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A felnövekvő nemzedék formálói

Köszöntötték a pedagógusokat
Pedagógusnap alkalmával a városvezetés ünnepélyes keretek között köszöntötte a csorvási pedagógusokat június elsején. Csorvási óvónők, tanítók, tanárok, nyugdíjas pedagógusok voltak a meghívottak, az elhunytak
fotói pedig az elmúltak emlékét idézve biztosították a jelképes folytonosságot a helyi iskolatörténetben.

Baráth Lajos polgármester köszöntőjében elmondta: első alkalommal,
hagyományteremtő szándékkal szervezték meg az ünnepséget a helyi oktató-nevelő munkát végzők tiszteletére.
Elhangzott, más területeken dolgozók

benne. Ismeri tehát a szakma örömeit,
nehézségeit, és elismerését fejezte ki a
ma tanítók munkája iránt. Ugyanakkor
együttműködésüket kérte, hogy bár
már nem fenntartója az önkormányzat az iskolának, közös célok mentén
továbbra is szoros együttműködésben
tegyenek azért, hogy a csorvási gyerekek szülővárosukhoz való kötődését
erősíteni tudják.

A Csorvás az időben elnevezésű tematikus emlékév júniusi eseménye a
köszönet és hála jegyében állt össze,
és több pontján meghatotta a jelenlévőket. Egykori csorvási diákként
Bereczki Bianka egyetemi hallgató
vállalta a műsorvezetői feladatot és
személyes történettel is szolgált volt
tanítóiról.
A Békéscsabai Jókai Színház művészei tematikus műsort hoztak városunkba, a méltó ünneplésben részt vállaltak a szülői munkaközösség tagjai,
akik felkészítésében kisdiákok tolmácsoltak lírai sorokat a jelen lévőknek.
Ajándék és megvendégelés is tartozott
az ünnepséghez, amelynek társszervezője a művelődési ház volt.
Fotó: Szente Károly
is hasonló ünnepségre számíthatnak
(további
képek
a
város
Facebook oldalán)
az év során.
A polgármester hangsúlyozta: édesapja példája igen erős volt benne, amikor maga is katedrára állt, a személyes
élmények városvezetőként is élnek

A gyermekekről szólt május utolsó vasárnapja Csorváson is – a Forrás-tó adott kiváló helyszínt a sokakat megmozgató rendezvénynek. A
legkisebbek, és a kicsik nagyobbak is megtalálhatták a nekik tetsző elfoglaltságot a városi gyermeknapon.
A majálison nagy tetszést aratott népi játékokat ezúttal is kipróbálhatták az ifjak. Emellett akadálypálya, játszóház, ásatás, ugrálóvár, bohóc,
bábszínház és zenés műsor várta a gyerekeket, a vállalkozó kedvűek
focizhattak is. A szervezők – az önkormányzat, a Csorvási Gazdák és a
Csorvási Szolgáltató Nonprofit Kft. – minden programelemmel a gyerekek kedvét keresték, a visszajelzések szerint sikerrel.
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Közbiztonságról, tűzvédelemről
Évértékelés a testületi ülésen

Csorváson 54 bűncselekményt regisztrált a rendőrség 2016-ban – az
elmúlt hét év átlagához képest (86)
ez kevesebb, mégpedig 37,2%-kal. A
legtöbb esetben (19) lopás történt, 1
esetben testi sértés, hat alkalommal
pedig lakásbetörés – számolt be a
békéscsabai rendőrkapitány Csorvás
város képviselő-testületének soros,
május végi ülésén.
Dr. Bede Sándor a közlekedésbiztonsági helyzetre kitérve kifejtette,
tavaly hat esetben történt személyi
sérüléssel járó közlekedési baleset a
település területén – ebből 1 halálos
kimenetelű volt. Több volt 2016-ban
az előállítások száma, és a biztonsági intézkedéseké is, folyamatosan
ellenőrizték a szórakozóhelyeket, és
kiemelt figyelmet fordítottak az ittas
vezetők kiszűrésére is. Csorváson
körzeti megbízotti csoport látta el a
település és a hozzá tartozó külterületek rendőri ellenőrzését – Gerendáson, Telekgerendáson, Kétsopronyban
is folyamatosan ellenőriztek. Ez a

feladat idén is, munkájukat rendőrkutyák segítik. A rendőrök a város
polgárőreire is számíthatnak – az önkéntes egyesület több mint 14 ezer
óra szolgálatot vállalt a csorvásiak
biztonsága érdekében. Polgárőreink –
Makszi József egyesületi elnök vezetésével – nem csupán a rendőrökkel adtak közös szolgálatot, találkozhattunk
velük a zebráknál a közlekedőket segítve, különböző rendezvényeket biztosítva vagy éppen a temetők rendjére
ügyelve. A város képviselő-testülete
elfogadta a beszámolókat, ahogy az
orosházi tűzoltóparancsnok összegzését is, melyből kiderült, tavaly 16 alkalommal akadt dolguk a tűzoltóknak
Csorváson – hétszer műszaki mentés, hétszer tűzeset miatt riasztották
őket, egyszer pedig téves volt a jelzés.
A Pinét Pál vezette Csorvási Önkéntes
Tűzoltó Egyesület tavalyi évét ismertető beszámolót – melyből kiderült
tűzeseteknél és minősítő vizsgán egyaránt helyt álltak önkéntes tűzoltóink
– szintén elfogadta a grémium.

