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Tankönyvosztás – augusztus utolsó hetében

A napokban megkezdődött a tankönyvek kiszállítása az iskolákba, a
kiadványok a hónap végéig mindenhova megérkeznek. A csorvási általános iskolában várhatóan augusztus
21-én hozzák a tankönyveket, a leltározást követően, augusztus utolsó
hetében lehet átvenni a kiadványokat – ingyen. A nehéz helyzetben lévő
csorvási családok az önkormányzat
segítségére is számíthatnak.
Szeptembertől már több mint egymillió diák kapja ingyen a tankönyveket,
hiszen az általános iskolások mellett a
középiskola első évfolyamát megkezdőknek sem kell fizetniük ezért. A tankönyvellátás tehát az 1-9. évfolyamon
ingyenes, a 10-12. évfolyamon pedig
– rászorultsági alapon – a diákok több
mint 60 százaléka kapja térítésmentesen a kiadványokat. A köznevelési intézmények mintegy 12 millió tankönyvet
rendeltek meg a 2017/2018-as tanévre.

A tankönyvek július végére elkészültek,
augusztusban pedig minden intézmény
megkapja a kiadványokat.
A csorvási általános iskolában várhatóan augusztus utolsó hetében vehetik
majd át a szülők a tankönyveket – az
időpontot honlapján közzéteszi az iskola –, méghozzá ingyen, igazolások sem
szükségesek, a tankönyv alanyi jogon
jár. Szeptemberben 31 elsős kezdi meg
a tanévet, két osztályban. Az intézményt
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ döntése értelmében, Csorvás képviselő-testületének egyöntetű támogatása mellett Maczák Mária vezeti.
Az iskolakezdéshez a tankönyvek
mellett tanszerekre, tornafelszerelésre,
iskolatáskára is szükség van – a családi
költségvetést megterheli a tanévkezdés.
Könnyebbséget jelenthet, hogy a szeptemberi családi pótlékot már augusztus
végén, iskolakezdés előtt megkapják a
családok.

A nehéz helyzetben lévő csorvási családok az önkormányzatra is számíthatnak.
– A tanévkezdés anyagi terheinek kön�nyítése érdekében méltányossági jogkörömben úgy döntöttem, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
jogosult gyermekek egyszeri támogatást
kapnak készpénzben – ismertette Baráth
Lajos, Csorvás polgármestere. A gyermekenként 15 ezer forintos összeget augusztus 24-én várhatják az érintett családok.
Emellett a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre jogosult gyermekek (akiknek a jogosultsága augusztus 1-jén fennáll) 6000 forint természetbeni támogatást
kapnak (fogyasztásra kész étel, ruházat,
valamint tanszer vásárlására felhasználható) Erzsébet-utalvány formájában. Ha
a gyermek hátrányos vagy halmozottan
hátrányos helyzete is fennáll, akkor az
utalvány értéke 6500 forint. Az utalványokat augusztus 25-én lehet átvenni a
polgármesteri hivatal 6-os irodájában.
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Külön gyűjtjük,
együtt viszik

Egyre több csorvási ingatlannál
gyűjthető szelektíven a hulladék –
több száz szelektív hulladékgyűjtő
edényt vettek át már a csorvásiak. De
még nem eleget ahhoz, hogy külön jármű érkezzen a kommunális, és külön a
szelektív hulladékért.
Folyamatosan lehet átvenni a szelektív
hulladékgyűjtő edényeket a Petőfi u. 6.
szám alatt lévő volt Kőhalmi iskola udvarán (hétfőtől péntekig fél 8 és 16 óra
között, személyi igazolvány szükséges).
Ugyanitt adják azt a matricát is, amit a
„zöld kukára” kell ragasztani. A hulladékszállítási közszolgáltatást igénybe vevő, és
megfizető csorvásiak díjmentesen átvehetik az edényt, és a szükséges matricát.
Szelektív hulladékgyűjtés minden páros
héten, pénteki napokon történik, tehát a
meglévő kuka mellé ezeken a napokon lehet kihelyezni az új, 240 liter űrtartalmú
gyűjtőedényt. A szolgáltató tájékoztatása
szerint a fennakadás elkerülése érdekében a pénteki kommunális hulladékgyűjtés során elszállítják a már kiosztott
szelektíves edényekben elhelyezett hulladékokat is. – A kezdeti, átmeneti idő-

