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Túl a HARMINCon

Ünnepelt a város legnagyobb civil szervezete

A Csorvásiak Baráti
Társasága fennállásának 30. évfordulóját ünnepelte október 20-án
tartott közgyűlésén és a
hozzá kapcsolódó programokon.
– Előző este fogadáson a civilek találkozójára volt lehetőség, amelyre az
uzoni, diószegi és zentai delegáció is
megérkezett – kezdte beszámolóját
Kelemen Mihály elnök. – Jól sikerült az
este, kötetlen formában zajló beszélgetés révén építettük a korábban sokkal
erősebb kapcsolatot. Azt savallottam,
hogy minden csorvási civil szervezet
képviselőjét meghívtuk, hogy csatlakozzanak, nyissanak a civil program felé,
nos, itt nagyon hiányos volt a részvétel.
Október 20-án kiállítás megnyitóval
vette kezdetét a „fő nap”, Groska Mihály
tanítványainak alkotásai olyan hívó
erőt képviseltek, amely sokakat megmozgatott.
– Sikeres volt a kiállítás – nézettségében és a kiállítók számában is – értékel
Kelemen Mihály. – A megnyitót Bencsik
János nyugalmazott iskolaigazgató
tartotta, Groska tanár úr munkásságát
Takács-Kiss Klaudia méltatta.
Nagyszerű volt, hogy Fábián Gyöngyi,
aki évekkel ezelőtt mondott verset, ismét szavalt a nézőknek, és külön öröm
volt, hogy a gyerekkorosztályt is be
tudtuk vonni a „Csorvás gyermekszemmel” című pályázatunkon, az alkotásokat be is mutattuk, és díjaztuk is a legjobb gyermekrajzokat.
A kiállítók névsora: Groska Mihály
művésztanár és tanítványai: Béres
Judit, Csarejs János, Fábián Emese,
Gyemó Marianna, Hudák Mariann,
Keliger Béláné, Keresztúri Zsuzsa, Kiss
Klaudia, Zatykóné Kecskeméti Erika,
Fortuna Mária, Kovács Tamás, Lovas

Kelemen Mihály köszönő levelet ad át Tyichi András elnökségi tagnak,
aki társadalmi munkában könyvel a társaságnak

Varga László Uzon volt alpolgármestere, Uzon község delegáltja
Oláh Györgynével beszélget - fotó: Szente Károly

Gyöngyi, Mándity Etelka, Medveczki
Orsolya, Melich Pál, Plesovszki Klára,
Weiczner-Szmuta Nikolett, Szombati
Dávid János, Szutor Gabriella, Zengő
Emese.
Különleges pillanatokkal nyitották

