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Államalapítás ünnepe

ÁTADTÁK A CSORVÁS VÁROSÉRT EMLÉKPLAKETTET
Noha az időjárás nem kedvezett az ünneplőknek, de
ez nem tartotta vissza a
csorvásiakat, hogy méltó
módon emlékezzenek meg
augusztus 20-án a magyar
állam alapításáról, egyben
Csorvás várossá avatásának
évfordulójáról.
A kültérre tervezett programok a művelődési házban
kaptak helyet, előtte azonban
a katolikus templomban a hagyományokhoz hűen szentmise és kenyérszentelés várta az
ünneplőket, majd az 1944-ben
hősi halált halt Murvai János
repülő őrmester, vadászpilóta
emlékére emléktáblát avattak,
a tábla az István király utcai iskola falán kapott helyet.
A művelődési házban a
csorvási kulturális élet elmúlt
harminc évét idézte egy tárlat, amit Bencsik János nyitott
meg, majd a legkisebbek örömére bábelőadás volt.
Juhász Adrienn operett dallamokkal készült az ünnepségre, majd Csorvás Város
Fúvószenekara és Majorette
csoportja lépett fel. A házigazda Bereczki Bianka volt, az

Tisztelt Csorvási Polgárok!
Nagy valószínűséggel sokan hallottak már a 2022. évi
országos
népszámlálásról,
amelynek kapcsán a csorvási
polgárok is mindannyian adatszolgáltatókká válnak. Hogy
pontosan mikor, és hogyan, az
egyrészt jogszabályban rögzített, másrészt az Önök elhatározásától, szabad akaratuknak
megfelelően hozott döntésüktől függ. A jelen tájékoztatással
szándékom szerint széles körben fel tudom hívni a figyelmet az adatszolgáltatási kö-

www.csorvas.hu

ünnepi szónoklat feladata a
város polgármesterére, Baráth
Lajosra hárult. Az estét Kökény
Attila koncertje zárta, amit a
Csorvásiak Baráti Társasága
finanszírozott, köszönhetően
a NEAO-KP-1-2022/2-000847
azonosítójú Bethlen Gábor
Alapkezelő pályázatán elnyert
pályázati forrásnak.

Csorvás Városért Emlékplakett kitüntető díjat kapott
Kovács János (képünkön).

Kovács János 1934-ben született Csorváson, már gyermekként keményen dolgozott a mezőgazdaságban. A szegénység
és a jobb élet reménye a politika
felé fordította. 1954 decemberében megválasztották a község élére. Az egyik legnagyobb
feladata 1958-ban kezdődött:
a település mezőgazdaságának
szövetkezeti átszervezése, a
földreform és a szövetkezeti
nagyüzem megteremtése. 1960
januárjában a település termelőszövetkezeti község lett. Időközben családot alapított, és
elvégezte az agráregyetemet, a
politikai főiskolát.
1965-ben járási mezőgazda-

telezettség teljesítésére, és az
adatszolgáltatás néhány fontos
szabályára.
A Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH)
szeptember utolsó napjaiban
felkérő levelet küld minden
magyarországi lakcímre. A felkérő levél tehát nem személyhez címzett, hanem az ingatlan
címére érkezik, ezért fontos,
hogy az ingatlan házszáma
jól látható legyen a ház falán,
vagy a kerítésen! A felkérő levél azért nem névre szóló, mert
a népszámlálás egyik célja éppen az, hogy a tényleges élet-

sági osztályvezető lett, 1970ben a Kossuth Tsz. Elnöke. Majd
a község négy szövetkezete
egyesült, így jött létre 1976ban a Lenin Mgtsz, amelynek
elnökévé választották. A szövetkezet a községet, intézményeket anyagi támogatásokkal,
házhelyek kialakításával, a gáz
Csorvásra történő bevezetésével segítette.
– Hálásan köszönöm, hogy
személyemet és munkámat érdemesnek tartották e magas
elismerésre. Amit tettem, azt
szeretett falumért, Csorvásért,
a csorvási emberek boldogulásáért tettem. Életem egyre
közelgő zárszámadásának legnagyobb értékű része ez a kitüntetés – fogalmazott Kovács
János.