Napi 550 tonna hulladékot válogatnak ki

szakban a békéscsabai hulladékválogató
műbe együtt szállítjuk be a hulladékokat,
amelyekből a haszonanyag kiválogatása a
további hasznosítás érdekében megtörténik. Amint a szelektív gyűjtőedények kiosztottsága a településen eléri a 80 %-ot,
és ezt jelzik felénk, úgy az elkülönített
gyűjtés elvégzésére rendelkezünk gyűjtési tervvel – közölte a szolgáltató. Minél
előbb átveszik tehát az ügyfelek a szelektív hulladékgyűjtő edényt, annál hamarabb érkezik külön szemétszállító jármű
az újrahasznosítható hulladékért.

Házhoz menő lomtalanítás tájékoztatás

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Társaságunk 2017. szeptember 1. és
október 31. közötti időszakban házhoz menő lomtalanítást végez.

A lomtalanítási igényeket a bekesmanifestkft@gmail.com email címre nyújthatják be.
Az igényeket személyesen is lehet jelezni a kihelyezett ügyfélszolgálatokon az
igénybejelentő lap kitöltésével.
A lomtalanítási igényeket rögzítjük, majd az ügyfelek által megadott elérhetőségeken felvesszük a kapcsolatot a lehetséges szállítási időpontokkal kapcsolatban.
A lom hulladék elszállítására a kommunális hulladékgyűjtési napon kerülhet
sor.
A lomtalanítást kizárólag a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe vevő,
díjhátralékkal nem rendelkező Ügyfeleink vehetik igénybe!
Nem szállítjuk el: az építési törmeléket, elektromos háztartási eszközöket, gumiabroncsot, veszélyes hulladékokat (akkumulátort, festéket, fáradt olajat, hígítót,
növényvédőszert stb.) és a zöldhulladékot sem.
A lomtalanítási hulladékot közterületen, a lakóingatlanok elé úgy kell elhelyezni,
hogy az a hulladékgyűjtő célgéppel megközelíthető legyen. A kihelyezett hulladék nem akadályozhatja a gyalogos- és gépjárműforgalmat. Az apróbb, kisméretű hulladékot bekötözött zsákokban kell kihelyezni.
Az előzetes bejelentés nélküli hulladék kihelyezés illegális lerakásnak minősül!
A bejelentéseket az ügyfélszolgálatokon vagy az alábbi email címeken tehetik
meg: bekesmanifestkft@gmail.com
kozpontiugyfelszolgalat@dareh.hu

fotó: Lehoczky Péter/MTI

Fontos tudni, hogy a szelektív hulladékgyűjtő edénybe csak a vegyes hulladéktól
elkülönítetten gyűjtött, veszélyes összetevőket nem tartalmazó hulladékot lehet elhelyezni: papír, műanyag, fém, egyéb, nem
veszélyes csomagolási hulladék. A vegyes
hulladékot továbbra is az eddig használt
hulladékgyűjtő edényben kell gyűjteni.
A változás miatt hamarosan megszűnik
a legtöbb hulladékgyűjtő sziget jelenlegi rendszer szerinti működése – néhány
szelektív hulladékgyűjtő sziget marad
csak meg, ahová kizárólag üveg vihető.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltató
Csorvásra kihelyezett ügyfélszolgálatának ügyfélfogadási rendje 2017-ben:

