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Bencsik János nyugalmazott iskola-
igazgató nyitotta meg az iskolatörténeti 
tárlatot (megtekinthető március 10-ig), 
amely nemcsak képi anyaggal, de isko-
lai tárgyakkal is megidézte a régi intéz-
ményt. Egykori pedagógusoknak is emlé-
ket állítottak vele, de számtalan osztály-
kép is lehetőséget adott arra, hogy ki-ki 
a saját vagy felmenői arcképét megke-
reshesse. Dohányos András alpolgármes-
terrel közös előkészítő munka révén a 
Bartók Béla könyvtár és a művelődési 
ház tevékenységéről is bemutattak élet-
képeket. Bencsik János rövid történeti 
áttekintést adott az iskola megalapítá-
sáról. 1862-ben már működött oktatás 
a református egyház irányítása mellett. 

A díszünnepségen Seres Adél és Kovács 
Szabolcs énekelte a Himnuszt, melynek 
születéséhez igazodik a magyar kultúra 
napja (január 22.). Ez volt a témája a fel-
sősök irodalmi műsorának is, közremű-
ködött Bereczki Bianka, az iskola egykori 
diákja.

Baráth Lajos polgármester beszédé-
ben megjegyezte, hogy az alapokat itt 
megszerző egykori diákok között töb-
bek között orvosok és jogászok is van-
nak. Bár az iskola működtetése, fenntar-
tása 2016. január 1-je óta már valóban 
az állam kezében van, a képviselő-testü-
let különböző támogatások formájában 
mindent megtesz azért, hogy a gyerme-
kek Csorváson maradjanak. 

Az aktuális tanévben 261 diák kezdte 
el tanulmányait, az óvodába és bölcső-
débe 158 apróság jár. 

A polgármester azt az összefogást 
méltatta, amely révén létrejöhetett a 
megemlékezés, amelyet egy nagy osz-
tálytalálkozóhoz hasonlított. – Mind a 
szervezés és előkészítés, mind a műsor 
során a fellépések során nyújtott telje-
sítményéért mindenkinek köszönete-
met fejezem ki – nyilatkozta lapunknak 
az eseményt követően.

Az ünnepségen idéztek egykori, ma 
már nem Csorváson élő pedagógusok, 
így Groska Mihály és a volt igazgató, 
Széchenyi László felesége leveléből, de 
üzenhettek a jelenlegi és egykori tanít-
ványok is, miközben a vetítőn peregtek 
a régi iskolai, óvodai fényképek.

Maczák Mária, az iskola intézmény-
vezetője beszédében kiemelte, hogy 
iskoláskorba lépve a gyerekek számára 
új korszak kezdődik, itt találnak jóban-
rosszban barátokra, s a bonyolult világ-
ba utat mutató felnőttekre. Rámutatott: 
a nyaranta kirajzó végzősők, mint egy 
öregedő fa évgyűrűi követik egymást, 
az elsők (a fa belseje) a tartást, a hagyo-
mányokat adják, míg a maiak (a legkül-
ső évgyűrűk) a napi életet biztosítják, 
egyik sem lehet meg a másik nélkül. 

folytatás a 4. oldalon 

110 éves az állami oktatás Csorváson

Mint egy nagy osztálytalálkozó
A csorvási állami oktatás száztíz éves évfordulója alkalmából tartottak 

ünnepséget a művelődési házban január 20-án. Régi és jelenlegi növendé-
kek érkeztek az eseményre, egykori és jelenlegi pedagógusok tartották 
fontosnak, hogy együtt emlékezzenek a csorvási oktatás bő évszázadára 
és az együtt töltött évekre. Mintegy 350 résztvevővel zajlott a díszünnep-
ség a nagyteremben, előtte a galérián iskolatörténeti kiállítás nyílt. Mint 
elhangzott, az 1907-1908-as volt az első teljes tanév, amelyet indított az ál-
lamivá vált iskola, az Arany János utcai épületben.

KÖZÉLETI  LAP

Csorvási Híradó
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Nagyszabású, egész éven át tartó 
programsorozattal ünnepli idén újra-
telepítésének 300., várossá válásának 
100. évfordulóját Békéscsaba. A város 
a jubileumi megemlékezést öt kiemelt 
rendezvény köré szervezi. 

Április 28-án kezdődik meg a Békés-
csaba 300 elnevezésű jubileumi prog-
ramsorozat a Jókai Színházban, a nyitó-
ünnepi gálaműsort Seregi Zoltán szín-
házigazgató rendezi.

Július elején „időutazás-fesztivált” ren-
deznek: a Szent István téren megidézik 
az 1718-as betelepülést, a régi nagy pi-
actér és az egykori korzó hangulatát, be-
rendezik a csabai mesterségek utcáját, 
valamint megtartják a Csabáról elszár-
mazottak találkozóját.

