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Az óvoda felújítása már célegyenes-
ben, a tervek szerint szeptemberre 
szép mosdók, újraburkolt folyosók, 
csoportszobák várják az óvodásokat, 
teljes lesz így a tavaly energetikailag 
felújított intézmény korszerűsítése. 
A következő feladatok már körvona-
lazódnak, Csorvás ugyanis egy újabb 
pályázaton szerepelt sikerrel: 56 
millió forintból napelemes rendsze-
reket telepíthetnek.

A Terület- és Településfejlesztési Ope-
ratív Program (TOP) keretében össze-
sen 14 Békés megyei projekt kapott zöld 
utat méghozzá közel 1,1 milliárd forint 
értékben. Hamarosan indulhat a pályá-
zatok megvalósítása, köztük a szintén 
nyertes csorvási projekt is. A város ön-
kormányzata 56 millió 134 ezer forint 
pályázati forrásból több önkormányzati 
tulajdonú épületen valósíthat meg nap-
elemes rendszert. 

– A városházára, az iskola István király 
utcai épületére, a tornacsarnokra, a mű-
velődési ház és könyvtár épületére, vala-
mint a focipálya melletti öltöző tetejére 
kerül majd napelemes rendszer. Az al-
ternatív energiaforrás egyrészt olcsóbbá 
teszi a fenntartást, másrészt az alacso-
nyabb szén-dioxid-kibocsátás miatt óvja 
a környezetet – összegezte Baráth Lajos 
polgármester. A pályázattal kapcsolatos 
szerződések megkötése szeptemberben 
várható, ezt követően indulhat el a terve-
zés, majd később a kivitelezés. 

Országosan több száz fejlesztés indul-
hat el a Magyar Falu Program keretében 
– e program kiírásaira az 5000 lélek-
szám alatt települések önkormányzatai 
és egyházközösségek adhattak be pá-
lyázatot.

A Csorvási Evangélikus Egyházközség 
15 millió forintot nyert közösségfejlesz-
tésre, a Nagy Szent Teréz Plébánia közel 
2,4 millió forintot. Elbírálás alatt Csorvás 
Város Önkormányzata pályázata, sikeres 
elbírálás esetén 117 millió forintból va-
lósulhat meg egy új mini bölcsődei cso-
port az óvoda Bocskai utcai telephelyén. 
Az elképzelések szerint az új épület föld-
szintjén egy 8 fős minicsoportot alakíta-
nak annak minden szükséges velejáró-
jával, így például játéktárolóval, gyerek-
fürösztővel. Az emeleten iroda, dolgozói 
öltöző, teakonyha kap helyet. Mindez 
akkor valósulhat meg, ha a város nyer 
ezen a pályázaton, amiben a városvezető 
nagyon bízik, mert a most 24 férőhelyes 
bölcsőde szűkösnek bizonyul.

Energetikai korszerűsítés valósult 

Az intézmények korszerűsítéséért  

ÚjABB NyErTES PáLyázAT

meg tavaly az óvoda mindkét telephe-
lyén, de az idei nyár is mozgalmasra 
sikerült az intézményben. Egy 29 millió 
forintos pályázatnak és az intézmény  
jelentős saját forrásának köszönhető-
en ugyanis kicserélték az intézmény 
elhasználódott padlóburkolatait, sor 
került a vécé és a kézmosó víz- és csa-
tornahálózatának felújítására, a mele-
gítőkonyha is korszerűbb lett, sőt, az 
István király utcai oviban nagyobb lett 
a tálaló, ott falat is bontottak – sorolta 
Baráth Lajos, miközben körbevezetett 
az óvodákban. Munka van még, de szep-
temberre mindennel készen kell lenni, 
és a kicsiket valóban egy szebb és a kor 
kívánalmainak mindenben megfelelő 
környezet várja. 

MK

Baráth Lajos az István király utcai óvodában mutatja, hol tartanak a munkálatok
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Hulladékszállítás
A zöldhulladékot augusztus 30-án 

szállítják el, a szelektív hulladékgyűj-
tőt pedig szeptember 6-án pénteken 
ürítik.

A DArEH Bázis Hulladékgazdálkodá-
si Nonprofit Zrt. ügyfélfogadási rendje 
Csorváson: augusztus  28; szeptember 
11., 25.

Szerdai napokon 9.30-tól 11.45-ig, 
helyszíne: Rákóczi utca 17. Tűzoltó-
ság épületében. Ügyfélszolgálati időn 
kívül az alábbi elérhetőségeken 
kereshető a cég: +36/66/447-150, 
ugyfelszolgalat@grnkft.hu, postai 
úton: 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6., 
személyesen ugyanitt hétfő és szerda: 
8-15 óra között, csütörtök: 7-19 óráig. 