Jövőre ismét

A roma kultúrát ünnepelték Csorváson
helyiek és vidékiek egyaránt május 13án a Csorvási Roma Önkormányzat szervezésében.
A délelőtti gyülekezésnél – Lukács Kálmánnak és összetartó csapatának köszönhetően – hurka, kolbász várta a vendégeket
tízórai gyanánt, a köszöntők sorát pedig
kulturális műsor követte. Ahogyan tavaly,
úgy idén is színvonalas volt a műsort, ám
kevesebb a fellépő, de ők kitettek magukért
– meg is kapták érte megérdemelt jutalmukat, nagy-nagy tapsot.
Délben ízletes ebéd került az asztalokra
– jó szájízzel fogyasztotta mindenki a finom
töltött káposztát. Majd tánc, mulatozás zárta a tartalmas, kellemes napot. Bízunk benne, hogy jövőre ugyan így találkozunk.
A résztvevők nevében: Balogh Lajosné

Tisztelettel köszönjük mindazoknak, akik
segítették rendezvényünket:
Baráth Lajos polgármester, és Csorvás Város Önkormányzata, Samu Kálmán ügyvezető, és a Csorvási Szolgáltató Nonprofit Kft.,
Kelemen Mihály elnök, és a Csorvási Gazdák
Zrt., Békési Ferenc mezőgazdasági vállalkozó
és családja, Lukács Kálmánné, Neller Tibor
Jánosné, Molnár Attila Mihály, és mindazok,
akik támogatójegyet vásároltak.

Benes-dekrétum – emlékezünk a kitelepítettekre

Nem feledkezhetünk. És az ok? Egyetlen tény, vádak vádja: magyar- keztek elsősorban Gerendásról kitelepített felvidékiek.
ságom. Magyar vagyok, tehát bűnös vagyok...” (Fábry Zoltán)

A magyar Országgyűlés 2012. decemberében, a 86/2012 (XII. 7.) sz. határozatával nyilvánította a Felvidékről kitelepített magyarok emléknapjává április
12-ét. Hetven esztendővel ezelőtt ugyanis ezen a napon indult a szülőföldjükről
kitelepített felvidéki magyarokat szállító
első vonatszerelvény Magyarországra.
Szomorú nap volt ez a nap főleg azoknak
a nemzettársainknak akikkel „egy vérből
valók vagyunk” Ezek a vonatszerelvények azután Dél-Békés és Csanád településein álltak meg, és a száműzött, erőszakkal, katonaság bevetésével deportált
magyarok megérkeztek az anyaországba.
A legnagyobb számban Békéscsabára, és
Tótkomlósra. Az akkori magyar diplomácia, nem tudta megvédeni őket.
Szlovákia, aki a magyarok és a németek oldalán harcolt a Szovjetunió ellen leülhetett, a győztesek asztalához, és még
egy nagyot rúghatott Magyarországba,
és a felvidéki magyarságba. Egy napon
150 nagymegyeri, taksonyi, alsószelii,

vágfarkasdi ember arra ébredt, hogy
csorvási lakos. Lakhelyükön, pedig
csorvási, és más Dél-békési településről
érkezett emberek foglalták el, évszázados munkával létrehozott vagyonukat.
Csorvásra a legtöbben Nagymegyerről
érkeztek, reményvesztett, üres tekintetű emberek, voltak közöttük olyanok,
akiknek családját a cseh pribékek ezt
megelőzően a kirabolt, német lakosságát
elüldözött, Szudéta vidékre hurcolták
kényszermunkára.
Persze volt másik oldala is a dolognak
151 csorvási szlovák önként távozott.
Csorváson Gustav Husak szájából szólt
a „Bratia Slovaci! Mat Vás vola” Szlovák
Testvérek! Anyánk hív. Ők Nagymegyeren
túl, Nemesolcsa, Perbete településekre
kerültek. Akik rosszabbul jártak azokat
Pobezovicébe a szudéta német lakosság
helyére költöztették. A Csorvásra érkezettek egy része megmaradt a településen, mások távoztak olyan településekre,
ahol családtagjaik éltek. Csorvásra is ér-

