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Hosszú hetek előké-
születei előzték meg a 
csorvási Bartók Béla 
Könyvtárban a könyv-
tári napokat – megérte 
a fáradság, a különböző 
korosztályokat meg-
szólító programoknak 
nagy sikere volt. A biz-
tonságpolitika aktuális 
kérdéseit feszegette 
Nógrádi György bizton-
ságpolitikai szakértő, 
egyetemi tanár, a hadtu-
dományok kandidátusa 
előadásában. Mintegy 
százan voltak kíváncsi-
ak az előadóra, aki min-
den kérdésre válaszolt, 
és a tervezett egy óra 
helyett kettőben állt a 
csorvási közönség ren-
delkezésére. 

Ötletes játék várta 
a másodikosokat pén-
teken a parkban – az 
Irodalmi tekergő keretében a két csa-
pat térkép segítségével kutatta fel a 
feladatokat, melyek – helyes megoldás 
esetén – elvezettek a kincses ládához. 
– Öröm volt látni, mennyire élvezték 
a gyerekek a játékot, melynek során 
verset, térképet kellett olvasniuk, és 
csapatban gondolkodva megfejteni a 
feladványokat. A jutalmuk édességgel, 
ceruzákkal, kirakókkal teli ládikó volt 
– részletezte Dani Anita könyvtáros. 

Szintén a gyerekekre gondolva – az 
állatok világnapja apropóján – interak-
tív természettudományi bemutató is 
várta az érdeklődőket, izgalmas részle-
teket ismertetve meg a körülöttünk élő 
állatok világából. Vasárnap pedig rend-
hagyó nyitva tartással, mesedélelőttel 
és játszóházzal várták a gyerekeket a 
könyvtárban. Az ingyenes beiratkozá-
si lehetőséggel közel negyvenen éltek. 

A programsorozat október 11-én 

Endrei Judittal zárult – a népszerű szer-
kesztő-műsorvezetőre sokan voltak kí-
váncsiak, munkásságáról, élményeiről 
beszélgethettek vele az érdeklődők.

– A programsorozattal az volt a cé-
lunk, hogy ráirányítsuk a figyelmet 
a könyvtárra, mint a tájékozódás, 
ismeretszerzés, kulturált közösségi 
együttlét helyszínére, mely mindenki 
számára elérhető – emelte ki a szerve-
ző Dani Anita.  

Könyvtárba csalogattaK egy héten át
Közel negyven új könyvtári beiratkozó

Az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozathoz 31 Békés megyei intézmény csatlakozott, ame-
lyek csaknem 300 programmal népszerűsítették a könyvtárhasználatot és az olvasást október elején. 
Csorvás gazdag programkínálattal készült a rendezvénysorozatra.

KÖZÉLETI  LAP

Csorvási Híradó
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A tervek szerint több mint 200 ál-
láskeresőt juttat biztos munkához a 
Békéscsabai Járási Foglalkoztatási 
Paktum. A lehetőségeket egy szakmai 
fórumon ismertették szeptember vé-
gén, Csorváson. A teljes programra 
több mint egy milliárd forint áll ren-
delkezésre.

A munkáltatókat és a leendő munka-
vállalókat kötné össze a foglalkoztatási 
együttműködés, így csökkentve mind a 
munkaerőhiányt, mind pedig a munka-
nélküliséget. Ennek érdekében a valós 
munkáltatói keresletre választ adó át-
képzéseket, tanfolyamokat szerveznek, 
és egyéni álláskeresési tanácsadásokkal 
segítenek. A Békéscsabai Járásban há-
rom információs pontot alakítanak ki 
– közülük az egyiket éppen Csorváson – 
annak érdekében, hogy a versenyszféra 
munkáltatói igényeiről tájékoztassák a 
közfoglalkoztatottakat és a munkaerőpi-
acon inaktív lakosságot. 

– A munkáltatót és a munkavállalót 
össze kell hozni, ez a legfontosabb célja 
ennek a paktumnak. Amikor ez meg-
történik, akkor látjuk azt, hogy milyen 
jellegű képzésre van szüksége a munkál-
tatóknak, és ezeket a képzéseket indítjuk 
el, a munkáltatók pedig különbözőféle 
támogatásokat vehetnek igénybe – is-
mertette Herczeg Tamás, a Békéscsabai 
Járási Foglalkoztatási Paktum Irányító 
csoportjának elnöke.

A minimálbér emelése előtt nem fel-
tétlenül érte meg Csorvásról Békéscsa-
bára, vagy Orosházára átjárni dolgozni 
– mondta Csorvás polgármestere. Baráth 

Munkahely kétszáznak

Lajos hozzátette, hogy az elmúlt évek 
kormányzati döntéseinek köszönhetően 
ez megváltozott, így a közfoglalkoztatot-
taknak is  érdemes lesz elhelyezkedni a 
versenyszférában, akkor is, ha utazni kell 
az új munkahelyre – hangsúlyozta a vá-
rosvezető. 

