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ÚJ JÁTÉKELEMEKKEL A GYERMEKEKÉRT
Valamivel több mint egy
millió forintot nyert a város
a piactér mögött található
játszótér fejlesztésére, az új
játékokat már telepítették és
a legkisebbek örömmel ki is
próbálták. Az egykori Hóvirág utcai játszótér felújítása
is szerepel az önkormányzat
tervei között – ismertette
Baráth Lajos polgármester.
Emellett a Csorvási Óvodásokért Alapítvány jóvoltából a
két óvodai telephelyre is új
udvari játékok kerülhettek,
közel 2 millió forint pályázati
forrásnak köszönhetően.
A Liget utcai játszótérre látogató gyerekek nagy örömmel
vették birtokba az új játékelemeket. A térre egy sikeres pályázatnak köszönhetően 1 millió
96 ezer forintból új fészekhinta
valamint egy láncos lépegetőhíd
került ki, és jutott forrás a csúszdatorony törött csúszdalapjának cseréjére is. Valamennyi
elem a játszótéri eszközök biztonságáról szóló rendeletek által előírt, minőségi, biztonsági
követelményeknek
megfelelő
tanúsítvánnyal rendelkezik. Az
új játszószerek alá a játszószer
méterének és az esésmagasságnak megfelelően méretezett
ütéscsillapító réteg került, ezt
és a játékelemek kihelyezését is
a közfoglalkoztatottak végezték
el. A Hóvirág utcai kiserdőben

valaha szebb napokat látott játszótér újraélesztése is az önkormányzat tervei között szerepel.
A munkák során az önkormányzat közfoglalkoztatottai letakarították a régi játékokat, rendezték a terepet, szabaddá tették a
járdákat. Tervben van egy szánkódomb kialakítása és felújított
játékok letelepítése – mondta el
lapunknak Baráth Lajos.
Szemétgyűjtők is kerülnek
majd ki a térre, emellett a veszé-

lyes fákat, de csak azokat, a gyermekek védelme érdekében kivágják, a lelógó ágakat lemetszik.
A Csorvási Óvodásokért Alapítvány 1 millió 902 ezer 500 forint
vissza nem térítendő támogatást
nyert a Magyar Falu Program
keretében, a „Civil szervezetek
eszközbeszerzési
támogatása" kiírása szerint. A pályázatot
író és menedzselő Babinyecz
Tamástól megtudtuk, a kapott
támogatáson megvásárolt esz-

közökből az alapítvány az óvoda
mindkét telephelyére szállított
ki játékelemet, ezáltal hozzájárulva a kisgyermekek testi, szellemi fejlődéséhez. A beszerzett
eszközök az alábbiak: 3 db Little
tikes csúszda, 2 db Little tikes
játszótér, 2 db Feber mérleghinta, 2db Feber mini csúszda, 2db
vidám játszótér, 2 db Little tikes
Clubhouse játszótér, 2db Taxi
cupé és 2 db bújócskás kastély –
sorolta Babinyecz Tamás.

Csorvás 2020-ban ünnepelte 15 éves várossá avatását.
Ebből az alkalomból két testvértelepülésével való kapcsolatát megerősítve egy-egy
Túri Török Tibor szobrász által készített mellszobrot szándékozott ajándékozni Diószeg
városának és Uzon nagyközségnek.
A pandémiás időszak korlátozó intézkedései miatt az átadás
későbbre tevődött. A szlovákiai
Diószegre 2021 októberében
került Rákóczi Ferenc mellszobra. Erdélybe, Uzonba ez év nyarán nyílt lehetőség Márton Áron
püspök szobrát átadni. Márton
Áron (1896-1980) erdélyi katolikus püspök, az emberi jogok
és a keresztény szeretet következetes, kiegyensúlyozott, bátor képviselője volt.
Június 26-án tartott szent mise
zárásaként Baráth Lajos polgár-

mester méltatta a több mint két
évtizedes jó testvértelepülési
kapcsolatot, mely az elmúlt
években online formára szorítkozott. Jó szívvel adta át a
csorvási emberek nevében a
püspököt megjelenítő művet.
A környékben néhány erdélyi település mellett mostmár
Uzon is büszkélkedhet e méltán híres egyházi személyiség
mellszobrával. A „csorvási ajándékot Bordás Enikő, Uzon polgármestere, dr. Ráduly István
megyei prefektus, korábbi polgármester és Elekes Szabolcs, a
Gyulafehérvári Főegyházmegye
lelkésze vették át. Ezt követően
a gyülekezet Márton Áron püspökért imádkozott. Jelen voltak
az eseményen olyan személyek
is, akiket annak idején Márton
Áron keresztelt meg.
Az Uzoni Kulturális Napokon 6 fős csorvási delegáció