2012-ben a hatvanötödik évfordulón
úgy gondoltam meghívok 10 mátyusföldi
polgármestert, azzal a szándékkal nézzék meg, mi lett egykori falubelieikkel.
Alsószeli,
Felsőszeli
Kismácséd,
Nagymácséd, Taksony, Vezekény –
Tallós, Nemeskürt, Vágfarkasd, Királyrév,
Tósnyárasd polgármester elfogadta a
meghívást, és Csorvásra érkezett.
És elindultak „mint egykor Csoma Sándor” megkeresni egykor honfitársaikat.
Tótkomlós, Elek, Pitvaros, Csanádalberti
volt az útirány. Csanádalberti katolikus
templomában mintegy 50 ember várta
a polgármestereket. Elmondták, nincs
tovább, ez volt az utolsó lehetőség, hogy
megbeszéljék emlékeiket, bánatukat,
mert lassan elfogynak. Most a 70. évfordulója volt ezeknek a gyalázatos eseményeknek. Csorvás városa tudja a kötelességét, emléket állít ennek a gyászos eseménynek. Lesz, egy hely ahol emlékezni
lehet, mert elfelejteni nem szabad Benes
dekrétumát.
Kasuba István
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Megerősítették
Ünnepélyes keretek között írta alá
Csorvás és Uzon polgármestere a
testvértelepülési együttműködés megerősítéséről szóló megállapodást.
Csorvás erdélyi testvértelepülése kulturális napjai keretében látta vendégül
városunk delegációját, csakúgy, mint
további 3 testvértelepülése képviselőit,
május végén. Az immár több mint két évtizede tartó kapcsolat megerősítését a felek azért szorgalmazták, hogy a jelenlegi
városvezetők kézjegye is jelképesen erősítse meg azt a szándékot, hogy a határ
két oldalán élők nemzeti egységben gondolkodnak. A megállapodás tartalmában
nem változott, továbbra is kulturális,
sport területen és a civil szervezetek
együttműködésében kívánnak közösen
tevékenykedni, a kapcsolatot több személyes találkozóval szorosabbra fűzve.

Dr. Ráduly István Uzon, és Baráth Lajos Csorvás polgármestere

(Fotó: Salla Valéria)

Járdaépítés

Ebben az évben május végéig 972,5
folyóméter járda készült el Csorváson
– többek között az Ady, Aradi, Hunyadi
utcákban épülhetett járda a lakosság
és az önkormányzat összefogásában.
A járdaépítési igényeket folyamatosan
lehet bejelenteni a polgármesteri hivatal
5. számú irodájában, vagy a 06/30/6293413-as telefonszámon. Helyszíni szemlén
dől el, indokolt-e a kérelem, ha igen, felmérik a létesítendő járda hosszát és szélességét is – ismertette Samuné Mihalik Anna
irodavezető. Az önkormányzat ebben az
évben is csak a járda építéséhez szükséges
anyagokat – cementet, sódert, homokot –
biztosítja, a járdát az érintett ingatlan tulajdonosának kell megépítenie.

Szelektíven – zöld naptár

Biológiailag lebomló (zöld) hulladék
gyűjtése négyhetente, pénteki napokon
történik. A 2017 évi zöld naptár: június
9., július 7., augusztus 4., szeptember 1.,
szeptember 29., október 27., november
24., december 22. Szelektív hulladékgyűjtés (pl.: papír, műanyag, fém) minden páros héten pénteken kihelyezhető a kuka
mellé, átlátszó zsákban.
Akik a hulladékgazdálkodási (vagy hulladékszállítási) közszolgáltatást igénybe veszik, hamarosan kapnak szelektív
hulladékgyűjtő edényzetet. Ezek átvételének időpontjáról és módjáról, illetve a
lomtalanítás igénybevételének lehetőségéről hamarosan értesítik a lakosságot.
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Dombormű és emléktábla dr. Fehér Dezső tiszteletére
Május 13-a óta dombormű és tábla
őrzi emlékét annak, hogy dr. Fehér
Dezső, Csorvás díszpolgára a csorvási
Arany János utcai egykori elemi iskolában (az idén 110 éves épületben)
ismerkedett meg a betűvetéssel – a
rendezvény a Csorvásiak Baráti Társasága és a helyi önkormányzat ös�szefogásából valósult meg.
Csorvás díszpolgára 1928-ben kezdte meg tanulmányait a településen, itt
nevelkedett, itt kapta meg azokat az
alapokat, melyekre építve aztán gazdag
életutat járt be. Ez az életút ugyan mes�szire sodorta Csorvástól, de – ahogyan
fogalmazott az ünnepelt – ide mindig
hazajön.
Dr. Fehér Dezső az állatorvos-tudományok kandidátusa, a lovassport atyja, aki
Orosháza alapítócsaládjainak leszármazottja, alapítványok létrehozója, a Magyar
Lóversenyvállalat egykor igazgatója, aki
alapvető eredményeket ért el a hazai versenylótenyésztés és lóversenyzés terén,
és II. Erzsébet királynő is vendégül látta.
Életének főbb állomásait, jelentősebb eseményeit Kelemen Mihály, a
Csorvásiak Baráti Társasága elnöke ös�szegezte beszédében. Baráth Lajos polgármester köszöntőjében méltatta az
idén 95 születésnapját ünneplő Fehér
Dezsőt, és köszönetet mondott a domborművet készítő Tövisháti Béla res-

Dr. Fehér Dezső idén 95. éves

taurátor-szobrásznak, Szabó Istvánné
szavalattal emelte az ünnepség fényét.
A dombormű és az emléktábla mellé
egy 1977-es Csáki-Maronyák József festmény is került: portré dr. Fehér Dezsőről,
melyet a jeles alkalom apropóján a professzor a helytörténeti gyűjteménynek
ajándékozott.
– Tanulni, tanulni, és mindig jobbá
válni – ez a legfőbb feladata a csorvási
fiataloknak dr. Fehér Dezső szerint. A

