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Összefogás a gyerekekért - ismét

Szuper volt a buli az oviban
Úgy tűnik, ha a gyermekekről van
szó, akkor Csorváson nem kérdés
az összefogás, az utóbbi időben nem
egyszer tapasztalhattuk ezt meg településünkön.
Májusban egy szépséges fajátékot
nyert az óvoda, aztán textilcsomagot,
június első hetében pedig egy kiváló
rendezvény helyszíne lehetett az István király utcai óvoda köszönhetően
Sznopek Anitának, aki észrevette a lehetőséget, a Játsszunk együtt Csorvásért
Facebook csoport összefogásának, a
játékot hirdető Szupi Buli Rendezvények Kicsiknek, Nagyoknak csapatának,
és végül, de semmiképpen sem utolsó
sorban: a rendezvény megálmodójának,
Krajcsovicz Anitának.
A csorvási ovi magasan a legtöbb szavazatot kapta a játék során, így június
6-án az oviban nem mindennapi élményekben lehetett része az ifjaknak - tudtuk meg Vicziánné Vincze Mónika intézményvezetőtől. Volt ott minden ami a
jókedvhez, mókához és nevetéshez csak
kellhet. Így például pattogatott kukorica, ugrálóvár, arcfestés, csillámtetkó,
kézműveskedés, miközben a gyerekekről profi fotók készültek. Reméljük, a
Szupi Buli csapata is jól érezte magát
Csorváson, az biztos: a gyerekeknek
nagyszerű napot szereztek.
Jelenleg is tart egy játék, melyben három futóbicikli a nyeremény. A játék az
Óvóbácsi Zsongodája Facebook-oldalon
fut, ott minden részlet megtalálható. Sorsolással dől el, hogy melyik ovi nyeri meg
a három, választható színben, választható
felirattal és csengővel ellátott remek játékot, de minden szavazat növeli a csorvási
óvoda esélyét.
Hajrá Csorvás - a játék öröméért,
a gyerekek jókedvéért!

Fotó: Erafotó - Ahol az emlékek élménnyel kezdődnek
További képek az Erafoto.békéscsaba - ahol az emlékek élménnyel kezdődnek
Facebook oldalon.
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A fúrt kutak engedélyezéséről
Országszerte, így Csorváson is nagyon sok az illegálisan, azaz vízjogi létesítési engedély nélkül fúrt, vagy ásott kút. A szabály az, hogy aki engedély
nélkül létesít vagy üzemeltet vízilétesítményt (esetünkben kutat), vízgazdálkodási bírsággal sújtható.
Január 1-jétől hatályos a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29.
§ (7) bekezdése, mely szerint mentesül
a vízgazdálkodási bírság megfizetése
alól az a létesítő, aki a 2018. január 1-jét
megelőzően engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérően létesített vízkivételt
biztosító vízilétesítmény vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárását 2018. december 31-ig kérelmezi, és az engedély
megadásának feltételei fennállnak.
Fúrt, vagy ásott kutak létesítéséhez
vízjogi létesítési engedély szükséges.
Vízjogi fennmaradási és üzemeltetési
engedélyt kell kérni a fent megnevezett
engedély nélkül létesített kutakra. Az
engedélyeket a katasztrófavédelemnél
működő vízügyi hatóság, vagy a helyi
önkormányzat jegyzője adja ki.

A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges a kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, ha a kút
● legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétellel, kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával
üzemel,
● épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű
bejelentéssel rendelkező ingatlanon
van, és magánszemélyek részéről a
házi ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja,
● nem gazdasági célú vízigény kielégítését szolgálja,
● házi ivóvízigény kielégítését szolgáló
kúthoz tartozó, víztisztítási feladatokat ellátó vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez,
● az 500 m3/év mennyiséget meg nem
haladó, kizárólag háztartási szennyvíz
tisztítását és a tisztított szennyvíz elszikkasztását szolgáló vízilétesítmény
létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez.
A jegyzőnél történő eljáráshoz 5000,Ft illetékbélyeggel ellátott kérelmet, és
a kút kialakítását ábrázoló állapotrajzot
valamint műszaki leírást tartalmazó dokumentációt kell benyújtani a kút helye
szerint illetékes polgármesteri hivatalba. A kútról készült dokumentációt jo-

gosultsággal rendelkező kútfúró mester
(pl.: a kút kivitelezője), vagy vízügyi terv
készítésére jogosultsággal rendelkező
tervező készítheti el.
A jegyző vízgazdálkodási hatósági
jogkörébe tartozó kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési
eljárásához szükséges dokumentációnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

kút úgy került kialakításra, hogy abba
a felszínről szennyeződés vagy csapadékvíz nem kerülhet. A nyilatkozatot
aláírja a tulajdonos, fúrt kút esetében
a jogosultsággal rendelkező kivitelező is; fennmaradási engedély kérelem
esetében a képesítési követelményeknek megfelelő szakember.