vett részt. A főzőcsapat tagjai
Babinyecz János vezetésével elvitték Csorvás ízeit testvértelepülésünkre.
Nemcsak a megfőzött birkapörkölt aratott nagy sikert,
hanem annak az elkészítési
folyamata is. A rendezvényen
résztvevők csodájára jártak a
csorvási bográcsnak. Emellett
diópálinkát és sárgabarackos
csorvási kenyeret is kóstolhat-

tak az idelátogatók. Az elkészült étel a „Legtestvériesebb
birkapörkölt” címet nyerte
el, melyben benne volt szakácsunk által Csorvás szíve-lelke.
A látogatás alkalmával lehetőség nyílt szakmai tapasztalatcserére, a rendezvényeken
Csorváson is megvalósítható
programelemek, ötletek gyűjtésére.
Vereskáné Salla Valéria

A KÖZ
SZOLGÁLATÁBAN
A Covid miatti kényszerű
szünet után ismét megrendezték a Békés Megyei Polgárőrnapot. Az idei volt a 20.
alkalom, hogy a megyében önkéntes szolgálatot vállaló polgárőrök találkoznak és együtt
töltenek egy napot, miközben
elismeréseket is átvesznek.

Kapcsolat a testvértelepülésekkel

www.csorvas.hu

Elismerés polgárőreinknek

A helyszín Békés-Dánfok volt.
A július végi rendezvényen a
Csorvási Polgárőrség Közhasznú
Egyesület tagjai is képviseltették
magukat. Közülük Makszi József
(képünkön) és Schwikker Attila
Szent György emlékplakett elismerésben részesült, hiszen a
közelmúltban ők találták meg
Csorvás határában azt az idős
férfit, aki a helyi szociális intézményből indult kerékpározni,
majd nem tért haza. Csorvás Város Önkormányzatának elismerését a lakosság érdekében végzett elhivatott szolgálatért Kun
Zoltán és Sznopek György kapta.
Az egyesület júliusban számolt be a képviselő-testület
előtt tavalyi évi tevékenységükről. A beszámolóból kitűnik:
nem tétlenkedtek. Tavaly a rendőrséggel közösen 825 órában
szolgáltak. Gyalogátkelőhelyen
100 óra szolgálatot láttak el, hétköznap reggelente láthattuk az
egyesületi tagokat, amint segítik
a gyalogosok, főként az iskolába
igyekvő gyermekek biztonságos
átkelését a forgalmas főúton.
2021-ben közel 1900 órában
szolgálták a város lakosságát. A
polgárőr egyesület működését
az önkormányzat mellett a Csorvási Gazdák Zrt. is támogatja,
emellett bevételt jelent a lakosság adó 1%-ának felajánlása, valamint folyamatosan pályáznak,
tavaly például 430 ezer forint
pályázati forráshoz jutottak.
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EDISON KLUB: ÖSSZEFOGÁSSAL FOLYTATÓDIK A MUNKA
A 2021/22-es tanévben
pályázati támogatás nélkül
valósította meg az EdisonGo
nevű programját az Edison
Klub.
Az NTP-TSZM-21 kódjelű pályázatra benyújtottuk a Megalkotjuk Edison találmányait című
programunkat, amelyet elutasítottak. Edisonos munkatársaimmal úgy döntöttünk, támogatókat keresünk munkánkhoz.
Szluka András, akkor még végzős üzemmérnök informatikus
egyetemi hallgató programot
is javasolt: szakdolgozatának
az elektromos autónk átalakítását választotta, amelybe bevonja a csoportot is. Az autót
távirányíthatóvá szereli át, így
a csoport részese lesz egy szakdolgozati téma elkészítésének.
A program sikeresen lezárult és
a diplomamunka is jeles értékelést kapott. András okleveles
üzemmérnök informatikus lett.
Az autó gépészeti átalakítását
Kelemen Mihály elnök úr engedélyével id. Szluka András és
munkatársai végezték a Csorvási Gazdák Zrt. gépműhelyében. A programozás oktatásához Kukla Imre, a Solargroup
Energy Kft. ügyvezető igazgatója adományozott 6 db Tiny:bit
robotautót. A szülők mindenben támogatták a csoportot.
De nem csak ebben a mozza-