Az ügyfélfogadás helye: 5920 Csorvás,
Rákóczi utca 17. , a polgármesteri hivatalban lévő tűzoltó klub helyiség. Az ügyfélfogadás ideje: szerdai napokon, az alábbi
időpontokban:
Augusztus 16. Szerda 11:00-13:00
Augusztus 23. Szerda 13:00-15:00
Augusztus 30. Szerda 11:30-13:00
Szeptember 06. Szerda 13:00-15:00
Szeptember 13. Szerda 11:30-13:00
Szeptember 20. Szerda 13:00-15:00
Szeptember 27. Szerda 11:30-13:00
Október
04. Szerda 13:00-15:00
Október
11. Szerda 11:30-13:00
Október
18. Szerda 13:00-15:00
Október
25. Szerda 11:30-13:00
November 08. Szerda 11:30-13:00
November 15. Szerda 13:00-15:00
November 22. Szerda 11:30-13:00
November 29. Szerda 13:00-15:00
December 06. Szerda 11:30-13:00
December 13. Szerda 13:00-15:00
December 20. Szerda 11:30-13:00

Az ügyfélszolgálat elérhető a 6/30/219-3556
telefonszámon. Továbbá a DAREH Bázis Zrt.
központi ügyfélszolgálata is felkereshető Békéscsabán, a Luther u. 2. szám alatt.
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Pénztárcabarát a csorvási ingatlankínálat

A nagyobb településeken már javában zajló ingatlanpiaci bővülés az ország egyes részein még nem kezdődött meg, ezekre a folyamatokra még
a kedvező árakat nyújtó Csorváson
sem került sor.
A 2008-as válság után időbe tellett,
mire felébredt a magyar gazdaság,
amely nem volt máshogy az ingatlanok
tekintetében sem. Az újépítésű lakóingatlan beruházások, a növekvő kereslet
és a CSOK nagyban hozzájárult a fellendüléshez, amely a mai napig tart. A
kínálat szépen lassan felzárkózik, a kiadott építkezési engedélyek száma mellett az ingatlanpiaci tranzakciók száma
is növekvő tendenciát mutat.
Az országos átlagár emelkedéseket
legnagyobb arányban a lakások bővülése okozta, melynek köszönhetően a
magyarországi lakóingatlanok átlagos
négyzetméterára már 300 ezer forint
felett jár. Fontos megjegyezni, hogy a főváros nagyban kiveszi a részét az árak
emelkedő tendenciájában.
Békés megye azon területek egyike, amelynél átlagban nem történt áremelkedés. Ennek egyik oka, hogy a

megyében jellemző
lakóingatlan típus, a
családi házak piacán
nem történtek olyan
masszív
gazdasági
események, amelyek
megindítottak volna
egy tartós áremelkedést. A Békés megyei
települések átlagos
négyzetméterárai az
évek során csak minimális hullámzást mutattak, 2017 nyarán
egy négyzetméternyi
családi házért átlagosan 95 ezer Ft-ot
kér a kínálati oldal.
Csorváson még ennél is kedvezőbb
árakon költözhetünk új otthonunkba, itt
2016 óta visszafogottabbak a négyzetméterárak, habár – a kínálat változásai
miatt – folyamatos ingadozások figyelhetőek meg. Idén 62 ezer Ft volt az átlagos négyzetméterenkénti ár, amely
több mint 12 %-os csökkenés a 2016-os
átlaghoz képest. A hasonló lakosságú,
Csorvás közeli települések közül Újkígyóson 65 ezer, Nagyszénáson 40 ezer,

Öt település hivatalának dolgozói
kirándultak közösen július végén – a
rendhagyó programot hagyományteremtő szándékkal a Csorvási Polgármesteri Hivatal szervezte. Csorvás, Gerendás, Telekgerendás, Csabaszabadi és
Kétsoprony hivatala dolgozóinak közös

programján az úticél Menyháza, Románia volt (Borossebes, Dézna, Menyháza
útvonalon). A csodás időben megnézték
Dézna várának maradványait – lentről.
Majd túracipőt húzva leküzdötték azt az
5 km-es utat, ami a 800 m magasan fekvő menyházai márványbányához vezet.

