Csorvási Híradó
2009. július-augusztus

KÖZÉLETI LAP

XX. ÉVFOLYAM

7-8. SZÁM

10 éves együttműködési megállapodás ünneplése
1999. augusztus 28.-a Csorvás életében két okból is történelmi. Ezen a napon a települések polgármesterei, a
csorvási Szilágyi Menyhért és a diószegi Somogyi Kornél
aláírták az együttműködés kezdetét, s ezen a napon kezdődött meg a települések közötti sokrétű és színes munka.
Csorvás és Diószeg városok az előzetes tárgyalások és az
addigi kulturális kapcsolat erősítése érdekében 2009. augusztus 28-án aláírták az együttműködési megállapodást
azzal a szándékkal, hogy a kultúra, sport, turisztika területén, valamint a gazdasági együttműködést is figyelembe
véve megtöltse eredményes munkával a közös
kapcsolatot. Továbbá a két ország közös céljának
érdekében a nemzetek együttélése során a kultúra, tradíció
és az identitás ápolva legyen.
Az elmúlt tíz év során mindkét településen, a különböző
területeken megvalósultak a megállapodás céljai. Nem
csak papíron létezett az együttműködés. Az önkormányzatok közös gondolkodása, a kulturális csoportok, sportolók,
fiatal, idősebb csoportok is szerveztek találkozókat.
Kölcsönös üdülések és találkozások szervezése során
számos baráti kapcsolat jött létre. Nagyon jó barátságok
alakultak ki egyes családok között is. A mai napig is ellátogatnak egymáshoz és közös programokat szerveznek.
Elsősorban a kultúra az, ami a két település közötti
együttműködés erőssége. Minden évben a kölcsönös
részvétel a kulturális programokon erősítette az emberi
kapcsolatokat.
Civil szervezetek is ugyan úgy együttműködnek. Nagyon
intenzív az együttműködés a horgász egyesület, nyugdíjas
klub és a fiatalok között. A tűzoltók, citera együttesek is
erősítették a két település hírnevét. A Csorvási Szlovákok
Egyesületének
tagjai,
valamint
a
Kisebbségi
Önkormányzat is megtett annak érdekében mindent, hogy
a nyelv ápolása és az identitás megerősítése mindkét településen erősödjön. A Csemadok és a Pro Urbe, valamint a
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat és a Csorvásiak Baráti
Társasága a kölcsönös látogatások során számos eredményt értek el különböző területeken. Közös programok,
kölcsönös látogatások a gazdasági együttműködést is
erősítették.
Örömmel tölt el, hogy sikerült kiszélesíteni a kulturális
kapcsolatokon kívül a két település lakosai közötti kölcsönös látogatásokat minden évben. A látogatások megmutatták azt, hogy úgy a kulturális csoportok, gyermekek és
minden generáció jól érzik magukat mindkét településen.
Számos emléket őriznek.
Engedjék meg, hogy köszönetet mondjak mindenkinek,
aki az elmúlt tíz év során segítette munkánkat.

Oslava 10. výročia podpísania dohody o spolupráci
28. augusta 1999 sa Čorváš dostal do dejín, a to aspoň z
dvoch príčin: v tento deň starostovia obce Čorváš a
slovenského Sládkovičova, Menyhért Szilágyi a Kornel
Somogyi podpísali dohodu o spolupráci, a v tento deň
začínala 10 ročná, veľmi farebná a pestrá práca.
Obce Čorváš a Sládkovičovo na základe predchádzajúcich
rokovaní a nadviazaných kultúrnych stykov, dňa
28. augusta 1999, podpísali Dohodu o spolupráci v oblasti
kultúry, športu, spoločenských stykov, turistiky,
hospodárskej spolupráce a v oblasti plnenia spoločných
cieľov oboch štátov a spolužitia národnostných menšín,
zachovávania ich identity, kultúry a tradícií.
Počas uplynulého desaťročia jednotlivé oblasti dohody
boli naplnené skutkami z oboch strán. Dohoda existovala
nie len na papieri. Organizovali sa pravidelné stretnutia
samosprávnych orgánov, kultúrnych a folklórnych skupín,
skupín mladších a starších športovcov, stretnutia mládeže.
Spoločne sa organizovali rekreačné pobyty obyvateľov
združených obcí, ale počas uplynulých rokov spolupráce
sa vytvorili veľmi dobré priateľské vzťahy medzi
jednotlivými rodinami oboch obcí, ktoré sa pravidelne
navštevujú a uskutočňujú spoločné programy.
Najsilnejším putom, ktoré spája družobné obce, sa stala
kultúra. Kultúra menšín ale aj štátotvorných národov sa
participuje na všetkých spoločných akciách počas celého
roka, rok čo rok a po celú dobu spolupráce.
Civilné organizácie oboch obcí takisto spolupracujú.
Napríklad veľmi bohatá je spolupráca medzi rybárskymi,
dôchodcovskými a mládežníckymi organizáciami.
Požiarníci ale aj citerová skupina posilnila povesť
obidvoch obcí. Členovia Spolku čorvášskych Slovákov
tak ako aj menšinová samospráva vykonali v záujme
Remélem, a következő tíz év is hasonlóan mozgalmas és ochrany menšinových jazykov, posilnenia identity
élményekkel gazdagon fog eltelni. Szívből kívánom v oboch osadách veľa. Zo Sládkovičova spolky
Csemadok, Pro Urbe a z Čorváša slovenská menšinová
magamnak és mindnyájuknak.
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samospráva, Zväz priateľov obce Csorvás tiež úzko
spolupracovali a mali veľmi pekné výsledky na rôznych
poliach. Spoločné programy, vzájoné návštevy aj
hospodársku spoluprácu posilnili.
Potešením je že došlo k rozšíreniu kultúrnych stykov, ako
aj k vzájomnej návšteve obyvateľov obidvoch osád, ktoré
sa konali každý rok. Ukázalo sa, že návštevy organizácií,
kultúrnych spolkov, ako zbližujú deti a všetky generácie.
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Každý má krásne zážitky, vždy sa cítili u toho druhého
veľmi dobre.
Dovoľte mi vysloviť vďaku každému, kto počas
uplynulého desaťročia nám pomáhal v našej spolupráci.
Dúfam, že nasledujúcich desať rokov budú približne také
rušné a bohaté na zážitky, ako predošlé obdobie. Preto
uplynú určite veľmi rýchlo. Zo srdca si to želám a želám
to aj všetkým nám.
Gyimesiné Hugyik Erzsébet

