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BÚCSÚZTAK A DIÁKOK

Csorvási Híradó

Júniusban elbúcsúztak iskolájuktól a végzős általános
iskolások. Igaz, a járványügyi
előírások alapján szűkebb
körben, de mégis csak a szülők jelenlétében, egy-egy csokor virággal, ünneplőben és
maszk nélkül ballaghattak a
Gulyás Mihály iskola két nyolcadikos osztályának tanulói.
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Csorvási Híradó

Jó játékot!

JÁRDAÉPÍTÉS
Anyag igényelhető
Közel 500 folyóméter új
járda épült tavaly, és 300 folyóméterhez közelít a felújított járdák hossza – pályázati
forrásból. Idén a lakosok az
ingatlanuk előtti járda építéséhez anyagot igényelhetnek.
Közel 800 méter járda épült,
illetve újult meg három utcában
a tavalyi év során, a célra 3 millió forintot nyert önkormányzatunk a Magyar Falu Program
keretében. Érintett volt a Pető�i,
valamint a Batthyány utca, emellett pedig a „névtelen” utca, ez
utóbbi esetében évek óta jogos
igény volt a Tavasz és Kazinczy
utcákban lakóknak a járda, örülök, hogy elkészült – összegezte
Baráth Lajos polgármester. – A
járdák terén egy településen
mindig akad tennivaló, ezért

Fotó: pixabay
ebben az évben is biztosítjuk
a lehetőséget a járdaépítésre.
A lakosok az ingatlanuk előtti
rossz járda felújításához sódert,
cementet, homokot kérhetnek, a
kivitelezés az igénylő feladata –
tájékoztatott a városvezető.

A járdához szükséges alapanyag igénylésével a polgármesteri hivatal 5-ös irodája kereshető a 06 66/258-001 telefonszám
3606 vagy 3614-es mellékszámon. Igénybejelentés után a
hivatal munkatársai felmérik a
felújítandó járda területét, állapotát, egyeztetnek az igénylővel.
Az idei évben erre a célra 900
ezer forintot tervezett a város.

Egy gimnázium emlékére

„Diák emlék tán mosolyra
kelt, megnyugszunk benne,
szép volt, s letelt”
(Victor Hugo)

Szép volt! Mindig büszkén
emlegetem azt, hogy Csorváson jártam gimibe, itt is
szereztem érettségit a gimnázium első évfolyamán.
Csorváson gimnázium? Igen!
Éppen akkor, amikor befejeztem az általánost – 1964-ben.
Külön öröm volt, hogy felvettek. Kicsi gyerek voltam, amikorAzgyermekbénulásban
idén 20. alkalommalmegrenbetegedtem.
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Baráti
is tőle egyhat
büdös
nagyképviselegyest!
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Nem emlékszem, miből kellett
volna felelnem, csak arra, hogy
sírva mentem haza és egész
délután bőgtem. Az biztos igaz,
kivételezés nem volt! A tanár
urat egyébként nagyon szerettük.
Osztálytársainkkal irodalmi színpadon szerepeltünk,
Miklya Sándor tanár úr vezette, tanította be az előadásokat.
Műsorunkkal versenyekre is
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Mintegy száz órát már teniszeztek a csorvásiak az új
teniszpályán a város határában. Május elsejétől használható, mégpedig a helyi
lakosoknak ingyenesen, a
pályázati forrásból megvalósított sportlétesítmény, ám
időpontot foglalni kell.
Tavaly novemberben adták
át a rudolfmajori kiskastély
szomszédságában megvalósított szabványméretű, 23,8×11
méteres, 200 lux erősségű világítással ellátott teniszpályát.
A pálya 8 millió 760 ezer forint
pályázati forrásból, valamint
további, közel 2,9 millió forint
önkormányzati önerőből valósulhatott meg. A késő őszi
átadáson elhangzott, tavasztól
a pálya mindenben készen áll
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óráit. Akkor
kezdtem
helyezett
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Kirándulás Ópusztaszerre, avagy:

