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Tiszteletadás a fejedelem előtt

R ÁKÓCZI-Szobrot avattak

A fejedelem szobra a parkban kapott helyett
II. Rákóczi Ferenc fejedelem
magas talapzatán elhelyezett
mellszobrát avatták fel augusztus 8-án a város fő terén.
A Túri Török Tibor által készített alkotás felállítását a Rákóczi
Szövetség támogatta. A szövetség
elnöke, Csáky Csongor, Herczeg
Tamás országgyűlési képviselő
és Baráth Lajos polgármester
leplezte le a szobrot, míg áldást
Zsíros András evangélikus lelkész mondott, zenélt a fúvószenekar.

Államférfi, szabadságharcos,
hadvezér, fejedelem és egy mélyen hívő katolikus, hazáját szerető és annak népéért, jövőjéért
felelősséget vállaló főúr, ő volt
II. Rákóczi Ferenc – emelete
ki Csáky Csongor, a szövetség
elnöke ünnepi köszöntőjében.
– Soha nem merült fel a XX. század legsötétebb éveiben, hogy
nevét munkásságát száműzni kellene a tankönyvekből. A
Rákóczi Szövetség több mint
három évtizede az ő nevében

fogott össze a kárpát-medencei
magyarság megmaradásáért. II.
Rákóczi Ferenc szellemében azt
kívánom, hogy maradjunk hűek
hazánkhoz, Istenhez és bízzunk
abban az üzenetben, amit a fejedelem ránk hagyott: „Az igaz
ügyet nem hagyja el az Isten!” –
fogalmazott az elnök.
Herczeg Tamás országgyűlési
képviselő a Rákóczi Szövetség
tevékenységét méltatta, rámutatva, hogy a szövetség középpontjában a külhoni magyar

családok magyar nyelvű iskolaválasztásának előmozdítása
áll. A szövetség mára a magyar
összetartozásért, a magyar egységért dolgozó legnagyobb ifjúsági szervezetté vált, amely a
Kárpát-medencében ötszáznál
több helyi szervezettel, harmincezer taggal és háromszáz
középiskolában működő helyi
szervezettel rendelkezik.
A város polgármestere,
Baráth Lajos elmondta, Csorvás
korábbi vezetői húsz évvel ezelőtt három külhoni településsel, Diószeggel, Uzonnal és
Felsőheggyel kötöttek testvérvárosi kapcsolatot, a nemzeti
összetartozást erősítve, s e lépés egyezik a Rákóczi Szövetség célkitűzéseivel. – A szobrot
a korábbi vezetés céljainak is
megfelelve a Rákóczi utcán állítottuk fel – mondta a városvezető. Baráth Lajos köszönetet
mondott Takács Ferencnek, a
Rákóczi Szövetség alapítójának,
valamint a szobor környékét
elrendező
közfoglalkoztatottaknak, és a talapzatot elkészítő
kőművesnek Móri Tamásnak, és
a talapzathoz követ adományozó Baráth Róbertnek.
Az
ünnepség
keretében
Bereczki Bianka versmondó elszavalta Petőfi Sándor: Rákóczi
című versét.

Balaton-átúszás csorvási nevezőkkel

Ebben az évben – a rendkívüli helyzet végett fokozott
biztonsági és egészségügyi
intézkedések mellett – rendezték meg a 38. Balatonátúszó versenyt Révfülöp és
Balatonboglár között augusztus 1-jén.
Kizárólag előnevezéssel vehettek részt a versenyzők az
5,2 km-es távon és a féltávon is.
Idén rendhagyó módon féltáv
leúszására is lehetőség volt, így
segítve azoknak, akik nem tudtak kellően felkészülni erre a
nem kis megmérettetésre.
A tízezres számot megközelítő nevezői listán csorvásiak
is szerepeltek: ifj. Béres József,
Molnár László István, Samu Péter – mindhárman a teljes távot
bevállalva.
Folytatás a 3. oldalon

www.csorvas.hu

A 38. Lidl Balaton-átúszás résztvevői célba érnek Balatonboglárnál
augusztus 1-jén. Fotó: MTI/Varga György

