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A közlekedők örömére a közelmúlt-
ban elkészült a Batthyány utca aszfalto-
zása, ugyan nem teljes hosszában, de a 
változás így is szembetűnő. A felújítás 
15 millió forint állami és további 2,8 
millió forint önkormányzati forrásból 
valósult meg. A pályázati feltétel szerint 
olyan belterületi önkormányzati útra le-
hetett fordítani a központi forrást, ami 
főúthoz csatlakozik, egyben tömegköz-
lekedési útvonal, ezért esett a választás 
a Batthyányra. 

Emellett Csorvás képviselő-testülete 
úgy döntött, hogy 7,2 millió forint saját 
erőből leaszfaltoztatja a Petőfi utca két 
tizedét (a Hunyadi és a Gremsperger ut-
cák között), a teljes Micsurin utcát, vala-
mint a Micsurint a Bajcsyval összekötő 
(Ótemető melletti) rövid útszakaszt is. 
A pályázati és saját erő függvényében a 
képviselő-testület törekszik arra, hogy 
mind több utat felújíttathassanak.

Régi igény a kerékpárút

Áprilisban a képviselő-testület arról 
is döntött, hogy felhatalmazza Gerendás 
önkormányzatának képviselő-testület-
ét, gesztorként folytassák le a közbe-
szerzési eljárást, erre ezekben a hetek-
ben kerül sor. 

Baráth Lajos polgármester tájékozta-
tása szerint a földtulajdonosok ajándé-
kozás címén lemondtak az önkormány-
zat javára területük azon részéről, ahol 
a nyomvonal épül, a gesztust köszönettel 
fogadta Csorvás önkormányzata. Várha-
tóan júniusban az is eldől, melyik cég vé-
gezheti a Gerendást és Csorvást összekö-
tő, közel 6 km-es, a gépjárműforgalomtól 
elválasztott, önálló vonalvezetésű kerék-
párút építését a SERKÖV oldalában. 

Hamarosan valóra válnak tehát a ter-
vek, mintegy fél milliárd forint pályázati 

forrásnak köszönhetően a kivitelezés 
még nyáron elkezdődik. A kerékpárút 
egyébként Csorvásra beérve 650 m után 
a vasútállomásnál becsatlakozik a már  
meglévő kerékpárútba és ezáltal a 47-es 
úttal párhuzamosan futó térségi kerék-
párútba is. 

Folyamatban
A pályázati forrásoknak köszönhető-

en javában zajlik a felújítás több közin-
tézmény épületén is – ismertette a város-
vezető. A városháza mellett az óvoda két 
épületében valósul meg energetikai kor-
szerűsítés, napelemek felhasználásával 
segítve a fenntarthatóbb működtetést. A 
nyílászárókat, gépészetet, hőszigetelést 
érintő fejlesztés javában zajlik, nem kis 
kihívás elé állítva elsősorban az óvoda 
dolgozóit, és az óvodásokat. A városve-
zető kitartást és türelmet kért minden 
érintettől, a pályázati forrásból megva-
lósuló felújítás végeztével esztétikusabb, 

Megújuló közintézmények, hamarosan épülő kerékpárút
Jelentős fejlesztések – élt a pályázati lehetőségekkel a város

korszerűbb környezetben folyhat tovább 
a nevelőmunka. Emellett mindkét óvodá-
ban egy közel 30 milliós fejlesztésnek kö-
szönhetően kicserélik a padlóburkolatot, 
felújítják a mellékhelyiséget, valamint 
eszközbeszerzésre is lehetőség nyílik, e 
projektet a Békés Megyei Önkormányzat 
is támogatta. 

Az egészségház átalakítása is elkez-
dődött a napokban: pályázati forrásból 
hamarosan korszerűbb, a jelenleginél 
méltóbb helyre költözhetnek védőnő-
ink. Eszközbeszerzésre nyert forrásból 
új irodabútorokat és vizsgálati eszközö-
ket is vásárolhat az önkormányzat. Az 
Egyesített Szociális Intézményt érintően 
a pályázat egyelőre az adminisztrációs 
szakaszban van: az ajánlattételi felhívást 
az önkormányzat megtette, ennek lezá-
rulta után dől el, hogy mely cég végzi a 
kivitelezést. Hamarosan azonban itt is 
elkezdődnek az energetikai korszerűsí-
tést célzó munkálatok. 

Elkészült a Batthyány utca javítása

KÖZÉLETI  LAP

Csorvási Híradó
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A közelmúltban Csorváson tyúkokat, 
malacokat fojtottak le kutyák, sőt, egy 
gyermeket is megharapott az egyik 
szabadon kószáló eb. Ezért összefog-
laljuk a főbb tudnivalókat, amit az ál-
lattartóknak szem előtt kell tartani, 
remélve, hogy még egy ilyen eset nem 
fordul elő.

A kutyatulajdonosnak vannak kötele-
zettségei, ezzel tisztában kell lenni. Fele-
lősségre vonható az, aki kutyáját felügyelet 
nélkül közterületre engedi, vagy kóborolni 
hagyja, vagy ha a kutya  közterületen bal-
esetet, sérülést okoz, rátámad emberre, 
állatra. Fontos szabály, hogy közterületen 
kutyát csak pórázon szabad vezetni, ha a 
kutya támadó, kiszámíthatatlan természe-
tű, akkor közterületen a szájkosárat is rá 
kell tenni. Póráz ide vagy oda, játszóterek 
területére kutyát bevinni tilos! Tartsuk 
szem előtt, hogy bekerítetlen ingatlanon 
kutyát szabadon tartani tilos, bekerített 
ingatlanon pedig gondoskodni kell róla, 
hogy a kutya sem a szomszédos ingatlanra, 
sem a közterületre ne juthasson át, illetve 
oda kinyúlni ne tudjon. Ez utóbbi szabály 

akkor is érvényes, ha történetesen a szom-
széd kerítése a rossz – igen, a vonatkozó 
jogszabályok értelmében ebben az eset-
ben is a gazdát terheli a felelősség, ha a 
kutya elszökik, kárt okoz.