A hulladékszállítási információkról 
és ügyintézésről a www.dareh.hu ol-
dalon tájékozódhat.

Ön vagy szerette sérelmet szen-
vedett pszichiátriai kezelése során? 
Ne hagyja annyiban,vegye fel velünk 
a kapcsolatot!

Állampolgári Bizottság az Emberi 
Jogokért Alapítvány:

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06-1- 342-6355,

06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu

Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan

kezelünk!

Pszichiátriai szerek viselkedési 
problémákra? 

Ha gyermeke „tanulási problémára” 

Több mint kétszázan voltak része-
sei az idei családi napnak az Egye-
sített Szociális Központban, június 
29-én. 

– Ezt a programot hagyományosan 
minden év nyarán megrendezzük, jó al-
kalom a találkozásra, együttlétre, dolgo-
zók, lakók, hozzátartozók jobban meg-
ismerhetik egymást – áll az intézmény 
vezetője, Maczák Istvánné beszámoló-
jában. – Köszönetet mondunk minden 
támogatónknak, aki nélkül rendezvé-
nyünket nem tudnánk ilyen gazdaggá 
tenni. A Csorvási Gazdák zrt. minden 
évben megajándékoz egy sertéssel, amit 
bográcsban főztünk meg pörköltnek és 
ezt szolgáltuk fel ebédre. A dolgozók és 
lakók több produkcióval szórakoztatták 
a jelen lévőket. Ebéd után a vetélkedő 
eredményhirdetése, majd tombolahú-
zás következett. A köszöntőben beszél-
tem a család fontosságáról. 

Településkép védelméről szóló 
9/2018. (VI.1.) önkormányzati rendele-
tet, a településképi kötelezési eljárás.

A polgármester településképi köte-
lezés keretében az önkormányzati ren-
deletben megfogalmazott településképi 
követelmények be nem tartása esetén 
az ingatlan tulajdonosát az építmény, 
építményrész felújítására, átalakításá-
ra, helyrehozatalára vagy elbontására 
kötelezheti. Az eljárás hivatalból, vagy 
kérelemre indul. A településképi köve-
telmények megszegésének jogkövetkez-
ményei: a)figyelmeztetés, b)jogszabály-
sértés megszüntetésére határidő biztosí-
tása, c) településképi kötelezés, valamint 
d) településképi bírság.

Településképi bírság azokban az ese-
tekben szabható ki, ha:
- a településképi bejelentési eljárás kez-

deményezését elmulasztják,
- a bejelentésben vagy döntésben megha-

tározottól eltérő tevékenység végeznek,
- a településképi követelményeket nem 

tartják be,
- a döntést nem hajtják végre.

A településképi bírság felső határa 
1.000.000,- forint, alsó határa 10.000,- 
forint,

(Folytatjuk a rendelet előző lapszámunk-
ban elkezdett ismertetését)

A településkép
védelméről 3.

Együtt voltAk A csAládi nApon

sérElmEk A pszichiátrián

Mert mit is jelent a család? A család 
olyan közösség, amely mindannyiunk 
számára biztonságot nyújt, az a hely 
ahová haza mehetünk, az a hely, ahol 
felnőttünk, amelyből kirepültünk. Amit 
abban a közegben megéltünk, amit lát-
tunk, tanultunk az örökre megmarad 
a szívünkben, életünk végéig vissza-
csengenek gyermekkori családunkban 
elhangzott szavak, mondatok. A csalá-
dunk az, amely megjelenik, ha bajban 
vagyunk, aki ösztönöz, hogy sikeresek 
legyünk, aki híven őrzi a titkainkat.

A legalapvetőbb emberi igényként 
vágyunk megértésre, elfogadásra, sze-
retetre, bensőséges beszélgetésre. 
Örömmel hallgattam egy-egy hozzátar-
tozó köszönő szavait, amivel az otthon 
által nyújtott gondoskodást méltatta, 
és a viszonylagos alacsony térítési dí-
junkat is kiemelte – zárja sorait Maczák 
Istvánné.

vagy „viselkedési rendellenesség” mi-
att pszichiátriai szereket szed, és úgy 
érzi, hogy a gyermek állapota semmit 
sem változott vagy rosszabbodott emi-
att, keresse az Állampolgári Bizott-
ság az Emberi Jogokért Alapítványt. 
Az alapítványtól ingyenes tájékoztató 
kiadvány is kérhető a hiperaktivitás 
témájában.