Szluka András bemutatja az autó új tulajdonságait
natban zajlott másképpen programunk. Csoportunk idősebb
tagjai munkatársaim lettek:
Szluka András programozást
oktatott, Hegyi Gábor az RC repülőszimulátor-gyakorlatokat
és a 3D nyomtatást irányította.
Andrékó Patrik fényképeket,
videófelvételeket és filmeket
készített. Páli Dávid kötöttségei miatt ritkábban látogatott
el hozzánk, az Óbudai Egyetem
mérnök informatikus hallgatója.
Nem mondtunk le a programzáró ünnepségünk megszervezéséről sem, de erre most
szintén nem volt pályázati keretünk. A szülők felajánlották
ennek megrendezését is. Hegyi
Gábor javaslatára a főétel bog-

Egyesített Szociális Intézmény

REMEK HANGULATBAN TELT A CSALÁDI NAP
Hagyományosan minden év június utolsó hétvégéjén került sor megrendezésére, ezúttal ez a nap június 25-ére esett.
Rendezvényünk mindig sikeres, sokakat megszólít, és kiváló
alkalom arra, hogy otthonunk lakói egy kis időt töltsenek el
családtagjaikkal.
Azt tapasztaljuk, hogy öröm- célba dobni lehetett és sokan
mel vannak együtt a családok éltek is e lehetőségekkel. Intézaz idősotthon falain belül, sőt, ményünk dolgozói, lakói különilyenkor a távol lakó gyerekek böző műsorokkal is készültek,
és unokák is haza látogatnak. jeleneteket, táncokat adtunk
Ezúttal 250 főre terítettünk és elő, később pedig családi vealig maradt üresen hely. Csalá- télkedőket rendeztünk, amiket
di napunk egyben nyílt nap is, nagyon élveztek a vendégek.
amikor az érdeklődőknek le- A déli harangszóval az ebéd is
hetőségük van az intézményt elkészült: a Csorvási Gazdák
vezetéssel megtekinteni.
Zrt. anyagi támogatásának köA családi nap 10 órakor szönhetően négy bográcsban
kezdődött Maczák Istvánné főtt a sertéspörkölt, amihez
intézményvezető
köszöntő- köretet kínáltunk. A finom
jével, majd a fenntartó kép- ebédet követően a dolgozóink
viseletében Kelemen Mihály házi süteményeiket tették az
alpolgármester köszöntötte a asztalra. A tombolahúzás sojelenlévőket. A nap folyamán rán sok ajándék talált gazdára,
egészségügyi szűréseket vé- a nyereménytárgyakat a lakók,
geztünk az érdeklődőknek hozzátartozók, a vendégek, a
(vérnyomás, vércukor, véroxi- dolgozók és az intézmény adgén szint), a gyerekeknek pe- ták össze. Jó hangulatú rendig különböző játéklehetősé- dezvényünket baráti, családi
geket kínáltunk, többek között beszélgetések zárták.
labdázni, tollasozni, pecázni,
Maczák Istvánné

Gondosóra. Elindult a kormány Gondosóra programja, ami

egy jelzőkészülékből és a mögötte álló", éjjel-nappal az egész
"
országból elérhető diszpécserszolgálatból áll. Minden 65 év
feletti magyar állampolgár, aki regisztrál a gondosora.hu oldalon, kaphat egy ingyenes, nyakban vagy karon hordható jelzőkészüléket. A készülék jelentősen növeli az idős emberek otthoni biztonságérzetét, hiszen bármilyen probléma adódik, a
diszpécserközpontból azonnal tudják segíteni az ellátását.

rácsban főzött krumplipaprikás
volt, amelyet édesanyja, Hegyi
Gézáné Mónika készített el. Így
jó hangulatban zárult a rendezvényünk. Ez úton is köszönöm a
fiatalabb és idősebb munkatársaim részvételét. A szülőknek
külön köszönöm a támogatást.
Iskolánkban 2009-ben, A kreativitás és innováció európai
évében indítottuk A hónap feltalálója! programunkat Kecskés
Beáta tehetséggondozó szakkal
is rendelkező tanárnővel. Kezdettől fogva a program fő támogatója Edison Klubunk egykori tagja, dr. Weiczner Roland
Ph.D, az SZTE ÁOK Igazságügyi
Orvostani Intézetének vezetője. De rendszeres támogatóink