Aki vét az állattartás szabályai ellen, 
bírságra számíthat. Ám nem a bírságolás 
a cél, hanem az, hogy a házikedvencük 
biztonságban legyen, jól érezze magát, 
ugyanakkor szükségtelenül ne zavarja a 
lakóközösség életét, szokásrendjét. Még 
ennél is fontosabb az ember egészségének 
és testi épségének védelme! Éppen ezért, 
ha kutyánk elszökött, kérjünk segítséget, 
jelezzük az önkormányzat felé, hogy mi-
hamarabb előkerüljön a szökevény, ebben 

Kutyafutta: gyerekek a gazdátlan ebekért
A menhelyi kutyákért futottak a csorvási ovisok és diákok május 7-én. 

A jótékonysági megmozdulás keretében összegyűlt mintegy 350 kg kutya-
eledel a Csabai Állatvédők gondozásában élő négylábúak ellátását segíti.

Az idei volt a harmadik Kutyafutta, a menhelyen élő elhagyott, gazdátlan ku-
tyákat segítő jótékonysági futás ezúttal is megmozgatta városunk fiataljait, a 
nevezési díj kutyaeledel volt. A sikeres akció után a szervezők, Samuné Litvai 
Krisztina és Likerecz Gizella pedagógusok sokaknak mondhattak köszönetet: 
elsősorban a gyerekeknek és szüleiknek, továbbá a segítő óvónőknek és kol-
légáknak, valamint a helyszínt biztosító polgárőröknek. A 350kg kutyaeledel a 
békéscsabai menhelyi kutyák ellátását segíti, aki pedig kutyát szeretne, a men-
helyen megtalálja a hozzá illőt.

Fejlesztések az
Orosházi Kórházban

Öt pályázaton összesen több mint 
930 millió forint vissza nem térítendő 
pályázati forrás érkezik az Orosházi 
Kórházba – jelentette be áprilisban dr. 
Duray Gergő, a kórház főigazgatója. A 
jelentős forrásnak köszönhetően fej-
lesztik a humánerőforrást és az esz-
közparkot is.  

Az Orosházi Kórház az uniós és állami 
pályázatokon műszerek és egyéb eszkö-
zök beszerzését tűztek ki célul. Az ered-
mény nem maradt el: egy 32 szeletes CT 
berendezést vásárolhat a kórház hazai 
pályázati forrásból, mellyel a legmaga-
sabb szintű diagnosztikai ellátást nyújt-
hatja a betegeknek. 

A betegellátás általános biztonságát 
javító fejlesztésekre csaknem 200 millió 
forint áll rendelkezésre. Ebből az ösz-
szegből beszereznek egy betegazonosító 
rendszert, amivel jobban ellenőrizhető 
az ellátási folyamat, csökkennek a koc-
kázatok és a munkaterhek. Emellett ok-
tóber végéig több mint 200 olyan eszközt 
vásárolnak, ami a dolgozók és a betegek 
személyes higiéniáját javítja majd.

A főigazgató teszteli a kéz higiéniáját mérő műszert      Fotó: Püspöki Zsolt/Orosházi Kórház

Humánerőforrás fejlesztésére mintegy 
150 milliót nyert az intézmény: bővülhet 
tehát a dolgozói létszám, de lehetőség 
lesz intézményen belül új munkakörben 
történő foglalkoztatásra is. Több mint 
276 millió forint jut az orvosok és szak-
dolgozók át-, illetve továbbképzésére, 
ezzel is a mind magasabb ellátást segítve. 
Éves szinten több millió forint áramdíjat 

takaríthat meg a kórház a napelemeknek 
köszönhetően, erre 130 millió forint pá-
lyázati forrást fordíthatnak. Végül pedig, 
több mint 199 millió forint uniós forrás-
ból innovatív betegbiztonsági rendszert 
alakíthat ki az intézmény október végéig.

Az Orosházi Kórház ellátási területé-
hez több mint 100 ezer ember tartozik, 
köztük a csorvásiak.

segít a chip is (az adatokban bekövetke-
zett változásokat a város jegyzőjének kell 
bejelenteni). Jó esetben a város határában 
található kóbor ebek átmeneti szálláshe-
lyén várakozik a kutya, ahonnan 14 napon 
belül, az oltási igazolás bemutatásával, a 
tartási költségek megtérítése mellett lehet 
kiváltani – e határidő után a kutyát elaltat-
hatják, de erre városunkban még nem volt 
szükség. Az önkormányzathoz fordulha-
tunk akkor is, ha úgy látjuk, rossz körül-
mények között tartja valaki a kutyáját: a 
jegyző kivizsgálhatja a tartási körülménye-
ket. Az ivartalanítás egyébként a felesleges 
szaporulatra és a szökésre is megoldást 
jelenthet, tévhit, hogy árt a kutyának.

Nincs rossz kutya, csak rossz gazda
Kutyát felelősséggel
tartsunk
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Békés megye 1. számú választóke-
rületének szavazati joggal bíró több-
sége április 8-án úgy döntött, Herczeg 
Tamást bízza meg a választókerület 
településeinek és lakosságának érdek-
képviseletével. A Fidesz-KDNP jelöltje 
22 ezer 133 szavazattal lett a körzet 
új országgyűlési képviselője. A pusz-
taföldvári születésű, Békéscsabán élő 
szociológust, címzetes főiskolai do-
censt feladatairól, terveiről kérdeztük.

 
– Közel harminc éve Békéscsaba köz-

életének ismert személye, a kulturális 
központ igazgatóhelyettese 27 éve, s már 
a rendszerváltás utáni első városi kép-
viselő-testületnek is tagja volt. Hogyan 
hasznosíthatja az így szerzett tapasz-
talatait a választókerületben élők érde-
kében, lehet-e lokálpatrióta az országos 
politika frontvonalában egy képviselő?

– Természetesen lehet, sőt csak is 
az lehet! A lokálpatriotizmus ebben az 
esetben nem a várost, hanem a megyét 
jelenti. A képviselő nem szakadhat el at-
tól a területtől, ahol megválasztották, az 
ott élők érdekeit kell képviselnie.

– Milyen célokat tűzött ki a ciklusra, 
melyek a legsürgetőbb teendők?