az egyesület ünnepi közgyűlését, a helyi tánciskola növendékei által bemutatott palotás a jelen lévők számára emlékezetes pillanatokat hozott.
Folytatás az 5. oldalon
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A lakóhelyi környezet állapotáról
Levegőtisztaság-védelem
Rendezett képet mutat városunk - ez elmondható a környezetvédelmi
bejárások tapasztalataként is. A közterületek nagy része szépen ápolt,
A fűtési szezon beköszöntével visszagondozott. Vannak azonban visszatérő megoldatlan, megoldhatatlan prob- térő, komoly probléma a füsttel, különölémák. Ilyen többek között az illegális hulladék elhelyezése, valamint a la- sen a káros anyagok elégetésével okokatlan, elhagyott ingatlanok karbantartásának hiánya.
zott levegőszennyezés. Csak száraz, jó
A 3 méter széles utak esetében fontos minőségű tüzelőanyaggal lehet fűteni.
A lakóhelyi környezet állapotáról a
legutóbbi testületi ülésen kaphattak szerepe van a stabil, megfelelő szilárd- Tilos műanyagot (ez rákkeltő), gumit,
részletes képet a város képviselői. A ságú útpadkának, ezért gépkocsi-behaj- textilt, festett, lakkozott fát, kommunárészletes dokumentum (mely elérhető tók kiépítése esetén sem szabad az út- lis hulladékot egyéb szennyezőanyagot,
a www.csorvas.hu oldalon) kitért töb- padkát megbontani, mert a közút széle szemetet égetni, az így keletkező szen�bek között a burkolt utak állapotára. Az megreped.
nyező anyagok károsak az egészségre!
önkormányzatnak tavaly és idén lehetőAz Európai Bizottság szerint a kültéri
Pályázati forrásból valósult meg a légszennyezettség évente 400 ezer idő
sége volt arra, hogy a teljes értékű útmár többször javított, de mégis kátyús, előtti elhalálozást okoz Európában, és
alapokat aszfaltburkolattal lezárja.
Így szilárd burkolat készült az Árpád elöregedett Batthyány utca Rákóczi és millióknál idéz elő súlyos megbetegeutcában, a Széchenyi utca egy szaka- Gremsperger utcák közötti szakaszának déseket. A légszennyezés miatt idő előtt
szán, a Micsurin utcában, az Ó temető megerősítése, új aszfaltburkolattal tör- elhunytak átlagosan 10 évet veszítenek
mögött a Micsurin és Bajcsy utca között, ténő ellátása.
az életükből.
A közlekedés biztonsága érdekében
valamint a Petőfi utcán a Gremsperger
A levegőszennyezőkre levegő-tisztaés a Hunyadi utcák között. Ezek az utak nagy előrelépés lesz a Gerendás Csorvás ságvédelmi bírság szabható ki, amelynem alkalmasak nagy összsúlyú gépjár- közötti kerékpárút, ami ami hamarosan nek kezdő összege 100 ezer forint.
elkészül.
művek közlekedésére.

A szeptember végén sikeresen
megrendezett Gazdanap nem jöhetett volna létre a támogatók segítséJótékonysági futást szerveztek októberben a szegedi gyermekse- ge nélkül, melyet a szervezők ezútbészetért - sokan megmozdultak a jó ügy érdekében, köztük három tal is tisztelettel köszönnek.

Futással a szegedi gyermeksebészetért

csorvási is.

A hódmezővásárhelyi, jótékonysági
sportrendezvényen sokan futottak,
ki több, ki kevesebb kilométerrel járult hozzá az SZTE Gyermekklinika
Sebészeti Osztályának működéséhez. Futással jótékonykodott három
csorvási is: Melichné Benyovszki
Mónika, Evanics Brigitta és Baráthné
László Krisztina. Brigi nem kevesebb,
mint 21 km-t futott le, Mónika és
Kriszti pedig 10,5 km-t teljesített.
Ők hárman mondhatni gyakorlott
futók már, amikor csak idejük engedi, futócipőt húznak és útnak indulnak. Mónika úgy fogalmaz, a futás
nem egyszerűen sport, több annál,
kikapcsolódás, feltöltődés és egy
nagy kaland.
- Egy futás megváltoztatja a napodat. A rendszeres futás az életedet mondja.
Az október jótékonysági futást a
tervek szerint újabb és újabb nagyszabású rendezvény követi, igyekeznek eljutni a lehető legtöbb helyre,
képviselve a várost és természetesen
azt, hogy futni jó!

Támogatók:
Hajnal Zoltán – versenyigazgató,
Németh Béláné, Hérics Patika,
Piactéri ABC – Halupa család,
Autósbolt – Oláh József,
Háztartási bolt, Viola Patika,
Kaszainé Benyovszki Anita,
Szerencse Kanyar Lottózó,
Goods Market, Ez meg az 100 Ft-ért,
Benkő Tüzép, Hajni Virágüzlet,
CBA – Béres Zoltán, ESZI,
Pusztai József – Hunapfel Kft.,
Petrovszki Gyöngyi – Pintér János,
Dr. Bárány Magdaléna, Virág István,
Hunnia Daunen Kft., Wator Aranka,
Hajnal Béla, Hajnal Béláné,
Békési Ferenc, Gelegonya József,
Gelegonya Zsolt, Gelegonya Tibor,
Neller János, Bíró Norbert és családja,
Skorka Gábor és családja
Központi Orvosi Ügyelet