Betakarítási helyzetkép
Csorváson
A Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara Békés Megyei Igazgatósága MTI-nek elküldött
adatai szerint a megyében
őszi árpát 23 ezer 722 hektáron vetettek, 23 ezer 650
hektárról 122 ezer 980 tonna termést takarítottak be.
Őszi búzát 88 ezer 790 hektárról tudtak betakarítani
(vetve 89 ezer 181 hektáron
volt), a megyei termésátlag
4,4 tonna lett; csaknem 391
ezer tonnát arattak le. Őszi
káposztarepcét 17 ezer 868
hektáron vetettek, a teljes
területen - 2,3 tonnás megyei átlagtermés mellett 41 ezer 096 tonna termett.
Tritikáléból - 3 ezer 402
hektáron - 13 ezer 268 tonna lett, rozst 149 hektáron
vetettek, abból 566 tonnát
tudtak beraktározni.
Idén is az időjárás tűnik a
főszereplőnek a gazdák életében. Lássunk két helyi értékelést a témában.
– Nagyon ellentmondásos
évünk van az időjárás szempontjából – kezdte az értékelést
Kelemen Mihály, a Csorvási
Gazdák Zrt. igazgatóságának
elnöke. – Április, május szinte
csapadék nélkül telt el, utána
elég jelentős mennyiség hullott, ebből eredően a kapásaink, a kukorica és a napraforgó
szépnek mutatkoznak, a többi
növényünk változatos képet
mutat. A betakarítás sorrendjében, mondhatom, hogy az
árpa sikeres növénynek számít
a mi gazdaságunkban, mintegy
300 hektáron az összátlag 6,8
t/ha lett, 5 és fél tonnától a 7
és fél tonnáig hektárra vetítve
minden érték mutatkozott.
A többi növénnyel ennyire
nem tudunk elégedettek lenni,
és az okát sem tudjuk az eltérő
értékeknek, hiszen mindenütt
a megfelelő technológiát igyekeztünk alkalmazni. Az is igaz,
hogy a pillanatnyi csapadék
helyzet, az elővetemény hatása
nagyban tudja befolyásolni a
hozamot. A repce (330 ha) hektárra vetítve a 2,7 tonnás átlaga nem tekinthető a legjobbnak, ezt a növényt nem kímélte
a vihar, ill. a jég sem.
Folytatás a 2. oldalon 
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Kerékpáros fejlesztések a megyében

Betakarítási helyzetkép Csorváson

Mintegy 2,3 milliárd forintból elkezdődik a Wenckheim
turisztikai kerékpárút kialakítása Békés megye székhelyén és környékén a Modern
városok program részeként.
A Wenckheim-kerékpárút Békéscsaba belvárosát érintve ös�szeköti a szabadkígyósi, gerlai,
pósteleki és – az M44-es gyorsforgalmi út szervízútján keresztül – a gyulai HarruckernWenckheim-Almássy kastélyokat,
és növeli a térség kerékpáros
turisztikai forgalmát – adta hírül
az MTI. Az útvonal bejárásával
az építészeti hagyaték mellett

a Munkácsy-negyed és a békéscsabai bányatavak gazdag
madárvilága is megtekinthető
lesz, utóbbi helyen madárles
is épül. A pósteleki kastélyrom
elé kronoszkópot telepítenek,
amely megmutatja, hogyan nézett ki az épület homlokzata
fénykorában. A teljes útvonalon
pihenőhelyeket és úgynevezett
„pumpapontokat” alakítanak ki.
Több mint tíz kilométernyi kerékpárút építését heteken belül
elkezdi a kivitelező Hódút Kft.,
a szabadkígyósi szakaszhoz
azonban egymilliárd forintot
meghaladó forráskiegészítésre
van szükség.

Közmeghallgatás

Az időjárás idén is meghatározta a gazdák munkáját
Folytatás az első oldalról
Ma kedvező feltételek mellett
4-5 t/ha termést is tud produkálni ez a kultúra.
A búzában a durumbúza (100
ha) hozta a legkisebb sikert, a
3,5 tonnás hozam és a nem túl
jó minőség miatt hiába volt jó
az értékesítési ár, a tavalyihoz
hasonló eredményt produkált.
Az őszibúzában (930 ha) a 4
tonnás és 6,5 tonnás értékek
adták az 5 tonnás átlaghozamot, ami a jelenlegi termelési körülmények között nem
tekinthető világbajnok ered-

ménynek, bár egy kicsivel jobb
a tavalyinál.
A minőség az átlaghoz képest gyengébbnek mondható,
de szerencsére van a malmok
részéről vásárlási szándék.