– Kedden alakult meg az új Országgyű-
lés, így egyelőre csak a közelmúlt távlatos 
kormányzati koncepciójaként megfogal-
mazódott lehetőségekről beszélhetünk. 
Támogatni kell azt az elképzelést, hogy 
a kistelepülések fejlesztésére is jusson 
forrás. Az elmúlt ciklusban meghirdetett 
Modern Városok Program roppant sike-
res, s bár ez a megyeszékhelyen megva-
lósuló fejlesztéseket tartalmazza, pozitív 
hatása lesz a környező településekre, 
így remélhetőleg Csorvásra is. Ennek 
a programnak a folytatásaként tudnék 
elképzelni egy célzottan kistelepülések-
nek szánt fejlesztési csomagot. További, 
a ciklusban megoldásra váró probléma 
az alsóbb rendű utak rendbetétele. Erre 
a célra forrást kell találni!

– Milyen fejlesztésekkel számolhatunk 
a következő időszakban?

– Az újonnan megalakult Országgyű-
lés legsürgetőbb feladata a következő 
évi költségvetés elfogadása lesz. Ad-
dig, amíg ez nem történik meg, nehéz 
konkrét, rövidtávon megvalósítandó 
teendőkről beszélni. Hosszabb távon 
megvalósuló fejlesztés lesz a Békéscsa-

ba-Szeged vasútvonal villamosítása és 
pályafelújítása, amely Csorvást is érint.

– Milyen lépéseket tervez akár a me-
gye másik három, szintén kormánypárti 
országgyűlési képviselőjével összefogva 
annak érdekében, hogy lassuljon az el-
vándorlás mértéke a megyéből, a fiata-
lok visszajöjjenek ide, illetve hogy mun-
kahelyteremtő programok valósuljanak 
meg?

– Azt mondhatjuk, hogy ma már nem 
a munka hiánya jelenti a legnagyobb 
problémát. A munkanélküliségi ráta 
négy százalék körül mozog – tehát mun-
ka van. A problémát most az alacsony 
bérek jelentik. A megoldáshoz közvetet-
ten járulhat hozzá egy képviselő, még-
pedig azzal, hogy támogatja az állami 
fejlesztéseket, és megpróbál abban se-
gíteni, hogy minél több beruházás va-
lósuljon meg a térségben, települjenek 
ide új befektetők. Amennyiben ehhez 
szükség van a képviselők összefogására, 
akkor ennek az összefogásnak a megte-
remtése is a feladatok közé tartozik.

– Csorvás esetében melyek a legfőbb 
feladatok, fejlesztésre váró területek, ho-
gyan tud együttműködni a település ve-
zetőjével, Baráth Lajossal?

– A település esetében – úgy gondolom 
– régi igény teljesülne, ha megépülne a 
kézilabda sportnak is jobb lehetősége-
ket biztosító iskolai tornacsarnok. Pol-
gármester úrral remélem jó munkakap-

csolat alakul ki. A kampány során több 
alkalommal találkoztunk, s ezek alapján 
úgy érzem, közvetlen és intenzív lesz az 
együttműködés. Mint Csorvás esetében, 
úgy a választókerülethez tartozó továb-
bi kilenc település esetében is elenged-
hetetlen, hogy a fejlődés érdekében a 
polgármesterekkel hatékonyan tudjunk 
együtt dolgozni.

Május 8-án letették esküjüket az áprilisi 
parlamenti választáson mandátumot szer-
zett képviselők, köztük Herczeg Tamás, az 
Országgyűlésben. A Ház alakuló ülésén 
az államfő negyedik alkalommal kérte fel 
kormányalakításra Orbán Viktort, a Fi-
desz-KDNP listavezetőjét. Herceg Tamás a 
15 parlamenti bizottság közül a törvény-
alkotási bizottság tagjaként dolgozik a 
2022-ig tartó parlamenti ciklus során. 

Melich Krisztina

Hamarosan indul
a meggyszedés

Már lehet jelentkezni a Hunapfelnél 
azoknak, akik a nyár első heteiben 
meggyszedéssel egészítenék ki jövedel-
müket. Mintegy 100 hektárnyi területet 
kell majd szedni várhatóan június elejé-
től július közepéig.

Szép a meggyültetvény, jó volt a vi-
rágzás utáni időszak, a fák bőségesen be vannak rakodva, így tehát van igény 
kézi szedésre - tudtuk meg Pusztai József ügyvezető igazgatótól. Jelentkezni fo-
lyamatosan lehet a munka@hunapfel.hu e-mail cím mellett személyesen is a 
Csorvás határában húzódó gyümölcsöskert irodáján munkaidőben, illetve má-
jus 12-én, 26-án és június 9-én szombati napokon, 8 órától 14 óráig. Várják 
a 15. életévüket betöltött diákokat, valamint a felnőtteket, nyugdíjasokat is, az 
adategyeztetéshez szükséges a személyi igazolvány, lakcím-, adó- és TAJ-kártya, 
a 18 éven aluliak ne felejtsék otthon az iskolalátogatási igazolást és a szülői 
beleegyező nyilatkozatot.

Interjú Csorvás új országgyűlési képviselőjével
Herczeg Tamás: lokálpatriótaként,

az itt élőkért!

foto: federicoghedini
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Több mint 670 ezer forint gyűlt ösz-
sze a csorvási óvodások javára az idei, 
sorban az ötödik jótékonysági bálon. 
A remek hangulatú és jó célokat szol-
gáló rendezvény ezúttal is sikeres volt, 
közel 300-an kapcsolódhattak ki a mű-
velődési házban. Az est fényét emelte, 
hogy a rendezvényt éppen április 21-
én, a Bölcsődék Napján tartották.