Beiratkozás a művészeti iskolába
A Csorvási Gulyás Mihály Általános és Alapfokú Művészeti Iskolába a
2017/2018-as tanévre a következő művészeti ágakra lehet beiratkozni.
Zeneművészet: trombita, vadászkürt, tenorkürt, tuba, zongora, hegedű,
dob, klarinét, fuvola, citera, furulya, gitár. Minden tanulónak a művészeti
iskola – lehetőség szerint – hangszert biztosít. Zongora és ütő tanszakon az
iskolában minden héten – hétfőtől szombatig – délutánonként van gyakorlási lehetőség, megbeszélés szerint.
Táncművészet: modern tánc, jazztánc, társastánc, néptánc alapjai hétfőnként az AMI nagyteremben.
Képző- és iparművészet: grafika, rajzolás-festészet (kerámia, montázs,
kollázs, linómetszés, papírmetszet készítése, pasztell, szén, tus technika)
A beiratkozás időpontja: június 8-a, és 9-e 14 órától 17 óráig.
Helyszíne a Rákóczi utca 13. szám alatti művészeti iskola. A tanévkezdés
időpontja szeptember 2-a, péntek; órabeosztás 14 órától 17 óráig a művészeti iskolában.

professzor az ünnepség után készséggel
mesélt életéről, értékrendjéről, szeretett
feleségéről, a hazai lovaséletről, a felnövekvő generációnak pedig azt üzente:
csak magukban bízhatnak, a tudásban,
melyet kemény munkával megszereznek. – Használják ki Istentől kapott képességeiket! – hangsúlyozta.
(Fotó: Kecskeméti Erika,
további képek a város Facebook oldalán)

Elismerték

A Szépkorúak Érdemérem tulajdonosa Orosz Sándor csorvási versmondó
és énekes április 28-án a Békés Megyei
Nyugdíjas Egyesületek által szervezett
régiós vers-prózamondó versenyen
kimagasló eredményt ért el.

Május 1-én a II. Békés Megyei KiMit-Tud versenyen Orosz Sándor és
Tóth Bálint a Népzenei Kultúra Ápolásáért emlékplakettben részesültek.
Május 6-án a Békés Megyei Hagyományőrző Népdalkörök járási, valamint a szólóénekesek régiós versenyén Orosz Sándor arany fokozatot
ért el.

További sikeres szereplést kívánunk a következő fellépéseken.
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Ápolók napja – elhivatottan a betegágy mellett
Harminc év után is hivatásként
tekint munkájára, mosolyogva áll a
betegágy mellett, és töretlenül hiszi,
jó helyen van – Sztvorecz Zoltánné
Pityuk Szilvia első és egyetlen munkahelyén, az Orosházi Kórház belgyógyászatán teljesít szolgálatot.
Hamarosan évfordulót ünnepelhet:
1988. június 16-a óta erősíti a belgyógyászati csapatot, közel három évtizede ápoló. Erre a pályára készült 10 éves
kora óta. – Jól döntöttem, amikor ápoló
lettem. Szeretem a szakmám, a kollégáim akár a családtagok, a magaménak érzem a kórházat, az osztályt, és a
betegeink sorsát is. Nehéz ezt megmagyarázni, de a betegek elismerése segít
abban, hogy helyt álljak a 12 órás műszakban, majd újult erővel álljak a betegágyak mellé, és mosollyal, jó szóval, zetlenség, segíteni akarás, hivatástu- kat köszöntük május 12-én, az ápolók
biztatással segíthessem a gyógyulást dat – Szilvia szerint csak így lehet.
nemzetközi napján.
– válaszolja arra a kérdésre, honnan az
Forrás: OrosCafe,
Őt és az Orosházi Kórház valamennyi
erő a mindennapokhoz. Empátia, ön- szakdolgozóját ünnepeltük, munkájuFotó: OrosCafe/Kecskeméti Krisztina

A sportolókért báloztak – a jótékonyság jegyében

Több mint kétszázan kapcsolódhattak ki az idei, jótékonysági sportbálon – ez volt az ötödik a sorban, a sportbált először 2013-ban hívta életre a
sportklub. A bevételt – 468 ezer forintot – ezúttal is a helyi sportklub működési költségeire fordítják a szervezők, akik hangsúlyozzák, sokak ös�szefogásának köszönhetően valósult meg a bál, melyet reményeik szerint
a következő generáció továbbvisz, megőrizve a hagyományokat.
Hangos volt a jókedvtől a művelődési
központ nagyterme május 21-e estéjén,
mintegy kétszázan döntöttek úgy, jelenlétükkel támogatják a helyi sportklubot.
A rendezvényt programok színesítették:
az orosházi Candy Dance Crew kétfős
csapata hipp-hopp és moderntánc bemutatója joggal vívta ki a közönség elismerését. Ezt követően Gombkötő Alex
csorvási bűvész produkcióját láthatta a
közönség – Alex a Houdini bűvész múzeumban, David Merlini kezei alatt tanulja
a mesterséget, hihetetlen trükköket sorakoztató műsorával bizonyára sokakban keltette fel az érdeklődést a bűvészmutatványok iránt.
Az utolsó produkciót a sportklub sportolói adták elő, először a fiatal kézilabdás
lányok táncát láttuk Neller Erika irányításával, majd a felnőtt női kézilabdacsapat
produkciója következett, akikhez végül
csatlakoztak labdarúgóunk is. Az utolsó