Mint már említetettük, aki engedély
nélkül létesít, ill. üzemeltet kutat, vízgazdálkodási bírsággal sújtható, melynek összege magánszemélyek esetében
300.000,- Ft-ig terjedhet.
Akinek a kutak létesítésével, üzemeltetésével kapcsolatban további információra van szüksége, az keresse fel a
1. Kérelmező neve, állandó lakhelye, polgármesteri hivatal 5. számú irodáját,
ahol a témával kapcsolatban segítséget
anyja neve, születési helye, ideje.
2. A vízjogi létesítési engedély száma, nyújtanak a Városfejlesztési és Városkelte, kiállító hatóság (fennmaradási üzemeltetési iroda dolgozói.
engedélykérelem esetén nem kell kiCsorvási Polgármesteri Hivatal
tölteni).
3. A kút helye: irányítószám, település,
Településképünk
közterület jellege, házszáma, helyrajMegalkotta a város képviselő-testüzi száma, koordináták (földrajzi vagy
lete a településkép védelméről szóló
EOV), terepszint (mBf).
4. A vízhasználat célja: háztartási víz- önkormányzati rendeletet május végén
tartott soros ülésén. E rendelet határozigény, házi ivóvízigény.
5. Ivóvízcélú felhasználás esetében víz- za meg a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelmét; a településképi
minőség-vizsgálat eredménye.
szempontból meghatározó területeket;
6. A kút műszaki adatai:
6.1. talpmélység (terepszint alatt, mé- a településképi követelményeket; toterben), nyugalmi vízszint (terepszint vábbá a reklámokra, reklámhordozókra,
cégérekre vonatkozó követelményeket.
alatt, méterben);
A rendelet célja Csorvás építészeti, te6.2. csak fúrt kút esetében:
6.2.1. iránycső anyaga, átmérője, rakat- lepülésképi, illetve természeti értékeinek
védelme és igényes alakítása, hogy meghossz,
6.2.2. csövezet anyaga, átmérője, rakat- őrizzük a település történeti múltját, építészeti kultúráját, segítsük az épített körhossz,
6.2.3. szűrőzött szakasz mélységköze, nyezet esztétikus kialakítását úgy a város
jelen, mint a jövőbeni lakói érdekében.
átmérője, kialakítása, típusa,
6.2.4. csak ásott kút esetében: kútfalazat A rendelet elérhető a város honlapján
anyaga, átmérője (mm/mm), helye (www.csorvas.hu), illetve következő lap(m-m); vízbeáramlás helye (nyitott számunkban is visszatérünk e témára.
kúttalp, nyitott falazat, helye (m-m).
6.3. A kút-felsőrész kialakítása (fúrt kút Tappe Hulladékgazdálkodási, Közesetében): akna, kútház, kútszekrény, tisztasági és Szolgáltató Kft. 2018.
kútsapka.
évi ügyfélfogadási rendje:
6.4. A kút lezárása ásott kút esetében: páratlan hét: szerda 10:15 – 11:45-ig;
fedlap anyaga.
páros hét: szerda 13:45 – 15:00-ig.
6.5. A vízkitermelés módja: kézi vagy Ügyfél referens: Karácson Olga,
gépi.
Karácson Ádámné
6.6. A használat során keletkező szenny- Elérhetőség: 0630/965-37-32,
víz mennyisége, elhelyezése.
0630/219-35-56,
6.7. Fényképfelvétel a kútról és környe- e-mail: karacson.olga@tappe.hu
zetéről.
Szelektívhulladék-szállítás: július 6.;
6.8. Fúrt kút esetében a képesítési kö- augusztus 3.; szeptember 14.; október
vetelménynek való megfelelés igazo- 12.; november 9.; december 7.
lása.
Zöldhulladék-szállítás: július 6.,
6.9. Nyilatkozat arról, hogy a közölt augusztus 3.; szeptember 7.; október 5.;
adatok a valóságnak megfelelnek, a november 9.
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Szilágyi Menyhért Ösztöndíj

A rossz tévé
nem
szelektív hulladék
Gyakori látvány, hogy szelektív
hulladékgyűjtő szigetek környezete rendezetlen, olyan hulladékokat
dobnak oda ismeretlenek, aminek
nem ott lenne a helye. A rossz tévé,
az állati tetem és a spájz rendezésekor előkerült 20 éves meggybefőtt
sem a szelektív szigetek konténereibe való - nem csupán esztétikai,
hanem közegészségügyi szempontból sem!