Öt évvel ezelőtt volt egy álmom: szó-
rakoztató és emlékezetes módon jusson 
a tárgyi feltételek javítását lehetővé tevő 
bevételhez az intézményünk. Akkoriban 
elég sok kívánni valót hagyott maga után 
a tárgy és eszközbeli felszereltségünk: 
a gyermekbútorok felett eltelt az idő, új 
asztalokra, székekre és öltözőbútorokra 
volt szükségünk. Nemcsak korszerűt-
lenek, de gyakran balesetveszélyesek 
is voltak. Mára jó érzéssel tölt el, hogy 
terveink egy része megvalósult és úgy 
tűnik, a rendezvényünk szépen kinőtte 
magát az évek során. Egy jó kis csapattal 
a hátam mögött sikerült eddig öt alka-
lommal megmutatni, hogy egy közös cél 
érdekében mire vagyunk képesek. Első 
évben félve vágtunk bele egy új jellegű 
kezdeményezésbe, hogy általa bővíthes-

sük, korszerűsíthessük eszköztárunkat. 
Legnagyobb meglepetésünkre már az a 
rendezvényünk is sikeres volt, a maga 
nehézségei ellenére. Azóta a bálak bevé-
telei segítségével az arculata az ovinak 
és a bölcsinek is egyaránt fokozatosan 
kezd átalakulni, városiasabbá válni, a kor 
elvárásainak megfelelővé formálódni. 
Nagyon szép dolog az, hogy ebben meny-
nyien részt vállaltak már Csorvás lakosai 
közül és a településen kívül is. A fáradsá-
got nem ismerő munkatársaimon kívül, 
köszönet illet mindenkit, aki valamilyen 
módon támogatott minket! Évről-évre 
rengeteg tombola, pénz vagy tárgybeli 
felajánlás érkezik hozzánk. Jó érzés meg-
élni azt, hogy egy közös cél milyen szin-
ten megmozgatja az embereket! 

Van egy csodás „dekoratőrünk”, aki 
minden évben saját költségén ünnepi 
pompába öltözteti a termünket, varázs-
latos hangulatot teremtve. Köszönjük 
szépen Kovácsné Gabikának! Idén is el-
kápráztatta a közönséget különleges 
hangjával Seres Adél, valamint a tehet-
séges sarkadi Didance táncegyüttes. Ezt 
követte a dolgozók műsora. A terem 
biztosítását és a finom vacsorát, a büfét 

köszönjük a Nonprofit kft. munkatársa-
inak. A terem bútorzatának pakolását 
Samu László irányításával végezték el 
az önkormányzat közfoglalkoztatásában 
álló dolgozói. A székek nem lettek volna 
elegendőek Maczák Istvánné felajánlása 
nélkül. Vannak minden évben névtelen-
ségüket kérő adakozók is és olyanok, 
akik csekély jövedelmükből, vagy nyug-
díjukból sem restek számunkra elkülöní-
teni. Csodálatos érzés ennyi jólelkű em-
ber között élni, itt Csorváson!  

A korábbi évek folyamán több mint 3 
millió forinttal gazdagodhatott az óvoda: 
az összeg teljes mértékig az intézmény 
fejlesztését szolgálta és szolgálja idén 
is. Az idei jótékonysági bál bevétele 673 
ezer 200 forint lett.

Az előkészületek során néhány nappal 
a bál előtt szembesültünk vele, hogy az 
érdeklődés már jóval nagyobb a lehető-
ségeinknél és eltér a korábbi évek gya-
korlatától. A jegyek árusítását azonnal 
fel kellett függeszteni sok érdeklődő bá-
natára. Nem is számítottunk arra, hogy 
ennyien megtisztelnek bennünket: így is 
290 adag vacsora megrendelésünk lett. 
Reméljük a hagyománnyá vált rendez-
vényünk a későbbiekben is ekkora sikert 
arat majd. A Karaván együttes zenéjével 
jó hangulatú bálat zártunk. 

Jövőre találkozunk ugyanitt!
Vicziánné Vincze Mónika

 intézményvezető

Egyedi, fából készült és 
igazán szép darab – egy csi-
ga csörlős játékkal gyarapo-
dott a helyi óvoda, köszön-
hetően a csorvásiak összefo-
gásának.

Az orosházi Mívesfa által ké-
szített minőségi fajátékot az az 
óvoda nyerhette meg, amelyre a 
legtöbb szavazat érkezett a meghirdetett 
játék keretében. A lehetőséget Gomb-
kötő Réka vette észre és osztotta meg a 
Játsszunk együtt Csorvásért Facebook 
csoportban, szavazásra buzdítva. Az ösz-
szefogás pedig sikert hozott, hiszen a leg-
több voksot kapott óvodaként a csorvási 
intézmény vezetője, Vicziánné Vincze 
Mónika vehette át a játékot a gyerekek 
nagy örömére a Mívesfát vezető Muszka 
Kálmántól. 

Azóta a Facebook csoport tagjai ismét 
megmozdultak a város legkisebbjeiért, 

Képzésen a polgárőrök
A Csorvási Polgárőrség tíz tagja az Oros-

házi Kórházban egészségügyi oktatáson vett 
részt áprilisban. Az oktatást a Dél-Békés 
Mentőcsoport egészségügyi kontingens 3 
tagja tartotta: Patakiné Márkus Ágnes, Varga 
Ágnes és Kalászné Mecsei Katalin. Mindhár-
man egészségügyi diplomával rendelkeznek 
és több éves oktatási tapasztalatuk van. A 
résztvevők hasznos tudást szereztek a kö-
vetkező területeken: újraélesztés, félauto-
mata defibrillátor használata, különböző 
fektetési módok, sérült betegek mozgatása, 
különböző kötözési módok, tevékenység 
közúti balesetnél, különböző törések rögzí-
tése. A polgárőrség tagjai köszönetet mon-
danak az oktatónak a magas szintű oktatá-
sért, valamint az Orosházi Kórháznak, hogy 
a helyszínt biztosította. 

Ötödik éve töretlen lelkesedéssel
Jótékonysági bál az óvodások és

bölcsődések javára

most éppen kiürült öblítős, samponos 
flakonokat gyűjtenek, a tét nem keve-
sebb, mint 2 millió forint, természete-
sen ezúttal is az óvoda javára. Minden 
segítség jól jön, így akinek akad otthon 
üres Persil, Silan, Fa vagy Schauma fla-
konja/doboza/dezodora, az semmi-
képp se dobja ki, hanem június 15-éig 
jutassa el az István király utcai óvodába, 
Kocsisné Popol Ágneshez, hiszen ezzel 
sokat segít, hogy a csorvási kicsiké le-
hessen a főnyeremény, vagy az értékes 
nyeremények egyike. 

Összefogás az
ovisainkért

A Csorvási Polgárőrség várja 18. élet-
évüket betöltött hölgyek, urak jelentke-
zését, akik ambíciót éreznek a polgárőri 
feladatok ellátása iránt. 