klubunk egykori tagjai: Kukla
Imre a Solargroup Energy Kft.
ügyvezető igazgatója, Szabados
László villamosmérnök is.
Az elmúlt tanévben 34 diák
86 pályázatát értékeltük. Tanulóinkat arra biztatjuk, hogy
nézzenek szét környezetükben, fogalmazzák meg, hogy
milyen problémahelyzeteket
látnak és azokra alkossanak
kreatív válaszokat. Vagy csak
írják le a felvillanó ötleteiket. A
hónap feltalálója! díjat nyertek:
Chen Jingxuan (5. b), Csatlós
Csenge (4. a), Hegedűs Roland
(5. b) és Nagy Anna Kata (5. b).
Jutalmuk elismerő oklevél és
3000 Ft pénzdíj.
A Nemzeti Tehetség Program
pályázatán támogatást nyertünk a Levegő lovagjai című
programunk megvalósítására.
Ennek keretén belül augusztus
21-én ismét felbocsátunk egy
magaslégköri ballont. Fő támogatónk most Kukla Zsolt gyenge- és erősáramú technikus,
Edison Klubunk állandó támogatója, aki a ballont megvásárolta erre az alkalomra. Várjuk
az érdeklődőket erre az eseményre, hogy mindenki a saját telefonján nézhesse magát,
hogyan integet a felszálló óriás
léggömbnek.
Murvai József

FÚVÓSOK, MAZSISOK TALÁLKOZÓJA:
A ZENE ÖSSZEKÖT
Szent Iván-napi Fúvószenekari és Majorette találkozót
szervezett június végén Csorvás Város Fúvószenekara és
Majorette Csoportja. A házigazda csorvásiak mellett négy
másik településről érkeztek zenészek, táncosok. Különleges, zenei élményekkel teli estét tölthettek el az érdeklődök a művelődési ház melletti téren. Az esemény fényét
emelte, hogy fúvószenekarunk idén ünnepli fennállása 50.
évfordulóját, a majorette csoport pedig 30 éves működését.
A programot a művészeti iskola kamarazenekara nyitotta
meg, amelyben én is játszom.
Előadtuk Charpentier-től a
The Deum című számot, majd
köszöntőt mondott Kelemen
Mihály, a Csorvási Gazdák Zrt.
elnöke. Ezt követően Mezőhegyes Város Fúvószenekara és
a Mezőhegyesi Gyöngyszemek
Mazsorett Egyesület kezdte
meg műsorát.
Minden együttes egyedi repertoárral készült, hogy elkápráztassák a nézőket. A Szegedi
Fricsay Ferenc Városi Fúvószenekar például egy régi írógéppel zenélt, amelyre rengeteg
ember felfigyelt.
Az Orosházi Fúvószenekar
előadásában népszerű régi
és mai slágerek hangoztak el,
mint például Korda Györgytől a
Reptér vagy Pharrell Williamstől a Happy című szám. A Tótkomlósi Ifjúsági Koncertfúvós
zenekar is népszerű számokat
hozott településünkre, hiszen

ki nem ismerné Brahms 5. magyar táncát? A rendezvényt természetesen saját zenekarunk
műsorával zártuk. Nem lehet
egy olyan fellépésünk sem,
legalábbis itt Csorváson biztosan nem, ahol nem játsszuk el
a Fejérváry indulót. Viszont ezt
most nem egyedül tettük meg,
a meghívott zenekarokkal
együtt adtuk elő.
Ez az este nem a versengésről szólt, hanem a zene, a tánc,
a találkozás öröméről, a közönség szórakoztatásáról, a zene
szeretetéről, amely összeköt
bennünket. Az ilyen események segítenek tovább erősíteni a régi barátságokat, és persze új barátokra is szert lehet
tenni. Számomra ez a fúvószenekari fesztivál kikapcsolódás
volt, örömteli találkozásokkal
teli. Bízom benne, a szép számú közönség is feledhetetlen
élményekkel gazdagodott.

Okoszebra
Három gyalogos-átkelőhelynél alakított ki okoszebrát az
önkormányzat. A gyalogosok
láthatóságát segítő berendezés
a művelődési háznál, valamint
a Rákóczi és Arany utcák kereszteződésében (a Coop áruháznál) található két zebránál
van. A mintegy 6 millió forintból megvalósuló beruházás
célja, hogy segítse a biztonságos közlekedést.

Csomagautomata

A nap 24 órájában elérhető
csomagautomatát telepít a város a piactérre. Az automatába
számos csomagküldő szolgálat
helyezheti el a megrendelt termékeket, megteremtve ezáltal
a lakosság számára azt a lehetőséget, hogy kötetlenebb időben
vehessék át online rendelt csomagjaikat. . A testületi döntésre alapozva a következő hetekben telepíthetik az automatát.