szám aktualitása sokakban ébresztett
mély érzéseket, reméljük, hogy az Ismerős Arcok Nélküled című számának mondanivalója tovább erősíti a mi közösségünket is. Az ízletes vacsoráért a Csorvási

Szolgáltató konyhájáé az érdem, a zenét
pedig a battonyai 4 PÉ Duó szolgáltatta
a közönség megelégedésére. A tombolasorsoláson értékes ajándékok találtak
gazdára, köztük a bajnok békéscsabai
röplabda csapat dedikált labdája is, amelyet Fortunának köszönhetően éppen a
csapat legnagyobb rajongója nyert meg.
Köszönöm a fellépőknek, szervezőknek az elkötelezett munkát, és természetesen minden kedves vendégünknek a részvételt, hiszen csak így jöhetett létre ez a jó hangulatú este. Jövőre
találkozunk!
Seres Péter, sportklub elnök

Köszönet a támogatóknak:

Aradszki Tibor, Csorvási Gazdabolt, Pliniusz Duó KFT, Kissné Sajti Hajnalka,
Csorvási Szolgáltató Nonprofit, Keliger Lászlóné, Bócsikné Huszár Olga, Rózsa Fürdő
Tótkomlós, Békési Ferencné, Kerekes Andrea, Hódmezővásárhelyi Strandfürdő,
Gyopárosfürdő, Csorvási Goodsmarket, Kaszainé Benyovszki Anita, Pizzaház,
Gatlanin KFT, Kornélia Étterem, Rusz József, Mezőker Békéscsaba, Jégsarok Fagylaltbár, Szarvasi Arborétum, CS+T Bringa, Béres Gábor Lottózó, Piactéri ABC, Béres
Zoltán CBA, Csorvási Horgászegyesület, Ópusztaszeri Nemzeti Emlékpark, Csorvási
Coop Áruház, Gyulai Várfürdő, Csorvás Város Önkományzata, Békéscsabai Előre
labdarúgó csapata, Valackai Ildikó és Bacsa Róbert, Gömbkötő Géza Equipment
Sport, Gelegonya József, Hunaphel Almáskert, Kovács Györgyné Gabika, Vereskáné
Salla Valéria, Vicziánné Vince Mónika, Benyovszki László és Benyovszkiné
Barakonyi Ildikó, Pityuk János Kéknefelejcs Cukrászda Orosháza, Kovács János
Építőmester BT, Csorvási Gazdák Zrt, Csorvási Öregfiúk csapata. Külön köszönet
Béres Gábornak a jegyek árusításáért.
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Több mint negyvenen szavaltak

Verset mondtak a csorvási diákok a
Magyar Költészet Napján – a Bartók Béla
könyvtár több éves hagyományt folytatva rendezte meg a versmondó versenyt,
melyen negyvennél is több gyermek állt
a zsűri elé. – E régi hagyományt sok éven
keresztül közösen ápoltuk két olyan irodalmat, költészetet kedvelő emberrel,
akik sajnos már nem lehetnek közöttünk.
Kiss István, iskolánk egykori igazgatója és
Szilágyi Menyhért, városunk nagyra becsült polgármestere éveken át zsűritagként segítették munkánkat, és sok gyermek tehetségét terelgették türelemmel,
szeretettel – emelte ki Dani Anita könyvtáros. Az április rendezvényen három kategóriában versengtek a vállalkozó kedvű
diákok. A Kerepeczki Nóra színművésznő,

Araczki Jánosné nyugalmazott pedagógus
és Salamon Edina, a Munkácsy Mihály
Múzeum közművelődési munkatársa alkotta zsűri nem volt könnyű helyzetben,
a verseny szoros volt, olyannyira, hogy az
óvodás kategóriában két első helyezett fogadhatta a megérdemelt gratulációt.
Eredmények:
Óvodások: I. helyezett Nagy Anna Kata,
I. helyezett Oláh Melinda, III. helyezett
Baranyai Evelin, különdíj Oláh János
Alsósok: I. helyezett Barna Petra (képünkön), II. helyezett Keresztes Dominik,
III. helyezett Zleovszki Rajmund, különdíj Vereska Tamara. Barna Réka
Felsősök: I. helyezett Samu Janka, II. helyezett Lukács Renáta, III. helyezett
Putnoki Márió

Trianon árnyékában
Nemzetünk: a legnagyobb családunk

Programajánló
Június 11-én, vasárnap 15 órakor ünnepi
hangversenyt ad a Csorvási Gulyás Mihály
Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
fiúkórusa, szolfézs szakos növendékei, tanárai és a mezőtúri Vivace kamarakórus
a római katolikus templomban. Műsoron:
népdalok, népdal feldolgozások, Otto
Fischer, Bárdos Lajos, Palestrina, Balázs
Árpád művei és a kórus irodalom kimeríthetetlen forrásának gyöngyszemei.