B-j: Krisztina, Mónika és Brigitta
Hódmezővásárhelyen

Orosháza, Könd utca 59.
Telefon: 68/411-200
Rendelés hétköznapokon 16 órától
másnap reggel 8 óráig; hétvégén, illetve munkaszüneti napokon egész nap.
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Kínában, nem is egyszer

Hudák Mariann külföldi sikere

1956 szellemisége
ma is velünk él

Magyarországot képviselve immár második alkalommal utazott Kínába
az ősz folyamán Hudák Mariann. Szeptemberben a pekingi Landmark Hotelben magyar szüreti mulatságot és bált szervezett Magyarország Pekingi
„A szabadság ott kezdődik, ahol
Nagykövetsége és a Pekingi Magyar Kulturális Intézetnek a szervezésében. megszűnik a félelem.” Bibó István államminiszter szavaival kezdte megemlékező beszédét Baráth Lajos polgármester október 23-án a katolikus
Ó-temetőben.
A városi ünnepség keretében felidézte az 1956 őszén történt eseményeket,
rámutatva arra is, hogy milyen okok
vezették ki a magyarokat az utcákra 62
évvel ezelőtt, és hogy mit akartak elérni. - Nem akartak mást, csak ami alapja a
méltó emberi életnek. Az egyénnek jogot
és szabadságot akartak, a magyar nemzetnek más nemzettől független jövőt, az
önrendelkezés jogát akarták - mutatott
rá Baráth Lajos.
A helyi eseményekre térve elmondta, 1956. október 24-én mintegy kétszáz csorvási ember vonult nemzetiszín
zászló alatt, két nappal később megalaMegyénket Prohászka Béla, Tímár egy hatalmas kreatív expón képviselték kították a helyi Forradalmi Tanácsot és
András és Tímár Andrásné mestersza- a Hudák-ruhák hazánkat, 200 ország Forradalmi Bizottságot. Közfelkiáltással
vezetőjük Oláh Mihály lett, aki a tisztsékácsok és Balogh László mestercukrász standja között.
- Nagy örömünkre nagyon kedvező get el is vállalta azzal a feltétellel, hogy a
mellett képviselte a Mesterremek díjas
viseletkészítő és divattervező - a Magyar fogadtatásban volt részünk, és külön forradalom tisztaságát megőrzik. Végül
Nemzeti Értékek és Hungarikumok Szö- élmény volt, hogy a hagyományos kínai Oláh Mihály és több más csorvási sorvetsége meghívására. A gasztronómiai szokásoknak az újjal való ötvözésére sa is a börtön lett, hiszen a forradalmat
bemutatók kiegészítéseként ruhabemu- láthattunk példákat – emelte ki Hudák november elején leverték, de 1956 szellemisége ma is velünk él - fogalmazott.
Mariann.
tatókat, kiállításokat tartottak.
- Szüleink, nagyszüleink nemzedékének
A
látogatás
sikerét
mutatja,
hogy
neves
A csorvási szövőműhely közel száz
termékét a magyar delegáció jóvoltából kínai divattervezők több kiállításra és forradalma vezetett el bennünket a rendláthatták a kínai partnerek, a kézipog�- szakmai előadások megtartására kérték szerváltáshoz. Ha nincs 1956, akkor ma
gyászok kárára vállalták a tagok, hogy fel a csorvási alkotót, aki november első nem lenne szabad Magyarország és nem
napjaiban utazhatott ismét a távol-keleti állhatnánk most itt - mondta a város első
kijuttatják Ázsiába.
embere, hozzátéve, reméli, egyre több
Peking után Hangcsou metropolisban országba.
és több csorvási emlékezik majd közös
főhajtással minden év október 23-án az
‘56-os forradalomra a helyi ünnepség
Könyvtárunk az idei évben is csatla- minden vendéget megérintett.
Október 4-én a Csabai Állatvédők az keretében.
kozott az Országos Könyvtári Napok
A szónoklat végén elhelyezték a megprogramsorozathoz. Október első he- állatvédelemről és az állatgondozásról
emlékezés
virágait. A rendezvényen köztében szinte minden nap más rendez- tartott előadást gyermekeknek. Minreműködtek
a helyi iskola diákjai Kóti
denki legnagyobb örömére két játékos
vénnyel vártuk az érdeklődőket.
Ágnes
tanárnő
vezényletével, továbbá
kutyus is elkísérte őket. Jöhetett a simoműsort adott a Szendrey színpad.
Október 2-án Gróf Péter régész, mu- gatás és az önfeledt játszadozás.
zeológus tartott előadást „Mátyás király
Október 5-én a Csodaceruza szerszármazása ás uralkodói pályája” cím- kesztői látogattak el hozzánk, hogy a
mel. Az előadó egy Csorvásra vonatko- gyermekek kipróbálhassák az újságzó meglepetéssel is készült számunkra. szerkesztés fortélyait.
Október 3-án Szurovecz Kitti író,
A Könyves Vasárnapon mesedélelőtt,
újságíró, tévériporter járt nálunk. játszóház és vetélkedő várta a könyvRendszeres szerző a Meglepetés és a tárba látogatókat.
Nők Lapja magazinoknál.
Egész héten ingyenes beiratkozási le2010 óta női regények írásával is fog- hetőséget kínáltunk.
lalkozik. Kedves személyiségével és
Dani Anita
könyveinek mély mondanivalójával
Fotó: Szente Károly