Augusztus 20-án avatják fel a Szent Ist-
ván-szobrot a főtéren. Felcsendül majd 

Tappe Hulladékgazdálkodási,
Köztisztasági és Szolgáltató Kft.
2018. évi ügyfélfogadási rendje:

Páratlan hét: szerda 10:15 – 11:45-ig 
Páros hét: szerda 13:45 – 15:00-ig

Ügyfél referens:
Karácson Olga, Karácson Ádámné

Elérhetőség:
0630/965-37-32,    0630/219-35-56,

E-mail: karacson.olga@tappe.hu

Hulladékszállítás
Zöldhulladék-szállítás: április 6.;
   május 4.; június 1.; július 6.,
   augusztus 3.; szeptember 7.;
   október 5.; november 9.

Szelektívhulladék-szállítás:
   február 9.; március 2.; április 13.;
   május 11.; június 8.; július 6.;
   augusztus 3.; szeptember 14.;
   október 12.; november 9.; december 7.

Hívásra érkezik
a kéményseprő
Január elsejével megváltoztak a 

kéményseprés szabályai. Ennek lé-
nyege, hogy az egylakásos épületek 
tulajdonosai az általuk használt tüze-
lő- fűtőberendezés fajtájától függően 
évente vagy kétévente, a nekik meg-
felelő időpontban, maguk igényelhe-
tik a kéményseprőipari ellenőrzést, 
továbbra is ingyenesen. 

A szolgáltatást tehát igényelni kell, és 
noha ugyan ez nem kötelező, de a biz-
tonság érdekében javasolt. Az ingyenes 
kéményseprőipari sormunka igénylése 
időpontfoglalással történik, időpontfog-
lalásra interneten, telefonon vagy szemé-
lyesen van lehetőség. Interneten az aláb-
bi linken lehet időpontot foglalni: http://
kemenysepres.katasztrofavedelem.
hu/ugyfelszolgalat, vagy pedig a 
kemenysepro.ugyfelszolgalat@

az István, a király rockopera koncert-
változata és bemutatják az Udvarhely 
Néptáncműhely előadásában az Apám 
tánca című darabot.

Szeptemberben várostörténeti vetél-
kedő lesz diákok számára, november-
ben pedig ünnepélyesen felszentelik a 
felújított evangélikus nagytemplomot. A 
rendezvényen a Békéscsaba kórusaiból 
alakult 300 tagú alkalmi  kórus ad hang-
versenyt a Körösparti Vasutas Koncert 
Fúvószenekar és a Békés Megyei Szimfo-
nikus Zenekar közreműködésével.

Az emlékévet egész évben kísérőprog-
ramok színesítik, lesznek egyebek mel-
lett hagyományőrző rendezvények, vá-
rosismereti szabadegyetem, kiállítások. 
A közgyűlés a programsorozatra több 
mint 20 millió forintot különített el.

Két jeles évfordulóra emlékeznek Békéscsabán

Megyeszékhelyünk ünnepe

A Békés Megyei Önkormányzat fogadó-
óra elnevezésű programsorozata kereté-
ben február 20-án (kedden) Csorvásra 
látogat Zalai Mihály, a Békés Megyei Köz-
gyűlés elnöke. 

A kezdeményezés célja, hogy a telepü-
lésen élők személyesen mondhassák el 
gondjaikat, problémáikat, észrevételeiket 
a megye vezetőinek oly módon, hogy eh-
hez ne kelljen beutazniuk Békéscsabára, 
levelet írniuk vagy telefonálniuk. A sze-
mélyes találkozó mindig közvetlenebb, 
a téma alapos kifejtésére alkalmat adó 
lehetőség, amivel érdemes élni. Erre nyí-
lik most lehetősége a csorvásiaknak, és a 
város képviselő-testületének.

A Békés Megyei Önkormányzat tiszte-
lettel hívja és várja a polgármesteri hiva-
tal házasságkötő termébe egy kötetlen 
beszélgetésre február 20-án 14 órától a 
képviselő-testület tagjait, majd 15 órától 
az érdeklődő lakosságot.

A megye vezetője Csorváson
FoGADóóRA

katved.gov.hu e-mail címen keresztül. 
Telefonon a körzetszám nélkül ingyene-
sen hívható 1818-as hívószám tárcsá-
zása után a 9-es, majd az 1-es nyomó-
gombot megnyomva, személyesen pedig 
ügyfélfogadási időben (hétfőn 8 – 20 óra, 
keddtől péntekig 8 – 14 óráig) a Békés 

Megyei Ellátási Csoportnál, Békéscsabán 
a Kazinczy u. 9. szám alatt.

Ezeken a felületeken az egylakásos in-
gatlan (zömmel családi házak) tulajdo-
nosa egyeztethet időpontot az ingyenes 
kéményseprői sormunka elvégzésére.
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Eredményes évet zárt a Csorvási 
Gazdák Zrt., mérleg szerinti nyere-
sége az előző évhez hasonló nagyság-
rendűnek látszik: 2,6 milliárdos ár-
bevétel mellett mintegy 200 milliós 
nagyságrendű a zrt. eredménye. Ke-
lemen Mihály, az igazgatóság elnöke 
sikeresnek értékeli az évet.