60 esztendő után

A Csorvási I. sz. Állami Általános Iskola képen látható
ma is fiatalos egykori tanulói az 1948-49-es tanévben
fejezték be az általános iskola 8. osztályát.
2009. augusztus 8-án 60 esztendő elteltével köszöntötték egymást azon az osztálytalálkozón, amely igen
ritka a település életében. A találkozóra hozták
magukkal azt az EMLÉKLAPOT, amellyel 1949-ben
elindultak a rögös úton.
Érdemes idézni, hogy az akkori stílusban hogyan
fogalmazták meg gondolataikat:
„Nehéz elválnunk, mert iskolánk újjáépítéséért
folytatott eredményes harcunk, a munkaversenyek
nemes küzdelmei, valamint a diákélet sokszor

feledhetetlenül víg percei a 4 év alatt egybekovácsoltak
bennünket. A szeretet erős szálai fűznek egymáshoz és
iskolánkhoz, hol a munka megbecsülésére, s a
közösségi érzésre neveltek bennünket. Legyünk
büszkék arra, hogy mi vagyunk
a csorvási
I. sz. Állami Általános Iskola első kirajzott nyolcadikosai, s egyben az országépítés, a szebb, boldogabb
jövő letéteményesei. Ne feledkezzünk meg iskolánkról,
áldozatos lelkű nevelőinkről, különösen szeretett
igazgatónkról és osztályfőnökünkről…”
A stílus ma szokatlan, de a gondolatok igazak. A 60
évvel ezelőtt „kirajzott” nyolcadikosok kiváló szakemberekként, gondos szülőkként igazi letéteményesként
hurcolták az országépítés terheit, példát mutatva a mai
fiataloknak is.
Kedves ifjú szívű egykori diákok!
Ünnepeljenek még sokszor egészségben, szeretetben,
emlékezve azokra a szép diákévekre, amelyek 60 év
után is összehozták Önöket.
Szilágyi Menyhért
Polgármester

Ki pletykál?
Széles a csorvási határ, magam leszek benne a betyár,
mégsem leszek a Bakos katonája! Ismétli, dúdolja,
magának,
az
a
„korosabb”
ember,
ki,
hozzávetőlegesen, a Kismajor és Rudolf-major határán
álldogál, szemlélődik, emlékezik, mint annak idején, a
60-as évek elején, a leszerelés után. Akkor még
közeliek voltak a katonadolgok. Valami „prücök”
lehetett közte és az illusztris hadnagy között, s váltotta
ki ezt a nótát, de tény, a tisztnek sikerült magát eléggé
megutáltatni. Talán, ezért nem vállalt leszereléskor
tovább szolgálatot alárendeltként a kiskatona. Szeretett
cikizni a szakaszparancsnok, annyira, hogy több
évtized után sem törlődött ki az emléke az agyvelő
szürke állományából. Pedig a seregben több,
feledhetetlen, példásan katonás, nagy tudású, egyben
emberséges feljebbvalóra, elöljáróra is gondoltak,
felidézve neveiket, a volt katonatársakkal. Viszont,
civilben, visszanézni, mégis kellemesebb, közben
átélni a szabadságot, mint most is, a nyugdíjasként,
mikor az emlékezet már nagyobb területeket fog át.
Ami, nem egyszer észrevehető, hézagosabb is. Selejtez
az idegrendszer. Járt erre többször, gyermek korában a