Országos Könyvtári Napok a könyvtárban
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Csorvási Horgász Egyesület - Mozgalmas félév

Az augusztusi városi rendezvénysorozatban ismét megmérettetett az egyesület szakácskülönítménye: körösi jellegű
halászlé készült a bográcsban, különlegességként rántott amur szeleteket is
fogyaszthattak nem csak az egyesület
tagjai, hanem a nézelődő vendégek is. A
zsűrizésre adott halászlé Farkas Sándor
hozzáértését dicséri, Szabó Gábor és
Szluka András pedig több, mint 60 szelet
amurt sütött frissen. Az egyesület az ötödik helyet szerezte meg a versenyen. Ha
már a gasztronómiáról szólt a nap, beneveztünk a pogácsa készítő versenyre
is: egyesületünk tagja, Szluka Andrásné
Julika néni értő irányítása alatt sós csemege is került az asztalra. Jövőre halas
jellegű pogácsával készülünk, ám a recept titkos.
***
Az idei volt a harmadik Forrás-tavi
csapat horgászverseny, melyre a szervezők idén is meghívták egyesületünket.
Augusztus 4-éről 5-ére virradó éjszaka
zajlott a verseny, melyre két csapattal
neveztünk be. A versenyen az összfogás
98,93 kg volt, ami 54 darab halból állt.
Eredmények: 1; Csorvási Gazdák Horgász Egyesület 33,76 kg; 2; Gerendási
Horgász Egyesület 23,37 kg; 3; Csorvási
Horgász Egyesület Harcsa csapata
22,82 kg; 4; Csorvási Horgász Egyesület Csuka csapata 10,46 kg; 5; Csorvási
Forrás Tó csapata 8,52 kg. Egyesületünket a két csapatban Benyovszki
Ágnes, Farkas Sándor, Horváth Sándor,
Makai Zsolt, Répás Krisztián, Seres
Gábor, Szabó Gábor, Szluka Andrásné,
Szluka András és Zsiga Iván képviselte.
Köszönjük a fő szervezőnek, Kiss János
tófelügyelőnek a remek hangulatú és
színvonalas versenyt és az ízletes bográcsos pörkölt vacsorát. Várjuk a meghívót jövőre is!
***
Augusztus 25-én ismét a bográcsok
mellett lehetett megtalálni a csorvási
pecásokat, akik az egyesület életében először bizonyíthattak a XX. Gyomaendrődi
Nemzetközi Halfőző Versenyen (ami
egyben IV. Körös-völgyi Halászlé- és
Halételkészítő Verseny). A rendezvény
újdonságként az I. Békés Megyei VadászHorgásznap programoknak is otthont
adott. Az Erzsébet-ligetben közel 50 nevező halfőző csapatból a Tiszai-Körösi