A foglalkoztatási paktumon belül már 
októberben 22 hiányszakmához kapcso-
lódó képzést indítanak el, ezt követően 
novemberben további 19, decemberben 
pedig 1 új tanfolyamot hirdetnek meg. A 
képzések ideje alatt a közfoglalkoztatotti 
bérnek megfelelő összegű támogatást 
kaphatnak a résztvevők. 

Részletek a Békés Megyei Kormány-
hivatal Társadalombiztosítási és 
Foglalkoztatási Főosztályán. 

Pszichiátriai szerek
viselkedési problémákra?

Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „visel-
kedési rendellenesség” miatt pszichiátriai szereket 
szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit 
sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse 
az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért 
Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató 
kiadvány is kérhető a hiperaktivitás 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!

Sérelmek a pszichiátrián
Ha családtagja, barátja, ismerőse, hozzátartozója 

jogait megsértették a pszichiátrián, jelezze pana-
szát az alábbi elérhetőségeken. Alapítványunk több 
mint 20 éve biztosít ingyenes jogsegélyszolgálatot 
azok számára, akiket sérelem ért a pszichiátriai ke-
zelésük során.

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!

Ahogyan az elmúlt években, úgy 
idén is csatlakozott Csorvás a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormány-
zati Ösztöndíjrendszerhez – erről 
legutóbbi testületi ülésén határozott 
a grémium. A cél: segíteni a csorvási 
hátrányos helyzetű, szociálisan rászo-
ruló fiatalokat. 

Az ösztöndíjpályázat keretében a felső-
oktatási intézményben tanuló hallgatók 
kizárólag szociális helyzetüktől függően, 
tanulmányi eredménytől függetlenül ré-
szesülhetnek anyagi támogatásban. Az 
idei pályázati kiírás már megjelent – a 
pályázatoknak az Emberi Erőforrás Tá-
mogatáskezelő EPER rendszerében való 
rögzítésének és a települési önkormány-
zathoz papíralapon történő benyújtásá-
nak határideje november 7. 

Minden szükséges dokumentum elér-
hető a www.csorvas.hu, illetve a www.
emet.gov.hu oldalról, a pályázati eljárás-
ról további információt a polgármesteri 
hivatal hatósági irodájában adnak. 

Tavaly a város 7 diákot támogatott, 
összességében 650 ezer forinttal. 

kiírták a
pályázatot

Az idősek világnapja alkalmából
köszöntök minden kedves csorvási szépkorút.

Jó egészséget, családjuk körében töltött tartalmas,
boldog életet kívánok Önöknek. 

Baráth Lajos polgármester
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Nem kedvezett a tavaszi, nyár végi 
időjárás az almának, így nem csak 
kevesebb az alma, hanem a minősége 
is elmarad az átlagostól. Hazánkban 
idén legfeljebb 500 ezer tonna alma-
termésre lehet számítani, uniós piac-
ról pedig (az egész kontinenst sújtó 
áprilisi fagyok miatt) mintegy 3 millió 
tonna alma hiányzik.

A csorvási Hunapfelnél véget ért az 
almaszüret, Pusztai József ügyvezetőtől 
megtudtuk, a termés nálunk minőségi 
szempontból kiváló, ám a mennyiség el-
maradt a várttól. – Jóval kevesebb alma 
termett a megszokottnál. Ennek az idő-
járás a legfőbb oka, de hozzájárul az is, 
hogy ültetvényünk egy része új. A termés-
ből jut külföldre, belföldre is – ismertette 
Pusztai József. Hozzátette, a kevesebb 
gyümölcs drágulást eredményezett.

Noha kevesebb az alma, de – a koráb-
bi évek gyakorlatát követve – idén is 
adtak lehetőséget a gyerekeknek, hogy 
megismerkedjenek az almaszürettel a 
Hunapfel Kft-nél. A csorvási és a kör-
nyékbeli óvodások, iskolások is felkeres-
ték az almáskertet, szedhettek az ízletes 

almaszezon: Kevesebb is, drágább is

gyümölcsből és élményekkel gazdagodva 
térhettek haza. A hosszútávon gondolko-
dó Hunapfel nem titkolt szándéka ezzel 
az egészséges életmód népszerűsítése 
– ugyanakkor arra is felhívják a figyel-
met, hogy szüret idején alkalmi munka-

Közfoglalkoztatás

Jó az irány
Budapesten, Vajdahunyad Várában 

rendezték meg a III. Országos Közfog-
lalkoztatási Kiállítást – a szeptember 
22-23-ai programon több mint 130 
kiállító közfoglalkoztató, köztük 9 
Békés megyei település is bemutat-
kozott. 

