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Százak szedik
a meggyet
Javában zajlik a Hunapfel Kft. gyümölcskertészetében a meggyszedés –
naponta átlag 500 alkalmi munkavállaló szedi az ízletes gyümölcsöt. Étkezési célokra és konzervnek egyaránt
viszik a csorvási meggyet – tudtuk
meg Pusztai József ügyvezetőtől.
Leginkább fiatalok vállalkoznak a
meggyszedésre, az alkalmi munkások
fele fiatal, de az idősebb korosztály is
képviselteti magát a gyümölcskertészetben. Június közepén indult a szezon,
két héten keresztül naponta mintegy
félezren szedték az Érdi bőtermőt, jelenleg – valamivel kevesebben – az egyéb
meggyfajtákat, mint például az Évát, vagy
az Újfehértói fürtöst szedik. A legtöbben
visszatérő munkavállalók, akad, aki már
a 12. szezonját tölti a kertészetben.
– Nem csupán Csorvásról, hanem többek
között Békéscsabáról, Mezőberényből,
Gádorosról, Csanádapácáról érkeznek
munkavállalók – sorolja Pusztai József,
hozzátéve, a legtöbben konkrét célra gyűj-

tenek (nyári élmények finanszírozására,
téli tüzelő egy részére) és addig „járnak a
meggyesbe”, amíg összegyűlik a kitűzött
összeg. – Az idén kézi és gépi szedés egyaránt van. A kézi szedésű meggyet étkezési célokra értékesítjük, és a tervek szerint
mintegy 700 tonnát szedünk a szezon
során. A gépi szedés során egy önjáró gé-

Pályázatokkal fejlesztenek

Költözik a védőnői szolgálat, és a városháza mellett korszerűbb lesz az óvoda két épülete is – a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében valamivel több mint 210
millió forintot fordíthat fejlesztésre Csorvás. További fél milliárd forintból a Csorvást Gerendással összekötő kerékpárút
épül meg – jövőre.
Bruttó 155 millió 400 ezer forint fordíthat az önkormányzat közintézményeinek energetikai korszerűsítésére, megújuló
energiaforrás felhasználásával – a városháza mellett az óvoda
két épületét érinti a fejlesztés. A pályázati forrásból a nyílászárók cseréje mellett gépészeti modernizációt, hőszigetelést valósítják meg, az alternatív energiaforrást napelemek szolgáltatják
majd – az olcsóbb működtetést lehetővé tevő munkálatok hamarosan indulnak.
– Régi igény a védőnői hálózat infrastrukturális fejlesztése,
a legkisebb csorvásiakat hamarosan az egészségházba vihetik

pünk naponta egy kamionnyit szed, ös�szesen mintegy 300 tonnát, ezt konzervnek viszik vásárlóink – részletezte az ügyvezető. A Hunapfel ezekben a hetekben a
környék egyik legnagyobb foglalkoztatója
(www.meggyszedes.hu) – az idei szezon
előreláthatólag július közepéig tart.
Fotó: Kolozsi-Kecskés Zsófia

szüleik, oda költöznek ugyanis a Móra utcáról a védőnők – ismertette Baráth Lajos. A bruttó 54 millió 800 ezer forintos fejlesztés keretében beépítik az egészségház tetőterét, helyet adva
az irattárnak, a védőnők irodájának és egy klubhelyiségnek,
míg a földszinten egy korszerű vizsgáló kialakítása valósul meg
a közeljövőben – részletezte a polgármester.
Jövőre kerekezhetünk a Csorvást Gerendással összekötő kerékpárúton – a két település összesen 400 millió forintot fordíthat a közös cél megvalósítására. A tervezést, előkészítést követően várhatóan jövő tavasszal kezdik el a kerékpárút építését.
Baráth Lajos elmondta, további pályázatokat is beadott az önkormányzat, de döntésben ezek esetében még nincs. 135 millió
forintból a belvíz-, csapadékvíz-elvezető hálózatot korszerűsítenék, ugyanennyi összegből az Egyesített Szociális Intézmény
energetikai felújítását tervezik, 33 millió forintból pedig az óvoda bútorzatát és az udvari játékelemeket cserélnék le.
Ezek azonban még csak tervek, melyek akkor válhatnak
valóra, ha a pályázatok nyernek.
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Diószegen jártak
Az összefogásban rejlik az erő

Testvértelepülési kapcsolatait erősítette június utolsó hétvégéjén
Csorvás a szlovákiai Diószegen. Városunk delegációja a diószegi kulturális napokon vehetett részt, ahol a kikapcsolódásé volt a fő szerep, de a
sportra is jutott idő. Csorvás és Diószeg lassan 20 éves testvértelepülési
kapcsolattal büszkélkedhet, a következő találkozó augusztusban lesz,
ezúttal Csorváson.
Meglehetősen hosszú az út Diószegre, ám mindenképp megéri – a hangulatos szlovák kisvárosban mindig nagy
szeretettel fogadják a csorvásiakat.
Ez az idei kulturális napokon is bebizonyosodott – kifogástalan volt a vendéglátás, a szállás és nem hiányzott a
jó hangulat sem. Csorvás önkormányzatának csapata vállalta a főzőversenyen való megmérettetést – sok ízletes
bográcsos készült a verseny során, de
a legjobbnak a csorvási csülök-köröm
pörkölt bizonyult.
A sportpályán eközben a Csorvási
Öregfiúk csapata mérkőzött meg a
diószegiekkel. A rekkenő hőség ellenére mindkét csapat derekasan helyt
állt és az első félidőben csorvási vezetésnek örülhettünk (1–3). Ám a pihenő jót tett a diószegieknek, a második
félidőben átvették a vezetést és meg
is tartották. A barátságos labdarúgó
mérkőzés 7–3-as diószegi győzelemmel ért véget. – Felülkerekedett a fiatal
lendület – értékelte a meccset Seres Péter, a csorvási csapat vezetője. – Örülök
a győzelemnek, de ekkora különbség
nem volt a két csapat között – emelte
ki Szabó Antal, Diószeg polgármestere,
aki maga is pályára lépett. Az esti, kö-

zös vacsoránál a két csapat nem csak
azt vitatta meg, milyen volt a meccs,
hanem azt is, legutóbbi találkozásuk
óta kivel, mi történt.