Üveg éve
Csorvási meggy az
orosházi üvegekben

Az idei esztendő az üveg
nemzetközi éve, aminek apropóján az Orosházán működő három üveggyár is programokkal készül az orosházi
önkormányzattal karöltve.
A
közösségért
végzett
együttes munka mellett üvegnapot és faültetést terveznek
és lehet már jelentkezni gyárlátogatásra az üveg éve honlapján. Ami már megvalósult:
az üveg, mint környezetbarát,
teljes mértékben újrahasznosítható csomagolóanyag felhasználásával közös befőzés.
Az üveget az O-I Hungary adta,
a munkát a Kossuth Mezgé
iskola diákjai, míg a meggy
Csorvásról érkezett: az egykori „mezgés” diák, Pusztai
József és az általa vezetett
Csorvási Gyümölcs Kft. felajánlásának köszönhetően. A
befőttek rendben elkészültek,
a munka jó hangulatban zajlott, kiváló volt ez az alkalom
arra is, hogy rávilágítson: a
közös célokért együtt dolgozva mindig elérhető a siker.

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
A szelektív, sárga kukák ürítésének időpontja augusztus
25-e, csütörtök. A zöldhulladék
ürítésének időpontja: augusztus 23-a, kedd.
Ügyfélfogadás: augusztus 10én, 24-én, szeptember 7-én, 21én a polgármesteri hivatalban
10 órától 12.30-ig
Ügyintézés: ugyfelszolgalat@
grnkft.hu, telefon: 66/447-150
Bővebb infó: dareh.hu
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.

Horváth Valentina

www.facebook.com/csorvasvarosonkormanyzata/
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ESEMÉNYDÚS NYÁR
Diószegen jártak június
végén a Csorvási Szlovák Önkormányzat
Képviselő-testületének tagjai, a szlovákiai
testvértelepülés a helyi kulturális napokra hívta meg a
csorvási csapatot. Ahogyan
a korábbi években, úgy idén
is ellátogattunk a diószegi
Senior klubba, ahol meleg
szeretettel, finom étkekkel fogadtak bennünket. Közel kétéves kihagyás után volt mint
mesélni. Öröm számunkra,
hogy ez a kapcsolat már közel
20 éve ilyen töretlen.
A háromnapos kirándulás keretében meglátogattuk a híres
Vincov Les fürdőt, amit most újítottak fel, a közel 3 órás pancsolás nagyon jól esett, felfrissülve
kóstolhattunk bele a délutáni
bográcsos főzőverseny során készült ételekbe, a Senior klub például nagyon finom halászlével
kínálta meg csapatunkat.
A diós kalácsok versenyében
Dénes Lajosné Julika süteménye
különdíjas lett, ezúttal is gratulálunk. Az esti kulturális programon nagyon jól éreztük magunkat, a régi ismerősök, barátok
viszontlátása örömteli élmény
volt mindannyiunk számára, így
aztán vasárnap reggel nehezen
is búcsúztunk, de bízunk abban,
hogy hamarosan ismét találko-

zunk diószegi barátainkkal. Köszönjük a meghívást, a vendéglátást, Szabó Antal polgármester
úrnak a támogatást.
Júliusban Szarvason jártunk
az Országos Szlovák Napon. A
magyarországi szlovákság ünnepe ahhoz kapcsolódik, hogy július 5-e Szlovákiában a 9. században élt hittérítő testvérek, Cirill
és Metód napja, állami ünnep,
és ebből az alkalomból tartják
a magyarországi szlovákok is
ezt az ünnepséget. Kiállítások
mellett a 11 régió gasztronómiai finomságai mellett délután
kulturális műsor színesítette a
rendezvényt.
Örömmel adjuk hírül, hogy
befejeződött a Csorvási Szlovák
Emlékház és a Közösségi Ház
felújítása. A projekt még 2017ben kezdődött, pályázati forrá-

sokból végeztük el a felújítást, a
központi források érkezése határozta meg a munka ütemét is,
így közel öt évbe telt, mire a kitűzött célok nagy részét elértük,
ahogyan a források engedik, úgy
szépítjük tovább az emlékházat.
Anyagi forrásunk véges, ezért
keressük a lehetőséget támogatói jegyek értékesítésre, hogy aki
támogatni szeretné munkánkat,
megtehesse.
Hálásan mondunk köszönetet
a sok önkéntesnek is, segítségük
nélkül nem tartanánk itt. Már
készülünk az ünnepélyes átadásra, ezt követően pedig élettel,
programokkal vesszük birtokba
a házakat. Szintén készülünk a
hagyományos szlovák napunkra,
a programról később adunk tájékoztatást, de az időpont már biztos: szeptember 10-e.
Gyimesiné Hugyik Erzsébet, a
Csorvási Szlovák Önkormányzat
elnöke