– Közös múltunk, közös kultúránk, drága anyanyelvünk s annyi minden fűz még
egybe bennünket, magyarokat. 2010 óta
minden esztendőben június 4-e a nemzeti összetartozás napja. De ne csak ezen a
napon gondoljunk a szomszéd országokban s a világban szerteszéjjel élő magyar
testvéreinkre. Gondoljunk mindig, mint
ahogyan szűk családunkra is gondolunk.
Egymás nélkül semmik vagyunk. Együtt:
minden. Hiszem: mindig egyek is leszünk
s a Kárpát-medence mindig is a magyarok hazája lesz – többek között ezekkel
a szavakkal emlékezett Németh Zoltán
történelemtanár június 4-én a csorvási
Trianoni emlékműnél.
Magyarország 21. századi történetének egyik legtragikusabb pillanatára, az
első világháborút lezáró, a nyugat-euró-

pai nagyhatalmak által diktált trianoni
békeszerződés aláírásának pillanatára,
és annak következményeire emlékezett
Csorvás is. A szónok a történelmi háttér
áttekintését követően a jövő feladatairól is szólt.
– Nekünk, felnőtteknek feladatunk,
hogy gyermekeink lelkébe ültessük az
örök összetartozás érzését és majdani
ápolását. Mert, ahogyan egykoron gróf
Széchenyi István írta: „Akit magyarnak
teremtett az Úristen s nem fogja pártját
nemzetének – nem igaz ember.”
Legyünk hát igaz emberek, legyünk
végre együtt mi, magyarok… – fogalmazott Németh Zoltán.
A megemlékezésen közreműködtek az
általános iskola növendékei, az emlékezők
mécseseket helyeztek el az emlékműnél.

Úszótábor június 19-23. I. turnus; július
3-7. II. turnus. Információ: Nagy Attila,
Zsiga Iván
Olvasótábor június 26-30-ig. Érdeklődni: Dani Anita (könyvtár, 66/778-262)
Hittanos nyári tábor június 26-30. Jelentkezés és információ: Faragó Rita
és Halász Attila hitoktatóknál, valamint csorvaspleb@yahoo.com címen.
Határidő: június 18.
CSSK. focitábor június 26-30. Információ: a sportklub edzőinél
Biblia kézműves tábor az Eszter tanyán
július 3-7. Érdeklődni: Kukláné Fábián
Aranka 20/824-8254
Kézműves tábor július 24-28. között.
Információ: Neller Tiborné

Véradókra mindig szükség van –
Kedves olvasók, sokan nyilvánítotCsorváson ebben az évben még há- tak véleményt arról, milyen színű leromszor menthetnek életet véradás- gyen az újság címlapja. Összesítettük
sal az arra vállalkozók.
a város Facebook oldalán érkezett
kommenteket, valamint a könyvtárba
Véradó lehet mindenki, aki egészsé- leadott szavazólapokat, és kiderült arra
gesnek érzi magát, elmúlt 18 éves, de voksoltak többen, hogy a Csorvási Hírmég nincs 65 éves, testsúlya meghalad- adó címlapja kék színű legyen. A szoros
ja az 50 kilogrammot. Az adatfelvétel- versenyben, alig néhány szavazat kühez lakcímkártya, személyi igazolvány lönbséggel billent a mérleg a kék felé.
és TAJ-szám feltétlenül szükséges. A
véradást egy orvosi vizsgálat előzi meg,
Ingyenes
ahol a vizsgálóorvos dönti el, hogy végül
ortopédiai
szakrendelés
adhat-e vért a jelentkező. Egy véradás
a
védőnőknél
(Móra u. 29.)
három ember életét mentheti meg!
június
15-én
és
szeptember
21-én,
Idei véradások a színházteremben:
15 órától 17 óráig.
június 9., szeptember 8., és december 15.

Tábo rok

Életmentő véradók

Az általános iskolától június 17-én, 10
órakor köszönnek el a végzős diákok.

Szent Iván-éji mulatságra hív mindenkit
a művelődési ház június 21-én, szerdán.
A művelődési ház előtti téren 19 órától
kézműves program és arcfestés lesz a
gyermekeknek, majd zene, tánc, komédia, tűzzsonglőr és egy kis Szent Iván-éji
varázslat!