A rendezvény lehetőséget biztosított 
arra, hogy az országszerte közfoglal-
koztatás keretében foglalkoztató ki-
állítók bemutassák közfoglalkoztatási 
programjaik eredményeit, az általuk 
készített termékeket. Békés megyéből 
Csorvás mellett Csanádapáca, Szarvas, 
Vésztő, Füzesgyarmat, Gyomaendrőd, 
Almáskamarás, Magyardombegyház és 
Biharugra képviseltette magát. Csorvás 
egy komplett fa játszótérrel (körhintá-
val, csiga futtatóval) érkezett, de seprűt 
és rongyszőnyegeket is kiállított.  

– Igyekeztünk termékeink, tevékeny-
ségeink legjavát bemutatni, új ismerete-
ket szerezni és új partnereket találni az 
országos vásáron. A visszajelzések arra 
engednek következtetni, hogy jó irány-
ba haladunk és jó munkát végzünk. Népi 
fajátékokból álló játszóterünk például 

lehetőséget jelent a gyümölcsöskert a 
diákoknak. – Éppen ezért kóstoltattunk 
a Garabonciás Napokon, Békéscsabán is 
– ismertette Pusztai József.

Fotó: Kolozsi-Kecskés Zsófia

különösen nagy sikert aratott, a gye-
rekek alig akartak kiszállni a kosaras 
körhintánkból – emelte ki Baráth Lajos 
polgármester.

Csorvás 2012 óta aktív közreműkö-
dője és részese a közfoglalkoztatás adta 
lehetőségeknek – a programok képzé-
seket és több-kevesebb időre munkát 
kínálnak az állástalanoknak (évente 
nagyjából 120-140 főnek), ezzel pedig 
egyben az esélyt is arra, hogy idővel 
(újra) a versenyszférában helyezked-
jenek el. Városunk közfoglalkoztatási 
programja nagyrészt a mezőgazdaságra 
épül, emellett igen kelendőek a helyben 

készült termékek – egyre szélesebb a pi-
aca a kiváló minőségű kézi kötésű cirok-
seprűknek, a hagyományos szövőszéken 
készült szőnyegeknek, lábtörlőknek. A 
Kistérségi Startmunka Közfoglalkozta-
tási Programok és Mintaprogramok ke-
retében 2016-ig számos képzés is meg-
valósult, valamint az önfenntartást se-
gítő eszközöket, gépeket is beszerzett a 
város – ezeknek mai napig nagy hasznát 
veszik. Emellett Csorvás élt a belvízelve-
zetés, a belterületi közutak és a külterü-
leti földutak karbantartása, továbbá az 
illegális hulladéklerakók felszámolása 
programok adta lehetőségekkel is. 
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Nem a sebek feltépése, hanem 
az emlékezés a célunk – fogalma-
zott Gyimesiné Hugyik Erzsébet, a 
Csorvási Szlovák Önkormányzat el-
nöke. A 16. Csorvási Szlovák Napon, 
szeptember 30-án, emléktáblát avat-
tak a csehszlovák-magyar lakosság-
csere 70. évfordulója alkalmából.

A mai napig érvényben van a felvi-
déki magyarság jogfosztását kimondó 
Benes-dekrétum – a kényszerű lakos-
ságcsere-egyezmény keretében csa-
ládok ezrei hagyták el szülőföldjüket. 
Csorvás is érintett volt: az 1946-1947 
közötti időszakban 151 fő választotta 
az áttelepülést, hozzánk a Felvidékről 
150-en érkeztek, nem önként. A dekré-
tum következtében kijelölt családokat 
megfosztották tulajdonuktól, és marha-
vagonokban szállították Magyarország-
ra, Szlovákiában pedig megfélemlítés, a 
magyar nyelvű iskolák bezárása, a ma-
gyar alkalmazottak elbocsátása követ-
kezett. 

– Az 1946. február 27-én aláírt lakos-
ságcsere egyezmény sorscsapás volt 
a szlovák és magyar családoknak egy-
aránt. A kitelepítettek mindent hátra-
hagyva kezdték újra az életüket egy má-
sik hazában, beilleszkedni csak szívós 
munkával lehetett, melyhez az élni aka-
rás és a család iránti felelősség adhatott 
csupán erőt – fogalmazott Gyimesiné 
Hugyik Erzsébet elnök. 

– Emlékezni kell, mert még egy ilyen 
politikai döntés nem születhet! – muta-
tott rá beszédében az igazságtalanság-
ra a város polgármestere. Baráth Lajos 
hozzátette, nehéz belegondolni, hogy a 
70 évvel ezelőtt hozott politikai döntés 
milyen fájdalmas lehetett az érintett 
családoknak. JUDr. Lojković Samuel, a 
szlovákiai Nagymegyer polgármestere 
úgy fogalmazott, az emléktábla jelkép. 
– Felkiáltójel: „Ember ne feledj, emlé-
kezz!” Betenni valakit egy vagonba és 
elküldeni valahová máshová, ember-
telenség. De a befogadók mindkét or-
szágban jelesre vizsgáztak emberség-
ből. Sajnos még ma is ülnek a szlovák 
parlamentben olyan képviselők, akik 
helyeslik a Benes-dekrétum törvényét 
– mondta, hozzátéve, Nagymegyeren a 

dekrétum 50 éves évforudulóján avat-
tak emléktáblát. 

