hallot-
ták, hogy itt nagyon jók a felté-
telek, itt szeretnék folytatni a 
kézilabdát. Aki ismeri kicsit ezt 
a világot az tudja, hogy az min-
denképp nagyon pozitív a klu-
bunkra nézve, hiszen általában 
klubok keresik a játékosokat 
és nem fordítva. Az tény, hogy 
jelenleg felnőtt csapatunk át-
lagéletkora nagyon fiatal, át-
lagéletkoruk 18-20 év között 
van valahol. Ez egyrészről jó 
hír, hiszen a mai világ kézilabda 
trendje is a huszonéves korosz-
tály irányába mutat. Azonban 
tudni kell, hogy az ennyi idős 
fiatal játékosok még nem iga-
zán tudják mit szeretnének 
az életben. Sokuknak hetente 
más gondolata van személyes 
jövőjéről. Egyik héten tanulna 
a felsőoktatásban, másik héten 
dolgozna, harmadik héten egyi-
ket se. Aztán lesz egy társa aki 
épp külföldre megy dolgozni, a 
játékos pedig itt hagyna csapot 
papot és menne utána vele kül-
földre. Ilyen élethelyzetek van-
nak folyamatosan,amelyekkel 
bajnoki szezonban szembe kell 
néznünk. Amikor megegyezünk 
egy évre egy játékossal, a játé-
kos pár hét vagy holnap múlva 
már teljesen más szeretne csi-
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nálni. Nem igazán tudják ma-
napság a fiatalok mit is szeret-
nének, így sokszor elég nehéz 
betartatni velük, hogy ők egy 
évre elköteleződtek és aláírtak 
hozzánk. Szinte hetente vál-
toztatják korábbi döntéseiket. 
Többek között ezért is változ-
tattuk meg igazolási stratégi-
ánkat, hogy háröm-öt tapasz-
talt, rutinos NBI-et is megjárt 
idősebb játékos nélkül, csupán 
csak fiatalokkal, nem tudunk 
előrébb lépni. Amint ideérke-
zik pár rutinos játékos mel-
lettük a mostani fiataljainkkal 
kiegészülve csapatunk teljesen 
más teljesítményt fog mutat-
ni. Mindenkinek azt szoktam 
mondani, egy kisebb csapat-
ban sokkal könnyebb kitűnni 
mint egy nagy csapat kispad-
ján. Adjon az életéből egy évet 
Csurgónak és jövőre négy-hat 
ajánlat közül fog válogatni. Ez 
be is igazolódott, jó pár tavalyi 
igazolásunk tekintetében is. A 
csurgói játékosokat előszere-
tettel keresik meg más klubok, 
ahelyett, hogy ők is hasonlóan 
hozzánk, országosan dolgoz-
nának és tárgyalnának a já-
tékosokkal rengeteg munkát 
befektetve. Végülis a legköny-
nyebb és legegyszerűbb dolog 
a szomszédos városból vagy 
megyéből csábítgatni a csurgói 
játékosokat, de ezt már meg-
szoktuk, ennek a szomszédvári 
átcsábítgatásnak is két évtize-
des „hagyománya van”. Nem 
szeretném ezt minősíteni. 

Mennyire tud megélhetést 
biztosítani a játékosok számá-
ra a kézilabdázás? 
- Minden játékossal akivel 
tárgyalunk, a tárgyalás során 
első kérdések között szerepel, 
hogy szeretne-e kézilabdán 
kívül tanulni vagy dolgozni. Mi 
ajánlatunk elkészítésekor egy 
játékosnak mindig egy kész 
csomagot adunk. Ez azt jelen-
ti, hogy lakhatás, menüebéd, 
sportuszoda és szaunavilág 
használat, VIP sportbiztosítás – 
sérülés esetén kiemelt ellátás-
ban legyen részük és bizonyos 