– Tevékenységi területeink közül a 
növénytermesztés a tavalyi aszály és a 
piaci viszonyok mellett nullszaldó kö-
zeli eredményt hozott volna, nyereség a 
támogatásoknak köszönhető. A csapa-
dékelmaradás éves szinten legalább 100 
mm volt, ami tavasszal még inkább érző-
dött. Ezt leginkább a kukorica, ezen be-
lül is a pattogatni való kukorica sínylette 
meg, az átlag alatt (1,5 t/h) teljesített. A 
búza alacsony hozamának (4,2 t/h) oka, 
hogy az előző év ősze igen csapadékos 
volt, későn tudtuk elvetni, nem optimális 
időben. Sikeres volt a repce (3t/h fölött), 
és nullás az olajnapraforgó (közel 3t/h, 
nyomott árakkal).

– Hogyan alakult az állattenyésztés 
helyzete?

– Sokkal kedvezőbb, mint korábban. 
Most büszkék lehetünk arra, hogy ser-
tést tartunk, mert az átlagár közelített 
a 400 forinthoz, költségeink pedig a vi-
szonylag korszerű teleppel alacsonyak, 
így mintegy 100 millió forintos ágazati 
eredményről tudok beszámolni, ami az 
utóbbi időben nem volt jellemző. A szar-
vasmarhánál is egyértelműen javult a 
helyzet, a 2016-os 72 forint körüli átlag-

árak tavaly 90 forint fölé mentek. Nálunk 
az önköltség 100 forint fölött van, itt 
tehát elmondhatjuk, hogy támogatások 
nélkül veszteséges lenne az ágazat.

– A szolgáltatások hogy szerepeltek?
– A gabonakereskedelem és a növény-

termesztési szolgáltatások területe kis 
mértékben pozitív eredményt hozott. 
Külön öröm, hogy az olajüzem is egy kis 
nyereséggel zárta az évet.

– Vannak olyan tevékenységek, amelyek 
nem csak a csorvási gazdákat érintik.

– A horgászati tevékenység már fent 
tudja magát tartani, de a szálláshely mű-
ködtetése veszteséges. Utóbbinál nem is 
elsődleges cél a profit, és a vendégéjszakák 
számát már nem is tudjuk növelni. Ezek 
fontosak a településen élők számára.

– Mit lehet tudni a fejlesztésekről?
– Saját erőből mintegy 100 milliós 

nagyságrendben történt fejlesztés a gaz-
daságban, elsősorban a növénytermesz-
tés gépesítettségének javítására. Ezek az 
eszközök viszonylag hamar elavulnak. 

– Pályázati forrásokat is be tudtak 
vonni?

Eredményt várunk egy pályázaton, 
amelyet az állattartó telepek korszerűsí-
tésére írtak ki. Mintegy 250 millió forint-
ból (50%-os támogatási intenzitás mel-
lett) a sertéstelep korszerűsítését fejez-
nénk be, egy épületet építenénk és egyet 
korszerűsítenénk belőle. Emellett egy 
vetőgép beszerzésére várunk pályázati 
eredményt, 10 millió forintot (50%-os 
támogatás). Szintén várjuk egy innová-

ciós pályázatunk eredményét, amely az 
„Egészséges ételt a termelőtől a fogyasz-
tóig” program része, az ún. toxinmentes 
húselőállítás kutatásfejlesztési program, 
amelybe a Mosonmagyaróvári Egyetem 
is partner. Ennek 860 millió forint körüli 
a költsége, amiből 350 milliós támoga-
tásra számítunk.

– Milyen tervekkel néznek a 2018-as év 
elé?

– Eléggé elmaradott állapotban van a 
szarvasmarha-telepünk, ebben célszerű 
lenne a fejlesztés, illetve a sertéstelep 
említett fejlesztése, ha kell, saját forrás-
ból. Minden kiírásra figyelünk, ahol le-
het, indulunk a forrásokért.

– Néhány szóban a társadalmi szerep-
vállalásról…

– Ez egy fontos küldetés. Civil ember-
ként és a vállalkozásban is fontosnak 
tartom, hogy az a régi modell működjön, 
mely szerint a gazdálkodók segítik a civil 
szervezeteket, ill. a település fejlődését. 
A közérdekű feladatokat ellátókat rend-
szeresen segítjük, az igazgatóság kérése 
alapján lehetőség szerint csak azokat, 
amelyek Csorváson tevékenykednek. 
Éves szinten ez több milliós tétel, amit a 
jövőben hasonló módon szeretnénk el-
juttatni partnereinknek.

Csorvási Gazdák Zrt. mintegy 3500 
hektáron gazdálkodik, 2600 ebből bérelt 
terület, a többi integrált. Fő tevékeny-
ség a növénytermesztés: búza, kukorica, 
napraforgó, repce, árpa mellett silóku-
korica, lucerna és vetőmag-termesztés/
előállítás, továbbá állattenyésztéssel is 
foglalkoznak.

B. Imre Julianna

A közúthálózat bővítése a következő években összesen 
mintegy 2500 milliárd forintos ráfordítással kap új len-
dületet, e keretösszeg több mint felét hazai költségvetési 
forrás fedezi. A tervek szerint várhatóan több Békés me-
gyei szakasz is megújul 2018-ban.