Kasuba István csorvási helytörténész 
rámutatott, a lakosságcsere folytán 
Csorvás 150 főt veszített.– Csorvást öt-
ven evangélikus hagyta el, Tátrai Károly, 
akkori helyi lelkész minden erejét beve-
tette, hogy minél többen maradjanak. A 
Nagymegyerről, illetve Vágfarkasdról, 
Alsószeliből idetelepült másfélszáz 
ember nem maradt sokáig Csorváson, 
földjük elvesztése után mintegy százan 
távoztak. (Júniusi lapszámunkban rész-
letesen foglalkoztunk a dekrétum helyi 
vonatkozásaival – a szerk.)

A Szabadság téren elhelyezett emlék-
táblát Liptákné Gajdács Mária és Nobik 
Erzsébet evangélikus lelkészek megál-
dották, majd Csorvás, valamint a szlo-
vákiai Diószeg és Nagymegyer vezetői 
helyezték el koszorúikat. Az evangéli-
kus templomban tartott istentiszteletet 
után a Dohányos András alpolgármester 

által megnyitott kiállításon mutatták be 
a helyi szlovákság használati tárgyait.  

A megemlékezés mellett a közös idő-
töltésre is jutott idő. A vendégek meg-
ismerkedhettek Csorvással,megnézték 
a szabadkígyósi Wenckheim Kastélyt, 
valamint a gerendási Szlovák Emlék-
házat. Felléptek az Eleki táncosok, a 
csorvási Villő citerások,  Telekgerendási 
és a Mezőberényi Szlovák Pávakörök, és 
a diószegi Dióhéj citera zenekar is. A fi-
nom vacsora után  hajnalig tartó mulat-
ság koronázta meg a napot. Vasárnap az 
elkövetkezendő időszak programjainak 
megbeszélését követően elbúcsúztak a 
vendégek, akik élményekkel gazdagod-
va térhettek haza. 

Támogatók: Emberi Erőforrás Minisz-
tériuma – NEMZ-KUL-EPER-17-1614, 
Csorvás Város Önkormányzata, Csorvási 
Szolgáltató Nonprofit Kft., valamint a 
sok szorgos segítő. 

Lakosságcsere – hetven éve történt
Még egy ilyen döntés neM születhet

                                    Baráth Lajos és JUDr. Lojković Samuel                             (Fotó: beol.hu)
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Ünnepi megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc évforduló-
jának tiszteletére. Október 23-án 10 órakor a Katolikus Ótemetőben. Köszöntőt 
mond: Baráth Lajos polgármester. Ünnepi műsorral a Szendrey színpad szolgál.  

Október 19-22-ig Csabai Kolbászfesztivál – középpontban idén is a hagyo-
mányápolás és csabai kolbász hírnevének öregbítése áll. Évek óta emelkedik 
a kolbásztöltő-versenyre jelentkező csapatok száma, idén már több mint 750 
csapat méri össze a tudását. A szárazkolbászok versenyére az előzetes jelzések 
alapján közel kétszázan neveztek. A fesztivál színpadjain a hazai zenei élet ki-
válóságai koncerteznek: így például Békéscsabára érkezik a Quimby, a Halott 
Pénz, Tankcsapda, a Wellhello, a Margaret Island stb. A vasárnapi családi napon 
rengeteg gyermekprogrammal várják a kilátogatókat.

Ingyenes szűrővizsgálatok: vérnyomásmérés, vércukorszint mérés, hallásvizsgálat (gyermekeknek, felnőtteknek), test-
súlymérés, testzsír százalék mérése

Ingyenes szolgáltatások, tanácsadás: masszázs, fodrászat, szépségápolás, manikűr, reiki tanácsadás, önvizsgáló model-
lek, fogászati-, szájápolási tanácsadás, kineziológiai tapasz ragasztás (a végtagok, derék, hát, váll fájdalmainak csillapítá-
sa, ízületi stabilitás biztosítása, beszűkült mozgás javítása)

Termékbemutatók (vásárlási lehetőség): pékáruk, házi sajt, méz, szörpök, finomságok, kézműves szappanok, babaápo-
lási cikkek, pelenka

További résztvevők: Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat, Biokert, Magyar Vöröskereszt Orosházi Alapszervezete, 
Oriflame, Avon

