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Szeretettel köszöntöm az édesanyákat, nagymamákat anyák napja alkalmából. Baráth Lajos

„Szeretnék álmodni egy szebb holnapot”

Pokolgép április utolsó napján, majális másnap
Rohoska Viktória Gabriella 3.a.,
III. helyezett: Borbély János 1.a.
II. korcsoport: I. helyezett:
Solti Melinda 5.b., II. helyezett:
Répás Kincső 4.a., III. helyezett:
Keresztes Cintia
Különdíj: Hudák Éva 2.a.

Fáklyás felvonulással és
Pokolgép koncerttel zárta
Csorvás az áprilist, vasárnap,
május első napján a piactéren várták az érdeklődőket a
retro jegyében meghirdetett
majálisra.
A háború gyermekei, Elátkozott
nemzedék, Tépett madár, A jel –
régi Pokolgép slágerek is felcsendültek a fő téren tartott április
30-ai koncerten. A mintegy négy
évtizedes múlttal bíró együttes
sokakat megmozdított, a helyiek mellett más településekről is
érkeztek vendégek a Pokolgép
koncertjére. Előtte, Csorvás Város Fúvószenekara és Majorette
csoportja, valamint motorosok

felvezetésével a hagyományokat folytatva fáklyás felvonulás
volt, a menet a postától indult,
a Kossuth utcára kanyarodott,
majd pedig az Arany János utcára – onnan érkezett meg aztán a
szépszámú felvonuló a művelődési ház melletti térre.
Másnap, május elsején a piactér volt a találkozás helyszíne.
A májusfa felállítását követően
csapatversenyeket tartottak, a
legkissebbek a népi játékok mellett ugrálóvárazhattak is.

Rock & Roll futam: a vetélkedő célja a '70-es évek felelevenítése volt, 5 fős csapatok részvételével.
I. helyezett: WOODSTOK Csapat,
nyereményük: egynapos kirándulás tetszőleges helyszínválasztással (400-500 km-en
belül). Az utazáshoz az önkor-

I. korcsoport: I. helyezett:
Nagy Vivien 3.a., II. helyezett:

SIKERES PÁLYÁZATOK

www.csorvas.hu

fotók: Klapács Pál

EREDMÉNYEK:
Aszfaltrajzverseny:

Útfelújításra, nyílászárócserére nyertek

Újabb, a Magyar Falu Program keretében elnyert pályázatokról számolt be Baráth
Lajos, Csorvás polgármestere.
Összesen közel 37 millió forint vissza nem térítendő pályázati forrást nyert el a város.
A Magyar Falu Program egy
lehetőség, amivel az 5000 fő
alatti települések élhetnek, a
célja pedig a kis lélekszámú
települések infrastrukturális
fejlesztése és szolgáltatási lehetőségeinek bővítése.
Csorvás évről évre él a program adta lehetőségekkel, aminek köszönhető érkezett már
forrás a városba többek között
közösségi terek fejlesztésére, a
védőnői szolgálat mellett a fogorvosi rendelőkbe szükséges

mányzat a kisbuszt biztosítja, a
Szolgáltató Kft. pedig az élelmiszercsomagot adja.
Holtversenyben
II.
helyezettek lettek: ESZI PRESLEY,
SZÉPKORÚAK és a "4047"-es számú
Kulich Gyula közhivatal csapata –
mindannyian oklevéllel, hasznos
tapasztalatokkal és jó élményekkel lettek gazdagabbak.
Szellemi totó: I. helyezett: Bertók Éva, II. helyezett: Bertók Lászlóné valamint Rónyai Sándor, III.
helyezett: Bencsik János. A versenyzők oklevelet kaptak.

orvosi eszközök beszerezésére, valamint járdaépítésre.
– Sokat készültünk kollégáimmal a mostani kiírásra
is, többkörös egyeztetésen és
a szükséges dokumentumok
előkészítésén vagyunk túl, a
munkánk sikerében pedig csak
bízni tudtuk. Arról számolhatok be, hogy ezúttal is sikeresen pályáztunk, a Magyar Falu
Program felhívásaira benyújtott pályázataink közül négy
projekt esetében jóváhagyó,
támogató döntés született –
ismertette a városvezető. – A
vissza nem térítendő, 100%-os
támogatási intenzitású projektek keretében vásárolhatunk
egy kommunális eszközt (sószórót) 914 ezer forint érték-

ben, valamint fejleszthetjük
az önkormányzati temetőt. Ez
utóbbi azt jelenti, hogy 6 millió forint értékben bővíthetjük, fejleszthetjük az urnafalat.
Továbbá a könyvtár nyílászáróinak időszerű cseréjére 4
forint híjján 10 millió forintot
fordíthatunk, míg a Szántó Kovács utca burkolatfelújítása 20
millió forintot – zárta Baráth
Lajos.