Egymást segítve
Megragadva az alkalmat Szabó Antalt a testvértelepülési kapcsolatok
jelentőségéről kérdeztük. – Kellenek
olyan alkalmak, amikor kizökkenünk a
hétköznapokból, és ünneplünk, atyáink
útján járva megőrizzük hagyományainkat, és jó ebben osztozni másokkal.
Ám az ünneplés közepette is látjuk a
gondokat, azt, hogy mi, hogyan működik Magyarországon, és hogyan Szlovákiában. Ezt megbeszéljük, segítjük
egymást tapasztalatokkal, ötletekkel –
részletezte Szabó Antal, kiemelve, ahogyan Diószegen, úgy Csorváson is több
nemzetiség, több felekezet él egymás
mellett. – Fontos, hogy e közösségek
egymást segítve működjenek, a polgármesterek dolga pedig, hogy támogassák mindazon törekvéseket, mely
összehozza az embereket, és előremozdítja a település fejlődését – hangsúlyozta. Szabó Antal Csorvás néhai polgármesteréről, Szilágyi Menyhértről
is megemlékezett, nem felejtve a vele
folytatott tanulságos beszélgetéseket.

– Nem csupán a nyelv gyakorlása,
hanem az identitás megőrzése, a baráti kapcsolatok kialakítása, elmélyítése
miatt is fontos a Diószeggel való kapcsolat – emelte ki a Csorvási Szlovák
Önkormányzat elnöke. – Azt hiszem,
mondhatom, hogy Diószegre mi már
hazamegyünk. Nehéz elköszönni, elválni, amikor eljön a búcsúzás ideje – tette
hozzá Gyimesiné Hugyik Erzsébet.
A két település között szoros és aktív
a kapcsolat, így a szlovák önkormányzat
lapunk megjelenésekor a Csemadok napokról tért haza, de nem kell sokáig várni ezt követően sem a viszontlátásra.
– Államalapításunk ünnepén, augusztusban mi látjuk vendégül a
diószegieket. Mintegy 30 fős delegáció
érkezik hozzánk, főként civil szervezetek tagjai – ismertette Baráth Lajos.
Csorvás polgármestere kiemelte, mindig öröm Diószegre látogatni, s onnan
vendéget fogadni, az együttműködés
mindkét település javát szolgálja. Hozzátette, a közelmúltban a romániai
Uzonnal is megerősítette városunk a
kapcsolatot, a szerbiai Zentához tartozó Felsőhegyen megrendezett aratóversenyen pedig – ápolva a hagyományt – ebben az évben is részt vesz
Csorvás csapata.
Fotó: Szente Károly

Kérdőívekkel
kopogtatnak

Csorvás 65 év feletti, egyedül élő
lakosait keresik fel a következő időszakban kérdezőbiztosok.
Feladatuk, hogy kérdőíveket töltessenek ki, felmérve a rászorulók egészségének, biztonságának,
magányának enyhítése érdekében
megtehető lépéseket.
E feladatra a város polgármestere hatalmazta fel a kérdezőket, akik
igazolással a kezükben csöngetnek
be az érintettekhez – mintegy 460
csorvási lakoshoz.

A felmérés az ún. idősügyi
infokommunikációs országos program keretében valósul meg, melyet
(egy kormányhatározat alapján) a
Segítő Kezek az Aktív Évekért Közhasznú Nonprofit Kft. végez el.
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Egészséges, értékes – helyben
Az olajmanufaktúra története

Talán sok csorvási lakosnak mondunk újat azzal, hogy a Csorvási Gazdák Zrt-nek
bejegyzett olajüzeme, ún. manufaktúrája van, amely a hidegen és melegen sajtolt olaj előállítására egyaránt alkalmas. A napraforgó-, tökmag-, len-, mák-, repce-, dió- és máriatövis-olajokkal, különböző kiszerelésben, találkozhatunk egyes
egészséges táplálékot árusító boltok polcain is, de helyben is beszerezhetjük.
Az igen egészséges olajok közül 4-5
féle mindig vásárolható a Rákóczi út 34.
szám alatti irodaházban, munkaidőben
(66/258-019). Az olajüzemről Kelemen
Mihályt, az igazgatóság elnökét kérdeztük.
– Az utóbbi időben a töktermesztés megerősödése hozta az ötletet, hogy a hozzáadott értéket növeljük, és pályázatok révén
technológiai fejlesztést tudtunk megvalósítani. Az élelmiszeripar korszerűsítése terén lehívható forrásokból először gépeket
vásároltunk, majd a technológia oldaláról
is megtámogattuk azt a célt, hogy helyben
fel is dolgozzuk, ami helyben megtermett.
A tökbetakarítót a tökszárító, majd a roppantó követte, majd a tisztítók, és végül a
technológiára is találtunk kiírást.

tuk fel, amely a Wenckheim uradalom idején iskolaként működött. A tájépítészetnek
megfelelően gangos ház lett belőle, és a kor
követelményeinek megfelelő technológiát
építettük be. Terveink szerint egy bemutató és értékesítő terem kialakítása teszi
majd teljessé a megálmodott képet.

