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Erős és élő szövetség

Diószegen, finom falatokkal

Kapcsolat a testvértelepüléseinkkel

Hagyomány, hogy Csorvás is meghívást kap szlovákiai testvértelepülésétől
az év folyamán többször is. A két város
kapcsolattartásában az önkormányzat
mellett civil szervezetek is jeleskednek.
Képviselik városunkat a kolbásztöltő
versenyen, citera találkozón, barátságos öregfiúk futball meccsen. A Diószegi
Kulturális Napokat Szabó Antal Diószeg
polgármestere és Baráth Lajos Csorvás
polgármestere közösen nyitották meg.
A Szlovák Önkormányzat főzőcsapata – Hugyik Mihályné, Szél Kálmán, Szél
Kálmánné, Balla Andrásné – 5. helyezést
ért el csülök-zúza pörköltjével.
A Legjobb diós kalács címért 28 sütni
szerető háziasszony szállt versenybe.
Hugyik Mihályné pávaszeme kilencedik,
Vereskáné Salla Valéria olimpia szelete
tizedik helyezést ért el.
A csorvási Érdekvédelmi Nyugdíjas
Klub és a diószegi Senior Klub jó kapcsolatából adódóan a delegáció tagjai a
helyi nyugdíjas szervezet vendégszeretetét élvezhették néhány órára. Este a
könnyűzenei programokon kellemesen
múlathatták együtt az időt.
Diószegtől
néhány
kilométerre
Fekete-Nyéken vett részt Hajnal Zoltán
fogathajtó versenyen ezen a hétvégén.
Csorvásiak is szurkolhattak neki és fogatának.
Vereskáné Salla Valéria

Csorvásnak három testvértelepülése van: a szlovákiai Diószeg, az erdélyi Uzon és a szerbiai Felsőhegy. Nemrégiben mindhárom település vezetője meghívásával tisztelte meg városunkat. Hamarosan újra találkoznak a három testvértelepülés képviselői, mégpedig augusztus 19-20-án,
Csorváson.

Uzonban jártunk
Egy évvel ezelőtt a több, mint húsz
éves testvértelepülési kapcsolat megerősítése történt meg nemcsak írásban. Az
idei meghívásnak eleget téve nyolc főből
álló csorvási delegáció utazott Romániába,
Erdélybe május végén. Uzon város és a
hozzá tartozó szomszédos települések
testvértelepülései – a magyarországi
Nagykáta és Tolna – is képviseltette magát, így ebben az évben is erősebbre fűzhettük a testvéri kapcsolatok mellett az
unokatestvéri kapcsolatokat az utóbbi
két magyarországi várossal.
Az uzoni községi napok keretén belül
ünnepi képviselő testületi ülésen vettünk
részt, melyen a négy polgármester számot adott az elmúlt egy évről. Tapasztalatcsere után a vendég városok képviselői

átadták a településeikre legjellemzőbb
ajándékaikat. Baráth Lajos polgármester
és Dohányos András alpolgármester a
Csorváson őshonos volgamenti héricset
ábrázoló képet ajándékozta Uzonnak.
A vasárnapi istentisztelet után a négy
polgármester közösen avatta fel azt az
emléktáblát, melyet azon a telken helyeztek el, ahol Gábor Áron holttestét
1849. július 2-án egy éjszakára elrejtettek az ellenség elől. Városunk képviselői megkoszorúzták az emléktáblát. Az
ünnepségen felcsendült a magyar és a
székely himnusz.
A gasztronómia sem maradhatott el
e háromnapos rendezvényen. Láthattuk, hogyan készítik és sütik meg a 12
méteres óriás kürtős kalácsot. Főzőversenyen Baráth Lajos polgármesterünk
zsűritagként vett részt.

Folytatás a 2. oldalon
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Folytatás a 1. oldalról

Felsőhegyi aratóverseny

Ingyen ebéd, nyáron is

A déli fő étkezést a nyári szünidő
Július 1-jén, vasárnap Zentaalatt
is biztosítja Csorvás Város ÖnFelsőhegy, vajdasági testvértelepülékormányzata
a hátrányos helyzetű és
sünk meghívására az 57. Felsőhegyi
a
rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezAratóversenyen vettünk részt.
ményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek.

