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Megyenapot szervezett a Békés 
Megyei Önkormányzat szeptember 
2-án. Az immár második alkalommal 
megtartott rendezvény célja ráirá-
nyítani a figyelmet Békés megye ér-
tékeire, és erősíteni az itt élőkben az 
összetartozás érzését. A békéscsabai 
programon Csorvás is képviseltette 
magát – városunk standján elsősor-
ban a volgamenti hériccsel ismer-
kedhettek az érdeklődők, nem vélet-
len: a rendkívül ritka és fokozottan 
védett növény ugyanis bekerült a 
megyei értéktárba.

Szeptember első szombatján a Bé-
kés megyében élő nemzetiségek kul-
túrája, a megyei és települési értékek, 
a hagyományokat őrző kézművesek és 
élelmiszertermelők álltak a középpont-
ban. Főszerepet kaptak a Békés Megyei 
Értéktárban szereplő tételek, faházak-
ban mutatták be a 27 értéket és a két 
hungarikumot. A csabai és gyulai kolbász 
mellett a csorvási Hudák Szövőműhely, a 

Körös-Maros Nemzeti Park, a magyar bi-
liárd, a nyolctojásos száraztészták, a gyu-
lai Körös Völgyi Sokadalom, a békési szil-
valekváros papucs, a szarvasi Tessedik 
Táncegyüttes is látható volt a Megyena-
pon. A nóniusz lófajta rendhagyó módon 
mutatkozott be, sétakocsikázásra invi-
tálták a szervezők a vendégeket.

A zenés felvonulással indult nap dél-
előttjén a nemzetiségek mutatkoztak 
be a békéscsabai főtéren, majd napköz-
ben ételeiket mellett hagyományaikból, 
értékeikből adtak ízelítőt az érdeklő-
dőknek. Délután a Cervinus Teátrum, a 
Tabán Néptáncegyüttes, a Jókai Színház 
és a Balassi Táncegyüttes művészei lép-
tek fel. Mintegy 60 megyei kézműves 
és termelő kínálta kiváló portékája a 
megyeszékhely főterén, mellettük a 
mesterségbemutatók (például fazekas, 
hímző) is sokakat vonzottak.

Ízletes volt a Megyenap tortája, mely 
hungarikum akácméz felhasználásával 
készített mézes-tokajis baracktorta 
volt. 

Csorvás is bemutatkozott a Megyenapon

A megnyitók során Zalai Mihály, a me-
gyei közgyűlés elnöke elmondta, azért 
hívták életre a rendezvényt, hogy felku-
tassák és meg is mutassák a Békés me-
gyei kuriózumokat, a tradíciók ünneplé-
se mellett pedig nem titkolt szándék az 
összetartozás erősítése. Ünnepi keretek 
között bővült a Békés megyei értéktár 
melyben mostantól a volgamenti hérics-
nek is helye van – így már két csorvási 
értéket tart számon a megye. Az ezt ta-
núsító díszoklevelet Dohányos András 
vette át a rendezvényen. 

Az alpolgármestertől megtudtuk, a 
Körös-Maros Nemzeti Park területén 
található apró, ám annál értékesebb 
hérics Csorvás egyik jelképe – a város 
címere mellett annak kiadványain is 
éppen ezért szerepel. – A hazánkban 
csak Csorvás határában található nö-
vény megóvása fontos feladat, ezért 
számon tartjuk a héricset Csorvás he-
lyi értékei között, és nagy örömünkre 
most már a megyei értékek között is – 
hangsúlyozta Dohányos András. 

Megyei értéktárban a hérics

KÖZÉLETI  LAP

Csorvási Híradó
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folytatás a következő oldalon

Hazahívták 1992 márciusában, ezért 
vállalta el a Koter István által alapított 
fúvószenekar felkarolását Debreczeni 
István. Jól tudta, a feladat nem lesz 
könnyű, ám még rá is tett egy lapáttal, 
amikor – külföldi tapasztalataira épít-
ve – azt javasolta, induljon a zenekarral 
szorosan együttműködő majorette cso-
port. – Rendben, de mi is az valójában? – 
volt az első kérdése Szalai Erzsébetnek, 
akit felkértek e feladatra, szintén 1992 
márciusában. Egy hét különbséggel 
vetette tehát bele a munkába magát a 
megújuló zenekar egy fiatal, ambició-
zus karmesterrel, és egy lelkes, kre-
atív tanárral. A recept jól működött, 
olyannyira, hogy Csorvás nevét szerte 
az országban (és azon túl is) ismerik, 
köszönhetően a fúvószenekarnak és a 
majorette csoportnak. 