– Ez már a turisztikai területre mutat.
– Igen, hiszen a kastély a vendéglátás lehetőségét biztosítja, mint vadász-,
vagy horgászturizmus helyszíne. (A Forrás horgásztó szintén a Csorvási gazdák
Zrt. tulajdona – a szerk.) Álmaink között
az első helyen áll, hogy teniszpályával
gazdagodjon a kastélypark, erre szeretnénk pályázni. Ezzel egy időben pedig
a gasztro-turizmus irányában nyújt lehetőséget az említett olajmanufaktúra,
– Milyen technológiát alkalmaznak, mi- ahol a kóstoltatással egybekötött látogatás is elindulhatna.
lyen kapacitással dolgoznak?
– Miután többfelé tájékozódtunk, az ún.
– Sok sikert hozzá!
őrségi, vagy osztrák technológiát választottuk. Kíméletes eljárás, amely ízletes,
mégis értékes, vegyileg nem kezelt olajat
A tökmagolajat a héj nélküli tök
eredményez. Jelenleg éves szinten mintmagjából
készítik, amely az egészség
egy 100-100 litert termelünk fajtánként,
megőrzésére,
betegségek megelőzéde az volna a cél, hogy egy műszakban
folyamatosan dolgozzon az üzem. Most sére kiválóan alkalmas. Igen gazdag
a piackeresés, piacra jutás fázisában va- vitaminokban, ásványi anyagokban,
gyunk. Békés megyében sokfelé próbál- telítetlen zsírsavakban. Gyulladáskoznak a hasonló olajok gyártásával, de csökkentő, immunerősítő, fiatalító
ezzel a technológiával mondhatom, hogy hatású, megakadályozza a daganatok
a legjobb minőséget tudjuk előállítani. kifejlődését. Prosztata problémákra
Logónk is a „Cégünk aranya” felirat.
kiváló, de a szívet és az idegrendszert
– Az üzem sem akármilyen épületben léis erősíti. Napi 1-2 evőkanálnyi már
tesült.
hatásos.
– Csorvás nevezetes épületét, a Rudolf
major egyetlen megmaradt épületét újítot-

Gépszemle – a biztonságért

Kirándulás Szlovákiában
A Csorvási Szlovák Önkormányzat által szervezett szakkör 2. évfolyamának
befejezéseként június 7-től 9-ig tanulmányi kiránduláson vettünk részt Kelet-Szlovákiában.
Első napon Betléren megcsodálhattuk a
18. században épült, eredeti állapotában
megmaradt Andrássy család kastélyát,
melynek berendezése szintén eredeti (restaurált) Andrássy hagyaték. Ámulatba estünk a világörökség jégcsodájának számító Dobsinai-jégbarlangban tett séta során.
Szállásunk Korompán egy üdülő faluban a
Plejsy Panzióban volt, ahol remek ellátást
kaptunk. Másnap Bártfa-fürdőn megnéztük a 24 épületből álló, szlovák és ruszin
lakosság egykori mindennapjait bemutató skanzent. A következő úti célunk a 200
méter magas mészkőtufára épült Szepesivár „bevétele” volt. A történelmi falak között járva szinte visszautaztunk a régmúlt
időkbe, a XII-XIV. századba, amikor még
főúri családok éltek a fellegvárban.
Utunk harmadik napján – a hazafelé
úton – Kelet-Szlovákia fővárosában, Kassán álltunk meg, ahol régi ismerősünk,
Ján Süli idegenvezetőnk várt minket. Évekig Ő volt Békéscsabán a szlovák konzul,
így személyes ismeretség is fűzi Békés
megyéhez. Házigazdánk (aki 16 évig volt
Kassa polgármestere) nagy hozzáértéssel
és kedvességgel bemutatta az ó-várost és
a nevezetességeket – élmény volt hallgatni. Kassától az országhatár felé vettük az
irányt. Nem messze a határ magyar oldalán várt minket a Fűzéri-vár. Felkaptattunk
a vulkanikus eredetű hegyen büszkén álló,
közelmúltban felújított középkori várba.
Két, 70 éven felüli útitársunknak elismerés jár a hegymászásért. A gyönyörű látvány kárpótolt a fáradságért. Emlékezetes
utazás volt, ahol gyakorolhattuk és gyarapíthattuk a szakkörön szerzett szlovák
nyelvismeretünket. Köszönet Gyimesiné
Hugyik Erzsébet elnökasszonynak a szervezésért, valamint felkészítő tanárnőnknek, Szigetiné Szántai Annának.
Szeles Sándorné