Érdeklődni lehet a
06 30/218-64-70-es telefonszámon.
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Fáklyás a P.Mobillal, 
majális a

retró jegyében
Vevők voltak a csorvásiak az idei 

programkínálatra, szép számú ér-
deklődő vett részt mind április 30-
án, mind május elsején a városi ren-
dezvényeken. Menjünk sorba!

A „Kelet-európai gitárok” gyűjtemé-
nyének kiállítás megnyitóján túlcsor-
dult az érdeklődés a művelődési ház ga-
lériáján. A múltat idéző gondolatok és a 
Help együttes koncertje indította a retró 
hangulatú programsort.

Mintegy 45 kiállított gitárt csodáltak 
meg a műfaj kedvelői, miután a tulaj-
donos Csarejs János, valamint Makai 
Bálint, Nagy József, Tóth Mihály ismét 
együtt zenélt.

Este valóságos Csoda történt, a P. Mobil 
ezzel a címmel bő kétórás lemezbemuta-
tó koncertet adott a művelődési ház előtt 
felállított szabadtéri színpadon. Ezer-
nél is többen adták át magukat a műfaj 
örömének, sokan érkeztek a környező 
településekről is. Előtte az egészségház-
tól indult a fáklyás felvonulás, a csorvási 
fúvósokkal és majorette csoport felve-
zetésével. Gyarapítva a látványosságot 
csorvási motorosok is vonultak a főutca 
érintésével.

Május elseje is a retró jegyében telt 
annak a mintegy 600 embernek, aki el-
fogadta a szervezők meghívását. Továb-
bi számok a nappal kapcsolatban: hat 
civil szervezet 200 tagja evett a saját 
maguk készítette finomságokból, 400 

adag ebéd fogyott el, amit a szolgáltató 
munkatársai főztek, és 1570 darab tom-
bola talált gazdára.

Jó hangulatú programok kötötték le 
a családokat a téren, a legkisebbek a 
népi játszóház mellett szalmalabirin-
tusban kalandozhattak, a hagyományos 
rajzverseny is izgalmas volt a 36 neve-
zőnek. A sportosaknak a focibajnokság 
kedvezett, nem hiányzott a galambkiál-
lítás sem a Galamb és Kisállattenyésztők 
Csorvási Egyesülete szervezésében. 

A jelenlévők biztatása mellett felállítot-
ták a májusfát, a nap ceremóniamestere, 
Berta János Jimmy sok mókára rávette a 
majálisozókat. A RetrOlimpiára 6 család 
nevezett, és mulatságos feladatok el-
végzése révén jutottak akár a dobogóra. 
Ám aki nem nyert, az is jól szórakozott a 
megpróbáltatások során. Szintén a neve-
tésé volt a főszerep Rocker Zsolti műso-
ra alatt. A retró hangulatot az időnként 
felcsendülő korabeli zenék és a téren 

Márciusi számunkban beszámoltunk arról, hogy az 
önkormányzat a helyi gazdákkal összefogva a külterü-
leti utak földutak karbantartása és felújítása érdekében 
együttműködést kezdeményezett. A költségekre az ön-
kormányzat 2 millió forint saját forrást különített el, a 
munka halad, de a tervezettnél lassabban. 

– A kései tél, a márciusi havazás meghiúsította azt a ter-
vünket, hogy a tavaszi munkák előtt jelentős felújítást végez-
zünk. A csapadékmentes napokat kihasználva a közmunká-
sok jelentős területen végeztek susmóirtást, hogy a termé-
szettől visszahódítsák az utakat. Az utak felszáradása után 
megkezdtük a terület gréderezését, járhatóvá tételét. A kései, 
gyors kitavaszodás a gazdákat is nehéz helyzet elé állította, 
ezért nem is kezdeményeztük a közös munkát. Egy esetben 
kértünk és kaptunk segítséget, egy kb. 2 km-es útszakasz 
kapcsán Kukla Gergőtől, aki kérésünk után perceken belül 
„utat nyitott” a düllőúton, aminek nyomvonalát helyreállí-
tottuk, az utat járhatóvá tettük – részletezte a munkálatokat 

koordináló Dénes István. Ezen kívül kiszélesítették a temető 
mögötti földutat, az útpadkáról feltöltötték az úttestet, mind-
eközben jelentős mennyiségű gallyat, követ, betondarabokat 
szedtek össze és szállítottak el.

A következő helyszín a gerendási sorompótól a Csorvás-
Alsó felé vezető földút volt, ahol susmót irtottak, a gallyakat 
elégették, a törmeléket, betondarabokat összeszedték és el-
szállították, végül grédereztek mintegy 1 km hosszon – mivel 
a tavasz beköszönte a közmunkásokat más feladatok elvég-
zésére szólította (temető takarítása, park rendezése), így ez 
a munka megtorpant. Ettől függetlenül jutott erő és idő ap-
róbb kérések teljesítésére: így például több helyen susmót 
irtottak, grédereztek a határt járók jelzései alapján. 

– Több területre szerettünk volna eljutni, jogos az önkor-
mányzatot érő kritika, jelentős útszakaszok továbbra is ne-
hezen járhatók. Ám a megkezdett munkát folytatjuk, bízunk 
a gazdák segítségében is, hogy a kitűzött célokat teljesíteni 
tudjuk – zárta Dénes István.

P. Mobil együttes                                                                          fotó: dronstudio.hu

kialakított kiállítás is szolgálta.

Családi RetrOlimpiahelyezései:
1. hely Nyugdíjas Érdekvédelmi Klub 

(Joó Gábor, Joó Gáborné, Lakatos Anna, 
Tar Lajosné), nyereményük strandbe-
lépő Gyopárosfürdőre.

2. hely Nyugdíjas Érdekvédelmi Klub 
(Dénes Lajosné, Bartos Györgyné, Bondár 
Ferencné, Bolókné Benka Mária),

   a La Rosa pizzériában vacsora utalványt 
nyertek.

3. hely Tar Ferenc, Tar Ferencné, 
Laurinyeczné Tar Nikolett, akik a Jég-
sarok fagylalt utalványának örülhettek.