Pogácsatalálkozó

Ismét találkozóra hívjuk a csorvási pogácsákat és készítőiket. Ebben az évben is szeptemberben, a Gazdanapon találkozhatunk a helyi gasztronómia jegyében. Kérjük, süssék meg kedvenc receptjük
alapján pogácsáikat és egy kis kosárral hozzanak el belőle szeptember 17-én délelőtt a piactérre! Benevezhetik szorgos kezű gyermekeiket, unokáikat, családtagjaikat.
Előzetesen nevezni a művelődési házban lehet személyesen és
30/858-3852 (Neller Tiborné), vagy 30/851-85-08 (Vereskáné
Salla Valéria) telefonszámokon és a helyszínen.
Szeretettel várjuk a nevezőket és az érdeklődőket is!
Szervezők

TÖBB MINT HÚSZ ÉVE CSORVÁSÉRT
A Csorvásiak Baráti Társasága 2000. év február hó
19. napja óta működik közhasznú szervezetként. Az
Alapszabályban foglalt célok
közül közhasznú tevékenységnek minősül a kulturális
örökség megóvása, a természet- és környezetvédelem.
A kulturális örökség ápolása érdekében részt veszünk
hagyományos koszorúzás és
egyéb városi ünnepeken, megemlékezünk a település születésnapjáról az önkormányzattal együttműködve. Az
elszármazott
csorvásiakkal
folyamatosan tartjuk a kapcsolatot. A pandémiás helyzetből a
2020-ra tervezett Ópusztaszeri kirándulás, mely pályázati
forrásból valósult meg, 2021.
június 29-én került megszervezésre. A jóhangulatú programot 37 gyerek részvételével a
Gulyás Mihály Általános Iskola
pedagógusainak bevonásával
állítottuk össze. A közel 50 fő
részvétele elérte a célját, hisz
a történelmi emlékhelyen sikerült feleleveníteni magyarságunk történetét, nemzettudatunk ezzel erősödött.
A Szilágyi Menyhért Ösztöndíj átadásán is közremű-

ködtünk. Folytattuk a civil
kerekasztal munkájának koordinálását. Részt vettünk az
50-55-60-65 éve házasságot
kötött csorvási házaspárok köszöntésén, hagyomány tiszteletből menyasszonyi csokrokat
adtunk át, melyek költségeit mi
finanszíroztuk.

Augusztus 20-án átadtuk
a második Kiss-Antal István
Ösztöndíjat. A Gazdanapon
részt vettünk a hagyományos
főzőversenyen, ahol Babinyecz
János és Gergely János ismét
brillírozott a Galambpaprikás
Szegény asszony módjára étellel. Sikert aratott a régi gépek bemutatója is. Az ünnepi
közgyűlésen
bemutatkozott
az Edison Klub. A Csorvási
Sportklub 100 éves évfordulóját együtt ünnepeltük, melyen
bemutatásra került az általunk
kiadott „A Csorvási Sport 100
éve 1921-2021” című kiadvány.
Ehhez kapcsolódóan kiállítást
is szerveztünk. Támogattuk
a Fehér-Pusztai Tanulmányi
Ösztöndíj Alapítvány céljait,
a díjat az ünnepi közgyűlésünkön Ördögné Fehér Eszter
adta át.
Kelemen Mihály elnök

ÁLLAMALAPÍTÁS ÉS GAZDANAP

Javában készül a város az államalapítás ünnepére. Az augusztus 20-ai esemény
keretében a város átadja elismeréseit, a Csorvásiak Baráti Társasága pedig kihirdeti a Kiss Antal-ösztöndíj idei nyertesét. A kenyérszentelés elmaradhatatlan része a
programnak, fellép Csorvás Város Fúvószenekara és Majorette csoportja, este pedig
élő nagykoncertet ad Kökény Attila, a nap folyamán a gyermekeknek játékudvarral
is készülnek a szervezők. Augusztus 20-án tehát a művelődési ház melletti téren
találkozhatunk, hogy együtt ünnepeljük államalapításunk ünnepét.
Az augusztusi program szervezése mellett már a szeptemberi gazdanap is feladatokat ad a közművelődésben dolgozóknak. A piactérre, szeptember 17-ére tervezett
programon szerepet kap a gasztronómia, lesz fogathajtó verseny, külön gondoltak a
gyermekekre és a hungarikumokat is bemutatják köszönhetően az önkormányzat sikeres, az Agrárminisztériumhoz benyújtott pályázatának.
Testvértelepüléseink is részt vesznek a rendezvényen, aminek
keretében látványfőzés is lesz. Az idei rendezvényen a Helyi Értéktár Bizottság segítségével a csorvási természeti és épített értékeinkre is hangsúlyt helyeznek a szervezők, mottó: "Érték, szépség,
hangulat, íz - természetesen". A nap zárásaként Gyémánt Valentin szórakoztatja a rendezvényre ellátogatókat.