A kaszások, marokszedők, kévekereszt
rakók versenyének a településhez közeli búzatábla adott helyet. A Kukla Zoltán
vezette Csorvási Betyárok csapat (Kukla
Zoltán, Varga Alex és Barakonyiné Borbély Mária) a középmezőnyben végzett
a 15 induló csapat között.
Gasztronómiai verseny is volt a település központi parkjában. Az aratóebédek
bográcsos ételei versenyében Araczki
Tibor vezényletével remekelt a Csorvási
Hagyományőrzők csapata (Araczki Tibor, Barakonyi István), a csapatkapitány
birkapörköltje fődíjat nyert.
Pálinka versenyen Kukla Zoltán szilvapálinkáját a zsűri 2. helyre értékelte.
Szép eredményekkel és jó élményekkel gazdagabban tértünk haza a versenyről.
Dohányos András, alpolgármester

Fogászat

Változik a rendelési idő
A fogorvosi ellátási körzethez tartozó lakosok számának csökkenése miatt
csökken a fogorvosok rendelési ideje:
június elsejétől az eddigi heti 20 óra helyett a rendelési idő 19,5 óra.
Dr. Hajdu Ilona rendelési ideje:
hétfő: 15:00-19:30, kedd 8:00-13:00,
szerda 15:00-20:00,
csütörtök 8:00-13:00
Dr. Bárány Magdaléna rendelési ideje:
kedd 14:00-19:00, szerda 8:00-13:00,
csütörtök 14:00-18:00,
péntek 8:00-13:30

Mégpedig a gyermekek védelméről és
a gyámügyi igazgatásról szóló törvény
alapján az alábbiak szerint: az 5 hónaposnál idősebb és/vagy intézményi jogviszonnyal nem rendelkező, vagy iskolai
nevelésben részesülő 18 év alatti gyermekek számára a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon;
bölcsődéseknek és óvodásoknak az intézmény zárva tartása alatti (augusztus
21-től 31-ig) között munkanapokon.
Idén nyáron 29 család 65 gyermeke
jogosult az ingyenes étkeztetésre, melyet

jelenleg 22 család vesz igénybe 57 gyermek számára.
A jogosult szülő az ingyenes étkezést
a nyári szünet alatt bármikor kérheti,
illetve lemondhatja, továbbá, ha valakinek a szünet alatt állapítják meg a
hátrányos ill. halmozottan hátrányos
helyzetét, akkor attól a naptól jogosulttá válik. Az ingyenes szünidei étkezést a
jogosultak mindegyik iskolai szünetben
igényelhetik, de az óvodások csak a nyári zárva tartás idejére.
Minden szünetben előfordul néhány
olyan eset, hogy a szülő bár kérte az
ebédet, mégsem megy el érte a napközi
konyhára, így a gyermek nem jut hozzá
a meleg ételhez.
A polgármesteri hivatal ezúton is
kéri az érintett szülőket, hogy a gyermekük számára megrendelt ebéd hazaszállításáról gondoskodjanak, vagy
akadályoztatás esetén szíveskedjenek
azt lemondani.

MEGALAKULT A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ CSORVÁSI CSOPORTJA,
mely a BÉKÉS 1. választókerülethez (BÉKÉSCSABA) tartozik.
FOGJUNK ÖSSZE!
Keressük azokat a Csorvásért és a hazájukért tenni akaró lakosokat,
akik ugyanúgy gondolkodnak számtalan problémáról, mint a DK!
CÉLUNK, hogy:
összekovácsoljuk a mi településünkön: Csorváson is a DK közösséget!
Helyi lakosok, helyi gondjaira-problémáira megoldásokat keressünk, közösen
építve városunkat!
Legyen támogatónk, tagunk! Mindenkit szeretettel várunk és
felhívunk csatlakozásra!
Jelentkezzenek nálunk, gondolkodjunk és dolgozzunk együtt!
Építsünk fel egy új Magyarországot, ahogy a DK vallja:
A Sokak Magyarországát!
Csoportvezető: Laczó Róbert /fotón/
Elérhetőségek:
Mobil: 06 20 595 6909
(8.00-20.00 óra között hívható minden nap)
E-mail: csorvas.dk.csoport@gmail.com
Facebook: Demokratikus Koalíció - Csorvási
Csoportja /Békés 1 VK/
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Egy csorvási Japánban

Kerekes András, a világpolgár
A „Csorvásról indult” című sorozatunkban a város szülöttei közül mutatunk be olyanokat, akik szakmai
eredményeik, emberi portréjuk miatt
érdemesek a figyelemre.
Kerekes András tavaly szeptember
óta dolgozik Magyarország Japánba delegált gazdasági attaséjaként. Édesanyja
(dr. Kerekesné dr. Mracskó Gyöngyi jegyző) és édesapja (néhai dr. Kerekes László
háziorvos) révén sokan azt hiszik, ismerik, de talán sok olyant is elmesélünk
most, amit nem tudtak róla. Céltudatos,
kitartó tanulás és munka, nagymértékű
nyitottság és határtalan érdeklődés jellemzi a huszonéves fiatal eddigi (szakmai) életpályáját. A csorvási általános
iskola után a békéscsabai Rózsa Ferenc
Gimnázium, majd a Corvinus Egyetem
következett, nemzetközi gazdálkodás
szakon diplomázott, közgazdászként.
Ösztöndíjjal jutott el Hollandiába, ahol
magyar és nemzetközi diplomát szerzett.
Hágában egy befektetés-kezelői alapnál
előbb gyakornok, majd alkalmazott lett.
De hogy jött Japán a képbe? És milyen