Az olajretek ígéretesnek mutatkozik, mire a lap megjelenik, végzünk a betakarítással.
Az állattenyésztésben relatíve
jó pozícióban vagyunk, nem
csökkentek a felvásárlási árak,
bízunk benne, hogy idén eredményes lesz az ágazat – zárta a
körképet Kelemen Mihály.

Edison klub: camera obscura-tól
a filmforgatásig

Ahogy korábban hírt adtunk
róla, a Gulyás Mihály Iskolai
és Művészeti Alapítvány pályázatot nyújtott be az Emberi
Erőforrás Minisztérium által,
a Nemzeti Tehetség Program
keretében meghirdetett tehetséggondozó
pályázatra.
Az NTP-MTTD-19 kódszámú,
Földön-vízen-levegőben című
pályázatot Murvai József, az
Edison Klub vezetője és Kecskés Beáta tehetséggondozó szakos tanárnő írták. A program
megvalósítására 1 millió 1 ezer
forint támogatást ítéltek meg.
Pályázatunk programelemei
között szerepelt egy utánfutó készítése az elektromos autónkhoz
a csorvási Mechanitec Kft.-nél
Fruzsa Mihály termelési vezető irányításával. Az utánfutóval
most már teherszállításra is alkalmas a járművünk. Ez úton is
köszönetet mondunk Fruzsa
Mihálynak és a Mechanitec Kft.
dolgozóinak. Diákjaink drónokat
szereltek össze és megtanulták
irányítani a repülő eszközöket. A
Leszkó család egy kamerás drónt

ajándékozott nekünk, ezúton is
köszönjük támogatásukat.
Nagy István szentesi fotóművész irányításával camera
obscura-t készítettünk. A kezdetleges készülékkel fényképeztünk és a képeket elő is hívtuk.
A camera obscura egy papírdoboz, amely a fényt csak egy kis
lyukon engedi be. Fotópapírra
fényképezünk vele. A negatív
képeket fotó szerkesztővel alakítjuk pozitív képpé. Különleges
hangulatú képek készíthetők a
hosszú expozíciós idő alatt.
Prorok András modellező
szakkörvezető a távirányítható
repülőgépek
összeszerelését
mutatta be nekünk. A repülőgépek törzsének összeragasztása
után a vezérlő elemeket kellett
elhelyezni, az akkumulátorok
helyét kialakítani. Egy repülőgép már öszekapcsolható a 6
csatornás távirányítóval, és a diákok szimulátorral gyakorolják
a repülést és leszállást. Ebben
a munkában segítségünkre volt
Kukla Zsolt elektroműszerész is.
Csoportunk tagjai már tudják

Fotó: Gombkötő Réka
Gelegonya József vállalkozó, a GELEGONYA-FARM Kft.
ügyvezetője: – A természet
újabb nehéz kihívások elé állította a gazdákat. Az őszi búza és
az őszi káposztarepce egyaránt
jól teleltek ki és a kora tavaszi
növekedésük is bizalomra adott
okot. Sajnos az aszályos tavasz
meghozta eredményét és ezáltal
a termésmennyiségek közepesek lettek. Az utóbbi időben az
erősen csapadékos időjárás sokat rontott a búza minőségén és
nagyban megnehezítette a betakarítást is. Jelenleg a napraforgó
és a kukorica ígéretesnek tűnik.

A Csorvási Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete
2020. augusztus 18-án (kedden), 16.30 órai kezdettel
közmeghallgatást tart.
A közmeghallgatás helye: a
Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme (5920 Csorvás, Rákóczi u. 17.)
A közmeghallgatás keretében
Gyimesiné Hugyik Erzsébet, a
Csorvási Szlovák Önkormányzat
Képviselő-testületének
elnöke tájékoztatást tart a Csorvási
Szlovák Közösségi Ház folyamatban lévő felújításáról.