EGY SZUPER NAP MARGÓJÁRA…

arra, hogy fogadja a teniszezőket. Baráth Lajos polgármester
abban bízik, hogy a sportolási lehetőségek bővítésével az
önkormányzat hozzájárul az
egészséges életmód népszerűsítéséhez is.
Május elsejétől csorvási
lakcímmel rendelkezők ingyenesen, de előzetes időpontfoglaláshoz kötve használhatják
a
teniszpályát.
Időpontot egy számítógépről
és okostelefonról is indítható rendszeren keresztül lehet
igényelni a csorvas.hu honlapon (www.csorvas.hu/index.
php/teniszpalya). Időpontfoglalás előtt érdemes elolvasni
az időpontfoglalás menetéről
szóló tájékoztatót, valamint
a teniszpálya használatának
szabályait.
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szorgos
volt
és akit mindig
nagyonkezű
tiszgyermekeiket,
unokáikat.
teltünk,
tanácselnök,
polgárHozzáklett.
el receptjeiket
is, himester
Az élet úgy rendezszen
a receptek
te,
hogy
az egykorisorsoláson
diákjából
munkatársa lettem. Vele, melvolt hátra.
Jóleső érzéssel
nyuglette
dolgozhattam
32 éven
át,
táztuk: eznyugdíjba
a kirándulás
nagyon,
egészen
vonulásode nagyon
sikerült!
mig.
Ezértjól
hálás
vagyok a sorKöszönettel
tartozunk
a Csorsomnak.
Manapság
férjemmel
vásiak
hogy
együttBaráti
éljük aTársaságának,
boldog nyugdíjas
aéveinket
kirándulást
megszervezték
és
gyermekeink,
unokáanyagi
hátterét biztosították! Köink körében.
szönjük
a sok-sok
élményt,
a feGyakran
álmodom
az iskolejthetetlen
napot! Ez a nap ülök,
igazi
lámmal. Iskolapadban
feltöltődés
volt kell,
mindannyiunk
félek, felelnem
mindjárt
számára.
szólítanak, de a leckét nem tuSamuné
Litvai Krisztina
dom, nem
jut eszembe
semmi…
pedagógus
Egykori osztálytársaim
közül
jó néhányan eltávoztak, kedves
A program
megvalósításátanáraink
is a temetőben
nyugra NEA/70/2020
ikt. számú dönszanak.
Osztálytalálkozóinkon
tés alapján (pályázati
azonosító:
szeretettel
emlékezünk
rájuk.
NEA-TF-20-EG-0425)
„NemzetA
legutóbbi találkozásunkon
tudatunk
erősítése azelfogadták
Ópusztanagy
örömünkre
szeri történeti parkban”
meghívásunkat
Karcsi címen
bácsi
200.000
támogatást
vett
és
Esztike.Ft Nagyon
jó hanguigénybeidéztük
a Nemzeti
latban
fel Együttműköa szép diákdési Alaptól a Csorvásiak Baráti
éveket.
Társasága.
Szombati Pálné Fecz Magdolna