út vezet a nagykövet
mellé?
– Hobbi szinten mindig is tanultam japánul, kisgyerekkorom
óta karatéztam. Egyre
jobban érdekelt, és
volt egy év Hollandiában, amikor minden
szabadidőmet ennek a
távol-keleti nyelvnek a „A japán üzleti életben egy levélre 24 órán belül válaszolni kell,
a 48 óra már sértés.”
tanulásával töltöttem
– meséli András, aki még Hollandiában a zónázással szűkíteni az érintett kört. A
japán nyelvvizsgát is tett. Az általa be- diplomáciai tárgyalásokon az eredmészélt idegen nyelvek sora egyébként elég nyekhez kellenek a jó kapcsolatok.
Olyan távoli ország vagyunk számukhosszú: angol, német, holland, spanyol, az
ra, hogy nagyon sok munka, mire isemlített japánon kívül.
A nyugat-európai mintára eljött az ő mertebbé tesszük Magyarországot. Táéletében is az a pillanat, amikor elhatá- jékoztató előadásokat tartok japánul,
rozta, hogy utazásba kezd, így jutott el üzletember-találkozókat szervezek, és
a lehetséges partnereket igyekszem
Japánba.
– Beiratkoztam egy tokyoi nyelvisko- kapcsolatban tartani.
– Meséljen a kulturális különbségekből
lába, és munkát is kerestem, kifejezetten
meg akartam ismerni a japán cégeket, adódó érdekességeket!
– Japánban a magyarokat – akik egyálbelülről. Ott dolgoztam egy projekten,
amikor annak vége volt, egy állásaján- talán hallottak már rólunk – nagyon szelatot kaptam Rotter- retik, a hun eredetet, a közös ázsiai gyödamba. Ezt utasítottam kereket felemlegetve. Szeretik a hasonvissza, hogy Japánba lóságainkat, például a névhasználatban
visszatérjek végül. Egy (a vezetéknevet teszik ők is első helyre).
barátom szólt, hogy új a Az üzleti élet nagyon szigorú, az illemnagykövet Tokyoban, és nek nagy szerepe van. Előfordul, hogy a
külgazdasági szakdip- partner ötször kérdez meg valamit, arra
lomatát keres. Ahogy válaszolni kell, mert tudni akarja, hogy
mondják, embereknek mindig ugyanaz-e a válasz. Sokáig tart
dolgozunk, nem cégek- egy kapcsolatot felépíteni, emellett a telnek, szerencsére meg- jesítményben mondhatom, hogy a 120%
találtuk a közös hangot. az alap. Ha viszont kialakult egy bizalmi
Nagyon szeretem ezt a viszony, utána az adott szó fontosabb,
munkát, nagyon izgal- mint a papír, rugalmasabbak lesznek. A
magyar mentalitással ellentétben a japámas.
– Miből áll ez a mun- nok nagyon sokat adnak a markentingre.
A nagyon „cuki” dolgokat szeretik. Pélka?
– Magyarország és Ja- dául ilyen szempontból lehet felépíteni a
pán gazdasági kapcso- mangalica márkáját is, hogy ő egy szabad
latait kell erősítenünk. állat, ugyanakkor egészséges a húsa.
Arra a kérdésemre, hogy mi a nehézBizonyos értelemben
az országot, mint ter- sége ennek az életnek, csak apróbb dolméket, és a magyar ter- gokat hoz fel. Könnyen veszi az újabb és
mékeket el kell adnunk újabb nemzetek szokásait, konyháját,
Japánban. Aktuális téma mert nyitott mindenre. Talán a családpéldául a magyarorszá- dal való kapcsolattartása lett nehezebb
gi sertéspestis, aminek a 7-8 órás időeltolódás miatt. Hosszú
a negatív hatásai ellen távon tervez távol élni szülővárosától,
kell tennünk. Tárgyalá- számára kitágult a világ: Hollandiába is
sokon elérni, hogy mi- hazatér, annyira megszerette a világnak
nél rövidebb ideig tart- azt a pontját is.
B. Imre Julianna
son az embargó, esetleg
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Elballagtak – ősztől új iskola, új kihívások
Június közepén ünnepi keretek között búcsúzott két nyolcadikos osztály
38 diákja. Szeptembertől valamen�nyien középfokú iskolában folytatják
tovább tanulmányaikat, két kiváló tanulónak ebben az idén először átadott
Szilágyi Menyhért Ösztöndíj is segít.
– Ezen a napon életetek egyik legszebb, legérdekesebb és legizgalmasabb
időszaka zárul le. Az itt töltött évek során
számtalan élmény ért titeket: tapasztalat,

tudás, barátság, napi bánatok, örömök.
Nyolc évig figyeltünk rátok, szüleitekkel
együtt próbáltunk nevelni, irányítani
benneteket. Sokszínű évfolyam vagytok,
és valamennyien tehetségesek. Sok sikert
kívánok nektek, hogy az elképzelt célhoz
vezető úton haladhassatok tovább – búcsúzott a ballagóktól az iskola vezetője,
arra kérve a diákokat, időnként térjenek
majd vissza az alma máterbe és meséljék
el, hogyan alakult az életük.