A közmeghallgatáson megjelentek a Csorvási Szlovák Önkormányzatot és a helyi szlovákságot érintő bármely témakörben
feltehetnek közérdekű kérdést,
illetve javaslattal is élhetnek.
Írásban is benyújthatók a kérdések, javaslatok, legkésőbb 2020.
augusztus 14-éig Gyimesiné
Hugyik Erzsébet elnöknek címezve a Polgármesteri Hivatalhoz (5920 Csorvás, Rákóczi u.
17.), vagy elektronikusan megküldve a pmh@csorvas.hu e-mail
címre.
Gyimesiné Hugyik Erzsébet elnök

Hulladékszállítás

Augusztus 27-e (csütörtök) szelektív hulladékelszállítási nap,
28-a (péntek) pedig zöldhulladék nap.
Ügyfélfogadás a polgármesteri hivatal épületében: 9.30-tól
11.45-ig augusztus 26-án, szeptember 9-én, 23-án.
A DAREH elérhetőségei: 5600 Békéscsaba, Kinizsi u 4-6, telefon + 36-66/447-150, e-mail: ugyfelszolgalat@grnkft.hu, honlap: www.dareh.hu

Hegyi Gábor az egyik szervomotort ragasztja
programozni a micro:bit paneleket, amelyekből 10 darabot már
a pályázat támogatási keretéből
megvásároltunk. A Lego robot
mellett ezekkel az eszközökkel
tovább mélyíthetik programozási ismereteiket iskolánk diákjai
is. Az elmúlt évben vásároltuk
a 3D nyomtatónkat, amelyet a
COOP Áruházban is bemutat-

tunk. Három napos szaktáborunkat az iskolában tartjuk. Itt
készítjük el vízi járművünket,
amelyet ventilátor mozgat majd
a Horgász tavon.
Ebben a programban is vállaltuk, hogy meghívjuk a szülőket
egy közös foglalkozásra, hogy
megismerjék és bekapcsolódjanak munkáinkba. Egynapos

tanulmányi kirándulásokat tettünk már a Linamar orosházi
gyáregységében és a csorvási
Mechanitec Kft.-nél. Hamarosan
kezdődik a Reszkessetek betörők film edisonos változatának
forgatása is Szluka András forgatókönyvíró-rendező és Andrékó
Patrik operatőr-vágó közreműködésével.

www.facebook.com/csorvasvarosonkormanyzata/
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2020. július

Nemzeti ünnep és évforduló

A járvány miatt szerényen ünnepelhetünk
Elmaradnak Csorváson is
azok a rendezvények, amelyeket széles körben hirdetett
meg a város az augusztus 20-i
nemzeti ünnepre és Csorvás
várossá avatásának15. évfordulójára. A kormány döntései
értemében a járványhelyzetre
való tekintettel minden szabadtéri tervezett rendezvényt
lefújtak városunkban is.
- Július végén döntött a kormány arról, hogy a szabadtéri
zenés-táncos rendezvényekre
vonatkozó 500 fős korlátozást
fenntartja, a nemzeti ünnephez
kötődő központi ünnepségeket
pedig lemondja – adja meg a
magyarázatot Baráth Lajos polgármester. – A városvezetéssel
kiegészült kulturális bizottság
mérlegelte a csorvási lehetőségeket. Valójában a Piactéren ki
lehetett volna alakítani olyan
rendszert, ahol biztosítani tudtuk volna a szabályok betartását,
de ez sok problémát felvetett. A
környező települések is sorra
lemondták a programokat, így

nem lehet előre látni, mekkora
tömeget mozdított volna meg
a mi rendezvényünk. Azt pedig
nem tartottuk szerencsésnek,
hogy bárki is úgy érezze, nem
lehet részese az ünnepségnek a
létszámkorlátozás miatt.
A helyzetre való tekintettel
most kénytelen vagyunk lemondani a koncertről, ezért nem lesz
PADÖDÖ koncert. Terveink szerint ezt a koncertet a jövő évi államalapítás ünnepéhez kapcsolódva rendezzük majd meg.
A kísérő rendezvények esetében pedig a járványgócok újbóli
felbukkanása miatt úgy döntöttünk, az emberi élet védelmét
helyezzük előtérbe, és nem kockázatjuk meg, hogy esetlegesen
felüsse a fejét a fertőzés ezeken a
közösségi eseményeken. Bízunk
benne, hogy a csorvási lakosok
ismét megértőek lesznek, és
ahogyan a járvány miatt kialakult rendkívüli helyzetben, most
is fegyelmezetten, szabálytartó
magatartással ünnepelnek.
- Hogyan ünnepel akkor