Szilágyi Judit és Kelemen Mihály elnök aláírja az egyezséget
Idén első alkalommal adják át a
Gulyás Mihály Általános és Művészeti
Iskola ballagói közül két kiemelkedő
teljesítményt nyújtó diáknak a Szilágyi
Menyhért Ösztöndíjat.
Kelemen Mihály elnöktől megtudtuk,
a Csorvásiak Baráti Társasága támogatja az adományozó Szilágyi Juditnak – a
néhai Szilágyi Menyhért polgármester
lányának – azt a szándékát, hogy ballagó diákokat díjazzon.
Szilágyi Judit 1 millió forintot ajánlott
fel erre a célra, ami hosszú időre biztosít fedezetet az ösztöndíjnak. A baráti
társaság vállalta, hogy szükség esetén
maga is hozzájárul a fedezet biztosítá-

Trianon

„Ma tehát elszakították tőlünk a ragyogó magyar városokat, a kincses Kolozsvárt, a Székelyföldet, a Rákócziak Kassáját, a koronázó Pozsonyt, az iparkodó
Temesvárt, a vértanúk városát Aradot és
a többit mind, felnevelt kedves gyermekeinket, a drága, szép magyar centrumokat.
Ma hazátlanná tettek véreink közül sok
millió hű és becsületes embert. A város
és az ország némán, méltóságteljesen,
de komor daccal tüntetett az erőszakos
béke ellen. Egész Budapest a gyászünnep
hatása alatt állott” – így írt a Pesti Napló korabeli tudósítója 1920. június 4-ről,
amikor Magyarország elszenvedte ezeréves történelmének minden bizonnyal
legnagyobb csapását.
A 98 évvel ezelőtt kikényszerített trianoni békediktátum évfordulójáról, és következményeiről június 4-én, a Nemzeti

Fotó: Szente Károly

sához. A felek májusban kötötték meg
az együttműködést, amely rögzíti a
pénzalap kezelését és a díj odaítélésének részleteit. Már ebben a tanévben
kiosztják a díjat, ballagáskor.
Minden évben gimnáziumban vagy
szakgimnáziumban tovább tanuló diákok közül kerülhetnek ki az ösztöndíjasok, mindig két diák, aki 50-50 ezer
forintos pénzjutalomban részesül. Az
ösztöndíj célja a tanulmányi, sport-,
művészeti, vagy egyéb területen elért
kimagasló eredményt elért diákok erkölcsi támogatása, ösztönzése.
B. Imre Julianna

összetartozás napján Csorváson is megemlékeztek a Szabadság téren, a Trianoni emlékműnél.
Megemlékező beszédet Medgyesi Pál,
a Munkácsy Mihály Múzeum igazgatóhelyettese (képünkön) mondott, közreműködtek a Gulyás Mihály Általános és
Alapfokú Művészeti Iskola tanulói.

Csorváson egy éve megoldott a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés
- havonta egy alkalommal viszik el a
zöld hulladékgyűjtő edényzetben felhalmozott megfelelő hulladékot. Ebbe
a kukába papír, fém, műanyag kerülhet
(a cél: minél több legyen az újrahasznosítható hulladék), a vegyes hulladék
gyűjtése maradt a korábban megszokott rend szerint. A szelektív szigetek
száma a jövőben várhatóan csökken
majd, egyelőre azonban még adott a
lehetőség: üveget és műanyagot vihetünk a konténerekbe.
A kilenc szelektív hulladékgyűjtő
szigeten és annak környékén azonban
gyakran látni: nem odavaló hulladékot raktak le ismeretlenek. Ez utóbbi
illegális hulladéklerakásnak minősül,
megakadályozása érdekében a polgárőrség figyeli a szigetek környékét, a
szabálytalankodókat hulladékbírsággal lehet sújtani.
Az illegális hulladéklerakás külterületen is tilos, hasonlóképpen bírságolható. Az ingatlanoknál keletkezett
lomhulladékot egyeztetett időpontokban lehet kihelyezni a közterületre,
ahonnan a közszolgáltató elszállítja.
Az építési- és bontási hulladékokat
ártalmatlanítás díj megfizetés után a
Békéscsabai Regionális Hulladéklerakó veszi át.
Az elektronikai hulladékok leadására
Békéscsabán és Orosházán is lehetőség
van, erre specializálódott cégeknél.
Környezetünk védelme valamennyiünk
feladata és felelőssége!
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Lélek szobrásza: pedagógus
„Szebb holnapok jobb emberéért titkon vívott nehéz csatáknak
ismeretlen, hős katonája!”