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355,

06-70-330-5384 
E-mail: info@cchr.hu

Weboldal: www.emberijogok.hu

Minden információt bizalmasan
kezelünk!
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Alig egy hónap, és teljesen felújí-
tott helyen fogadhatja a látogatókat 
a csorvási Hudák Szövőműhely.

A szövőműhelynek helyet adó Szőt-
tes-kúria műemlék jellegű épülete és 
a zöldkörnyezet közel 279 millió fo-
rint vissza nem térítendő pályázati 
forrásból újul meg, ebből a forrásból 

Augusztus elsején elkezdődött a 
tankönyvek kiszállítása: az össze-
sen 13 millió tankönyvet több mint 
négyezer intézménybe szállítják ki 
a hónap végéig.

A csorvási általános iskolában au-
gusztus 29-én 8-17 óráig lesz tankönyv-
osztás, az István király utcai iskola 1-es 
termében. Elsőseink száma: 35.

Szeptember 2-án, hétfőn kezdődik 
a 2019/2020-as tanév és 2020. június 
15-ig tart. Az őszi szünet előtti utolsó ta-
nítási nap október 25. (péntek), a szünet 
utáni első tanítási nap pedig november 
4. (hétfő). 

A téli szünet előtt utoljára december 
20-án (pénteken) kell iskolába menni, az 

első tanítási nap pedig 2020. január 6-a 
(hétfő) lesz.

Szombati munka- és tanítási napokkal 
is számolhatunk: december 7-én és 14-
én szombati munka- és tanítási nap lesz, 
akkor kell majd „ledolgozni” december 
24-ét, keddet, valamint december 27-ét, 
pénteket. 

A gyerekeket nevelő családok már au-
gusztus végén megkapják a szeptember-
ben esedékes családtámogatásokat – ez 
mintegy 1,2 millió családot érint. 

A jogosultak a családi pótlékot, a 
gyermekgondozást segítő ellátást és a 
gyermeknevelési támogatást is kézhez 
kapják, hogy könnyebb legyen az iskola-
kezdés. 

KEZdődIK

egy egész évben nyitva tartó ipari mű-
emlék gépeket működésben bemutató 
szőttes-múzeum kialakítása is megva-
lósul. A beruházásnak köszönhetően 
a Csorvás Népművészetéért Egyesület 
látogatókat fogadhat, valamint rendez-
vényeket, foglalkozásokat és képzése-
ket tarthat, így például ki lehet majd 
próbálni a szövést, varrást, hímzést, 
sőt, tanulni is lehet majd, nem titkolt 
cél jó szövőket kinevelni és ezzel a ha-
gyományokat továbbadni.

Hudák Mariann mesterremek- és 
prima díjas viseletkészítőtől megtud-
tuk, most van a leglátványosabb sza-
kaszban a beruházás, lényegében az 
utolsó simításokat végzik, hogy a szep-
tember 14.-ére kitűzött átadó ünnep-
ségre mindennel elkészüljenek.

EgészségünkrE

Az éltető anyatej
Az Anyatejes táplálás Világnap-

ján, augusztus 1-jén nagy tiszte-
lettel és szeretettel köszöntjük az 
édesanyákat.

1992 óta minden év augusztusában 
világszerte megemlékeznek az anyatejes 
táplálásról. Az Egészségügyi Világszerve-
zet és az UNICEF átfogó programot indí-
tott el a csecsemők egészséges táplálása 
érdekében. A törekvések fő célkitűzése 
az, hogy a világ minden újszülöttje anya-
tejjel nevelődjék. 

Az anyatej a csecsemő enni- és inniva-
lója, a védelmi rendszere a kórokozókkal 
szemben. Minden anyatej egy kicsit más, 
a gyermek személyére szabott, tökéletes, 
élő folyadék, az anya testének és gon-
doskodásának, szeretetének csodálatos 
kifejeződése. A szoptatás több egyszerű 
táplálásnál: semmivel sem összehason-
lítható testi és lelki kapcsolat az édes-
anya és gyermeke között. A szoptatás 
nehéz, az anyai szervezetet igénybe vevő 
feladat, de az anyaság egyik legbensősé-
gesebb időszaka. Akinek a sors megadja 
az anyatejes táplálás lehetőségét, ne sza-
lassza el, mert mással soha nem pótolha-
tó élményben lesz része.

Kérjük az édesapákat, a családokat és a 
barátokat, hogy ünnepeljék, köszöntsék, 
segítsék és támogassák velünk együtt a 
szoptató anyákat.