A következő évek kormányzati tervei között szerepel 
a megyei jogú városokat bekötni a gyorsforgalmi háló-
zatba, és a határokig vezeti a sztrádákat. Cél, hogy a ha-
zai autópályák és autóutak az ország minden részében 
a nemzetközi hálózatba kapcsolódó, európai színvonalú 
hozzáférést biztosítsanak majd a közlekedőknek. A ma-
gyar gyorsforgalmi hálózat teljes hossza öt éven belül 
2100 kilométer fölé nő. 

A meglévő utak állapotának javítása is fontos cél: a komp-
lex útfelújítási program keretében közel 900 kilométer 
helyreállítását tervezik idén. Ebből a keretből jut példá-
ul a Kondoros–Csorvás összekötő út burkolatfelújítására 
1445 m hosszon, ill. a Gyula–Újkígyós–Csorvás ök. út ese-

Évet értékelt a Csorvási Gazdák Zrt.
Sikeres a tavalyi év, fejlesztéseket terveznek az ideire

tében 3179 m hosszon. A Terület- és Településfejlesztési 
operatív Programban hasonló célokra rendelkezésre álló 
55 milliárd forintból további 400 kilométernyi útszakasz 
rendbetétele valósulhat meg országszerte, így például a 
Gyula–Újkígyós–Csorvás összekötő úton 4,019 km hosz-
szon. (A teljes lista a Magyar Közút honlapjáról érhető el.)

Útfelújítás – terv szerint a megye több útszakaszán
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Folytatás az 1. oldalról

Vicziánné Vincze Mónika, az óvoda 
intézményvezetője az óvoda történeté-
be adott betekintést. Elmondta: 1903-
ban Monspart Józsa által magánóvoda 
alakult a nagy számmal betelepedett 
szlovák lakosság magyar nyelven való 
beszédre való tanítása céljából. 1906-
ban az iskolai tantermek számának 
bővítése mellett állami óvoda alakult, 
első óvónője Monspart Józsa lett. Nap-
jainkban 26 dolgozó, ebből 12 diplomás 
óvónő figyel a 138 ovisra, 20 bölcsisre. 
Az egykori kisdedóvók a gyermekek 
megőrzését szolgálták, ma már sokkal 

Városunk civil szervezetei közül 12 
értékelte a tavalyi évet és fogalmazta 
meg az idei esztendő célkitűzéseit a 
Csorvásiak Baráti Társasága elnök-
ségének Civil Kerekasztal rendezvé-
nyén. A január 15-ei egyeztetésnek a 
Hérics Szálló és Konferencia Központ 
adott helyet. 

Hagyományőrzés, a településünkről 
elszármazottakkal történő kapcsolattar-
tás, nemzeti ünnepeink méltó ünneplése, 
a környezettudatos szemlélet erősítése, a 
sport-és kulturális élet támogatása, hatá-
rainkon túli magyarokkal való kapcsolat-
tartás ápolása, kiemelt városi rendezvé-
nyeink szervezése – ezek a legfontosabb 
értékek, melyeket a városban működő 
civil szervezetek képviselnek – mutatott 
rá Kelemen Mihály, a Csorvásiak Baráti 
Társasága elnöke a rendezvényt meg-
nyitó beszédében, méltatva valamennyi 
civil szervezet tevékenységét. 

inkább a kisiskolás jellegű nevelés felé 
tolódott a hangsúly.

Miklya Zsoltot, az iskola egykori di-
ákját, tanítót, könyvszerkesztőt, költőt 
B. Imre Julianna, az ünnepség háziasz-
szonya faggatta, amolyan villámfelel-
tetés formában. A művészeti iskola ci-
terás és fúvós növendékeinek műsora 
is színesítette a programot, közremű-
ködött Varga István. Végül a népszerű 

Az asztal köré 12 szervezet képviselője 
ült le a januári egyeztetésen (ez kb. 50%-
os részvételt jelent), hogy ismertesse a 
2017-es esztendő történéseit. Így pél-
dául a  Csorvási Nyugdíjas Érdekvédel-
mi Klubot képviselő Lakatos Anna arról 
számolhatott be, hogy 12 klubbal tartják 
a kapcsolatot, s vesznek részt egymás 
rendezvényein is, biztosítva ezzel az 
aktív kikapcsolódás lehetőségét tagjaik-
nak. Bartos László, a Csorvási Biokultúra 
Egyesület képviseletében elmondta, a 
megtermelt fűszernövények eladásából 
igyekeznek bevételre szert tenni, terveik 
között szerepel többek között a kazettás 
gyógynövénytermesztés megvalósítá-
sa. A Csorvás Város Önkéntes Tűzoltó 
Egyesületet képviselő oláh Zsolt tájé-
koztatása szerint 2017-ben 15 tűzeset 
volt Csorváson. Jó hír viszont, hogy az 
egyesület két pályázaton nyert, melyből 
légzőkészülékeket vásároltak, és szeret-

Civilek Csorvásért 
KereKasztal mellett egyeztetteK

nék megvásárolni az orosházi lecserélés-
re váró tűzoltóautót. Nagy feladat vár a 
Csorvás Népművészetéért Egyesületre: 
egy pályázatnak köszönhetően meg-
újul a szövőműhely – ismertette Hudák 
Józsefné és Hudák Mariann, hozzátéve, 
a műhely híre már messzi földre jutott, 
Kijevbe is meghívást kaptak. Huszár 
Györgyné arról tájékoztatta a kerekasztal 
résztvevőit, hogy a Mozgáskorlátozottak 
Csorvási Egyesülete tavaly kedvezmé-
nyes autóvásárlást és egy akadálymen-
tesítéses felújítást valósított meg, míg a 
Galamb és Kisállattenyésztők Csorvási 
Egyesülete képviseletében Hunyadvári 
Árpád elmondta, az egyesület egyebek 
mellett fogathajtó versenyeken segéd-
kezett, valamint két esetben is segítettek 
értékes lovak beszerzésében. 