Az együttes nem csupán kiváló a 
maga nemében, hanem ritkaság szám-
ba is megy. A rendszerváltást követő-
en sorra megalakult majorette csopor-
tok legtöbbje ugyanis ma már nem lé-
tezik, ha mégis, nem fúvószenekarral 

karöltve. Csorváson viszont a kettő 
egy, így gondolkodik és így dolgozik 
(együtt, egymást segítve, nem minden 
vita nélkül, de jókat nevetve) a két ve-
zető. Őket igazolja nem csupán a már 
egy évre előre lekötött fellépések sora, 
a folyamatos visszahívások, hanem 
az irodájukban sorakozó elismerések, 
kinevezések, oklevelek és serlegek 
hada is. A ma már köznevelési szak-
értőként is dolgozó Debreczeni István 
többek között karmesteri különdíjára, 
mesterpedagógusi kinevezésére lehet 
büszke, Szalai Erzsébet szintén sorol-
hatná az elismeréseket, de számára 
a „mazsik” elismerése és szeretete 
jelenti a legtöbbet, „de hát te Erzsike 
vagy” – mondják, s ebben, meg a próba 
közbeni spontán vastapsban minden 
benne van.

Jó volt csorvásinak lenni
Zenésznek, táncosnak lenni sok ál-

dozattal jár. – Vasalt ruha, csomagolás, 
a busz indulásához igazított családi 
ebéd, pihenés helyett utazás, valahol 

itt kezdődik a fellépés, amit persze 
rengeteg próba előz meg. Pihenni ta-
lán csak januárban van egy kis idő, és 
két hét nyáron, de egyébként minden 
héten próba (most pénteken a 2917-
et tartom), jelenleg 36 koreográfiánk 
van, mindig újat tanulunk (hosszú hó-
napok alatt), és februártól decemberig 
folyamatosan megyünk fellépni. Az 
augusztus a legsűrűbb, az államalapí-
tás ünnepének hétvégéjén például há-
rom helyen is felléptünk. De vállaltuk, 
és jóleső az elismerés, például Békés-
csabán, a ZENIT-en a közönség dicsérő 
szavait hallva egy földink úgy fogalma-
zott: jó volt akkor és ott csorvásinak 
lenni – sorolja a mintegy 30 (kicsik és 
nagyok) táncost vezető Szalai Erzsébet. 
Bizonyára nem véletlen az sem, hogy 
évek óta a csorvási együttes nyitja meg 
Besztercén az OktoberFestet, vagy 24. 
éve a Lencsési-napokat a szomszéd vá-
rosban. 

Humorral, alázattal
S hogy mi a titok? Nehezen megfog-

ható, mondják. Alázat és sok munka 
(olyannyira, hogy nyaralás alatt a vá-
rosnézés egy-egy óvatlan pillanatban 
a fellépő helyszínek keresésévé válik), 
a szórakoztató, könnyed zenét is favo-
rizáló, az újdonságra mindig nyitott 
zenekar, és az ebben örök partner, a 
zenét érthetőbbé tevő, ahhoz egy kis 
pluszt adó táncos csapat – és működik, 
25 éve. Nem sok település mondhatja el 
magáról, hogy ilyen, a nevét évtizedek 
óta öregbítő együttese van.

– Stabilan működünk, a városi támo-
gatás mellett az alapítványunk tartja el 
az együttest, így finanszírozzuk a fellé-
pések sorát. Közönségbarát műsorpo-
litikát választottam, és a humor sem 
áll tőlünk távol, a csapat pedig rend-
kívül összetartó – mondja a mintegy 
30 fős zenekar karmestere, egyben a 
művészeti iskola vezetője. Debreczeni 
István hozzátette, a hangszerek, kot-
taállványok, fellépőruhák nem olcsók, 
a feladat sok, de a közönség elismerése 
(például az augusztus 20-ai fellépés 
vastapsa) és a szakma megbecsülése 
erőt ad a mindennapokhoz. 

Évfordulót ünnepel a fúvószenekar és a majorette csoport
Zene és tánc összhangban – negyed évszázada

Jelentős és kettős évfordulót ünnepel Csorvás Város Fúvószenekara és 
Majorette Csoportja – idén van a fúvószenekar fennállásának 45. eszten-
deje, s mondhatjuk „feltámadásának” 25 éve, ahogyan 25 évet tudhat maga 
mögött a majorette csoport is. Évtizedes múltidézés sosem könnyű feladat, 
a vidám, de olykor megható, néha pedig elszomorító történetekkel órákra 
az asztalhoz kötött Debreczeni István karmester és Szalai Erzsébet művé-
szeti vezető. 
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Nem pihennek a telefonos csalók – a Békéscsabai 
Rendőrkapitányság tájékoztatása szerint újra gya-
korivá váltak az ún. trükkös telefonhívások, ezért 
éberségre intik a lakosságot.