„Jaj, de hideg és ijesztő ez a világ!/ Pici, 
riadt szívvel az újszülött így kiált./ Me-
legségre, lágyságra és szívdobbanásra 
vágyik,/ Kétségbeesve keresi: hol a leg-
fontosabb Másik?/ Kicsi szíve gyorsan 
ver és ijedt,/ Miért kell rögtön tapasztal-
ni ilyet?/ Édesanyja keblén megérzi a he-
lyét,/ Szíve szerint el sem venné onnan 
többé a fejét./ Szép lassan megnyugszik, 
átéli a csodát,/ Már nem is olyan ijesztő a 
világ!”/    (Dobiné Olasz-Papp Nóra)

Védőnői Szolgálat

Szeptemberre kéSz a SzőtteS-kúria

Fotó: MTI/Máthé Zoltán
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A Csorvási Roma Önkormány-
zat július 20-án rendezte meg a 
Csorvási Roma Nemzetiségi Kultu-
rális Napot. 

A rendezvényre egész Békés megyé-
ből érkeztek meghívott vendégek, és 
érdeklődők. A helyszín a művelődési 
ház színházterme volt, a mintegy 200 
fő vendéget Lukács Kálmán a Csorvási 
roma Önkormányzat elnöke köszön-
tötte és elmondta, hogy örül annak, 
hogy immár harmadik alkalommal 
sikerül egy ilyen, megyei szinten is 
számon tartott rendezvényt megszer-
vezni. Baráth Lajos, Csorvás polgár-
mestere a település nevében üdvözöl-
te a vendégeket, majd Farkas László a 
Fiatal romák Országos Szövetségének 
elnöke tartott egy hosszabb előadást a 
romák helyzetének javításáról, a felzár-
kózásról, és az integrációról. Az ehhez 
vezető út bemutatása során kiemelte 
a tanulást, a munkát és az emberi kör-
nyezetről való gondoskodást. Konkrét 
modellt - a tiszaburai önkormányzatot 
- is bemutatott, mint lehetséges példát. 
Mindezek után Horváth Sándorné, a 
Fiatal romák Országos Szövetségének 
Békés megyei elnöke vette át a szót, és 
néhány köszöntő mondat után a kultu-
rális műsort konferálta fel. Elsőként a 

Mezőkovácsházi MACIKA Tánccsoport 
lépett fel, akik egy zenés életképet mu-
tattak be roma tánccal koreografálva. 
Majd a Pécskai (románia) Búzavirág 
Tánccsoport lépett a színpadra, és ki-
fejezetten cigány táncokat mutattak be 
nagy sikerrel. Végül, mint a vendéglá-
tó település fellépő csoportja adta elő 
népdal-csokrát a Nefelejcs Népdalkör, 
méltó módon képviselve Csorvás nép-
zenei életét. A műsort követően a roma 
önkormányzat roma ízlés szerint elké-
szítette töltött káposztával látott ven-
dégül mindenkit. A rendezvényt zenés-

táncos kikapcsolódás zárta le a kora 
délutáni órákban.

A Csorvási roma Önkormányzat ve-
zetőiként bízunk abban, hogy kellemes 
kikapcsolódást biztosítottunk a vendé-
geink részére, és reméljük, hogy ezzel a 
rendezvényünkkel a jövőben is színesí-
teni tudjuk a város kulturális életét.

Köszönjük a segítséget a támogató-
inknak: Csorvás Város Önkormányza-
ta, Csorvási Szolgáltató Nonprofit Kft., 
„Csorvási Gazdák” zrt.

Lukács Kálmánné elnökhelyettes

RomA kultuRáliS NAp - HARmAdJáRA

Színpadon a Pécskai Búzavirág Tánccsoport

Könyvtárosként naponta tapasztalom, hogy egy-
re nehezebb a mai gyerekek figyelmét a könyvekre 
irányítani, egyre kevesebb gyerek válik olvasóvá. 
Éppen ezért a csorvási Bartók Béla Városi és Isko-
lai Könyvtár a nyári olvasótáborok szervezésével 
is a könyvek irányába szeretné fordítani a gyerme-
kek figyelmét, érdeklődését. 

Ebben az évben a tábort ismerkedős és csapatépítő 
játékokkal kezdtük, amelyek a hét folyamán nagy ked-
vencek lettek a gyermekek körében. Irodalmi foglalko-
zásaink során elkalandoztunk a mesék birodalmába 
egy vetélkedő keretében, valamint egy kis nyelvi fejtö-
rő is próbára tette elménket. A táborlakók gyakorolták 
a könyvtár helyes használatát, majd tesztelhették tu-
dásukat a könyvtárhasználati kvíz kitöltésével.

