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Idén is gyermeknapra hívta, 
várta a város apraját és nagy-
ját Csorvás önkormányzata, a 
Csorvási Szolgáltató Nonprofit 
Kft-vel és a Csorvási Gazdák Zrt-
vel karöltve.

Az esős május miatt rendre újra 
kellett tervezni a szabadtéri prog-
ramokat, így esett ez a május 25-ére 
kitűzött gyermeknap esetében is. A 
rendezvény eredetileg a Forrás tó-
nál lett volna, a szervezők végül a 
piacteret jelölték ki a mulatság hely-
színéül. A kicsik egymást váltották 
a helyi önkéntes tűzoltók tűzoltóau-
tójában, ahol sisakot, kabátot is pró-
bálhattak.

A Békés Megyei Szabadidő és 
Sportszövetség jóvoltából volt 
eurobungee, ugrálóvár, ki lehetett 
próbálni különböző sportszereket 
és nagy sikere volt a kalandparknak 
is. Nem hiányzott az önkormányzat 
által készített körhinta sem, strand-
foci és strand kézilabda meccsek, 
óriásbuborék, íjászat, bűvészműsor, 
bábelőadás, gyerekdalok tették tel-
jessé a napot.

A gyerekek egy tál ételre is ven-
dégei voltak a szervezőknek, ebéd 
után pedig nyalóka is dukált. Élmé-
nyekkel, játékkal teli volt a csorvási 
gyermeknap, igazán jó hangulatban 
ünnepelhettük a gyerekeket.

Fotó: Kecskeméti Erika

További fotók a művelődési ház 
Facebook oldalán: www.facebook.
com/csorvas.muvelodesihaz.3 

Gyerekzsivaj a piactéren
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Központi Orvosi Ügyelet

Orosháza, Könd utca 59. 
Telefon: 68/411-200

Rendelés hétköznapokon 16 órától 
másnap reggel 8 óráig; hétvégén, illet-
ve munkaszüneti napokon egész nap.

Öt magyarországi párt szerzett 
mandátumot a május 26-ai európai 
parlamenti választáson - Magyaror-
szágon a szavazók többsége a Fidesz-
KDNP mellett tette le a voksát. 

A leadott érvényes szavazatok alapján a 
Fidesz 13, a Demokratikus Koalíció (DK) 
4, a Momentum 2, az MSZP-Párbeszéd és 
a Jobbik 1-1 mandátumot szerzett. Nem 
szerzett mandátumot, mert nem érte 
el az 5%-os bejutási küszöböt a MI HA-
ZÁNK, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, az 
LMP és a Munkáspárt. 

Csorváson a 4049 választópolgár közül 
1404-en éltek szavazati jogukkal, az ér-
vényes szavazatok többségét (53,80%) 
városunkban is a Fidesz kapta. 

– Az európai uniós választások hazai 
történetében még soha nem volt ilyen 
magas a részvételi arány. Köszönetet 
mondok valamennyi választópolgárnak, 
aki részt vett a választáson. Az Európai 
Parlamentbe jutott mind a 21 magyar-
országi képviselőnek az ország érdekeit 
szolgáló jó, eredményes munkát kívánok 
– fogalmazott Herczeg Tamás országgyű-

Hulladékszállítás
Június 28-án szállítják el a zöldhulladé-

kot, július 5-e szelektív hulladékszállítási 
nap. Ügyfélszolgálat: Békéscsaba Kinizsi u. 
4-6.; ugyfelszolgalat@grnkft.hu 

Telefon: 06 66/447-150
Az ügyfélfogadási rend: hétfőn és szer-

dán 8 órától 15-ig, csütörtökön 7-től 19-ig, 
kedd és péntek zárva.

Átvehetők a komposz-
táló edények

Június 29-ig vehetők át a kom-
posztáló edények az Arany János 
utca 10-12. szám alatti (volt is-
kola) épületben, mégpedig hét-
főtől csütörtökig 8 órától 15-ig, 
pénteken 8-tól 12 óráig.

Az átvételkor személyigazolvány 
és lakcímkártya, illetve a megkö-
tött szerződés egy példányának be-
mutatása szükséges! Amennyiben 
az igénylő nem tudja személyesen 
átvenni az edényzetet, úgy írásos 
meghatalmazás ellenében megha-
talmazott is átveheti. Amennyi-
ben valaki korábban nem igényelt 
edényzetet, de mégis szeretne, úgy 
a polgármesteri hivatal 5-ös irodá-
jában tud szerződést kötni, majd az 
edényzetet átvenni – a komposztáló 
ingyenes!  