Az általában ismeretlen számról, barátságos, meg-
győző hangon bejelentkező telefonálók valamely mo-
bilszolgáltató, vagy szerencsejáték szervező cég nevé-
ben hívják a későbbi áldozatokat és arról értesítik őket, 
hogy nagyobb összeget nyertek. A nyereményéhez 
azonban csak akkor juthat hozzá a hívott fél, ha a meg-
jelölt telefonszámokra feltölt egy kódot. Ez a számsor 
azonban egy telefonkártya feltöltését szolgálja. Előfor-
dul, hogy a nyereményhez jutás feltételeként elkérik a 
bankkártya számát, ellenőrző kódját azzal az indokkal, 
hogy ezek az adatok a nyeremény átutalásához szük-
ségesek. Voltak olyan esetek is, amikor a csalók nyug-
díjbiztosító munkatársának kiadva magukat pénzvisz-
szafizetés ürügyén kérték el a sértett bankszámlájának 
az adatait, amiket aztán internetes vásárlásokra hasz-
náltak fel. Bevett csalási forma az is, hogy valamelyik 

telefontársaság ügyintézőjeként a telefonáló arra kéri 
a hívott felet, hogy üssön be egy ún. migrációs kódot 
a telefonba, különben megszűnik az előfizetése. A kód 
ebben az esetben is telefonkártya feltöltésére szolgál.

Fontos tudni:
Egyetlen mobiltelefon-szolgáltató sem rendez ilyen 

nyereményjátékokat, a szolgáltatásaikkal összefüggő 
nyereményekért pedig nem kell fizetni. A hivatalos 
szerencsejáték szervező cégek nem hirdetnek mobil-
telefonos, pénzfeltöltős nyereményjátékokat. Soha ne 
adja meg ismeretlen telefonálóknak személyes, illetve 
banki adatait (PIN kód, számlaszám, jelszó, bankkár-
tya adatok)!

Amennyiben ilyen hívást kap, kérje el a hívó elérhe-
tőségét vagy kérjen későbbi visszahívást, és a mobil-
szolgáltatók ügyfélszolgálatán ellenőrizze le a hívás 
valóságtartalmát. Jegyezze fel a hívás időpontját, a hívó 
által bemondott nevet, az általa használt és a feltöltésre 
megjelölt telefonszámokat, mert ezzel segítik a rendőr-
ség felderítő munkáját. 

Csalókra figyelmeztet a rendőrség

Ő az értelem, én az érzelem – fogal-
maz Szalai Erzsébet kettőjükről, s ez 
megmutatkozik nem csupán a feladatle-
osztásban (buszt rendelni István, a za-
jos buszon információt közölni Erzsike 
tud), hanem a válaszban is, melyet a kö-

vetkező 25 év reményeit firtató kérdés-
re adtak. Egy nagy busz, hogy ne kelljen 
mindig máshonnan rendelni – mondja a 
karmester; és semmit nem mond, csak 
könnyes szemmel mosolyog a művésze-
ti vezető. 

Az együttes szeptember 23-án, a fogat-
hajtó versenyen ad műsort. Rá egy hétre 
a romániai Besztercén vesznek részt az 
OktoberFesten, és már készülnek hagyo-
mányos karácsonyi koncertjükre.
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Nyolcvanféle pogácsából készült az em-
lékév logója augusztus 19-én a művelődé-
si ház előtt – nem csak Csorvás, hanem a 
testvértelepüléseink háziasszonyai is el-
fogadták a felkérését és ízletes pogácsát 
sütöttek. – Csorvás 160 éve önálló adózó 
település. Ennek apropóján 160-féle saját 
recept szerint készült pogácsát kértünk a 
vállalkozó kedvű csorvási asszonyoktól. 
Ugyan a kitűzött nevezői számot nem ér-
tük el, de volt közel nyolcvan ember, aki 
vállalkozott a sütésre, sőt: volt aki kettő, 
de olyan asszony is, aki ötféle pogácsával 
jelentkezett – tudtuk meg Vereskáné Salla 
Valériától. A „Pogácsa 160” fő szervezője 
hozzátette, az ünnepre érkező testvérte-
lepülések, a szlovákiai Diószeg, a székely-
földi Uzon és a vajdasági Felsőhegy dele-
gációja is megtisztelte a rendezvényt saját 
sütésű pogácsájával. A sütést vállalóknak 
emléklap járt a fáradságért cserébe, ver-
senyt pedig szerencsére nem hirdettek 
a szervezők, mert igen nehéz lett volna 
választani a finomabbnál finomabb pogá-
csák közül. Versengeni bográcsos ételek 
készítésével lehetett: 15 csapat nevezett 
a megmérettetésre. Volencsik Zsolt elnök, 
a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. vezér-
igazgatója, Izsák Péter, Krizsán György és 
dr. Bakos Pál alkotta a zsűrit, döntésük 
értelmében a győztes ételt (birkapörköl-
tet) a Benyovszki László vezette Csorvási 
Polgárőr Egyesület készítette. A második 
helyet Bogdán István, alias Vodkás Pityu 
vajdasági bográcsos töltött káposztája 
szerezte meg, a harmadik pedig Orbán 
Attila „Kömény-mag” csapata lett, zúza-

köröm pörkölttel. A különdíjat Ősz Szabó 
Ferenc vajdasági lakodalmas menüje kap-
ta. Mindeközben a művelődési ház előtti 
színpadon egymást követték a műsor-
számok; a teljesség igénye nélkül felléptek 
a művészeti iskola növendékei, kisdiákok 
verseltek, meséltek, táncolt a Kisharang 
Néptáncegyüttes, majd a Balassi együttes, 
az estet utcabál zárta. 