A vetélkedőben részt vevő csapatok jutalma sem ma-
radt el. Ellátogattunk a békéscsabai Munkácsy Mihály 
Múzeumba, ahol a tárlatvezetés után múzeumpedagó-
giai foglalkozáson vehettünk részt. 

A hét záró napján a gyulai Steigervald tanyára kirándul-
tunk, ahol megismerkedtünk a tanyasi élettel. A tanya-
múzeum védetté nyilvánított gyűjteménye betekintést 
nyújtott a 20. század fordulóján élő parasztok életébe és 
termelési kultúrájába. Egy kis lovaglás, sétakocsikázás, 
az őshonos- és kisállatok, a természetvédelmi terület sa-
játos növény és állatvilága, valamint a rendelkezésre álló 
szabadidős lehetőségek sokszínű programot kínáltak egy 
élménydús kiránduláshoz. 

A kézműveskedés sem maradhatott el: zselégyertyát 
készítettünk, táskát díszítettünk textilfestéssel, valamint 
szalvétatechnikával dolgoztunk. Mansa Emese jóvoltából 
gyönyörű hennafestést kaptak a gyermekek emlékül. 
Mozgalmasan telt el a hét, sok nevetéssel, játékkal.

Nagyon hamar eljött a búcsúzás pillanata, de vigasztal 
minket, hogy jövőre újra találkozunk!

Dani Anita könyvtáros

Olvasótábor a 21. században
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júliusban vajdasági testvértelepülé-
sünk, Zenta-Felsőhegy arató- és főző-
versenyre hívta Csorvás delegációját. A 
helyi művelődési ház színpadán kultu-
rális műsor szórakoztatta a közönséget, 
énekkarok és zenekarok is felléptek a 
rendezvényen. Az aratóversenyre 27 
csapat jelentkezett, Csorvás is képvisel-
tette magát. A csapat tagjai: joó Gábor, 
Varga Alex, Hrnjcsár zsolt, akik ha nem 
is értek el dobogós helyezést, de igen jó 
eredménnyel zártak, méltón képviselve 
városunkat. Mezítlábas tarlófutás és sze-
kértolás is színesítette a versenyt, mind-
két versenyszám erőt és kitartást kíván. 
A főzőcsapatok száma 54 volt, ezért is 
nagyszerű eredmény, hogy bográcsos 
ételek kategóriájában Araczki Tibor bi-
zonyult a legjobbnak, velős csülökpör-
költjével hozta el az első helyezést. Fotó: Szente Károly

Ritkán találkozni ennyire elszánt, 
sőt vakmerő emberrel. Szinte lét-
eleme, hogy feszegesse a határokat. 
Minden féle határokat, de leginkább 
a sajátjait. danyik tibor természet-
védelmi mérnök, doktori fokoza-
tának megszerzése most egy kicsit 
parkolópályán, de nem sok hiányzik 
a befejezéshez. 

Illusztrátora és írója is több szak-
mai kiadványnak. Többek között társ-
szerzője a Magyarország szitakötőinek 
kézikönyve című határozókönyvnek. 
Szakmai sikereként számolhatja el több 
konferencia alapításában való részvé-
telét, maga is hozzájárult egyes fajok 
tudományos leírásához. ám nyughatat-
lan természete rendre megakadályozta, 
hogy ígéretes szakmai karriert fusson 
be. A hivatali lét, a bürokrácia kedvét 
szegte. A napi rutin talán a legnagyobb 
ellensége: tanítás, egy adott faj felmé-
rése, kutatás, illusztráció készítése – ez 
mind olyan feladat, amit szeret, de az át-
lagos dolgok mellett az üresség beszivá-
rog az életébe, és mindig az ismeretlen 
felé hajtja.

Közösségi oldalán egyik legfrissebb 
bejegyzése egy szelfi alatt, egy vallomás-
sal felér: „Egyszer. Mindig csak egyszer. 
Mindig először, mindig utoljára. Nem a 
törvényt keresni. Szabadnak lenni. Nem 
alkalmazkodni. Elhatározni. Nem a meg-
szokás. A váratlan. A kaland. A veszély. A 

kockázat. A bátorság... a küszöbön állni. 
Folytonos átlépésben lenni. Élve meg-
halni, vagy meghalva élni. Aki ezt elérte, 
szabad. És ha szabad, belátja, hogy nem 
érdemes mást, csak a legtöbbet!