Kék lett

7

2017. június

Horgászok versenye
Az idei volt a hatodik alkalom, hogy
csapatversenyre hívta a horgászokat a
Csorvási Horgász Egyesület. A május
elejére meghirdetett verseny helyszíne a Békésszentandrási-sirató holtág
volt – 14 csapat mérte össze tudását a
25 órás versenyen. – A helyek kisorsolása után szinte az egész partot leülték
horgászaink, a pályát más egyesületek
horgászai szabadon hagyták a verseny
idejére, Lustyik Gábor hivatásos halőr
intézkedésének köszönhetően. Az előző év versenyéhez képest sokkal több
ponty került a haltartókba, viszont kevés csapatra elosztva. A pálya két széle működött a legjobban, itt az utolsó
percekig kemény csata folyt két csapat
között az elsőbbség megszerzéséért –
részletezte Farkas Sándor egyesületi
versenyfelelős. – Minden csapat fogott
több-kevesebb halat: került a szákba
ponty, keszeg, kárász, compó, melyeket
mérlegelés után visszaengedtünk holtágba. A verseny mindvégig jó hangulatban és sportszerűen zajlott le, a hangulathoz hozzájárult Benyovszki Robi, aki
remek pörköltet főzött a versenyzőknek
és Bondár Imre, aki a büfét kitelepítette
– összegezte Farkas Sándor. A 14 csapatból 6 mérlegelte be a fogását.
Eredmények:
1. helyezett 24652 ponttal Farkas-Team.
A Farkas Pál, Farkas Sándor, Sanyó József alkotta csapat a versenysorozatban először léphettek a képzeletbeli
dobogóra és rögtön a legfelsőbb fokára. Ezáltal a vándorserlegre egy új csapatnév is felkerült.
2. helyezett 20365 ponttal Hal-Ászok:
Fesető Zoltán, László József, Makai
Zsolt. Fesető Zoltán a legnagyobb hal
kifogójaként (4350 grammos tőponty)
különdíjat kapott.
3. helyezett 8167 ponttal Mesterhármas:
Szabó Gábor, Szluka András, Zleovszki
János
4. helyezett 7050 ponttal Vidékiek-Team:
Gális Zsolt, Békefi Gábor
5. helyezett 4817 ponttal Fogatlan Oroszlánok: Baranyai István, Baranyai László
6. helyezett 1767 ponttal Horváth-Team:
Horváth Sándorné, Horváth Sándor,
Bondár Imre
7 – 14. helyezett csapatok: Kutya Team,
Mágusok Csapata, Ricsi és Társai, MátéTeam, Harcsa-Csapat, Mihálka-Team,
Ponty-Jó, Nagy Ho-Hook csapatai.

Gyerekek – horgászbottal
A csorvási Forrás-tó adott otthont a gyermeknapi horgászversenynek – a Csorvási
Horgász Egyesület immár hagyományosan versenyre invitálja a fiatalokat május
végén. Idén 35 ifjú horgász vállalta a megmérettetést – két korosztályban.
Az egész napos program a Csorvási
Horgász Egyesület kiválóságának bemutatójával kezdődött – Szluka András a
rakósbotos horgásztechnikát mutatta be.
Az egyórás bemutató alatt több termetes
ponty és kárász került horogra mindenki nagy örömére. Két hal szákba terelése
között kérdezni is lehetett a versenyzőknek. A horgászhelyek kisorsolását követően indult a két és félórás verseny. A kisebb korosztályban (12 versenyző, csaknem a fele leány) inkább az apró halakon
volt a hangsúly – vörösszárnyú keszegek,
törpeharcsák és naphalak kerültek a haltartókba. A nagyobbaknál már a módszerek megválasztása is a taktika része
volt, a célhal pedig a ponty volt – többen
fogtak is. – Színvonalas versenyen ügyes
horgászpalántákat láthattunk nem csak
Csorvásról, hanem a megye több részéről
is, úgy, mint Békéscsaba, Gerendás, Telekgerendásról, Nagyszénás, Kétsoprony
és Orosháza. A tó ismét igazolta jó hírnevét, kitűnő halfaunáját – emelte ki Zsiga
Iván egyesületi elnök.
Eredményhirdetés után a jól megérdemelt ebéd következett, melyet a csorvási
”mesterpáros” hozott össze ismét, akik
főztjük mellett humorukkal is jókedvre derítették azokat a gyerekeket, akik
esetleg nem úgy szerepeltek a versenyen, ahogy szerettek volna. Köszönet a
két szakácsnak, Benyovszki Péternek és
Raczkó ”Mici” Lászlónak, akik 9. éve állnak a gyerekhorgászok rendelkezésére,
az idén vadas babgulyással tették egés�szé a napot, melyhez a Csorvási Vadász-

