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Fehér, rosé és vörösbor 
kategóriában összesen 
305 bormintával neveztek 
a szőlős gazdák a 2019. 
február 23-án megrende-
zett XXII. Nemzetközi, de 
egyben a Délnyugat-Bala-
toni Hegyközség 2019. évi 
borversenyére.

                             5. OLDAL

XXII. Nemzetközi Borversenyét rendezte 
meg a Csurgói Csokonai Borlovagrend
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... és boldogan 
éltek, amíg meg 
nem haltak!
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Kiadványokon 
elevenedett meg 
Csurgó története
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HORVÁT-MAGYAR AUDIOVIZUÁLIS 
VERSENYT TARTOTTAK CSURGÓN

"Üdvözlet Csurgóról"

Audiovizuális verseny 
Csokonai és Preradović 
munkásságának feldolgozá-
sával című versenyen vet-
tek részt magyar és horvát 
diákok. A határon átnyúló 
horvát-magyar rendez-
vényre 2019. február 12-én 
Csurgón, a Csokonai Kö-
zösségi Ház nagytermében 
került sor. Az eseményen 
Szabó Sándor Csurgó város 
alpolgármestere köszöntöt-
te a résztvevőket.    

AKTUÁLIS
2. OLDAL

2019 A MILLENNIUM ÉVE 
CSURGÓN

1000 éves Csurgó - Történetek a 
történelem mögött - Diákélet

csurgovaros

MILLENNIUMI MELLÉKLET

Csurgó Város ingyenesen megjelenő havilapja - millenniumi kiadás
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Ez évben immár második al-
kalommal, hagyományteremtő 
szándékkal szerveztek disz-
nóvágással egybe kötött élő 
zenés, disznótoros vacsorát a 
Csurgói Történelmi Park mun-
katársai, február 9-én. 

A „Falusi disznótoros” elne-
vezésű, régi szokásokat felidé-
ző, közösség építő rendezvény 
munkálatait már pénteken 

megkezdték a helyszín és az 
eszközök előkészítésével.

A város felajánlásként ka-
pott 120 kilós sertését Fényi 
Gábor hentes irányításával lel-
kes kis főként barátokból álló 
csapat dolgozta fel. Jó falusias 
szokás szerint pálinkával vár-
ták az érdeklődőket, önkéntes 
segítőket, majd bemutatták, 
hogy a régi paraszti szokások 

szerint miként lehet az állat 
minden részét gazdaságosan, 
sokoldalúan elkészíteni, darál-
ni, tölteni, sütni, sózni vagy ép-
pen pácolni. 

A helyi Őszirózsa Nyugdíjas 
Klub tagjai, csatlakozva az ese-
ményekhez Csokonai egykori 
híres kedvencét, a töltött ká-
posztát készítették el. A több 
mint 200, erdélyi módra ká-

posztalevélbe tekert gombóc 
sokasága, és a szálas savanyú 
káposzta alá jóféle pörkölt alap 
és ízletes húsdarabok is kerül-
tek.

Márton Szűcs Brigitta 
főszervező elmondása szerint 
az élő zenés esti vacsorán kö-
zel 70 adag étel fogyott el. A 
menüsort a töltött káposzta 
nyitotta meg, majd sorra kö-
vetkeztek a finomabbnál fi-
nomabb ízletes belsőségek, 
sültek, hurkák, kolbászok, pap-
rikázott főtt húsok tepertők és 
májasok.

A rendezvény sikerességét 
bizonyítja, hogy az élőzenés 
est szép számú érdeklődője 
mellett még a Csurgón tartóz-
kodó vrsari, horvát futballisták 
is csatlakoztak az események-
hez, jóízűen megkóstolva a 
fülétől a farkáig feldolgozott 
sertésből készült ízes magyar 
ételeket.

VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA

Audiovizuális verseny Cso-
konai és Preradović munkás-
ságának feldolgozásával című 
versenyen vettek részt ma-
gyar és horvát diákok. A ha-
táron átnyúló horvát-magyar 

rendezvényre 2019. február 
12-én Csurgón, a Csokonai 
Közösségi Ház nagytermében 
került sor. A Csurgó Város Ön-
kormányzata szervezésében, 
a “Preradović & Csokonai - 

celebration of romantic poe-
ts of the cross-border area” 
(HUHR/0601/212/0011) című 
projekt keretén belül meg-
rendezett eseményen Szabó 
Sándor Csurgó város alpolgár-
mestere köszöntötte a résztve-
vőket. Köszöntőjében kiemel-
te: a pályázat egyik célja az, 
hogy a nyelvi nehézségek elle-
nére is szót tudjunk érteni egy-
mással. Ez a mai rendezvény 
az audiovizualitás eszközével 
teremt minden résztvevő szá-
mára jól érthető, közös nyelvet 
– tette hozzá.

A versenykiírásra Csurgóról 
a Csokonai Vitéz Mihály Refor-
mátus Gimnázium, Általános 
Iskola és Kollégium Csokonai 
Rokonai csapata, Csokonai Vi-
téz Mihály – Okoskodások, Ér-
zések (részlet) címmel nyújtott 

be pályázatot.
A horvát Pitomača községről 

a Gimnazija Petra Preradovića 
iskola csapata „A nyelv a nem-
zeti identitás alapja” címmel 
nevezett.

A beérkezett pályázatok 
számára tekintettel, a bekül-
dött pályamunkák előzetes ér-
tékelésen estek át. Az esemény 
során a csapatok feladata így 
az általuk beküldött videoklip 
levetítését követően, saját pá-
lyamunkájuk bemutatása volt.

A pályamunkák értékelését 
követően Szabó Sándor alpol-
gármester okleveleket, vala-
mint díjakat adott át a csapat 
tagjainak. Az esemény állófo-
gadással zárult. A rendezvényt 
Tratnyek Sára és Gyurókovics 
Tibor horvát-magyar zenei 
előadása színesítette.              SZB

„Fülétől a farkáig…”

Horvát-magyar audiovizuális versenyt tartottak Csurgón 

Fényi Gábor hentesmester (jobbról) és Weisinger Gábor munka közben
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A horvát Pitomača községről a Gimnazija Petra Preradovića iskola csapata 
„A nyelv a nemzeti identitás alapja” címmel nevezett.

folytatás az első oldalról
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A Csurgói Helytörténeti 
Gyűjtemény nyolc hónapi zár-
va tartás után az ezeréves ün-
nepi évre „újrahangolva” nyi-
tott ki. Jelképes, hogy Csurgó 
város első írásos említésének 
millenniumi rendezvényeit né-
hány nappal a felújított állandó 
kiállítás ünnepélyes megnyitó-
ja után Duics Pál helyi gyűjtő 
Üdvözlet Csurgóról című ké-
peslap kiállításával indította 
el. Ahogy annak idején, főleg 
az 1900-as évek elején ezekkel 
a szép képeslapokkal üzentek, 
az üzenet most a látogatóknak 
szól. Egykor innen küldték sok-
szor távoli vidékekre, később 
vissza kellett szerezni őket. A 
gyűjtői szenvedély azonban 
nem ismer határt. 

A kiállítás egyik darabja per-
döntő lett egy sokat vitatott 
kérdés eldöntésében. A Szent-
lélek templom kettős keresztje 

alatt hiába kerestük már évtize-
dek óta a lovagrendi zászlót, a 
vexillumot. A Tájak- Korok- Mú-
zeumok sorozat 1992-es Csur-
gó- Műemlékek című füzetébe 
sem kerülhetett be biztos adat. 
A visszaemlékezők egy része 
szerint az 1938-as Eucharisz-
tikus Világkongresszus tiszte-
letére végzett felújítás során 
távolították el, más s forrás sze-
rint 1961-ben is megvolt. Pó-
kos Ferenc tanár úr jóvoltából 
egy másolás erejéig kölcsön 
kaptam a Történeti Statisztikai 
Évkönyv 1961-1962-es szá-
mát. Ebben Kováts Zoltán, a 
Csurgói Mezőgazdasági Tech-
nikum tanára Cs. Tóth Péter 
csurgói református lelkésszel 
közösen megjelentették az 
anyakönyvek alapján „Csurgói 
jobbágycsaládok demográfiai 
viszonyai (1720-1950)” cím-
mel írt tanulmányukat. Csurgó 

múltjának vázlatos ismerte-
tése cím alatt írt bevezetőjük 
néhány mondata 2019. február 
12. óta igazolást is nyer:

„A régmúltat idéző történel-
mi emléke Csurgónak az „óvá-
rosi” római katolikus templom 
tornya. Ez a korai román stílu-
sú nyolcszögletű torony még 
a Templomos lovagok idején 
épült régi templom tornya le-
hetett. Toronysisakja csúcsán 
ma is kettős kereszt áll. Mely-
nek függőleges szárához rög-
zítve még látható a lovagrendi 
templomok csúcsán szokásos 
fémzászlócska (vexillum). Ez 
a régi lovagrendi templom a 
török időkben elpusztult, a 
tornyot pedig török minaretté 
átalakítva használták.”

Duics Pál egyik szép régi ké-
peslapján a kettős kereszt alatt 
ott van a lovagrendi zászló. A 
régebbi csurgóiak lófaroknak 

látták, amely még bele is illett 
a török kort következetesen 
őrző népi emlékezetbe.

Duics Pált anyai nagyapja, 
Bosznai János által gondosan 
megőrzött, a háború végén 
felrobbantott szép neogót re-
formátus templomról készült 
képeslap vette rá a gyűjtésre. 
Szerteágazó kapcsolatok, leve-
lezés eredményeként jött létre 
a tekintélyes, már sok helyi ki-
adványban felhasznált gyűjte-
mény, amelyből most mintegy 
másfél száz került a falakra.   

Vargáné Hegedűs Magdol-
na helytörténész szakavatott 
megnyitójában az ezer évből 
elénk varázsolt 120 év Csurgó-
ját méltatta. A már nem létező 
építmények és a ma is álló, új 
korukban is szép, meghatáro-
zó épületek, a polgári életmód 
látványát.