A fotón nagy hegyek (5600 m!): a Ka-
ukázusban fordult meg, Grúzia hegyei 
kínálta kihívásokkal küzdött meg. De 
járt már Izlandon, Albániában, Azer-
bajdzsánban. Tíz évig motokrosszozott, 
búvárkodik, ejtőernyőzik, kipróbálta a 
bikarodeót… Spirituális megfontolások-
ból megjárta az El Caminot, hogy meg-
tudja: ki is ő valójában. Tudja, hogy ez 
az életmód, ez a munkamánia és telje-
sítménykényszer nem kedvez a párkap-
csolatoknak. 

– Nem lenne jobb könnyebben élni?
– Akkor az nem én lennék. Nem tud-

nék a tükörbe nézni.
– Sokan gondolhatják: miből telik egy 

ilyen világutazós életre? 
– Mondhatom, funkcionálisan élek. Ha 

Nem érdemes mást, csak a legtöbbet

danyik tibor nagy lépés előtt
kell, száraz kenyéren élek egy hónapig, 
nagyon sok konzervet eszünk. Szinte 
nomád életmód mellett annyiból kijön 
egy háromhetes expedíció, mint amit 
más 3 nap alatt elkölt a Balatonnál.

– Mintha mindig a bajt keresné.
– Szeretem tudni, hogy meddig me-

hetek el. Amikor a fizikai és lelki meg-
próbáltatások miatt a porban fekszem, 
de tudom, hogy fel kell állni, és folytat-
ni, kíváncsi vagyok, hogy kibírom-e. Az 
első motocross balesetemnél éreztem, 
hogy az embernek egy kicsit meg kell 
halnia, hogy érezze: él. Gyakran voltam 
ilyen helyzetekben.

– Szerencsés, ezek szerint.
– Igen, szokták mondani, hogy nálam 

fel van adva a hirdetés: őrangyal keres-
tetik, mert az előző felmondott a sok 
meló miatt.

Napjainkban Danyik Tibor életét egy 
cél irányítja: belépni a Honvédséghez, a 
Különleges Műveleti Zászlóaljba. A fel-
készüléshez pedig minden lehetőséget 
megragad. Többek között májusban az 
amerikai különleges erők egyik kivá-
lasztó próbáját, az Elite Challange-et 
teljesítette, amely az egyik legkemé-
nyebb terheléses képzés, amelyen civil 
ember részt vehet.

Hosszú távú terveiben a természetvé-
delmet igazán veszélyes környezetben 
űzné: Afrikában lenne természetvédelmi 
őr. – Nem egy életbiztosítás, de hatékony 
– mondja. De ez már egy új történet… 

Tartson ki a szerencséje, azt kívá-
nom!

B. Imre Julianna
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FElhívás 
az 50., 55., 60. vagy 65. éves

házassági évfordulójukat
2019-ben ünneplő

csorvási házaspárok részére

Csorvás Város Önkormányzata 
és a Csorvásiak Baráti Társasága 
hagyományt teremtett azzal, hogy 
már évek óta megkülönböztetett 
tisztelettel, ünnepélyes keretek 
között köszönti azokat a házaspá-
rokat, akik Csorváson élnek, és az 
adott naptári évben ünneplik a há-
zasságkötésük 50., 55., 60. vagy 65. 
éves évfordulóját.

A köszöntésre 2019-ben is sor ke-
rül, ezért tisztelettel hívjuk és vár-
juk augusztus 18-án, vasárnap 11 
órakor a Csorvási Polgármesteri 
Hivatal házasságkötő termében tar-
tandó ünnepségre azokat a csorvási 
házaspárokat, akiknek házasságkö-
tése 2019-ben az 50., 55., 60. vagy 
65. éves jubileumát éli, és ebből az 
alkalomból szívesen ünnepelnének 
velünk együtt.

Szeretnénk, de nem tudunk min-
denkinek személyre szóló meghívót 
kézbesíteni, mivel hivatalos tudomá-
sunk csak a Csorváson házasságot 
kötött párokról van. Szándékunk 
szerint azonban, megkülönbözte-
tés nélkül, ugyanolyan tisztelettel 
és szeretettel kívánunk köszönteni 
minden érintett csorvási házaspárt, 
függetlenül attól, hogy Csorváson, 
vagy máshol kötöttek házasságot. 
Ezért tisztelettel megkérjük a jelzett 
évfordulók valamelyikével érintet-
teket, hogy jelezzék az ünnepségen 
való részvételi szándékukat. A je-
lentkezéseket a Csorvási Polgár-
mesteri Hivatalban Kovácsné Babar 
Ibolya anyakönyvvezető várja sze-
mélyesen, vagy telefonon a 66/258-
001/3608-as mellékszámon.