tunk ahhoz, hogy a betakarítási idényben nem történik tűzeset,
sem baleset – emelte ki Oláh János elnök, aki azt is elmondta, az
Aratás előtti gépszemlét tartott a Csorvási Önkéntes Tűz- egyesület egy sikeres pályázatnak köszönhetően két új korszeoltó Egyesület. Több mint 20 éves hagyomány, hogy ellenőr- rű légzőkészüléket vásárolhatott.
zik a helyi gazdák gépeit, azok műszaki állapotát, felkészítettségét, mielőtt megkezdődik az aratás.
Az egyesület vezetésében változás következett be: Pintér
– A hagyománynak megfelelően az idén is a réparakodón gyü- Pál parancsnokhelyettes lemondott tisztségéről, helyette
lekeztek a csorvási és a gerendási gazdák a járműveikkel. Előbb Oláh János került megbízott parancsnokhelyettesi beosztástűzvédelmi oktatásban részesültek a járművek tulajdonosai, ba. Oláh János köszönetet mondott mindazoknak, akik felvezetői, utána pedig elkezdődött a traktorok, munkagépek, ajánlották adójuk 1%-át az egyesületnek, valamint a Csorvási
kombájnok műszaki állapotának, a kötelező tartozékok meglét- Gazdák Zrt-nek és Békési Ferencnének a támogatásért. Megének ellenőrzése. A felsorakozott 30 jármű jól felkészített volt tudtuk, a 114 éves fennálló egyesületnek két 60 éves tagsági
a tűzvédelmi szemlére, erről megkapták a hivatalos értesítést, viszonyt megért tagtársa van: Dohányos András és Zsiga Istnyugodtan indulhatnak az aratásra. Reméljük, hogy hozzájárul- ván, a ritka jubileumi évfordulót ünneplésre méltó alkalom.
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Nemzeti ünnep együtt
Érdemes lesz itthon maradni augusztus 20-án: idén is 15
perces tűzijáték zárja a kétnapos városi rendezvényt, amely
sok újdonságot kínál. A Csorvás az időben emlékév keretében az összetartozás élményéhez több program is vezet.
Nagy vállalkozásnak ígérkezik a POGÁCSA 160. Mint a helyi
gasztronómia specialitása, a csorvási pogácsa lehet az a közös
elem, amely összeköti a helyieket, de akár vendégeiket is. (A részletes felhívást elolvashatják a mostani és a következő Csorvási
Híradóban.) A város vezetése nevében az ötletgazda, Vereskáné
Salla Valéria képviselő augusztus 19-ére hívja és várja azokat a
sütésben jártas asszonyokat, akik szívesen megosztják családi
pogácsájuk titkát, jelentkezzenek a rendezvényre. Minden résztvevő oklevelet kap, a pogácsát közösen a helyszínen elfogyasztják
majd a jelen lévők.
Az augusztus 19-i program szervezésének alapja a pogácsa, ami a
népmesei hamuban sült pogácsát idézi, és ezzel összeköti a régi és
a mai embereket. Ennek jegyében áll össze a színpadi program, helyi és vendég előadók, kicsik és nagyok mondanak, olvasnak mesét,
néptánc és népdalok szerepelnek a kínálatban. Reggeltől indul a főzőverseny is, idén bográcsos ételek elkészítésére szól majd a kiírás,
több kategóriában lehet nevezni augusztus 10-ig.

Elballagtak a nyolcadikosok

A csorvási általános iskola 42 végzős diákja búcsúzott
június 17-én, szombaton – a két osztály tanulói az István
király úti iskola virágokkal borított termein, folyosóin végigvonulva köszönt el nem csupán tanáraitól, diáktársaitól,
hanem tanulmányaik színhelyétől is.

– Büszkék vagyunk minden ballagó diákra, hiszen mindan�nyian továbbtanulnak. Bízunk benne, hogy szép emlékeket
visznek magukkal az elbocsátó iskolából. Nagy kihívás volt
számukra az iskolaválasztás, a felvételi eljárás, miközben hol
egy nehéz tananyag, hol egy felmérés vagy dolgozat nehezítette a mindennapjaikat. És hogy ne unatkozzanak, májusban jött
az országos idegen nyelvi, majd a kompetenciamérés – részletezte Maczák Mária intézményvezető, aki kifejezte reményét,
hogy a diákok megállják helyüket a jövőben is. Az igazgatóas�szony a szülők segítségét, és kollégái elkötelezett munkáját is
méltatta tanévzáró beszédében. Az iskola diákjai közül 25-en
kitűnő, 26-an jeles eredménnyel zárták az évet, javítóvizsgát
5-en tesznek augusztusban.
A tanév ünnepélyes lezárásának megható pillanatai során Kecskés Beáta, a 8.a osztályfőnöke, és Popol Klára, a 8.b
osztályfőnöke engedte útjára végzős diákjait. Nevelőtestületi
dicséretet kapott Biró Réka (8.a) és Popol Gréta (8.b) példa-

Augusztusa 20-án délután 2-kor
kezdődik a színpadi program, bábszínház, táncos és zenés produkciók
sorjáznak majd, sztárvendég 21 órától: Szandi, 22 órától a már említett
tűzijáték. A művelődési ház környéke ezen a napon, szintén az emlékév
jegyében, a különböző korokat idéző
látványosságokat gyűjti össze. A középkori lovagok, bajvívók világában
lehet ügyességi próbát tenni, elsősorban a fiúknak.

A lányok a kézműves foglalkoztatókban jeleskedhetnek. A nemesi és paraszti családok bőrébe bújhatnak a családok, kiállítás
keretében láthatják Csorvás 19. századi és későbbi arcát, milyenek voltak egyes épületek régen és ma. Megtudjuk azt is, milyen
volt régen a közlekedés, mivel játszottak, hogyan öltözködtek. A
jelenből mai zenék és táncok lesznek a színpadon, és a művelődési házban mai csorvási fotósok mutatkoznak be egy kiállítás
keretében. A rendezvény ingyenes, a részletes programot következő lapszámunkban olvashatják.