Csorvás, várossá avatásának 15.
évfordulóján?
- Augusztus 20-án a művelődési házban 17 órától kezdődik
az ünnepi műsor. 18 órakor a 15
éves évfordulóra összeállított kiállítás megnyitója lesz. Átadjuk
az idei elismeréseket is, valamint
a már hagyományosnak számító
csorvási pogácsák találkozóját
is videós tartalmak segítségével
megtartjuk. Készül születésnapi torta is erre a napra, amit a
legnagyobb önkormányzati intézmény, az ESZI lakói kapnak
meg, és a szociális dolgozók,
akiknek ezzel mondunk köszönetet a járvány idején tanúsított
helytállásukért. Az idén jubiláló
idős házaspárokat a következő
éviekkel együtt fogjuk köszönteni, reméljük, hogy addigra vis�szatérhetünk a normál kerékvágásba. Az évforduló alkalmából
egy Csorvásról szóló kisfilmet
készíttetünk, amit a későbbiekben tudunk bemutatni – zárta
összefoglalóját a polgármester.

Csorvási pogácsák online találkozása

2020-ban a pandémiás helyzetre való tekintettel más formában kívánjuk megvalósítani a 2017 óta
szervezett helyi pogácsák találkozását. Ebben az évben ünnepli Csorvás várossá avatásának 15. évfordulóját. Ebből az alkalomból a város kulcsának formáját szeretnénk kirakni – kicsit másként – virtuálisan. A közös fotót egy montázs készítésével szeretnénk megvalósítani. Kérünk minden korábbi pogácsasütő asszonyt, férfit és gyermeket, hogy süsse meg pogácsáját majd készítsen fotót önmagáról és
a tányérra, kosárba rendezett pogácsákról. Küldje el a 2 fotót augusztus 17-ig (hétfő) az alábbi email
cím egyikére: nellercsilla@gmail.com vagy vereskane.vali@gmail.com, vagy Facebookon, messengeren
keresztül. Ha segítségre van szüksége a fotózásban, email küldésben, hívjon bennünket: művelődési
ház 30/858-3852, Neller Tiborné 20/425-6556, Vereskáné Salla Valéria 30/851-8508
Fontosnak érezzük ennek a hagyománynak a folytatását, kérjük, csatlakozzon a felhíváshoz.
(Nevezésével hozzájárul fotóinak nyilvános megjelentetéséhez.)
A szervezők
Folytatás a 2. oldalon

Béres József
(Fotó: Salla V.)
Józsi jelenleg a budapesti Eötvös
Lóránt Tudomány Egyetem hallgatója. 19 évesen már másodjára
vágott neki a teljes távnak.
- Hogyan készültél az idei versenyre? Jártál uszodába edzeni?
- Az uszoda álló vize nem hasonlítható egy élővíz sodrásokban, hullámokban és áramlatokban gazdag környezetéhez.
A bemelegítést tekintve pedig
testtáj specifikusan váll-kar,
illetve láb bemelegítést végeztem. A tavalyi év tapasztalatait igyekeztem hasznosítani. A
szervezők honlapjukon folya-

www.csorvas.hu

Balaton-átúszás csorvási nevezőkkel

matos friss információkkal segítettek, megfogadták a korábbi
versenyek résztvevőinek véleményét, javaslatát. A tavalyi idő
eredményemen sokat, majdnem
egy órányit sikerült javítani.
www.balaton(A honlapon
atuszas.hu, Cseh László úszó
olimpikon, aki többszörös Balaton-átúszó is, tippeket adott,
hogy mire figyeljenek a versenyzők nyíltvízi úszás során,
hogyan tájékozódjanak – A
szerző)
- Milyen érzés volt a célba
érni?
- Fantasztikus! – válaszol lelkesen. (Cseppet sem látszik fáradtnak a pár perce a célkapu alatt
áthaladó versenyző.) A cél előtt
50 méter távolságra már keresi
az ember, hátha leér a lába. Idén
a rajtot követő 3. km-nél jöttek
a legnagyobb hullámok, amik
mindig érdekességként szolgálnak az amatőr úszóknak, mint
amilyen én is vagyok. Hullámzott végig, a közepén erősebben.
Ott, ahol több méter a vízmélység, abba bele sem szabad gondolni. – meséli folyamatosan az
átélt élményeit.
- Milyen úszásnemet választottál?
- Gyorsat és mellet váltogattam tetszés és fáradtság szerint.