                                          HJ

"Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
Kedves Pali!

A képeslap a múltról való 
képekkel történő írás egyik 
módja. Lehetősége annak, hogy 
papírdarabokra helyezzük az 
emlékeket, hogy reménykedve 
tudjuk, valakinek valahol örö-
met fog okozni a jelenben, és 
vélhetően a jövőben is.

A képeslapok világhódító 
története az 1840-es években 
Viktória angol királynő kezde-
ményezésére indult el.

Az Osztrák–Magyar Monar-
chiában 1869. október 1-jén 
hozták forgalomba az első „le-
velezési lapot”, amin a „Cor-
respondenz-Karte” német el-
nevezést egy hónappal később 
felváltotta a magyar „Levelezé-
si lap” felirat.

Az első teljesen magyar ké-
peslapok1891-ben és 1895-
ben jelentek meg. Majd 1896-
ban adtak közre egy 32 lapos 
sorozatot a millenniumi Ezred-

éves Kiállításra. 
Alig 2 évvel később, „1898 

május” bélyegzővel már meg 
is jelent a mai kiállításon látha-
tó csurgói témájú képeslapok 
vélhetően legkorábbika, Singer 
Sándor nagykanizsai fényké-
pész, majd utódja, a vajdasági 
Versecről származó fényké-
pész, Vértes Antal csurgói köz- 
és magánépületeket, utcákat, 
tereket bemutató felvételeivel.

„Üdvözlet Csurgóról!” 
Az elsőket követően ezzel 

a felirattal keltek szárnyra a 
további képeslapok is Csurgó-
ról, hogy a posta képletes ga-
lambjai által a négy égtáj felé 
repülve, eljussanak az egykori 
címzettekhez.

Amikor a postaládákba ke-
rültek, egykori íróikban nyil-
ván fel sem merült a gondolat, 
hogy ezek a levelezőlapok egy-
szer visszakerülnek feladási 
helyükre, és egy kis város nagy 
történelmében fontos kordo-
kumentumok lesznek.

A millenniumi év naptárjához kapcsolódóan készült el 
Csurgó Város Helytörténeti Gyűjteményében az "Üdvözlet 

Csurgóról" c. új időszaki kiállítás, ahol Duics Pál magán-
gyűjtő képeslapgyűjteményét tekinthetik meg az érdeklő-
dők egy hónapig. A tárlatot 2019. február 12-én 16:30-kor 

Vargáné Hegedűs Magdolna önkormányzati képviselő, 
helytörténeti kutató nyitotta meg.

Lovagrendi zászló a Szentlélek templom tornyán

"Üdvözlet Csurgóról"
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„Fényképet gyűjteni annyi, 
mint a világot gyűjteni. Gyűjtő-
nek lenni, annyi, mint olthatat-
lan vággyal kutatni a világot.”  
- írta egy alkalommal Susan 
Sontag amerikai filozófus. 

Igen. A gyűjtő, azaz elkötele-
zett, ember, amilyen Duics Pál 
is, aki időt, pénzt és fáradságot 
nem ismerve keresi, kutatja fel 
a régmúlt idők dokumentuma-
it, hogy majd a szerzett kincse-
ket megőrizve megmutathassa 
és átadhassa a ma nemzedéké-
nek is.

Duics Pál, sokunk személyes 
ismerőse, barátja, a Csurgón és 
a környékünkön, de a szakmá-
ban országosan is ismert gyűjtő 
képeslapok iránti vonzalma a 
bélyeggyűjtésből alakult ki. Az 
1970-80-as évek bélyeg felku-
tatásai révén bukkant régi csur-
gói képeslapokra, majd ezek 
által fogta meg a helytörténet 
szeretete is, amely eredmé-
nyeképpen ma már közel 200 
Csurgó témájú képeslap van a 
tulajdonában, melyek számát 
még napjainkban is igyekszik 
kutatással, vásárlással és cse-
rével újabbakkal is bővíteni.

Ezek után jöhet a kérdés, 
hogy: Duics Pál hol is talált 
ezekre a lapokra?

Kérdésemre elmondta, hogy 
a mai Magyarország mellett az 
egész egykori Monarchia terü-
letein Ausztriában, Pozsony-
ban, és Zágrábban is talált 
csurgói képeslapokat.

Aztán jönnek a további kér-
dések a kezdetekről. 

Hol lehetett a korabeli Csur-
gón képeslapot vásárolni?

Forgalmazásukkal többnyire 
a könyvkiadók, könyv- és papí-
rüzletek tulajdonosai, nyom-
dák és fotóműhelyek foglal-
koztak. 

Csurgón megvásárolható-
ak voltak Rónai Miksa, Fischer 
Simon vegyeskereskedők, és 
Kasztl Bertalan papírkereske-
dő üzleteiben, valamint Mézer 
Dezső könyvnyomdai műinté-
zetében, Oszeszly M. Viktor és 
Vágó Gyula könyvnyomdájá-
ban. 

Továbbá találunk a gyűj-
teményben a híres képeslap 
fényképész Weinstock Ernő 
nevével jelzett Budapesten, va-
lamint a Marton és Kálmán cég 
kiadásában Pécsett nyomtatott 
lapokat is

Az 1900-as évek közepétől 
pedig Bokán Árpád fényképe-
ivel, majd a Képzőművészeti 
Alap Kiadóvállalata gondozásá-
val is jelentek meg képeslapok.

Kezdetben csak a módosab-
bak polgárok kiváltsága volt 
postai küldemények feladása, 
később az egyszerű emberek 
is megengedhették maguknak. 
Ma már tréfásnak is tűnhet a 
következő felirat az egyik ké-
peslap hátoldaláról:

„Belföldön 2 filléres bélyeg 
elég, ha a keltezésen és a né-
valáíráson kívül csak 5 üdvözlő 
szót írunk.” Bizonyára 10 szó-
tól már nehezebb lett volna a 
postás táskája.

Kik és hova küldték a képes-
lapokat? 

Csurgón tanuló tanítókép-
zős és gimnazista diákok szüle-
iknek. Csurgóiak a rokonaiknak, 
barátaiknak, ismerőseiknek. 
Csurgói és környékbeli kikül-
detésen, szolgálatban lévő 
katonák, csendőrök, pénzü-
győrök, tisztviselők a családja-
iknak.

Úgymint Tatárik Lujza kis-
asszony Nagymartonból Rá-
kospalotára, egy ismerős 1901. 
okt. 2-án Rudolf Watznak Mit-
rovicra, Slavoniába. Egy barát-
nő 1913-ban Bogdán Andorné 
úrnőnek Nagyváradra. 1934-
ben Vitéz Zalaváry László ok-
leveles gazda Szabó Erzsébet 
úrleánynak Keszthelyre.

De mentek az itt látható la-
pok Budapestre, a Veszprém 
megyei Kamondra, Pécsre, Pá-
pára, Esztergomba, és a mai 
Szlovénia területén lévő Dob-
ronak melletti Zalabagonyára 
is.

A mai digitális világban már 
nehéz belegondolni, mit jelen-
tett egy-egy képeslap a távol 
lévő szülőnek, gyermeknek, 
kedvesnek vagy éppen kato-

nának.  Azoknak, akik mindig 
várták a postát, nem keveseb-
bet, mint hogy igen, él és jól 
van a szeretett távollévő. Egy-
egy ilyen lap a reményt adta a 
viszontlátásra, és a nehéz há-
borús időkben akár még akár a 
túlélésben, a gyógyulásban is 
segített.

És a szavak mellett még mit 
vittek magukkal ezek a képes-
lapok?

Csurgó üdvözletét a címzet-
teknek, akik képet kaphattak 
az egykori település utcáiról, 
tereiről, középületeiről, ma-
gánházairól, emlékműveiről, és 
némely képről az itt lakóiról is.

Hiszen az üzenetközvetítés 
mellett a képeslapok, a város-
képi ábrázolásaik miatt voltak 
sokkal kedveltebbek, mint a 
borítékos levélváltás. 

A fénykép és a belőle ké-
szült képeslap az a fajta lát-
vány és üzenet, amit tízszer, 
hússzor, százszor is elővehe-
tünk, megcsodálhatunk, gyö-
nyörködhetünk rajta, és újra 
és újra új gondolatokat ébreszt 
bennünk.

Kedves Érdeklődők!

A mai kiállításnak különös 
jelentősége van, azért is, hogy 
az 1000 éves Csurgó utolsó, 
több mint 120 évét Duics Pál 
egyedi, helytörténeti témájú, 
csodálatosan értékes gyűjte-
ményével be is tudjuk mutatni 
a képeslapok által.

Így csodálkozhatunk rá az 
olyan ma már nem létező épí-
tett és természeti értékeinkre, 
mint az egykori református 
templom, az iparos székháznak 
épült régi kultúrház, a tűzol-
tó laktanya, a tanítóképző, a 
zsinagóga, vagy az ezer éves 
tölgy.

Megnézhetjük azt is, hogy 
milyen volt eredetileg a posta, 
a vasútállomás, a frissen áta-
dott osztálymérnökségi épület 
vagy az akkor még csak két-
szintes gimnázium. 

Az egykori Rákóczi és akkor 
Erzsébet, ma Baksay utca képe-

it jobban megnézve azt is meg-
érthetjük, hogy miért is sáros 
az a „Sáros Csurgó”.

Láthatunk a képeken kis és 
nagy lakóházakat, egyszer volt 
üzleteket, portálokat, gőzma-
lom részletet és országzászlót, 
de felfedezhetjük még az Er-
zsébet királyné emlékére ülte-
tett egykori fenyőfákat is. 