Baráth Lajos, dr. Kerekesné dr. Mracskó Gyöngyi, Debreczeni Márk,
Molnár Brigitta és Dohányos András
(Fotó: Szente Károly)
Második alkalommal köszöntötték a csorvási városi pedagógusnapon mindazokat, akik az oktató-nevelő munkában részt vesznek vagy
kroábban részt vettek Csorváson. A
művelődési ház nagytermében tartották az ünnepséget, ahová óvodapedagógusok, dajkák, tanítók, tanárok voltak hivatalosak.
Az ünneplőbe öltözött teremben egy
kísérő kiállítás gyermekrajzokat vonultatott fel, amelyeket csorvási apróságok
alkottak. Tartalmas, szép gondolatokat
és dallamokat tartalmazó műsor nyújtott gondtalan perceket az ünnepelteknek, a Szarvasi Cervinus Teátrum művészei előadásában. Csorvási tanulók is
köszöntötték nevelőiket: a legkisebbeket Gelegonya Vivien, Répás Kincső és
Hajdu László képviselték, a nagyobbakat Gombkötő Angelika.

Dr. Kerekesné dr. Mracskó Gyöngyi
jegyző mondta az ünnepi köszöntőt,
melyben megidézte egykori tanítói, tanárai alakját, emberi és szakmai nagyságukat méltatva. A pedagógus pálya,
mint hivatás jelentőségét emelte ki, és
hozzátette: a most tanítók sem a napi
elismerést, hálát, visszajelzést figyelik
leginkább, hanem annak tudatában teszik dolgukat, hogy ez a munka évtizedek múlva, az akkori felnőttekben teljesedik ki és gyümölcsözik igazán. Köszönetet mondott a nevelői munkáért,
és pozitív gondolatokkal megerősített,
további hatékony munkát kívánt.
Tavaly, az első városi pedagógusnapon
a két legidősebb, idén a két legfiatalabb
pedagógus vette át a tárgyi ajándékot a
polgármestertől és a jegyzőtől: Molnár
Brigitta és Debreczeni Márk. Az ünnepség állófogadással zárult.

Képviselőink felajánlása

Adományok az informatikai oktatáshoz

Csorvás képviselő-testülete és polgármestere a közelmúltban úgy döntött, tiszteletdíjuk egy részét a csorvási
lakosok és diákok informatikai oktatására fordítják.
– Nem tudja biztosítani a Békéscsabai Tankerületi Központ a csorvási iskolában a számítógépterem megfelelő felszereltségét a felnőtt tanfolyamok megtartásához is, ezért a
képviselő-testülethez fordultam segítségért – tudtuk meg
Murvai József nyugalmazott számítástechnika tanártól, az
Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesületének oktatójától. Kiderült, a város költségvetése nem teszi lehetővé
ezt a támogatást, de Baráth Lajos polgármester javaslatára a
városvezető és a testület valamennyi tagja tiszteletdíjuk egy
részét felajánlva biztosították a szükséges anyagi forrást az
eszközök beszerzéséhez, hozzájárulva ily módon a csorvási
lakosok informatikai képzéséhez. A felajánlásnak köszönhetően 16 db ZALMAN HPS300 típusú fejhallgatót vásárolhatott

versmondóink

Könyvtárunk április 11-én, a Magyar Költészet Napján rendezte meg
versmondó versenyét.
Ismét szép számmal jelentkeztek a
helyi általános iskola tanulói, valamint
az óvodások. Az idei évben először
Gerendásról is nevezett két gyermek,
reményeink szerint előrevetítve a két
település közötti kulturális együttműködést. A sok tehetséges fiatal ismét
felejthetetlen élményben részesítette a
közönséget. A versmondók produkcióit
Araczki Jánosné nyugalmazott pedagógus, Salamon Edina, a Munkácsy Mihály
Múzeum néprajzkutató munkatársa,
valamint a zsűri elnöke, Réger Wanda, a
Békéscsabai Jókai Színház színművésznője értékelte.
Gratulálunk a helyezést elérőknek,
valamint megköszönjük munkáját a
zsűrinek, a felkészítő pedagógusoknak,
a lelkes szülőknek, kedves fotósunknak
és mindenek felett a fantasztikus teljesítményt nyújtó szereplőknek.
Eredmények:

Óvodások kategóriája:
I. díj: Répás Kincső
II. díj: Hajdu László
III. díj: Molnár Enikő
Különdíj: Sajti Sarolta
Alsósok kategóriája:
I.díj: Vereska Tamara
II. díj: Bánföldi Anna
III. díj: Rusz Eliza
Különdíj: Simon Péter

az iskola, emellett dr. Szénási Levente egy TP-LINK WR841ND
típusú routert is ajándékozott, hogy a számítógép-teremben
biztosított legyen a vezeték nélküli internet kapcsolat.
– Az informatikai képzésben résztvevő csorvási lakosok és
az iskola diákjai nevében is megköszönöm az értékes adományokat – fogalmazott Murvai tanár úr.
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Egy nap a
gyermekekről