szülőkkel, útban a kiscsorvási rokonokhoz. Szépek
voltak a keresztszülőknél eltöltött napok. Játszottak a
rokon gyerekekkel, Hugival, Bátyóval. Keresztanya
kíséretében elmentek az Almády-majorba, fürödtek a
medencében, tóban, úsztatták a kutyát is, irigyelték,
nem merül el a vízben. Gyűjtötték a gyékény
buzogányait az érparton, szívogatták az éles nád ejtette
fájó sebeiket. Így jár, aki sárkányt akar készíteni. Itták
a frissen fejt tejet, ették a finom csirke- vagy
galambpaprikást, utána a túrós lepényt. Aztán, legény
fejjel, mikor már kiismerte magát a tanyák között, jött
segíteni a munkában disznóvágáskor, köszöntőt
mondani a névnapokon, karácsonykor, újévkor, s
látogatóba, katonaruhában, szabadság alkalmával. Itt,
hol a kisvasút Rudolf-major felé fordul, jól át lehetett
tekinteni a tanyavilágot, de mára, némelyiknek, csak a
helyét, nevét keresi. Balra volt a Koszna-tanya, sok,
vidám kisgyerekkel. Jobbra, a dűlő elején, Tarkó bácsi
állította meg. Megnézte rajta az egyenruhát alaposan,
elmondta, ő is teljesített szolgálatot, az oroszok
bejövetele előtt. Az út másik vége felé lakott Ignác
bácsi, ahogy mondta, németesen, Alfréd Ignác