Kérem a kedves Jelenlévő-
ket, hívják el ide rokonaikat, 
barátaikat, hogy minél többen 
lássák ezeket a képeslapokat. 
Hogy jelenlétünkkel, érdeklő-
désünkkel biztassuk Palit is. 
Lássa meg, hogy munkája örö-
met, élményt okoz a látogatók-
nak, hogy van értelme, érdemes 
továbbra is fáradhatatlanul ke-
resni, kutatni. Hiszen fontos, 
hogy minél többen érezzék át 
a képek hátán keresztül jövő 
múltbeli varázslatot, és fogad-
ják be a régi Csurgó útókornak 
küldött üdvözletét. 

Szívből kívánom. hogy a 
millenniumi évfordulónk ide-
jén minél több ember lelkének 
legyenek lokálpatrióta „táplá-
lékai” ezek a képeslapok! 

 Kedves Pali! 

Hálásan köszönjük, hogy az 
„Üdvözlet Csurgóról” című 120 
évet felölelő képeslap kiállítá-
soddal megtisztelted Millen-
niumi évünk rendezvényeinek 
sorozatát!

Mindezért a sok éves kereső, 
kutató munkádért, mellyel, ily 
bőséggel gazdagítottad 1000 
éves városunk történetét, a jó 
Isten áldjon és éltessen még 
sokáig! 

Kívánok neked magam és 
Csurgó Város Önkormányzata 
nevében jó egészséget, és to-
vábbi sikeres gyűjtő munkát!

Szeretetteljes, érdeklődő 
figyelmükbe ajánlva a képesla-
pokat, a kiállítást megnyitom!

Vargáné Hegedűs Magdolna 
Csurgó Város Helytörténeti 

Gyűjteményben 2019. február 
12-én elhangzott megnyitóbe-

széde.
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Pillangó, Erdész, Pókember, és Elza a 
Jégvarázsból. A kis bölcsisek kedvenc 
jelmezeikbe bújva, farsangolva tölt-
hettek szüleikkel együtt egy kedves, 
családias délutánt február 7-én a Váro-
si Bölcsődében.

Fábián Barbara bölcsődevezető el-
mondása szerint, már napokkal a mu-
latság előtt kezdődtek az előkészüle-
tek farsangi ráhangolódással, melyhez 
rövid versikéket, mondókákat, éneke-
ket hallgattak, mondogattak a kicsik-
kel. Hiszen a mindennapi gondozási, 
nevelési feladatok mellett fontos, a 
hagyományok ápolása, olyan progra-
mokkal, melyek a kisgyermekekhez is 
közel állnak. 

A vidám délutánra a bölcsőde dol-
gozói számtalan ötletes alkotó tevé-
kenységgel készültek. A kis bölcsisek 
szüleikkel csákókat, álarcokat, koroná-
kat készíthettek és díszíthettek. Ezen 
kívül lehetőség volt arcfestésre is. A 
farsangi mulatságra rágcsálni és inni-
valóval is készültek az apróságoknak.

A bölcsőde vezetőjének tájékozta-
tása alapján megtudtuk, hogy jelenleg 
12 fő a beíratott kisgyermekek száma, 
melyekből a legfiatalabb 16 hónapos. 
Az intézményben a lehetőségekhez 
képest minden megvan, hogy sokolda-
lúan, kielégítően el tudják látni a város 
legkisebb lakóit. Azonban vannak még 
további vágyaik és terveik, hogy egy 
alkotó és egy tornaszoba változatos 
fejlesztő lehetőségeivel még tovább 
tudjanak kedvezni a kicsiknek. 

VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA

Fehér, rosé és vörösbor 
kategóriában összesen 305 
bormintával neveztek a sző-
lős gazdák a 2019. február 
23-án megrendezett XXII. 
Nemzetközi, de egyben a 
Délnyugat-Balatoni Hegy-
község 2019. évi borverse-
nyére.

A felvonultatott való-
ban sokszínűen nemzetközi 
borok Európa minden irá-
nyából eljutottak Csurgóra. 
Erdélyből, a Felvidékről, 
Horvátország több régió-
jából, a Dráva mentétől az 
Istriáig, de még a távoli Bel-
gium tőkéinek terméséből 
is érkezett nedű a csurgói 
poharakba. 

A borok bírálatát az öt-
ször négyfős, Módos Péter 
nyugalmazott Magyar Bo-
rakadémiai elnök vezette 
szakértőkből álló zsűri vé-
gezte el.

A 305 bormintából több 
mint 10% volt az aranyér-
mes bor, ami nemzetközi vi-
szonylatban is jónak mond-
ható eredménynek számít.

A szakértők bírálata alap-
ján 7 nagyarany, 37 arany, 
112 ezüst, 96 bronz és 54 
oklevél minősítés született.

A díjak és oklevelek át-
adása előtt Füstös János 
Csurgó Város polgármeste-
re, Bíró Norbert, a Somogy 

Megyei Közgyűlés elnöke és 
Szászfalvi László Országy-
gyűlési képviselő köszön-
tötte a jelenlévőket. 

Beszédeikben hangsú-
lyozták a szőlő termesztés és 
bor készítés színvonalának 
folyamatos emelkedését, a 
Kárpát medencei magyarság 
és a szomszédos népek kép-
viseleteinek jelentőségét, 
méltatva a Csokonai Borlo-
vagrend szervező, közösség-
építő, színvonalas borkultú-
ra terjesztő tevékenységét.

A közel 300 fős rendez-
vény hivatalos részét jó 
hangulat vacsorás bál kö-
vette, melynek keretében 
értékes tombola tárgyak ke-
rültek kisorsolásra.

Ureczky Attila, a Délnyu-
gat-Balatoni Hegyközség 
választmányi tagja és a 
Csurgói Csokonai Borlovag-
rend kamarása kérdésünkre 
elmondta, hogy a tavalyi 
termés borászati évét kielé-
gítő eredménnyel zárták a 
gazdák.

Erős közepes termés mel-
lett jó minőségű borok szü-
lettek. Az eső elegendőnek 
bizonyult az elmúlt évben, 
de a néha 40 fok körüli hő-
mérséklet nem mindig ked-
vezett az optimális cukor fok 
kialakulásának. Összességé-
ben azonban szép, harmoni-

kus savakkal, zamatos borok 
kerülhettek a hordókba.

A csurgói bortermelők 
közül kiemelkedő ered-
ményt ért el Ács Ferenc, 
kinek Ottonel Muskotály 
fehér borára Nagy Arany 
minősítést kapott. A szőlős 
gazda elmondása szerint 
ebből a fajtából 100 tőke 
szőlője van, melyeket 5 év-
vel ezelőtt telepített. A jó 
minőségű termés elérése 
érdekében már a metszés-
nél, a zöld munkáknál, majd 
a már zölden mutatkozó fürt 
számnál is ügyelt a tőkék 
termésének mérsékelt visz-
szafogására. 

A szüret után így nyert 
200 liter szőlőlevet új esz-
közökkel és módszerekkel, 
reduktív technológiával 
dolgozta fel. A reduktivitás 
lényege, hogy az első perc-
től kezdve oxigén mentes, 
zárt környezetben történik 
a szőlőlé leengedése, borrá 
erjesztése, tárolása és fejté-
se is.

Ugyanis, ahogy a kiváló 
Nagy Arany minősítés is mu-
tatja, a bor érése folyamán 
az illat- és zamatanyagok re-
dukált környezetben fejlőd-
nek a leg optimálisabban.

VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA

Farsangoltak 
a bölcsisek

XXII. Nemzetközi Borversenyét rendezte 
meg a Csurgói Csokonai Borlovagrend

A díjazott boros gazdák egy csoportja, jobbról Ács Ferenc, 
mellette Ács Boglárka az est háziasszonya

folytatás az első oldalról
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50 évvel ezelőtt egy kapos-
vári konferencián Pókos Ferenc 
(1913- 1986) csurgói gimnázi-
umi tanár emlékezett meg Mal-
ler Dezsőről (1881- 1956), aki-
ről a Csurgó és Környéke újság 
hasábjain a közelmúltban már 
többször is olvashattunk.

Pókos tanár úr kiemelte, 
hogy már temetését követő na-
pon megemlékeztek Ady End-
réről. Az 1919. január 30-i ön-
képzőköri gyűlés jegyzőkönyve 
szerint: 

„Az elnök meleg szavakkal 
emlékezett meg Ady Endréről: 
Hangoztatták ellene a hazafi-
atlanság vádját, holott alig volt 
nála tősgyökeresebb magyar 
ember; nem a hazát támadta 
ő, hanem a közállapotokat, a 
maradiakat, a társadalom ezer 
meg ezer hibáját; fel kell tehát 
oldanunk a hazafiatlanság vád-
ja alól…”

A tanárelnök Maller Dezső 
volt. 1920 nyarán váratlanul 
Kaposvárra hurcolták. A váda-

kat pontról pontra cáfolták, az 
egyiket azonban nem kellett 
szégyellnie: „Maller Dezső 
mint a csurgói főgimnázium 
irodalmat előadó tanára, diák-
jai előtt népszerűsítette Ady 
Endre destruktív költészetét.”

Ady költészetének elfogad-
tatása évtizedekbe került. A ma 
még élő idősebb diákok sze-
rint Bodó Jenő (1893- 1946) 
magyartanár majd gimnáziumi 
igazgató Pintér Jenő (1881-
1940): A magyar irodalom tör-

ténete című munkája alapján 
tanított. Sajnos, ma már alig 
van, akitől meg lehetne kérdez-
ni, de tanítványai előtt úgy ér-
velt: A kérdés még nem dőlt el.

Egerpataki Ütő Mihály 
(1890- 1978) maga erdélyi 
lévén tanította, Adyt. Amikor 
nyugdíjasként 1955-57-ben 
ismét katedrára került, diákjai 
magyar irodalom füzetének 
első oldalára felíratta az Új ver-
sek előhangját.

                                                                         HJ

Csurgón Adyról temetése másnapján

Emlékkonferenciát tartottak a 150 éve alapított csurgói Tanítóképzőről

Csurgón, az Eötvös József Ál-
talános Iskola és Csurgó Város 
Önkormányzata 2019. február 
22-én pénteken, délután 2 órai 
kezdettel 150 éve alapították 
a csurgói Tanítóképzőt Emlék-
konferenciát tartott az Eötvös 
József Általános Iskolában. 