esetben még anyagi kártérítést 
is kapjanak -, autóhasználat, 
legmagasabb minőségű Hum-
mel felszerelés használata, 
munkahely és iskola ügyinté-
zés is mind ajánlatunk részét 
képezi. Néhány esetben elő-
fordult, hogy a játékos társának 
is segítettünk munkahely ügy-
intézésben, így ez sem lehet 
ellenérv a Csurgóra igazolással 
szemben. Sok klubnál monda-
nak egy összeget és magára 
hagyják a játékost. Neki kell 
lakást keresnie, étkezéséről 
gondoskodnia, munkahelyet és 
iskolát intéznie, esetleg a tár-
sának is munkahelyet találnia. 
Ebben (is) mások vagyunk, mint 
más sportegyesületek. Amelyik 
játékosunk jelzi, hogy dolgozna 
vagy/és tanulna mindegyikben 
megoldást találunk úgy, hogy 
Csurgón a munkahely kérdése 

sem túl egyszerű. A játékost 
Csurgón soha nem hagyjuk ma-
gára. Mindig fordulhat hozzánk 
segítségért munkahely, iskola 
és bármilyen ügyben. Eddig 
mindig sikerült megoldani és 
hiszem azt, hogy ezután is fog.

Miért érdemes Csurgón kézi-
labdázni? Mivel lehet motivál-
ni?
- Ez egy nagyon összetett kér-
dés. Attól függ kit. Ez minden 
korú és minőségű játékosnál 
más. Általánosságban tudni 
kell a fiatal huszonéves „játé-
kosok világáról”, hogy 90%-
ban mindenki egy osztállyal 
felette szeretne játszani, mint 
amelyik osztályba neki a te-

hetsége, szorgalma és teljesít-
ménye alapján reálisan szere-
pelnie kellene. Ebből fakadóan 
akiket NBI/B osztályra szeret-
nék ideigazolni és az osztály-
nak megfelelő teljesítményt 
képesek nyújtani, szinte kivé-
tel nélkül NBI-be vágyakoznak 
folyamatosan. Az nem számít, 
hogy végigcsinált már két-há-
rom NBI-es szezont ahol a 
kispadon ült, nem játszatták öt 
percnél többet egy bajnokság-
ban és folyamatosan hiteget-
ték és ígérgettek neki. Aztán 
szép lassan elmegy emiatt a 
kedve a kézilabdától és 24-28 
évesen kiégve és kudarcokkal 
megélve abbahagyja a kézilab-
dát. Úgy gondolom ez a jelen-
ség teszi az egyik legnagyobb 
kárt a mai magyar kézilabdá-
nak. Tehetségek száz számra 
hagyják abba ezért a sportot, 
közben mi Csurgón tárt karok-
kal várnánk őket kiemelkedő 
feltételekkel, de addigra „ösz-
szegyűlik náluk a számla” a 
nagy klubok ígéreteivel és meg 
se akar hallgatni minket. Köz-
ben nevelőedzők és edzők és 
ő maga is tizenenöt évet bele-
fektetett a képzésébe, hibáinak 
kijavításába és tudásának és 
gyorsaságának fejlesztésébe. 
A fiatal nagy kluboktól érkező 
sportolót, aki kevés játékle-
hetőséget kapott felnőtt mér-
kőzésen, játéklehetőséggel, 
kiemelt feltételekkel lehet mo-
tiválni. Fő mottóm: „Egy évet 
ha adsz az életedből Csurgó-
nak, játszol sokat, visszanyered 
az önbizalmadat, lősz négy-hat 
gólt egy mérkőzésen és jövőre 
számos ajánlatod lesz nagyobb 
kluboktól is.” Azt gondolom 
ez lenne a helyes gondolko-
dás az ő szemszögükből. Egy 
idősebb, tapasztalt játékosnál 
első motiváció sok esetben a 
feltételeken és az edző sze-
mélyén túl a pénz. De ez nem 
meglepő hiszen szeretné vagy 
elkezdeni a családi életét, vagy 
pedig stabilizálni azt és ehhez 
pénz szükséges. Igazából füg-
getlenül, attól melyik típusú já-
tékossal tárgyalunk igyekszünk 

az ő szemszögéből nézni a saját 
ajánlatunkat és úgy kialakítani, 
hogy biztosan megegyezzünk. 
Azt még szeretném elmondani, 
hogy aki Csurgóra igazol egy 
családba jön. A nagy klubok 
élete egy „gyár”, egy „üzem” 
és túl személytelen. Sok em-
ber, sok játékos, sok ígéret és 
kis játéklehetőség, kis pénzzel 
(!). Nálunk egy családba érkezik 
a játékos és haza érkezik. Telje-
sen másképp van kezelve pá-
lyán is és pályán kívül is mint 
egy nagyvárosi csapatnál. Itt 
kicsi de összetartó közösségbe 
csöppen az ideérkező kézilab-
dázó, de itt minden ő értük van. 
Nagy megbecsülésben van ré-
sze annak, aki minőségi játékot 
produkál és lojális hozzánk.