Aszfaltrajzverseny eredménye:
Ovisok: 1. Pap Emília, 2.Borbély Henriett, 

3. Hajdú László
1-2. oszt.: 1. Ivanics Nagy Kata, 2. Chen 

Jingxuan, 3. Tóth Jozsué
3-4. oszt.:   1. Chen Mengyan, 2. Kiss 
    Alexandra, 3. László Marcell
   Különdíj: Muszka Napsugár

A rendezett földutAkért



6 2018.  május

Bababörze. Május 19-én gyermek- és 
babaruha börze 8 órától a művelődési 
házban.

Jubileumi horgászverseny. Május 
20-án 10. alkalommal rendezi meg gyer-
meknapi horgászversenyét a Csorvási 
Horgász Egyesület. A helyszín ezúttal 
is a csorvási Szabadidő- és Pihenőpark, 
Forrás tó. Két korosztályban várják a fi-
atalok jelentkezését: I. korosztály: 10 
éves korig, II. korosztály: 11-18 éves ko-
rig. Gyülekező: május 20-án, 7.30 - 8 óra 
között a helyszínen, a faháznál. Érdek-
lődni, információt kérni Zsiga Ivánnál, a 
06-20/589-09-58-as számon hétköznap, 
munkaidőben lehet.

A menetrend: 8 óra: napi program 
ismertető, majd finomszerelékes hor-
gászbemutatót tart Vidó Ferenc magyar 
válogatott, világbajnoki csapat ezüstér-

mes horgász feeder kategóriában. 9.00-
9.30: regisztráció, sorszámhúzás a fa-
háznál, helyfoglalás, majd délig verseny. 
12.45: eredményhirdetés, közös ebéd, 
célbadobó verseny. A program és az ebéd 
a résztvevőknek ingyenes. 

Pünkösdi koncert. Május 21-én 16 órai 
kezdettel pünkösdi koncert lesz a katoli-
kus templomba. Közreműködik a jászbe-
rényi Palotásy János Vegyes Kar, karnagy: 
Ecsedi Péter, zongorán kísér: Farkasné 
Szőke Tünde. A belépés díjtalan!

Gyermeknap. Május 27-én 9 órakor 
akadályverseny indul a tornacsarnok 
elől, 10 óra akadálypálya a Békés Me-
gyei Szabadidő és Sportszövetség szer-
vezésében, illetve ásatás az orosházi 
múzeum múzeumpedagógusaival közö-
sen. 10.30 strandkézilabda, strandfoci 
mérkőzések, 10.30 eleki hagyományőr-
ző íjászok bemutatója, délben ebéd, 13 
órától Bodrogközi Rita zenés műsora, 

Kedves táncolni szerető 
gyerekek!

Kedves táncolni szerető gyerekek! Sze-
retettel várunk minden táncolni szerető 
gyermeket már 6 éves kortól a csorvási 
Alapfokú Művészeti Iskola tánciskolájába 
(Rákóczi utca 13.) Megtanulható nálunk 
a klasszikus balett, néptánc, moderntánc, 
hip hop alapjai, stílusai, korosztálynak és 
tudásszintnek megfelelő csoportban. Év 
végén a tanulók tanúsítványt kapnak.

A Pesics Úszóiskola programja

GYOPÁROSFÜRDŐ:
  I. Turnus: július 2-13.

   II. Turnus: július 16-27.
Kezdő és haladó tanfolyam,

tanfolyamdíj: 6700,-Ft/fő/10 alkalom
Tömegsport foglalkozások,

tanfolyamdíj: 6700,-Ft/fő/10alkalom
Belépődíj: egyéni vásárlással. 

Orosháza és kistérségi kártya használható.

NAGYSZÉNÁS: (4 pályás 25 m hosszú 
sportmedence 90/110 cm mély).

I. Turnus: június 18-29.
II. Turnus: július 30-augusztus 10.

Gyermek tanfolyam: tanfolyamdíj: 3800,-Ft
Felnőtt tanfolyam, tanfolyamdíj: 4000,-Ft

Belépődíj: A tanfolyam előtt a pénz-
tárban fizetendő. Háziorvosi igazolás 

(„úszásoktatásra alkalmas”) szükséges. 
Érdeklődni, jelentkezni:

Pesics Zoltán +36/70/ 946-47-60, 
peze@orosnet.hu

Csorvási Gulyás Mihály Általános és  
Alapfokú Művészeti Iskola 

 
 
 
 
 
 

Ha szeretsz zenélni, táncolni esetleg rajzolni,  
akkor gyere hozzánk tanulni! 

 
Tisztelt szülők, kedves gyerekek! 

 

Az csorvási Alapfokú Művészeti Iskolába a 2018/2019-es tanévre  
a következő művészeti ágakra lehet beiratkozni: 

 

Zeneművészet: 
 

trombita, vadászkürt, tenorkürt, tuba, zongora, hegedű, dob, 
klarinét, fuvola, citera, furulya, gitár. 

 
Minden tanulónak a művészeti iskola - lehetőség szerint - 

hangszert biztosít a számára. 
Zongora és ütő tanszakon az iskolában minden héten - hétfőtől szombatig - 

délután gyakorlási lehetőség van megbeszélés szerint. 
 

Táncművészet 
 

Modern tánc – esztétikus testképzés minden gyermeknek 
- jazztánc, - társastánc, - néptánc alapjai 

hétfőnként AMI nagyterem. 
 

Képző- és iparművészet 
 

Grafika, rajzolás-festészet.  
(kerámia, montázs, kollázs, linómetszés, papírmetszet készítése, pasztell, szén, tus technika) 

 

Beiratkozás időpontja: 
2018. június 08. 11. 14.00-17.00-ig  

a művészeti iskolában. 
(Csorvás, Rákóczi utca 13.) 

 

Tanévkezdés időpontja: 
2018. szeptember 05. szerda 

órabeosztás 14.00-17.00-ig 
a művészeti iskolában. 

 
 

Mindenkit szeretettel várnak az 
 Alapfokú Művészeti Iskola tanárai! 

14 órától Csillag Musical Társulat zenés 
mese műsora, 15 órától Danics Dóra 
énekel. A programokkal párhuzamosan: 
játszóház, ugráló vár, arcfestés, népi fa-
játékok, sakk. Helyszín a Forrás-tó. 