Az emlékkonferencia első 
programja az udvaron lévő Ta-
nítóképezde harangjánál lévő 
koszorúzás volt. Ezt követően 
Csurgó Város polgármestere, 
Füstös János mondott ünnepi 
köszöntőt. 

Szavaiból idézve: 9 éve va-
gyok a város vezetője és már 
nagyon sok rendezényen ért 
az a megtiszteltetés, hogy 
felszólalhattam, de olyankor, 
mikor az ember az egykori is-
kolájában van és mint öreg-

diák is szól a hallgatósághoz, 
olyankor mindig egy kis furcsa 
érzés jár át. Most is egy ilyen 
helyzet állt elő, hiszen én is en-
nek az iskolának a falai között 
nevelkedtem felső tagozatos 
időszakban. Csurgón 150 éve 
alapították az első tanítóké-
pezdét, viszont a gondolat már 
több mint 200 évvel ezelőtt 
megszületett Festetics György 
és az őt körülvevő vezetők kö-
zött. Büszkék lehetünk arra, 
hogy az itt folyó oktatás a csur-
gó és környékbeli gyerekek 
oktatását, életre nevelését, 
kihívásokra való felkészítését 
próbálja segíteni. Ha megkér-
dezzük a pedagógus kollégák-
tól, akkor ők biztosan megerő-
sítenek ebben, hogy ez egyre 
komolyabb kihívást jelent. Ter-

mészetesen biztos vagyok ab-
ban, hogy azokban az időkben, 
a 19. században is voltak ne-
hézségek és problémák, csak 
más jellegűek, mint most. Most 
viszont ezekre a nehézségek-
nek a mostani tudásunkkal 
felvértezve kell megfelelnünk, 
hogy Csurgónak, Somogy me-
gyének és az országnak olyan 
fiatalokat, olyan jövőt, olyan 
generációt építsünk, akikre jó 
100 évre emlékezhetünk majd. 

Szeretném megköszönni az 
előadóknak, akik megtiszteltek 
ma minket, hogy eljöttek hoz-
zánk. Kívánok mindenkinek jó 
tanácskozást, utána pedig kel-
lemes és jó beszélgetést, idő-
töltést. 

Az emlékkonferencián a kö-
vetkező előadások voltak hall-
hatók:

- Prof. Dr. Rosta István nyu-
galmazott egyetemista tanár 
professor emeritus tartott 
előadást az 1868-as népfőis-
kolai törvény és annak hatása-
iról

-  Mezeiné Rumpf Anita ta-
nár Phd hallgató tartott előa-
dást, A Csurgói Tanítóképző 
történetéről

- Violáné Bakonyi Ibolya 
könyvtáros tanár, Az iskolai 
szemle – a csurgói tanítóké-
pezde országos szakmai folyó-
iratának bemutatása

- Mohar József, az egykori 
csurgói képezde igazgatójának 
dédunokája, Visszaemlékezés 
Mohar Józsefre

- Dr. Kanizsai Mária, az Eöt-
vös József Főiskola Pedagógus-
képző Intézetének igazgatója, 
Múlt-jelen-jövő az Eötvös Jó-
zsef Főiskola életében

- Simon Mihály iskolaigaz-
gató, Eötvös hagyományok 
Csurgón

                                                                         FZS
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Prof. Dr. Rosta István nyugalmazott egyetemista tanár professor emeritus 
az 1868-as népfőiskolai törvényről és annak hatásairól tartott előadást
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hónap nap   időpont
  3.  16.00-19.00
  10.  12.00-15.00
január  17.  16.00-19.00
  24.  12.00-15.00

  7.  16.00-19.00
február 14.  12.00-15.00
  21.  16.00-19.00
  28.  12.00-15.00

  7.  16.00-19.00
március 14.  12.00-15.00
  21.  16.00-19.00
  28.  12.00-15.00

Várjuk szíves érdeklődésüket!
Üdvözlettel: Dr. Kardos Mónika

JOGPONT IRODA ÜGYFÉLFOGADÁSA 
CSURGÓ, KOSSUTH U. 1. 

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik szerették 
és ismerték, hogy a szeretett anya és nagymama

POLANECZKI OTTÓNÉ

volt csurgói lakos, életének 77. évében türelemmel viselt 
betegség után, 2019. február 8-án elhunyt.

Temetésére Budapesten, szűk családi körben kerül sor.

Gyászoló család

"Nagyon akartam élni még,
érezni szívetek melegét.
Legyőzni a betegséget, 
legyen enyém még az élet.
Búcsú nélkül kellett mennem,
őrizzetek szívetekben!"

II. Rákóczi Ferenc emlékév 
alkalmából képeslap kiállítás 
nyílt Csurgón, a Történelmi 
Parkban Gulyásné Raksányi 
Olga gyűjteményéből. Az ün-
nepélyes megnyitó 2019. 
február hetedikén, délután 
17.00-kor vette kezdetét. 

Violáné Bakonyi Ilona kap-
ta a megtisztelő feladatot, 
hogy a kiállítást megnyissa, 
aki mindenekelőtt köszönetét 
fejezte ki az alkotónak, ami-
ért létrejöhetett a képeslap 
kiállítás. Gulyásné Raksányi 
Olgának már közel 30 ilyen és 
ehhez hasonló dokumentum-
gyűjteménye volt már kiállítva 
az országban: Nagykanizsán, 
Szombathelyen, Csurgón, Sá-
rospatakon, Egerben, Miskol-
con, Encsen, de Nagyatádon 
is. 1990 óta tagja a neves 
szombathelyi Képeslevele-
zőlap-gyűjtők Egyesületének. 
Szenvedélye a bélyeggyűjtés-
ből indult ki. Gyűjteményé-
nek első darabjai ajándékba 
kapott római képeslapok vol-
tak, amelyek annyira megtet-
szettek neki, hogy elkezdett 
profi gyűjtők közé járni, ahol 
azt javasolták neki, kezdjen el 
sorozatokat gyűjteni. Elsőként 
Szent Márton életét rakta ösz-
sze lapokból, ami egyébként 
máig a kedvence. 

Büszke arra, hogy több ér-
tékes könyvhöz is adott már 
illusztrációt. Azt szokta mon-
dani: Ha csak egy valaki tanul 
is belőle, akkor már megérte 
a fáradtságot. A vezérelvem, 
hogy olyasmivel foglalkozzak, 
ami erkölcsi szempontból ne-
velné kicsit az embereket.,”

A Rákóczi-kiállítás végig 
kíséri a fejedelem életét szü-
letésétől, bemutatja a család-
ját, lakóhelyeit, tanulmányait, 
a szabadságharc mozzanatait, 
de közben sok olyan érdekes-
séget megtudunk az alapokon 
kívül, minthogy Olaszország-
ban járva fogadta a pápa. De 
láthatjuk némely képeslapon 
ABC-s kiskönyvecskéjét is, 
de gazdag összeállítást ka-
punk a Rákóczi-kultuszból is: 
szobrok, festmények, rajzok, 
emlékhelyek képeslapok for-
májában. 

De egy kicsit kanyarodjunk 
vissza a képeslapokhoz és a 
történetükhöz. Amikor 1865-
ben a német postakongresz-
szuson felmerült a boríték 
nélküli, nyílt lapon történő 
levelezés gondolata, nagy volt 
a felháborodás. De kimutat-
ták, hogy a levelek nagy része 
már csak egyszerű üdvözletet 
vagy jókívánságot tartalmaz, 
amiben nem szerepelnek ma-

gántitkok. Így megindult a le-
velezőlap gyártása. 

Magyarországon 1869-től 
vette kezdetét, díjszabása pe-
dig szemben a levéllel, 5 kraj-
cár helyett csak 2 krajcár volt. 
Egy évvel később egy német 
kereskedő a levelezőlap bal 
felső sarkára egy ágyú mögött 
álló tüzér képét nyomtattam 
feltalálva ezzel a képeslapot. 
Az újfajta küldemény nyom-
tatása gyorsan elterjedt, legy-
gyakoribb témái a következők 
voltak: tájképek, városképek, 
történelmi, irodalmi témák, 
művészeti alkotások repro-
dukciói, üdvőzlőlapok. 

A magyar posta gyilkossá-
gi kísérletet hajtott végre a 
képeslapok ellen, mikor eltö-
rölte a lapok kedvezményes 
díjszabását. Pedig a képes-
lap hatalmas mennyiségű és 
különleges információt hor-
doz. Helytörténeti forrásként 
egyedülálló lehet, művelő-
déstörténeti értéke vitatha-
tatlan. 

Kiknek ajánlják ezt a kiállí-
tást? A felnőtteknek, mert fe-
lelevenítve a tanultakat még 
sok érdekességet tudnak meg. 
A gyerekeknek, mert sokkal 
könnyebb így történelmet ta-
nulni. Egyszóval mindenkinek!                                                           

FZS

Gulyásné Raksányi Olga gyűjteményéből nyílt 
kiállítás a Történelmi Parkban

Kiadványokon 
elevenedett meg 
Csurgó története

Várostörténet papíron címmel 
nyílt kiállítás a Csokonai Vitéz 
Mihály Református Gimnázium-
ban 2019. február 19-én. A 17.00 
órakor kezdődött eseményen az 
érdeklődők a csurgói református 
gimnázium könyvtárának helytör-
téneti gyűjteményéből összeállí-
tott válogatást tekinthették meg. 
A kiállítást Szabó Sándor, Csurgó 
város alpolgármestere nyitotta 
meg. Beszédében hangsúlyozta: 
A mai kiállítás anyaga csak a gim-
názium gyűjteményére hagyatko-
zik. Szándékosan máshonnan nem 
vettek át anyagot. Ebből is látszi, 
hogy ez az ősi iskola milyen gaz-
dag múltjában és milyen gazdag 
jelenében is. 