Csorvási Híradó

3. oldal

Povdevcsek. Ő osztrák volt, Voralbergben született, a
svájci határhoz közel. A háború alatt, Jászberénytől
nem messze, egy tanyában levetette a német
egyenruhát, gazdáknál dolgozott évekig, itt is, ott is.
Vándorolt, megállapodott, ahol munkát, szállást kapott,
s nem kérdezték, honnan jön. Évek múltával, Csorvásra
került. Gazdáknál, majd a tsz-ben talált megélhetést.
Sok év után, ünnepség keretében, a tanácsházán
megkapta a magyar állampolgárságot. Bizalmasan
azonban elmondta: - Hazamegyek még egyszer!- Végül
a csorvási föld fogadta be, adott végső nyughelyet. A
Telefonos-dűlő sarkán élt családjával, a mindig éber
Kaczkó bácsi. Ha éjjel ugatott a kutyája, zseblámpát
vett elő, világított, figyelte, ki jár erre? Jól ismerte a
tanítónőt, Sasvári Margit nénit, mesélt róla. Ő a
majorban tanított, szerette az itteni gyerekeket. Talán
1948-ban, beteg lett, nagyon megviselte az édesapja
elvesztése, ki belehalt az órás műhelye államosításába.
Orosházára költözött, a szappanfőző mellett lakott. A
vasúton túl, a Szőlőben. Ott találkozott alkalom adtán,
a vásárló, cserélő csorvásiakkal. Nyugdíj mellett
tanítgatott, talán a ’60-as évek közepén hunyt el. A
Telefonos másik oldalán állt a Sznopek, Maczák, kissé
messzebb a Mansa tanya, s a kóbor Szabó bácsi
otthona. Ő, a ragadvány nevét azért kapta, mert hol itt,
hol Kondoroson tartózkodott, „kóborolt”. Mind a két
határban volt tanyája. Ezt használta ki a tsz
szervezéskor. Ha látta közeledni az agitátorokat,
kivezette az istállóból a lovát, amint befordultak, a hasa
alá csapott. A ló megugrott, vágtatott, Kondoros
irányába. –Elszaladt, megyek utána!- Faképnél hagyta
a közös gazdaság szervezőit. Végül, mégis aláírta a
belépést. Közel a Gyomai-úthoz, javította a cipőket,
csizmákat, mesterük, Fehér bácsi. Különben ezen az
úton vonultak erre az oroszok ’44-ben. Keresték a
köves utat, mert a térképük szerint, itt makadám
burkolatúnak kell lenni. Az igaz, talán 1938-ban
feltöltötték, de a munka abban maradt, a pénzt elvitte a
háború. Már, ahogy mesélték. Aztán a Fehér kocsma,
tovább haladva Popovics főjegyző tanyája, távolabb az
iskola, a kör, amiből tsz iroda lett. Beljebb, míg állt, a
„kereszték” tanyája. S bizony, még jó pár. Ide jött,
hívták 1963 februárjának elején. Üzenték, feltétlenül
jöjjön ki! Várják! Igyekezett, biztosan fontos. A
tanyán, a konyhába lépve meglepődött. – Azt hittük,
már nem jössz!- fedte meg, tettetett zsörtölődéssel a
keresztanyja. – Ha már itt vagy, azért éppen bejöhetsz,
de vissza is fordulhatsz!!- Ezen jót derültek,
összecsókolództak a családdal. – Kabátozz le, adjatok
néki egy széket, mert még elviszi az álmunkat! Akkor
meg mi lesz velünk estére?- Nevettek az ötleten, átadta
az édesanyja által küldött csomagot, kedvesen vidáman
társalogtak
Később kiderült a jókedv oka. Zárszámadás van, most
elfogadhatóan fizet a tsz! Este vacsora a körben!
Vihetünk vendéget! Eljössz te is! Ott a helyed! Jól esett
hallani a vidámság okát, azt, hogy hívják, osztozzon az
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örömükben. Dél táján ebéd, majd, - Akkor hogy
vagytok?- Beszélgetés a családtagokkal, nagyapával,
apával, unokatestvérekkel. Viszont, meglepő volt,
Hugi, délután, felnőttesen, „kezelésbe vette”. Okította
az itteni szokásokra. – Ha a körhöz érünk, ne csak az
ismerősöknek köszönj! Itt, sokan tudják, hogy hozzánk
tartozol! Elvárják! A legényekkel fogj kezet! A
lányokat, fiatalasszonyokat ne bámuld meg,
mindenkinek van párja, nem veszik jó néven. Vacsora
után tánc lesz, majd megmondom, kit kérhetsz fel!
Menyasszonyt, fiatalasszonyt ne próbálj! Úgy sem
megy el, te maradsz szégyenben! És tisztességesen
táncolj, ne ugrálj össze-vissza! Itt nem szeretik a
bohóckodást! Tartsd be az illemet, a lányt nem
hozhatod hírbe! A lábadon bakancs? A Bátyus ad egy
félcipőt! Nem merül el a hóban, a traktor letaposta!Ennyi eligazítás után már várta a találkozást a rég nem
látott kiscsorvásiakkal. Közeledett az este, mikor
elindultak. Látszott, több irányból jönnek, tagok,
meghívottak, sokan. Széles, nagy a határ, Cukros,
Szenes, egészen a Szénásig. Az érkezők köszöntötték
egymást, a férfiak kezet nyújtottak, váltottak néhány
szót. Bent a nagyteremben terített asztalok. Helyet
találtak, nézelődtek, keresték a közelebbi ismerősöket,
integettek egymásnak. Megtelt a terem, az elnök
köszöntötte a megjelenteket. Rövid beszédet mondott,
végül jó étvágyat kívánt. A Csorvásról való
Gyurovszki István és bandája kézbe vette a hegedűt,
vonót, zeneszó mellett bevonultak a felszolgálók.
Bográcsos marhapörkölt, igazán jól sikerült. Bátyus
hozta a bort, Apa szólt: – Egészségünkre!- Kezdett
alakulni a jókedv, mikor a zenekar rázendített: „Most
kezdődik a tánc!”! Hugi nézelődött, majd hirtelen szólt:
– Azt a kislányt felkérheted! Azt a barnát!- Szemével
egy asztal felé intett. Oda nézett, megállapította, ismeri
a családot, de a lánnyal még nem találkozott. Viszont,
ha küldik, nem ijed meg egy kis tánctól, és, főleg,
ahogy látta, egy csinos, szép barnától! Köszönt,
felkérte, bemutatkozott, járták a csárdást, tangót,
keringőt, ahogy a többiek. Tud táncolni, állapította meg
magában. Több szám után szünetet tartott a zenekar.
Leültek egy üres asztalhoz, nem tartotta illőnek, hogy
helyre vigye, azt gondolnák, kellemetlen a társasága. A
lány kedves volt, jól lehetett vele beszélgetni. Találtak
több közös, szórakoztató témát, de hirtelen zavar
támadt a teremben. Egy kis csoportot kituszkoltak az
ajtón, a keresztapjához egy fiatalember sietett, szólt,
gyorsan kimentek a teremből. Majd a Bátyus is.
Elnézést kért a kislánytól, megnézi, mi történik a
családtagokkal, követte a kiáramlókat. Kint váratlan
kép fogadta. A kör előtt, egy traktor vájta
keréknyomban feküdt, hanyatt, egy férfi, térdelt rajta
egy másik, ki öklözte, verte a száját, tisztességesen!
Nézte a küzdelmet, majd mellé lépett az unokatestvére:
– Te hol voltál?- – Bent, a teremben. Táncoltam, majd
beszélgettem a kislánnyal!- – Azt mondták, téged
vernek!- – Látod, hogy itt vagyok!- Közben a
keresztapja a széttolta a bámészkodókat, leemelte az
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öklözőt. – Mit csinálsz?- – Leszámolok! Lezárom az
ügyet! Többet nem fog hazudozni!- Azzal öklözött
tovább! – A nyakát azért engedd el! Megfullad!- –
Nem kár érte!- válaszolta harciasan, elhelyezve egy
ütést, kivételesen a jobb szem alá. – De lecsuknak
miatta!- Még egy búcsúököl: – Ezt ne feledd! -s vége a
maszek „ügyzáró” rendezvénynek. A nézőközönséggel
visszasétáltak a terembe. Bent kereste a kislányt,
elmondta mi történt. Valahogy azonban lecsendesedett
a hangulat, főleg, mert a keresztanya kiadta az
utasítást: – Indulunk!- Visszakísérte a szép, csinos
barnát a helyére, megköszönte a táncot, elbúcsúzott, a
rokonaitól, az ismerősöktől is. Kint csípett a február
elejei hideg, ropogott a hó, nem volt nagyon sötét.
Átmentek a játszótéren, hazafelé vették az irányt. A
keresztapjához lépett. – Ezek, ott az előbb, miért
verekedtek? – kérdezte. – Tudja a csuda!- hangzott a
tömör válasz. Majd Hugi sodródott melléje. – Na,
tetszik a kislány? – Úgy hangzott, mintha nyilatkozatot
várna. – Szép, csinos, a beszédje alapján okos is! De
nem ismerem közelebbről!- – A kondorosi határból
való, nagyon rendes családból! Apa munkatársa
ángyikájának a lánya. Jó, hogy felkérted, nem
unatkozott, elmondhatja, volt táncosa. És megtisztelted
a családot. Nem árult petrezselymet, Kiscsorváson! Ha
gondolod, szólhatok neki, nincs udvarlója! – Hirtelen
megértette: Ezért kellett feltétlen kijönni! Találtak egy
ígéretes kislányt! Nősíteni akarják! Nem rossz
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gondolat. Biztosan jó feleség lenne! De a tanyához
értek, a beszélgetés abbamaradt, a keresztanya
beosztotta, ki, hol alszik, aztán: – Jó éjszakát!- Másnap
a nagyapával beszélgetett, több mindenről. Kíváncsi
lett a véleményére: Kik verekedtek, miért, mi az oka?
Huginak miért fontos a közvetítés? A válasz rövid,
egyértelmű! – Tudod, itt, Kiscsorváson, legyen az
netán férfiember, vagy akár asszonyszemély, nem
pletykál!
Amúgy mi újság a faluban? Otthon? – Megértette, ez
az ügy nem téma, az emberek személyes dolga,
Csorvásnak ezen a részén, nem tartozik másra! Nem
szokás közhírré tenni! Úgy is viselkednek, s azt el is
várják! Aki megsérti, azon keresztül néznek, kerülik a
társaságát. /Vagy megöklözik?/ Délben ebéd, majd a
keresztanyja csomagjával a kezében, délután:
-Viszontlátásra! Gyere minél hamarább! –Útközben
nézelődött, a látogatás emlékével, szépnek látta a határt
is. Márciusban azonban a munkahelye iskolába küldte,
majd áthelyezték a városba, így a nősülésre nem
gondolhatott, sajnos, elszállt egy lehetőség.
Mégis, annyi év után, szívesen gondol a hajdan volt
történetekre, a határbéli ismerősökre, a szép, csinos,
okos barna kislányra, a jó táncosra, ma már biztosan
nagymamára.
Nagy-Pál Andor