A komposztáló edényzet elszál-
lítása az átvevő feladata, ehhez jó 
tudni, hogy az edény 300 literes, 6,5 
kg súlyú, 110 cm magas, alsó átmé-
rője 76,5 cm.

Csorvás Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete jogszabályi felha-
talmazás alapján tavaly alkotta meg a 
településkép védelméről szóló 9/2018. 
(VI.1.) önkormányzati rendeletet.

Az önkormányzati rendelet meghatá-
rozza a településképi követelmények, és 
a településkép védelmével kapcsolatos 
egyes szabályokat. A rendelet megal-
kotását megelőzően készült el Csorvás 
Településképi Arculati Kézikönyve. A ké-
zikönyv és a rendelet elektronikusan tel-
jes terjedelmében megtalálható a www.
csorvas.hu honlapon, a rendeletek HEP 
Nemzeti Jogszabálytár, ill. településképi 
arculati kézikönyv címszó alatt. A színes 
képekkel illusztrált kézikönyv szemlé-
letformáló célt szolgál, a településképi 
jellemzők bemutatásának és minőségi 
formálásának eszköze, amely feltárja és 

A településkép védelme
ismerteti a településen belül jól elkülö-
nülő egyes településrészek arculati jel-
lemzőit és értékeit, továbbá javaslatot 
tesz a településképhez illeszkedő építé-
szeti elemek alkalmazására.
A településképi rendelet állapítja meg:
a) a helyi építészeti örökség területi és 

egyedi védelmét, ill. a védelem meg-
szüntetését,

b) a településszerkezet, településkarak-
ter, tájképi elem és egyéb helyi adott-
ság alapján a településképi szempont-
ból meghatározó területeket,

c) a településképi követelményeket, 
d) a reklámokra-, valamint a reklámhor-

dozókra, cégérekre, továbbá az egyéb 
műszaki berendezésekre vonatkozó 
követelményeket,

e) a településképi véleményezési-, beje-
lentési-, és kötelezési eljárás szabályait.

lési képviselő. A választás utáni héten az 
európai uniós tagországok vezetői rend-
kívüli csúcstalálkozót tartottak Brüsszel-
ben, amelynek egyetlen napirendi pont-
jaként informális egyeztetést folytattak 
az európai parlamenti választások ered-
ményéről, illetve a küszöbön álló tiszt-

EP-választás: 21 mandátumról döntöttünk

újításról. Az uniós állam- és kormányfők 
először az Európai Parlament elnökével 
egyeztettek, majd megkezdték az EU-
intézmények vezetőinek jelöléséhez és 
kinevezéséhez vezető eljárást. Döntések 
csak a következő, júniusi csúcsértekezle-
ten várhatók.
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Több mint tíz éve pályázati forrásból 
helyezett el útbaigazító táblákat az ön-
kormányzat a település forgalmasabb 
pontjain, segítve a tájékozódást, az ut-
cák könnyebb megtalálását. Az idő vas-
foga a táblákat kikezdte, a feliratok ol-
vashatatlanná koptak, ezért az önkor-
mányzat saját forrásból, több ütemben 
a feliratok cseréjét valósítja meg.

A budapesti székhelyű AFV Tábla 
Kft. készíti a panelekre a megfelelő UV-
védelemmel ellátott matricákat, a város-
vezetés reméli, hogy a felújított táblák 
sok éven át nyújtanak útbaigazítást a 
Csorvásra látogatók számára.

Tájékozódás szempontjából a házszám-
ok is nagy jelentőséggel bírnak. Ugyan 
rutinosak a helyi postások, így minden 
küldemény célba ér, de a mentősök vagy 
futárok számára már nagy segítség lehet 
a házszámtábla. Fontos tehát, hogy az in-
gatlantulajdonosok jelöljék a lakóházak/
egyéb épületek/építési telkek házszámát, 
mégpedig úgy, hogy az a közterületről jól 
látható legyen, tehát például az utcafron-
ti házfalon/kerítésen.

Békés megye szempontjából az 
elmúlt évtizedek legjelentősebb fej-
lesztése az M44 gyorsforgalmi út épí-
tése. A beruházás alapjaiban változ-
tatja meg a térségben élők közleke-
dését, és új lendületet ad a gazdasági 
fejlődésnek. A Tiszakürt-Kondoros 
közötti, 62 km-es szakasz építése a 
befejezéséhez közeledik – arra, hogy 
egyszerre egy ilyen hosszú útsza-
kaszt adjanak át Magyarországon, 
még nem volt példa.