Vasárnap a jubiláló idős házaspárok 
köszöntésével folytatódott az ünnepség. 
A városházán az 50, az 55, a 60 és 70 éve 
házasságot kötött 12 párt Baráth Lajos 
polgármester, dr. Kerekesné dr. Mracskó 
Gyöngyi jegyző és Kelemen Mihály, a 
Csorvásiak Baráti Társasága elnöke kö-
szöntötte.

Vasárnap délután a római katolikus 
templomban megáldották az újkenyeret, 
és a művelődési házban megnyílt a Csorvás 
másfél évszázados történelmét felölelő ki-

állítás. Komoly kutatómunkára volt szük-
ség ahhoz, hogy összeálljon a Kezdetektől 
napjainkig c. tárlat – az érdem Dohányos 
Andrásé, akinek segítségére Bencsik 
János volt. A képekkel és eredeti doku-
mentumokkal gazdagon illusztrált tárlat 
bemutatja a csorvási pusztát, a település 
egykori vezetőit, a korabeli vasútállomást, 
a helyi sportéletet stb. Valóban időutazás 
végignézni a tárlatot – szeptember végéig 
a lehetőség mindenki számára adott. 

Népes delegációval érkezett Csorvásra 
dr. Ráduly István, Uzon polgármeste-
re, akitől megtudtuk, 2010-ben Szilágyi 
Menyhért, Csorvás akkori polgármeste-
re megkeresésére erősödött meg újra a 
két település között a kapcsolat. – Azóta 
kölcsönösen tiszteletünket tesszük a tele-
püléseinken, most a 45 tagú fúvószeneka-
runkból közel 30-an Csorvásra is eljöttek 
– mondta el a polgármester.

Szabó Antal, Diószeg első embere min-
dig jól érzi magát Csorváson, értékelve 
a kedves vendéglátást. Erre egyébként 
egy pályázat keretében nyílt lehetősége 
a városnak – a Bethlen Gábor Alapkeze-
lő írta ki a Testvér-települési programok 
és együttműködések c. pályázatot, ennek 
keretében nyert forrást a város 160 éves 
Csorvás – Közös magyar múlt, jelen, jövő 
projektjével. Gazdag kulturális program 
várta vasárnap is az ünneplőket – a test-
vértelepülések képviselői mellett a helyi 
művészeti iskola növendékei, a GM Tánc-
iskola, és a Békéscsabai Jókai Színház 
művészei szórakoztatták a nagyérde-
műt. A kisebbeket bábszínház várta, de 
a Hudák Szövőműhely divatbemutatója 
is sokakat vonzott a hűvösre fordult idő 
ellenére. Az esti ünnepségen nagy tapsot 
kapott Csorvás Város Fúvószenekara és 
Majorette csoportja, őket követően pedig 
Szandi adott fergeteges koncertet augusz-
tus 20-a estéjén. 

– Köszönetet mondok mindazoknak, akik 
támogatták a kétnapos rendezvényünket, 
munkájukkal, vagy más formában részesei 
voltak annak, hogy a testvértelepüléseinket 
is vendégül látva, méltó módon ünnepeljük 
meg nemzeti ünnepünket – hangsúlyozta 
Baráth Lajos polgármester. – Köszönöm 
minden csorvási lakosnak, aki úgy döntött, 
hogy részt vesz a rendezvényeken. Azon 
leszünk, hogy jövőre színesebb, változato-
sabb kínálattal szolgáljuk a lakosság ünne-
pi szórakoztatását.

Köszönet a támogatóknak: Csorvási Vadász-
társaság, Csorvásiak Baráti Társasága, 
Nefelejcs Népdalkör, Kovácsné Gabika, 
Bencsik János nyugalmazott iskolaigazgató, 
Dohányos András, a közfoglalkoztatottak, 
az önkormányzat nyári diákmunkáján részt 
vevő fiatalok, Orosházi Petőfi Művelődési 
Központ

Államalapításunk ünnepe – helyi ízek, helyi értékek
Két napon keresztül ünnepelhetett Csorvás apraja és nagyja Szent 

István király és az államalapítás ünnepének alkalmából. A „Csorvás 
az időben” emlékév egyik legnagyobb programsorozata sokakat 
vonzott városunk főterére – programban nem volt hiány, méltó volt 
az ünnep Csorváson.   