társaság szolgáltatta az őzhúst – részletezte az elnök.
Baráth Lajos polgármester az eredményhirdetés előtt gratulált a fiataloknak, és biztatta őket, hogy minél több
időt töltsenek horgászattal, pihenéssel a
Forrás-tónál.
Eredmények:
korosztály 10 éves korig: Gácsi Bianka
490 pont; Vereska Tamara 408 pont;
Gombkötő Kristóf 334 pont; Gácsi Luca
180 pont; Samu Eszter 157 pontű
korosztály 11-18 éves korig: Lajos
Máté 8461 ponttal (4 ponty, 1 kárász);
Zatykó Gergő 1871 pont; Góg Réka 1761
pont; Kovács Dávid 1569 pont; Szabó
Máté 633 pont
Különdíj a legnagyobb súlyú hal kifogójának Lajos Máténak járt (2900
gramm súlyú tőponty)
A díjakat Benyovszki Ágnes a Csorvási
Horgász Egyesület gazdasági felelőse és
Baráth Lajos polgármester adta át.
Köszönet a támogatóknak: Csorvási
Gazdák Zrt. – Kelemen Mihály elnök;
Csorvás Város Önkormányzata – Baráth
Lajos polgármester; Csorvási Horgász
Egyesület szervezésben, lebonyolításban segítő tagjai; Körösvidéki Horgász
Egyesületek Szövetsége; Csorvási Gazdák Horgász Egyesület – Béres József elnök; Csorvási Vadásztársaság – Fábián
István elnök; László József vállalkozó;
Makai Zsolt és Makainé László Ágnes
vállalkozók; Halupa László és Halupáné
Kardos Erzsébet; Fesető Zoltán; Szluka
András; Kiss János tófelügyelő
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A csorvási Forrás-tó – 200 méter magasról készült a drónfotó, hogy megmutassuk ebből a szemszögből is az egyébként jól
ismert, és nem csak a helyiek által kedvelt tavat, mely horgászatra, pihenésre éppen úgy alkalmas, mint nagyobb rendezvények (legutóbb éppen a városi gyermeknap) helyszínéül (Fotó: dronstudio.hu)

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek
Kerekes Péter és Sallai Anikó
Majernyik András és Szabó Erika
Nyári György és Greksza Brigitta
Benedek Viktor és Kósa Brigitta


Megérkeztek:

Bacsa László és Jónás Beáta leánya Bella
Beáta; Samu Gábor és Kulcsár Mariann
leánya Dorina; Zleovszki Csaba és Koszna
Szabina leánya Boglárka; Liska János és
Sárközi Csilla leánya Boglárka Kincső;
Farkas Tibor és Jakucs Ilona leánya Flóra;
Szentesi Zoltán és Bohus Izabell Barbara
fia Rajmund Zoltán; Kovács Krisztián és
Nagy Katalin leánya Kinga; Nagy Miklós
Csaba és Krajcsovics Mária leánya Gréta
Papp Sándor és Kepka Veronika fia Dániel
György; Samu Róbert és Virág Hajnalka
leánya Anna Majoros Mihály és Lengyel
Éva leánya Vivien


Eltávoztak közülünk

Bucsek Béla (élt 60 évet),
Nagy Ferencné (élt 74 évet),
Kardos Józsefné (élt 85 évet)

Úttörők és mozielőadások

Válogatás a Csorvási Híradó 1976-ban írt cikkeiből

Szabó Pál járási tanfelügyelő írásában:
„Csorvás volt tanyasi iskoláiról.”
Csorvás népességének 1960-ban több
mint 40%-a tanyákon, külterületen élt. 1970ben Csorvás lakosságából csak 1135 fő lakik
külterületen. Öt tanyasi iskola működött.
Bacsópusztai iskola megszűnt: 1964. augusztus 1.; Dózsapusztai iskola megszűnt: 1964.
szeptember 1.; Kiscsorvási iskola megszűnt:
1970. szeptember 1.; Petőfipusztai iskola
megszűnt: 1971. december 1.; Rudolfmajori
iskola megszűnt: 1969. szeptember 1.
Uradalmi iskolaként az 1880-as években,
majd 1907-ben külterületi állami iskolaként építették. 1971-ig töltötték be „nemes
hivatásukat, küldetésük lejárt”. A tanyasi
gyermekeket ezután a nagyközségi fiú és
leány diákotthonban helyezték el.
30 éves az Úttörők Szövetsége és a
Csorvási 4047 sz. Kulich Gyula úttörő csapat. 1946-ban Fehér Károly és Pásztor Rezső tanárok voltak az első csapatvezetők,
ők indították el, egyengették az úttörőmozgalom útját Csorváson.
1976-ban sok nagyszerű verseny, bemutató, vetélkedő került megrendezésre. A jó
tanuló, jól dolgozó pajtások: Zánka, Csillebérc, Eger, Felsőtárkány, Pusztamarót, Gyopáros, Tótkomlósi táborozáson és kirándulásokon vehettek részt.
A 8. osztályos tanulók járási és megyei
versenyen történelemből, fizikából és föld-

rajzból értékes eredményeket értek el.
86 végzős nyolcadik osztályos tanuló közül 83-an továbbtanulnak közép és
szakmunkásképző iskolákban.
1976. február 7. Sakkszakosztály alakult.
1976. december 4. Átadták a fiatalok új
találkozóhelyét, a Mozaik klubot.
Egy nap társadalmi munka Csorvás
Nagyközségért: 4129 fő, 30804 óra,
620.710 forint értékben.
„Tanítani, szórakoztatni a közönséget.”
A Csorvási Május 1. mozi a megye 84
mozijának egyike. Heti öt alkalommal vetítenek filmet. 1976-ban 353 előadás volt
45.202 nézővel.
Dohányos András

Csorvás Város Önkormányzatának
tájékoztató kiadványa.
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