Jó játékot
Újra megnyitotta kapuit az
önkormányzat Rudolf majori teniszpályája – a pályát a csorvási,
bejelentett lakcímmel rendelkező lakosok továbbra is ingyenesen használhatják. A teniszpálya használatára regisztrálni
egy időpontfoglaló linkkel lehet,
mely a város honlapján érhető
el (www.csorvas.hu/index.php/
teniszpalya)
A teniszpálya használatának
további feltétele a pályánál kifüggesztett, valamint a honlapon
olvasható házirend betartása, a
teniszpályát mindenki saját felelősségére használhatja. A pálya
kulcsát a Csorvási Gazdák Zrt.
szárítótelepének portáján (a Kastélyhoz vezető úton jobb oldalt
található) tudják felvenni a biztonsági szolgálattól, majd a használat után a teniszpályát be kell
zárni és a kulcsot ugyanott leadni.

TŰZOLTÓK
NAPJA

Május 4-e a tűzoltók napja.
Ebből az alkalomból a Csorvási Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai egy kis bemutatót
tartottak a csorvási óvodásoknak és kisiskolásoknak.
A gyerekeknek lehetőségük
volt megnézni az egyesület tűzoltóautóját, beszélgethettek az
önkéntes tűzoltókkal és egy kis
játék is belefért. Oláh Zsolttól, az
egyesület elnökétől megtudtuk:
május 4-én a tűzoltók előtt tisztelegünk, akik elkötelezett hivatástudattal és a hagyományokhoz való ragaszkodással végzik
szolgálatukat.
Oláh Zsolt május 6-án Gróf
Széchenyi Ödön emlékplakettet
kapott a Magyar Tűzoltó Szövetségtől. A csorvási önkéntes
csapat vezetője Dobson Tibor
tű. vezérőrnagytól vehette át a
megtisztelő elismerést.

A Békés Megyei Polgárőrök
Szövetsége május 7-én tartott
közgyűlésén elismeréseket adott
át. Az elismertek között van Kun
Zoltán, a Csorvási Polgárőrség
KHSZ tagja is. Gratulálunk.

Fotó: Virág István

Prof. dr. Lengyel Csaba
„MEGKÉSETT TÉLI ESTÉK”
kerekasztal beszélgetés,
háziasszony:
Baranyainé Imre Julianna,
időpont: 2022. május 24. 17 óra.


A helyszín egyeztetés alatt, kérjük, figyeljék a művelődési ház
és a város Facebook oldalát!
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ADÓ 1% - RENDELKEZZÜNK RÓLA
Köszönjük!

Ösztöndíj

Kérjük támogassa adó 1%-ával a
Kemény Gábor Iskolai Alapítványt. Adószám: 18376720-1-04
***

A Csorvásiak Baráti Társasága tisztelettel kéri, idén is támogassa a szervezetet adó 1%-ával. Adószám: 18382055-1-04
***

A Csorvási Óvodásokért Alapítvány kéri, idén is tiszteljék meg
bizalmukkal az alapítványt. Adószámunk: 18017506-1-04
***

Ha lehetősége van, kérjük, támogassa ebben az évben is adója 1%-val
a Csorvási Idősekért Alapítványt. Adószám: 19056951-1-04
***