Csurgó a kulturális és sport 
teljesítményén túl egyre erős-
sebben épít a turizmusra is. 
A város történetének egyik 
legnagyobb beruházásaként 
egy sport és turisztikai komp-
lexum valósul meg. Milyen 
lehetőséget nyújt ez a CSNKC 
számára?
- Ez egy olyan lehetőség egy 
kisváros életében, ami ta-
lán kétszáz évente egyszer 
adatik meg. A tavaly átadott 
sportuszoda és szaunavilág, a 
jelenleg épülő városi termál-
fürdő illetve a hamarosan meg-
épülésre kerülő négycsillagos 
sporthotel egy nagyon modern 
sport és turisztikai komplexum 
lesz, mely kiemelkedő hatással 
lehet a Csurgói NKC lehetősé-
geinek bővítésére is, azon túl 
hogy városunk, illetve járásunk 
munkahelylehetőségeit, orszá-
gos hírét és gazdasági lehető-
ségeit – például ingatlanpiac, 
vendéglátás -, nagy mértékben 
pozitív irányban fogja bőviteni. 
Klubunk szempontjából min-
denképp csábítóan fog hatni 
egy játékossal való tárgyalás 
során e komplexum megléte, 
illetve szinte egybeépülése a 
városi sportcsarnokunkkal. Já-
tékosaink edzések és mérkő-
zések előtt és után élvezhetik 
a termálfürdőt, uszodát és a 
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szaunavilágot, masszázsokat. 
Minden adott lesz teljeskörűen 
a regenerációjukhoz és ahhoz, 
hogy élvezzék a Csurgón el-
töltött évet, éveket. Arról nem 
is beszélve, hogy hamarosan 
négy teljesértékű kézilabdá-
lya lesz városunknak, ami még 
sokszor megyeszékhelyeken 
is példátlan. Így nem okoz 
majd gondot egy több napos 
nemzetközi kézilabdatorna 
megrendezése sem, hiszen 
párhuzamosan zajlódhatnak a 
mérkőzések a kézilabdapályá-
kon. Nem biztos, hogy tudok 
mondani Magyarországon ké-
zilabda téren még egy várost, 
ahol ez a komplexum így egy-
ben elérhető és élvezhető lesz. 
Ha ehhez hozzávesszük a re-
ményeink szerint év végén át-
adásra kerülő Csurgói Csokonai 
Vitéz Mihály Református Gim-
názium vadonatúj sportcsarno-
kát is és a néhány éve átadott 
modern járóbeteg szakellátó 
központot – mely néhány perc-
re van gyalog a városi sport-
csarnoktól -, akkor egy kis 
csurgói csodáról beszélhetünk. 
Sportrekreáció, termálfürdő 
versenyuszodával és szaunavi-
lággal és négycsillagos hotel-
lel, 21. századi sportcsarnok, a 
legmodernebb orvosi szobával 
és konditeremmel, rekortán fu-
tópályával, néhány éves egész-
ségügyi ellátóközpont azonnali 
orvosi ellátással. Hol van ilyen 
még az országban?

Az utánpótlásra építitek a jö-
vőt. Egészen kiskortól be lehet 
kapcsolódni a CSNKC életébe. 
Több éves tapasztalatotok van 
már ezzel kapcsolatban. Hol 
tart a csurgói utánpótlás ne-
velés?
- Az utánpótlásnevelés egy na-
gyon komoly türelmet és kitar-
tást igénylő hosszútávú mun-
ka. Egy kártyavár építéséhez 
tudnám hasonlítani. Évről évre 
rakosgatjuk egymásra a kártyá-
inkat és építjük fel klubunknak 
azt az akadémiáját, mely hosz-
szú időre stabilan megoldja 
és ellátja hét jelenlegi csapa-