mutató magatartásukért és szorgalmukért, ők nyerték el a „Jó
tanuló, jó sportoló” címet, és vették át az önkormányzat ajándékát is. Csorvás önkormányzata idén először – de a tervek
szerint nem utoljára – apró ajándékkal kedveskedett a ballagó
diákoknak. – A csorvási iskola működtetése, és fenntartása
már nem az önkormányzat feladata, de a mi gyerekeinkről
van szó, és ez mindig fontos lesz számunkra. A végzősöknek
szánt ajándék célja, hogy emlékeztesse őket, itt mindig otthon
vannak, s ha szerencsét próbálnak is máshol, mi hazavárjuk
őket – emelte ki Baráth Lajos polgármester.
Ballagók:
8.a – Andrékó Patrik, Baráth Berta, Békefi Evelin, Biró Réka,
Borbély Zoltán, Cservenák Kamilla Indira, Danó Renátó Roland,
Drahota Adrián Martin, Kacsova Áron József, Kiss Dániel, Lukács
Nikolett Vivien, Maczák Brigitta, Melich Viktor, Nyári Nikolett,
Rácz Odett, Szabó-Nagy Vince Zente, Szatmári Máté, Szekerczés
Máté Erik, Szilasi Csaba, Zakál Emese Noémi, Zsiga Zsanna
8.b – Andrékó Vanessza Fanni, Békési Martin, Boros Bernadett,
Bús Péter Dávid, Csicsely Gábor, Dudás Tamás, Kondacs Krisztián,
Kun Regina Alexandra, Mátó Virág, Mesziár Tifani, Molnár Mózes,
Német Boglárka Bettina, Patkás Richárd Márk, Popol Gréta, Ravai
Norbert Attila, Samu Janka, Szegvári Dominik, Szloszjár Bettina,
Szloszjár Enikő, Szluka Andrea, Varga Dániel
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„Határtalan” élmények
A Határtalanul pályázatnak köszönhetően immár harmadik alkalommal látogathattak el hetedikes diákjaink (31 fő)
Erdélybe május 23-27. között. A sikeres
pályázatot Hamar Csaba készítette. A tanulmányi kirándulás célja, hogy tanulóink
megismerkedjenek az erdélyi kultúrával,
tájakkal, hagyományokkal, szokásokkal,
emberekkel. A diákok előzetesen információkat gyűjtöttek a nevezetességekről, a táj
szülötteiről. Plakátokat készítettek, illetve
kiselőadásokkal készültek.
Végre elérkezett a várva várt nap. A viszonylag gyors határátlépés után nemsokára áthaladtunk Nagyszalontán, Arany János
szülővárosán. Nem álltunk meg a településen, de a buszból jól láthattuk a (felújított)
Csonka-tornyot, melyet a Családi kör című
versében is megemlít. Első megállónk a Király-hágónál volt, ahol lenyűgöző látvány
tárult elénk. Délután a tordai sóbánya kellemes levegőjét szívhattuk magunkba, ezután
Torockó felé vettük az irányt, hogy elfoglaljuk első szálláshelyünket, és megláthassuk
a következő nap kihívását: a Székelykőt.
Másnap a csapat az eső ellenére is teljesítette vállalását, feljutott az 1129 m magas
hegycsúcsra. A csodálatos látkép minden
fáradtságért és nehézségért kárpótolta a
résztvevőket. Hasonló kép fogadta azokat,
akik a torockószentgyörgyi várromhoz
látogattak el. Délután már újra buszon ültünk. Korondon ellátogattunk egy fazekas-

A nagy idő elérkezett,
búcsúznak a 6 évesek

Az óvodától 32 gyermek köszönt el
Július 3-án ismét megtelt a művelődési ház nagyterme a Csorvási Óvoda és
Bölcsőde évzáró és ballagási műsorára
várva a meghívott vendégek, szülők,
gyermekek és dolgozók által. A megjelentek közül mindenki a lelkét és ruháját is ünneplőbe öltöztette. Sok kisgyermek és családja izgatottan és félve várta
már ezt a napot.
Több kisgyermeknek ez a nap egy új kezdetét jelentette az óvodai évek hátrahagyásával. A 2016/2017-es nevelési év lezárásaként mind a hat óvodai csoport óvodása
egy rövid műsort adott elő, főleg a már jól
ismert és szeretett éves anyagból kiemelten. Ismét nagyon ügyesen mozogtak a
kicsik a színpadon, tele szereplési vággyal
és a tiszta gyermeki derűvel, nem kis sikert
aratva családtagjaik körében. Ezt követte a
komolyabb hangulatú ballagó műsor. Idén
a 32 ballagó gyermek mellett 3 kedves
kollégánktól is elköszöntünk, akik nyártól megérdemelten pihenhetnek otthon a
munkával eltöltött fáradtsággal teli évek

műhelybe, és megnézhettük, hogyan
készülnek a páratlan
szépségű kerámiák.
Szejkefürdőn leróttuk tiszteletünket Orbán Balázs sírjánál,
Székelyudvarhelyen
megpihentünk a Szoborparkban. A hos�szú és tartalmas út
után este már Csíkrákoson pakolhattuk
ki bőröndjeinket, a Popol Klára tanárnő
által készített útinaplóba pedig beírhatták
élményeiket a gyerekek.
A harmadik napot a településen töltöttük. Ellátogattunk a helyi iskolába, ahol ismerősként köszönthettük egymást, hiszen
tavaly tíz diákot és az igazgatónőt, Veronka
nénit vendégül láthattunk Csorváson. Közösen töltöttük el a napot, majd a másnapi programunkhoz is csatlakozott tíz diák
kísérőjükkel, Edit nénivel. Koszorút helyeztünk el a madéfalvi veszedelem emlékhelyénél, majd ellátogattunk Kisbaconba,
ahol a Benedek Elek-emlékházban az író
dédunokája, Réka néni mesélt nekünk. A
helyi temetőben tiszteletünk jeléül koszorút helyeztünk el az író sírjánál. Ezután a
Szent Anna-tóhoz buszoztunk. Úgy terveztük, hogy az ebédünket itt költjük el, de az
időjárás sajnos közbeszólt. Esernyőkkel,
esőkabátokban lesétáltunk a tóhoz, ami
még így is elragadó volt. Majd Csíkszereda

után. Ezúton is köszönöm kitartó hivatástudatukat Bencsikné Bodzsár Ildikónak,
Farkasné Havancsák Ágnesnek és Várdai
Katalinnak. Sok kisgyermek nőtt fel kezeik
között és vált azóta anyukává, tele szebbnél-szebb közös élménnyel. Sok szeretettel
búcsúzunk Tőletek és kívánunk még, hos�szú boldog és tartalmas nyugdíjas éveket,
erőben, egészségben.