Rendőrségi bemutató, gumivár, lovaglás...
... röviden és tömören ez a 2009-es Szabadidőtábor,
melyet idén már kilencedik alkalommal rendeztünk
meg június 22–26. között. Az idei tábor a helyszínt
illetően rendkívüli volt. A korábbiaktól eltérően
ugyanis nem az István király úti hanem az Arany János
utcai általános iskola udvarán „vertünk tábort”. A hét
folyamán három csapat versengett a pontokért és a heti
elsőségért: 51-es körzet, Micimackó és a Rosszcsontok.
A csapatok összetétele vegyes volt, óvodások és
iskolások közösen vetélkedtek. A hét elején az időjárás
kicsit megtréfált minket, de a gyerekek ennek ellenére
is nagyon jól érezték magukat. A heti program igen
zsúfolt volt. Hétfőn a „táborlakók” nevet adtak a
csapatuknak, csatakiáltást írtak, majd kezdetét vette a
heti versengés. Délután a bűvész „varázsolt” el minket
látványos produkciójával. A hét második napján a helyi
rendőrőrs két körzeti megbízottja Molnár László és
Varga Balázs tartott előadást a helyes közlekedésről. A
rögtönzött tanóra után a gyerekek beülhettek a
járőrautóba, felvehették a golyóálló mellényt,
megfújhatták a szondát. Szerdán délelőtt ovisok és
iskolások egyaránt érdeklődve hallgatták a védőnők
előadását
a
káros
szokásokról
és
az
elsősegélynyújtásról. Ezt később a gyakorlatban ki is
próbálhatták. Délután a templom előtti lezárt
útszakaszon Seres István gépjárművezető oktató
vezetésével kerékpáros vetélkedőn mérték össze
képességeiket a csapatok. A csütörtöki nap igen zsúfolt
volt. Délelőtt gyalog mentünk ki az Eszter tanyára. Itt
minden gyerek lovagolhatott, megnézhette a