A Prima Protetika Kft. kínálata a helyszínen:
- csontsűrűség mérés sarokcsontból (1900 Ft/fő) – Bejelentkezés lehetséges előzetesen a védőnőknél, és a helyszínen is
- TAPPANCS - INGYENES számítógépes talpvizsgálat (Amennyiben a vizsgálatot követően talpbetét rendelés is törté-

nik, az ügyfél a talpbetét eredeti, 3600 Ft-os árából 15%-os kedvezményben részesül.)
- Fizikai közérzet javító készülékek ingyenes kipróbálása (gátizom erősítő készülék, masszázsülés, dinamikus ülőpár-

na, masszázsöv, univerzális masszírozó, lábmasszírozó, Qmed labda, SMR henger (gyógytornához)

A csorvási Jóga- és Életmódklub szervezésében érkező szakemberek, szolgáltatások:
- Dr. Nagy Edit (gyógyszerész, kineziológus, homeopátiás tanácsadó, fülakupunktúrás addiktológus)
- Plavecz Ilona (asztrológiai tanácsadás, tarot kártya vetés)
- Szín János (yumeiho masszázs)
- reformételek kóstolója
- denevérpad kipróbálása

Gyermekeknek játszóház, kézműves foglalkozás, játékos feladatok „részeg szemüveggel”

BÜFÉ, TEAHÁZ

A Baba- és Gyermekruhabörzén bárki árusíthat használt holmikat, ruhákat, helypénz nincs, 
előzetes asztalfoglalás szükséges a helyigény felméréséhez. Határidő: november 10. 12 óra

További érdekességek szervezés alatt…
Kísérjék figyelemmel Facebook oldalunkat, plakátjainkat.

Információk: 
Börze, asztalfoglalás: Gombkötő Réka (30/7284324)

Bejelentkezés, egyéb információk: Zatykóné Kecskeméti Erika (30/8505203)

Idén is meghirdette CukorOvi elne-
vezésű pályázatát a Koronás Cukor Zrt.

A november 10-éig tartó játékban 
Csorvás város óvodája is részt vesz – aki 
tehát Koronás cukrot vásárol, az üres 
tasakot semmiképpen se dobja ki. A ta-
sakok leadhatók Gombkötő Rékánál, a 
Piactéri ABC-ben, illetve mindkét óvo-
dában leadhatók. A tét nem kicsi, a fődíj 
1 millió forint értékű vásárlási utalvány, 
amely nevelési eszközökre fordítható. 
Minden tasak számít, hiszen növeli a 
csorvási ovisok esélyeit. 

PrOGrAmAJÁNló cuKorovi

egészségnap és BaBa- és gyerMekruha Börze
november 11. (szombat) 10,00-15,00

Művelődési ház
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Az ország minden pontjáról érkeztek 
versenyzők, köszönhető legfőképpen 
– de nem kizárólag – Hajnal Zoltán ver-
senyigazgató áldozatos munkájának. 
Csorvás Város Fúvószenekarának elő-
adásában a Fehérvári indulóra vonult fel 
a 35 fogat – ezzel kezdetét vette a ver-
senyekkel teli nap. Az akadályhajtáson 
póni kettes fogat, nagylovak kettes fogat 
és fuvaros hajtás volt. Idén rendhagyó 
módon polgármesteri kettes fogat haj-
tás is szerepelt a versenyszámok között, 
azaz néhány bátor polgármester felült a 
bakra és megmutatta, hogy bizony erő-
sen tudja fogni a gyeplőt! A vakmerő pol-
gármesterek, Ribárszki Péter (Kondoros), 
Lengyel Zsolt András (Gerendás), Baráth 
Lajos (Csorvás) mellett a Csorvási Gazdák 
Zrt. elnöke, Kelemen Mihály is versenybe 
szállt. 

Az egész napos versenyprogramot, 
akadályhajtást zenés-táncos fellépők, 
veterán járművek és gépek felvonulása 
tarkította. Az érdeklődők nem marad-
tak izgalmas versenyek, szórakoztató 
programok és finom falatok nélkül. Fel-
lépett a csorvási Csalogány Népdalkör, 
a Trió néptánc csoport (akik nevükkel 
ellentétben öten voltak, méghozzá öt 
nagyon tehetséges fiatal legény), és a 
Szarvasi Lovas Tornacsapat is egy re-
mek bemutatót tartott. A délutáni ösz-
szevetést eredményhirdetés követte, a 
fogathajtóknak a díjakat Vantara Gyula 
országgyűlési képviselő adta át – aki 

egyébként a nap nagy részét a pálya 
mellett szurkolta végig –, és gratulált a 
polgármesteri hajtás résztvevőinek is.