RENDHAGYÓ KÖZTISZTVISELŐI NAP

Kondoroson pedig 33 ezer Ft/m2 volt
az átlagár 2017 júniusában. Ezek az
alacsony árak összefüggésbe hozhatóak azzal a ténnyel, hogy egyre többen
költöznek nagyobb városokba a jobb
megélhetési és szociális körélmények
miatt, mely miatt csökken a kisebb települések vonzereje. A jövőt illetően úgy
véljük, hogy a csorvási ingatlanpiacon
nem várható tartós drágulás, továbbra
is az ország egyik legkedvezőbb árait
fogja kínálni.
Forrás: Ingatlannet.hu
Ezután körülnéztek a városban, nem
hagyták ki a Wenckheim fürdő maradványait sem. Hazafelé a mintegy 50 túrázó még megállt megnézni Borossebes
városát. A késő este hazaérkező kirándulók alaposan elfáradtak, de élményekkel gazdagodtak.
A nap olyan jól sikerült, hogy az öt
település azt tervezi, jövőre is együtt
tölti el a köztisztviselői napot – már
körvonalazódnak egy vízparti kirándulás tervei.

FIGYELEM!

A Geri-Vad Kft gerendási vadfarmjára
munkatársakat keres!
Amit kérünk:
- absztinencia
- megbízhatóság
- pontosság
Amit nyújtunk:
- 700.-Ft/óra nettó órabér
(2018. januártól 800.-Ft/óra)
- munkaruha
- 13. havi fizetés
Az öt település polgármesterei, és a csapat idegenvezetője

Jelentkezés a
30/456-40-99 telefonszámon!
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Családi nap az idősek otthonában

A hagyományoknak megfelelően
ötödik alkalommal rendeztük meg
július 1-jén a családi napot, és nyílt
napot. Mint minden évben most is
nagy szeretettel és izgalommal készülődtünk erre az ünnepre. Számunkra
nagyon fontos ez az alkalom, amikor
lakó, hozzátartozó és dolgozó együtt
ünnepel.
Egy ilyen alkalom fontos célja a közösségi lét érzése, az, hogy valamennyien megismerjük egymást közelebbről,
elmondhassuk mindennapi örömeinket, problémáinkat, egy célért vagyunk
itt nap mint nap, azért, hogy az itt élők
jól érezzék magukat. Hiszen a család,
amelyben felnövünk, mindannyiunk
számára sorsot formáló, meghatározó.
A stabil és biztonságot adó családi légkör egészségünk elsődleges erőforrása.
A családi harmónia, az érzelmi odafordulás, a melegség döntő tényezője a
gyermek egészséges személyiségfejlődésének. A jól működő családi kapcsolatok segítik az egyént a kívülről hozott
feszültségek levezetésében, a külvilággal vagy az egymással keletkezett problémáinak megoldásában.
Az ünnepi készülődés már június 24én elkezdődött, amikor a dolgozók és
párjaik összefogva levágták és feldolgozták azt a sertést, amelyet a Csorvási Gazdák Mezőgazdasági és Értékesítő Zrt-től
kaptunk, köszönjük Kelemen Mihálynak
a segítő közreműködést. Június 30-án a
közfoglalkoztatottak Samu László irányításával felállították a sátrat, amely alá
180 főre megterítettünk az intézmény
dolgozóival, köszönjük az önkormányzatnak a sátrat és a munkát azoknak,
akik részt vettek a felállításnál. Július
1-jén az intézményvezető ünnepi köszöntőjével vette kezdetét a rendezvény,
majd felváltva a dolgozók és lakók ked-