Kormányablak busz
Helybeni ügyintézésre lesz
lehetőség május 26-án a
Békéscsabai Járási Hivatal
Mobil Ügyfélszolgálata keretében.
A művelődési ház előtti téren (Petőfi utca 12.) május 26.
(csütörtök) 9 órától 15 óráig
időben áll a lakosság szolgálatára a Kormányablak Busz.
Az akadálymentesített Mobilizált Ügyfélszolgálaton lehetőség van számos, a Kormányablakokban intézhető ügytípus
intézésére, így többek között
személyazonosító igazolvány,
lakcímkártya, útlevél, veze-

tői engedély, ügyfélkapu vagy
akár mozgáskorlátozott parkolási igazolvány ügyintézésre
is. Biztosított a bankkártyás
fizetés, de az esetleges eljárási költség akár postai csekken
is befizethető. Amennyiben a
gépjármű ügyintézés keretében rendszámtábla kiadásával
járó ügyintézési szándékuk
van – a szükséges rendszámtábla típus rendelkezésre állásának teljes körű biztosítása
érdekében –, azt előzetesen
szíveskedjenek jelezni május
25-e délig a 66/528-320-as telefonszámon.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A Csorvási Gazdák Horgász Egyesület tisztelettel kéri, támogassa az egyesületet adó 1%-ával. Adószám: 19056418-1-04
***

Kérjük, támogassa az adó 1%-ával a
Csorvási Horgász Egyesületet. Adószám: 19978002-1-04
***

Csorvási Fúvószenekarért és Majorette Csoportért Alapítvány
tisztelettel kéri, támogassa az alapítványt adó 1%-ával.
Adószám: 18372678-1-04
***

A Csorvás Sportjáért Alapítvány 1%-os felajánlás adószáma:
19062341-1-04 Felajánlásaikat köszönettel veszik a klub sportolói
***

Csorvás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete - Segítsen, hogy
segíthessünk! Adószámunk: 18374766-01-04
***

A Csorvási Polgárőrség Közhasznú Szervezet tavaly 63.041
forint bevételre tett szert az adó 1%-ból, az összeget technikai
felszerelésre fordítottuk. Köszönjük a felajánlásokat, és további
bizalmukat. Adószámunk: 18385546-1-04

Kivele:

E-hulladékgyűjtés
Elektronikai hulladékgyűjtés lesz a polgármesteri hivatal hátsó udvarán májusban.
Az időpontok: május 26-a,
csütörtök 8-15 óráig, május 27e, péntek 8-15 óráig, valamint
május 28-a, szombaton 8-12
óráig.
A lakossági elektronikai hulladékok gyűjtése keretében az
alább felsorolt, a háztartásokban használt berendezések leadása történhet: nagy háztartási gépek /pl.: mosógép, hűtőgép,
porszívó stb./, kis háztartási
gépek /pl.: vasaló, kávéfőző, hajszárító, ventillátor stb./, számítástechnikai berendezések /pl.:
számítógép, telefon, fénymásoló
stb./, szórakoztató elektronikai
cikkek /pl.: tv, rádió, hi-fi torony, magnó stb./, barkácsgépek
/pl.: fúrógép, sarokköszörű,
elektromos fűnyíró stb./, orvosi berendezés /pl.: vérnyomásmérő stb./, világítástechnikai
berendezések /pl. lámpatestek/.
Nem vehető át az elektronikai
hulladék, ha az átadásra szánt
berendezések erősen rongált,
szétszedett, törmelékes vagy
erősen szennyezett állapotban
vannak.
A fennakadások elkerülése
érdekében kérjük, hogy a hulladékgyűjtési napokon a Rákóczi utca felőli kapun hozzák be
az elektronikai hulladékot, és a
Kossuth utca felé hagyják el az
udvart. Kérjük, az elektronikai
hulladékot ne helyezzék ki az utcára, mert az ott is marad, azok
összegyűjtésére nem kerül sor.