Kiss-Antal István Ösztöndíjban részesült Baranyai
Martina, aki jelenleg a Magyar
Agrár- és Élettudomány Egyetem vidékfejlesztési agrármérnöki szak hallgatója. Szívügye a
környezetvédelem, a fenntartható életmódra való törekvés,
ezért a környezetében élőket
is a környezettudatos gondolhelyzeteket mérje fel, azt, hogy
az adott lakcímen kik élnek
(bejelentve, vagy a nélkül).

A FELKÉRŐLEVELET ŐRIZZÉK MEG! Ez fontos, mert
tartalmaz egy 12 jegyű belépési kódot is, amelynek a
használatával az interneten
bejelentkezve minden háztartás önállóan kitöltheti a kérdőívet október elseje és 16-a között. Azokat a háztartásokat,
ahol ezt nem teszik meg, október 17. és november 20. között
számlálóbiztos(ok) keresi(k)
fel. A számlálóbiztos a személyazonosságát, és a feladat
elvégzésére való jogosultságát
igazolja.

Azok a háztartások, amelyek
november 20-áig nem vettek
részt az adatszolgáltatásban,
november 21. és november28.
között megtehetik azt Csorvás
jegyzőjénél, Csorvás, Rákóczi
u. 17. sz. alatt, a Csorvási Polgármesteri Hivatalban.

kodásra és szemléletváltásra
sarkallja. A Csorvásiak Baráti
Társaság által alapított ösztöndíjat (50 ezer forint) Martina
édesanyja, Zsigáné Kele Csilla
vette át az ünnepség keretében.
Augusztus 20-án a jubileumi
házassági évfordulót ünneplő
idős házaspárokat köszöntötték a Városháza házasságkötő
FONTOS SZABÁLYOK:

1.) A népszámlálásban az
adatszolgáltatás kötelező!
Önkéntes elhatározásból csak
a következő témakörökben
nem kötelező a válaszadás: a
nemzetiségre, az anyanyelvre, a családi, baráti közösségben beszélt nyelvre, a vallásra, az egészségi állapotra és a
fogyatékosságra.

Tisztelt Adatszolgáltatók! Az
egyes csoportokhoz tartozók
közös érdekét is szolgálja az,
ha válaszolnak az önkéntesen megválaszolható kérdésekre is.
2.) Kérdőívet kell kitölteni a
személyekről:
mindenkiről, aki Magyarországon él,
azokról is, akik átmenetileg,
12 hónapnál rövidebb ideig
külföldön tartózkodnak, a
külföldi állampolgárokról is,
ha legalább 3 hónapja Magyarországon tartózkodnak.
3.) Kérdőívet kell kitölteni a

termében. Az eseményen 12
pár jelent meg, nyolcan közülük fél évszázaddal ezelőtt
kötötték össze az életüket,
egy-egy házaspár 55, illetve 60
éves évfordulót ünnepelhetett,
további két pár pedig 65 évvel
ezelőtt fogadott hűséget egymásnak. Az idős házaspárokat
Baráth Lajos köszöntötte.
lakásokról: minden lakásról,
az üres lakásról is, a lakott
üdülőről és egyéb lakóegységről, a közösségi éjszakai
elhelyezést szolgáló intézményről.