A tematikus jellegű kiállításon 
a Csurgó történetével foglalkozó 
kiadványok mellett meghívókkal, 
képeslapokkal, szépirodalmi és 
egyháztörténeti művekkel, kéz-
iratokkal, újságokkal és visszaem-
lékezésekkel is találkozhattak az 
érdeklődők. 

SZB 
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AKTUÁLIS

Hetedik alkalommal rendezett jótékonysági bált a Csurgói Napsugár

A Csurgói Napsugár Szo-
ciális Intézmény és a Csurgói 
Napsugár Egyesület közös ösz-
szefogásával immáron hetedik 
alkalommal jótékonysági bált 
tartott február 16-án 17 órai 
kezdettel. A szervezők nem 
titkolt meglepetésére, az idei 
bálra minden eddiginél többen 
érkeztek.

- Meglepetésünkre nagyon 
nagy létszámban jöttek el a 
rendezvényünkre. Kereken 
296 fő, tehát közel 300 főre 
kellett asztalokkal és székekkel 
készülni. Nagy öröm és megle-
petés volt számunkra, de most 
is sikerült felkészülnünk mind 

műsor, mind vendéglátás te-
kintetében. A hagyományok-
hoz híven most is műsorral 
indítottunk, Decsi Richárd és 

Hoffer Zoltán énekelt először 
egy dalt. Somogyudvarhelyről 
hívtunk egy zumba tánccsopor-
tot és ezt követően a napsugár 
szociális intézmény ellátottjai, 
dolgozói, valamint a Senior 
Örömtáncosok tagjai  közül 
többen léptek fel. 

Idén különböző országok és 
nemzetek táncaiból hoztunk 
egy-egy csokrot, egy házaspár, 
Belovári Péter és Gyenes Krisz-
tiánné Vera megszemélyesíté-
sében, akik a darab során nosz-
talgiáztak a múltból. Ők már 
immáron időseket játszottak 
és a múltba visszagondoltak, 
nosztalgiáztak, hogy hány or-
szágban és hány nemzet táncá-
ra táncoltak. Ebből egy nagyon 
jó hangulatú, vidám műsor ke-
rekedett. 

A műsorra való készülések, 
próbák nagyon jó hangulatban 
teltek el. A sérült emberek, va-
lamint az egészségesek is egy-
aránt jól érezték magukat. 

A műsor után az Édes Kettes 
húzta a talpalávalót. Majd egy 
hosszasan elnyúló tombolasor-
solás következett.

A tombolasorsolást követő-

en ismét a táncé és a jó kedvvé 
volt a főszerep. 

Azt gondolom, hogy egy 
újabb színvonalas rendezvény-
nek lehettünk tanúi, ahol a kis-
térség majdnem mind a 18 te-
lepülése képviseltette magát. 

A rendezvényt követően 
február 12-én csütörtökön  
azokat az embereket, akik 
önkéntesek voltak, felléptek 
velünk, vendégül láttuk egy 
finom ebéddel, jutalmul, hogy 
megtiszteltek bennünket azzal, 
hogy velünk együtt léptek fel.  

Ezúton is szeretném megkö-
szönni mindenkinek a renge-
teg felajánlást és támogatást. 

Külön köszönöm a műsor 
előkészületeit, a műsorban el-
hangzó zene és hang, összekö-
tő szövegek szerkesztését Ko-
vacsics Angéla kollégánknak,  
Dergeczné Kovács Ilikének a 
táncok, koreográfiák összeál-
lításában nyújtott segítségét, 
valamint Kiss Lászlóné kollé-
gánknak, aki a ruhák, a jelmez, 
a beöltözés felelőse volt - ösz-
szegezte Vassné Huszics Ber-
nadett intézményvezető.                                                                          

SZB

Örömteli előkészületeket követően ismét színvonalas 
műsort láthattak a bálra érkezők tartott előadást 

A nosztalgiázó házaspár 
szerepében: Belovári Péter és 

Gyenes Krisztiánné Vera
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Somogy megyében 
2019. február 21-én két 
vasúti baleset is történt, 
amelyek a szerencsének 
köszönhetően nem kö-
veteltek emberéleteket. 
Pamukon egy kerékpá-
ros, Fészerlak pusztánál 
pedig egy személygép-
kocsi ütközött vonattal, 
mindkét jármű vezetője 
súlyos sérülést szenve-
dett.

Kiemelt szerep a fi-

gyelemé, ugyanis sajnos 
sok esetben fordul elő, 
hogy a járművezetők 
szabálytalanul hajtanak 

be a vasúti átjáróba és 
vonatszerelvénnyel üt-
közve végzetes balese-
tet szenvednek.

A balesetek megelő-
zésében a figyelem, az 
odafigyelés kap kiemelt 
szerepet. Gyakori oka 

a vasúti baleseteknek, 
hogy a közlekedők kö-
rültekintés nélkül haj-
tanak be az átjárókba. 
Feltorlódott forgalom 
esetén a járművezetők 
egy része még a keresz-
teződésben is megáll, 
figyelmen kívül hagyva 
annak életveszélyessé-
gét.

A vasúti átjárókban 
bekövetkező balesetek-
ben a gyalogosoknak 
és a járművezetőknek 
gyakorlatilag nincs esé-
lyük, legfeljebb a sze-
rencsén múlik a kime-
netel, ugyanis a vasúti 
szerelvények féktávol-
sága száz méterekben 
mérhető. Ez egyben azt 
is jelenti, hogy a vas-
úti jármű vezetőjének 
az esetek többségében 
egyszerűen lehetősége 
sincs a baleset elkerü-
lésére!

Balesetmentes közle-
kedést kíván a Somogy 
Megyei Rendőr-főkapi-
tányság!                 

POLICE.HU

Fontos KRESZ szabályok:

- A vasúti átjárót megközelíteni csak fokozott óvatossággal szabad.
- A vasúti átjárón csak folyamatosan - megállás nélkül - legalább 5 km/óra átlag-
sebességgel szabad áthaladni.
- Biztosított vasúti átjáróra járművel csak abban az esetben szabad ráhajtani, ha 
a teljes sorompó mindként sorompó rúdja nyitott véghelyzetben áll, a fényjelző 
vagy hangjelző berendezés, jelzést nem ad, illetve a fénysorompó vagy a félso-
rompóval kiegészített fénysorompó villogó fehér fényjelzést ad.
- A vasúti átjáróban és közvetlenül vasúti átjáró előtt előzni TILOS!

 Előzzük meg a vasúti baleseteket!
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HELYTÖRTÉNET

 1860 tavaszán Kacsóh Lajos esperes 
bejelentette, hogy Nyárády János világi 
tanácsbíró, egykori csurgói diák, akinek az 
édesapja 1790 és 1792 között alsoki pré-
dikátor volt, hatalmas összeget, 14 000 fo-
rintot hagyományoz a gimnáziumra. (Csur-
gón utca viseli a nevét, hamvai 1984 óta 
a gimnázium parkjában pihennek). Az egy-
házmegye 1867-ben Gyöngyösmelléken 
síremléket emeltetett, a gyászbeszédet 
Héjas Pál igazgató mondta. A szertartáson 
részt vett a csurgói származású Beleváry 
Ferenc alesperes, aki a felső- baranyai egy-
házmegye nevében emlékezett meg Nyá-
rádyról, és 10 000 forintos alapítványt tett 
a csurgói tanítóképzés céljaira. A Beleváry- 
alapítvánnyal, és az új csurgói református 
templom elkészültével a tanítóképző ügye 
az eötvösi kultúrpolitika jóvoltából a meg-
valósíthatóság stádiumába jutott. Az elő-
készületek ekkor már javában folytak. 

1865-ben a dunántúli református egy-
házkerület elhatározta, hogy tanítóképzőt 
létesít Pápán. A belsősomogyi reformá-
tus egyházmegye visontai közgyűlésén 
szembefordult a határozattal, és Csurgót 
javasolta. Kitűnő a levegője, termékeny a 
talaja. Fekvésénél fogva az ország hatá-
rán, a nemzetiségek tőszomszédságában 
helyezkedik el, a magyar szellem védő-
bástyája és gát azon a csatornán, amelyen 
a magyar földművesek Szlavóniába köl-
töznek. Csurgó Délsomogy kulturális köz-
pontjaként magához ragadhatná az egész 
Délvidék kultúrhegemóniáját, ha megkap-
ná új tanintézetét. A kerület azonban nem 

engedett.
1868-ban csillant fel a remény, amikor 

a kultuszminisztérium több állami taní-
tóképző felállítását tervezte. Augusztus 
26- 27-én Nagybajomban gyűlést tartott 
az egyházmegye. Itt hangzott el a javaslat: 
„Kerestessék meg Magyarország Vallási és 
közoktatási minisztere, hogy az állítandó 
képezdék egyikét Csurgón helyezze el.” 
Érveikből emlékiratot szerkesztettek.  Ok-
tóber 20-án kihallgatáson jelentek meg 
báró Eötvös József miniszternél. A dön-
tésben személyes érzelmei is szerepet 
játszhattak: Leánya, Eötvös Jolánta 1866-
ban feleségül jött báró Inkey István iharosi 
földbirtokoshoz.

1869 májusában arról értesítette a kul-
tuszminisztérium a várost, hogy az új álla-
mi tanítóképezdék egyikét Csurgón állít-
tatja fel. Intézkedett arról is, hogy Molnár 
Aladár miniszteri tanácsos és Kovács- Se-
bestény Gyula Somogy megyei királyi tan-
felügyelő a minisztérium képviseletében 
kezdjék meg a tárgyalást az egyházmegye 
küldötteivel. Két szerződést kötöttek. Az 
elsőben az államkincstár javára lemondtak 
a Festetics György adományozta telekről. 
A másik szerződés a gyakorló iskoláról 
szólt: az egyház átadta a szemközti (Csoko-
nai utcai) református népiskolát gyakorló 
iskola céljaira. 