Május 31-éig lehet pályázni
a Csorvásiak Baráti Társasága
által kiírt, Kiss-Antal István
ösztöndíjra.
A pályázat célja: a Csorváson élő, itt lakóhellyel rendelkező, alap- vagy középfokú
oktatási intézménnyel tanulói
jogviszonyban álló, illetve felsőfokú oktatási intézménnyel
aktív hallgatói jogviszonyban
álló fiatalokat tanulmányai
folytatására ösztönözni olyként, hogy közülük évente egy
tanulót vagy hallgatót egyös�szegű ösztöndíjjal jutalmaz.
A támogatás további feltétele, hogy a jelölt szakmai érdeklődési, kutatási területe a
mezőgazdaság, a környezetvédelem, az agrárkörnyezetgazdálkodás, illetve a hulladékgazdálkodás legyen, esetleg
tanulmányait a fenti képzések
egyikén folytatja. Az 50 ezer forint készpénzjutalmat minden
évben egy fő kapja meg a város
augusztus 20-ai ünnepségén.
A pályázatnak a pályázó
adatai mellett (név, lakcím,
elérhetőség: telefon, email
cím) tartalmaznia kell:
 A
környezetvédelem, az
agrárkörnyezetgazdálkodás,
illetve a hulladékgazdálkodás területén elért eredmények, szakmai érdeklődés,
kutatási terület részletes bemutatása
 A pályázó szakmai életútja
 A pályázó további szakmai
célkitűzései (tanulmányok,
kutatás stb.)
 A pályázó igenlő hozzájárulása, hogy a pályázatát a helyi sajtó illetve a jelen honlap
publikálhatja
A beadás módja:
 email-ben csatolásként a
csgsz@csgsz.hu címre ahol a levél tárgya Pályázat
Kiss-Antal István Ösztöndíj
pályázat
 hagyományos levélben, címzett: Csorvási Gazdák Zrt.,
5920 Csorvás, Rákóczi u. 34/1.
szám; megjelölés: Pályázat
Kiss-Antal István Ösztöndíjra
 személyesen „Csorvási Gazdák” Zrt. titkárságán, zárt borítékban, a fenti címen.
A Baráti Társaság Elnöksége
nevében
Kelemen Mihály
elnök

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
A zöldhulladék ürítésének
időpontja: május 24-e, kedd.
A szelektív, sárga kukák ürítésének időpontja május 26-a,
csütörtök.
Ügyintézés:
ugyfelszolgalat@grnkft.hu,
telefon: 66/447-150
Bővebb infó: dareh.hu
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.

www.facebook.com/csorvasvarosonkormanyzata/
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Szólt a nóta – újra együtt

Négy település népzenei
csoportja találkozott Csorváson márciusban. A Hérics
szállóban tartott találkozót
a kényszerű bezárkózás két
éve után nagy örömmel szervezte a házigazda Nefejelcs
Népdalkör és egy igazi, jó
hangulatú, kötetlen baráti
találkozó kerekedett.
Meghívott vendégeink voltak
a Csanádapácai Népdalkör, a
Nagyszénási Kurticsi Citerazenekar, a Pusztaföldvári Földvár
Citerazenekar. Az idén 26 éves
fennállását ünneplő Nefelejcs
Népdalkör művészeti vezetője,
Juhász Kálmán köszöntője után
Baráth Lajos polgármester
szólt a jelenlévőkhöz, kiemelve
annak jelentőségét, hogy lassan ugyan, de megindul az élet
a népzenei területen is.
– E találkozók létjogosultsága elvitathatatlan, és biztatom
a csapatot további hasonlók
szervezésére – fogalmazott a
városvezető.
A fellépők kivételesen nem
formaruhában
szerepeltek,
hiszen a könnyed szórakozás

volt a cél. A csanádapácaiak
egy hazafias dalokból összeállított csokrot adtak elő, a
nagyszénásiak hortobágyi és
vajdasági népdalokkal érkeztek, míg a pusztaföldváriak
két vajdasági népdalcsokorral
készültek. A helyiek hortobágyi és szatmári népdalokat
adtak elő.
Közös éneklésre is volt mód,
szatmári népdalokat és erdélyi katonadalokat is énekeltek
együtt, végül ráadásként, az
apácaiak operett dalokat is előadtak, így aztán valóban jó volt
a hangulat mire a zsíroskenyér
partihoz érkeztünk, az asztalra
sütemények is jutottak, amiket
a vendéglátó csapat hölgytagjai készítettek. Ezután következett a kötetlen, közös nótázás, a csoportok tagjai közös,
mulatós délutánt varázsoltak.
A zene közös szeretete mellett
a sokéves barátság tette örömtelivé a találkozást, amire már
mindenki nagyon várt.