tunkat játékosokkal. Német-
országban, Franciaországban, 
Dániában, Norvégiában ennek 
több évtizedes múltra vissza-
tekintő hagyománya van, így 
ott a minta előttünk is. Kulcsz-
szerepe van az utánpótlás aka-
démiánk felépítésében TAO 
pályázatunknak, mely nélkül 
sok csapathoz hasonlóan az 
országban, mi sem tudnánk ezt 
megvalósítani. Nagyon örülök, 
hogy már öt edzőnek adhatunk 
munkát a következő szezon-
ban. Jövőre teljesen átalakítjuk 
az utánpótlás rendszerünket, 
eddig sajnos a klub szerveze-
tépítése és technikai hátte-
rének megteremtése minden 
energiánkat felemésztette. 
Szakmai igazgatót fogunk ki-
nevezni, aki összefogja, segíti 
és ellenőrzi edzőink szakmai 
munkáját, elmegy utánpótlá-
sedzéseinkre ahol megfigyeli 
az ott végzett szakmai munkát, 
edzőinktől edzésterveket kér 

és mindenben támogatja őket. 
Két újabb településen meg-
kezdjük a kézilabda képzésein-
ket, ezáltal még több utánpót-
láskorú játékost taníthatunk 
meg a kézilabdázás alapjaira. 
Terveink között szerepel ifjúsá-
gi csapatunkat megyei felnőtt 
mezőnyben elindítani, ezzel 
is elősegítve, hogy minél több 
versenylehetőséghez juthassa-
nak. Másik fő szervezési elvünk, 
hogy korosztályonként több 
csapatot is tudjunk indítani és 
legyen egy un. haladó és egy 
kezdő csapat is azonos korosz-
tályban. Sokszor tapasztaljuk, 
hogy 11-12 évesen szeretné 

valaki elkezdeni a kézilabdát, 
viszont a jelenlegi U13-as csa-
patunk játékosai már több éve 
űzik ezt a sportot, így számukra 
is lehetőséget teremtünk egy 
un. kezdő csapat edzéseivel és 
versenyeztetésével és később 
innen a tehetségesebbek a ha-
ladó csapatba csatlakozhatnak. 
Csurgóra szeretnénk hozni a 
„Suli-kézi” és az „Ovi-kézi” or-
szágos sportprogramokat ezál-
tal bekerülünk még inkább az 
ország kézilabda vérkeringésé-
be illetve már óvodában is ké-
pezni fogjuk a nagycsoportos 
lányokat a kézilabda alapjaira, 
ezek a képzések szeptembertől 
be is indulhatnak. Ehhez terve-
ink között szerepel egy óvodai 
kézilabdapálya megépítése is 
Csurgón.

Hol tart most a Csurgói Női 
Kézilabda Club és milyen irá-
nyok, elképzelések vannak a 
jövőt illetően?
- Komoly szervezeti növekedé-
sen esett át klubunk, jelenleg 
tizenhárom embernek adunk 
stabilan munkát, de csak így 
vagyunk képesek ellátni klu-
bunk építését és üzemelte-
tését. Úgyis mondhatjuk egy 
„mikrovállalkozásból” már 
„kisvállalkozás” lettünk. Év-
ről-évre stabilan fejlődünk. 
Hat év alatt egy egy csapatos 
megyei osztályú sportegye-
sületből két bajnoki osztályt 
előre lépve hét csapatot verse-
nyeztető másodosztályú klub 
lettünk. Véleményem szerint 
ez egy hatalmas eredmény. Há-
lás vagyok amiért olyan tenni 
akaró, szorgalmas és megbíz-
ható emberekkel dolgozhatok 
együtt klubunk elnökségében 
és a szakmai stábban is, akik 
elsősorban küldetésüknek 
tekintik ezt az építkezést és 
nem munkának. Itt szeretnék 
köszönetemet kifejezni az ő 
munkájukért is, hiszen tudjuk, 
hogy egy jó csapat nélkül egy 
szervezet sem képes fejlődni. 
Kiemelkedő köszönet annak a 
néhány vállalkozónak, aki úgy 
gondolta, hogy anyagi támo-