Maczák Mária ünnepi beszédében
megköszönte kollégái fáradhatatlan
munkáját, a szülőket pedig emlékeztette, a szeretet, szigorúság, odaadás, amit
nyújtanak gyermekeiknek sosem hiábavaló.
A Csorvási Gulyás Mihály Általános és
Alapfokú Művészeti Iskola az idei tanévet
257 tanulóval zárta, 25-en kitűnő, 20-an
jeles tanulmányi eredményt értek el, 9
tanulónak javítóvizsgát kell majd tennie.
Szeptemberben két első osztály indulhat
az iskolában.

8.b osztály, osztályfőnök: Potocskáné Liker Szilvia, Hamar Csaba

8.a osztály, osztályfőnök: Likerecz Gizella
Bohus Katalin, Borbély László, Csiák Tibor, Gajdács Bianka Virág,
Gombkötő Angelika Erika, Hegedűs Márk, Horváth Szabolcs, Horváth
Valentina, Ivanics Dorka, Kiszely Nándor, Lakatos Patrícia, Neller Gréta,
Németh Viktor, Pacsika Mária Etelka, Salamon Anita, Szabó-Nagy Ábel
Botond, Szeles Brigitta

Albert Nikolett Tünde, Andrej Martin Dániel, Barna László Bence,
Darida Gergő Gábor, Faragó Roland Attila, Fuksz Alex, Gömöri Renáta
Zsóka, Gyemengyi Roland, Lazár Vivien, Lévai Bettina, Lévai Valentina,
Mercsák Fanni, Muszka Napsugár Mária, Nagy Szabolcs, Oláh Dóra,
Pető János, Samu Róbert Károly, Szívós Vanda, Varga József Tibor,
Zahorán Ádám, Zsibrita Krisztián András

Szilágyi Menyhért Ösztöndíj

Idén először adták át a Szilágyi Menyhért Ösztöndíjat,
mely két, végzős általános iskolás továbbtanulását hivatott szolgálni - az idei díjazottak Gombkötő Angelika
Erika 8. a és Lazár Vivien 8. b osztályos kiváló tanulók,
akiknek szorgalma, magatartása is példaértékű, művészeti tevékenységük szintén kiemelkedő.
Az ösztöndíj méltó emléket állít névadójának, néhai Szilágyi
Menyhértnek, aki egykor a csorvási általános iskola matematika-fizika szakos tanára, igazgatóhelyettese volt, majd Csorvás

polgármestereként közel 40 éven át kiemelt feladatának tekintette településünk fiataljainak a sport és kultúra területén
történő nevelését, a tehetségek gondozását, a megyei közgyűlésben is e területeket képviselte.
Az ösztöndíj-alap létrehozója Szilágyi Judit, néhai polgármesterünk leánya, az alap gondozását a Csorvásiak Baráti
Társasága vállalta.
A Szilágyi Menyhért emlékének megőrzésére alapított ösztöndíj kiváló diákok munkáját jutalmazza, ösztönözve őket
arra, hogy kitartóak és elkötelezettek legyen a tudományok
iránt, a tanulmányaik végeztével kiművelt emberként térjenek vissza szülővárosukba.

Gombkötő Angelika átveszi az ösztöndíjat, oklevelet Szilágyi Judittól
(Fotó: Murvai József)

Lazár Vivien tanulmányi eredményét ismerték el az ösztöndíjjal
(Fotó: Murvai József)

Az ifjúság segítése és az emlékek megőrzése
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Csorvási tálentumok klubja – éltek a pályázati lehetőségekkel

Mozgalmas év az Edison Klubban
A tehetséges diákok támogatása, a
lehetőségek biztosítása, a tudományok
világának feltárása - ezt vállalja az az
idén éppen 30 éves fennállását ünneplő Edison Klub. A cél fontos, a gyerekek
érdekében pedig a pályázati lehetőségekkel is él a klub vezetősége. Hasznos
és érdekes programokkal teli hónapokat tudhatnak maguk mögött, köszönhetően az NTP-MTTD-17-0077 kódszámú, De miért? című pályázatnak.
Régebbi projekt egy elektromos, egyszemélyes, gokartszerű kisautó építése a
klubban – az idei pályázati évben ennek
a nem mindennapi járműnek a továbbfejlesztése volt a központi feladat. – A nyári
Edison Klubban Szabados László villamosmérnökkel szereltük az ultrahangos
egységeket. A felszerelés után derült ki,
hogy az Arduino egységünk nem tudja
feldolgozni a gyors jeleket, így ez a feladat még megoldásra vár. A kocsira szerelt ventilátor viszont már bekapcsolható egy inverternek köszönhetően. Kukla
Imre, a Solargroup ügyvezető igazgatója,
az Edison Klub alapító tagja napelemeket és töltőegységeket adományozott,
a szerelést a Csorvási Gazdák METÉSZ
gépműhelye végezte el, Kelemen Mihály
elnök irányításával. A napelemek bekötését és kipróbálását Szabados Laci
és Kukla Zsolt végezte – részletezte az
Edison Klubot 1988 óta vezető Murvai
József programfelelős.