Fotó: Neller Tiborné
Immár hagyományosnak mondható,
hogy a városi gyermeknapi programot
a város határában, a Forrás-tó melletti
területen tartják. Idén is ez volt az úti
cél, amikor 8 csapat kisebb-nagyobb
gyerek indult el az akadályversenyben
a sportcsarnok elől. A több állomásos
vetélkedő során a résztvevőknek különböző feladatokat kellett megoldaniuk, az ügyességi próbák mellett helytörténeti ismereteiket is bővíthették.
Az időjárás kedvezett a rendezvénynek, akár többen is részesei lehettek
volna a gyermeknapnak ebben a kör-

ben. A népi játékpark várta a legkisebbeket, a nagyobb gyerekek a fák árnyékában múzeumpedagógiai foglalkozás
keretében a régészettel ismerkedhettek, ásatáson vehettek részt. A sportosabbak strandkézilabda és strandfoci
mérkőzéseken vehettek részt, vagy belekóstolhattak az íjászat tudományába.
A helyi önkéntes tűzoltók autója is látványosságot kínált, főleg a fiúk körében volt népszerű.
A Békés Megyei Szabadidő és Sportszövetség akadálypályáján is sokan kipróbálták magukat. Ebéd után a szín-

padi produkciók következtek, Bodrogközi Rita, a Csillag Musical Társulat,
végül Danics Dóra lépett a csorvási
közönség elé.

Elballagtak az óvodásaink

Idén 138 óvodás és 20 bölcsődés gyermeknek zárult le
a nevelési év aktív időszaka és kezdődik el a nyári pihenés júniustól. Ősszel még apró gyermekek sokaságával
kezdtük meg az évet annak reményében, hogy adunk valami maradandót, az élethez való útravalót a kicsiknek.
A mostani nevelési év végén 34 kisgyermek számára tárul majd ki a világ kapuja, ők szeptembertől már kisiskolásként vesznek részt a nagybetűs élet folyamában. Közülük a
legtöbben már ismerősként üdvözölhetik egymást az osztályban, mert az óvodában is egy csoportba jártak az utolsó
évben. Ez segítség lehet a kezdeti nehézségek leküzdésében
számukra. Régi és új óvó nénijeik is arra törekedtek, hogy
mindig a legjobbat és a legtöbbet hozzák ki a gyermekekből
egyéni sajátosságaikat figyelembe véve. A tanító néniket ismerve biztos vagyok benne, hogy ők is szívvel-lélekkel vezetik tovább a gyermekeket a tudás megszerzésének világába. Egy teljesen új élet következik ezután a ballagóknak
és családjuknak egyaránt. A feladatok és a szabályok száma
napról-napra több lesz, a szabad játékban való tanulást felváltja a kötött tanórai tudásátadás. Mindez nem egyszerű
egy izgő-mozgó 6 évesnek. Ennek ellenére úgy érezzük,
hogy ez a 34 gyermek felkészülten lép be az iskola ajtaján
és leküzdi majd az új helyzetből adódó nehézségeket is. Ők
már megértek arra, hogy a girbe-gurba vonalakból betűket
formáljanak és a betűkből szavakat olvassanak össze.

A ballagással nemcsak gyermekek életében, de a szülőkében is lezárul egy fejezet: véget érnek az ovis szülői évek.
Bízom benne, hogy olyan nagy szeretettel idézik majd vis�sza ezt az időszakot, mint mi, a Csorvási Óvoda és Bölcsőde
kisgyermeknevelői, óvónői és munkatársai. Minden kedves
kollégámnak köszönöm mindazt, amit nap mint nap lelkiismeretesen a gyermekekért tesz, hogy az alapok a tanuláshoz biztosak legyenek. Nélkülük és a családok együttműködése nélkül nehezebb lenne a kicsiknek eljutni az iskolapadig. Szeretettel búcsúzom magam és kollégáim nevében
ballagó óvodásainktól.