Hősök, Majka és Curtis koncert 
Orosházán. Május 19-én 18 órától a Hő-
sök lép színpadra az orosházi főtéren, 20 
órától Majka&Curtis. Ingyenes koncert.

Programajánló

Kedves csorvási édesanyák, 
nagymamák, dédmamák!

A legnagyobb tisztelettel kívánok 
mindannyiuknak nagyon boldog 
anyák napját. Remélem, május 
első vasárnapján sok örömben 
lehetett részük, és kívánom, a szeretet, 
valamint a megérdemelt figyelem és 
hála ne csupán ünnepnapokon, hanem 
minden hétköznap életük része legyen. 

Baráth Lajos polgármester
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A Vadvirág népdalkörben kezdett cite-
rázni. 1992 óta tanít valamilyen formá-
ban citerán játszani: gyermekeket, fiata-
lokat, időseket. Megalakulása óta (1996) 
művészeti vezetője a csorvási Nefelejcs 
Népdalkörnek. Tevékenységéért 2017-
ben kapta a Csorvás város kultúrájáért 
emlékplakettet. A Nefelejcs erős alap 
volt Csorvás számára a testvértelepülési 
kapcsolatok ápolásában: Diószeg Szlo-
vákiában, Erdélyben pedig Uzon. A 
gyermek majd ifjúsági citerazenekar Eu-
rópa több országában szerepelt sikerrel. 
Tevékenységükért megkapták a Csorvás 
városért kitüntetést. 

– Hogyan jutott életében főszerephez a 
zene, népzene, a citera?

– A családom által öröklődött ado-
mány, hisz Juhász nagyapám zenész em-
ber volt, apám és én is énekeltünk még 
a Gulyás Mihály által vezetett legendás 
énekkarban. A citera, az egy érdekes 
történet. Az 1970-es években az építő-
iparban dolgoztam. Egy alkalommal a 
telephely portáján láttam egy citerát. 
Mondtam a portásnak, hogy játsszon 
rajta. Rögtön tudtam, hogy egy életre 

elkötelezem magam ezzel a hangszer-
rel. Találkozók, versenyek tapasztalata 
vezetett el a mai stílusom kialakulásáig. 
Mikorra 60 éves lettem, elvégeztem egy 
népdalkörvezetői, és citerazenekar ve-
zetői alapfokú tanfolyamot.

– Mi a titka annak, hogy sok gyerek ta-
nul citerázni? 

– Igyekeztem Kiss István iskolai igaz-
gató úr segítségével a citeraoktatás 
alapjait megteremteni a zeneiskolában, 
nem akartam, hogy tőlem függjön a cite-
razene jövője Csorváson.

Népzenei sikerek
Számos csorvási kötődésű siker született április 22-

én, Orosházán a KÓTA népzenei minősítőn. A kétéves 
ciklust felölelő versenyben térségi és országos kategó-
riákban, szólóban és csoportban mérettek meg a hang-
szeres és énekes produkciók.
Bernáth Katalin csoportja, a Kisze Citeraegyüttes Országos 

Arany minősítést szerzett.
Bíró László csoportjai és a minősítések: Viharsarki Pengetősök 

– Térségi Dicséretes; Lázár Vivien – Térségi Dicséretes; Villő 
Citerazenekar – Országos Arany; Csillag Citerazenekar – Or-
szágos Arany; Kerek-Perec (Kétsoprony) – Országos Arany; 
Vadvirág Népdalkör (Mezőtúr) – Országos Arany.

Juhász Kálmán csoportjai és a minősítések: Kurticsi Citera-
zenekar (Nagyszénás) – Országos Arany; Földvár Citera-
zenekar (Pusztaföldvár) – Országos Arany;

A szólisták országos versenyében Orosz Sándor idén is Or-
szágos Arany minősítést szerzett.

Gratulálunk!

Csorvási siker a Ki Mit Tud? versenyen
Közel félszázan jelentkeztek a III. Békés Megyei Ki 

Mit Tud? tehetségkutató versenyre, így az április első 
hétvégéjén rendezett megmérettetésen egyáltalán nem 
volt könnyű a zsűri feladata.

A sok izgalmas produkciót követően végül megfeleződött 
a mezőny, a finalisták május 1-jén Dánfokon léptek szín-
padra, hogy megmutassák, mit tudnak. A nívós verseny 
csorvási sikert is hozott: nem is egyet. 

Harmadik helyezett lett a Csorvási Ütőegyüttes, sőt, a 
Köteles Tamás, Fuksz Pál Bálint, Hegyi Roland, Ruszin Bence 
alkotta csapatot a legütősebb produkció különdíjával is el-
ismerték. Felkészítő tanár: Debreczeni István.

A Csorvási Rézfúvós Kvartett is különdíjban részesült, 
mégpedig a legjobb hangzásért. Tagok: Borbély Tímea, 
Gombkötő Angelika, Fuksz Alex Antal, Gub Áron.

Felkészítő tanár Debreczeni Márk. 

Gratulálunk!

Juhász Kálmán: Megvalósult az álmom!
Örömszerzés és értékőrzés népzenével
A hagyományok szerint nagyszabású rendezvény helyszíne volt Csorvás a 

közelmúltban, a XXII. Nemzetközi Népzenei Fesztivál keretében 17 csoport 
lépett színpadra. A rendezvényt és a csorvási citeraoktatás évtizedes hagyo-
mányát Juhász Kálmán nevéhez köthetjük. Méltán állíthatjuk össze portréját, 
amelybe nemcsak a népdalok, de hosszú évekig tartó önkéntes tűzoltóskodás 
is belefért. A hétköznapokban az építőiparban fizikai, szabadidejében szelle-
mi téren vett részt hosszú távon megmaradó építkezésben. Mindebben nagy 
szerep jut családjának, feleségének. Két lánya tovább viszi a zene iránti fogé-
konyságot, unokái játszanak a csorvási citera zenekarokban.

Sikerült idehívni a Nyíregyházi tanár-
képző főiskoláról három citeratanárt, 
Forgács Márta, Csüllög Edina, Bernáth 
Kata személyében. Minden tanítványo-
mat beírattam a zeneiskolába, ezzel 
segítve a kezdeteket, és örömmel ta-
pasztalom a sikeres folytatást. Nyugodt 
szívvel mondhatom: megvalósult az ál-
mom!