Molnár László csorvási rendőr parancsnok is részt vett a Balaton-átúszáson. Hosszú évek
óta nyaral Balatonbogláron családjával. Ott kezdett el dolgozni
rendőrként.

Évfordulós kiállítás

Csorvás várossá avatásának évfordulójára Dohányos
András és Bencsik János gondozásában kiállítás készül a
művelődési ház galériáján, ahol egy hónapig láthatjuk a
várostörténeti képeket, adatokat.
Mint megtudtuk, öt témakör köré épült a tárlat. Elsőként
a 15 évvel ezelőtti ünnepi események képsorai idézik a jeles dátumot. Az azóta eltelt időszak változásait, a fejlődést
mutató átalakulást dokumentáló képek alkotják a következő
csoportot, majd a helyi értékekre fókuszál egy másik kör, kitekintve a Megyenapon való megjelenésre is.

TRIANON 100 jegyében, de a Csorvás esetében mindig kiemelt helyen szereplő testvértelepülési kapcsolatok megjelenítése a következő téma, aminek az is külön hangsúlyt ad,
hogy a vírushelyzet miatt idén nem lesznek jelen vendégek a
nemzeti ünnepen az anyaország határain túlról. Nem utolsó
sorban megtaláljuk azok névsorát is, akik Csorvásért kiemelkedő munkát végeztek, és ezért elismerést kaptak.
Ajánljuk figyelmükbe a megnyitót augusztus 20-án,
18 órától, helyi fellépők közreműködésével.

Időponttal
Az Orosházi Kórház szakrendelőjében
valamennyi
egészségügyi ellátás korlátozás nélkül elvégezhető, a
szakrendelésekre azonban
továbbra is kizárólag telefonos időpontkérés után lehet
érkezni.
Mivel a járványügyi készenlét miatt hozott központi rendelkezések továbbra is érvényben vannak, ezért ez a kitétel
vonatkozik a laboratóriumi
vizsgálatokra is. Tehát csak

A közepétől gyorsúszással. Azt
vettem észre, hogy már kinn
vagyok. Több mint egy órát
javítottam a 2017-es eredményemen: 1 óra 34 perces idővel
242. helyezést értem el.

Samu Péter először vállalkozott az 5,2 km leúszására.
- Hogyan lehet egy ilyen döntést meghozni?
- Viszonylag hirtelen elhatározás volt, nagyjából egy hónapja
merült fel bennem a gondolat.
Kollégámmal neveztünk, viszont elkerültük egymást a rajtnál, így teljesen egyedül úsztam
le a távot.
- Elegendő idő volt a felkészülésre?
- Mostanában inkább állóképességi sportokat űzök, legin-

érvényes beutalóval és telefonon kapott időponttal rendelkező betegeknél végzik el a
laborvizsgálatokat – közölte a
kórház. Időpontot a 06 68/411166-os számon a 419-es és a
650-es melléken lehet kérni.
A többi szakrendelés elérhetőségéről részletes lista elérhető a kórház honlapján, www.
ohk.hu, illetve a Facebook oldalán:
www.facebook.com/
oroshazikorhaz/
kább a futást és biciklizést. Jövő
héten a Balatont kerüljük meg a
húgommal, így van egy elég jó
alap állóképességem. Nem készültem külön a versenyre.
- Hogyan élted meg az első
versenyt? Lesz folytatás?
A hosszútáv-úszás idegen terep volt számomra, korábban
sosem úsztam ekkora távot, így
nem is törekedtem a gyorsaságra, inkább arra, hogy sikerüljön
a táv: 2 óra 28 perc lett az eredményem. Utólag azt mondom,
hogy talán jobban megnyomhattam volna. De ami késik,
nem múlik! Elismeréssel tekinthetünk mindhárom csorvási fiatalember szép teljesítményére.