Finomabbnál finomabb pogácsákat kóstolhattunk a városi rendezvényen
 (Fotó: Szente Károly)

Bánki-Horváth Bálint (92) és 
Mariska néni (94) 70 éve kelt egybe 

(Fotó: dr. Kerekes Milán)
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elismerték
Két nap alatt 30 csapat és szólista 

mutathatta meg tudását a XXI. Egri 
Népzenei Gálán. A rangos megméret-
tetés csorvási sikert is hozott. Biró 
László, a Csorvási Gulyás Mihály Álta-
lános és Alapfokú Művészeti Iskola ta-
nára Aranypáva Nagydíjban részesült 
– citerás szólisták közül egyedüliként. 

A fesztivál a népzenével mesterfokon 
foglalkozók országos seregszemléje – 
csak azokat hívta meg a gálát rendező 
Magyar Kórusok, Zenekarok és Népze-
nei Együttesek Szövetsége (KÓTA), akik 
már rendelkeznek egy Aranypáva díjjal. 
A rendezvény keretében a kiválók között 
a legkiválóbbakat a népzenészek egyik 
legrangosabb elismerésével, az Aranypá-
va Nagydíjjal jutalmazta a szigorú, szak-
tekintélyekből álló zsűri. – Zoborvidéki 
dudanótákkal készültem, citerára ültet-
ve. Illetve a leginkább csak Baranya me-
gyében ismert kapkodós, ún. cimbalom 
citerán adtam elő baranyai adatközlő 
citerarepertoárjából. Nagyon izgultam, 

Boldogító igen, 
Hudák-ruhában

A Hudák Szövőműhely csodaszép 
ruhájában mondhatta ki a boldogí-
tó igent Szalai Gabriella Hrncsjár 
Andrásnak. A menyasszonyi ruha 
ajándék volt, a Csorvás Népművé-
szetéért Egyesület nevében a Hudák 
család ajánlotta fel – Fortuna pedig 
Szalai Gabriellának kedvezett. 

A mennyasszonynak nemesi ruhát 
varrtak, egy bordó shantung-ekrü össze-
állítást, ami előnyösen nyújtja az alakját. 
Gyönggyel díszítették, kiegészítőként a 
ruha anyagából örökcsokrot varrtak. A 
vőlegény ekrü Bocskait viselhetett, és egy 
kis gyűrűvivőnek is hasonló öltözet jutott. 
A menyasszony ruháján fehér folyamatos 
Bocskai-zsinór köszönt vissza, köténnyel 
kiegészítve. – Nagyon szívesen tettünk ele-
get a felkérésnek, hogy az emlékévben egy 
fiatal párnak ilyen módos adjunk segítsé-
get és örömet életük nagy napján. Remé-
lem, hozzájárultunk az emlékezetes alka-
lom sikeréhez – mondta Hudák Mariann 
Mesterremek díjas viseletkészítő. 

– A ruha nagyon szép volt, igazán jól 
éreztem magam benne, és elmondhatom, 
„rámálmodták” ezt a darabot, hálás va-
gyok érte – tudtuk meg Szalai Gabriellától. 
– Nem szerettem volna fehér ruhát, így a 
bordó shantung-ekrü darabra esett a vá-
lasztás. Erre fűztük fel aztán az egész eskü-
vő színösszeállítását, a dekorációtól kezdve 
a torta színéig, és persze a vőlegény ruháját 
is ehhez igazítottuk. Nagyon megörültem 
a lehetőségnek. Az augusztus végi eskü-
vő vendégei is úgy ítélték meg, gyönyörű 
ruhában tehetett fogadalmat a mennyasz-
szony választottjának. 

akkor könnyebbültem meg, amikor le-
jöttem a színpadról és tudtam, jól sike-
rült. Nagy megtiszteltetés az Aranypáva 
Nagydíj – tudtuk meg Biró László citera-
tanártól. A művész most kezdte negyedik 
tanévét a helyi művészeti iskolában – eb-
ben a tanévben is mintegy 20 tanulót is-
mertet meg a citerálás alapjaival. 
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CERTIFIED FOR 

 

 
Ha szeretne egy dinamikusan fejlődő orosházi vállalat 

csapatának tagjává válni várjuk jelentkezését az alábbi 

munkakörökre. 