Felhívás az 50., 55., 60. vagy 65. éves házassági évfordulójukat
2022-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 házaspárokat, akik Csorváson élnek, és az adott naptári évben
ünneplik a házasságkötésük 50., 55., 60. vagy 65. éves évfordulóját.
Lehetőséget biztosítunk ebben a körben a jelzett évfordulók közös ünneplésére
azoknak is, akik sok-sok évvel ezelőtt a házasságukat nem Csorváson kötötték, de itt
élnek, és azoknak is, akik Csorváson esküdtek, de az élet máshová sodorta Őket. Ha
ők is úgy érzik, hogy kötődnek még a településünkhöz, és a tudomásukra jutott lehetőséggel élni szeretnének, jöjjenek el, hogy együtt örülhessünk a kivételesen szép
házassági évfordulójuknak.
Tisztelettel hívjuk és várjuk a jubiláló házaspárokat!
Időpont: 2022. augusztus 20. /szombat/ 11:00 óra
Helyszín: a Csorvási Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme
(5920 Csorvás, Rákóczi u. 17. sz.)
Mivel hivatalos tudomásunk csak a Csorváson házasságot kötött párokról van, ezért
személyre szóló meghívót csak részükre tudunk küldeni. Őket is, és minden érintettet
nagy tisztelettel kérünk, hogy jelezzék az ünnepségen való részvételi szándékukat. A
jelentkezéseket a Csorvási Polgármesteri Hivatalban Kovácsné Babar Ibolya, és Oláhné Gyemengyi Éva anyakönyvvezetők várják személyesen, vagy telefonon a 66/258001/3608 mellékszámon. Meghívjuk Önöket, ünnepeljünk étellel, itallal terített asztal
mellett közösen, idézzük fel a múlt szép emlékeit, beszélgessünk a jelenről és a jövőről!
Tisztelettel: Csorvás Város Önkormányzata
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Csorvási Híradó

ERZSÉBET TÁBOROK

Ebben az évben ismét pályáztunk az Erzsébet táborokra. Öt táborra adtunk be pályázatot, mind az öt nyert.
Megvalósult a kézműves 48 fővel, olvasó 34 fővel és a horgász
tábor 29 fővel a művelődési ház
szervezésében, a katolikus tábor
40 fővel, míg a református tábor
28 fő részvételével. A szülők 500
forintos befizetése egy hétre biztosította a napi négyszeri étkezést, a felügyeletet és a tartalmas
programokat minden napra.
A szülőktől kapott visszajelzések alapján a gyerekek nagyon
jól érezték magukat. Sok-sok

emlékkel gazdagodtak, új dolgokat próbálhattak ki, tanulhattak
meg és új barátságok is szövődtek. A táboroknak szigorú szakmai és tematikai szempontoknak kellett megfelelni. Minden
héten az Erzsébet tábor központjából ellenőrzéssel követték
munkánkat, és mindig mindent
rendben találtak. Mindezek után
a mi munkánknak még mindig nincs vége, hiszen hosszas
adminisztráció és beszámolási
kötelezettségeknek kell eleget
tennünk, a napi alapvető feladataink mellett.
Neller Tiborné

Verset szavalni egy életen át
Lírai alkat vagyok – vallja
magáról Orosz Sándor, akit
jól ismernek versmondó és
népdaléneklő körökben, meg
egy picit azon túl is.
Sanyi bácsinak hosszú
évtizedek óta hű társai a
versek, a tiszadobi gyerekvárostól egészen Csorvásig
kísérték útja során.
– Általános iskolás voltam,
amikor a Kincskereső kisködmön című darabot vittük színre, rám a nagyapó szerepét
osztották. Akkor ébredtem rá,
jó érzés szerepelni és a közönségnek valamit átadni, de ez
számomra nem a próza, hanem
sokkal inkább a vers. Rengetegszer álltam az évek alatt
színpadon, regényt lehetne
írni abból, hogy mennyi versmondó, illetve népdaléneklő
versenyen vettem részt. Amire minden egyes alkalommal
törekedtem: az a hitelesség –
emelte ki Sanyi bácsi. – Fontos

számomra, hogy szívből jöjjön
mindaz, amit mondok. Ehhez
azonban jól kell megválasztani a verset, a jó versválasztás
titka pedig az önismeret. Én
leginkább József Attila verseit
szeretem, de szívesen szavalok
Várnai Zsenit, Radnóti Miklóst, leginkább olyan verseket,
amiknek keményebb a mondanivalója – sorolja Sanyi bácsi.
Beszélgetésünk során gyorsan
kiderül, nehéz időszakokat
élt meg az élete során, mégis
mindig törekedett arra, hogy
másoknak adjon, önmagából
megmutasson, a jutalom érte
a közönség osztatlan szeretete
és a taps.
A verseknek köszönhetően
egy összetartó közösség tagjává is válhatott, Békéscsabán
éppen úgy, mint például Siófokon ismerősként üdvözlik a
verselő, éneklő barátok. Legutóbb a Békés Megyei Nyugdíjas Egyesületek Szövetsége