– A munka nem áll meg, folytatódik 
a gyorsforgalmi út építése Békéscsaba 
felé, illetve a Tisza vonalától Kecskemét 
irányába – fogalmazott Herczeg Tamás 
országgyűlési képviselő. Hozzátette, az 
M44 megépítése nagy mértékben hoz-
zájárulhat, hogy Békés megye lesza-
kadása mérséklődjön; a térség ezáltal 
bekapcsolódhat az ország gazdasági 
vérkeringésébe.

Pántya József, a NIF Zrt. útfejlesz-
tési igazgatója tájékoztatása szerint a 
Tiszakürt-Kondoros szakasz átadása ez 
év őszén megtörténik. Nem kell sokat 
várni a Kondoros-Békéscsaba közötti, 
18 km-es szakasz befejezésére sem; az 
ütemezési tervek szerint egy év múlva 
ezt is birtokba vehetik az autósok. A 
fejlesztés utolsó részeként megépül a 
fürjesi elkerülő, amely az M44-est, a Bé-
késcsabáról Csanádapáca irányába ha-
ladó 4432 jelű közúttal köti össze. Így a 
Dél-Békés felől (például Csabaszabadi, 
Gerendás, Újkígyós) közlekedők köz-
vetlenül érhetik el a gyorsforgalmi utat, 
nem kell áthaladniuk a megyeszékhe-
lyen. Az 5,2 km-es út kivitelezőjének 
kiválasztása folyamatban van. Az M44 
gyorsforgalmi út közel egy órával lerö-
vidítheti a menetidőt Budapestre.

A tájékozódást segítendő
Megújuló útbaigazító táblák és kötelező házszámtáblák

Országos szabály is kimondja: az ingat-
lanokat házszámmal kell ellátni mégpedig 
oly módon, ahogy erről a helyi önkormány-
zati rendelkezik. Csorváson ez a közterü-
letek elnevezésének, az elnevezés meg-
változtatásának, és a házszámozás szabá-
lyainak megállapításáról szóló 16/2014.
(XI.30.) önkormányzati rendelet. Hiába 
azonban a szabályozás, ha nincs meg a 
lakossági szándék. Fontos tudni: a hiány-
zó házszám szabálysértés, ami bírságot is 
maga után vonhat, ezért mindenképpen 
érdemes jelölni az ingatlan házszámát, 
vagy adott esetben cserélni, javítani a táb-
lát, ha az idők során megrongálódott. 

Az 1920-as trianoni békeszerző-
dés aláírásának évfordulójára, júni-
us 4-ére emlékeztek városunkban

- Semmi beszéd, semmi szónoklat, az 
egész negyed óráig sem tartott. Itthon 
viszont akkor megállt az élet. Bezár-
tak az üzletek, megálltak az emberek a 
nyílt utcán. Megállt mindenféle forga-
lom. A vasúti szerelvények még a nyílt 
pályán is megálltak és percekig húzták 
gőzsípjaikat. Az iskolákban abbahagy-
ták a tanítást. Addig kemény és szigorú 

tanítók zokogták el magukat kisdiákjaik 
és Nagymagyarország térképe előtt - 
idézte a 99 évvel ezelőtti eseményeket 
Németh Zoltán történelemtanár, aki is-
mertette azt a mérhetetlen veszteséget 
is, amelyet hazánk elszenvedett a dik-
tátum következtében. Méltó műsorral a 
helyi általános iskola diákjai szolgáltak, 
felkészítő tanár: Kóti Ágnes.

Végül a megemlékezők mécseseket 
helyeztek el a trianoni emlékműnél, je-
lezve: sosem feledünk. 

Fotó: Szente Károly

Idén sebességet váltunk

Ősszel átadják az
M44 gyorsforgalmi út

62 km-es szakaszát

EGyÜTT DOBBAN A sZíV...
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Játékgyűjtés – a beteg 
gyermekekért

Kórházakban fekvő beteg kisgyer-
mekek örömére kezdeményezett 
játékgyűjtést a Szelíd Motorosok 
csoportja – eredetileg fővárosi in-
tézmény számára gyűjtöttek, ám 
olyan sokan csatlakoztak az akció-
hoz – köztük a csorvási óvoda is –, 
hogy végül országos méretűvé nőtte 
ki magát a jótékonysági megmozdu-
lás és vidéki kórházak gyermekosz-
tályai is kaptak a játékokból. 