veskedtek műsorral a jelenlevőknek. A
fenntartó nevében Dohányos András alpolgármester mondott köszöntőt, hangsúlyozta a megfelelő gondoskodás fontosságát, a közösségi együttlét örömeit.
Ezt követően a Csorvási Nyugdíjasok
Érdekvédelmi Egyesületének néhány
tagja ajándékozta meg műsorával a megjelenteket. Vereskáné Salla Valéria ünnepélyesen adta át az intézmény számára
azt a határozati értesítést, amelyben a
Csorvási Idősekért Alapítvány kuratóriuma arról döntött, hogy hozzájárul a
fürdőszoba felújításhoz 1 millió 43 ezer
720 forinttal. Nagy öröm számunkra,
köszönjük szépen. Majd Szatmári Pista
bácsi vezetésével együtt énekeltek a lakók, a délelőtti program zárásaként pedig Seres Adéltól kaptunk színvonalas
produkciót, köszönjük. Az ünnepi műsor
alatt négy bográcsban főtt a pörkölt, köszönjük a közreműködést Totorán Róbertnek. A pörkölthöz a burgonyát Kabai
Sándornétól kaptuk, köszönjük. Délben

felszolgáltuk a bográcsost, és közösen elfogyasztottuk. Ebéd után a tombolák kihúzására került sor, köszönjük a tombola
tárgyak felajánlását mindenkinek. Minden dolgozó házi készítésű süteményt
hozott, ezzel kedveskedtünk vendégeinknek. Nagy örömünkre süteményeket
hoztak a hozzátartozók és más vendégek is, igazi élvezet az ilyen nap lakóink
számára, amikor házilag készült ebédet
és süteményt fogyaszthatnak. Ebéd után
tovább folytatódott a közös éneklés és
beszélgetés. Nagyon kellemes, szép, emlékezetes napot töltöttünk együtt.
Köszönöm munkatársaimnak az oda
adó lelkes munkát, amellyel hozzájárultak ahhoz, hogy létre jöhetett ez a
rendezvény, köszönöm a vendégeknek
és hozzátartozóknak, hogy eljöttek, süteménnyel és egyebekkel hozzájárultak
ahhoz, hogy minél gazdagabb asztalt
tudjunk körbe ülni.
Maczák Istvánné intézményvezető

Jubiláló házaspárok – ünnepeljünk együtt

Csorvás Város Önkormányzata és a Csorvásiak Baráti Társasága minden évben köszönti azokat a házaspárokat, akik
50,55,60,65 esztendeje Csorváson kötöttek házasságot.
Augusztus 20-án, vasárnap 11 órakor a polgármesteri
hivatal házasságkötő termében Baráth Lajos polgármester ünnepi köszöntővel egybekötött ebédre hívja azokat
a csorvási házaspárokat, akik az idei évben ünneplik
50,55,60,65 éves házassági évfordulójukat.
Hivatalos tudomásunk csak a Csorváson házasságot
kötött párokról van, ezért tisztelettel kérjük, hogy azok a

csorvási lakosok, akik nem Csorváson kötöttek házasságot, de szívesen ünnepelnék velünk együtt az 50,55,60,65
házassági évfordulójukat, részvételi szándékukat a
Csorvási Polgármesteri Hivatalban személyesen vagy a
66/258-001/214 mellékszámon jelezzék.
Várjuk azoknak a jubiláló házaspárok jelentkezését is,
akik Csorváson kötöttek házasságot 50,55,60,65 évvel ezelőtt.
Csorvás Város Önkormányzata
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Polgárőrök – önként, másokért