Dr. Csanádi József 1933. január 9-én született Szentetornyán, a tanyavilágban, szegény
paraszti családban nevelkedett. Fiatalon elhatározta, hogy állatorvos lesz, e céljától pedig
semmi sem tántorította el, így 1959-ben állatorvossá avatták.
Csorváson a Mezőgazdasági Termelőszövetkezet állatorvosa, majd pedig Telekgerendáson főállatorvos a Békéscsabai Állami Gazdaságnál – innen ment nyugdíjba.
Néptáncoktatás indul
szeptemberben Csorváson.

Véradások időpontja:
szeptember 23.; december 16.

Ingyenes ortopédiai vizsgálat, gyógyászati segédeszközök
felírása a védőnőknél:
október 6.; december 1.

A részletek, így például
a helyszín és a pontos időpont, még kidolgozás alatt, a
tervek szerint kéthetente egy
alkalommal a késő délutáni
órákban ismerkedhetnének a
néptánc alapjaival a mozogni
vágyó felnőttek.
Érdeklődni,
előzetesen jelentkezni
Hetényiné Kepka Sáránál
lehet.

szervezésében a régiós vers- és
prózamondó versenyen szerepelt sikerrel, augusztusban
Győrben lép majd színpadra – a
többi versenyt, amin részt vett
eddig meg sem kísérlem felsorolni. Az oklevelek szépen sorban pihennek egy dobozban,
nem mind – nem férne. Belenézünk, hogy lássam, regionális, országos, sőt, nemzetközi
minősítésekről szóló oklevelek sorjáznak egymás után, a
díszes nyomtatott lapok egy
gazdag életút állomásaira emlékeztetnek.
Orosz Sándor tapasztalatait,
tudását szívesen megosztaná
azokkal a fiatalokkal, akiket
érdekel a rímekbe szőtt világ.
– Ha tudunk valamit, azt adjuk át a fiataloknak, ne vigyük
magunkkal, ezt gondolom. A
versek, a dalok nagyon sokat
tanítanak és sokat is segítenek egy-egy élethelyzetben. Jól
előadva pedig eljut az üzenet
a hallgatóhoz is – zárja a versmondó, mi pedig kívánjuk: sokáig álljon még színpadon.

Szakmáját becsülettel, tisztességgel látta el,
és mindig a szerényebb körülmények között
élők állatorvosa volt, hiszen sohasem felejtette
el, hogy honnan jött. Munkaszeretetére, kötelességtudatára példa, hogy a családi strandolásra indulva is először feladatait elvégezte, a
váratlan esetekhez is kiment, akkor is, ha nem
volt ügyeletes – a családi pihenés csak ezek
után következhetett.
Vasvári Katalinnal 1959-ben kötött házasságot, három gyermekük született, Zsolt, István
és Rita. Gyermekei mellett később unokái jelentették számára a mindent, családszeretetét
és kötelességtudatát szép örökségként hagyta
maga után. Ahogyan természet- és állatszeretetét is. Víg kedélyű emberként gyakorta fütyörészett, dalolt, jó kedvre derítve maga körül
mindenkit. Gazdag, élményekkel, feladatokkal
teli életutat járva be Csorváson töltötte megérdemelt nyugdíjas éveinek egy részét, „rezidenciájában”, azaz a garázsban rejtvényt fejtett és
olvasott, leginkább a magyar történelemről.
Felesége betegsége hozta az újabb fordulatot,
a jó doktor és neje Békéscsabára, egy idősek
otthonába költöztek, innen indult utolsó nagy
útjára is: idén nyáron eltávozott közülünk.

Anyakönyvi hírek:
Házasságot kötöttek:
Valyuch Dávid János és Csjáki Anikó
Zsiga Bence Árpád és Rajeczki Cintia Ildikó
Salagvárdi Norbert és Beleznai Renáta
Hajas Tibor és Murvai Tünde
Gugyela Norbert és Szabó Nikolett
Kovács Zoltán és Konyecsni Betti Erika
Elhunytak:

Vira Andrásné szül. Farkas Zsófia 98 év
Farkas János András 55 év
Bartolák Istvánné szül. Sztvorecz Erzsébet 75 év
Murvai András 74 év; Mogyorósi Lászlóné 73 év
Babenyecz Imre 78 év; Zatykó János 82 év
Vancza Miklós 67 év
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