Vereskáné Salla Valéria

Molnár László

(Fotó: Molnárné Varga T.)

- Mi késztetett a nevezésre?
- Először 2017-ben vágtam
neki a távnak. Dunaújvárosi
születésű vagyok, korábban
versenybúvárkodtam. A nyaralás időpontja és az átúszás egybe esett.
- Hogyan sikerült teljesíteni
a teljes távot? Milyen érzéseket
hagyott benned a verseny?
- Megcsináltam! Újra. Nem
foglalkoztam a külső tényezőkkel, csak úsztam, úsztam.

BIJ

Samu Péter (Fotó: Salla V.)
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Csorvási Híradó

Szent Iván-éji varázslat
Milyen szavak jutnak eszünkbe ma Szent Iván éjjele kapcsán? Úgy vélem, hogy legtöbbünknek a misztikum, a mágia,
a szerelem, a tündérvilág, a tűz és a tűzugrás, illetve ezek sajátos elegye egy ősi, pogány szokásban feloldódva. Sokaknak
juthat eszébe a Szentivánéji álom, melyet Arany János fordított
először magyarra. Shakespeare-nek köszönhetően ez a szokás
egészen hasonlatosnak tűnhet a nyugati hagyományokhoz.
E hagyományok szellemében
nálunk is hangulatos program
és tűzgyújtás részesei lehettek
településünk lakói. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
munkatársai játszóházat állítottak fel, Béres Judit arcfestéssel,
Szélné Pogonyi Éva hajfonással, Földesi Éva hennafestéssel,
mandalaszínezéssel és elemzéssel várta a gyermekeket. Az
aktív mozgást kedvelő csemetéket ugrálóvár csalogatta.
Az
est
programjait
a
Görbetükör Színház nyitotta,
mely kerek száz esztendővel repített minket vissza az időben,
és meggyőződhettünk arról,
hogy Szent Iván-éj izgalmai már
abban az időben is borzolták

a csorvási „korcsmáros” idegeit. A színházi előadás után
Vidovenyecz Edina zenés ös�szeállítása következett. Kiss V.
Balázs illúzionista fergeteges
trükkjeivel varázsolta el a közönséget, Seres Adél magánénekes pedig gyönyörű hangjával.
A SZILVER Táncsport Egyesület
bajnok párosai standard és latin-amerikai táncokkal vezettek
be minket a profi tánc világába.
A fellépők sorát Tierra Jimmy
tűzzsonglőr zárta, parádés, merész tűzshowt varázsolva elénk.
Az est befejezéseként Szent
Iván-éji tüzünk köré invitáltuk
vendégeinket, közös táncunkat
sámándobosok kísérték.
Dani Anita

Fotó: Klapács Pál
A koronavírus okozta járványhelyzet hosszú hetei után jóleső volt a csorvásiaknak is egy kis kikapcsolódás. Július végén a fúvószenekar és majorette csoport adott koncertet a parkban. Ismerős dallamok csendültek fel az előadás során, a majorettek pedig táncukkal emelték a jó hangulatú est fényét,
zárásként a közönség is csatlakozhatott a táncolókhoz.
Vezényelt Debreczeni István karmester, művészeti vezető Szalai Erzsébet.

Horgászverseny

Tisztelt Tagjaink!
A májusban elhalasztott és új
időpontra áttett egyesületi csapatversenyt az alábbiak szerint
hirdetjük meg:
Nevezés:
- Nevezni 2020. szeptember 9.,
szerda 16 óráig lehet a Háztartási boltban illetve a vezetőségi tagoknál.
- A nevezés feltételei, versenyszabályok és elérhetőségek
a korábban kiküldött éves
programban leírtak szerint.
Csapatverseny:
- Helyszín: Békésszentandrási
Sirató-holtág.
- Gyülekező, helyhúzás: szeptember 12-én szombaton,
8 órakor az utolsó teleknél
(szokásos helyen).
- Verseny ideje: szeptember 12.,
szombat 9 órától, szeptember
13., vasárnap 11 óráig.
- Eredményhirdetés: vasárnap,
11.30 órakor a helyhúzáskor
kijelölt és közölt helyen.
Tisztelettel, Csorvási Horgász
Egyesület vezetősége