– Felsorolni is nehéz, hány csoportot 
irányít.

– A környék településein taníthat-
tam évekig, jelenleg mintegy 80 fővel 
dolgozom Csorváson, Nagyszénáson, 
Pusztaföldváron, Szabadkígyóson, Ro-
mániában Kisiratoson, Pécskán. Öt éve 
nyári citera, népzenei és néptánc tábort 
szervezünk Kisiratoson, ahol célzottan 
a szórvány magyarság gyermekeinek 
népzene, néptánc oktatását tűztük ki 
célul, a magyarságtudatuk erősítéséért.

– Honnan van ehhez ereje?
– Számomra mindig kihívást jelent egy 

új zenekar megalakulása. Minden kor-
osztályt tanítottam már a 7 évestől a 86 
évesig. Kevesen vannak, akik a semmiből 
tudnak teremteni. Én elhivatottan teszem 
ezt, hisz eddigi pályafutásom azt bizonyít-
ja, hogy sikeresen helytáll minden csopor-
tom. Felsorolni is sok lenne az országos 
arany minősítések számát, de legjobban a 
közönség szeretete és a sikeres szereplés 
motivál tevékenységemben. Örömet sze-
rezni másoknak zenével! Tanítványaim 
ebben a szeretetteljes közegben munkál-
kodnak, és ha sokáig éltet az Isten, akkor 
nagyon sok örömet tudunk még szerezni 
magunknak és embertársainknak.

B. Imre Julianna
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ANYAKÖNYVI HíREK
Megérkeztek:

Arany Szilárd és Boros Barbara leánya,
Boglárka

Angyal Tibor és Petrovszki Ildikó
leánya, Zsófi 

Kraszkó Norbert és Zsolnai Bernadett
leánya, Elizabet Dorina 

Keliger Ákos és Benedek Andrea Katalin
leánya, Hanna

Házasságot kötöttek: 
Molnár Zsolt és Grexa Erika

Grexa János és Kupeczik Bettina

Eltávoztak közülünk:
Bodzsár Pálné (95 év);
Papp Lászlóné (57 év);
Kardos József (91 év)

A csorvási iskola 5. éve küld csapatokat 
a KerekEmese versenyre, ez az év hozta 
a legnagyobb sikert. Popol Klára tanár-
nő tanítványai a Magonc korcsoportban 
az országos első helyet szerezték meg a 
történelmi, néprajzi, természetismereti 
vetélkedőben. 120 csapat, közel 600 ver-
senyzőjét megelőzve állhattak a dobo-
gó legmagasabb fokára, ajándékuk egy 
egyhetes nomád táborozás – no meg a 
dicsőség!

A Falusi Kemények csapat tagjai, Fruzsa 
Luca, Könyves Dávid, Viczián Viola és 
Ivanics Noémi 6. osztályosok, akik no-
vembertől április végéig állták a sarat a 3 
levelezős fordulóban és a döntőben is.

– A verseny hosszú volt, kitartó, alapos 

Tóth László futónagykövet ötödik alka-
lommal mozgatta meg az arra vállalkozókat, 
a futók 13 nap alatt 634 kilométert tettek 
meg, 60 települést, köztük Csorvást érintve. 
A cél idén sem más, mint az egészséges élet-
mód, a sport és a mozgás népszerűsítése.

2014-ben, amikor az első Megye Futás 
elrajtolt, az volt a cél, hogy korra és nem-
re tekintet nélkül minél többen húzzanak 
sportcipőt, és fussanak a futás hírnökeivel. A 
jó példa fontos és ragadós, mutatja ezt az is, 
hogy évről évre mind többen fogadják el az 
invitálást és hosszabb-rövidebb távot meg-
téve csatlakoznak a kezdeményezéshez. 

– Jómagam és társaim azon munkálko-
dunk, hogy minél többen megmozduljanak 
a megyében, mert a sport nem csupán egy 
kedvtelés, hanem az egészséges életmód 
lényeges része. Fontos a példamutatás, és 
erre kiváló lehetőség ez az esemény – vallja 
a futónagykövet, aki az V. Megye Futás kere-
tében Csorvásra április 26-án érkezett meg. 
A település határában a helyi diákok mellett 
Baráthné László Krisztina, Mészáros Klára, 
Melichné Benyovszki Mónika és Szloszjár 
László személyében lelkes felnőtt futók is 
várták Tóth Lászlót és csapatát, akik rövid pi-
henő és néhány közös fotó után Kétsoprony 
felé folytatták útjukat. 

munkát igényelt – adja meg a részleteket 
Popol Klára tanárnő. – Lehetett használ-
ni netet, ezért a feladványok messze túl-
mutattak a tankönyvi anyagon, telis-tele 
érdekességekkel. Például a kékfestő ké-
szítésről, a XX. század leghíresebb női pi-
lótájáról, Amelia Earhartról és, titokzatos 
eltűnéséről. Diana walesi hercegnőről, a 
világ legidősebb fáiról, vagy éppen híres, 
organikus épületekről voltak feladatok.

Feladatlapokat kellett kitölteni fordu-
lónként és minden alkalommal egy-egy 
kreatív alkotást is el kellett készíteni, 
ami kapcsolódott a feladatokhoz. Ez volt 
a kedvenc feladatunk, a közös alkotás, 
ami heteken át folyt, gyakran szülők, 
nagyszülők segítségével. Az alkotómun-
kát Györffy Orsolya tanárnő szakmai 
tanácsai segítették. A legnehezebb a 
csapatmunka megszervezése volt. A ta-
lálkozók egyeztetése, a vállalások telje-
sítése határidőre. Ópusztaszeren a Nem-
zeti Emlékparkban a döntő egy több órás 
akadályverseny volt elméleti, ügyességi 
és kreatív feladatokkal – tette hozzá a 
felkészítő tanárnő, aki köszöni minden-
ki segítségét, hiszen egyértelmű, hogy a 
gyerekek kitartó, kreatív munkája és a 
családok támogatása kellett a sikerhez.

a falusi kemények aranya Megye futás – ötödször

Véradás legközelebb június 8-án lesz, 
a következő ortopédiai szakrendelés 

időpontja: július 12-e,
15 órától 17 óráig, helye

a Móra utcai Védőnői Szolgálat.