Tavaszi találkozó

Örülünk, hogy megtudtuk
tartani a szokásos éves rendezvényünket, amelyre meghívtuk Csorvás Város Önkormányzat vezetőit, a helyi civil
szervezeteket, valamint a vidéki nyugdíjas baráti egyesületeket, klubbokat.
Meghívottaink között köszönthettük a Békés Megyei
Nyugdíjas Egyesületek Szövetsége képviseletében Krizsán
Györgyöt, a szövetség alelnökét, az Orosházi Nyugdíjasok
képviseletében Böde Sándor
elnök helyettest, valamint

az Orosházi Járási Nyugdíjas
Egyesületek elnökét, Gabnai
Istvánt.
Csorvási Nyugdíjas Érdekvédelmi Klub tagjai sokat dolgoztak azért, hogy ez a rendezvény
létrejöhessen, a versek, vidám
jelentek mellett a finom ebéd
és sütemény is hozzájárult a
jó hangulathoz. Tavaszi találkozónkon 190-en kapcsolódhattak ki, örülve a személyes
találkozásnak.
Lakatos Anna, Csorvási
Nyugdíjas Érdekvédelmi Klub

Juhász Kálmán
művészeti vezető

Felhívás emlőszűrésre!

Ma Magyarországon a daganatos megbetegedések miatti halálozás
a szív és érrendszerit követően a második leggyakoribb halálok.
2001 óta Népegészségügyi Program keretében a hölgyek emlőszűrésre és méhnyak szűrésre kapnak meghívólevelet: emlőszűrésre kétévente a 45-65 éves korcsoportba tartozók, méhnyak szűrésre
háromévente a 25-65 éves korcsoportba tartozók. Emlőszűrésre
a meghívólevélben pontosan megírják, hogy hová és mikor várják
a szűrendő hölgyet, ha az időpont nem felel meg, akkor lehetősége
van az időpont módosítására a megadott telefonszámon. Méhnyak
szűrésre a meghívólevél mellékletében felsorolt szakrendelőket lehet felkeresni, előtte a szakrendelővel időpont egyeztetés szükséges,
hogy a várakozási idő minimális legyen. A meghívólevelet mindenki
vigye magával. Az emlőrák a nők leggyakoribb daganatos betegsége, ritkán előfordul férfiaknál is.
Magyarországon évente mintegy 7500 új megbetegedés fordul elő,
és mintegy 2800 nő veszti életét évente a betegség következtében. Az
emlőráknál - csakúgy, mint a legtöbb tumornál - is igaz az a megállapítás, hogy a terápia eredménye annál hatékonyabb minél korábbi
stádiumban kerül a betegség felismerésre. Éppen ezért fontos, hogy
minél hamarabb orvoshoz forduljon mindenki, aki az emlőben csomót tapint. Fontos hangsúlyozni, hogy az emlőrák többnyire fájdalmatlan, sőt, minél inkább fáj egy csomó, annál kevésbé valószínű,
hogy megjelenése rosszindulatú daganatra utal. Éppen ez a fájdalmatlanság az, ami a betegeket megtéveszti és ami miatt sokszor csak
hónapokkal, évekkel a csomó észlelése után fordulnak orvoshoz.
Ugyancsak jelentős esetszámmal, évi 1000 új esettel fordul elő
méhnyak rák Magyarországon, a megbetegedés miatti halálozás
pedig évente meghaladja a 400 főt. Hazánkban a méhnyak szűrése
megoldott, de sajnos a nők tekintélyes hányada nem él e lehetőséggel, részben ezért nem ismerik fel korai stádiumban a betegséget.
Tegyen az egészségéért, vegyen részt az ingyenes szűréseken
Önmagáért, családjáért!