ÖSSZEÍRJÁK
A KUTYÁKAT
Diákok vállalták a feladatot, hogy a települést végigjárva összeírják a lakosok
által tartott kutyákat – az
önkormányzat megbízottjai a város polgármestere
által aláírt kitűzővel rendelkeznek.
Az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles
vezetni az önkormányzat az állat tulajdonosa, tartója és más
személyek jogainak, személyes biztonságának, valamint
ebrendészeti és állatvédelmi
feladatainak hatékony ellátása céljából. Adatot szolgáltatni
kötelező, elmulasztása állatvédelmi bírságot (minimum 150
ezer forint) von maga után.
Amennyiben az Ebösszeíró
adatlapon szereplő adatokban
változás állna be, vagy valaki
az összeírást követően válik
gazdivá, akkor azt 15 napon
belül be kell jelenteni a polgármesteri hivatal 5-ös irodájában a 66/258-001-es telefonszámon a Városüzemeltetési
Iroda munkatársait keresve.
A településen egyébként
rendre gondot okoznak a kóborló állatok. Előfordul ugyanis, hogy néhány ebtulajdonos
– törvényben rögzített kötelességét elmulasztva – nem gondoskodik kellőképpen arról,
hogy ingatlanon belül maradvesznek
részt, ahanem
szerencsések
jon
a kutyája,
gondatjutalomban
részesülnek.
Előlanságból, nemtörődömségből
zetesen
nevezni
a
művelődéhagyja, hogy az állat közterülesi házban
lehet mások
személyesen,
ten,
vagy éppen
portávagy
az
alábbi
telefonszámoján bóklásszon. Ez azonban vekon: 06-30-858-3852
szélyes,
mert könnyen (Neller
baleset
Tiborné),
történhet. vagy 06-30-851-8508Akinek
(Vereskáné
állata Salla
van, Valéria)
annak
és
a
helyszínen.
Közös
fotózkötelessége arról megfelelően
kodást,
emléklapot,
kellemes
gondoskodni. A befogott állatoegész
napos
kikapcsolódást
kat
a város
határában
található
a
szervezők
biztosítanak.
helyi ebtelepre viszik, ott lehet
Szeretettel
átvenni
őket. várjuk a nevezőket, érdeklődőket.
A szervezők

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

A zöldhulladék elszállításának időpontja július 27-e, kedd.
Augusztusban 24-én kedden
zöld kuka ürítés, míg 26-án,
csütörtökön a szelektív kukákra kerül a sor. Noha augusztus
20-a péntek ünnepnap, de elviszik aznap a kommunális (vegyes) hulladékot.

A hőségre való tekintettel a
szolgáltató DAREH Zrt. hajnali
4 órakor kezdi meg a településeken a hulladék begyűjtését, kérik, hogy a hulladékot a
gyűjtési napot megelőző este
helyezze ki a lakosság az ingatlan elé.
Ügyintézés:
ugyfelszolgalat@grnkft.hu,
telefon: 66/447-150
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT ZRT.

www.facebook.com/csorvasvarosonkormanyzata/
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Folytatás az 1. oldalról