Ballagóink: Arany Krisztián, Baranyai Evelin, Béres Tibor,
Béres Zoltán, Borbély Laura, Budai Márk István, Csatlós Csenge,
Filyó Bálint Mihály, Gelegonya Vivien, Gombkötő Damján,
Gress Barbara Alexandra, Gyarmati Péter, Hajdu László,
Kardos Martin Csaba, Keliger Zalán, Keresztes Cintia, Kovács
Martin, László Milán, Madutai Máté, Molnár Lilla Anna, Oláh
Johanna, Oláh Zoé, Orvos Gergő, Papp Emília, Papp Melinda,
Pető Roland, Répás Kincső, Sulák Gyula Zoltán, Szabó Zsolt,
Szalkai Blanka, Vizi Dominik, Zleovszki Botond, Zsadony
Zsolt, Zsemján Kevin
Búcsúzunk Tőletek és szüleitektől! Boldog iskolás éveket
kívánunk!
Vicziánné Vincze Mónika intézményvezető
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Útlevél nélkül (Határtalanul) Székelyországba
Május 27-én, korán reggel izgatott gyerekek és
még izgatottabb szülők
sürögtek-forogtak az iskola előtt. Készültünk a nagy útra. Egy nyertes pályázatnak (és készítőinek) köszönhetően 32
gyermek juthatott el tanulmányi kirándulásra Erdélybe. Úti célunk Székelyföld
szívébe, Csíkrákosra vezetett. A kirándulás előtt néhány héttel a diákok már kaptak feladatokat, egy-egy városhoz, jeles
emberhez kapcsolódó információkat,
érdekességeket gyűjtöttek.
Az első nevezetes város, amelyen keresztülmentünk, Nagyszalonta. Elkanyarodtunk a nem csonka Csonkatorony és
Arany János emlékmúzeuma előtt. Nagyvárad felé vezetett tovább az utunk. A várost kikerültük, de a csucsai kastély alatt
elsuhantunk. Sajnos nem állhattunk meg
ezekben a városokban, be kellett érnünk
a néhány percnyi látnivalóval.
Első pihenőnk „Erdély kapujában”, Királyhágón volt. Nekünk, alföldi embereknek
csodálatos látvány az égig érő hegyvonulat, amely körbevesz bennünket. Áthaladtunk Körösfőn, melynek főutcája
egy nagy kirakodóvásár. És hogy ne csak
a szemünk gyönyörködhessen, hanem
a fülünk is, a helyhez illően kalotaszegi muzsika szólt a buszban. Néhány óra
utazás után végre elénk tárult a Tordaihasadék, Erdély egyik legismertebb természeti látnivalója. Ezzel kapcsolatosan
felidéztük Szent László király legendáját.
Hosszabb megállónk a tordai sóbánya
volt. Idegenvezetőnk segítségével jó sokat lépcsőztünk, és közben megismerkedtünk a bányával. Végre megérkeztünk
Torockóra, az egykori bányászvárosba,
amely a Székelykő hármas csúcsa alatt
fekszik. Estefele tettünk egy kellemes
sétát, felmentünk a Székelykő lábához,
és pazar látvány tárult elénk. Torockón,
ezen a különleges hangulatú helyen volt
a vasárnapi szállásunk.
Másnap délelőtt a túrázásé volt a főszerep. A bátrabbak és elszántabbak
Klári néni és Csaba bácsi vezetésével
felmásztak a Székelykőre. Mi, a másik
csoport sem tétlenkedtünk, Bea néni
vezetésével „megvívtunk” a vár romjaiért. Délután irány Korondra, Józsa János
fazekasműhelyébe. Itt volt alkalmunk
ajándékot vásárolni, a szebbnél szebb
tárgyak közül alig tudtunk választani.
Nem feledkeztünk meg híres elődeinkről sem. Áthaladva a tizenöt székelykapu
alatt, elhelyeztük a tisztelet koszorúját

Orbán Balázs síremlékénél.
Következő állomásunk Csíkszereda
volt, megnéztük a Makovecz Imre által
tervezett Millenniumi templomot. A nem
szokványos építészeti stílus megragadta
a figyelmünket. Még csak két nap telt el,
de már számtalan dolgot láttunk, tapasztaltunk. Hétfő este megérkeztünk „főhadiszállásunkra”, Csíkrákosra. A Cserekert
Fogadóban figyelmes kiszolgálással és
finom vacsorával vártak bennünket. A
szállásunk is elnyerte tetszésünket, tiszta és rendezett volt.
A harmadik napot Csíkrákoson töltöttük, ellátogattunk a helyi iskolába, ahol
nagy-nagy szeretettel fogadtak bennünket. A csíkrákosi és csorvási gyerekek
csoportokat alkotva együtt kutatták fel a
falu nevezetességeit, szokásait, sőt még
népdalokat is gyűjtöttek. És kihasználva
az „okos” telefonok okosságát, fel is vették
a gyűjtéseket. Bejárták a falut kereszrülkasul, és közben beszélgettek, ismerkedtek egymással. A közös játék mellé a napi
programba belefért még egy-egy gyaloglás is: megnéztük Göröcsfalván az erődtemplomot, vacsora után közösen túráztunk a hegyoldalra a kápolnához.
A negyedik nap meghódítottuk a
Gyimeseket, nagyobbik részét busszal,
csak egy kis részét a lábunkkal. De előtte
meglátogattuk a nagy mesemondó, Benedek Elek lakóházát, amely napjainkban emlékházként működik. Az író dédunokája, Réka néni fogadta csapatunkat,
és mesélt nekünk Benedek Elekről. Az
író sírja a református temetőben látható,
ide is elvittük az emlékezés koszorúját.
A kirándulásra csatlakozott hozzánk
néhány csíkrákosi diák a tanár nénijük-