A jármű olyannyira
figyelemre méltó, hogy
tavaly augusztusban a
Magyar Tehetséggondozó Társaság 28. Országos Konferenciáján,
Szarvason is bemutathatták, emellett Murvai
József szekcióelőadáson
ismertette az Edison
Klubban folyó munkát.
A mostani tanév végén pedig Orosházán
a Vörösmarty Mihály Általános Iskolában mutathatták be az autót, majd a
Czina Sándor Tagintézményben tapasztalhatták meg a gyerekek az autóvezetés
élményét.
Az idei esztendő egyébként igen izgalmasan indult a klubban, megérkezett
ugyanis a Lego robot, a programozásnak nagy lelkesedéssel kezdtek neki a
gyerekek, és nagy örömükre több működő modellt sikerült „életre” kelteniük. A csoport nagyszerűen működik
együtt, ami köszönhető annak is, hogy
Lugosiné Pál Ildikó személyiségfejlesztő foglalkozásokat tartott a csoportnak.
A matematikai-logikai kompetenciák
fejlesztésében Schriffert Béla sakkoktató volt a klubtagok segítségére.

Harminc éve a tehetségekért

Programzárás az Edison Klubban
Az idén 30 éves Edison Klub június
23-án tartotta programzáró ünnepségét, melyen a klubtagok mellett közel
40 meghívott is részt vett, Csorvás város
képviselő-testületét dr. Kerekesné dr.
Mracskó Gyöngyi jegyző asszony képviselte, míg a rendezvény megnyitásának
feladatait Kovács Irén, az általános iskola intézményvezető-helyettese vállalta,
ismertetve az Edison Klub pályázati évben végzett nem kevés munkáját. Programfelelősként Murvai József, az Edison
Klub vezetője ismertette a pályázat hivatalos adatait, kitért a sokoldalú fejlesztési célokra, a szakmai munka mellett a
személyiségfejlesztés fontosságára, és a
sakkoktatás matematikai-logikai kompetenciákat fejlesztő hatására.
Ezt követően Hegyi Gábor, a Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola

(GÉSZI) 10. b osztályos tanulója mutatta
be az Edison Klub saját tervezésű elektromos autójának fejlesztési fázisait a kezdetektől napjainkig. Majd Kerekes Péter,
a helyi általános iskola 6. b osztályos tanulója a Kukla Imrétől kapott napelemek
működéséről beszélt, bemutatva két napelemet, amelyek egy-egy kis ventilátort
forgattak meg. Kukla Dorka Borbála, a
Békéscsabai Belvárosi Iskola 9. a osztályos tanulója a Lego robotról beszélt az
érdeklődőknek, különböző programozási módokat ismertetve - nagy sikert aratott a száját tátogtató Lego robotkígyó.
Andrékó Patrik, a GÉSZI 9. c osztályos
tanulója a fotóoktatásról tartott rövid ismertetőt, és azt is elmondta, milyen volt
az elektromos autó fogadtatása az orosházi iskolákban - több százan próbálták
ki a járművet. Szluka András, a Békéscsa-

Természetesen a tanulmányi kirándulások sem maradtak el. – Debrecenben
az Agora Tudományos Élményközpontban voltunk. Júniusban jutottunk el Budapestre, a Csodák Palotájába. Újdonság volt, hogy itt szabaduló szobákat is
kipróbálhattak a gyerekek, sikerrel. Az
élményeket egy Nikon D3400 típusú
fényképező szett-tel örökíthettük meg,
amit a pályázat keretén belül rendeltünk, használatáról pedig Török Zsolt,
orosházi fényképész tartott oktatást
számunkra – zárta Murvai József.