 
Amit kínálunk: 

 Versenyképes juttatási csomag 
 Stabil vállalati háttér, hosszú távú lehetőség 

 Karrierépítési lehetőség 
 Előre tervezhető beosztás 

 
 

GÉPKEZELŐ 
 

Elvárások: 
 önálló, pontos munkavégzés 
 megbízhatóság 
 3 műszakos munkarend vállalása 

 
Előnyként értékelhető: 

- CNC vezérlésű gépek kezelésében való jártasság 
- Gépi forgácsoló végzettség, illetve fémipari gyakorlat 

 
 

MINŐSÉGELLENŐR 
 

 
Elvárások: 

  Középfokú végzettség 
  2-3 éves szakmai tapasztalat  
  Mérőeszközök ismerete 
  Számítógépes ismeret 
 

Előnyként értékelhető: 
  B kategóriás jogosítvány 

 
Jelentkezésüket az alábbi címre várjuk: 

krisztina.balogh@doherty.hu 
vagy  

jelentkezési lap kitöltése  
5900 Orosháza, Gyártelep utca 2. sz alatt 



6 2017. szeptember

Gazdanap és fogathajtás – mindenkit várnak
Csorvás Város Önkormányzata, a „Csorvási Gazdák” Mezőgazgasági Termelő és Értékesítő Zrt. és a 

Csorvási Szolgáltató Nonprofit Kft. szeretettel meghívja Önt és kedves családját szeptember 23-án a
„Csorvási Kettesfogat Hajtó Verseny és Gazdanap” rendezvényre.

Helyszín: Csorvási Piactér és környéke (a belépés díjtalan)

Tervezett program:
800-930 A hajtóknak gyülekező és regisztráció
800 órától Galambkiállítás
850-től Veterán motorok és gépek felvonulása
 (Tavasz utca – Bajcsy utca – 47-es főút – Batthyány utca – Kossuth utca), 9:00 -14:00 óra között a Piactér
 mellett bemutató és kiállítás
930 Ünnepélyes megnyitó
1000-1200 Akadályhajtás  (póni kettes fogat, nagylovak kettes fogat, fuvaros hajtás)
1100 órától  Színpadon a Laszli Zenekar
1200 órától Ebéd (babgulyás 400,-Ft/adag), közben a Szarvasi Lovas Tornacsapat bemutatója
1300-1500 Akadályhajtás (póni kettes fogat, nagylovak kettes fogat, fuvaros hajtás)
 közben zene és tánc a színpadnál
1400 órától Veterán motorok és gépek felvonulása (Tavasz utca – Bajcsy utca – 47-es főút – Batthyány utca – Kossuth u.)
1430 A galambkiállítás dijkiosztója
 A „Legszebb Konyhakertek” program csorvási díjkiosztója
1500-1530 Összevetés
1530-1600 Polgármesteri kettes fogat hajtás
1600 Eredményhirdetés
1700 Tombolahúzás – fődíj: FURIOSO mén csikó
1800 3+2 Együttes élő koncertje

A koncert után a színpadon a Laszli Zenekar játszik tovább.
A helyszínen egész nap büfével, étellel, itallal várjuk az érdeklődőket!
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A Körös-Vidéki Képzőművészeti Egyesület augusztus 4-13-ig bentlakásos 
szakmai tábort szervezett, melyre Az alföldi művészeti élet felkarolása elneve-
zésű, NEA-NO-17-SZ számú sikeres pályázat keretében kerülhetett sor. 

Az igényelt támogatás célja az volt, hogy az egyesület tagjai és a meghívott fiatal 
amatőr képzőművészek megismerkedjenek az újabb alkotótechnikákkal, és azokat el-
sajátítva a képzőművészet helyi képviselőjévé váljanak. A tábor megyei, országos és 
határon túli felnőtt és fiatal alkotók számára nyújtott alkalmat a műhelymunkákra, és 
az azt megelőző kiselőadásokra. A résztvevők számára lehetőség nyílt a különböző fes-
tészeti technikák, a tűzzománc-készítés, az ólomüveg-készítés valamint az olajfestési 
technikák elsajátítására. A tábori napok jó hangulatban teltek, és sok értékes alkotás 
született, melyek a képzőművészet iránt érdeklődő nagyközönség számára hamaro-
san megtekinthetők lesznek. Köszönjük a Nemzeti Együttműködési Alap támogatását, 
amely nélkül a szakmai program nem jöhetett volna létre.

 Keliger Mara

A futball ifjú csorvási rajongóinak 
mozgalmasan telt a nyara – és az őszi 
szezonban sem unatkoznak majd. 
Korosztálytól függően különböző baj-
nokságok mérkőzésein mutathatják 
meg a sportszerető fiatalok tudásu-
kat, és elszántságukat. A részleteket 
edzőjük, Melich Viktor ismertette.  

Az U13-as fiúk, valamint a lányok) 
egy-egy háromnapos felkészülési tornán 
vettek rész a Balatonon, Zánkán. A leg-
inkább a sportról szóló, ám a pihenést, 
fürdőzést sem nélkülöző három nap a 
szülők összefogásával, önerőből valósult 
meg – tudtuk meg Melich Viktor edzőtől. 
A lányok július 14-16-án női kispályás 
futsal tornán vettek részt, ahol neves 
csapatok ellen, tisztes helytállás mellett 
végül az 5. helyen zártak.