Végül a kerekasztal résztvevői Krámli 
Tamást választották szóvivőnek a humán 
bizottságba. 

Baráth Lajos polgármester zárásként 
arról beszélt, hogy a civil szervezetek ál-
dozatos és elhivatott munkája hozzájárul 
a város színvonalas rendezvényeihez. 

110 éves az állami oktatás Csorváson

Mint egy nagy osztálytalálkozó

színművész, Faragó András operett 
slágerekkel zárta a műsort. Az aulában 
az iskolai uzsonnák hangulatát idézte a 
vendéglátás, amely hosszú beszélgeté-
sekre inspirálta a vendégeket.

Fotók: Szente Károly 
További fotók Csorvás Város Önkor-
mányzata Facebook oldalán. 
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Települési szintű megemlékezést az 50. 
évfordulón szerveztünk, mert a háború 
egykori katonái közül meg legalább 30-an 
éltek. Nevükben a virágot Viola Zoli édes-
apja tette az emlékmű lábához. Történé-
szek, és laikusok is vitatkoznak napjaink-
ban is arról, hogy mit kellett volna tenni 
a magyar politikai, és katonai vezetésnek 
abban a történelmi helyzetben, volt e más 
választás. Ketté kell választani a dolgokat, 
az I. világháborút lezáró békét, Magyaror-
szágot kirabolták, és valamire való nemzet 
ebbe nem nyugodhatott bele. Természe-
tesnek tűnik, hogy az I. világháború vesz-
tesei később összefogtak, és szövetségesek 
lettek. Mindezekért, úgy gondolom, hogy 
a két Bécsi döntés, a korábbi békediktátu-
mokat orvosolta, ha nem is teljes mérték-
ben. Természetesen ennek az ára az volt, 
hogy a Szovjetunió elleni hadjáratban a 
magyar csapatoknak részt kellett venni. 
Az nem volt mindegy, hogy milyen szán-
dékkal, és milyen szlogenekkel. Az ország 
politikai vezetése úgy gondolom, túl ment 
az elvárásokon, amikor a célt úgy határoz-
ta meg „A magyar élet ára, a szovjet halála” 
ugyanis ez szerepelt a katonák tábori posta 
lapjain. 

A csorvási fiatalok nagy többsége a 19. 
gyalogezred (Békéscsaba, Mezőtúr, oros-
háza), a 18 könnyűtüzérosztály orosháza, 
a 20. határvadász zászlóalj Gyula, és a 31. 
határvadász zászlóalj Battonya laktanyái-
ban kapott kiképzést. A csorvási katonakö-
telesek 30%-a az ország különböző része-
in nyert kiképzést. A Don melletti katonai 
hadműveletek közülük mintegy 10%-ot 
érintett. A 2. magyar hadsereg alakulatait 
1942. április és július között szállították a 
Donhoz, volt olyan alakulat, aki gyalog tett 
meg 1000 km-t. 

Éveket töltöttem azzal, hogy a háborút 
túlélt Békés megyei katonákkal riportot 
készítsek, mert érdekelt a szemtanuk véle-
ménye, közöttük 20 csorvási is volt. Véle-
ményük szerint, nem a hősiesség, a kitartás 
hiánya okozta a tragédiát. Sokkal inkább a 
fegyverek korszerűtlensége, az ellátás, a 
ruházat hiánya, a parancsnokok képzet-
lensége, a védendő terület nagysága, és a 
szövetséges német hadsereg bánásmódja 
a magyar honvéddel okozta a tragédiát. 

Néhány példa, a gondokra: A magyar 
hadsereg felszerelése elavult volt, nagy-
részt az I. világháború során is rendszer-

ben lévő fegyvereik voltak. A puskával 
felszerelt századokkal szemben géppiszto-
lyos orosz katonák álltak. Páncélos alaku-
lataik, nehézfegyvereik nagyságrendekkel 
korszerűtlenebbek, és kevesebb számúak 
voltak, mint az ellenfélé. Morális hátrány-
ban is voltak, mert velük szemben a ha-
zájukat, családjukat, népüket védő moti-
váltabb katonák álltak. Gyenge volt a téli 
felszerelés, az ellátás akadozott. Katonáink 
szerint a kenyeret nem tudták megenni, 
mert megfagyott, ugyanakkor az orosz ka-
tona kétszersültet kapott, ami -40 fokban 
is ehető. A magyar katona -40 fokban nem 
tudott elmenni WC-re a szabadban, mert 
ha levette a kesztyűjét, hogy kigombolja a 
nadrágot, az ujjai megfagytak, miközben az 
orosz katona nadrágján zipzár volt. Persze 
ez csak néhány példa abból, amit katoná-
ink elmondtak.