A tehetséggondozó pályázatot a Nemzeti Tehetség Program keretében az
Emberi Erőforrás Minisztérium megbízásából az Emberi Erőforrás Pályázatkezelő írta ki.

bai Belvárosi Iskola 11. c osztályos tanulója az Edison klub részvételét mutatta
be a Magyar Tehetséggondozó Társaság
28. Országos Konferenciáján. Kitért arra
a nem kis büszkeségére okot adó momentumra is, hogy angol nyelven magyarázta el Franz J. Mönks professzornak az
autó működését, aki lelkesen kipróbálta
a járművet. Szilágyi Dávid, 7. a osztályos
tanuló a debreceni és budapesti tanulmányi kirándulásokról számolt be.
Az Edison Klub 1988-ban indult, vállalva: minden lehetséges módon segíti városunk tehetséges, a tudományok világa
iránt fogékony fiataljait. Az eredmények,
a klub egykori és jelenlegi tagjainak eredményei igazolják az ott folyó magas színvonalú szakmai munkát, ami azonban támogatók nélkül nem valósulhatott volna
meg. Ezt a támogatói tevékenységet oklevéllel köszönte meg Murvai József, míg őt
és feleségét, Katalint a jelenlévők köszöntötték a 30 éves évforduló alkalmából.
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NÉZD ÉS PRÓBÁLD! Családi és Sportnap
Városi Sporttelep - 2018. augusztus 18. szombat
9.30 - Gyülekező

10.00 - Kezdés
- Békés Megyei Szabadidő és Sportszövetség
– keresztpályás női foci kupa
- Keresztpályás férfi focimeccsek
- Tízpróba egyéni és csoportos
versenyszámok
- Békéscsabai vívók bemutatója
- Békéscsabai Történelmi Íjászok
- Mezőhegyesi birkózók Hencz Gyula rendvédelmi küzdősport tanár vezetésével
- Gyomaendrődi tornászok
Gergely Orsi vezetésével
- Orosházi dzsúdósok Tóth Béla vezetésével
- Rúdtánc bemutató
- Sakk
- Tájékozódási futás
- 11-es rúgó verseny
- Tájékozódási futás
- Kamion húzó verseny

Süssünk-főzzünk valamit!
Együtt a gasztronómia jegyében

2018. augusztus 19.

művelődési ház melletti terület

A pontos kezdési időpontokat következő lapszámunkban és a plakátokon
megtalálják.
Kísérő programok:
Lézerharc (Alföldi Betyár Lézer Kondoros),
vizifoci, ugrálóvár, arcfestés, egészségsátor

Idén is megtartjuk a csorvási pogácsák és készítőik találkozóját! Tavaly
80 féle gyűlt össze, nem adhatjuk
A különböző állomásokon pontokat alább!
lehet gyűjteni!
Jöjjön el Ön is és hozza el saját receptEBÉD: babgulyás,
je szerint sütött pogácsáját, mutassa
5 pontért INGYEN jár!
meg, Ön hogyan szokta sütni! Kóstoljuk
meg, ismerjük meg egymás pogácsáját!
Rendezvényünk ingyenes!
A limonádét a szervezők állják!
Kiállítást rendezünk régi receptes füRossz idő esetén a rendezvény elmarad
zetekből, könyvekből, kézzel írott fec(Döntés aznap reggel 7 órakor.
nikből. Mutassa meg Ön is, milyen a csaMegtalálja a város honlapján és
ládi receptes gyűjteménye. Vigyázunk
közösségi oldalán.)
rá, és visszaadjuk! Megmutathatja azt is,
Mindenkit szeretettel várunk és hívunk! milyen pogácsaszaggatóval szokott dolgozni! Hozza el, kiállítjuk!
Időpont: 2018. augusztus 19. 14 órától. Helyszín: művelődési ház előtti tér
(kiállítás az épületben)
Beadási határidő: augusztus 10.
2018. augusztus 20.
Tel.: 30-858-38-52.
művelődési ház melletti terület, galéria

13 óra: Ebéd - babgulyás

Államalapítás
ünnepe

14.00 - Bográcsos ételek versenyének 1100- Idős házaspárok köszöntése
kezdete (Nevezés a helyszínen. Főzés 1600- Fotókiállítás: A kenyér útja
(galéria)
saját alapanyagból. A zsűrizésnél a
1600- Nyulambulam – zenés műsor
terítés is számít!)
gyerekeknek
14.00 - Pogácsa-találkozó és pogácsa- 1700- Padlásmese Nagyéknál a Harangos
kvíz! Téma: Csorvás Város címere.
Néptáncegyüttes családi előadása
(Receptek és pogácsaszaggatók kiál- 1800- Operett, kuplé, sanzon a javából –
lítása az aulában)
énekel Balázs Csongor és Gábor
Anita (a Békéscsabai Jókai Színház
14.00 - Pálinka mustra kezdete az aulászínészei, táncosai)
ban (Nevezés a helyszínen)
1900- Ünnepi köszöntők
14:30 - Zenél a Silver zenekar – egész 2000- Csorvás Város Fúvószenekara és
Majorette csoportjának műsora
nap
2100- Sztárvendég: Bon Bon együttes
18.00 - A főzőverseny és pálinkaver- 2200- Tűzijáték
seny eredményhirdetése
Kísérő program: kézműves vásár,
népi játszótér
18.30 - Vacsora: bográcsos marhapörA
végleges
programokat
az augusztusi
költ és birkapörkölt (1200 ft.)
újságban és a plakátokon láthatják.
20.00 - Csocsesz a színpadon
Kísérő program: kézműves vásár,
népi játszótér

További információk: a művelődési
házban, Neller Tibornénál.