gatásával jó célra áldoz és elő-
segíti e somogyi kisvárosban 
lakók sportlehetőségeinek és 
kitörési lehetőségeinek bőví-
tését. Nélkülük nem sikerülhe-
tett volna ide eljutnunk. Bízom 
benne, hogy sikerül a jövőben 
még komolyabb szakmai ala-
pokra helyeznünk a csurgói 
női kézilabdát és méginkább 
emelhetjük képzésünk színvo-
nalát és bővíthetjük klubunk 
játékosainak számát. A felnőtt 
csapattal középtávú célunk a 
stabil dobogós helyezés NBI/B 
osztályban, ehhez minden le-
hetőségünk adott, már csak 
a csapatnak kell összeállnia 
megfelelő minőségű játéko-
sokkal. Szeretnénk strand-
kézilabda pályát is építeni a 
közeljövőben, hogy a női ké-
zilabdaélet nyáron se álljon 
meg Csurgón. Ajtónk nyitva áll 
minden olyan fiatal vagy idő-
sebb játékos előtt, akik hisznek 
a kemény munkában, a korrekt 
együttműködésben és együtt 
komoly sikereket érhetünk el.
A szülők, sportolni vágyók mi-
ként érhetnek el benneteket, 
hogy szerezhetnek a leggyor-
sabban információt a lehető-
ségekről?
- Nagy figyelmet fordítunk a 
kommunikációra, a marketing-
re és a médialehetőségekre, 
hogy mindenkihez eljuthas-
sanak klubunk életének hírei 
és lehetőségei. Honlapunk 
(www.csnkc.hu) Facebook ol-
dalunk (www.facebook.com/
csurgoinkc) – melyet több mint 
3200-an követnek már, ez ki-
emelkedő szám -, valamint Ins-
tagram (csurgoinkc) oldalunk is 
mind-mind beszámol legfris-
sebb híreinkről. A jövőben egy 
média munkatársat szeretnénk 
félállásban ezek menedzselé-
sére felvenni, így még napra-
készebbek lehetünk. Webolda-
lunkon az oldal aljára lapozva 
találhatók klubunk emailes és 
telefonos elérhetőségei. Egy 
órán belül válaszolunk vagy 
visszahívjuk az érdeklődőt.
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Csurgó és Környéke - Közéleti és 
kulturális lap 

Megjelenik:
minden hónap negyedik hetében

Lapzárta:
minden hónap 20-án!

Kiadja: 
IMCOM Marketing és Szolgáltató Bt.

Felelős kiadó: 
Szabó Balázs - ügyvezető

Levélcím: 
8840 Csurgó, Kossuth L. u. 1.

Telefon: 
+36 30/480 2046  

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

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

Apák Napja margójára
„Gyermeket nemzeni bármelyik férfi tud, de csak a különlegesekből lesznek édesapák”

Anne Geddes fotográfus

Bár a katolikus egyház az Apák Nap-
ját hagyományosan március 19-én, Szent 
József napján tartja, a legtöbb országban 
világi ünnepként gondolnak rá. Az Apák 
Napját a 20. század elején kezdték el 
megtartani, az Anyák Napja párjaként. Az 
Amerikából induló kezdeményezést orszá-
gonként más-más időpontban ünneplik, 
Magyarországon június harmadik vasár-
napján, idén június 17. –én van a hivatalos 
ünnepe. Érdekesség, hogy az Egyesült Ki-
rályságban az Apák Napja kilenc hónappal 
előzi meg az Anyák Napját. Az Apák Napját 
1972-ben – először Richard Nixon ismerte 
el. Az apaságot és a szülői szerepet ünnep-
lik ilyenkor. 

Mi édesanyák nagy örömmel várjuk az 
Anyák Napját, titokzatoskodó gyermekeink 
készülődésén magunkban somolygunk, 
szép ruhába öltözve, könnyes szemmel 
fogadjuk a versikéket, ünnepi műsorukat, 
általuk készített, s eztán általunk féltve őr-
zött kincseiket féltőn rakosgatjuk. 