háziállatokat, játszhatott az udvarban. Délutánra
azonban a délelőtti fáradtság elmúlt, mert egészen
hazamenetelig ugrálhattak a gumivárban. A hét utolsó
napján gyalogtúrára mentünk a Homokbányához. Majd
elérkezett a tábori hét fénypontja az éjszakai portya és
a tábortűz. A csapatok zseblámpával és térképpel a
kezükben vágtak neki a három állomásból álló
„túrának”. Miután minden gyerek visszaért az Új iskola
udvarára, meggyújtottuk a tüzet és kört alkotva
énekeltük a táborban tanult dalokat.
Jövőre kerek évfordulót ünnepel a Szabadidőtábor, 10
éves lesz. A jubileumi tábort reményeink szerint már
egy megújult és korszerű iskola udvarán „állíthatjuk
fel”. Az azonban biztos, hogy az évfordulóhoz méltóan
az egész héten programok sokasága várja majd az
érdeklődőket. A hét utolsó napján pedig fergeteges
bulival ünnepeljük a „születésnapost”!
A 2009-es Szabadidőtáborhoz nyújtott támogatást
köszönjük a
• COOP-nak
• CBA-nak
• Kenyérgyárnak
• és az Építőmester Bt.-nek
Végezetül pedig szeretném megköszönni a szülőknek
azt, hogy anyagilag hozzájárultak gyermekük
tartalmas, egy heti táborozásához.
A táborozók nevében: Kocsisné Popol Ágnes
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ÉRETTSÉGI CSORVÁSON
2009. május-június hónapjában zajlott a Báthori István
Középiskola és Szakiskola Csorvási Tagintézményében
az érettségi vizsga.
Hallgatóink nagyon készültek az érettségire, mindent
meg is tettek a sikeres vizsga érdekében.
A vizsgabizottság elnöke a nyitó értekezleten
Madách Imre szavaival buzdította a tanulókat:
„Mondottam, ember: küzdj és bízva bízzál!”.
A küzdelemnek meg is
lett az eredménye: 30-an
vették át június 24-én
középszintű
érettségi
bizonyítványukat.
Joggal
büszkék
rá,
hiszen nagyon sokat
dolgoztak érte. A 12.A
osztály tanulói szakmunkások, főleg a kereskedelemben, a szolgáltatásban
és
az
egészségügyben
dolgoznak. Szorgalmas,
jó
osztályközösséget
alkottak, kitartásukkal
példát mutattak az őket követő évfolyamoknak. Pozitív
volt az osztály célratörő magatartása, tanuláshoz való
viszonya, hogy a fárasztó napi munka után is
rendszeresen iskolába jártak, felkészültek a tanórákra, a
beszámolókra,
vizsgákra.
Több
hallgató
munkahelyének a megőrzése függött az érettségi
bizonyítvány megszerzésétől, s ez a tény még inkább
ösztönözte őket a tanulásra. Tisztában voltak azzal,
hogy ma már az érettségi az általános műveltség
feltétele.
A
szaktanárok
lelkiismeretes
munkájának
köszönhetően a hallgatók megszerették a tanulást,
többen is jelezték továbbtanulási szándékukat főiskolán
vagy érettségihez kötött szakképzésen. Az érettségi

eredményük bizonyítja, hogy az iskolánkba nagyon
különböző alapokkal beiratkozó tanulóknak sikerült
tudásbeli hiányosságaikat bepótolni, egymáshoz
felzárkózni.
Folyamatosan
segítették
egymást,
igényelték a felzárkóztató, gyakorló órákat. A siker
mindenkié, de néhány tanuló kiemelkedően sikeres
volt, őket a vizsgabizottság dicséretben részesítette:
Belák Anikó, Seresné Szatmári Ildikó, Szabó László,
Vági Ádám.
Köszönet illeti Csorvás
Város Önkormányzatának Képviselő-testületét,
a Báthori István Középiskola és Szakközépiskolát, és a SZILTOP
Nonprofit Kht.-t, akik
biztosították itt helyben
a lehetőséget a tanulásra; köszönet a tanároknak, akik nemcsak
tudást adtak át, de
emberséget, megértést is
tanulhattak tőlük. És
köszönet
illeti
a
hallgatók családját is, akiknek a szeretetére, türelmére
is szükség volt az évek folyamán.
Érdekes véletlen, hogy Csorváson éppen 40 éve, 1969ben érettségizett a gimnázium első osztálya, akik
szeptember 12-ére szerveznek találkozót. Iskolánkban
ez volt az első érettségi vizsga, érthető, hogy nagyon
fontosnak tartottuk az eredményes részvételt, hiszen
szeretnénk a jövőben is újabb évfolyamokat indítani.
Környékünkön is sok a nehéz körülmények között élő
fiatal, akiknek a mi intézményünkben nyílik lehetősége
a továbbtanulásra, az érettségi bizonyítvány
megszerzésére.
Maczák Mária
tagintézmény vezető

ÉRETTSÉGIZZEN VAGY SZEREZZEN SZAKMÁT
ESTI TAGOZATON CSORVÁSON!
A Báthori István Középiskola és Szakiskola Beiratkozási időpontok:
Csorvási Tagintézménye felvételt hirdet a 2009/2010.
tanévre, felnőttek számára esti tagozatú gimnáziumi és 2009. július 27-31.
15.00-17.00
szakközépiskolai oktatásra.
2009. augusztus 03-08.
15.00-17.00
2009. augusztus 24-31.
15.00-17.00
Pót-beiratkozás:
2009.
szeptember
01-04. 15.00-18.00
Választható OKJ-s szakképesítések:
-

Logisztikai ügyintéző

-

Kereskedelmi ügyintéző

-

Pénzügyi-számviteli ügyintéző

-

Gazdasági informatikus

-

Műszaki informatikus

A beiratkozás helye:
Csorvás, Petőfi u. 12. (Új iskola emeletén)
További
felvilágosítást
kérni
az
telefonszámokon lehet: 06-30-527-96-71
06-42-288-034

alábbi
vagy
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GAZDANAPI BEHARANGOZÓ