Doni katasztrófa – 75 éve történt
A Don kanyart megjárt csorvási katonák 

mintegy 30-an lehettek. Közülük román, 
szlovák, zsidó és cigány származásúak is 
voltak. Szerencsére közülük sokan vissza-
tértek, mint dr. Felek Sándor orvos zászlós. 
Nagyon sokan pedig meghaltak. Akikről tu-
dunk, közöttük nem csak a fronton, hanem 
a hátországban sebesültként meghalt, vagy 
a Donnál hadifogságba esett, és ott meghalt 
katonák is vannak.

Abrahám József honvéd, Bottó Illés hon-
véd, Dabis Lajos tizedes, Farkas Lajos hon-
véd, Fischer Nándor honvéd, Friedmann 

Károly kmsz, Gyimesi András tizedes, Halász 
Béla kmsz, Jakab Kálmán honvéd, Kesjár 
Pál őrvezető, Kis Albert őrvezető, Matkócsik 
István musz, Obsuszt Mihály honvéd, Rálik 
Mihály honvéd, Toczki András honvéd

A közvélemény csak a Don kanyar ál-
dozatai tartja számon, pedig valamennyi 
katonai alakulatunk súlyos, olykor a Dont 
megjárt ezredeknél is súlyosabb vesztesé-
geket szenvedett. A csorvási hősi halottak 
száma is folyamatosan változik a kutatások 
eredményeként. Napjainkban több mint 
200 elesett csorvási nevét ismerjük, ez a 
szám még emelkedni fog, az egykori szov-
jet irattárak anyagainak ismeretében. 

Nem csak a háború szedett áldozatokat, 
hanem a háború következményei nap-
jainkig is hatnak. Ismertem, és ismerek 
Csorváson egy családot, háború volt, és 
a fiúnak be kellett vonulni, nem szabad 
akaratából. Katonai alakulatát a megszálló 
ezredek között Ukrajnába vezényelték, fel-
adatuk a rendfenntartás volt.

A rendfenntartást abban az időszakban 
nagyon tágan értelmezték, belefért Uk-
rajna és Belorusszia zsidó lakosságának a 
kiirtása is. A magyar katona persze ebben 
nem vett részt, az Ő feladata a kivégzőgö-
dörhöz terelni a családokat, ügyelve arra, 
hogy meg ne szökjenek a kivégzés elől. 
Nos, a csorvási katona nem lőtt, ezt az SS 
einsatczgruppe alakulatai végezték, de 
végig kellett nézni. Látta, hogy a kivégző-
gödörben a meztelenre vetkőztetett csa-
ládok egymást átölelve, olykor karon ülő 
kisgyerekkel várják a halált, Istenükhöz 
fohászkodva. Ezek a sortüzek tönkretet-
ték az egész életét, és sajnos a gyerekeiét 
is, akik akkor még meg sem születtek. Ma 
talán még élnek a gyerekei, család nélkül, 
magukban, a viselkedésük évtizedek óta 
zavart. Édesapjuk is ilyen mentális állapot-
ban halt meg, nekik meg fogalmuk sincs a 
sors milyen kegyetlenül elbánt velük. Ne 
legyen többet háború!

Kasuba István

Emlékezünk hősi halottainkra
Muhi, Mohács, Don kanyar

Ez a három földrajzi név a magyar történelem olyan eseményeinek hely-
színe, ami meghatározta nemzetünk sorsát, egész történelmi korszakokra. 
Nyilván ez alól Csorvás sem kivétel. Ezek közül, a történelmi távlatok végett 
a Don kanyari veszteség a legfájóbb, a legtöbb áldozatot ez követelte, és idő-
ben is közel van hozzánk.

Toczki András - hősi halott

Obsuszt (Óvári) Mihály, kerékpáros,
Sátoraljaújhely - hősi halott
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A Galamb és Kisállattenyész-
tők Csorvási Egyesületének tagjai 
2017 májusában az Arad megyei 
Simonyifalván jártak, s az általános 
iskolában szervezett előadást tar-
tottak őshonos magyar galambfaj-
táinkról. 

A tanulók érdeklődéssel hallgatták az 
előadást, s igen sok kérdést is megfo-
galmaztak. Néhány hét múlva már azon 
gondolkodtunk, hogy szívesen vinnénk 
a tanulók részére ajándékba galambo-
kat. Gyors megszervezés, telefonok, s 
máris 120 db galamb jött össze, mint 
felajánlás, melyet szervezetten 2 irány-
ban 2 gépkocsival gyűjtöttünk össze, s 
vakcinázás után másnap, október 11-én 
76 galambot Simonyifalvára vittünk az 
iskola tanulóinak, akik igen nagy öröm-
mel fogadták. A galambok kiosztását 
Seres Tibor titkár szakmai irányítása 
mellett az iskola pedagógusai is segí-
tették. További 44 galamb Békés és 
Csongrád megyei tanulókhoz került, 
megfelelő szervezést követően.

Ezúton is köszönjük az adományozók 
és segítőink munkáját. A projektet az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma és 
Csorvás Város Polgármesteri Hivatala 
támogatta.