kel együtt. Eljutottunk Nyergestetőre,
az 1848-1849-es szabadságharc egyik
utolsó székelyföldi színhelyére, fejet
hajtottunk az ütközet hőseinek emlékműve előtt. Csíksomlyón bementünk a
kegytemplomba, és aki akarta, elmondhatta a kívánságát. Csodálatos út vezetett az ezeréves határig, Gyimesbükkre.
Gyimesbükkön a Rákóczi-vár romjai alatt,
néhány méterre a hajdani román-magyar
határtól áll a Magyar Királyi Államvasutak egyik legkeletibb, 30. számú vasúti
őrháza. Megnéztük az őrházat, és természetesen felkapaszkodtunk a vár romjaihoz is. A Tatros folyó partján pár percre
megpihenhettünk. Az utolsó estén még
eljöttek a rákosi gyerekek a szállásunkra,
elköszöntek a csorvási diákoktól.
Elérkezett az utolsó nap, csomagolás, pakolás és indulás haza. A több órás
buszozást megszakítottuk egy-egy rövidebb programmal. Farkaslakán megálltunk Tamási Áron síremléke előtt. Volt
egy kis időnk, lehetett vásárolni, vettünk
is finom kürtős kalácsot. Utolsó hosszabb
megállónk Szováta. Kellemes időben, árnyat adó fák között jártuk körbe a Medve-tavat. A gyerekek szerették volna, ha
az itt élő macik vendégül látnak bennünket, de szerencsére nem keltettük fel az
érdeklődésüket. Az utazást kvízjátékkal
színesítettük. A helyes válaszért cukorka járt. Örömmel írhatom, hogy néhány
gyermek sok cukrot zsebelt be. Úgy gondolom, hogy a diákok és mi tanárok is felejthetetlen élménnyel lettünk gazdagabbak. Emlékeinkben nemcsak a városokat,
tájakat, épületeket őrizzük meg, hanem
az embereket is, akik ott élnek.
Kovács Irén
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Különdíjas a
Kreatív Kuckó

A művelődési ház kézműves gyermekcsoportja különdíjat szerzett egy országos pályázaton. A közös alkotásukért
járó nyereményeket mindenki személyesen vehette át a fővárosban, támogatók felajánlásának köszönhetően.
Légy szorgalmas! – ez volt a címe a kiírásnak, amit óvodásoknak, iskolásoknak
szántak a szervezők. A felnőttek szakmai
irányítása mellett egy 4x3 méteres képet
készítettek, változatos technika alkalmazásával. Rajzoltak, festettek, ragasztottak
heteken keresztül. A sikernek így közösen örülhettek, mert “Legjobbak a jók
között” különdíjas helyezést értek el, nagyobb részt 1. és 2. osztályos kisdiákok.
– Mi énekelve alkotunk, valójában nem
is egy szakkör ez, annál sokkal több.
Megtanítjuk egymást, hogy milyen jó
gyereknek lenni, és önfeledten alkotni –
fogalmaz Nagyné Zengő Emese.
– A tanév elején ketten indítottuk a
szakkört, örömmel csatlakoztak a dolgozóink is – meséli Neller Tiborné.

A cipő, ami a lábadon lehetne

Az év során számos technikát és anyagot megismerhettek a gyerekek: a megszokott rajzolás, festés mellett az agyagozást, quilling technikát, vagy a kukoricacsuhéval való munkát – tette hozzá a
művelődés ház vezetője.
A díjkiosztón a gyerekeket arcfestéssel
és zenés műsorral szórakoztatták a szer-

Országos döntőben állt helyt Áron
Több mint háromszáz közül bekerülni a legjobb ötven közé - ez már
önmagában nagyszerű teljesítmény.
A verseny hosszú hónapjai során kitartani, aztán a döntőben remekül
helyt állva ismertetni a pályázati
munkát, mondhatjuk, hogy i-re a
pont.
Kőszeg Áron hét éve foglalkozik képzőművészettel, jelenleg a helyi művészeti iskola grafikai és festészet szakára jár,
Győrffy Orsolya tehetséges tanítványa.
Tanára hívta fel figyelmét a a Szín-Vonal
Alapfokú Művészeti Iskola versenyére,
aminek keretében az elődöntőben egy
cipőt kellett készíteni, a középdöntőben
a cipő mellé egy kiegészítőt - kreativitásra tehát nagy szükség volt.
A június 2-ai, Badacsonytomajon rendezett döntőbe már csak a legjobbak
juthattak, a feladat az volt, hogy a korábban készített terméket valamilyen
módon reklámozza készítője, akár egy
boltmakettel, akár felhívással; itt tehát
már a marketing és kommunikáció is
szempont volt, a tervezői és tárgyalkotói
képesség mellett. Áron a boltmakettet
választotta, ami természetesen arculatában passzolt a pókos tematikájú cipőhöz, és a kiegészítőként készített sapká-