indult, koncerttel zárult
BÚCSÚZTAK AKiállítással
DIÁKOK

Elismerésekkel az államalapítás ünnepén

Júniusban elbúcsúztak iskolájuktól a végzős általános
A település képviselő-testüCsorvás Városért Emlék- tizedek óta öregbíti a csorvási
iskolások. Igaz, a járványügyi
lete Csorvás Városért Emlék- plakettet vett át Evanics István, kézilabda hírnevét. A Kézilabda
előírások alapján szűkebb
plakett adományozásával fejezte aki – a méltatás szerint – évtize- Szakosztály vezetőjeként szerkörben, de mégis csak a szüki elismerését az idén 100 éves dek óta kitartóan és fáradhatat- vezi a felnőtt-, és az utánpótlás
lők jelenlétében, egy-egy csoCsorvási Sport Klubnak „a helyi lanul tesz azért, hogy a csorvási csapatok bajnokságait és utakor virággal, ünneplőben és
sportélet magas színvonalának labdarúgás sikeres legyen. Két zásait, valamint az utóbbi évtimaszk nélkül ballaghattak a
eléréséért végzett eredményes évtizeden keresztül aktív játé- zedekben intézi a TAO-s pályáGulyás Mihály iskola két nyoltevékenységéért, a labdarúgás és kosként segítette a csapatokat, zatok benyújtását, és az elnyert
cadikos osztályának tanulói.
a kézilabda sportágakban a helyi majd hosszú éveken keresztül összegek elszámolását. KiemelKovács sikereihez
Irén intéményvezető
csapatok
nélkülözhe- a felnőtt csapat vezető edzője kedő szerepe van abban, hogy
Samuaktív
Eszter
Vigh Réka
Mira
asszony
Móricz Zsigmond szavaSzakosztály
műkötetlen közreműködéséért.
Sike- volt. A mai napig
tagja az a Kézilabda
it
köszöntötte
a diákokat.
residézve
működésével
jelentős
közös- Öreg Fiúk csapatának, és a Lab- dőképes legyen.
„Kutya
iskola voltvégzett
abban darúgó Szakosztály vezetéséA Herczeg Tamás országgyűségépítőnehéz
tevékenységet
az
időben
a pataki
Kollégium. ben is fontos szerepet vállal lési képviselő alapította, pénzCsorvás
sport
tevékenységeinek
Jó
iskola volt,ésszép
iskola volt, azzal, hogy rendszeresen részt jutalommal is járó Tehetség-díirányításában
szervezésében”.
nagytekintélyű
iskola
volt, de vesz a futball rangadók lebo- jat, a Csorvási Gulyás Mihály
A mai napig létező
két szakosznehéz
volt. és
Itt augyanis
tálya, aiskola
kézilabda
labdarú-a nyolításában, valamint szervezi Általános és Művészeti Alapfotanárok
azt akarták,
kú Iskola Tantestületének döngás mellett
az évek hogy
sorána diák
más a csapatok vidéki utazásait.
tudjon.”
– is
Valószínűleg
ti isAezt
sportágak
helyet kaptak.
díSzintén Csorvás Városért tése alapján, a 2020/2021-es
érzitek,
jat Seresamikor
Péter, visszagondoltok
a Csorvási Sport Emlékplakett elismerésben ré- tanévben Vereska Ádám, volt
aKlub
számtalan
akadályra,
megpró- szesült Ivanics János, aki év- 8. a. osztályos tanuló kapta meg.
elnöke vette
át.
báltatásra, feladatra, amelyek
Dékány Flóra
Vereska Ádám
Sztvorecz Bernadett
ebben az iskolában vártak rátok
nyolc éven keresztül. A betű- versenyeken gyakran szerepelt.
ken nyújtott teljesítményével
vetés és olvasás első lépései, a
Nevelőtestületi dicséretben és iskolánk hírnevét is öregbítette.
matematika néhol szinte meg- jutalomban részesült Dékány Jutalmat kapott Gulácsi Vivien
fejthetetlen rejtelmei, a termé- Flóra 8. a osztályos tanuló. Okle- 8. a osztályos tanuló közösségi
szettudományok törvényei, az véllel és jutalommal ismerték el munkájáért, a művészeti iskoláirodalom nem mindig izgalmas Sztvorecz Bernadett 8. b osztá- ban nyújtott kimagasló teljesítolvasmányai, a történelem titkai, lyos tanuló példamutató maga- ményéért; Horváth Martin 8. a
a testnevelés erőnléti edzései, a tartását és szorgalmát.
osztályos tanuló sportversenyeművészetek képei, zenéi, a házi
ken elért kiemelkedő eredméfeladatok, dolgozatok, feleletek,
Herczeg Tamás országgyűlé- nyeiért; Samu Dávid 8. a osztáBalróla jobbra:
Ivanics
János, Seres Péter
Kukla Luca vehette át az ösztöndíjat
beszámolók,
két hónap
digisi képviselő az idei tanévben is lyos tanulót sportversenyeken
és
Evanics
István
(Fotó:
Kecskeméti
Erika)
Kecskeméti Erika)
tális özönvize, mind-mind oly- Tehetség-díjat ajánlott fel egy elért(Fotó:
kiemelkedő teljesítmékor leküzdhetetlen akadályként arra érdemes tanulónak, ez a nyéért, a művészeti iskolában
emelkedtek előttetek. S most díjat Vereska Ádám 8. a osz- nyújtott kimagasló eredményemégis itt vagytok, itt vagyunk, tályos tanuló kapta, akinek a iért; Zabolai Fanni 8. a osztúljutva mindezeken, megköny- nyolc év alatt kiemelkedő volt tályos tanulót - példamutató
nyebbülten,
jó érzéssela Csorváeltöltve, ateket
tanulmányi
eredménye,
Birókapcsolódó
Erik 8. b
Sikerrel pályázott
Debreczeni
István. Azfelső
ala- magatartásáért;
a zene világnapjához
mert
sikerült teljesítenetek
az tagozaton
a természettudomásportversesi Fúvószenekarért
és Mazsopítvány kuratóriumi
elnöke el- osztályos
koncerttel tanulót
és adventi
műsorral
általános
iskola elvárásait
– fo-– nyi
– elsősorban