– Óvodánk segített a játékok össze-
gyűjtésében, továbbításában. A Szelíd 
Motorosokkal közösen vittük a játé-
kokat a Békés Megyei Központi Kórház 
Pándy Kálmán Tagkórházának felújí-
tott gyermekosztályára. Az adományo-
kat dr. Becsei László főigazgató főor-
vos személyesen vette át. A szeretettel 
elkészített csomagok a megye más te-
lepüléseiről is érkeztek, de a legtöbbet 
nekünk sikerült összegyűjteni. Válo-
gatás és mosás után 4 nagyzsáknyi és 
több kisebb szatyornyi ajándékot tud-
tunk átadni. Volt közöttük plüssállat, 
könyv, kirakó, kisautó, fejlesztő- és 
társas játék. Az adományok a gyönyö-
rű, új játszószobában lettek elhelyezve, 
hogy a gyerekek társai legyenek nehe-
zebb időszakokban a kórház falai kö-
zött. Köszönjük, hogy e nemes célban 
is össze tudtunk fogni  a gyermekekért 
– összegzett Vicziánné Vincze Mónika 
intézményvezető.

Dimenziót léptek 
3D nyomtató az iskolában 
A Nemzeti Tehetség Program pályá-

zati támogatásából 3D nyomtatót vá-
sárolt az iskola. A pályázati csoport 
ismerkedik a 3D nyomtatással, saját 
terveket készítenek és kinyomtatják. 

A nyomtató egy vékony műanyagszálat 
(filament) felmelegít olvadási hőmér-
sékletre, és egy szűk nyíláson átprésel-
ve – számítógép vezérléssel – a rétege-
ket egymásra illeszti. A megolvadt szá-
lak összetapadnak, így elkészül a térbeli 
tárgy. A filament a fogyó anyag a nyom-
tatás során, ezért is örömteli, hogy Sza-
bados László mérnök, egykori edisonos, 

Elballagunk, búcsút veszünk
Június elsején mindkét óvodai épületből 17-17 kisgyermek intett búcsút az 

óvodás éveknek. Szeptembertől már a szabadabb játékot a játékos tanulás váltja 
fel. Sok örömet kívánunk nekik az iskolás évekhez – búcsúzott az óvoda dolgozói, 
és a pajtások nevében is Vicziánné Vincze Mónika intézményvezető.

Bocskai utcai ballagók: Baranyai Ákos, Békefi Boglárka, Borbély Bettina, Borbély 
Henriett Julianna,  Csatlós Márkó Csaba,  Duda Zsófia,  Gress Márk Szilveszter,  Hévízi 
Dominik, Kovács Sztella Hanna, Krajcsovics Róbert, Nagy Vivien Jázmin, Pityuk Gergő, 
Rácz Larissza, Repa Szintia, Sajti Sarolta, Sipos Dávid, Szluka Tímea

István király utcai oviból ballagók: Békefi Bertold, Beraczka Barbara, Béres 
Bence, Csicsely Balázs, Gyémánt Valentin, Hegedűs Nikolasz Koppány, Huszár Gréta, 
Kabódi Barnabás, Kaszai  Ábel, Kerekes  Dóra, Krámli Hanna Lilla, Madutai Flóra 
Edina, Molnár Enikő Ilona, Rohoska Viktória Gabriella, Szabó Csanád, Szeles János, 
Tóth Vivien

Minden jót, sok sikert kívánunk Nektek!
Fotó: Dr. Szénási Levente

Immár harmadik alkalommal kö-
szöntötte az önkormányzat a város pe-
dagógusait – pedagógusnap alkalmá-
ból. A művelődési ház színháztermében 
tartott rendezvényen mintegy százan 
jelentek meg: a meghívott óvodapeda-
gógusok, tanítók, tanárok, jelenlegi és 
nyugalmazott tanügyi dolgozók.

Dohányos András alpolgármester 
köszöntőjében emlékeztetett, a peda-
gógusnap 1950-es években elindított 
ünneplése óta sokat változott az okta-
tás, mind tartalmában, mint módszere-
iben és eszközeiben. Ám az állandósá-
got a pedagógusok fontossága jelenti, 
és hangsúlyozta: bármerre is veszi az 
irányt a jövőben az oktatás fejlődése, 

pedagógusokra mindig szükség lesz. 
Nemcsak az oktatás, de a nevelés terén 
is nélkülözhetetlen a munkájuk, példá-
juk. Köszönetet mondott az érintettek-
nek, és jókívánságait is tolmácsolta.

Ajándék és műsor, valamint megven-
dégelés fért ebbe a jelképes ünnepi ba-
tyuba. A műsorban közreműködött Ka-
szai Domokos, Neller Tiborné. A fehér 
asztal mellett kötetlen beszélgetésre is 
lehetőség nyílt a Rokodál zenekar élő-
zenés koncertje után.