Csorvási polgárőrök is részt vettek a XVII. Békés Megyei Polgárőr Napon – a július 15-ei rendezvényen megyénk több mint ezer polgárőre, és
családtagjaik kapcsolódhattak ki. A Békés Megyei Polgárőrök Szövetsége a Mezőkovácsházi Polgárőr Egyesülettel és Mezőkovácsháza Önkormányzatával közösen rendezte meg a programot, melynek helyszíne a
mezőkovácsházi strandfürdő volt.
A jeles rendezvényen Békés megye 73 nálta a résztvevőknek, a sportversenyek
polgárőr egyesületének mintegy ezer mellett az érdeklődők a rendvédelmi
önkéntes bűnmegelőzője és családtagja szervek bemutatóit is megtekinthették.
vett részt. Az ünnepi köszöntők sorában A csorvási polgárőrség is részt vett a polelhangzott: a polgárőrség az egyik legna- gárőr napon, családtagjaik kíséretében,
gyobb és legkitűnőbb civil szervezetnek, összesen 22-en. Csorvás önkormánymelynek nagy szerepe van abban, hogy zatát Dohányos András alpolgármester
a magyar állampolgárok biztonságban, képviselte – az önkormányzat Ágoston
nyugalomban élhetnek. A polgárőrök Bélát és Gáll Lászlót részesítette elisszabadidejüket áldozzák fel azért, hogy merésben. Ebédre a csorvási vadásztársegítsék a bűnmegelőzést, biztonságo- saságtól kapott őzet (a főzőversenyen
sabbá tegyék a településeket – mindezt első helyezést elért) Benyovszki László
szorosan együttműködve a rendőrök- és Benyovszki Péter készítette el polgárkel. – Békés megye stabil polgárőr állo- őreinknek. Az egyesület ezúton mond
mánnyal rendelkezik, a 73 egyesületben köszönetet a Békés Megyei Labdarúgó
mintegy 2800 önkéntes tevékenykedik, Szövetségnek azért a 80 ezer forintos
igen eredményesen – mutatott rá dr. Tú- támogatásért, melyet ruházati felszererós András, az Országos Polgárőr Szövet- lésre fordíthattak – tudtuk meg Makszi
ség elnöke. A rendezvény a strandolás Józseftől, a Csorvási Polgárőrség Közmellett kulturális programok sorát kí- hasznú Szervezet elnökétől.

Mesék birodalmában

Június végén ismét olvasótábort
szerveztünk könyvtárunkba olvasni
szerető diákok számára – sok pici és
nagyobbacska gyermek töltött velünk egy varázslatos, játékos hetet
a mesék, történetek birodalmában.
Célunk az volt, hogy megszerettessük az olvasást, az irodalmat és a meséket a gyermekekkel.
Az öt nap egymásra épülő foglalkozásokból állt. Különböző mesékkel,
történetekkel ismerkedhettek meg a
gyermekek, melyek alapján illusztrációt
készíthettek, játékos vetélkedőben vehettek részt – az első három helyezett
jutalma sem maradt el. Emellett gyurmából megformálhatták a szereplőket
– ezeket aztán jl kisütöttük, és így gyönyörű katicabogarak, teknősök emlékeztetnek minket a kedves kis történetekre. És mivel egy jó könyvhöz nem árt,
ha van egy szép könyvjelző is, így ezt is
készítettünk, ki-ki a maga ízlése szerint.
A táborlakók Bíró Bertold könyvkötő
mester segítségével megismerkedhettek a könyv történetével a kódexektől
napjainkig, majd a könyvkötészet egyes
fogásait sajátíthattuk el, és elkészíttettük saját könyvecskéinket, fotóalbumainkat. A festegetni vágyók vásznon

örökítették meg tábori élményeiket. A
kézműveskedés sem maradhatott el –
Keliger Mara segítségével agyagozhattunk, batikolhattunk, formás papírdobozokat, papírfigurákat készíthettünk
és elsajátíthattunk néhány szakmai
fogást a festészet művészetéből. A tábor utolsó napját tanyán töltöttük, ahol
megismerkedtünk a tanyasi élet múltjával, jelenével, szépségeivel és nehézségeivel egyaránt. Sokat játszottunk, nevettünk és finom kakaóscsigát készítettünk együtt, az utolsó nap felejthetetlen
élményeit köszönjük Trnkóczi Jánosné
Zsuzsa néninek.
A szülők és gyermekek visszajelzése
alapján sikeresnek és hasznosnak ítéljük az együtt töltött egy hetet. Reméljük, jövőre újra találkozunk!
Dani Anita