földrajz,
bio- nyeken
elért eredményeiért,
az
rett Csoportért
Alapítvány
mondta,
a Magyar Falu
program
is, így szeretnénk
méltó módon
galmazott
Irén.forintból
– Ne fe- lógia
– tantárgyakból
kimagasló iskolai
ünnepségek
lebonyolíaz elnyertKovács
egymillió
keretében
eszközfejlesztésre
megünnepelni
a fúvószenekar
ledjétek:
jövő abból épül
fel, megyei
eredményeket
ért el az
kapcsolatos
színvonalas
a csapata eszköztárát
bővítnyert összegből
csizmákat
is tásával
50, valamint
a mazsorett
csoamit
maEgy
megálmodunk,
meg- iskolák
versenyeken, munkájáért;
Keliger Gergő
8. b
vásároltakközötti
a mazsoretteknek,
port 30 éves fennállását
– sorolta
hették.
másik, 1,2 milliós
tervezünk,
megteszünk!
alkalommal
jó tanulmányi
a tervekettanulót
az elnök.
Debreczeni
pályázati forrásból
pedig Nézmár több
emellett
pedig a díjazták
zenekar „doegy osztályos
zetek
ugyanakkor
kellő bogós”
helyezését,
a versenyepéldamutató
köIstván hozzátette,
nagyon vára jövőbátran,
évi, jubileumi
progranagydobbal,
valamint
kottaáll- munkájáért,
felelősséggel
a jövő felé! Bízunk ványokkal gyarapodott. Szintén ták már a gyerekek a találkozást
mokat szervezik.
benne,
hogy mindannyian
meg- a pályázati forrásnak köszönhe- és a fellépéseket, lemorzsolódás– Nagy
segítséget jelent
töltöttétek
olyan tően 20 új Csorvás zászlót sze- ról nem adhat számot, mindenki
az egymilliótarisznyáitokat
forintos a pályázati
értékekkel,
emlékekkel,
amelyek rezhetett be az alapítvány.
kitartott a pandémia alatt is, ami
forrás, hiszen
ebből az összegből
majd
a következő
léidőszakban
a pedagógusok
Ebben
az évben,
teljes
meg- dai
bizonyítja
a csapat
összetartácsodamegsegítik
szép ruhákat
készíttethet– Ilyen sok
pénzt még
sohasem
péseiteket.
Kívánom,
hogy azok változott
minél hatásosabban
az intézményünk
sát. Sok pihenésre
nem volt idetünk el a Hudák
Szövőműhelynyertünk eszközökre
és örömte- igyekeztek
az
amelyeket
az rendje.
a gyergyermekek, megosztani
jük a nyáron,tudásukat
számos fellépésük
ben.alapok,
Meg kell
azonbanebben
említeni
li az a hírVannak
is, hogy rendezvényekiskolában
szereztetek,
elegen- akikkel
hogy egy
ne hiányérzetszinte
alig találkoza Hudák család
hozzájárulását
re is nyertünk
forrást,
mégpedig mekekkel,
volt, így például
NEA pályádőek
legyenek
ön- tunk
hanem biztos
felkészülta COVID
miatt.
A szülők
is, hiszen
jóvalahhoz,
többe hogy
kerültek
1 millió
200 ezer
forintot.
Ebből tel,
zat keretében
a Balaton
partmagatok
számára
célt
tudjatok
léphessenek
be az iskola
részekoncertsorozatot
– teljesen érthető
volna a ruhák,
ha ők
nem
állnak egy
jubileumi
szer- séggel
ján zenélhettek.
A háromnapos
találni,
célt meg
is tudjá- és
elfogadható
módon
– ott- kapuján.
mellénks ezt
és anem
támogatnak
vezünk
2022-ben.
Készülünk
turnén felléptek Földváron és
tok
valósítani
– zárta aza részleiskola- hon
A tavalyi de
évtől
megváltozott
tartotta a legféltettebb
bennünket
– ismertette
egy fúvószenekari
fesztivállal, Szántódon,
jutott
idő tihanyi
igazgató.
kincsét, mert így érezte biz- az óvodától való elbúcsúzás
rendszere. Korábban nagy üntonságosnak.
Mint minden évben, úgy idén
A pandémia miatt több hóna- nepséggel, tömeg előtt szejutalmakkal ismerték el a ki- pon át online módon igyekez- repeltek a gyermekek, amely
emelkedő munkát végző diáko- tünk a kapcsolatot tartani és a vegyes érzéseket és gyakran
kat. Szilágyi Menyhért-ösztön- fejlesztési tartalmakat közvetí- frusztrációt okozott az óvodádíjat kapott Samu Eszter 8.a teni a szülők felé. Ez hatalmas soknál. Tavaly nem volt móosztályos tanuló, aki példamuta- terhet jelentett mindenkinek, dunk együtt ünnepelni, így az
tó, rendszeres közösségi munkát de elsősorban a többgyermekes online teret használtuk fel a
végzett a Diákönkormányzatban családoknak. Köszönöm a szü- búcsúztatásra. Idén, a tervezett
és az intézmény egyéb közösségi lőknek, hogy végig partnerek időszakban, ismét együtt voleseményein. Kimagasló tanul- voltak ebben az évben is és el- tak a csoportok és ünnepélyes
mányi eredményt ért el, érett- fogadták azokat az olykor kép- keretek között, de zárt körben
ségit adó középiskolába nyert telennek tűnő utasításainkat elköszönhettünk a ballagóktól.
felvételt.
Ez a nap csak a nagyok búis, amelyek korábban fel sem
Szilágyi Menyhért- ösztöndíjat vetődtek volna! Az iskolába csújáról szólt! Ők voltak az ünkapott Vigh Réka Mira 8. b osz- készülő kisgyermekek számá- nepeltek, ők álltak középponttályos tanuló, aki érettségit adó ra rendkívül fontos lett volna, ban, hogy elköszönhessenek a
iskolába nyert felvételt, közössé- hogy az eredeti terv alapján kisbarátoktól, óvó néniktől és
gi munkája intézményi szinten megalapozzuk az írás-olvasást dadusoktól. Pozitív hangulatú,
Hudák ruhákban
táncolhatnak
(Fotó: Kecskeméti
Erika)vidám
is kiváló volt, iskolai tanulmányi és számlálást.
és alapjában
A rendes
óvo- felemelő