Ismét találkoznak a
csorvási pogácsák!

Hozzon Ön is!

Nemzeti ünnepünkön, augusztus
20-án kiállítást szervezünk A búzától
a kenyérig címmel, a művelődési házban. A kenyérünnephez kapcsolódóan
a búzatermesztéshez, liszt és kenyér
készítéséhez kötődő eszközökkel várjuk a lakosság részvételét is!
Hozza el a kiállítás idejére, ha az Ön
családja is őriz a témában tárgyakat, fotókat. Beadási határidő: 2018. augusztus
10., helyszín: művelődési ház.
(Tel: 30-858-38-52)

Jelentkezni lehet
Házaspárok köszöntése

A hagyományok jegyében augusztus 20-án,
államalapításunk ünnepének keretében a
városvezetés ismét köszönti a jubiláló házaspárokat. Csorvás önkormányzat ezúton
várja az 50, 55, 60, 65, 70 éve fogadalmat
tett csorvási házaspárok jelentkezését, függetlenül attól, hogy Csorváson, vagy más
településen kötöttek házasságot.
Jelentkezni a polgármesteri hivatalban
lehet személyesen, vagy telefonon
(+36 66 258-02) augusztus 10-éig.
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Örömben együtt lenni

Családi nap hatodszor az idősek otthonában

A szokásos nagy érdeklődés és jó
hangulat jellemezte az idősek otthonában tartott családi napot. Mintegy 260an voltak részesei az eseménynek, ami
az intézmény nyílt napja is egyben.
Az időjárás kedvezett, a sok előkészület
meghozta gyümölcsét: jó hangulatban, sikeresen zajlott le július elsején az év egyik
legnagyobb eseménye. A családtagok,
hozzátartozók és érdeklődők látogattak
el az otthonba, többen tájékozódni is jöttek, rokonaik jövőbeni elhelyezése miatt.
Mint az igazgató megfogalmazta, a nap
elsődleges célja az volt, hogy örömben
együtt legyenek a lakók, családtagjaik és
a dolgozók. Egymást jobban megismerve,
kötetlen formában, akár tréfás játékok révén közelebb kerüljenek egymáshoz.
Maczák Istvánné intézményvezető és
az önkormányzat nevében Vereskáné
Salla Valéria képviselő köszöntőjével
kezdődött a 6. családi nap programja,
helyszínét az intézmény hátsó udvarán
felállított sátrak fedték. Az ezt követő

kulturális műsor lehetőséget adott a lakóknak a bemutatkozásra, büszkeséggel
álltak közönség elé. Vendég nyugdíjas
csoportok is felléptek, a vers, ének, tánc,
és színjáték felhőtlen perceket nyújtott
mindenkinek. A várva várt ebéd a dolgozók által feldolgozott sertéshúsból
készült, öt bográcsban főtt a pörkölt,
ami után házi sütemények is kerültek a
terített asztalra. A tombolahúzás újabb
izgalmakat adott, és csapatjátékokat is
szerveztek a vendégeknek és lakóknak.
Az idősek otthona köszönetet mond
a támogatásért az önkormányzatnak,
a Csorvási Gazdák Zrt-nek, Herczeg
Tamás országgyűlési képviselőnek.
Köszönik a közmunkásoknak és
iránytójuknak, Samu Lászlónak a sátrak felállításában nyújtott segítséget,
a dolgozóknak a fáradságos munkát
és a saját készítésű süteményeket,
és mindenkinek a felajánlást, amit a
tombolahúzás sikeréért tett.
BIJ

Az ország kedvenc tanára

Száz pedagógus versengett az Ország Kedvenc Tanára 2018 címért, azonban csak egy tanár nyerhette meg azt. A dicsőség, a megtisztelő cím és az
azzal járó ajándékcsomag a csovási iskola pedagógusáé, Mansáné Makra
Mária tanárnőé lett.
A pontvelem.hu hirdette meg a versenyt, melyre a diákok és szüleik nevezhették be szeretett pedagógusaikat. Már önmagában az nagy elismerés, hogy valakit
jelölnek a címre, még nagyobb az öröm, ha azt látja, megmozdul a település, ahol
tanít, és kicsik, nagyok rendre leteszik voksukat neve mellett, hogy ő lehessen az
ország kedvenc tanára. Mekkora lehet tehát a tanár meghatottsága, ha kiderül, toronymagasan (a második helyezettet több mint 800 szavazattal megelőzve) meg
is nyeri a címet!
– Nagyon jól esett. Nem gondoltam, hogy ennyi támogatást kapok a tanév végén, amikor már mindenki fáradt. Azt gondolom, ez visszaigazolás számomra,
hogy jó úton járok. Nyilván van még hová fejlődnöm, mindig keresem az innovatív
megoldásokat, ami jó mindenkinek, a gyerekeknek, szülőknek, kollégáknak és nekem. Hálával tartozom mindazoknak, akik szavaztak rám – nyilatkozta Mansáné
Makra Mária tanárnő.