1869-ben a református templom elké-
szültével felszabadult a gimnáziumi épü-
let északi, földszintet és emeletet is magá-
ban foglaló, egybenyíló szárnya, amelynek 
az utcai oldalról külön bejárata is volt. Eb-

ből három tantermet alakítottak ki.
A gimnázium az új testvérintézménnyel 

az állami támogatás révén saját felemelke-
dését is szolgálni akarta: „Egyházmegyénk, 
amidőn a tanítóképezdét Csurgóra kívánta, 
nemcsak nem akarta, hogy középtanodája 
megszűnjék, sőt, ellenkezőleg: azért kért 
maga mellé gazdag testvért, hogy közös 
törekvésből, több erőt nyerve emelhesse, 
szaporíthassa a köznevelés, közművelődés 
eszközeit, s hogy ezekből közvetlen és kö-
zelben éppen egyházmegyénk húzhasson 
legtöbb szellemi hasznot.”

Az új tanintézet első tanévét 1869. ok-
tóber 15-én nyitotta meg Bárány Ignác 
igazgató. Mivel az átalakítási munkálatok 
késtek, egy környékbeli magánház hóna-
pos szobájában húzták meg magukat 1869 
decemberéig. Az új iskola már indulásakor 
sem volt kényelmes, mindhárom tanterme, 
a tanári szobának szánt, később természet-
tani múzeumnak berendezett helyisége is 
szűk volt. A szalmával fedett tanító lakás, 
a református iskola két tantermes épüle-
te olyan alacsony volt, hogy a gyerekek a 
padra állva elérték, padlója földes volt.

Állandó napirenden volt az új épület fel-
építésének ügye. A gimnázium is érdekelt 
volt a tanítóképző elköltözésében, hiszen 
használatba vehette a három termet. A 
Beleváry- alapítvány 10 000 forintja is fel-
szabadult, ugyanis az alapító okirat szerint 
az összeg csak addig lesz a képzőé, amíg 
az a gimnázium keretében működik. Eöt-
vös József miniszter 1870. október 4-én 
kelt leiratában értesítette az igazgatóta-
nácsot, hogy „hollandi modorban egy új 
épület emeltessék, melyben a szükséges 
tantermeken kívül a köztartásra alkalmas 
helyiségről is gondoskodva legyen”. Öt 
nappal később, október 9-én Eötvös József 
Vallás- és közoktatásügyi miniszter szemé-
lyesen is megjelent Csurgón. Elrendelte az 
építkezések azonnal megkezdését. A tél 
közeledte miatt azonban belenyugodott a 
tavaszra halasztásba. Csakhogy 1871. feb-
ruár 2-án váratlanul meghalt, magával vit-
te a csurgói képző felépítésének reményét 
is. (Felesége, Rosty Ágnes ekkor Jolánta 
lányához költözött Iharosba. Itt élt 1913-
ban bekövetkezett haláláig. A temetésén 
a jeles fizikus Eötvös Loránd is jelen volt.) 
1874 októberében Eötvös utóda, Trefort 
Ágoston miniszter kereste fel az intézetet 
Gönczy Pál miniszteri tanácsos kíséreté-
ben. 

150 éve Csurgón nyílt meg Magyarország első állami 
tanítóképzője II.



1000 éves Csurgó - millenniumi kiadás

11

Csurgó és Környéke • 2019 FEBRUÁR HELYTÖRTÉNET

Az építkezés ügye 1879-ben mozdult 
el a holtpontról. A város olyan tervvel állt 
elő, amely megnyerte a kultuszkormány 
tetszését. 

A gimnázium a főgimnáziummá fejlesz-
tés útján nemcsak hogy nem tudta nélkü-
lözni bérbe adott helyiségeit, maga is új 
épületet kívánt emeltetni. Feliratot intéz-
tek a miniszterhez, kérték az ajánlat elfo-
gadását, hogy megkezdhessék az építke-
zést. A miniszter elfogadta, és szerződést 
kötöttek a várossal.

Csurgó mezőváros kötelezte magát, 
hogy az 5 322 négyszögölnyi telken a 
minisztérium által megszabott formában 
megépíti az épületet, a megmaradt telek-
részen gazdasági kertet létesít. A minisz-
térium garantálta, hagy a bérbe vett épü-
letben tanítóképzőt működtet. Az épület 
és telek tulajdonjoga örök időre Csurgót, 

az örökös használati jog a minisztériumot 
illeti.

A szükséges pénzösszeg nem állt ren-
delkezésre. Dr. Barla Sándor intézeti or-
vos segített, aki 8 évi törlesztésre 20 000 
forint kölcsönt ajánlott fel. Igénybe venni 
azonban nem kellett, mert Somssich Pál 
közvetítésével a Magyar Jelzálog- és Hi-
telbanktól 32 évig amortizálható kölcsönt 
kapott.

Az új iskolának 1881 augusztusáig kel-
lett volna elkészülnie, de a csurgóiak sür-
getésére egy évvel korábban készen állt. 
Négy hónap alatt 1880. március 14-től, az 
ünnepélyes alapkőletételtől július köze-
péig tető alá került. Egyhónapi száradás 
után át is vehette Kovács- Sebestény Gyula 
megyei tanfelügyelő.

A település legmagasabb pontján emel-
kedett. Homlokzatával észak felé tekintett. 

Akkor még egy nagy térség közepén szaba-
don állt. Földszinten az igazgatói irodát, a 
tanári szobát, egy szolgalakást, a köztartás 
konyháját, kamráját, cselédségének szo-
báját alakították ki. Az emeletre került a 
3 tanterem, a kézimunkaterem, a gyakorló 
iskola, az orgonával ellátott zeneterem. Az 
épülettől keletre helyezkedett a ma is álló, 
sokszor átépített kertészlakás, mellette az 
üvegház, a méhes.

A 19 159 négyzetméternyi telekből 2 
311 volt a gyümölcsös, 3 434 a faiskola, 1 
222 a magiskola, 866 szőlő, 788 konyha-
kert, 1 516 gazdasági gyakorló terület, 400 
a kertész kertje, 1 855 a tornatér.

1880. szeptember 9-én tartották a fel-
avatási – és tanévnyitó ünnepélyt. 

                                                                                                        
HJ

December végén

Távolodnak az ünnepek akár a parti fények,
Egy hullámokon bókoló hajóról nézve.

Szeretteink kiket elszánt a sors,
Elmennek megint egy időre.
Hogy majd valamikor újból

Összehozzon bennünket a szeretet reménye.

Kicsit felmelegítettük a régi emlékeket,
Hogy el ne felejtődjenek, múljon a keserűség,

Egyszer minden elmegy a maga útján,
Hol előbb, ki később…

Mert az élet nem vesz a hátára szeretetből,
A szeretet egy örök, élő lehetőség, Istentől!

Meleg szobákban hullanak a tűlevelek,
Jánosok is megitták az áldott bort.

Ablakokban ott villóddzanak a karácsonyi fények,
Szilveszterért rohannak újból az emberek,

Boltokba,s megint könnyebbek lesznek az erszények,
Nem maradhatnak sem szárazon, sem éhesen

Az elsején induló „új”remények!

A hó még ott pihen a fellegek tavában,
Idehaza az enyhébb dombos vidéken.

A hegyek már fáztak a csupasz erdők tövében,
Hegyes süvegükkel a felhők ölébe néztek.

Fehér takaró borítja az egykor zöld leveleket,
Hogy mikor elolvad, megint minden tavasz legyen.

Büki Imre

Közhasznú hirdetés

SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN - INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT

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

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

PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?

Ha gyermeke "tanulási problémára" vagy "viselkedési rendelle-
nesség" miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyer-
mek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, 
keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. 
Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a hipe-
raktivitás témájában.

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!"



Csurgó és Környéke • 2019 FEBRUÁR1000 éves Csurgó - millenniumi kiadás

12

ÉLETMÓD

1000 éves 
Csurgó

Márciusi
program

Március 5. 14 óra
Csokonai – Preradovic versfordító verseny
Csokonai Közösségi Ház

Március 7. Pemfflinger Katalin virágnapja- virághagymabörze
Történelmi Park

Március 12. Karó közt a potyka
A Rippl-Rónai Megyei Hatókörű városi múzeum halászati 
vándorkiállítása
Csurgó Város Helytörténeti Gyűjtemény

Március 15. 17 óra
Nemzeti Ünnep az 1848-as forradalom és szabadságharc 
emlékére.
Csokonai Közösségi Ház
Kolping Nagyváthy János Gimnázium, Szakgimnázium és 
Szakközépiskola

Március 19. 17 óra
Zarándok úton
Zarándoklatok a Mária út Balaton-felvidéki szakaszán
előadó: Vásárhelyi Dániel
Történelmi Park

Március 27. 17 óra
Hálaadó szentmise és konferencia a Johannita lovagrend 
Csurgón 800 éve való letelepedése alkalmából
Szentlélek templom és a Történelmi Park

Március 29. Polaneczky Ottó Emlékkonferencia – Református 
Középiskolák Természettudományos
Diák Konferenciája: Nyitó rendezvény – Dr. Cséby Géza 
előadása Keszthelyről és Festeticsről
Csokonai V.M. Ref. Gimn. Ált. Isk. és Kollégium

A harmadik fiú elindul világgá, hogy 
megméresse magát. Kiáll számtalan pró-
bát. Sárkányokkal, boszorkányokkal, ma-
nókkal, útonállókkal küzd, majd tetteinek 
jutalmaként megkapja a fele királyságot, 
és a király gyönyörűséges lányát. Heted-
hét országra szóló lakodalmat csapnak, 
majd boldogan élnek, amíg meg nem hal-
nak. A mesék így végződnek, de két fiatal 
valós élete, csak ezután kezdődik. A házas-
ság minden örömével és minden buktató-
jával. Két ember számára, még ha szeretik 
is egymást, ez a valódi próbatétel. 

Mert mi történik? Mik lehetnek egy há-
zasság buktatói?