jellegű halászlé kategóriában nagy örömünkre a Csorvási Horgász Egyesület
arany minősítést kapott! Szakácsaink,
Farkas Sándor és Zleovszki János munkáját Orvos Klára segítette. Gratulálunk!
Az eredményhirdetést a Csorvási Vadásztársaság tagjaival közösen végig
izgulva örülhettünk egymás sikereinknek, hiszen a vadászaink vadpörkölt kategóriában második helyet értek el Tóth
Krisztián hivatásos vadász főztjével. Az
ízletes ételeket, az elért eredmények
Csorvás hírnevét is öregbítették.
***
A májusi csapatverseny után a szeptemberi egyéni verseny a leglátogatottabb
megmérettetés a tagjaink részéről: 40 fővel indult a verseny a Békésszentandrásisiratói holtágon, három kategóriában,
felnőtt, ifjúsági és gyermek. A gyönyörű,
enyhe ősznek köszönhetően az éjszakai
horgászat is igen aktív volt, szinte kivétel nélkül minden versenyző fogott halat,
zömmel pontyokat, de akadt a horogra
amur, kárász és keszegféle is. Mérlegelhettünk egy méretes ragadozó halat is.
Végig kiélezett volt a verseny a békés hal
kategóriában, végül az utolsó fél órában
fogott amur lett a nyerő.
Eredmények:
Gyermek kategória: 1., Békefi Roland
2., Ruszin Bence 3., Ifj. Hajdú László
Legnagyobb békés hal: Szabó Gábor –
4005 gramm súlyú amur
Legnagyobb ragadozó hal: Lukács Kálmán
– 2100 gramm súlyú süllő
***
Aktív tagjainknak, Makainé László

Ágnes és Makai Zsolt szervezésének
köszönhetően október 28-án ismét a
Békésszentandrási-Siratón versenyeztünk, a II. Barátság Kupa 8 órás rapid
versenyre 26 fő jelentkezett. Kiemelkedőt produkált a mezőnyből Szabó Gábor
és Szluka András, akik ketten több, mint
60 kg halat fogtak fele-fele arányban a
verseny végéig. Az arányokat érzékeltetve, hogy az összfogás 86 kilogramm volt.
Makainé Ági receptje és főztje alapján
kiváló bográcsos marhapörköltet is fogyaszthattak a versenyzők.
A legnagyobb halak kifogóinak Makai
Zsolt adta át a díjakat: 1.: Szluka András
5400 gramm súlyú tőponty, 2.: Szabó
Gábor 5140 gramm súlyú tőponty. Köszönjük a szervezést az egyesület tagjai nevében, bízunk benne, jövőre lesz
folytatás. Nem csak a vízparton, de a
civil szférában is igyekszünk helytállni, jelen lenni különböző, horgászattal
kapcsolatos fórumokon, előadásokon és
közgyűléseken, hiszen így tudunk megfelelő szolgáltatást nyújtani tagjainknak.
Reméljük, jövőre is sokszor találkozunk!
Zsiga Iván elnök
Csorvási Horgász Egyesület
Felhívás! Horgászkártya regisztrációval és igényléssel kapcsolatban teljes
körű tájékoztatást ad Benyovszki Ágnes
gazdasági felelős a 30/359-03-84-es
mobilszámon. Felhívjuk a horgászok figyelmét, hogy minél hamarabb regisztráljanak, mivel a kártya kipostázása a
megigényléstől számítva több hónap!
Csorvási Horgász Egyesület
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Ünnepelt a város legnagyobb
civil szervezete
A Fehér-Pusztai alapítvány díját Varga Bernadett az orosházi evangélikus
gimnázium tanulója kapta, kiváló tanulmányi és sport teljesítményéért.
Egy újabb díj alapításáról is döntöttek: – Ez a Kis Antal István-díj, melyet
majd pályázat útján lehet elnyerni. Először 2019. augusztus 20-án adjuk az
agrárium, illetve a környezetvédelem
területén tanuló, kiváló eredményeket
elérő csorvási diák/-ok számára – tájékoztatott az elnök. A diószegi Csemadok civil szervezet bemutatkozását követően a vezetőség díjazta azokat, akik
munkájukkal hozzájárultak a CSBT
céljainak megvalósításához.
Elismerést kapott: dr. Körmendi János,
Szabó István, dr. Szeles Sándorné, Szente
Károly, Tyichi András, Varga László,
Zsille Béla.
Mintegy 160 fővel zajlott az ebéd,
ahová a tagokon kívül a kiállítókat és
helyi civileket hívtak meg, utóbbiak itt
is kis számban jelentek meg, a szervezők sajnálatára. Délután a színpadon