Idén, immár 8. alkalommal kerül megrendezésre
a
már
nagy
hagyománnyal
rendelkező
Csorvási Gazdanap, szeptember 11-12-én.
Pénteken a már jól megszokott és igen közkedvelt
tökfaragás, tökös felvonulás és a tavalyi évhez
hasonlóan fosztókázás teszi színessé a programot.
Szombaton a várva-várt fogathajtó verseny kerül
megrendezésre, melynek szüneteiben lovas bemutatók
lesznek. Ezen kívül hagyományőrzés, vetélkedő,
gyermek népi játékok teszik még izgalmasabbá és
érdekesebbé a napot.
Az eddigi pozitív visszajelzéseknek köszönhetően, idén
újra lesz falvédő kiállítás, melyhez bemutatni szánt
darabok bejelentését várja Győri Istvánné, Csorvás,
Katona u. ½, telefon: 66/258-612.
Amennyiben felkeltette érdeklődését az alábbi
programterv, az előző évek rendezvényeiről képek
megtekinthetők,
az
Egyesületünk
honlapján:
www.ujcsorvas.hu
Szeretettel várunk minden érdeklődőt, és mivel ezen
rendezvény nem szponzorok által támogatott, hanem a
csorvási lakosság összefogásából született. Így mind
anyagi, mind tárgybeli hozzájárulását örömmel
fogadjuk.
Az adományokat gyűjti:
Gergelyné Fülöp Ibolya, minden nap délután 13-18
óra között a Rákóczi u. 39. szám alatt (Rendőrség
mellett) telefon: 06-30-489-11-81
A Fogászaton Dr. Bárány Magdolna
Köszönjük, hogy idén ismét közös erővel,
Mindannyiunk örömére, újra megvalósul a
Dr. Orgován István Gazdanap!
Ifj. Bárány László
gyámügyi ügyintéző
vezetőségi tag

Települési önkormányzatunk ez évben is állami
hozzájárulást igényelhetett és igényelt a szociálisan
rászorult gyermekek nyári étkeztetéséhez. Az
önkormányzat
vállalta
a
nyári
étkeztetésre
meghatározott időszakban folyamatosan a napi
egyszeri meleg étel biztosítását, illetve amelyik
szülőknél arra merült fel igény, ott hideg élelmiszer
csomag formájában támogattuk az arra rászoruló
családokat. A szociális célú gyermekétkeztetés
fedezetét jelentő állami hozzájárulással a rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményben
részesülő,
a
hátrányos helyzetű és az alacsony jövedelmű családból
származó gyermekek jutottak napi egyszeri étkezéshez.
Az
igényeket
a
gyermekjóléti
szolgálat
közreműködésével mértük fel.
Első lépcsőben 79 család kapott összesen 92 adagot,
majd a nyár folyamán még további kapacitás
felhasználásra kaptunk lehetőséget, és ezáltal további
18 család 20 gyermeke számára tudtuk biztosítani a
szociális étkeztetést.
Ily módon összességében 2009. július 15. napjától
2009. augusztus 31. napjáig 112 gyermek kapott és
kap jelenleg is támogatást.
A támogatás egy napra fordítható összege 370,- Ft/fő,
összesen 1.748.620 Ft ilyen irányú támogatásban
részesültünk.
Megemlítendő még, hogy a Magyar Ökumenikus
Szeretetszolgálattal évek óta jó kapcsolatot ápolunk, és
köszönettel veszünk tőlük minden segítséget.
Ez évben május 27-én az ő felajánlásuk jóvoltából
osztottunk ki 300 rászoruló csorvási családnak száraz
élelmiszer csomagot.

Az idén elballagott diákok névsora
8.A
O. főnök: Kovács Irén
Babinyecz Leila
Gajdács Krisztina
Jakab Inez
Joanovics Pál
Klyucsik Dániel
Kun Zoltán
Lipták Alexandra
Mangru László
Márta Dávid
Mitykó Krisztián
Órás Gergő
Palotás Ádám
Salagvárdi Norbert
Szabó Réka

Szabó Zsanett
Uhrin István György
Varga Hajnalka
Zsingor Magdolna

Heller Zsolt
Hetényi Tímea
Kis Vivien Kitti
Koszna Bence
Kovács Alex
8.B O. Főnök:
Kovács Zoltán
Mansáné Makra Mária
László Bettina
Bakos Tamás
Lukács Kálmán
Baranyai Szabolcs László
Maglóczky Renáta
Béres Dóra
Major Alexandra
Bogár Edina
Németh Viktor
Bolla Zoltán
Pogonyi Nóra
Braun Tamás.
Rácz Tamás Albert
Csavanyák József Péter
Salka Róbert
Csjáki Anikó
Szabó Zsuzsanna
Fekete János
Uhrin Dávid

Várady Enikő
Akikre büszkék vagyunk:

Gajdács Krisztina
Németh Viktor
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MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk Önt, kedves családját, ismerőseit a
2009. augusztus 20-án – Államalapító Szent István királyunk ünnepén –
rendezendő ünnepi programokra.
Program:
9 óra:

Kiállítások megnyitója
- Békés Megyei Képzőművészek Egyesületének kiállítása a Művelődési Ház
galériájában
- 10 év képekben: a Csorvás- Diószeg testvér-települési együttműködés képes
dokumentációi a színházteremben

10 óra:

Ünnepi képviselő-testületi ülés
A csorvási és a diószegi képviselő-testületek találkozója abból az alkalomból,
hogy 10 esztendeje írtuk alá a testvér-települési megállapodást.