A dekoráció is gyermekkezek mun-
káját dicsérte: a művelődési ház Kre-
atív Kuckó nevű kézműves szakkörére 
járók készítették.

Imre J.

Akinek tudása nagy és szíve jó
Pedagógusnapot ünnepeltek

8 kg filamentet adományozott az Edison 
Klubnak.

Tervezzük, hogy a COOP Áruházban 
egy napra kiállítjuk a nyomtatót, hogy 
akit érdekel, megnézhesse a működését. 
Az Edison Klub tehetséges, a modern 
technika iránt fogékony, kreatív fiatalo-
kat fog össze, akik évek óta dolgoznak 
egy elektromos autón. Az autó új első 
kerekeket kapott a Csorvási Gazdák 
Zrt. elnökének, Kelemen Mihálynak és a 
Gépműhely dolgozóinak köszönhetően. 
Köszönet illeti a Kőszegi és Leszkó csa-
ládot azért, hogy egy-egy forrasztó állo-
mást vásároltak az Edison Klubnak.

Murvai József klubvezető



2019. június 5

Május 24-én adták át hivatalosan azokat a hangsze-
reket, amiket a helyi művészeti iskola vásárolt a Kodály 
Program keretében – a programot az Emberi Erőforrás-
ok Minisztériuma indította az iskolai zenei nevelés se-
gítésére. 

A csorvási művészeti iskola 1,5 millió forint támogatásból 
hét új, minőségi hangszert szerezhetett be, további, közel 300 
ezer forintból pedig egy negyvenéves tubát újíttatott fel. A ze-
nei oktatás mellett a fúvószenekari munkát is segítő hangsze-
reket – xilofon, dobfelszerelés, klarinét, kürt, tuba – Szabolcsi 
Miklós, a Corpus Music ügyvezetője adta át művészeti iskola 
szakmai vezetőjének, Debreczeni Istvánnak.

Megtisztelte az átadást jelenlétével Herczeg Tamás ország-
gyűlési képviselő, aki kiemelte, minőségi javulás érhető el a 
zeneiskolai hangszerállományban a Kodály Programnak kö-
szönhetően, melyre a központi költségvetéséből tavaly és idén 
is 3-3 milliárdot biztosítottak. 

Nehéz évek után immár második 
éve eredményesen gazdálkodik az ön-
kormányzat szolgáltatásait összefogó 
Csorvási Nonprofit Szolgáltató Kft. 

A legutóbbi testületi ülésen elfogadták 
a tavalyi év beszámolóját és az idei terve-
ket. A részletekről Samu Kálmán ügyve-
zetőtől érdeklődtünk. Mint ismert, a kft. 
35 fő körüli létszámmal több területen 
lát el feladatot. Mintegy nettó 3 milliós 
adózás utáni nyereséggel zárták az évet, 
nettó 200 milliós árbevétel mellett. A 
nonprofit szervezet ezt az eredményt 
tartalékként őrizheti, vagy fejlesztésre 
fordíthatja. Mindkettő lesz belőle. Amit 
biztosan tudunk, hogy a temetkezési 
szolgáltatást egy pompaautó vásárlásá-
val gyarapítják. A terv az, hogy ezt a te-
rületet még fejlesszék, hogy magasabb 
színvonalat tudjanak biztosítani a lakos-
ságnak. A Hérics Szálló üzemeltetésével 

kapcsolatban megtudtuk, tavaly az el-
múlt évek legjobb eredményével zárták 
az évet, idén a nyár végéig mintegy 75%-
os a kihasználtságuk. Az állandó lakók 
közül többen is a közétkeztetést is igény-
be veszik.

Legnagyobb bevételt a konyha hozza, 
ahol a felelősség is a legnagyobb – hang-
súlyozza Samu Kálmán. Naponta mint-
egy 600 főre főznek. Az alig több mint 
10 fős személyzet nagyon megérdemli 
az elismerést, magas színvonalon, sokak 
megelégedésére főznek. Idősek és a gye-
rekek mellett egyre gyakrabban családi 
rendezvényekre is szállítanak a főztjük-
ből. Amíg a közétkeztetésben szigorú 
szabályozásnak megfelelve kell ízleteset 
főzniük, addig a rendezvényekre a meg-
rendelői igényeket kell kielégíteni. Mint-
egy 100 adagot naponta ételhordóban 
visznek haza a csorvási lakosok.

A művelődési ház, a Hérics Szálló nagy-
terme a rendezvényszervezés szempont-
jából fontosak, az utóbbi időben ez a te-
rület is fellendülőben van. A művelődési 
ház és könyvtár működtetése is a kft. 
feladata. Ezen a téren bevételt az em-
lített terembérlet adja, de nem is ez az 
elsődleges szempont, hanem a kulturális 
és közösségi élet szervezése.