Ünnepeljünk étellel, itallal terített 
asztal mellett közösen, idézzük fel a 
múlt szép emlékeit, beszélgessünk a 
jelenről és a jövőről!

Csorvás Város Önkormányzata és 
Csorvásiak Baráti Társasága

ősszel választunk
október 13-ra tűzték ki az önkor-

mányzati választásokat – ősszel a 
rendszerváltoztatás óta nyolcadik al-
kalommal nyílik lehetőségünk arra, 
hogy önkormányzatainkról döntsünk.

Ugyanezen a napon lesz a nemzetisé-
gi önkormányzati képviselők választá-
sa is - a voksolásra a választópolgárok 
szeptember 27-éig vetethetik magukat 
fel a nemzetiségi névjegyzékbe, aki ezt 
nem teszi meg, nem szavazhat, és nem 
is indulhat jelöltként. Augusztus elején 
megkezdték az önkormányzati választás 
értesítőinek kézbesítését is. A mintegy 8 
millió választópolgár legkésőbb augusz-

tus 23-áig megkapja a küldeményt, ami 
tájékoztatja a szavazati joggal bírókat 
arról, hogy benne vannak a helyi önkor-
mányzati képviselők és polgármesterek 
választásának névjegyzékben, és hogy 
melyik szavazókörben élhetnek válasz-
tójogukkal. A szavazásra a választópol-
gárnak a lakcímkártyáját kell elvinnie, 
továbbá igazolnia kell személyazonos-
ságát érvényes személyazonosító igazol-
vánnyal, útlevéllel vagy jogosítvánnyal.
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Szlovák nap
A Csorvási Szlovák Önkormányzat szeretettel meghívja Önt a

18. CSoRváSi Szlovák NApRA.
PROGRAM:

augusztus 23. péntek
- Polgármesteri hivatal, 16.00 Csorvási és diószegi képviselők ünnepélyes 

ülése. A két város közötti kölcsönös együttműködésről és barátságról szó-
ló 20 éves megállapodás értékelése és jóváhagyása.

- 19.00 Baráti beszélgetés - Hérics Szálló konferencia terme

augusztus 24. szombat
- Szlovák Emlékház (Bajcsy-zsilinszky E. u. 25.), 10 óra az állandó szlovák 

néprajzi gyűjtemény megnyitása
- Evangélikus templom, 14.30 szlovák - magyar istentisztelet
- Művelődési ház: 16 órától köszöntők, majd szlovák kulturális csoportok fel-

lépése, végül vacsora, bál és zene

Augusztus végén adják át a most el-
készült Szlovák Emlékházat – a Baj-
csy-zsilinszky 25.sz alatti épület és a 
benne található néprajzi gyűjtemény 
Csorvás 100 évvel ezelőtti életét idé-
zi és őrzi. A Csorvási Szlovák Nemze-
tiségi Önkormányzat 10 millió forint 
pályázati forrásból hozhatta létre az 
emlékházat, és ebben segítő kezet 
nyújtott Csorvás Város Önkormány-
zata, valamint több helyi szakember.

Csorvást 1854-ben telepítették be, 
akkor még jóval kisebb volt a község te-
rülete, mint most a városé. Bő harminc 
évvel később vásárolta meg a község azt 
a területet, amin egykor reök-birtok 
volt. A területet 1-2 holdas telkekre osz-
tották fel, ide települtek be a szlovákok 
és kezdtek új életet. Ma ez utca Bajcsy-
zsilinszky Endre nevét viseli, és már ak-
kor is a vasútállomáshoz vezetett, épp, 
mint most, de a hasonlóság itt véget is 
ér: az utcakép teljesen megváltozott, 
az akkori házakból már csak három áll, 
egyik, az eredeti állapotokat leginkább 
megőrző, a századfordulón épült házból 
lett az emlékház. 