Csapattagok: Farkas Veronika, Zatykó 
Elizabet, Mészáros Viktória, Bohus Kata-
lin, Muszka Napsugár, Gajdács Bianka, Szí-
vós Vanda felkészítő edző, Melich Viktor. 
A fiúk augusztus 4-6-án szintén egy kis-
pályás tornán mérkőztek meg, kemény 
küzdelmek során, megérdemelten a 
3. helyet szerezték meg – részletezte 
felkészítő edző, Melich Viktor. Résztve-
vők: Vereska Bertold, Balog Ottó, Kiss 
Dominik, Mittler Raul, Orvos László, 
Pacsika Arnold. 

Mindkét csapat részt vesz a 2017/2018 
as szezon küzdelmeiben, a lányokat két 
sorozatba is benevezte edzőjük. Az U17 
leány keresztpályás bajnokságban min-
den csapattag részt vesz, a labdarúgás 
iránt érdeklődők lányoknak is lehe-

ÚSZóTANFOlyAM
Szeptember 25-e és október 25-e kö-

zött úszótanfolyam lesz a Nagyszénási 
Parkfürdőben.

A 10 alkalomból álló tanfolyam 
szervezői gyermekek és felnőttek je-
lentkezését is várják. További infor-
máció a tanfolyam díjáról, részleteiről 
+36 70/946-47-60-as számon, vagy a 
peze@orosnet.hu e-mail címen Pesics 
Zoltán és Pesics Hajnalka úszóedzőknél. 
Jelentkezni szeptember 20-áig lehet. A 
tanfolyam kellő számú jelentkező ese-
tén szeptember 25-én indul, gyermekek 
esetében orvosi igazolás szükséges, a 
minimum magasság 130 cm.

tősége van jobban 
megismerkedni e 
szép sportággal. A 
női kispályás futsal 
bajnokságban a 14. 
életévüket betöltött 
lányok léphetnek pá-
lyára – a csapat fiatal, 
de annál lelkesebb, 
és jól tudja, nem is 
olyan régen a női 
kispályás futsalnak 
nagyhírű csapata 
volt Csorváson.

A fiúk U7-U13-as korosztályban a 
Bozsik-programban vesznek részt, így 
színvonalas fesztiválokon, tornákon 
mutathatják meg tudásukat és elszánt-
ságukat. Ősszel és tavasszal is 6-6 alka-
lommal léphetnek pályára a program 
keretében, ebből ősszel kétszer házi-
gazdaként, a csorvási pályán. Az U14-es 
fiúk egy keresztpályás bajnokságban 
vesznek részt és nagy esélyekkel ve-
tik bele magunkat a küzdelmekbe. Az 
U16-os korosztály elegendő létszám 
hiányában nincs most – a tehetsége-
sebbek már magasabb szinten (NB 3, 
NB 2, NB1) pallérozódnak, Orosházán 
vagy épp az akadémiával is rendelkező 
Békéscsabán. Azok az U16-os korú fiúk, 
akik helyben maradtak az U19-es baj-
nokság keretében játszhatnak – ez az 
utolsó lépcsőfok a felnőtt bajnokság felé 
– ismertette Melich Viktor. – Számunk-
ra a szezon már régen elkezdődött, fo-
lyamatos a felkészülés, és igyekszünk 
minden lehetőséget biztosítani a fiata-
loknak – emelte ki az edző, hozzátéve, 
folyamatosan várják nem csak a sportág 
iránt érdeklődőket, hanem az önkénte-
seket is, mert minden segítség, és per-
sze biztatás, szurkolás jól jön a csorvási 
fiataloknak. 

Focipályán – lelkesen
és elszántan

A Csorvási SK Labdarúgó szakosztálya 
utánpótlás csapataiba folyamatosan vár-
ja a sportág iránt érdeklődő fiúkat, lányo-
kat. A foglalkoztatások, versenyeztetési 
lehetőségek, díjmentesek ingyenesek. 

Korosztályok, csapatok:
U7 fiúk-lányok 2011-2012-2013
U9 fiúk-lányok 2009-2010
U11 fiúk-lányok 2007-2008
U13-U14 fiúk-lányok 2006-2005-2004
U17 lány illetve női csapat 2003-tól
U16-U19 Ifjúsági fiú 2003-1997
Elérhetőség:
   Melich Viktor +36 20/431-42-61

Alkotótábor a művészetért
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ANyAKöNyVI
 HírEK

Házasságot kötöttek

Hrncsjár András és Szalai Gabriella
Szrnka József és Ujj Katalin
Simon Nándor és Greksza Klaudia
Kiss Zoltán és Babinyecz Emőke Katinka

Megérkeztek

Obsuszt József és Leszkó Nikoletta Ágnes 
fia Máté

Katona Frigyes és Répási Szilvia
fia Alexander

Varga Zoltán és Horváth Petra fia Noel

Voják András és Kiss Adrienn Szonja 
leánya Petra

Ingyenes ortopédiai
szakrendelés a védőnőknél

(Móra u. 29.) szeptember 21-én,
15 órától 17 óráig.