Meccsek és
kikapcsolódás
– focitáborban
A fociról szólt június utolsó hete – a
Csorvási Sportkör (CSSK) focitáborában 45 helyi fiatal vett részt, térítésmentesen. A 6-14 éveseket megszólító sporttábort harmadik alkalommal
szervezték meg, és ahogyan korábban, úgy idén is számos programot
tartogatott a focikedvelő ifjaknak.
A sportpálya mellett az iskola adott
otthont a foglalkozásoknak június 26-a
és július elseje között. A reggeli megbeszélést az edzők által irányított foglalkozások, délután pedig meccsek követték.
Hétfőn délidőben a helytörténeti gyűjtemény nézték meg a táborozók, megismerkedve a CSSK 95 éves történeti dokumentumaival. Majd az István király utcai
iskola aulája és udvara adott lehetőséget
pihentető játékokra (asztalitenisz, kosárlabda). A kedd reggeli Barcelona-film vetítése után a gerendási strandon voltunk,
csütörtökön a kerékpártúra a Forrástóhoz vezetett, ahol strandfociztunk és
csapatépítő akadályversenyen vettünk
részt a Szabadidő központ tanösvényén.
Az eső miatt emlékezetes lett a hazautazás. Pénteken délelőtt a foglalkozásokat a Békéscsaba Előre edzője, Szarvas
András irányította ifj. Melich Viktor, Bús
Balázs és Krajcsó Krisztián ifjúsági játékosok közreműködésével. Szombaton
a tervezett családi programot az esőzés
miatt a tornacsarnokban tartottuk körmérkőzéses játékkal, majd a virsli elfogyasztása után zárásként Seres Péter, a
CSSK elnöke értékelte a tábort, valamint
emléklapot és jutalmakat adott át.
A napi háromszori étkezést a Csorvási
Szolgáltató Nonprofit Kft. biztosította jó
együttműködéssel és megelégedettségünkre. A tábor megvalósítói: edzők: Zsiga Iván, Melich Viktor, Szél Csaba; segítők: Bencsik János, Krámli Tamás; támogatók: CSSK Elnöksége – Bozsik program,
Csorvási Gazdák Zrt. – személyszállítás,
Csorvási Szolgáltató Nonprofit Kft. – étkeztetés, kerékpárok szállítása, Likerecz
Gizella tanárnő – AVOP 2016. pályázati
anyag a tanösvényről, Dohányos András
– a helytörténeti gyűjtemény bemutatása, Kis Ágnes, Karsai Beáta, Duliskovich
Jolán szülők közreműködése a strandon.
Köszönjük a drónfotót, amely az akadályverseny menetleveleként szolgált.
Bencsik János
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A csorvási pogácsa titka
Csorvás az időben – Pogácsa 160
Keressük meg együtt, mitől egyedi a csorvási pogácsa?!
Csatlakozzon Ön is!

A Csorvási Híradó
1977-ben írt cikkeiből
Betyárvilág - Csorvás múltjáról
Településünk múltja iránt érdeklődő Kisz fiatalok fordultak minden
lakóhelyét szerető csorvásihoz: kérjük, hogy amennyiben a település
történelméhez kapcsolódó, vagy arról felvilágosítást adó dokumentum
birtokában vannak, szíveskedjenek
részükre eljuttatni.