Nagyon sok minden belefért ebbe a 
napba, hiszen sor került még a „Magyar-
ország Legszebb Konyhakertje” 2017. 
évi helyi programjának lezárására is, 
Dohányos András alpolgármester adta 
át az elismeréseket. A veterán motorok, 
gépek és járművek motorjának zenéje is 
felcsendült a reggeli fúvószenekari tak-

FOTÓ VAN HOZZÁ, KÉPALÁÍRÁS: 

Gazdanap – a polgármesterek is erősen fogták a gyeplőt
A hagyományokhoz hűen idén is megrendezték városunkban a Kettes fo-

gat hajtó versenyt és Gazdanapot – a szeptember 23-ai program helyszíne 
ezúttal is a piactér volt. A nagy melegre nem panaszkodhattunk, mert az 
nem volt. A hangulat viszont évről évre mindig remek, és most sem volt ez 
másképp. 

tusok után – köszönjük a nagylelkű segít-
séget Bencsik Antalnak és Szél Kálmánnak. 
A galamb- és díszállat kiállítás ugyan-
csak elmaradhatatlan része a gazdanapi 
programnak, volt ismét gyönyörködni 
való – mindez Hunyadvári Árpád lelkes 
munkája nélkül nem történhetett volna 
meg. A gyermekekről sem feledkeztünk 
meg, jutott móka, játék és felfedezni 
való nekik is bőven, hogy az édességeket 
már ne is említsük. Egész nap játszott a 
Laszli Zenekar, és délidőben sem ma-
radt éhen senki a tetemes mennyiségű 
babgulyásnak köszönhetően. A tombola 
fődíja egy Furioso mén csikó volt, amit 
nem csak a gyerekek szerettek volna 
nagyon megnyerni.

Estére pedig ki-ki vérmérséklete sze-
rint letáncolhatta az egész nap elmaj-
szolt finom falatokat a színpad előtt, 
hiszen a 3+2 zenekar egy fergeteges élő 
koncertet adott, ami után újra a Laszli 
Zenekar játszott, kifulladásig.

A nap támogatói, akiknek a felajánlá-
sokat és a színpadi és egyéb dekoráci-
ókat köszönhettük: Kovács R. Györgyné 
és Forgó Lajos, Major Pál, Mazán Pál, 
Szél Kálmán, Kelemen Lászlóné, Kálmán 
János, Vereska Pál, Molnár Györgyné, 
Daridáné Molnár Natália, Kaszainé 
Benyovszki Anita, Kabai Sándor, Órás 
György, Szaszákné Terike néni, és még 
sokan mások. Köszönjük!

(BMA)

Kelemen Mihály fogadja a gratulációt

Vidékről is érkeztek a mozgáskorlátozottak Csorvási Egyesülete szep-
tember 17-ei rendezvényére – a művelődési ház nagytermében a 10 vi-
déki egyesület mellett öt helyi klub is képviseltette magát a házigazda 
egyesület mellett. 

Az idei volt a 13. találkozó, az ünnepi megnyitó során Szász Jánosné Heltai Jenő 
a Vén kocsis dala című versét szavalta el. Hagyomány, hogy az egyesület minden 
évben csorvási, Csorváshoz kötődő alkotó munkáiból rendez kiállítást – idén 
Plesovszki Klára keramikusművész csodaszép munkáiban gyönyörködhettek az 
érdeklődők. A süteménysütő versenyre tepsis sütemények kategóriába ízletes 
és szemet gyönyörködtető finomságokkal neveztek be a vállalkozó kedvű asszo-
nyok – a díjazottak megérdemelt ajándékokkal térhettek haza. Az iskolakonyha 
szakácsai finom ebéddel örvendeztették meg a résztvevőket, közben Szilágyi At-
tila gyulai énekes-gitáros lépett fel. A tombolahúzás sem maradt el – az értékes 
tárgyakat 32 szponzor, vendégek és a csorvási egyesület tagjai ajánlották fel. A 
talpalávalót Liska János szolgáltatta, fergeteges hangulatot teremtve. 

– Ezen a napon, akik velünk töltötték az időt, elfeledkezhettek gondjukról, 
bajukról, ezért érdemes volt dolgozunk. Köszönöm minden munkatársamnak, 
segítőnek – fogalmazott Huszár Györgyné, egyesületi elnök. 

Találkoztak
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Huszonhat országban több mint 
kétmillióan, közöttük 300 ezer 
magyar tanuló sportolt egyszerre 
legalább 120 percet szeptember 29-
én, pénteken, az Európai Diáksport 
Napján.

Hazánkban 11 éve tartották meg 
először a Magyar Diáksport Napját, a 
rendezvényt 2015-ben sikerült euró-
pai szintűre emelni. Tavaly több mint 
800, idén már 1000 hazai általános- és 
középiskola vett részt megmozdulá-
son – köztük a csorvási általános is-
kola is. A sportnap nem csupán közös-
ségi élményt jelent, hanem a minden-
napos mozgás fontosságára is rámutat 
azzal a nem titkolt céllal, hogy a sport 
mind többek életének szerves részévé 
váljon.

A csorvási diákok a futás mellett 
több csapatjátékban is kipróbálhatták 
állóképességüket, a legnépszerűbbnek 
a gyorsaságot és taktikát is kívánó 
kincskereső játék bizonyult, de sokan 
választották a focit is. Az Európai Diák-
sport Napjának hazai eseményein ne-
ves magyar élsportolók is megjelentek, 
Békéscsabán Baji Balázs világbajnoki 
bronzérmes és Európa-bajnoki ezüst-
érmes gátfutó motiválta a diákokat.