Hiányosságként az ügyvezető az el-
avult eszközállományt említette, szinte 
minden területen erre volna szükség. 
Több pályázatuk is elbírálás alatt van, 
bíznak a sikerben. A munkaerő-hiány is 
jelentkezik az önkormányzati cégben, de 
aki van, azzal az ügyvezető elégedett.

– Minden dolgozónak köszönetet mon-
dok a munkájáért, hiszen a fizetéseket 
nem tudjuk olyan szintre emelni, hogy 
versenyképesek legyenek, mégis min-
dent megtesznek azért, hogy meg tud-
junk felelni az elvárásoknak – emelte ki 
Samu Kálmán.

BIJ

Eredményesen gazdálkodtak
BEszáMolt a szolGáltató

ÚJ HANGsZErEKKEl

Hudák Vanessza új klarinéton tanulhat, Herczeg Tamásnak 
(k) Szabolcsi Miklós (j) ismertette a hangszer paramétereit 

Új székek, sörpadok, egyéb kiegészítők, a művelődési 
ház színpadtechnikai fejlesztése világítás és hangosítás 
terén. Az idei évtől látványos színvonal-emelkedést hoz a 
településnek egy nyertes pályázat. Az EFOP-néven ismert 
projekt keretében számos képzést is megvalósítottak, ám 
több olyan fejlesztésre is van lehetőség, amely remélhető-
leg a város lakossága számára is érezhető lesz. 

– A rendezvényekhez kapcsolódó tárgyi eszközöket 
igyekeztünk úgy összeállítani, hogy hosszú távon tudjuk 
használni, tartósan szolgálják a nézők, résztvevők kényel-
mét – mondja Samu Kálmán, a művelődési házat működte-
tő Csorvási Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője.

– A nagyterembe tervezett fejlesztés az előadások lát-
ványvilágát segíti. Örülünk, hogy a rendezvényekhez 
szükséges eszközök egy részére is sikerült forrást nyerni, 
ezek mentesítik az intézmény költségvetését.

– Melyek lesznek a fontosabb programok idén?
– Ebben az évben is az önkormányzati céltámogatás-

ból és saját forrásból igyekeztünk olyan programtervet 
összeállítani, amivel minél több csorvási lakost meg tu-
dunk szólítani. Reméljük, hogy az időjárás is kedvez a 
szabadtéri rendezvényeinknek. Az április 30-i Kárpátia 
koncert után országosan ismert előadó a pünkösdi kon-
certre érkezik Csorvásra, Szerekes Adrienn június 10-én 
lép fel a katolikus templomban egy ingyenes hangver-
seny keretében.

Július 6-án délelőtt az Alma együttes a gyerekeknek, 
családoknak zenél. Augusztus 20-án az Apostol, 19-én 
Bunyós Pityu, a Gazdanapon (szeptember 28-án) pedig 
a Bikini szórakoztatja a csorvásiakat és a környékről ér-
kező érdeklődőket.

IJ

Pályázatból és saját erőből
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Az óvodások kezdték, az iskolások 
folytatták az I. Csorvási Hérics Futás 
futamait, majd jöttek a kutyások, az 1,9 
km-t bevállalók, sőt a 10,3 km-t futók 
is. Kicsik és nagyok, helyiek és vidékiek 
neveztek be az első alkalommal meghir-
detett futóversenyre – összesen 206-an 
álltak rajhoz.

– A versenyt abszolút pozitívan érté-
keljük, a létszám várakozáson felüli volt: 
188 előnevezőből végül 173-an jelentek 
meg a rendezvényen, a helyszínen 33-an 
neveztek, így összesen 206-an rajtoltak 
el több futamon. Volt ovis 320 méteres, 
iskolás 700 méteres táv – közel 100-an 
startoltak. Aztán hét kutyás futó indult, 
majd egyéni távokon, 3 korosztályban a 
többi versenyző. A hangulat nagyszerű 
volt, szurkolhattunk a futóknak, taekbo 
bemutató és ugrálóvár színesítette a 
napot, amit közös ebéd zárt – sorolta 
Evanics Brigitta, szervező. 

Brigi és szervezőtársai Melichné 
Benyovszki Mónika és Baráthné László 
Krisztina úgy vélik, az egész település 

Találkoztak
Az Élet az Éveknek Csorvási Nyugdíjas Klub már-

ciusban tartotta tavaszváró találkozóját!
Lelkesen készülődtünk, meghívásunkra 15 környék-

beli és helybeli klub vett részt, méghozzá igen szép lét-
számmal. Nagyon régi és új klubok egyaránt eljöttek a 
találkozóra, szoros barátság köt össze bennünket, nagy 
öröm, ha ismét találkozunk.