Hunyadvári Árpád

HÁZASSÁG HETE 2018
Csorvás Város Önkormányzata, a Csorvási Szolgáltató Nonprofit Kft.

meghív minden kedves érdeklődőt 

CSALÁDI KÖR
című rendezvényére 2018. február 23-án 16 órától a művelődési házba.

PROGRAM 
Nagyterem:  - A 2017-ben házasultak köszöntése, nászút sorsolása
 - A 2017-ben született babák és családjaik köszöntése
 - Védőnők köszöntése
 - Három mese - Óvónői Bábcsoport előadása
Aula: Varázslatos játékkuckó - a bábelőadás kezdetéig
 - Kakaó és kalács falatozás a műsor után
Kiállítás a nagyteremben:
 - Püspöki Zsolt esküvői és családi fotói
 - Kecskeméti Erika babafotói 
 - Menyasszonyi ruhák, kiegészítők régen és ma
 - Egykori csorvási esküvők fotói
Galéria: Játék- és babakiállítás

Küldjön Ön is!
A művelődési ház februárban játék- és babakiállítást szervez. Kérjük 

csatlakozzon, hozzon a kiállításra játékot Ön is a művelődési házba, feb-
ruár 19-ig. Ha a régi, vagy csak megunt, de még jó állapotban lévő játékot 
felajánlja közösségi célra, szívesen fogadjuk. A szabadidős gyermek-prog-
ramokon örömmel használják majd a gyerekek. Köszönettel: a szervezők

A nagy napra emlékezünk!
A Házasság Hete keretében a művelődési házban régi és mai esküvői fo-

tókból, menyasszonyi ruhákból és kiegészítőkből készítünk kiállítást. Ha 
szívesen megmutatná Ön is, kérjük, hozza be a művelődési házba a képet, 
ruhát, dekorációs tárgyat február 19-ig. 

Csatlakozzon az esküvői időutazáshoz!
Köszönettel: a szervezők

A közelmúltban még dobozokban 
voltak, de mára már a polcokon so-
rakoznak a csorvási könyvtár új 
könyvei. Mesekönyv és történel-
mi kiadvány egyaránt szerepel a 
kötetek között, amikhez a Márai-
programnak köszönhetően jutott 
hozzá a városi téka.

120 ajándék galamb 
tanulók részére

A Márai-program a Nemzeti Kultu-
rális Alap nagyszabású könyvszakmai 
projektje; melynek célja, hogy hazai és 
a határon túli magyar kiadók által meg-
jelentetett, értéket képviselő könyvek 
minél több könyvtárba, s ezáltal minél 
több olvasóhoz eljussanak. Nem titkolt 
cél a kortárs magyar szerzők támogatá-
sa és megismertetése sem.

A csorvási könyvtárba a napokban 
érkezett a program keretében jónéhány 
könyv – tudtuk meg Dani Anita könyv-
tárostól.

A teljesség igénye nélkül: Franklin a 
kisebb olvasókat érdekelheti, míg Böjte 
Csaba gondolataira a felnőttek lehetnek 
kíváncsiak. A gyermek- és ifjúsági mű-
vek mellett felnőtt szépirodalmi, vala-
mint  szakkönyvekkel bővült a könyvtá-
ri állomány, érdemes körülnézni. 

Új könyvekkel gyarapodva

Szegedi magasszálló keringő
- örvös színváltozat, Kis Sándor 

Hódmezővásárhelyen élő országos hírű 
tenyésztő állományából,

aki 15 galambot adományozott
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Kérjük, támogassa adója 1%-ával 
alapítványunk munkáját!

Csorvási Idősekért Alapítvány 
5920 Csorvás, Rákóczi u. 17.
Adószám: 19056951-1-04

Kérjük, támogassa alapítványunk munkáját
adója 1 százalékával. 

Csorvási Óvodásokért Alapítvány
Képviseli: Neller Tiborné, cím: 5920 Csorvás, Bocskai utca 2.

Adószám: 18017506-1-04
Köszönjük a támogatásokat!

a Csorvási egyesített
szociális Intézmény

megnyitja az Idősek Klubját
Nappali ellátás helyi igényeknek 

megfelelően, egyéni igények szerint. 
Az Idősek Klubja saját otthonukban élő 
idősek számára biztosítja a szabadidő 
hasznos eltöltését kulturált körülmé-
nyek között. Lehetőség van demenciával 
küzdő idősek és pszichiátriai betegek 
nappali ellátására. A klubban napi egy-
szeri meleg étkezést is tudunk biztosí-
tani  (igény szerint elvitelre is).

Városunkban élő nyugdíjasként az 
Önök számára az alábbi szolgáltatása-
inkat ajánljuk:
− Közösségi programok
− Kézműves foglalkozások
− Kulturális és szabadidős programok
− Torna (reggeli és heti)
   egészségügyi állapot szerint
− Házi könyvtár használata
− Egészségügyi ellátás

A tagoknak lehetőségük van a klubhe-
lyiségek berendezési és felszerelési tár-
gyainak térítésmentes használatára.

Cím: 5920 Csorvás, Kossuth utca 14.
Nyitvatartási idő: 8-15 óráig. Lehetőség 

van háztól-házig szállítás igénylésére.