Dohányos András alpolgármester, 
helytörténész kalauzolt körbe az emlék-
házban, annak mindhárom helyiségé-
ben. Belépve a hátsó, kicsi szobába máris 
az első világháború idején, illetve az azt 
követő időszakban járunk, a berendezés 
az 1910-es, 1920-as éveket idézi, a szoba 
lakója a tematika szerint a férjét az első 
világháború idején elvesztő idősebb asz-
szony. A rokka, a varrókészlet, a préselt 
vaskanalak, a monarchia jelzését viselő 
edények és valamennyi tárgy a korabeli 
múltat idézi, legtöbbjük a Sajben család 
hagyatéka. A konyha következik: benéz-
hetünk a fiókokba, megtudjuk, hogy a 
kemence ma is működik, és rácsodál-
kozhatunk a vajkészítés eszközeire. Az 
első szobában sorakozó bútorok nagy 
része a Cselovszki család tulajdonából 
került ki. A polcokon csorvási családok 
fotói a múlt század elejéről. Varrógép, 
szőttesek, ruhaneműk, dokumentu-
mok, az ágy mellett eredeti katonaláda, 
a múlt egy-egy apró darabja mind, és 
valamennyi helyiek felajánlása – tudtuk 
meg Dohányos Andrástól.

A 10 millió forint pályázati forrás nem 
csupán a ház megvásárlását és felújítá-
sát fedezte, hanem a mellette található 
ingatlan (volt Fabisz bolt) megvételét 
is, ebből közösségi helyet szeretnének 
majd létrehozni, de ez egy újabb sikeres 
pályázat függvénye.

A felújítás, az emlékház kialakítása 
minden pályázati forintot felemésztett, 
így tehát az összefogásra valóban nagy 

Pályázati forrásból és összefogásból

Elkészült A szlovák Emlékház

szükség volt: a helyi mesterek munká-
jukkal járultak hozzá a sikerhez, a vá-
rosi önkormányzat minden segítséget 
biztosított, közmunkásaink is sokat 
dolgoztak.

Az eredmény önmagáért beszél, s er-
ről minden érdeklődő meggyőződhet 
az augusztus 24-ei átadó ünnepségen, 
mely 10 órakor kezdődik a helyszínen. 

Mk

Dohányos András mutatja a gyűjteményt és azt is elmondta, a Szlovák Emlékház 
látogatható lesz, minden érdeklődőt várnak
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ANyAKÖNyVI HíREK

Eltávoztak közülünk

Szluka jánosné 91 év
Szilágyi Ferencné 76 év
Kovács jános 80 év
jankai Mátyásné 72 év
Szabados zoltán 59 év
Kerekes István 71 év
László jános 85 év
Tóth Mihályné 80 év 

Július utolsó napjaiban a csorvási 
Rudolf majori kastélyban a már 
megszokott módon az alkotásé volt 
a főszerep. 

A Körös-Vidéki Képzőművészeti 
Egyesület tagjai vették birtokba a va-
dászkastély különböző tereit és stílu-
sok sokaságát fölvonultatva kamatoz-
tatták alkotói kedvüket. Az alkotótá-
bor idején több csorvási közösség is 
meghívót kapott, hogy betekintsenek a 
munkába, sőt egy-egy délelőttre közös 
alkotásra is lehetőség nyílt. Így többen 
üveg ékszerekkel gazdagodtak, ame-
lyet maguk készítettek el, és az agya-
gozás csínját-bínját is kipróbálhatták.

Az idei év nagy sikere egy nyertes 
pályázat, 1 millió 800 ezer forintot 
nyertek, amely összeg nagy részéből 
régi vágyuk válik valóra.

Keliger Béláné egyesületi elnök el-
mondta: kemencét tudtak vásárolni, 
amelyre nagy szükségük van mind a 
kerámia, mind az üveg, vagy tűzzo-

mánc kiégetésekor. Az eddigi táborok-
ban a munkát az iskola nagyon régi ke-
mencéje segítette, jövőre már az újban 
égetik ki az alkotásokat. Szintén új ko-
rongozó várja a tagokat és érdeklődő-
ket jövőre. A fennmaradó összeg az idei 
tábor költségeit fedezte.

Az alkotó közösség 2004 óta műkö-
dik egyesületi formában, az eredője 
az a főiskola volt, ahol egy időben ta-
nultak többen is. Így a Körös vidékiek 
mellett többen az ország más pontjai-
ról jönnek, sőt, a szálak Arad megyébe 
is elvezetnek. Éves szinten a táboron 
kívül 2-3 hosszú hétvégén találkoznak 
alkotói összejöveteleken.

Legközelebb a tagok augusztus 18-
án Szabadkígyóson a kastélynapok ke-
retében állítanak ki. Csorváson pedig 
az ősz folyamán, a Csorvásiak Baráti 
Társasága meghívására kapnak lehe-
tőséget alkotásaikat a nagyközönség 
elé tárni.

BIj

Alkotók tábora,
nyitott kapukkal