A 2022. évi országos
népszámlálás
összesített
eredményei hosszú időre
(általában 10 évre) alapul
szolgálnak mind a magunk,
mind a világ rólunk alkotott
képének kialakításához.
Reális kép csak a mindenki
részéről történő felelősségteljes, pontos adatszolgáltatás mellett állhat össze, ezért
kérem, hogy szíveskedjenek
a lehető legnagyobb gondossággal és precizitással eljárni az adatszolgáltatás teljesítésében.
Köszönöm szépen!
Tisztelettel: Dr. Kerekesné
Dr. Mracskó Gyöngyi jegyző,
helyi népszámlálási felelős
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Edison ballon
A rossz időjárás miatt elmaradt ballonfelbocsátás szeptember hónapban lesz. Kérem
az érdeklődőket, hogy figyeljék az Edison Klub Facebook
oldalát, ahol közzétesszük az
új időpontot.
Magaslégköri ballon programunk fő támogatója Kukla
Zsolt gyenge- és erősáramú
elektrotechnikus. Támogatóink
még Szabados László villamosmérnök (Graz), Kukla Imre, a
Solargroup Energy Kft. ügyvezető igazgatója és magukat megnevezni nem kívánó szülők, magánszemélyek.
A program szakmai vezetői:
Szabados László villamosmérnök (HA8-LOU), Szluka András
üzemmérnök informatikus és
Papp László rádióamatőr (HG8LXL). Köszönjük Szente Károlynak (HG8-JG) a rádióamatőrök
szervezését a ballon útjának figyelésére.
Munkatársaimmal együtt várjuk a jó időt!
Murvai József, az Edison Klub
vezetője (HG8-LNM)

Lele Károly 1932. január
18-án született Tápén a család negyedik fiúgyermekeként. Iskoláit szülővárosában
végezte. A tanítói képzés során egyházi zenei és kántori
tevékenységet is elsajátított.
Kisegítő kántori feladatokat
látott el a tápéi egyháznál
– szentmiséken, litániákon,
esküvőkön, temetéseken énekelt, orgonált.
Nagyon szerette a sportot, főként a labdajátékokat,
a tápéi megyei első osztályú
csapat igazolt játékosa volt.
Katonai szolgálat idején alhadnaggyá, később hadnag�gyá léptették elő.
A szegedi pedagógiai főiskolán történelem-földrajz
szakos tanári diplomát szerzett. Nagybánhegyesen kezdett tanítani, ezt követően került Csorvásra saját kérésére.
Tanulmányi versenyek, táborozások, sportversenyek,
a helyi tánccsoport megyei
szintű fellépéseinek tangóharmonikán való kísérése,
dalárdában való éneklése,
ezek sikerei színesítették is-

Püski Lászlóné Mazán Anna
2022. augusztus 4-i halála óta
már a mennyországi védőnők között tevékenykedik, a
mennyországi kézilabdásokkal játszik. Amit azonban földi
életében családjáért, szeretett
falujáért, majd városáért, Csorvásért tett, az örökké velünk
marad. Ő volt a csorvásiak Panni nénije.

Dr. Tóth-Molnár Antalné
Lestyina Gizella, csorvásiak
generációinak magyar nyelv és
irodalom tanára 2022. május
11-én eltávozott közülünk. 82
évnyi földi lét után egy tartalmas, sok örömmel, sikerekkel,
küzdéssel és fájdalommal kísért, teljes életút zárult le.

Nehéz időkben, a második
világháború elejének vészterhes hónapjaiban, Mezőkovácsházán látta meg a napvilágot.
Érettségi után Szegeden egyetemre ment, magyar-történelem szakos középiskolai tanár
diplomát szerzett. Az egyetem
elvégzése után hamarosan
párra talált a fiatal szegedi
állatorvos, Tóth-Molnár Antal
személyében, aki 34 éven át
volt társa. 1968 tavaszán költöztek Csorvásra, egy akkor
számukra ismeretlen faluba,
ahol idővel otthonra leltek,
barátokat szereztek, egzisztenciát teremtettek, ahol - a
közösség megbecsült tagjaiként - teljes hátralévő életüket
leélték.
A csorvási általános iskolában 1968-tól egészen nyugdíjazásáig, 2000-ig dolgozott, több
generációt tanított a magyar
nyelv és irodalom rejtelmeire.
Szigorú, de emberséges tanár
volt, aki nagyon szerette a gyerekeket. Szenvedélyesen szerette a hivatását, a versek, az
irodalom nagyon fontos helyet
foglaltak el az életében. Diákjai
megbecsülését, tiszteletét nem
csak aktív korában, de később,
nyugdíjas éveiben is folyamatosan érezte és nagyon nagyra értékelte. Nem múlhatott
el névnap vagy pedagógusnap
anélkül, hogy diákjai virágcsokrokkal köszöntsék a már