Érdeklődni: Maczák Istvánné
        telefon: 06 70 903 9613;
   Vallerjanovicsné Gergely Katalin
        telefon: 06 30 638 2844 

AngolórA
Gyes-en lévő anyukáknak, nyugdíjasoknak, diákoknak 

délelőtt és délután vállalok egyéni/kis csoportos (2-4 fő) 
angol tanítást, nyelvvizsga-előkészítést háznál, vagy a mű-
velődési házban. Az óra közbeni ”babafelvigyázás” megold-
ható, nem zavar. 

Évekig az USA-ban dolgoztam, 30 éve gimnáziumi tanár
és nyelvvizsga-felkészítő vagyok.

Bodola János, telefon: +36 20-399-1605

Ingyenes bemutatkozó alkalom a művelődési ház
aulájában február 15-én 15:30-kor.

1%
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Megérkeztek: 
Schill András és Tamási Szilvia

leánya: Olívia
Faragó Gábor és Mitykó Ágnes

fia: Gábor
Seres Kornél és Gyimesi Brigitta

fia: Kornél Tamás
Simon Nándor és Greksza Klaudia

leánya: Gréta 

Isten hozott kicsi Gábor
Kisfiú az idei esztendő első csorvási babája. Gábor január 

3-án 11 óra 15 perckor született meg az orosházi Kórházban, 
3,81 kilogrammal és 53 centiméterrel. Faragó Gábor és Faragó 
Ágnes kisfia másodikként érkezett a családba, nővére, Emma 
izgatottan várta haza kisöccsét és biztosak vagyunk abban, 
hogy sok csínytevésre megtanítja majd a kistesót.

Gratulálunk a családnak, és jó egészséget kívánunk 2018 
első és valamennyi csorvási babájának.

A Betyár dűlőnek nem tudom ki adta a
     nevet,
De itt mindig érdekes dolgok történtek.
Haza felé jövet itt ért bennünket a vihar,
Hirtelen tört ránk a fergeteges zivatar.

Orkán erejű szél a fákat tövestül kicsavarta,
Mennydörgő villám az eget hasogatta.
A nappali világosságot felváltotta a sötétség,
Már hallani lehetett az eső közeledtét.

Nagy cseppekben érkezett, a port hamar
     elverte,
A vizet ránk az ég dézsából öntötte.
Ez már a lovaknak is sok volt! - megálltak.
A nem jóját ennek a cudar világnak!

Anyám ernyőjét a szél kifordította,
Ránk a subát fordítva takarta.
Apámnak csak egy lópokróc jutott,
A lovakról a víz meg csak úgy patakzott.

A csorvási általános iskolából 1962-ben elballagott diákok 
találkoztak egymással a közelmúltban. Az 55 éves osztályta-
lálkozón 8.a osztály (fiú) és 8. b. osztály (leány) egykori tanu-
lói közül 28 vettek részt a sok emléket felidéző és élménybe-
számolókkal tarkított örömteli rendezvényen, s velük együtt 
idézte a régi szép időket Lele Károly tanár úr.

A megjelentek névsora: Bencsik Ilona, Csorvási Éva, Darida 
Ilona, Dudás Katalin, Faragó Katalin, Horváth Irén, Hudák 
Mária, Kecskeméti Mária, Lengyel Mária, Mazán Mária, 
Murvai Ilona, Seben Mária, Tóth Mária, osztrolovszki Ilona, 
Zsóri Katalin, Zatykó Julianna, dr. Csiki Szász Elemér, Gergely 
János, Kondacs Pál, Kovács Ferenc, Kovács Tamás, Miklya Pál, 
Pekovics János, Samu József, Seres Ferenc, Soós János, Szabados 
Mihály, Tompa Sándor 

Egykori diáktársak találkoztak

Mikor a vihar kifáradt, a szél csendesedett,
Bár még sötét felhők borították az eget.
Az eső alább hagyott, a látóhatár kivilágosodott, 
Körülöttünk a vihar pusztítása látszott.

A fák az útra keresztbe döntve,
A kukorica a földre lefektetve.
Sár és víz, letört faágak mindenfele.
Mély nyomot hagyott a kocsi kereke.

A kidőlt fák miatt az utat nem járhattuk,
Utunkat a learatott tarlón folytattuk.
Hamarosan kiderült az ég a nap is kisütött, 
Elázott bőrünknek a napsütés jól jött.

Mire a Fiolai csárdát elértük,
Már porolt az út körülöttünk.
Kék égről hullt reánk a nap mosolya,
Esőnek, viharnak erre felé semmi nyoma.

Tar Lajos: 
Gyermekkori emlékeim (V.)

Véradás: február 23., június 8.,
    szeptember 7., december 14.
Ortopédiai szakrendelés: március 8., 

15 órától 17-ig, a Védőnői Szolgálat-
nál (Móra utca 29.)

    További időpontok: május 3.,
    június 28., október 4.
Dr. Zabos Ágnes rendelési ideje:
    Hétfő és csütörtök: 8-10.00, 15-16.00; 

kedd: 8-10.00, 14-16.00;
    szerda: 14-16.00,
    péntek: 8-10.00, 14-15.00