keringővel örvendeztette meg közönséget a csorvási társastáncos felnőttek
csoportja, felléptek a diószegi vendégek és a csorvási citerások. Este borvacsorát adtak a vendégeknek.
– A szándékaink szerinti rendezvényt sikerült megvalósítani, a szerevezettséggel maximálisan elégedett
vagyok, nagyon köszönöm minden segítőnk munkáját – tette hozzá Kelemen

Mihály. – Az egyesület hagyományőrző, környezetvédő tagozataiban várjuk
a csorvási közéletben aktivitást érző,
céljainkkal azonosulni tudó leendő
tagokat. A Csorvás Baráti Kör pedig a
Csorvásról elszármazott, máshol élő
csorvásiakkal tartja a kapcsolatot,
erősíti a szülővároshoz való kötődést.
Reméljük egyszer eredményesebben –
utalt a jövőre az egyesület elnöke.

A Csorvási Egyesített Szociális
Intézmény minden hozzá tartozót
megszólított: idősek napja alkalmából egy rendhagyó, mégis hagyományos napot szerveztek ellátottjaik
számára.
Az ünnepek a hétköznapok rendjét
bontják, így volt ez alkalommal is.
– Hagyományosan minden évben
megemlékezünk az idősek napjáról –
írja beszámolójában Maczák Istvánné
intézményvezető. – Fontos minden évben megemlékezni az idősekről, hogy
kifejezzük hálánkat, tiszteletünket,
megbecsülésünket és szeretetünket
azok iránt, akik hosszú, munkában eltöltött évek után köztünk töltik megérdemelt nyugdíjas éveiket. Ilyenkor
meghívjuk a volt nyugdíjas dolgozókat
és közösen fogyasztjuk el az ünnepi
menüt, a bentlakók is ünnepi menüt
ebédelnek. Október elseje a zene világnapja is, ezért minden évben együtt
ünnepelünk az alapfokú művészeti iskolával. A diákok bemutatkoznak és
szórakoztatnak minket produkcióikkal. Külön öröm volt, néhány lakó déd-

unokája is szerepelt. A lakók, a nappali
ellátásban részt vevők és a meghívott
vendégek verseket mondtak. A Csorvási
Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete
rövid műsort adott és a Mozgáskorlátozottak Csorvási Egyesületének képviselője verset mondott.
Az önkormányzatot Dohányos András képviselte, aki köszöntötte a lakókat. A képviselő-testületet Vereskáné

Salla Valéria képviselte. Minden jelenlévő idős számára jelképes ajándékkal
kedveskedtünk. Az ünnepi műsor után
Szatmári Pista bácsi szórakoztatta a
jelenlévőket.
Köszönjük a diákoknak és tanáraiknak az ünnepi műsort, a vendégeknek
az ajándékot, minden segítőnek az
együtt töltött napot – zárja beszámolóját Maczák Istvánné.

Sokan megnézték a helyi alkotók nagyszerű munkáit felvonultató tárlatot - fotó: Szente Károly

Az idősek tisztelete
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Prosztata-Kommandó Csorváson

Ingyenes PSA-szűrés az Egészségnapon
Ilyen még nem volt Csorváson, kérjük Önöket, kedves Uraim, hogy jöjjenek el, és kérjük Önöket, kedves
Hölgyeim, motiválják az életükben
fontos szerepet betöltő férfiakat,
hogy jöjjenek el.
Néhány tudnivaló a vizsgálatról:

A PSA mérés vérvétellel történik, amelyet a helyszínen egy speciális készülékkel kiértékelnek. Az eredmény ezután
hozzávetőlegesen 15 perc elteltével kimutatható. A méréshez 2-3 csepp vérre
van szükség. A PSA vizsgálat nem igényel egyéb fizikai (pl. tapintásos) vizsgálatot.
Évente 5000 férfinél diagnosztizálnak prosztatarákot, abból 1500 sajnos halálos kimenetelű. Ne adjunk
esélyt ennek!
November 24-én 10 órától 15 óráig
várjuk a férfiakat nagy szeretettel. Korhatár nincs, de 40 év felett különösen
ajánlott. A vizsgálat érkezési sorrendben történik majd. Ha a vért levették,
15 óráig bármikor vissza lehet jönni az
eredményért.