vezők. A díjak átvétele után meg is vendégeltük az ügyes kezű versenyzőinket.
Köszönetet mondunk Neller Jánosnak és
Neller Tibornak, hogy támogatta szakkörünket, így el tudtunk menni Budapestre
a verseny díjkiosztójára. Nagy élmény
volt a gyerekeknek, maga az utazás és a
megnyert különdíj átvétele is.

Programajánló

Szent Iván-éji varázslat
A Bartók Béla Könyvtár szervezésében
idén is részünk lesz egy cseppnyi Szent
Iván-éji varázslatban. Szent Iván napja,
a nyári napforduló ünnepe, a szertartásos tűzgyújtás egyik jeles napja. Számos
babona fűződik ehhez a titokzatos estéhez, melyhez kapcsolódóan ismét szeretettel vár minden érdeklődőt a szervező
könyvtár. Június 23-án a művelődési ház
előtti szabad téren 19 órától részünk
lesz zenében, táncban, színházban és
egy persze kis varázslatban.

Táborok

Június 18-ától 22-ig katolikus tábor,
Halász Attila
hoz. A zsűri előtt aztán alaposan el kellett magyarázni minden egyes részletet:
mi készült, miből és hogyan. Helyezést a
hetedik osztályt most záró Áron nem ért
el, de emléklappal és fontos tapasztalatokkal tért haza, és megmutatta: a kreativitás mellett a szorgalom és az akarat
is megvan benne. Olyannyira, hogy már
készül a jövő évi megmérettetésre.
Sok sikert Áron!

Július 2-ától 6-ig hittantábor,
Kukláné Fábián Aranka

Július 9-étől 13-ig kézművestábor,
Neller Tiborné 20/4256-556
Július 23ától 27-ig olvasótábor,
Dani Anita 30/629-3423
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Életfa díj
dr. Fehér Dezsőnek
Életfa díjat adományozott az
Állatorvostudományi Egyetem dr.
Fehér Dezső címzetes egyetemi tanárnak, az állatorvos-tudományok
kandidátusának május végén.
A lovassport atyjának is nevezik
dr. Fehér Dezsőt, Csorvás szülöttét és
díszpolgárát, aki sokoldalú műveltségét, nyelvtudását, kapcsolatteremtő
képességét kiváló állatorvosként a
magyar lóversenysport szolgálatába
állította.
Az egyetemi katedrán remek tanári
képességét is megcsillogtatta s publikációival is méltán aratott sikereket. A
díjátadón a méltatásban elhangzott, a
szenátus a több évtizedes, kimagasló
oktató- és kutatómunkája, szakmai és
közéleti tevékenysége elismeréseként

Archív fotó: Baráth Lajos polgármester és dr. Fehér Dezső tavaly,
az emléktábla avatáson
Fotó: Kecskeméti Erika

ítélte a díjat az egyetemen 1945-ben
végzett professzornak, akinek elévülhetetlen érdemei vannak a hazai lótenyésztésben, a lóverseny fellendítésében - adta hírül a beol.hu.

A jeles szakember idén ünnepli 96.
születésnapját, egy évvel ezelőtt az
egykor Arany János utcai iskolában
avatott a város emléktáblát a profes�szor tiszteletére.

Focitábor

Június 19-étől 23-ig a Csorvási SK labdarúgó szakosztálya INGYENES focitábort
szervez 8-16 éves fiatalok részére a labdarúgópályán. A foglalkozások 8 órától 16
óráig tartanak.
Gyermekeknek a napi háromszori étkezés díjtalanul biztosítva lesz. Az ingyenes
részvétel feltétele, hogy a 2018/2019-es
labdarúgó szezonban a gyermek részt vegyen az egyesület által szervezett edzéseken, mérkőzéseken saját korosztályában.
Aki a fenti feltételek nélkül venne részt
a táborban, annak az étkezést fizetnie
kell, a tábor többi része ingyenes.

Anyakönyvi hírek
Megérkeztek:
Araczki Tibor és Kádár Ágnes
fia: Bence
Csuri Antal és Kovács Krisztina
fia: Marcell Balázs
Ács Tibor és Szegvári Katalin
leánya: Zsófia
Voják Zsolt és Szabados Csilla
leánya: Lilla Viktória
Eltávozott közülünk:
Gális Györgyné 80 év
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