1. Értékvilágok ütközése 
Két ember összeköti az életét. Más csa-

ládban nőttek fel, különböző az értékvilá-
guk. De nem csak az eltérő családokban, a 
férfi és a nő világában is mások az értékek, 
ennek megfelelően a célok és tervek is. 
Ha a „rózsaszín köd” elmúltával - különö-
sen, ha a két fél még nem élt előtte együtt 
- ezekről nincs kellő időben egyeztetés, 
közös elfogadás, szembekerülnek, csa-
tázni kezdenek. Sok esetben ismeretlen 
a házastársak között a kulturált vita, így 
nem tudnak megegyezni. Pedig sok csalá-
di vitát egyszerű konfliktuskezelő minták 
ismeretében tudnának kezelni olyan alap-
elv mentén, „hogy ha te másként gondo-
lod is, én szeretlek téged, ezért szeretném 
megérteni, te miként gondolod ezt. Egyez-
tessünk, és próbáljunk elfogadni valamit 
az enyémből és a tiedből egyaránt”. Ez a 
közös nevezőre jutási szándék hiányzik, 
egymást hibáztatják és okolják. A fiatalok 

életét sokszor keseríthetik meg a náluk 
mindent jobban tudó, életükbe beleszóló 
szülők, rokonok is. 

2. Gyarapodik a család
Bár a párok életében a legcsodálato-

sabb időszak egy új jövevény életének el-
tervezése, a babavárás, a születés csodája, 
sok házasság éppen ebben az időszakban 
kerül a legnagyobb krízisbe. A baba szü-
letése eufórikus érzés, ugyanakkor a kis 
jövevény minden addigi rendet felborít a 
családban. A szülővé válás során új szere-
pek, új feladatok jelennek meg, mindez fe-
lelősség teljes magatartást kíván. Az válik 
igazán felnőtté, aki ezeknek a feladatok-
nak meg tud felelni, hiszen az addig meg-
szokott életritmust teljesen megváltoztat-
ja. Sok pár éppen a gyermek megszületése 
után távolodik el egymástól, melynek oka 
rendszerint, hogy míg a nő belefeledkezik 
a várva várt kis csodába, teendőibe, tes-
tének változásaiba, addig a férfi a meg-
szokott életét éli, és továbbra is elvárná 
az első helyet párja életében. Sokszor tü-

 …és boldogan éltek, amíg meg nem haltak!
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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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ke 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 
 

relmetlenül, elhanyagolva, sőt kirekeszt-
ve érzi magát az anya-baba kapcsolatból. 
A felek közötti addig kiegyensúlyozott 
szexualitás is csorbát szenvedhet, hiszen 
ilyenkor - természetes folyamatként - a 
nőben az anyai oldal kerül előtérbe, ami 
sok esetben konfliktushoz vezethet. Gye-
reknevelés közös feladat. Nagyon fontos 
megérteni, hogy attól, hogy szülők lettek, 
ők még egy pár, együtt alkotnak szövetsé-
get, az egymás iránti szeretetüket folya-
matosan ápolni, erősíteni kell. Erre mind-
két félnek szüksége van.

3. Anyagi helyzet
A pénz nagy úr! A házasságok nagy ré-

szében komoly problémát okoz a pénz 
hiánya, illetve a különböző pénzkezelési 
szokások. A mindennapi élethez szükséges 
anyagi források hiánya, mindig konfliktus-
forrás. Ha arra nem elég a fizetés, hogy 
a család megélhetését megteremtsék a 
megnövekedett igényeknek megfelelően, 
két ember boldog párkapcsolatára, az ál-
landó pénzen való gondolkodás és az eb-
ből adódó feszültség rányomja a bélyegét. 
A válások nagy részét az anyagi gondok 
okozzák, amelyen nem tudnak felülkere-
kedni.

4. Életközépi válság
Ahogy telnek, múlnak az évek, rutinsze-

rűvé válhatnak bizonyos feladatok, legyen 
szó a mindennapok sodrásáról, a gyerek-
nevelésről, munkáról, vagy éppen a sze-
xualitásról. Ahogy kirepülnek a gyerekek, 
újra egyedül találja magát a házaspár. Ez 
egy addig szokatlan helyzetet teremthet. 
A férfiak, de manapság a nők is, ezekben 
az éveikben élik meg a kapuzárási pánikot, 
és keresnek maguknál fiatalabb szeretőt, 
párt, akiért a megszokottnak tekintett há-
zasságukat is képesek felbontani, eldobni. 
Változtatni akarnak, kilépni abból a mo-
notonságból, amitől megriadnak a családi 
élet rutinjában. Negyven esztendős kor 
felett nő meg leginkább a válások száma, 
a munkahelyváltás, a pszichológiai, a pszi-
chiátriai kezelések száma, valamint a de-

presszióra és az öngyilkosságra való haj-
lam. Az emberek többsége azonban ekkor 
nem feltétlenül a külső, és mindenáron el-
érhető célokat fogalmaz meg, hanem a je-
lenük és jövőjük felé vezető út minőségét, 
biztonságérzetük megteremtését tekintik 
a legfontosabbnak. A 40-60 év közötti 
emberek többsége már a legfontosabb, 
kitűzött céljait elérte, a karrierépítésben is 
a csúcsra került, inkább vágynak a bizton-
ságra, a kiszámíthatóságra, mint a szerte-
lenségre, a bizonytalanság érzés fenntar-
tására. Ez lenne a legjobb időszak, hogy a 
párok újra egymásra találjanak. Ha sikerül 
fenntartani és átmenteni az egymás iránti 
fiatalkori szerelmet, egy új, élményekben 
gazdag, kiegyensúlyozott, tapasztalatokon 
alapuló boldog házasságot élhetnek meg.

Mi az, ami leginkább hiányzik a mai há-
zasságokból?

Alapvető probléma, hogy lassan ki-
vesznek a gyöngédség és a szeretet kife-
jezésnek természetes testi módjai: nem 
simogatjuk, nem ölelgetjük egymást, nem 
mondjuk, hogy: jaj de örülök, hogy te vagy 
a párom! Ennek alapja a boldog családban 
gyökerezik, ha gyerekként kaptunk szere-
tetet, akkor eljuthatunk oda, hogy adni is 
tudunk. Sokszor hiányzik a tolerancia, a 
türelem és az egymásra figyelés! Sajnos 
több időt töltünk el a mobiltelefonunkkal, 
tablettünkkel és egyéb informatikai esz-
közökkel, mint a párunkkal. Sok családban 
jellemző a konfliktusok kerülése, szőnyeg 
alá söprése. Attól, hogy sosem veszeked-
nek, még nem biztos, hogy minden töké-
letes. Ha mélyen magunkba nézünk, látjuk 
a felmerülő problémákat, és ez jó! Csak 
megfelelőképpen kell kommunikálni. Két 
ember kapcsolatában legalább fele-fele 
arányban oszlik meg a felelősség az előállt 
kritikus helyzetekért.

Hogyan tudjuk átmenteni a szerelmet? 
Különbözőek vagyunk! Ne próbáljuk 

meg társunkat a saját képünkre formálni.
Ne tartsuk természetesnek, hogy férjük, 

vagy feleségünk is ugyanúgy lát, értékel 

dolgokat, mint mi. Ismerjük meg társunkat, 
tiszteljük a különbözőségét, és próbáljunk 
az ő fejével is gondolkodni! 

Kommunikáljunk! Nem elég csak be-
szélnünk, meg is kell hallgatnunk a mási-
kat. Nem elég meghallgatni, érdeklődjünk 
is párunk dolgai iránt. Mi foglalkoztatja, 
milyen örömei gondjai vannak? Kommuni-
kálni nem csak szóban lehet, kifejezhetjük 
a szeretetünket érintéssel, pillantással, 
figyelmességgel is. Tanuljuk meg a másik 
igényeit! Mire vágyik? Beszélgetésre, érin-
tésre, vigasztalásra, bátorításra? Ha mind-
két fél azt adja, amire a másiknak szüksége 
van, semmi nem áll a boldogság útjába.

Vállaljuk a felelősséget a döntésünkért! 
Azért, hogy azon a napon pont őt válasz-
tottuk! Remélhetőleg emlékszünk még az 
okára! A szerelem első pillanataira, a vá-
rakozásra, a vágyakozásra a másik iránt. 
Adjunk magunknak időt! Minőségi, csak 
kettesben együtt töltött időt! 

Tudjunk megbocsájtani! Nem engedhet-
jük meg magunknak, hogy sértettségünket, 
tüskéinket őrizgessük. A házasságban nem 
mindig tombol a szerelem. Előfordul, hogy 
fáradtak, lehangoltak vagyunk, sértetten 
begubózunk, vagy társunk viselkedését 
hirtelen bántóbbak, zavaróbbnak érezzük.  
A kihívások, feszültségek elkerülhetetle-
nek! Még egy jól működő házasságban is! 

Végül ne feledjük, a jó partnerválasztást 
tovább lehet örökíteni, mert ez a minta 
szükséges ahhoz, hogy valaki jól alapítson 
családot. Így gyermekeinknek is példát 
mutatunk! 

BV

Forrás:
https://erdelyinaplo.ro/interju/szeretetkap-

csolat-a-hosszu-hazassag-titka)
https://www.webbeteg.hu/cikkek/

egeszseges/22805/az-eletkozepi-val-
sag-egy-uj-elet-nyitanya-lehet

http://www.evamagazin.hu/32735_a_ha-
zassag_rejtett_buktatoi
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Tripla győzelemmel kezdtük a tavaszt

Felnőtt csapatunk öt, ifjúsá-
gi csapatunk hét, serdülő csa-
patunk egy gólos győzelmmel 
kezdte a tavaszt. Szép volt lá-
nyok!

Felnőtt csapatunk a sereg-
hajtó, utolsó helyezett Tamási 
otthonába utazott a tavaszi 
bajnoki forduló nyitányán.