kolai munkáját. Ének-zenét is
tanított a helyi iskola felső tagozata két évfolyamán. Írásai
jelentek meg a megyei újság
pedagógia és sport rovatában.
A helyi úttörőcsapatban csapatvezetőként 1959-től 1976ig teljesítette példa értékűen
megbízatását. Csapatotthont
működtetett a Rákóczi utcai
volt Vojka házban, a nyári vakációban országjáró kirándulásokat, táborozásokat szervezett a
tanulóknak. A sátortáborozás
hagyományát is megalapította
Uzsabányán (1962), Balaton-

berényben (1963) és Királdon
(1964), amelyeken nagyon jól
érezték magukat a résztvevők.
Pedagógiai
tevékenységét
meghatározta tanulóitól kapott tisztelet, szeretet és hála.
E mellett jutalom utakon vehetett részt belföldön és a környező országokban. 1986-ban
„Kiváló Munkáért” kitüntetésben részesült, majd 1994-ben
Pedagógus Szolgálati Emlékérmet kapott. 2004-ben Aranydiplomát, 2014-ben Gyémánt
diplomát és 2019-ben Vasdiplomát vehetett át Szegeden.
1966-ban kötött házasságot
Góg Eszter biológia-földrajz
szakos tanárnővel. 1967-ben
megszületett fiuk, Zoltán. Három unokával örvendeztette
meg fia családja. Aktív életének, sikereinek családja jelentette a biztos hátteret. Munkájára az igényesség, rend,
fegyelem volt jellemző.
Lele Károly 2022. június
10-én életének 91. évében eltávozott közülünk, emlékét
őrizzük.

nem aktív tanárnőt.
Két gyermeke, Edit és Antal,
három unokája, Viktória, Dorottya és Ádám viszik tovább a
szellemi örökséget és kegyelettel őrzik az imádott édesanya,
nagymama emlékét.
Az egyik kedves írójának,
Márai Sándornak a szavaival
teljes a búcsú:

"Utolsó leheletemmel is köszönöm a sorsnak, hogy ember
voltam, és az értelem szikrája világított az én homályos
lelkemben is. Láttam a földet,
az eget, az évszakokat. Megismertem a szerelmet, a valóság töredékeit, a vágyakat és a
csalódásokat. A földön éltem és
lassan felderültem. Egy napon
meghalok: s ez is milyen csodálatosan rendjén való és egyszerű! Történhetett velem más,
jobb, nagyszerűbb? Nem történhetett. Megéltem a legtöbbet és
a legnagyszerűbbet, az emberi
sorsot. Más és jobb, nem is történhetett velem..”
Emlékét
őrizzük!

kegyelettel

meg-

1946. augusztus 7-én született Csorváson, Mazán András
és Grek Anna első leányaként.
Általános iskolai tanulmányait
Csorváson végezte, 14 évesen
ismerkedett meg a kézilabda
alapjaival, középiskolásként is
a csorvási csapat meghatározó játékosa maradt. Szegeden
védőnőnek tanult, közben férjhez ment Gádorosra, 1967-ben
megszületett első gyermeke:
Zsolt.
1971-ben visszajött Csorvásra. A helyi termelőszövetkezetben bérszámfejtőként dolgozott. 1973-ban ment férjhez
Püski Lászlóhoz, két évre rá
megszületett kislánya, Mariann. Együtt éltek férje haláláig.
1981. június 16-án kezdte
meg szolgálatát mint védőnő.
Feladatait nyugdíjazásáig lelkiismeretesen végezte.
1990 márciusában önkéntes segítő lett az ifjúsági kézilabda csapatnál, majd amikor
a felnőtt csapat edző nélkül
maradt, melléjük állt és ott is
maradt több mint 20 éven át.
Elvégezte a sport-oktatói tanfolyamot, tagja lett a Békés
Megyei Kézilabda Szövetség
számvizsgáló bizottságnak.
2008-ig szakosztályvezetőként és további két évig utánpótlás-edzőként tevékenykedett,