Szent Iván-éji tüzes vigasság
Szeret, vagy nem szeret? - merült már
fel sokunkban a kérdés. Nem volt ez
másképp Szent Iván-éjjelén sem, mely
ünnepi rítusainak egyik központi témája a pártalálás. Az ünnepi szokások
között mindenütt fő szerephez jut a
tűzgyújtás, és az ehhez kapcsolódó játékok, varázslások.
Június 23-án könyvtárunk ismét Szent
Iván-éji vigasságra várta az érdeklődőket, és a hűvös idő ellenére szép számmal
gyülekezett a közönség. A Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai játszóházat állítottak fel, valamint arcfestés
és hajfonás is várta a gyermekeket Negye
Vanessza és Szélné Pogonyi Éva segítségével. Az Alapfokú Művészeti Iskola kamaraegyüttesei ismét színvonalas toronyzenével csalogatták rendezvényünkre a hallgatóságot. Első fellépőnk, a Gulyás Miklós
Tánciskola fiatal tehetségei latin táncokkal
szórakoztatták a közönséget, majd az országos és nemzetközi énekversenyen is
első helyezést elért Seres Adél magánénekes következett. A budapesti Pódium Színház kabaréjelenetekkel, és ismert, örökzöld
slágerekkel röpített el a szerelem nehézségekkel és megannyi örömmel teli világába.
Az előadás nem csak a szívünket melegítette fel és a rekeszizmunkat tette próbára, de
az arra kedvet érzők táncra is perdülhettek
a színészekkel. A kabaréhangulat után egy
kibontakozó, tehetséges csapatot ismerhettünk meg a Diamonds együttesben,
melynek előadásában nemcsak lírai hangvételű, de vidámabb, pörgősebb dalokat
is hallgathattunk. A fellépők sorát Tierra
Jimmy tűzzsonglőr zárta, parádés, merész
tűzshowt varázsolva elénk. Az est befejezéseként többen átugrották a Szent Iván-éji
tüzet, a néphagyományok szerint egészséget, szerelmet hozva ezzel életükbe.
Dani Anita

Vira Andrásnét 95. születésnapja alkalmából köszöntötte a város polgármestere, Baráth Lajos egy csokor virággal,
oklevéllel és jó kívánságokkal. Szerkesztőségünk ezúton csatlakozik a köszöntők
sorához, jó egészséget kívánva.
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Egyszer tornádó is volt?!
Napjainkban szinte rendszeresek a
hirtelen időjárás-változások, az egyre szélsőségesebb időjárási megnyilvánulások. Hideg tavasz után száraz,
forró hetek következtek, az elmúlt
hónap rendkívül csapadékos és hűvös
volt. Ilyenkor hajlamosak vagyunk
azt mondani, bezzeg, régen nem volt
ilyen. Ez bizonyos mértékig igaz lehet,
ám találtunk olyan fotót, amely éppen
egy rendkívüli jelenség csorvási nyomait őrzi.
Csorvás Város Helytörténeti gyűjteménye Facebook-oldalán közölt egy
képet, amelyhez a következő volt a
bejegyzés: „A képet a vihar után, ami
1975-ben volt, Pados Pali bácsi készítette. Rudolf major bejárójának a
nyárfái - a vihar után.” A hozzászólásokban többen leírják ezzel kapcsolatos emlékeiket, hogyan mozgatta
az arató traktort, vagy takarította ki amelyet a település határában láttak
Többen említik, hogy Emíliának nea szél a gabonát az utánfutóból. Tor- kialakulni. A falut nem érte, „csak” a vezték el, a júliusi névnaphoz igazodva.
nádó-szerű tölcsérről is mesélnek, külterületen pusztított.
-bij-

Anyakönyvi hírek

Megérkeztek
Popol Róbert és Vancza Dóra
fia - Tamás
Tóth Árpád Márton és Perecz Beáta
fia - Árpád Miklós
Termeczky Róbert és Greksza Anita
leánya - Mirella
Órás György és Tanács Enikő
leánya - Olívia Flóra
Borbély György és Zatykó Katalin
leánya - Izabella
Nagy Márk Zoltán és Molnár Vivien Beáta
leánya - Maja Szófia
Tar Krisztián és Samu Nikolett
leánya - Lili Nikolett
Laczi Viktor és Sztvorecz Renáta
leánya - Hanna
***
Házasságot kötöttek
Seres Kornél és Gyimesi Brigitta
Lakatos Attila és Lengyel Margit

A következő ortopédiai szakrendelés időpontja: július 12-e, 15 órától
17 óráig, helye a Móra utcai Védőnői
Szolgálat.
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