Besztercén arattak sikert szeptem-
ber utolsó hétvégéjén a csorvási fúvó-
sok és mazsorettek – a Beszterce-par-
ti város sokakat vonzó Oktober Show 
rendezvényén egyedüli magyarorszá-
gi csapatként léptek fel a csorvásiak.  

Visszatérő vendége az Oktober Show 
és a Fúvószenekarok Ősze elnevezésű 
fesztiválnak Csorvás Város Fúvószeneka-
ra és Majorette Csoportja.

A Szalai Erzsébet művészeti vezető 
és Debreczeni István karmester vezette 
együttes 2008 óta minden ősszel fellép a 
romániai városban, a háromnapos feszti-
válon ezúttal is nagy sikert arattak, vál-
lalva – immár negyedik éve – a fesztivál 
megnyitását is. Mintegy 40, leginkább 
szórakoztató számból álló repertoárral 
érkeztek a rendezvényre – pénteken me-
net- és térzene várt rájuk, szombaton pe-

A Ferencváros NB I-es labdarúgó-csa-
pata 5–2-re legyőzte a Vasast a bajnok-
ság 8. fordulójában, szeptember 9-én a 
Groupama Arénában. A hazaiak öt gól-
jából hármat Varga Roland rúgott be az 
angyalföldiek kapujába, a mesterhármas 
miatt vezetőedzője, Thomas Doll feno-
ménnek nevezte a sportolót. Mindennek 
részese lehetett egy csapat csorvási fia-
tal – meghatározó élményekkel gazda-
godhattak a fővárosi kirándulásnak kö-
szönhetően. 

– A nyár folyamán, Zánkán egy kis-
pályás torna harmadik helyezettje lett 
utánpótlás csapatunk. Jutalmuk a jogos 
büszkeség mellett a szeptemberi Fradi-
Vasas mérkőzésre szóló jegyek voltak. 
Még egyikük sem volt NB I-es mérkőzé-
sen, néhányan pedig Budapesten sem 
jártak még korábban, így izgatottan, vá-

oktober show – visszatérő vendégek

dig szabadtéri koncertet adtak. – Nagyon 
szeretünk Besztercére járni, kiváló a fo-
gadtatás és a vendéglátás. Jövőre ismét 
ott leszünk az Oktober Show-n, már meg 
is hívtak bennünket. Azonban úgy tűnik, 

a tervezettnél sokkal hamarabb térhe-
tünk vissza, a beszterceiek jóvoltából 
ugyanis körvonalazódik egy önálló kon-
certest – tudtuk meg Debreczeni István 
karmestertől. 

Csak a Csorvás!
Fradi meccsen szurkolhattak

rakozásokkal telve indultunk el a meccs-
re. Nem hagytuk ki az arénához közeli 
Természettudományi Múzeumot sem, a 
meccs előtt pedig a futball stadion fel-
fedezésére is jutott időnk – számolt be 
a mozgalmas napról Melich Viktor edző. 
– Valamennyiünknek nagy élmény volt a 
meccs, több ezer ember szurkolása ma-
gával ragadó tud lenni, örülök, hogy a fia-
talok megtapasztalhatták ezt. Rendkívül 
motiváló volt nekik ez az utazás, a Fradi 
ráadásul új drukkereket is szerzett néhá-
nyuk személyében – sorolta az edző, hoz-
zátéve, a tervek szerint Varga Rolanddal 
is találkoztak volna. Erre végül éppen a 
sportoló mesterhármasa miatt nem volt 
lehetőség, a sajtó ugyanis „lecsapott” a 
Fradi csatárára, aki így csak messziről 
üdvözölhette a lelkes csorvási csapatot. 

sportoló
diáKoK
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Csorvás Város Önkormányzatának 
tájékoztató kiadványa.

Megjelenik havonta, 2200 példányban. 
Kiadó: Csorvási Szolgáltató Nonprofit Kft.
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Yes-Press 2001. Bt., Tótkomlós

A Szent István Bazilika előtti téren is-
mét bemutatkoztak a magyar értékek, 
Magyarország 19 megyéje – közöttük 
Békés megye – mellett a határon túli ma-
gyarság is felvonultatta értékeit, nemzeti 
és tárgyi kultúráját, hagyományait szep-
tember 9-én. 2013-ban hagyományte-
remtő céllal, első alkalommal rendeztek 
Magyar Értékek Napját Budapesten, a 
Szent István Bazilika előtti téren.