www.csorvas.hu

FEJLESZTÉSEK A
LEGKISEBBEKÉRT
Új játékok az oviban,
ütemterv szerint halad
a mini bölcsi
Aki mostanában járt az óvodáink környékén, láthatta,
hogy nagy munkálatok zajlanak mindkét területen.
A tavalyi évi jó gazdálkodásnak köszönhetően, mindkét
óvodába sikerült gumipályát
telepíteni. Nagy álmunk vált
ezzel valóra! Több szempontból praktikus és esztétikus ez
a felület. A felfestett utak által
lehetőség nyílik a közlekedési
szabályok gyakorlására játékos módon. Ezen kívül, a közepén egy nagy ugrálóiskolát
terveztem meg, felfestett számokkal.
Gyermekkorunk
egyszerű
kis játéka sokkal hasznosabb,
mint gondolnánk, hiszen a játékos mozgások, ugrálás által az
idegrendszer fejlődését érhetjük el. A kopásálló és biztonságos, vízlepergető felületen
nincs már akadálya az önfeledt
játéknak! Korábban gondot jelentett, hogy sárosabb időben
miként oldjuk meg a gyermekek levegőztetését, szabadban
való játékukat. Mostantól nincs
ilyen gond, az óvodások boldogan vették birtokba a területet
a húsvéti ünnepeket követően.
A Bocskai utcai feladatellátási
helyen a mini bölcsőde építése
gyors léptekben halad. Az épület már tető alatt van és be vannak építve a nyílászárók is. Mivel a korábbi bölcsődei udvart
beépítettük, ezért a bölcsisek
az óvodai területből kellett,
hogy kapjanak egy részt. Csakhogy az óvodások (75 fő) sem
maradhatnak ilyen pici területen, emiatt megkezdődött
az udvar bővítése a sportpark
felé 441 négyzetméteres területen. A kerítés egy része már
elkészült. Ide kerülnek majd
a Csorvási Óvodásokért Alapítvány és az önkormányzat
által pályázati úton megnyert
eszközök egy része. Az udvari
játékok balesetmentes lehelyezésének tervezése folyamatban van. Remélhetően a nyár
folyamán már biztonsággal
használható lesz ez a terület is
az összevont ügyeleti időszakban, amennyiben erre lehetőség nyílik.
Az István király utcai óvoda
udvara is hamarosan új játékokkal gazdagodik.
Az eszközök egy részét már
leszállították, biztonságos lehelyezésükre a nyár során kerül sor.
Az ügyelet helyéről az érintett szülőket folyamatosan tájékoztatni fogjuk az építkezések függvényében.
Vicziánné Vincze Mónika
intézményvezető
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Zentán főztek
Idén első alkalommal volt
lehetőségünk részt venni a
XIX. Zentai Birkanyíró és
Birkapörköltfőző versenyen.
Testvértelepülésünk, a vajdasági Felsőhegy meghívását
elfogadva 6 fős csapattal indultunk Zentára. Reggeli érkezésünk után szerbiai barátaink
gondoskodtak róla, hogy ne
üres gyomorral vágjunk neki
a napnak. A helyi specialitások mellett volt szerencsénk
a csallóközi házi pástétomok
ízkavalkádjába is belekóstolni.
Ezután fiatal főzőcsapatunkkal mi is az ízekre helyeztük
a hangsúlyt, hiszen több mint
40 főzőcsapattal kellett ös�szemérnünk tudásunkat. A

befektetett munka meghozta
eredményét, hiszen a szakmai
zsűri arany minősítéssel értékelte ételünket! Nagyon jó hangulatú és élményekben gazdag
napot köszönhetünk a határon

Ez volt a szlogenje annak
a jótékonysági futásnak,
amelyre április 12-én 13
órakor került sor a Csorvási
Gulyás Mihály Általános Iskola szervezésében.
A kezdeményező az iskola,
így elsősorban a diákoknak
szólt. A „nevezési díj” lehetett
tartós élelmiszer, tisztálkodási
szer, vagyis bármi olyan, amivel az ukrán menekülteknek
segíthetünk.
Nemcsak az futhatott, aki
adományával „nevezett”. Az
együttérzését is kifejezhette
bármely kisdiák a futásban
való részvételével. A megmozdulás településünk utcáin zaj-

lott, a táv kb. 2 km volt. Biztonságunkat a helyi polgárőrök
vigyázták. A futásban és az
adománygyűjtésben az iskola
legtöbb tanulója részt vett.
A gyerekek és szüleik segítőkészségének köszönhetően
rengeteg felajánlás érkezett,
amit ezúton is hálás szívvel
köszönünk! Az adományokat a
Vöröskereszt képviselői szállították el az iskolából, ők juttatják el azokhoz az ukrán családokhoz, ahol arra a legnagyobb
szükség van.
Köszönettel tartozunk mindenkinek, aki bármi módon
hozzájárult megmozdulásunk
sikeréhez. Szülőknek, gyere-

túli barátainknak, miközben
sok hasznos tapasztalattal is
gazdagodtunk.
Vendéglátóinknak mindent megköszönve
várjuk az újbóli találkozást!
Araczki Tibor

FUSS ÉS SEGÍTS!