Alapítványok
számoltak be
Csorvás képviselő-testületének júniusi ülésén a két, önkormányzat által alapított civil
szervezet számolt be.
A Csorvás Sportjáért Alapítványt 1992-ben hozta létre
az önkormányzat azzal a céllal,
hogy biztosítsa a helyi sport
működési feltételeihez szükséges anyagi hozzájárulást, a fiatalságot egészséges életmódra,
a sport szeretetére nevelje, a
versenysport fellendítse. Az elmúlt évben is a sporthoz közel
álló magánszemélyek gyarapították a szervezetet jövedelemadójuk 1%-os felajánlásával.

A Csorvási Idősekért Alapítványt 1990-ben hozták létre az alapítók, hogy segítse a
helyi idősek otthonát. Ebben az
évben is fogadták a magánszemélyek jövedelemadójának 1%
-os felajánlását. Idősek napjára
zenés műsor megvásárlásával
támogatták az Egyesített Szociális Intézmény rendezvényét.
Mindkét alapítvány a cél szerint hasznosította forrásait,
segítette az önkormányzatot
– tudtuk meg Baráth Lajos polgármestertől, aki köszönetét
fejezte ki a felajánlóknak.

Civil szervezeteknek. Az

2010-ben végleg búcsút mondott a kézilabdás éveknek. Áldásos tevékenysége hozzájárult Csorváson a női kézilabda
szakág sikereihez.
1998-2010 között önkormányzati képviselő, a testület
egészségügyi, szociális bizottságát vezette. Irányításával
készült el az országban elsők
között a város egészségterve.
Az Együtt az egészségünkért
civil szervezet vezetőjeként
segítette a település arculatának formálását, az egészséges
környezet kialakítását. A Vöröskereszt helyi elnökeként
szervezte a véradásokat, az
egészségnapokat.
2014-ben
átvehette a Csorvás Városért
Emlékplakett kitüntető díjat.
Panni néni szerény, az eredményeivel sohasem hivalkodó
ember volt, következetessége,
elkötelezettsége példaként áll
előttünk.
Nyolc éve Budapestre költözött családja kérésére, de szívének egy darabja Csorváson
maradt. Most örökre hazatért
szülőhelyére, hogy végleg megpihenjen

Állami Számvevőszék (ÁSZ)
honlapján közzétette a közélet
befolyásolására alkalmas tevékenységet végző civil szervezetek ellenőrzésével kapcsolatos
információkat. Mindezekről az
ÁSZ a https://www.asz.hu/hu/
sajtokozlemenyek/mindent-acivil-szervezetek-ellenorzeserol
linken közétett „Mindent a civil
szervezetek ellenőrzéséről” című
cikkében tájékoztatást nyújt a
civil szervezetek számára.

Gondosóra. Elindult a kor-

mány 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.

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

Hulladékszállítás. A szelektív,
sárga kukák ürítésének időpontja szeptember 22-e, csütörtök.
A zöldhulladék ürítésének időpontja: szeptember 27-e, kedd.
Ügyfélfogadás:
szeptember
21-én a polgármesteri hivatalban 10 órától 12.30-ig
Ügyintézés: ugyfelszolgalat@
grnkft.hu, telefon: 66/447-150
Bővebb infó: dareh.hu