Vereska Ádám az általános tatja. Az egyösszegű ösztöndíj
iskolai tanulmányai során végig célja a tanulmányok folytatákiemelkedő tanulmányi ered- sára való ösztönzés.
ményeket ért el. A felső tagoIdén Kukla Luca vehette át
zaton a természettudományi a díjat, aki már általános iskolá– elsősorban földrajz és biológia ban eldöntötte, hogy biológiával
tantárgyakból – dobogós helye- szeretne foglalkozni. A Szegedi
zést ért el az iskolák közötti ver- Tudományegyetemen szerzett
senyeken.
biológus BSC diplomát. Jelenleg
A Kiss-Antal István Ösz- Ökológia, Evolúció- és Konzertöndíjat a Csorvásiak Baráti vációbiológia szakos mesterTársasága adja évente egy- képzésen vesz részt, szintén
szer, olyan Csorváson
élő, itt azZsiga
SZTE-n.
8.a Osztályfőnök:
IvánAktuális kutatási
lakóhellyel rendelkező, tanulói témája, hogy a Nyírség homokos
Borbély Boglárka
Dékány
Flóra,
vagy Bartolák
hallgatóiIldikó,
jogviszonyban
talajúMárta,
területein
mely
növényállóFarkas
fiatalnak,
akinek
szakmai
biztosítja
talaj optimális
Krisztián,
Farkas
Zsanna, zet
Futaki
Zoltán, aGulácsi
Vivien,
érdeklődési,
kutatási
vízháztartását.
Célja az ökoHorváth
Martin,területe
Keresztes Milán
János, Kiss Balázs,
a mezőgazdaság,
a környezetlógiai Zalán,
folyamatok
kutatása, a
Kulcsár Krisztián
Roland, Polasek
Samu Dávid,
védelem,
a
hulladékgazdálkörnyezettudatosságra
nevelés
Samu Eszter, Szeles Anikó, Vereska Ádám, Zabolai Fanni Ildikó
kodás, esetleg tanulmányait ismeretterjesztő foglalkozások
a fenti képzések egyikén foly- szervezésével.