Nagyon boldog születésnapot kívánunk a 90. életévét április 20-án betöltött Juhász Pálnak.
Pali bácsi szívélyes szeretettel fogadta otthonában Baráth
Lajos polgármestert és dr. Kerekesné dr. Mracskó Gyöngyi
jegyzőasszonyt, a köszöntésért „cserébe” pedig számos történetet mesélt arról, hogyan vezetett az útja a tiszti iskolától
a honvédségig, míg utolsó szolgálati helyéről, Budapestről
nyugdíjba vonult. Jó egészséget kívánunk!

Búcsúzunk

Baukó János (1936-2022)
KASTÁR Alkotói Díjjal elismert festőművésztől búcsúzunk

keknek, a polgármesteri hivatalnak, a polgárőröknek, a
pedagógus kollégáknak, munkatársaknak.
Nagylelkűségből jelesre vizsgáztunk!
Samuné Litvai Krisztina

Apróhirdetés

Eladó kertes házat keresünk
Csorvás és vonzás körzetében.
3 szobás, lehetőleg korszerű
fűtés rendszerrel,
(nem konvektor), tégla beton
alappal, minimális felújítással.
Tel. : 06 30 7005006 vagy
+36 20 239 9924
Zsiga-Rajeczki Cintia, Zsiga Bence
Véradások időpontja:
június 24.; szeptember 23.;
december 16.
Ingyenes ortopédiai vizsgálat,
gyógyászati segédeszközök
felírása a védőnőknél:
június 30.; október 6.
december 1.

Anyakönyvi hírek:
Megérkezett
Gyevi-Nagy Balázs és
Szeles Barbara
leánya Bella

Elhunytak
Priskin István Györgyné 95 év
Farkas Andrásné 81 év
Danó Zsolt 47 év
Gortka Imre 47 év
Óvári Mihályné 77 év
Gyebnár Jánosné 74 év

Baukó János Gyulán született, Csorváson nevelkedett –
Csorvás iránti szeretete végigkísérte egész életét. Gyermekként megélte a második világháborút, és sokszor idézte, riadó
idején édesanyjával a közeli kiserdőbe menekültek. Szép emléke, amikor segítségképpen elkészítette osztálytársai rajzait
rajz órán – korán megmutatkozott a művészet iránti szeretet.
Csorvásról később Budapestre költözött, ott élte át az 1956os eseményeket. A fővárosban elvégzett egy képzőművészeti
szabadiskolát, ami elindította a művészeti pályán.
Családja így idézi az édesapa, a művész emlékét:

„Művésszé lettél, aki megbecsült minden alkotó embert
és alkotást. Úgy tudtál bánni az anyaggal, ahogy kevesen.
Minden nap a tanulás és az alkotás vágya hajtott, hogy valami szépet hozz létre a vásznon. Évtizedekig dolgoztál a
Danuvia gyárban először gépészként, majd dekoratőrként.
Mindkét pozícióban helyt álltál és mindemellett a művészeti
tevékenységedet is sikeresen folytattad. Nem csak alkottál,
de folyamatosan tanítottál is. Lányaidat is a művészi pályára
segítetted. Számos más alkotni vágyót is önzetlenül tanítottál, inspiráltál. A festmények, amiket ránk hagytál, beszélnek
világlátásodról, természetszeretetedről, kedvességedről.
Állandó bölcsességed, nyugalmad, feledhetetlen humorod,
mely átitatta egész lényedet, a „melletted nagyon jó lenni”
érzetét keltette mindenkiben. Te mindig az életet festetted
meg a legszebb színekkel. Kedvenc festményed, amelyről oly
sokszor meséltél Munkácsy Mihály Poros útja volt. Elméláztál
az égi színeken, amelyet még a francia festők is megirigyeltek
Munkácsytól. És mi tudjuk, hogy te már ott fent azokat az égi
színeket csodálhatod, míg most nekünk csak a por maradt.„
Emlékét megőrizzük.
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