Osztálytalálkozó 60 év után

Fotó: Vereskáné Salla Valéria
Augusztus 8-án a csorvási
általános iskola 1960-ban
végzett 8. b osztályának tagjai gyűltek össze Spigutné Lajos Katalin hívására.
A boldog viszontlátás öröme
könnyeket, öleléseket csalogatott elő mindannyiunkból,
mintha az idő kerekét 60 évvel
visszatekertük volna.Harminchárom leány: ennyien alkottunk
egy osztályközösséget annak
idején, melyből 19-en érkeztünk az ország több pontjából.
Kedves osztálytársaim! Emlékeztek arra a napra, amikor
elindultunk a tudás várához
vezető közös utunkon? – tette
fel a kérdést Molnár Sándorné
Felföldi Irén köszöntője elején.
Majd így folytatta: 1952 szeptemberében volt és Az első nap
az iskolában verset mondtuk.
Teltek-múltak az évek és 1960
júniusában énekeltük, hogy Ballag már a vén diák… Ennek 60
éve. Több mint fél évszázada.
Majd Bősze Éva Osztálytalálkozó című versének gondolatait
osztotta meg velünk: „… Ünnepre csendül az iskola csengője, s

ünnepi ma a madarak dala!/A
meghatottság finom zsongásában, elidőzünk az évek múlásában…/Rezdülő kezekkel, őszülő
fejekkel, szívünkben apró pislogó fényekkel ülünk itt, egymással szemben…”
Bencsik János nyugalmazott
iskolaigazgató is köszöntötte a
volt diákokat. A Helytörténeti
Gyűjtemény egyik lelkes gyarapítójaként beilleszthetett a
bársonykönyvbe egy dokumentum- fénymásolatot, ami 1960ban készült. Az akkori 8. b-s
diákok aláírását tartalmazza,
ez áll rajata: Találkozunk 1965ben. Megfogadtuk. És azóta is
találkozunk, ötévente.
Az iskola épületében márványtáblát helyeztünk el, így állítva emléket Gulyás Misi bácsi
tanítónknak, volt pedagógusaiknak, és annak a hét osztálytársunknak, akik nem lehetnek
már velünk.
„Én iskolám, köszönöm most
neked…” – Ady Endre időtálló szavai jutottak eszünkbe a
mécses mellett csendben emlékezve.
Püski Lászlóné

Anyakönyvi
hírek:

Elkezdődött
Augusztus első felében elkezdődött a parlagfűszezon, a
Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) tájékoztatása szerint a parlagfű virágporának
koncentrációja országosan a
magas tartományban várható.
Az allergiások már tapasztalhatják az erős tüneteket, ezek
enyhítésére fontos a gyógyszeres kezelés, illetve a szakemberek tanácsainak betartása.
A parlagfű pollenkoncentrációja általában augusztus végén-

szeptember elején tetőzik, és a
pollenszemek az első fagyokig
jelen lehetnek a levegőben. Az
NNK naponta frissülő, térképes
parlagfűpollen-riasztási rendszerrel segíti az allergiások
felkészülését a parlagfűpollenszezonra: a napi előrejelzés
mellett már óránként is elérhető a parlagfűpollen koncentrációja területi szinten. Az előrejelzés elérhető a polleninfo.oki.
hu oldalon.

Megszülettek:
Stégermajer László és
Kacsirek Kitti leánya - Panni
Szoroka Csaba és
Roszik Malvin fia - Balázs

Marosán József és Csapó Ivett
fia - Hunor Zente
Házasságot kötöttek:
Krajcsovics László és
Varga Beáta

Tóth Tamás és Tóth Anita

Bali Norbert és Vizi Andrea
Nagy Zsolt István és
Kondacs Márta Etelka

Csorvás Város Önkormányzatának tájékoztató kiadványa  Megjelenik havonta, 2200 példányban.
Kiadó: Csorvási Szolgáltató Nonprofit Kft.  Felelős szerkesztő: Melich Krisztina  Szerkesztőség címe: csorvasihirado@gmail.com
Szövegszerkesztés: Yes-Press 2001. Bt., Tótkomlós  Nyomtatás: Progresszív Nyomda, Békéscsaba

www.facebook.com/csorvasvarosonkormanyzata/