A PSA (prosztata specifikus antigén) egy olyan fehérje, mely kizárólag
a prosztatában termelődik. A vérből
történő PSA meghatározása segítséget
nyújthat a prosztatarák diagnózisának
megállapításához. A prosztata megbetegedéseinél a PSA szint a normál érték
többszöröse is lehet. Amennyiben a PSA
vizsgálat eredményei emelkedett szintet mutatnak, vagyis a prosztata megbetegedésére utalnak, úgy a meghívott
szakemberek felvilágosítást adnak a köAz ingyenes vizsgálat a Movember
vetkező lépésekről.
Magyarország Egyesület és Csorvás
A PSA mérés tehát nem egyenlő a
Város Önkormányzata együttes tádiagnózis megállapításával, azonban
mogatásával valósul meg.
annak nagyon hasznos elő lépcsője!
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Csorváson

a Művelődési Ház

Színháztermében
Baba- és gyermekruhák, kelengyék, cipők, játékok, hordozók,
babakocsik és egyéb kiegészítők között válogathatsz!
Baba- és gyermekruháBk, kelengyék, cipők, játékok, hordozók,
Vendégünk 10:15-től Nagy Márta hordozási tanácsadó
Jótékonysági adománygyűjtés
a Szegedi Újszülött Életmentő Alapítvány javára
Asztalfoglalás az alábbi elérhetőségeken:
-Védőnői szolgálat:06-66/258-025
-Gombkötő Réka: 06-30/728-43-24
Az asztalfoglalás és a rendezvényre való belépés díjtalan!
Társrendezvényünk az Egészségnap.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!
Támogatóink: HIPP Kft- Hanságliget
Művelődési Ház-Csorvás,
Védőnői Szolgálat-Csorvás

Programajánló
Közeleg a karácsony
Ismét lesz Télapószolgálat, már lehet
jelentkezni a művelődési ház munkatársainál és december 5-én este bekopogtat a Nagyszakállú. A Télapószolgálat
ára: 500 Ft/család.
December 9-e délutánján a szokásos
adventi hangversenyre várja az érdeklődőket a szervező Csorvásiak Baráti
Társasága és Csorvás Város Önkormányzata. A program szervezés alatt, keressék a plakátokon és a Facebookon.

Karácsonyi kézműves vásárra várnak minden érdeklődőt. A vásár december 11-én és 12-én lesz a művelődési
házban. Mindkét nap 9 órától egészen
este fél hatig lehet szebbnél szebb kézműves termékekre szert tenni.
December 21-én 15 órától Mindenki karácsonya a művelődési házban. A
program keretében finom mézeskalácsot sütnek, a gyerekeket játszóház és
műsor várja, és a felnőttek sem fognak
unatkozni. A részletes program később
lesz elérhető.
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Hollandiából Csorvásra - Rob és Ria története
Hosszú évekig a nyári hónapokat
töltötték Csorváson, de három esztendeje már a mi városunkban élnek
és jól érzik itt magukat. Rob és Ria
Vries tengerparthoz közeli holland
otthonukat cserélték le egy csorvási
kis házra. Okkal. És ez az ok a közhiedelemmel ellentétben nem a tengerszint-emelkedés.
Takaros ház, a tágas kert végében diófa, a lábunk alatt kutya motoszkál. Rob
Vries és felesége, Ria tizenöt évvel ezelőtt vásárolt meg egy Széchenyi utcai
házat, azzal a céllal, hogy a nyarakat itt
töltsék. Egy barátjuk ajánlotta Csorvást,
az országot már ismerték, hiszen gyakorlatilag a fél világot bejárták, Magyarországon is megfordultak korábban.
Csorvás és a kies, tágas Alföld megtetszett nekik, így kerültek ide. Három éve
már, hogy Rob nyugdíjba ment egy csokoládégyárból, azóta a tavasz és az ősz is
itt találja a házaspárt, a karácsonyt és az
újévet azonban Hollandiában ünneplik
a családdal közösen, már csak azért is,
mert a tél jóval enyhébb Hollandiában,
mint Magyarországon.
- Még a háziorvosom, Szénási doktor is
azzal viccelt, hogy azért jöttünk Magyarországra, mert itt biztonságban leszünk
a tengertől. A legtöbben azt hiszik, hogy
a hollandok menekülnek az olvadó sarki
jég elől, de ez tévedés - nevet Rob. Az ok
ennél egyszerűbb: az időjárás. Hollandia
esős, szeles, Magyarországon meg már
áprilistól jó az idő, ki lehet ülni a teraszra, lehet nagyokat sétálni, kerékpározni. Itt vannak nagy terek, tágas a vidék,