Nem könnyű az elengedés
Az élet a folytonos elengedés próbája, ami
nincs életkorhoz kötve. Első nap az oviban
az anyuka és a gyermek is tele félelemmel
indul neki egy új világnak. Az anyai ölt kiegészíti az óvó és dajka nénik védő ölelése,
majd ezt a csodás közeget felfedezve bővül
a horizont és bizony 6 évesen már ez nem
elég, többre van szükség. Tovább kell lépni
egy ismét ismeretlen varázslatba, az iskola
felé. Ősztől új kedves emberek veszik majd
a gyermekeket körül, akik a betűvetés, olvasás és számolás világába kalauzolnak.
Általuk egy nagy utazást tehetnek a gyermekek a nagybetűs életbe. Ahhoz, hogy
valóban képesek legyenek minden akadályt legyőzni az iskolában a bölcsőde és az
óvoda dolgozóinak is sokat kell dolgozniuk.
Munkatársaim nagyon sok szeretettel, oda-

következett, ahol a Milleniumi templomban áhítattal hallgattuk az orgonajátékot.
A csíksomlyói kegytemplomban megcsodálhattuk a híres Mária-szobrot.
Gyorsan elérkezett a hazajövetel napja.
Farkaslakán, Tamási Áron sírjánál emlékeztünk az íróra. Utolsó megállónk Szovátán a
Medve-tónál volt. A hazafelé úton még egy
pillantást vethettünk a csucsai házra, ahol
Ady Endre élt feleségével. A kora esti órákban értünk haza, ahol a szülők már nagy
izgalommal vártak bennünket. Aznap este
volt mit mesélni.
Úgy gondolom, a résztvevők nevében
bátran kijelenthetem, ezt az utazást kellemes emlékeink között fogjuk őrizni, hiszen
számos élménnyel lettünk gazdagabbak,
és néhányan még új barátokra is leltek. Az
emlékek felelevenítését segíti majd a Szél
Csaba által készített fotógyűjtemény is.
Likerecz Gizella

adó gondoskodással végzik munkájukat,
igyekeznek otthonos, biztonságos meleg fészekké varázsolni a bölcsődét és az óvodát
az ide járó kisgyerekek számára. A fészekből azonban minden fióka kirepül egyszer
és kellemes kötelességünk ezt segíteni.
Fájó, de mégis büszke és boldog szívvel köszönünk el 32 kisgyermektől, akik szeptembertől az iskolapadba ülve szívják magukba
a tudás alapjait tanítóik segítségével.
A ballagók névsora: Ancsin Richárd,
Bánki Horváth Gergő, Bánki-Horváth Romina,
Benyovszki Jázmin, Chen Jingxuan, Frankó
Enikő, Gál Lilli, Gedó Tamás, Gulácsi Dorina,
Hegedűs Roland, Ivanics-Nagy Kata, Kaszai
Barnabás, Krámli Emma Zsóka, Krámli Levente,
Leisz Ana Bella, Lovas Olivér, Majoros Maja,
Mátó Ádám, Nagy Anna, Oláh Melinda, Oláh
János, Samu Dominik, Simon Krisztina, Solti
Melinda Zsuzsanna, Stégermájer Máté, Szabó
Edina Antónia, Szabó-Nagy Bonca, Sznopek
Benedek,Toronyi Laura, Tóth Franciska Lili,
Varga Éda Hanna, Varga Hanna
Búcsúzunk tőletek! Boldog iskolás éveket, sok sikerélményt és vidám gyermekkort kívánok!
Vicziánné Vincze Mónika intézményvezető
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Learning by doing – Cselekedve tanulni
A fenti címmel nyert támogatást a
Csorvási Gulyás Mihály Általános és
Alapfokú Művészeti Iskola NTP-MTTD16-0195 kódszámú pályázata, melyet
Kecskés Beáta tehetségfejlesztő tanárnővel közösen írtunk, és az Edison Klubban
valósítottuk meg.
A Nemzeti Tehetség Program keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett pályázat a
matematikai, a természettudományos,
a technikai, digitális, valamint a szakmatanuláshoz szükséges kompetenciák
erősítését támogatja a köznevelési intézményekben.
Második éve dolgozunk egy elektromos kisautón. A kisautó vázát a Csorvási
Gazdák gépműhelyének dolgozói készítették. Az ülés bőrborítását Szlukáné
Kovács Ildikó készítette, a meghajtó
motorokat Maczák Istvánné Erikának, a
Szociális Otthon vezetőjének köszönhetjük, aki egy kiselejtezett motoros széket
adott nekünk. Az autó Kónya Szabolcs
édesapjától kapott akkumulátorokkal indult el. Első változatban Kukla Zsolt relés
vezérlésével működött az autó, majd az
elnyert támogatás keretében augusztusban, Szabados Laci irányításával Arduino
vezérlést kapott a kisautó. A gyerekek
megtanulták a programozást, és most

már maguk alakítják a programot a változásoknak megfelelően.
Az elmúlt pályázati év során a kisautó
burkolatainak tervezése, aerodinamikai
kísérletek voltak a kitűzött célok. Feladatul tűztük még ki mozgásérzékelők
tervezését is. Erre is megszületetett a
működő modell. A 8 fős csoport matematikai-logikai kompetenciáinak fejlesztésében Schriffert Béla sakkoktató vett
részt. Már harmadik éve Lugosiné Pál
Ildikó klinikai szakpszichológus segíti
munkánkat a pszichológia eszközeivel. A
következő pályázatunk keretében Szabados Laci segítségével ultrahangos tolatóradart szerelünk az autóra, és – terveink
szerint – megismerkedünk a LEGO robotikával is.
Tanulmányi kirándulásaink keretében
Győrben, a Mobilis Interaktív Kiállítási
Központban jártunk, ahol az autónk aerodinamikai vizsgálatához szereztünk
tapasztalatokat, majd a Lőkösházán a
Vásárhelyi-Bréda kastélyban megnéztük
a Foucault ingát, amely a Föld tengely körüli forgását mutatja meg és este az épületvetítésben gyönyörködhettünk.