Az Élet az Éveknek elnevezés sok mindent mond: az 
évek mögött sok élmény és sok siker van, de sajnos egy-
re kevesebb létszámmal működünk.

A rendezvényünkön igen színvonalas és szórakozta-
tó műsort a Csorvás Város Fúvószenekara és Majorette 
Csoportja adott. Köszönjük Csorvás fiataljainak és 
mondhatom, büszkék vagyunk rájuk, a siker nem ma-
radt el, sok örömöt szereztek.

Köszönet Debreczeni Istvánnak és Szalai Erzsébetnek 
a csoport felkészítéséért, az önkormányzatnak a segít-
ségért és támogatásért. A finom ebéd után a jó hangula-
tot, mint mindig, most is Lista János biztosította.

Köszönet Fazekas Sándornak, aki lelkes segítője és 
támogatója a klubnak.

Remélem, mindenki elégedetten távozott. 

László Jánosné
Az Élet az Éveknek Csorvási Nyugdíjas Klub vezetője

összefogott a rendezvény sikeréért, ami 
valóban közösségformáló lett, a sport 
jegyében. A bevételt egy salakos futópá-
lya alapjaira fordítják majd.

Igaz, a díjkiosztásnál volt egy kisebb 
kavarodás, de értékes tapasztalatokat 
szerezve jövőre már rutinosabban fog-
nak hozzá a következő futás szervezésé-
hez. Az időpont már ismert: május 24-e.  

Hérics futás – lesz folytatás

Abszolút első helyezettek: 

5.2 km kutyás futás: Varga Balázs és Pákó
1.9 km, nők: Neller Alexa
1.9 km, férfiak: Samu Dominik
5.2 km, nők: dr. Leszkó-Kiss Diána
5.2 km, férfiak: Szászvári Szabolcs
10.3 km, nők: Kormos Edina
10.3 km, férfiak: Raffai János

Indul az iskolások futama
Fotó: Gömbkötő Réka, további fotók az I. Csorvási Hérics Futás Facebook oldalán
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Tizenegyedik alkalommal rendez-
te meg a Csorvási Horgász Egyesület 
a gyermeknapi horgászversenyt. 
Idén 44-en álltak helyt a tóparton, 
de élvezet és valódi kikapcsolódás 
volt a nap a gyerekeket kísérő fel-
nőttek számára is. 

Május 18-ára tűzte ki a szervező 
egyesület a versenyt, ezúttal is két 
korosztályban nevezhettek a fiatalok, 
a helyszín a Forrás-tó volt. A napot 
Szluka András és Zleovszki János hor-
gászbemutatója kezdte, majd indulha-
tott a verseny. Idén nyárias időjárás 
fogtak ki az ifjú horgászok, a jó idő 
mellé jókedv is dukált, haltartó pedig 
csupán elvétve maradt szárazon.

Eredmények:

I. kategória: 
1. hely: Szabó Csanád 870 grammal; 
2. helyezett: Hajdú László;
3. helyezett: Lovas Olivér;
4.: Kiss Jázmin;  5.: Gácsi Bianka

II. kategória:
1. helyezett: Kruzslicz Martin 2500
   grammal,
2. helyezett: Samu Eszter;
3. helyezett: Samu Róbert;
4.: Kiss Balázs; 5.: Keliger Gergő

Valamennyiüket értékes horgász-
cikkekkel jutalmazták, amit Kelemen 
Mihály a Csorvási Gazdák Zrt. elnöke 
és Dohányos András alpolgármester 
adott át, a II. korosztályban legjobbnak 
bizonyuló Kruzslicz Martin egyhetes 
horgásztáborban is részt vehet. Ráadá-
sul a mezőny különdíját is Martin érde-
melte ki, a legnagyobb hal kifogójaként.  
A vadásztársaság vadhúst ajánlott fel, 
ebből készült az ízletes babgulyás, kö-
szönet az ételért Benyovszki Peti bá-
csinak és Raczkó Mici bácsinak.

Délután a gyerekek még horgászhat-
tak, vagy célbadobó versenyen próbál-
hatták ki magukat. 