Hollandia viszont zsúfolt, 17 millió ember él egy körülbelül akkora területen,
mint Dunántúl - sorolja Rob. Az is fontos
szempont, hogy Hollandiában az ingatlan nagyon drága, az emberek többsége
albérletben él, ami szintén nem olcsó, de
még mindig könnyebben elérhető, mint
a saját lakás. Drága maga az élet is, Magyarországon valamivel olcsóbb, bár a
magyar munkabérek elképesztően alacsonyak - csóválja a fejét Rob.
Persze a család, lánya és unokái hiányoznak, de amikor csak tehetik (például a tavaszi születésnapok alkalmával)
hazautaznak egy-két hétre. Hiányzik a
tengerpart is, de kárpótol a tágas tér és a
nyugalom. Rob külön élvezi, hogy sok kis
bolt kínálata közül választhat, Hollandiában ez már nem jellemző. Emellett Riával
nagyokat sétálnak, kerékpároznak, pél-

Ebösszeírás

Az önkormányzat ebrendészeti feladatainak körében ebösszeírást végez.
Augusztusban már személyes megkeresésekkel rögzítették a kutyák adatait, de nem minden kutyagazdit értek el. Az önkormányzat kéri, hogy akinél
ez elmaradt (így például minden külterületi lakos), mielőbb jelentsék be az
általuk tartott ebeket. Ehhez adatlap van a www.csorvas.hu honlapon, de
kérhető a polgármesteri hivatal 5. számú irodájában is. Több kutya tartása
esetén mindegyikről külön adatlapot kell kitölteni, oltási könyv kelleni fog!
A kitöltött adatlap beküldhető a pmh@csorvas.hu e-mail címre, vagy postai úton a polgármesteri hivatal címére (Csorvás, Rákóczi utca 17.), de személyesen is leadható a hivatalban. Az adatszolgáltatás kötelező, elmulasztása állatvédelmi bírság kiszabását vonhatja maga után.

dául ha egy jó bográcsost ennének a
teleki csárdában. Találkozhatunk velük
a nagyszénási és a gyopárosi fürdőben,
vagy a gerendási strandon, de messzebbre is barangolnak az országban. Járnak a
helyi piacra, rendezvényekre (legutóbb
épp a Gazdanapon köszöntünk egymásra), Rob szinte minden focimeccsen ott
van, Ria már magyar ételeket is főz. Azt
mondják: az emberek barátságosak és
segítőkészek, egyre több helybélit ismernek, a magyar nyelvet ugyan meglehetősen nehéznek tartják, de örömmel
próbálkoznak vele, a nyugalom, a csend,
a nagy porta és a saját ház pedig nagyon
fontos számukra.
Ezért is ajánlják holland barátaiknak
Csorvást, remélve, hogy honfitársaik
meglátja a fantáziát a városban, ahogyan
tették ezt ők 15 évvel ezelőtt.

Anyaköny vi
hírek
Megérkezett

Lamper János és Gyöngyösi Anita fia –
Milán
Házasságot kötöttek
Kovács Krisztián és Nagy Katalin
Csábi Mihály Géza és Kómár Kitti
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