KÉSZÜLNEK
Ezúton értesítjük a rendezvény 

iránt érdeklődőket, hogy ebben az 
évben az Egészségnapot, valamint 
a Gyermek- és babaholmi börzét 
november 11-én rendezzük meg.

A részletes program a Csorvási 
Híradó következő számában is 
megtalálható lesz! 

Zatykóné Kecskeméti Erika
és Gombkötő Réka szervezők

A szomszéd város csaknem 100 
éve fennálló fúvószenekarának 
élére új karnagy állt – a feladatot 
Debreczeni Márk vállalta a követ-
kező egy évre. Az ifjú kürtművész 
és karnagy Kőszegi-Németh Józsefet 
váltja a zenekar élén. 

Tavaly szeptemberben a zenekar és 
Kőszegi-Németh József is hosszabb 
időre tervezett, ám úgy alakult, hogy a 
karnagy az ország másik végébe költö-
zik, így az Orosházi Fúvószenekarnak 
új szakmai vezetőre volt szüksége – 
alig két hét alatt meg is lett, Debreczeni 
Márk személyében. – Egy fiatal, kép-
zett és nagy ambícióval rendelkező 
karnagy érkezett hozzánk. Márk azon-
nal beleveti magát a munkába, hiszen 
szeptemberben már a Tolna megyei 
testvér településre, Zombára hivatalos 
a zenekar – mondta el Kovács Imre, az 
Orosházi Fúvószenekari Egyesület el-
nöke az Oroscafénak.

A Debreczeni név jól ismert a zeneked-
velő csorvásiak körében, Márk szülei ré-
vén (Debreczeni István, a csorvási mű-
vészeti iskola igazgatója, a helyi fúvós-
zenekar karmestere, és Szalai Erzsébet, 
a majorette csoport művészeti vezető-
je) gyakorlatilag a fúvószene világában 
nőtt fel. Tanult zongorázni, trombitálni, 
a zeneművészeti középiskolát már kürt 
szakon kezdte, végül 2015-ben diplo-

Régészetről, védőnőkről 

Pados Pál amatőr régész ritka új-kő-
kori leletek megtalálásáról írt cikket. 
Csorváson a Békés Megyei Múzeum 
régészei új-kőkori ember csontvázát és 
használati edényeinek töredékeit emel-
ték ki a lelőhelyről és a múzeumba szál-
lították. A Kárpát-medencében az em-
lékeiket Körös Kultúra néven ismerjük. 
Időszámításunk előtt 5500-4000 évvel 
ezelőtt élt népcsoport volt. Ritka és ér-
tékes leletek. Mi, csorvásiak örülhetünk, 
hogy ilyen gazdag történeti lelőhelyeink 
vannak, megtalálhatók az új-kőkortól 
minden egyéb korok és népek emlékei.

1927-1977. Ötven éves múltra tekint 
vissza a védőnői szolgálat. Elsődleges 
célja és feladata a felnövekvő nemzedék 

Az Orosházi Fúvószenekar élén
Debreczeni Márk az új karnagy

mázott a Debreceni Egyetem Zenemű-
vészeti Karán kürt- és karnagy szakon. 
Jelenleg rézfúvós tanár, és most már az 
Orosházi Fúvószenekar karnagya is.

– Izgatottan várom a munkát. Egy 
ilyen nagy múltú zenekart vezetni, 
mint az orosházi nagy felelősség és 
kihívás is egyben. Fontos, hogy a ha-
gyományokat megtartsuk és az eddig 
kialakult kapcsolatokat folyamatosan 
ápoljuk. Azonban hiszem, hogy a zene-
karnak szüksége lesz újabb kihívások-
ra, amivel még jobbak lehetünk és to-
vább öregbíthetjük hírnevünket. Ezen 
fogok dolgozni és köszönöm a bizalmat 
– mondta az új szakmai vezető.

Fotó: Rajki Judit/OrosCafe

egészségének a védelme, családi életre 
való nevelés, gondozás, tanácsadás. 

Lakossági fórumokon és tanácstagi 
beszámolókon elhangzottakról. Köz-
ponti kérdésként szerepelt a fórumo-
kon a nagyközség szépítése, gondozása, 
rendben tartása. Többen társadalmi 
munkát ajánlottak fel faültetésre, jár-
daépítésre, új játszóterek építésére és 
a régiek karbantartására. A lakosság 
szívén viseli a környezetének ápolását, 
szépítését, 5 választókerületben java-
solták, hogy a fakitördelőkkel, a park-
rongálókkal, a tiltott helyen szemetet 
lerakókkal szemben a hatóságok szigo-
rúbban járjanak el.

Dohányos András

A Csorvási Híradó 1977-ben írt cikkeiből