Nehezen indult a tavasz és a 
mérkőzés is, gyenge védekezes 
gyenge támadás jellemezte a 
mérkőzés első részét.

A hazaiak edzője a mérkőzés 
előtt arról panaszkodott, hogy 
nagyon kevesen vannak.

Ha a bajnokság végén a to-
vábbtanuló játékosai elmen-
nek, nem valószínű,hogy indul-
ni tudnak, talán csak a megyei 
bajnokságban.

Ennek ellenére keményen 
belevetették magukat a küzde-
lembe.

Nem lehetett tudni, hogy 
melyik a bajnokaspiráns és 
melyik a kiesés ellen harcoló 
alakulat.

Álmosan, fásultan kezdtek a 
csurgói lányok, körülményesen 
szövögették a támadásokat, 
Zajcsekné bombái jelentették 
csupán a pozitívumot.

Rengeteg ziccer kimaradt, 
nem volt kapus teljesítmény.

A huszonharmadik percben 
öt gólos volt a hazaiak előnye..

A végére sikerült kicsit koz-
metikázni az eredményt, de így 
is hatalmas meglepetésre a ha-

zaiak vezettek.
A második játékrész első tíz 

percében nem kaptak gólt a 
csurgói lányok, köszönhetően 
az alaposan feljavult védeke-
zésnek.

Immár a gyors indítások is 
utat találtak a hazai kapuba, 
így gyorsan átvette a vezetést 
a Csurgó.

A végére alaposan elfáradt a 
hazai csapat, így biztossá vált a 
csurgói győzelem.

Összességében elmondha-
tó, hogy nagyon is idény eleji 
volt a játék, többen is gyenge 
napot fogtak ki.

De azt is említsük meg, hogy 
a második félidőben látott aka-
rat mindenképpen dicsérhető!

Zajcsekné Drávai és Takács 
D. gólerőssége és harcossága 
nélkül nem sokra mentünk vol-
na..

Nem igazán találták lánya-
ink önmagukat.

A végére valamelyest sike-
rült feledtetni a gyenge telje-
sítményt.

Zajcsekné Drávai Gyöngyi,-

Takács Dusmáta és Jencski 
Beatrix teljesítményét lehet 
kiemelni.

Tamási - Csurgói NKC 20-25 
(13-11)

Würtz Ádám Ált. Isk Sport-
csarnok, Tamási

70 fő
Játékvezetők: Herceg M. - 

Piller T.
Csurgói NKC: Kiss, Bodó Sz. 

5, TAKÁCS D. 8, Takács I. 2, ZAJ-
CSEKNÉ DRÁVAI GY. 5, JENCSKI 

2, Áy, Raczkó P. 3, Csere.: Perve-
in O., Füstös N., Láza, Tóth I.

Edzők: Molnár Ferenc, Szabó 
Tünde

MESTERMÉRLEG
Varga László, edző (Tamá-

si):  "Az első félidőben nagy-
szerűen játszottunk,végig a mi 
akaratunk érvényesült,megér-
demelten vezettünk.A máso-
dik félidőre elfáradtunk,nem 
bírtunk a Csurgó meghatározó 
játékosaival.A vereség ellenére 
dicséret illeti minden játékoso-
mat!"

Molnár Ferenc, edző (Csur-
gói NKC): "Hullámzó teljesít-

mény jellemezte csapatunkat 
csakúgy, mint az őszi találko-
zón Tamási ellen. Az első fé-
lidőben megjártuk a poklot, de 
a második félidő teljesítménye 
feledtette ezt. Védekezésben 
és támadásban is megmutat-
kozott a csapat egysége. Sok 
sérült ellenére győzni tudtunk. 
És ez a LÉNYEG! Hosszú út vár 
még ránk, hogy elérjük célun-
kat."

Ifjúsági mérkőzésen:
TAM BAU Tamási KC - Csur-

gói NKC 26-33 (15-17)
Góllövők: Pervein (13), Racz-

kó(8), Czinderi(7), Hegedüs(2), 
Balogh B.(2), Kozma(1)

Edző: Szabó Tünde
MESTERMÉRLEG
Szabó Tünde, edző: "Saj-

nos sok játékos hiányzott, de 
a lányok kitartó munkájának, 
akaratának meg lett az ered-
ménye. A mérkőzés végére 
megmutatkozott a két csapat 
közötti különbség. Felnőtt, ifjú-
sági, serdülő : 3/3. Soha rosz-
szabb hétvégét. Hajrá CSNKC! 
"Ahol tudatosság uralkodik, ott 
elveszettségnek nincs helye."

Serdülő mérkőzésen:
Komló Sport KC-Csurgói 

NKC 23-24 (12-14)
Góllövők: Hegedüs(9),Ba-

logh K.(4),Balogh B.(3),Varga 
(3),Németh(3),Baja(2)

Edző: Szabó Tünde
MESTERMÉRLEG
Szabó Tünde, edző: "Még 

nem tudom, hol is a cél, És foly-
ton ellenem dolgozik a szél. De 
nem fúj vissza, a bőröm páncél-
ból van, A szívem pedig acél." 
Nagy akart, küzdeni tudás és 
elszántság vezérelte serdülő-
inket. Ami meghozta gyümöl-
csét."

A következő fordulóban 
február 24-én vasárnap 17:00 
órakor fogadjuk a Balatonbog-
lár felnőtt együttesét, 15:00 
órakor az ifjúsági,13:00 órakor 
a serdülő mérkőzés lesza Sóto-
nyi László Sportcsarnokban.

CSNKC.HU
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Járási Teremlabdarúgó Bajnokság
 Dél-Zalai Vízmű-GPC-MLSZ Kupáért

2018-19

1 . Feltámaszthatók 6 6 0 0 39 - 9 18
2 . Matchbox 6 4 1 1 33 - 7 13
3 . 40 Rablók 6 4 1 1 23 - 5 13
4 . Market FC 6 3 0 3 23 - 22 9
5 . Álomvilág 6 2 0 4 13 - 34 6
6 . Inkei fiatalok 6 1 0 5 12 - 30 3
7 . Lúzer FC 6 0 0 6 10 - 46 0

1.forduló Álomvilág – Lúzer FC 3:1                   Matchbox – Inkei fiatalok 3:0 40 Rablók – Market FC 3:1
2.forduló Feltámaszthatók – Lúzer FC 9:2  Market FC – Inkei fiatalok 6:5 40 Rablók – Matchbox 0:0
3.forduló Lúzer FC – Market FC 3-7                   Inkei fiatalok – 40 Rablók 0-5 Álomvilág - Feltámaszthatók 1:12
4.forduló Lúzer FC – 40 Rablók 0:8                   Matchbox - Feltámaszthatók 1:2      Álomvilág – Market FC 1:3
5. forduló Feltámaszthatók – Inkei fiatalok 8:0  Market FC – Matchbox 2-5 40 Rablók – Álomvilág 6:1
6,forduló Inkei fiatalok – Lúzer FC 3:2  Matchbox - Álomvilág 8:1                  Feltámaszthatók-Market FC 5:4
7.forduló Lúzer FC – Matchbox 2:16                   Inkei fiatalok - Álomvilág 4:6 Feltámaszthatók – 40 Rablók 3:1

A bajnoki mérkőzések során mindvégig kiélezett küzdelem folyt a bajnoki cím megszerzéséért. A csapatok egyfordulós rend-
szerben küzdöttek a minél jobb helyezésért. Az új bajnok (Feltámaszthatók) magabiztosan,veretlenül előzte meg a mezőnyt és 

ünnepelhetett a bajnokság végén. A Városi Szabadidősport Egyesület szervezésében megrendezett bajnokságban a 7 csapat 90 
játékost nevezett a mérkőzésekre és 153 gól született. 

Különdíjasok:  
Gólkirály: Markos Péter 14 gól (Matchbox)
Legjobb mezőnyjátékos: Szabó Sándor (Feltámaszthatók)
Legjobb kapus: Kollár Szilárd (Feltámaszthatók)

Kedves Csurgói TK szurkolók!
Csapatunk háza táján a következő 
átigazolások történtek

Érkezők: Kovács Krisztián(Nagya-
tádi FC)--->Csurgói TK

                 Póka Bence Péter(Gógánfa 
FSE)-->Csurgói TK

Távozók: Kiss Máté(Csurgói TK)----
->Nagyatádi FC

Csurgói TK csapatunk elkezdett edze-
ni és edzőmeccset is játszott.
2019.01.26-án 14.00-kor a Csurgói 
Spartacus focipálya edzőpályáján 
volt a meccs, ahol a Csurgói TK a Ba-
bócsa SE csapatát fogadta.

Edzőmeccs végeredménye: 2-2
csurgói gólszerzők: Soós Gábor és 

Németh László

2019.02.10-én 14.00-kor szintén az 
az edzőpályán volt az edzőmeccs ahol a Csurgói TK a Zdala csa-
patát fogadta.

Edzőmeccs végeredménye: 2-2
csurgói gólszerzők: Bódis Gábor és Kovács Krisztián

2019.02.16-án megvolt a Csurgói TK utolsó edzőmeccse, amely 
az FC Barcs csapatával volt.

Csurgói TK-FC Barcs edzőmeccs eredménye: 5-0
csurgói gólszerzők: Póka Bence Péter 1, Faggyas József 1, Tóth 

Szabolcs 1, Koller (Kovács Krisztián) 2 gól.

Kövesse szurkolói oldalunkat az alábbi linken:

Látogasson el szurkolói weboldalunkra:

https://www.facebook.com/mindorokkecsurgo

http://hajra-csurgo.mozello.hu

FÜSTÖS LÁSZLÓ 
foci-hírszerkesztő
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HÍRDETÉS

Játssz új sorsjegycsaládunk bármelyikével  
és nyerd meg az akár 50 millió forintos főnyereményt!

11802-000089-9-084

12001-000081-3-049

11902-000031-7-043

Részletek a lottózókban és a www.szerencsejatek.hu honlapon.
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