Köszönetet mondunk a Csorvási Gulyás
Mihály Általános és Alapfokú Művészeti
Iskola vezetőségének, a titkárság munkatársainak, a Békéscsabai Tankerületi
Központ munkatársainak. Az Edison
Klub munkájában mindig számíthatunk
Szabados Laci (PAL Robotics, Barcelona)
lelkes közreműködésére, Kelemen Mihály
elnök (Csorvási Gazdák), Dr. Weiczner
Roland (Szegedi Tudomány Egyetem),
Kukla Zsolt elektroműszerész és Kukla
Imre (Solargroup) támogatására.
Köszönöm a pályázati programban
részt vett tanulók munkáját és szüleik
támogatását: Andrékó Patrik, Borbély
Zoltán, Csicsely Gábor, Hegyi Gábor, Páli
Dávid, Szatmári Máté, Szilágyi Dávid,
Szluka András. Köszönöm feleségemnek,
hogy immár 30 éve támogatja az Edison
Klubban végzett munkámat.
Murvai József az Edison Klub vezetője,
programfelelős

Kézműves tábor

Július 24. és 28. között (minden nap
8 órától 16 óráig) kézműves tábor lesz
a művelődési házban – részvételi díj
10.000 Ft/fő, amely tartalmazza az
anyagköltséget és a napi háromszori
étkezést.
A kreatív foglalkozások keretében
többféle régi és új technikával ismerkedhetnek meg a gyerekek: papírmunka (qwilling technika), üvegfestés,
gyöngyfűzés, decoupage, gipszöntés,
fonás stb.
Jelentkezési határidő: július 14.
További információ és jelentkezés a
művelődési házban, illetve a
Kilencvenedik életévüket betöltve fogadhatta a gratulációkat Jurás István és
66/778-270 vagy 20/4256-556
Szabados Mátyás a közelmúltban. A szép kort megélt csorvásiakat a város nevételefonszámokon.
ben Baráth Lajos polgármester köszöntötte, oklevéllel, virággal, jókívánságokkal.
A kerek születésnapot még megünnepelhette, a köszöntést megélhette Szabados
Mátyás, ám nem sokkal később elhunyt – családja fájdalmában osztozunk.

Csorvási Szolgáltató Nonprofit Kft.
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Csorvásiak a nagyvilágban
Aki énekelt – Juhász Adrienn

Június 6-án a romániai Temesváron
a református egyházközösség szervezésében tartották meg a Trianoni
eseményekre emlékezve az Nemzeti
Összetartás Napját. A rendezvényre
meghívást kapott a csorvási kötődésű Juhász Adrienn operett énekes.
A kiutazás Temesvárig gyors és kifogástalan volt, a belvárosban viszont útépítések miatt olyan dugóba kerültünk,
ahol másfél óra alatt tettünk meg 800
métert, és el is tévedtünk. Fazakas Csaba
nagytiszteletű esperes talált ránk elektromos rollerrel, mert csak így lehetett a
városban gyorsan közlekedni, mivel eltévedtünk. Ezután már gépkocsival kerülő utakon megtaláltuk a reformátusok
székházát. Gyors ebéd, egy kis pihenés,
majd főpróba a temesvári ifjúsági házban. A rendezvény ökomenikus áhítattal
kezdődött, melyet Plástyik Róbert plébános, Szilágyi Zoltán püspöki segédlelkész
Hertelendfalváró1 (Szerbia) tartottak.

Ezután Halász Ferenc a RMDSZ Temes
megyei szervezet elnöke emlékezett meg
a trianoni eseményekről, rnajd Tamás
Péter Magyarország temesvári tiszteletbeli konzulja tartott megemlékezést.
Ezután következett a Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország operett gála – az
est folyamán felcsendültek a klasszikus
operett sláger dalai, mint a Messze a
nagy erdő, Délibábos Hortobágyon stb.
Meghívónk, Fazakas Csaba esperes volt
Adrienn férfiénekes partnere, hangjuk
összhangban volt, csodálatos előadást
nyújtottak a helyi közönségnek. A rendezvény zárásaként e sorok íróját kérték
fel, mint a Kisiratosi Nemzetközi Citera,
Néptánc és Népzenei Tábor vezetőjét,
hogy beszéljen a tábor jelentőségéről,
térségre gyakorolt hatásáról a szórvány
magyarság fennmaradásáért folytatott
küzdelemben. A műsor után állófogadás
következett, Juhász Adrienn pedig fogadta a gratulációkat – további, romániai is
fellépései lesznek Mészáros János Elek,
és Fazakas Csaba partnereként.
Juhász Kálmán

Varázslat és néphagyomány
a napfordulón
A nyári napfordulón, június 21-én
tartotta meg a könyvtár a már hagyománnyá vált Szent Iván-éji rendezvényét a művelődési ház előtti téren,
amely a hétköznapi időpont ellenére
megtelt az érdeklődőkkel.
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai játszóházat állítottak
fel, valamint arcfestés és hajfonás is várta a gyermekeket. A színpadon egymást
váltották a helyi és a vendég előadók.

Először az Alapfokú Művészeti Iskola
kamaraegyütteseit hallgathatta a közönség, majd Seres Adél magánénekes
következett. Kiss Balázs illúzionista és
bűvész a gyerekekből varázslót, a felnőttekből örök gyereket varázsolt. Nem
véletlen, hogy több hazai és nemzetközi díj mellett, a 2016-os országos bűvészbajnokságon első helyezést ért el.
Színpadra léptek a Csabai Színistúdió
énekesei, majd a Gulyás Miklós Tánciskola tagjai latin amerikai és standard
táncokkal forrósították a hangulatot.
Kovács Szabolcs magánénekes gyönyörű hangjával örvendeztette meg a
közönséget, és sokan ámulattal figyelték Tierra Jimmy tűzidomár látványos
mutatványát a tűzzel.
Az est befejezéseként többen átugrották a Szent Iván-éji tüzet, a néphagyományok szerint egészséget, szerelmet
hozva ezzel életükbe.
Megtérült a szervezésbe fektetett sok
energia, hiszen nagy örömünkre sokan
döntöttek úgy, hogy elfogadják könyvtárunk invitálását és – nem törődve a hétköznappal – varázslatos estét töltöttek
el velünk.
Dani Anita