Az egyedülálló nemzeti összefogás 
eredményeképpen – és az esemény nagy 
sikerére, értékőrző jelentőségére tekin-
tettel – idén ismét megrendezte a Magyar 
Nemzeti Értékek és Hungarikumok Szö-
vetsége és az NMI Művelődési Intézet 
Nonprofit Közhasznú Kft. a megyei ön-
kormányzatokkal együttműködésben a 
Magyar Értékek Napját. A nagyszabású, 
értékorientált esemény szellemi és tárgyi 
kulturális örökségünk legjavát mutatta 
be: honi és külhoni értéktár-kiállítások, 
viseletbemutatók, népi kismestersé-
gekhez kötődő kézműves foglalkozások, 
színpadi műsor jelentette a szabadtéri 

programkínálatot. A téren felállított pa-
vilonokban mutatták be a megyék érté-
keiket. Békés megye standjában a szűcs-
hímzéssel ismerkedhettek az érdeklő-
dők, a színpadon a Balassi Táncegyüttes 
tagjai méhkeréki román táncokat mutat-
tak be, mindezt viseletbemutató követte. 
Békés megyét Kádár Ferkó fotószínhá-
za is képviselte. Az esemény rangjának 
emelése érdekében minden megye egy-

béKés megye
Kosara

egy kiemelt, jellegzetes értékét vagy azt 
szimbolizáló termékét ökumenikus szer-
tartás keretében megáldották. Békés me-
gye kosarát kolbász, pálinka, méz, lekvár, 
tészta és libamáj gazdagította. A termék-
kosarat és Békés megye díszzászlaját a 
Balassi Táncegyüttes tagjai vitték Zalai 
Mihály, a Békés Megyei Önkormányzat 
elnöke kíséretében. 

Fotó:Zentai Péter

A csorvási Tar lajos paraszti családba született, tanyán nőtt fel, életét a 
mezőgazdasági munkák, az állatok gondozása határozta meg. Kedvelt idő-
töltése a versírás, verseiben az 1950-es évek paraszti világát ábrázolja. 

Tar lajos: Gyermekkori emlékeim (I.)
Gyermekkoromban mi tanyán laktunk,
A tanya volt a mi otthonunk. 
Alsócsárda volt a dűlőnk neve, 
Két akácfasor végig szegélyezte.

Ha menni akartunk vagy menni kellett valahova, 
Szekér elé kertült apám két fekete lova.
Az egyik ló a Lenke névre hallgatott, 
Mellette a Furi görbe nyakkal ballagott.

A szekeret főleg munkára használtuk, 
Ha kirándult a család hintóba fogtuk.
Könnyebb volt a lónak kényelmes az embernek,
Most is hallom még a kereke hogy ketyegett.

Sokszor megjártuk így Bélmegyert, 
Mikor az ősz édes szőlőt érlelt. 
Mentünk mi májusba lakodalomba, 
Vagy csak úgy nyáron látogatóba.

A hosszú útra olykor napokig is készültünk 
Előtte itthon a gazdaságot elrendeztük. 
Tanyást állítottunk a gazdaságba,
Legyen, aki a jószágot ellássa.

Felraktuk a hintóra az útravalót, 
Befogtuk elébe a két igavonót.
Felültünk a subával betakart ülésre,
Apám megfogta a gyeplőt és gyí-te!

Okos állat volt a 1ó pedig nem volt esze, 
Mégis tudta, hogy hosszú út áll előtte.
A bejáró végén tudta merre forduljon, 
Hogy, aztán a dűlőn futásnak induljon.

A szomszédoktól kalapemeléssel elköszöntünk, 
Dűlő végén a Kondorosi kőre kigördültünk. 
Hamarosan elhagytuk a Permeczki csárdát, 
Utána a többi ismerős tanyát.

A Csizmadia tanya után jobbra lefordultunk, 
Már is a leghosszabb dűlőúton voltunk. 
Közepén egy tanyasi iskola állott
Viharvert faláról a vakolat mállott.

A Csizmadia dűlő makadám útba torkollott
Kanyarja után a betonút szalagja húzódott.
Egyik oldalán volt a Fiolai csárda,
Szembe vele sok szomorú fűzfa.

A betyár dűlőn folytattuk utunkat
Sok látnivaló arrafelé nem akadt.
Csak az út szélén egy földhalom a fű benőtte
A néphit szerint Rózsa Sándor oda van temetve.

Az első pihenőt Horvátéknál tartottuk, 
Gabiék a lovakat a kocsiból kifogtuk. 
Míg a lovak szénát ropogtattak,
Apám meg Gábor bátyám diskuráltak.

ANyAKÖNyVI HírEK
Házasságot kötöttek

Valánszky Gergő és Dudaszeg Brigitta
Tóth Attila és Bíró Erzsébet

Ács Tibor és Szegvári Katalin
Nika Krisztián és Szabados Erika

Megérkeztek
Halász László és Maczák Orsolya leánya 

Liza Orsolya
Budai István és Cseh Zsuzsanna leánya 

Barbara
Nika Krisztián és Szabados Erika fia 

Krisztián
Gyuricza Gábor és Repa Katalin leánya 

Viktória