www.facebook.com/csorvasvarosonkormanyzata/

2022. szeptember

GAZDANAP ÉS FOGATHAJTÓK VERSENYE
Az idén is sikerrel pályázott a város önkormányzata az Agrárminisztérium Hungarikum Főosztályának támogatására, így
pályázati forrást is felhasználva valósulhat meg a Gazdanap. A helyi, nemzeti értékek bemutatkozása mellett lesz zene, főzőverseny, gyermekműsor és persze csodálatos lovak. Az időpont szeptember 17-e, a helyszín a piactér, testvértelepüléseink
delegációit is vendégül látjuk.
A program – melynek fővédnöke Herczeg Tamás országgyűlési képviselő – reggel indul, hiszen fél nyolctól már gyülekeznek a főzőverseny csapatai, illetve a hajtók. Majd 8.50-kor a veterán mezőgazdasági gépek és motorok vonulnak végig Csorvás utcáin, 9 órakor
pedig ünnepi megnyitóval veszi kezdetét a Gazdanap. Lehet pogácsákat sütni a rendezvényre, főzőcsapatok is nevezhetnek (felhívásainkat alább olvashatják), gyermekműsorral és ebéddel is készülnek a szervezők (ebédjegy a helyszínen váltható). A fogathajtók
versenyére bizonyára sokan lesznek kíváncsiak. Tombolasorsolást követően este 7 órakor Gyémánt Valentin lép a színpadra, majd
régi Edda dalok feldolgozásával érkezik az Érzészenekar, 20 órától. A nap folyamán lesz többek között ugrálóvár, pónilovagoltatás,
óriás buborékfújás, a települési értéktár értékeinek bemutatása, Mesekert, kézműves vásár.
Az idei rendezvényen a Helyi Értéktár Bizottság segítségével a csorvási természeti és épített értékeinkre helyezzük a hangsúlyt,
mottó: "Érték, szépség, hangulat, íz - természetesen".
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Csorvási Híradó

EMLÉKTÁBLÁT AVATTAK
Az a megtiszteltetés ért,
hogy részt vehettem Murvai
János őrmester emléktáblájának a leleplezésén augusztus 20-án, és ott, az István
király utcai iskola falai előtt
állva elmondhattam néhány
gondolatot.
Mire is emlékezünk, és mit
kell tudni Murvai János II. világháborús hősi halottról, pilótáról?
A világégésben 195 csorvási
katona, a 68 csorvási zsidó
áldozta életét, az ok, amiért
Murvai Jánosra külön emlékezünk, hogy ő az első magyar-amerikai légi csata hősi
halottja. 1944. március 13-án
olasz repülőterekről, hatalmas
légitámadás indult Németország és szövetségesei ellen.
Több kötelékben mintegy ezer
bombázó, és vadászrepülőgép
indult meg. Célpontjaik Csehország Skoda művek, Bécsújhely és Győr. Az angolszász
egységek a Balaton felett gyülekeztek, és váltak szét három
irányba. A magyar légvédelem
riasztotta Murvai János egységét, a 2/1-es vadászszázad három raját, és 12 Messerschmidt
109-es gép indult Ferihegyről

Élményteli
táborozás

Augusztus közepén a helyi általános iskola 55 diákja és kísérőik nyaraltak a
Fonyódligeti Erzsébet-táborban az Erzsébet Alapítvány pályázatán keresztül. Az élménybeszámoló szerint, a csorvási
csapat nagyon jól érezte magát a Balaton partján.
- Hat napot tölthetett a csapat
Fonyódligeten, a tábor és az utazás is ingyenes volt a résztvevőknek. Modern jurtasátorokban
szállásoltak el bennünket, a
tábor során három kötelező
programelemen kellett részt
vennie minden gyermeknek: tudományos, prevenciós, ill. digitális kompetencia.
Voltak szabadon választható események is, többek között
klasszikus tábori programok (tábortűz, táborzáró tűzijátékkal),
könnyűzenei koncert, táncház.
Mentősök, rendőrök, tűzoltók,
katonák bemutatója, sétahajózás, vízi kalandpark, Náray Erikával rajzfilm szinkronizálása,
elsősegélynyújtás és a többi.
Minden napra jutott fürdőzés is
a Balatonban.
Fantasztikusak voltak a gyerekek, nagyon büszkék vagyunk
rájuk. Fegyelmezettek, szabálytartók, udvariasak, kedvesek,
együttműködők, segítőkészek,
türelmesek, toleránsak. Minden
elfogultság nélkül mondhatjuk:
a legjobb csapat voltunk. Csorvás és az iskola hírnevét méltón
képviselték, sőt erősítették.
Krizsánné Baráth Ágnes