- A cél ezúttal sem első sorban a ver-
senyeztetés volt, hanem a természet 
szeretetére való nevelés, a tartalmas 
program kínálata, a közösség építé-
se. Úgy gondoljuk, hogy jó az út, amin 

Ifjú horgászok a tóparton
GyErEknaPi HorGászat: 44-En vErsEnyEztEk

járunk már több mint egy évtizede. 
Jövőre is várunk minden érdeklődőt a 
gyermeknapi horgászversenyünkre – 

TÁMOGATÓK:
Csorvási Gazdák Zrt., Csorvás Város Önkormányzata, Csorvási Gazdák Horgász 

Egyesület, Csorvási Vadásztársaság, Csorvási Horgász Egyesület, Körösvidéki 
Horgász Egyesületek Szövetsége, Magyar Országos Horgász Szövetség, Csorvási 
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat, Csorvás Kenyér Kft, Szluka András, Makai 
Zsolt és Makainé László Ágnes vállalkozók, Kiss János tófelügyelő és Horváth 
„Bongó” Mihály.

emelte ki a Csorvási Horgász Egyesület 
vezetősége nevében Zsiga Iván elnök. 

Balról-jobbra: Lovas Olivér, Hajdú László, Szabó Csanád

Balról-jobbra: Samu Róbert, Samu Eszter és Kruzslicz Martin
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ANyAKÖNyVI HírEK
Megérkeztek:

Rusz László és Kádár Katalin fia - Bálint
Paul Morrison és Szivós Anett leánya - Olivia Mila

Szabó János és Pusztai Anikó fia - Máté

Házasságot kötöttek:
Kovács Pál Krisztián és Balogh Krisztina

Dunai Zsolt és Zengő Emese
Molnár Dávid és Bús Csilla Ilona

Eltávoztak közülünk:
Borbély Mihályné Lakatos Gabriella Margit (67 év)

Evanics István (84 év)
Nádra Györgyné (88 év)
Babin Miklósné (87 év)

ÚsZásOKTATás
A Pesics Úszóiskola ismét úszások-

tatást hirdet. Gyopárosfürdőn július 
1-12-e, illetve 15-26-a között, kezdő 
és haladó tanfolyam.

Nagyszénáson június 17-28-a és 
július 29-e és augusztus 9-e között 
gyermek és felnőtt tanfolyam.

Minden turnus 10 foglalkozásból 
áll, a jelentkezőknek háziorvosi iga-
zolást kell beszerezniük, miszerint 
úszásoktatásra alkalmas, a gyermek 
tanfolyamon a 120 cm-nél magasabb 
gyerekek vehetnek részt orvosi iga-
zolással.

További részletekről, árakról ér-
deklődni: Pesics Zoltán Tel.+36/ 70/ 
946-47-60, email.:peze@orosnet.hu 

Szállítmányozási ügyintéző szakon 
végez, és Győrben, a Széchenyi Ist-
ván Egyetem járműmérnöki karán 
tervez továbbtanulni. Az Ágazati és 
Ágazaton Kívüli Szakmai Érettségi 
Vizsgatárgyak Versenyén (ÁSZÉV), a 
közlekedési ágazatban mintegy 90 in-
duló online feladatmegoldás után jut-

hatott a kétnapos második fordulóba, 
amit Szolnokon tartottak. Írásbeli és 
szóbeli feladatok döntötték el, a húsz 
döntős közül ki a legjobb?! Hát Varga 
Dávid! Nagyon sok munka van benne, 
hangsúlyozza az öntudatos fiatalem-
ber, Tóth Tímea tanárnőnek köszöni 
meg a segítséget, akinek a felkészíté-

Varga Dávid (balra) a díjátadón

OrszágOs elsŐ (is) lett
Ágazati szakmák országos versenyén végzett az első helyen a csorvási 

Varga Dávid, akit iskolájában, a békéscsabai szakképzési centrum köz-
lekedési tagiskolájában is elismertek: Kemény Gábor Emlékplakettet 
vehetett át az évfolyam legjobbjaként, a négy éves eredményeit figye-
lembe véve.

sét köszönheti. Nyolcadik után unoka-
testvérei nyomdokába lépve döntött a 
Kemény Gábor mellett, érdekelte is a 
közlekedés, és hamar kiderült: jól dön-
tött. – Már első évben osztályelső vol-
tam a szakmai tárgyakból, tizedikben 
megszületett az elhatározás: maradok 
ezen a szakirányon, és egyetemen foly-
tatom. A belső égésű motorok szak-
irányt fogom választani, és ha van rá 
lehetőség, az Audinál, Mercédesznél 
tervezek mérnökként elhelyezkedni – 
mondja Varga Dávid. 

Nagy váltás előtt áll, az ország másik 
szegletébe indul, hogy álmait valóra 
váltsa. Minden jót kívánunk hozzá.

bij