Vereska Ádámnak Herczeg Tamás gratulált
(Fotó: Kecskeméti Erika)
8.b Osztályfőnök: Mocsári Erzsébet

Baranyai
Bíró Erik, KeligerÉRDEMKERESZTESEK
Gergő, Kovács Alexandra,
PÁLYÁZATI FORRÁSOKBÓL ÚJ RUHÁKBAN TÁNCOL
A Márkó,
MAZSI
Kovács Zsolt Dávid, Lévai Katinka, Nagy Renáta Zsanett,
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www.csorvas.hu

Magyarország
Köztársasági
Oláh Vivienés
Katalin,
Sztvorecz
Tar Beáta Gabriella,
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Prefektusként
is a közösségért
JÁRDAÉPÍTÉS
EDISON: A HATÁR A CSILLAGOS ÉG
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Fotó: Fejes Zoltán
A mulatság késő este ért véget
– összegezte az eseményeket a
szervező művelődési ház vezetője, Neller Tiborné.

A programok A helyi identitás és kohézió erősítése
Csorvás, Gerendás, Kétsoprony és Kondoros települések lakói számára TOP 5.3.1.-

ONPROFIT

RT

2021. július

ÚTFELÚJÍTÁS

Tábortűz és koncert

Mulatság Szent Iván napjához kapcsolódva

Az idei év első nagyrendezvénye volt a Szent Iván-napi
gyereknap június 26-án, a
piactéren. A korlátozásokkal
és tilalmakkal teli hónapok
után örömmel fogadták a
csorvásiak a programokat.
Az aszfalt rajzverseny témája
a föld és környezetünk védelme
volt, a gyerekek ügyesen jelenítették meg a témát. Nagy tetszést aratott az orosházi Extrém
Bike Show bemutatója, ahogyan
Molnár lmre bűvész trükkjei is.
Tücsök Peti zenés gyerekműsora, cukorágyú és buborék show
színesítette a programkínálatot,
elsősorban a gyerekekre gondolva, de láthatóan a felnőttek is
élvezték a közös kikacspolódást.
Az új teqball asztal népszerű volt
a tizenévesek körében, míg a kisebbek az ugrálóvárnál álltak
sorba, vagy éppen a közlekedési akadálypályán próbálták ki
KRESZ tudásukat, de íjászkodni
is lehetett.

ULLADÉKGAZDÁLKODÁSI

az EMMI/EMET és Békéscsaba Megyei Jogú Város támogatásával valósultak meg.

Pályázati forrásból és önkormányzati önerőből újulhat
meg a Kossuth utca. Az 1970es években épült út korszerűsítése időszerű volt, az önkormányzat közel 20 millió forint
hazai pályázati forrást fordíthat a célra.
A megítélt támogatás egészen
pontosan 19 millió 975 ezer forint, ehhez (jelenlegi árak alapján számolva) 3 millió 525 ezer
forint önerőt szükséges vállalnia az önkormányzatnak, hogy
a Kossuth utcát felújíthassák.
– A település belterületi útjainak, utcáinak karbantartása folyamatos feladatunk, 2013-tól
pedig minden évben kátyúzással is igyekszünk a forgalomra
alkalmas állapotot fenntartani.
Ezek a munkálatok meglehetősen költségesek, ezért mindig
rangosorolnunk kell. A Kossuth
utcára eddig nem került sor,
pedig az eltelt mintegy fél évszázad alatt a kopóréteg tönkrement, a forgalmi terhelés és az
időjárás komoly károsodásokat,
kátyúsodásokat okozott.

www.facebook.com/csorvasvarosonkormanyzata/