a légtér védelmére. A magyar
gépek navigációs okokból és
üzemanyaghiány miatt kaptak
visszatérési parancsot.
Ez az utasítás a Szombathelyi
Elemér főhadnagy vezette harmadik raj négy gépének pilótájához vélhetően nem jutott el,
és megtámadta az amerikai nehézbombázókat. A szoros kötelékben repülő, rendkívül nagy
tűzerővel rendelkező négymotoros bombázók (Liberátorok)
elleni harcban ekkor még járatlan magyar vadászok, két
négymotoroson értek el találatokat. Murvai őrmester gépe
tűzerőben és lőtávolságban
Bánföldi Anna és Máté
beszámolója:

Mi a magunk részéről csak
csupa szépet és jót tudunk
mondani a táborról, az időről,
sőt még a kaja is finom volt!
Az emberek kedvesek, kicsik
is és nagyok is, a Tesók pedig
elképesztően jó fejek voltak!
Nekünk egyébként is a Balaton
a tenger, szeretjük a víz illatát,
és a part hangulatát. El sem
hisszük, hogy túléltük telefonnyomogatás nélkül. Azt sosem
gondoltuk volna, hogy az angol
nyelvet pont ott fogjuk gyakorolni, de az ott táborozó ukrán
gyerekekkel angolul remekül
el tudtunk társalogni. Őszintén
mondhatjuk, hogy nagyon szívélyes, barátságos fiatalokat is-

alatta maradt az amerikai gépeknek, talán ez volt az oka,
hogy Murvai János két találattól is megsebesült. Baloldali
társát az amerikaiak lelőtték,
Murvai őrmester a rábízott
gépet sebesülten is lehozta
Mezőkomáromnál, majd hősi
halált halt. Ezen a napon egy
másik csorvási pilóta Pados
Pál is a levegőben volt. Megfordult a gépével, Barcs irányába
ment, majd Arad felett értesült csorvási társa haláláról a
rádióján. A hadtörténet pedig
feljegyezte: Murvai János őrmester és Kis-Benedek István
tizedes hősi halált halt, a másik
két, amerikaiakat megtámadó gép - Szombathelyi Elemér
főhadnagy és Molnár Miklós
hadnagy gépei - is könnyebb
sérülést szenvedtek.
Eddig a történet. Mától emléktábla őrzi Murvai János emlékét. Minden bizonnyal a mostani augusztus 20-ai ünnepség
sorozat legmagasztosabb percei voltak az emléktábla leleplezése, és megkoszorúzása.
Köszönet érte a Murvai, és a
Laurinyecz családnak.
Kasuba István

mertünk meg a személyükben.
A programok nagyon tartalmasak és színesek voltak, sosem unatkoztunk. Újra élesztettünk, közelharcoltunk, robotot
programoztunk, éjjeli akadályversenyen voltunk, ajándék kitűzőket csináltunk, habparti is
volt – fel sem tudjuk sorolni a
hat nap eseményeit. Nagyon sokat beszélgettünk, igyekeztünk
megismerni egymást, és annyit
nevettünk, hogy sokszor az oldalunk is belefájdult. A Balatonban pedig annyit áztunk, hogy
majdnem úszóhártyánk nőtt.
Szuper élmény volt ez a néhány
nap, vonatos utazással és kalandos hazaérkezéssel együtt.
Köszönjük a kísérőink végtelen
türelmét, mert arra azért szükség volt!