Az Apák Napja lehetőséget ad az apu-
káknak, hogy érezhessék, megélhessék azt 
a csodát, amit mi Anyák Napján kapunk, 
hogy ők is részesei lehessenek annak a 
varázsnak, amit ez az ünnep valójában 
szolgál. Az apa dolga nem könnyebb vagy 

nehezebb az anyáénál, egyszerűen más. Jó 
esetben az apáktól tanulják meg gyerme-
keink a küzdeni akarást, a tettrekészséget, 
a határozottságot, a helyes önkontroll gya-
korlását, a bátorságot és a kalandvágyat. 
Az apáktól tanulják meg a fiaink, hogy a 
férfias viselkedést és azt, hogy bánjanak 
a lányokkal. Lányainknak egész életükre 
vonatkozóan meghatározó férfimintát ad-
nak. Gyermekeink az édesapjuk bátorító, 
óvó tekintetének tükrében próbálgatják 
önmagukat, apa kimondott és kimondatlan 
visszajelzései alapján alakítgatják önbizal-
mukat. Egy felmérés szerint, mely az édes-
apák családban betöltött szerepét vizsgál-
ta, ha egy gyermek apa nélkül nő fel – bár 
gyakran előfordul olykor, hogy fizikailag 
közel van, de lelkileg távol, vagy éppen 
egy anyagi előnyökkel kecsegtető külföldi 
munka elszólítja a családtól az apát – na-
gyobb valószínűséggel lesz erőszakos, 
rosszabb teljesítményt nyújthat az iskolá-
ban, nagyobb az esély rá, hogy kamaszkor-
ba lépve rossz irányba fog sodródni. Azok-
nak a lányoknak, akiknél hiányzik az apai 
minta, jellemzően kisebb az önbizalmuk, 
jóval korábban kezdhetik a szexuális életet 
megfelelni vágyásukban, s valószínűleg 
szerencsétlenebb párkapcsolatba léphet-
nek. Természetesen ezek nem kőbe vésett 
szavak, vannak jócskán kivételek.

Az apa az életnek egy teljesen más te-
rületét tudja megmutatni gyermekünknek, 
mint, amit tőlünk, anyáktól megtanulhat-
nak. Persze mi, nők, több előnyt kapunk a 
természettől, ha gyermeknevelésről és a 
gyerek életében vállalt szerepről van szó, 
de az apa, az APA! Vele a legjobb fürödni, 
birkózni, focizni, és persze ő csinálja a leg-
finomabb kakaót, a tüskekiszedésről ne is 
beszéljünk!

Az apa támogató, megerősítő viselkedé-

se lesz az, ami elülteti a gyerekben a hitet, 
hogy neki helye van a világban, és ha akar-
ja, bármit elérhet. Az apa érzékenysége, 
nyitottsága gyermekei szükségletei iránt 
hihetetlenül fontos, és igazából kimerít-
hetetlen erőforrása lesz majd a későbbi-
ekben az önbizalomnak és azoknak a férfi 
és női energiáknak, amelyek arról szólnak: 
„bármi is történik, én meg tudok birkózni 
vele”.

Tudjuk, hogy az apaság nem könnyű, 
ahogy az anyaság sem, főként a korban, 
amiben élünk. Egyre több feladatnak, sze-
repkörnek kellene megfelelni, melyek kö-
zül „csak” egy az apaság – hozzáteszem, 
a legfontosabb, hiszen egy másik ember 
élete múlik azon, hogy milyen mintát mu-
tat egy apa, hogyan gondoskodik róla.

Hogy én mit tanultam az apámtól? 
Az életet! Se többet, se kevesebbet! 

Ezzel a legtöbbet adta nekem és ez meg-
határozta, meghatározza ma is az egész 
életem. Hogy lássam szépnek a körülöt-
tem levő világot. Hogy tudjam értékelni a 
legapróbb történést. Hogy milyen fontos, 
hogy meg tudjak állni egy-egy pillanatra, 
még ha csak csodálkozni is… Nem tiltott, 
de minden mozdulatából, nézéséből tud-
tam, ha valami nem helyes. És mégis min-
dig mellettem állt! Én akkor is az Ő gyere-
ke voltam, ha valamit nem úgy csináltam, 
ahogy azt mások elvárták. Bízott bennem! 
Minden titkom tudója volt, mintha belém 
látott volna, kitalálta a gondolataim is!  
Életével átadta nekem a CSALÁD értékét, 
hiszen: 

„A legfontosabb, amit egy apa tehet a 
gyermekeiért, hogy szereti az anyjukat.”

Theodore M. Hesburgh
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