Felújították
Stabil a hinta, megújult a libikóka, a
kilazult deszkákat is megerősítették,
a padokat pedig lefestették – megújult
a csorvási játszótér a közelmúltban.
A legkisebbek biztonsága és kényelme érdekében a Csorvási Szolgáltató
Nonprofit Zrt. végezte el az időszerű
feladatot. A játszótér hat éve pályázati forrásból valósult meg – az időjárás
azonban kikezdte a játékelemeket,
ezért vált szükségessé a javítás.
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Szelektíven
Megérkeztek a szelektív hulladék gyűjtésére szolgáló
edények – a hulladékszállítási közszolgáltatást igénybe
vevő, és megfizető csorvásiak díjmentesen átvehetik a Petőfi u. 6. szám alatt lévő volt Kőhalmi iskola udvarán. Szelektív hulladékgyűjtés minden páros hét péntekjén lesz – a
közszolgáltatás díja emiatt nem változik.
Csorváson a hulladékgazdálkodási közszolgáltató 2017. január 1. napjától a DAREH Bázis NyZRT – a társaság április 1-je óta
a Békés-Manifest Kft, mint alvállalkozó útján látja el a feladatot.
A szelektívhulladék gyűjtésére eddig is lehetősége volt mindenkinek – átlátszó zsákban lehetett azt kihelyezni a kuka mellé. A DAREH Önkormányzati Társulás európai uniós pályázatból
nyert támogatást a térség hulladékgazdálkodási helyzetének
megoldására. Ebből a támogatásból volt lehetőség beszerezni
– többek között – a szelektív hulladékgyűjtő edényeket is, amelyek űrtartalmát a pályázatban határozták meg.
A polgármesteri hivatal tájékoztatása szerint a szelektív hulladékgyűjtés minden páros héten, pénteki napokon történik,
tehát a meglévő kuka mellé ezeken a napokon lehet kihelyezni
az új, 240 liter űrtartalmú gyűjtőedényt. Az edény a közszolgáltató tulajdona, ha valamilyen okból megszűnik a közszolgáltatás
igénybevétele, akkor vissza kell adni a tulajdonosnak.
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 szelektívhulladék gyűjtő edények munkaidőben (hétfőtől péntekig fél 8 és 16 óra között) vehetők át a Petőfi
utca 6. szám alatt – személyi igazolvány szükséges.

A csorvási pogácsa titka

Csorvás az időben – Pogácsa 160
Keressük meg együtt, mitől egyedi a csorvási pogácsa?!
Csatlakozzon Ön is!
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 10.
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

Templom – a közösség erejével

Elkészült a Nagy Gyula Területi Múzeum udvarán a térségünk gyermekei által készített téglákból épült, Árpád-kori
templom makett. Összesen 27 település – köztük Csorvás –
csaknem 2500 általános iskolás diákja készítette az aprócska téglákat.
A makett elkészültét
több hónap szervezés
előzte meg, sok gyerek,
tanár, önkéntes segítő
munkája van benne. Az
orosházi székhelyű intézmény munkatársaiZölden
nak útmutatásai alapján
Biológiailag lebomló (zöld) hulladék gyűjtése négyhekészített téglácskákba
tente, pénteki napokon történik. A 2017 évi zöldnaptár:
minden kisdiák beleaugusztus 4., szeptember 1., szeptember 29., október 27.,
véste a monogramját –
november 24., december 22.
ténylegesen keze nyomát hagyva ezzel a kis templomon. Szent
Iván éjjelén, június 24-én három történelmi egyház, a katolikus, a
református és az evangélikus egyház orosházi lelkésze szentelte
Anyakönyvi hírek
meg az intézmény udvarán álló, és a közösség erejét szimbolizáló
Megérkezett:
mini templomot – megáldva egyben a múzeum közösségformáló,
Bodonovics Zoltán és Kukla Orsolya fia: Dusán
-építő törekvéseit is. Rózsa Zoltán múzeumigazgató elmondta, a
Eltávoztak közülünk:
kezdeményezés célja az volt, hogy erősítsék a térségi összetartoSeres Ferencné (90 év); Makra Antal (90 év); Petrik István (70 év); zást a gyerekekben.

Kovács Jánosné (87 év); Zengő István (70 év)

Fotó: Melega Krisztián

Virágot egy mosolyért

Csorvási virágbolt is csatlakozott ahhoz a kezdeményezéshez, mely célul tűzte ki: virággal kedveskedik a szemfüles járókelőknek, s ezért cserébe csupán egy mosolyt kér. Az
akció nemzetközi szintű, az idei a harmadik esztendő, hogy hazánk virágkötői, virágboltjai is csatlakoztak a megmozduláshoz országszerte.
Június 28-án Csorvás forgalmasabb pontjain bukkanhattak jó eséllyel egy-egy szép
csokorra a szerencsések. – A kislányomat kísértem a táborba, a parkon keresztül mentünk, amikor észrevettem valamit, kicsit közelebb értve láttam, hogy egy virágcsokor.
Nagyon megörültem neki, nem minden nap talál az ember egy virágcsokrot – tudtuk
meg Szeles Tímeától, aki a Hajni Virágbolt csokrát találta meg és természetesen haza
is vihette, előtte azonban személyesen mondott köszönetet, mégpedig – ahogyan fogalmazott – őszinte mosollyal. Ez a kezdeményezés lényege: a Virágot egy mosolyért! azért
indult útjára, hogy mosolyt csaljon a kicsik és nagyok arcára, különlegesség téve egy hétköznapot.
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