Süssön saját receptje szerint pogácsát, és egy kis kosárkával hozzon el
belőle augusztus 19-én, 11 órára a
művelődési házba!
Kínáljon meg másokat is, kóstolja meg
másokét is!
Ha akarja, el is árulhatja majd, Ön szerint mi a titka! Elhozhatja receptjét is, ha
megosztaná mással.
A Csorvás az időben évfordulós év alkalmából szeretnénk, ha 160 féle, Csorváson
sült pogácsából alkotnánk meg a rendezvény logóját. Hozza el büszkeségét Ön is,
tegye le saját pogácsáját a közös asztalra!
Nevezheti lányát, unokáját is.
Nevezési határidő: augusztus 15.
Nevezni a művelődési házban lehet személyesen, vagy az alábbi telefonszámokon: 06-20-42-56-556 (Neller Csilla),
vagy 06-30-851-85-08 (Vereskáné Salla
Valéria).

Nevezéskor jelezheti, ha igényel beszállítást. A szervezők autót küldenek
Önért, hogy ott lehessen, amikor kiderülhet, mi a csorvási pogácsa titka!?
A színpadi műsort, és a limonádét mi
biztosítjuk. Szeretettel várjuk!
A szervezők

Idén még két alkalommal segíthetünk véradással bajba jutott embertársainkon.
Szeptember 8-án és december 15-én várják a véradókat a színházteremben 8 órától.
Véradó lehet mindenki, aki egészségesnek
érzi magát, elmúlt 18 éves, de még nincs
65 éves, testsúlya meghaladja az 50 kilogrammot. Az adatfelvételhez lakcímkártya,
személyi igazolvány és TAJ-szám feltétlenül
szükséges. A véradást egy orvosi vizsgálat előzi meg, ahol a vizsgálóorvos dönti el,
hogy végül adhat-e vért a jelentkező.
Egy véradás három ember életét
mentheti meg!

Házasságot kötöttek:
Szőke Károly és Moholi Ágnes Mária
Kukla József és Krámli Bianka

Véradás

Főzőverseny!

Főzni szerető, és persze főzéshez
értő csapatok mutathatják meg tudásukat augusztus 19-én 9 órától, az államalapításunk alkalmából szervezett
városi rendezvény részeként.
A feladat: a legfinomabb bográcsos
étel elkészítése. A hozzávalókat a csapatoknak maguknak kell hozni, tűzifát
az önkormányzat ad. Minden csapatot
díjaznak. Jelentkezni augusztus 15ig lehet a művelődési házban, Neller
Csillánál 06-20-42-56-556.

Anyakönyvi hírek

Megérkeztek:
Erdélyi József és Balogh Éva Julianna
leánya Alexandra Róza
Laurinyecz Pál és Tar Nikolett
leánya Regina
Eltávozott közülünk:
Szabados Mátyás (90 év)

Erre a felhívásra Varga Mihály Áfész
dolgozó gyűjtéséből Babáj Gyurka históriájának csorvási történetét írja le.
A bujdosó szegénylegényekből lett
betyárcsapat híre 1868-ban nőtt meg,
egyszerre öt megye: Arad, Torontál,
Csanád, Csongrád, Békés és Szeged városának okozott gondot tetteivel. Júliusban Békés megyében tevékenykednek,
Tomcsányi József megyei főispán irányításával tervet dolgoznak ki a betyárok üldözésére. Augusztus 5-én Novák
szarvasi csendbiztos három emberével
elindult Csorvás irányába, a csárdánál
(Permeczki csárda) megállította kocsiját. Zsótér Péter 62 éves csorvási földműves mondja el a további történetet: a
csárdában vigadozott Babáj és bandája,
a kiállított őrszem elaludt és mire észhez tért, a szarvasi pandúrok meglepték
a mulatozókat és lelőtték a vezért másodmagával együtt. Két bandatagnak sikerült menedéket találni a csárda körüli
kukoricásban.
Így ért véget egy kocsin járó betyárbanda vezetőjének, és két tagjának az
élete, a csorvási tanyai temető árka a
nyugvóhelyük, de a néphagyomány
megőrizte és egy betyárballada hősének történetében tovább él.
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