Jubileumi horgászbál
Tavaly ünnepelte fél évszázados fennállását a Csorvási Horgász Egyesület. A
koronavírus-járvány miatt
az idei évre maradt a jubileumi évforduló ünneplése. A
bálon, amit nyár közepén a
művelődési házban rendezett meg az egyesület, mintegy 200-an kapcsolódtak ki
jó hangulatban.
Az egyesület elnöke, Zsiga
Iván köszöntő beszédében felidézte az 50 évvel ezelőtti indulás főbb pontjait, kiemelve,
az alapító tagok közül – Cinke
Sándor, Horváth István, Maglóczki
András, Samu Pál, Seres Gábor,
Bogár János, Plesovszki Ferenc,
Vidovenyecz Mihály – sajnos
már senki nincs közöttünk: –
Ők már az örök horgászvizeken
pecáznak, de olyan közösséget
hoztak létre és hagytak maguk
mögött, ami így 50 év távlatából
is megsüvegelendő! Ettől a baráti társaságtól egy igen patinás
horgász egyesületet kaptunk,
örököltünk, ami a csorvási lakosok számára is érték kell, hogy
legyen a jövőben!
Az elmúlt 50 évben 4 elnöke volt
az egyesületnek, Cinke Sándor,
Maglóczki András, Fábián István
és Béres László István.

Cinke Sándor és Maglóczki
András már nincs köztünk. Fábián István egészségügyi okok
miatt nem tudott jelen lenni a
bálon, de az egyesület negyedik
elnöke ott volt. Béres Lászlót
(képünkön) az egyesület nevében Zsiga Iván köszöntötte,
megköszönve azt a munkát,
amit elnökként végzett a horgász közösségért.

A Csorvási Horgász Egyesület
külön büszke arra, hogy fennállása óta számos gyerek szerette
meg ezt a sportot és tett sikeres
vizsgát, tudásukat ők is tovább
adhatják majd az utánuk jövő
nemzedéknek. Zsiga Iván rámutatott, 14 éve kiemelt figyelmet fordítanak az utánpótlásra,
aminek köszönhetően az egyesületnek 40 gyermek a tagja,
valamint 10 ifjúsági horgász, a
felnőtt tagok száma pedig 220.
Rendszeresek a versenyek, valamint a gasztronómia, illetve
a környezetvédelem jegyében
szervezett találkozók a vízparton és már a jövő évi terveket is
egyeztetik a horgászok.
A bál jó hangulatban telt, a
hajnalig tartó tánc során csak
az értékes tombolatárgyak kisorsolása jelentett némi pihenőt a vendégeknek.

Anyakönyvi hírek:
Megérkeztek

Nagy Alex és Zavada Andrea leánya - Asztrid
Babinyecz Tamás és Dr. Neller Vivien leánya - Hédi
Nagy Dávid János és Cséke Klaudia leánya - Bíborka Gabriella
Tóth Lajos Richárd és Szász Renáta leánya - Amanda
Tar Krisztián és Samu Nikolett leánya - Zsófia
Szatmári István és Kurucz Bettina fia - Áron István
Szoroka Csaba és Roszik Malvin leánya - Izabella
Zsiga Bence Árpád és Rajeczki Cintia Ildikó fia - Áron
Salagvárdi Norbert és Beleznai Renáta leánya - Lia
Házasságot kötött

Augusztus 17-én ünnepelte 90. születésnapját Majoros Mihályné.
Erre a napra meglepetés ünnepséget szervezett a család, így a
rokonok mellett ismerősök és barátok is köszönthették Erzsike
nénit. Csorvás Város Önkormányzata nevében Vereskáné Salla Valéria
alpolgármester, valamint dr. Kerekesné dr. Mracskó Gyöngyi jegyző
köszöntötte az ünnepeltet.

Fehér Csaba és Dékány Edina
Sárközi Orsolya Tímea és Varga Károly
Préda Dániel és Tóth Ivett Erika
Ádász Szabolcs Ferenc és Gula Szilvia
Eltávoztak közülünk

Dr. Tóth-Molnár Antalné sz. Lestyina Gizella 82 év
Szekeres Mihályné sz. Mátó Ilona Margit 86 év
Benyó Pálné sz. Horváth Róza 86 év
Szarka Sándorné sz. Tóth Erzsébet 90 év
Varjú István 71 év
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