1130 óra:

A Csorvási Szlovákok Egyesülete által adományozott tábla avatása a 10 éves
együttműködés emlékére

17 óra:

Kenyérszentelés a római katolikus templomban

18 óra:

Ünnepi műsor a Szabadság téren
18-1845:

A csorvási amatőr népzenei együttesek műsora

1845-1945:

A diószegi vendégek verses, zenés, énekes műsora

1945:

Varga Zoltán önkormányzati miniszter ünnepi köszöntője

20 óra:

A Csorvási Ifjúsági Zenekar és Majorette csoport előadása

21 óra:

AD Stúdió szórakoztató műsora

22 óra:

Tűzijáték

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Szilágyi Menyhért
polgármester

Csorvási Híradó
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A CSORVÁSI SK. NB I/B-S NŐI KÉZILABDA CSAPATÁNAK
2009/2010. ÉVI BAJNOKSÁG ŐSZI MENETRENDJE
Ford.

Időpont

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

2009.09.13. vasárnap
2009.09.19. szombat
2009.10.03. szombat
2009.10.10. szombat
2009.10.17. szombat
2009.10.25. vasárnap
2009.10.31. szombat
2009.11.07. szombat
2009.11.14. szombat
2009.11.22. vasárnap
2009.11.28. szombat
2009.12.05. szombat
2009.12.12. szombat

Felnőtt
kezdés
15,00 óra
16,00 óra
15,00 óra
17,00 óra
15,00 óra
18,00 óra
15,00 óra
16,00 óra
15,00 óra
14,30 óra
15,00 óra
17,00 óra
15,00 óra

Ifjúsági
kezdés
17,00 óra
18,00 óra
17,00 óra
15,00 óra
17,00 óra
16,00 óra
17,00 óra
18,00 óra
17,00 óra
12,30 óra
17,00 óra
15,00 óra
17,00 óra

Csapatok
CSORVÁS - GYÖNGYÖSI FKK
HAJDÚNÁNÁS – CSORVÁS
CSORVÁS – GYULA
BŐCS – CSORVÁS
CSORVÁS - BP. SPARTACUS
OROSHÁZA – CSORVÁS
CSORVÁS – SZEGED
TÖKÖL- CSORVÁS
CSORVÁS – CSÖMÖR
FTC II.- CSORVÁS
CSORVÁS-INÁRCS
BUGYI – ÚJBUDA-CSORVÁS
CSORVÁS – FŐGÁZ-GÁZMŰVEK

A hazai mérkőzések helye: Békéscsaba 2 sz. Iskola Sportcsarnok

Indulási
idő
13,30 óra
11,00 óra
13,30 óra
10,00 óra
13,30 óra
14,45 óra
13,30 óra
11,00 óra
13,30 óra
08,30 óra
13,30 óra
13,30 óra
13,30 óra

Kézilabda szakosztály

A CSORVÁS SK LABDARÚGÓ SZAKOSZTÁLY
2009/2010. ÉVI BAJNOKSÁG ŐSZI MENETRENDJE
Ford.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Időpont
2009.08.08. szombat 17.00 óra
2009.08.15. szombat 17.00 óra
2009.08.22. szombat 17.00 óra
2009.08.30. vasárnap 17.00 óra
2009.09.05. szombat 16.30 óra
2009.09.12. szombat 16.30 óra
2009.09.19. szombat 16.00 óra
2009.09.26 szombat 16.00 óra
2009.10.03. szombat 15.00 óra
2009.10.10. szombat 15.00 óra
2009.10.17. szombat 14.30 óra
2009.10.24. szombat 14.30 óra
2009.10.31. szombat 13.30 óra
2009.11.07. szombat 13.30 óra
2009.11.14. szombat 13.30 óra
2009.11.21. szombat 13.00 óra
2009.11.28. szombat 13.00 óra

Csapatok
Csorvás-Sarkad
Füzesgyarmat-Csorvás
Csorvás-Köröstarcsa
Kétegyháza-Csorvás
Csorvás-Békésszentandrás
Dombegyház-Csorvás
Csorvás-Kaszaper
Dévaványa-Csorvás
Csorvás-Magyarbánhegyes
Mezőkovácsháza-Csorvás
Csorvás-Újkígyós
Csorvás-Tótkomlós
Nagyszénás-Csorvás
Csorvás-Medgyesegyháza
Doboz-Csorvás
Sarkad-Csorvás
Csorvás-Füzesgyarmat

Az ifjúsági mérkőzés két órával a felnőtt mérkőzés előtt kezdődik.

 –––––– 
Anyakönyvi hírek
Születések:
Buruzs Szilárd és Gáspár Tünde fia - Szilárd Richárd
Farkas Sándor és Szabó Gyöngyi fia - Sándor Rómeó
Halász László és Cséke Erzsébet leánya - Anett Adél
Hudák Balázs és Bíró Szilvia fia - Rómeó
Keresztes Csaba és Szigeti Anita fia - Dominik
Zsadony Zsolt és Zoltán Annamária leánya - Annamária

Halálesetek:
Bencsik András (1925), Bús István (1923), Erdélyi József
(1923), Gécs János (1925), Gyarmati Béláné (Búzás
Erzsébet 1924), Halász Kálmán István (1944), Jakucs
János (1934), Mocsári Miklós (1930), Nyári Antalné
(Kerekes Erzsébet 1933), Paraj Pál (1941), Seres Ferenc
(1923), Szabados Mihályné (Tóth Mária 1939), Szabó
László Gyula (1949), Szalai Sándor (1959), Tóth Imréné
(Fazekas Etelka Jolán 1928), Viczián Jánosné (Papp
Gizella Gabriella 1943),

