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Fáklyás felvonulás és majális
Sikert arattak az új népi játékok

A hagyományokhoz hűen sokak vonultak fáklyákkal április utolsó napján – a menet ezúttal is zeneszóval vonult végig a Kossuth utcán, a főtérre.
Műsorral az idén 45 éves fennállását ünneplő Csorvás Város Fúvószenekara, valamint a 25 éves múlttal büszkélkedhető Majorette csoport szolgált.
Másnap, május elsején, a piactér volt a kikapcsolódás helyszíne.
Taroltak a népi játékok a majálison.
Reggeltől, amint felállították, folyamatosan nagy volt az érdeklődés irántuk.
Tíz különböző játékot próbálhattak ki
a gyerekek, de még családjaik is: célba
dobás, csúzlizás, körhinta, csigacsalogató kötötte le egész nap a kicsiket, a
bátrabbak még sárkánnyal is harcolhattak.
– Úgy gondoltuk, hogy a gyermekeken keresztül szólítjuk meg a családokat – mondta a helyszínen Baráth
Lajos polgármester. – Az ingyenes
népi játszótér hosszú távú befektetés,

amelyben helyi szakemberek tudását
sikerült kamatoztatnunk. Hiszen a
Csorvási Szolgáltató Kft. munkatársai és a közfoglalkoztatottak közösen
alkották meg a játékokat, fényképek
alapján, saját tervek nyomán – tette
hozzá.
A polgármester elmondta, a beruházásból az önkormányzat még profitálhat is, mert a szomszédos településeknek is bérbe tudja adni a játékokat.
Első lépésben a helyi intézmények
különböző rendezvényein találkozhatnak a gyerekek a népi játékokkal,

az óvoda, iskola programjainak kínálatát gazdagítják majd. Legközelebb
a gyermeknapon, a Forrás tónál lehet
kipróbálni.
Hagyományosan civil szervezetek
közös főzéssel töltik május első napjának délelőttjét. Idén hat csapat főzött,
de csak azért, mert az önkormányzat
is lehetőséget adott arra, hogy retro
babgulyást fogyaszthassanak a majálisozók, így sokan választották a mintegy 500 adag egyikét.
A Csorvási Szolgáltató Nonprofit Kft.
által szervezett nap során a békéscsabai Napsugár Bábszínház, helyi művészeti csoportok, a Nefelejcs és a Villő
adtak műsort.
Nem hiányzott a májusfa állítása és
a tombolahúzás sem. Majális Kupa néven hat csapat körmérkőzéses rendszerben focizta végig a napot, a Gulyás
Mihály Általános Iskola hamarosan
búcsúzó két nyolcadikos osztálya pedig két fát ültetett el a játszótéren –
gyermekéveik emlékére.
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Összefogás a legkisebbekért – báloztak az óvodáért
Csorvási Óvoda és Bölcsőde negyedik alkalommal rendezte meg jótékonysági bálját. Az április 8-ai rendezvény célja ezúttal is a helyi óvoda
támogatása volt – az összefogásnak
köszönhetően több mint 600 ezer forintot fordíthat az intézmény városunk óvodásaira.
A bál nyitó jelleggel épült be abba a
programsorozatba, melyet Csorvás Város Önkormányzata Csorvás az időben
címmel megálmodott a 2017. áprilisa
és 2018. márciusa közötti időszakra.
A kulturális kft. dolgozói az intézmény
elképzeléseivel együttműködve tették
különleges hangulatúvá ezt az estét. Az
aulában az 1900-as évek elejét felidéző
korhű ruhákban egy csodálatos utcaképet ábrázoló festmény előtt lehetőség
nyílt fotózásra. A színházteremben az
elmúlt évszázad óvodatörténetét felidéző fotókat állították ki, a teljesség
igénye nélkül. Ennek összeállításához
Dohányos András és régi óvó néniink, Aradszki Jánosné Manyika néni és
Laurinyecz Istvánné Mimike néni nyújtottak hatalmas segítséget.
Köszönjük a többi régi dolgozónak is
a képeket, amiket fel tudtunk használni
a gyűjteményhez. Mesés, gyermekbarát
hangulatú teremben zajlott a program.
Elsőként, az egyik tehetséges óvodásunk balett csoportja, a Mariann balettiskola lépett fel és ejtette ámulatba a
közönséget, minőségi előadásmódjával.
Ezt követte településünk gyöngyszeme: Seres Adél, akinek hangja betöltötte

az egész termet és megállította az idő
múlását, kellemes borzongásba ejtve a
hallgatóságot.
Az intézmény dolgozói harmadikként
léptek fel. Meglepő és ötletes fényjátékon alapuló táncuk nem maradt tapsvihar nélkül. Ismét nagyon jó hangulatú
produkciót sikerült közös erővel összehozni. A bálra való készülődés számunkra felér egy csapatépítő tréninggel. Mire
a színpadra kerülünk, túl vagyunk rengeteg jó hangulatú, derűs próbán, ahol
közelebb kerülhetünk egymáshoz.
A fellépés sikere nem csupán az adott
este dől el, azt alapos felkészülés előzi
meg. A dolgozók, munka után fáradtságot nem kímélve gyülekeztek a színházteremben a próbákra és követték „megálmodó” kollégájuk javaslatait, ötleteit,
koreográfiáját. Volt ahol hozzátettek és
volt ahol elvettek. Így lett a MIÉNK, a sajátunk ez a tánc!
A Csorvási Szolgáltató Nonprofit Kft.
jóvoltából, a finom vacsorával jóllakottan kezdődhetett a bál. A zenét a korábbi évekhez hasonlóan a Karaván együttes szolgáltatta hajnalig. A mulatságot a
tombolahúzás szakította csupán meg.
Idén a szülői szervezet feladata volt a
tombolatárgyak beszerzése és az ezzel
kapcsolatos teendők ellátása – csodálatosan helytálltak, köszönetet érdemelnek ők is és mindazok, akik ismét nagylelkűen támogattak bennünket.
Most kevesebb időnk volt a bál megszervezésére, de gyakorlatilag 3 hét
leforgása alatt több, mint 200 vacsora
és támogató jegyet sikerült eladnunk.

A bevételünk idén is meghaladta a 600
ezer forintot, az összeget tárgyi eszközeink bővítésére, fejlesztésre fordítjuk.
Ismét bebizonyosodott, hogy Csorváson
is sok önzetlen, jólelkű ember él, aki szívesen áldoznak a jövő nemzedékéért
kisebb-nagyobb összeget. Köszönjük,
hogy ilyen gondolkodású és tiszta lelkű
emberek vesznek minket körül a mai
önző, háborgó világban!
Vicziánné Vincze Mónika

Adózás

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal
(NAV) által elkészített adóbevallási
tervezet május 22-e után automatikusan hivatalos bevallásnak minősül,
ha addig nem nyilatkozik másképp az
adózó – hívta fel a figyelmet az adóhatóság.
Az adóhatóság már postázta a NAV
által készített szja-bevallási tervezeteket – a kapcsolódó tájékoztató levél
minden tudnivalót tartalmaz. A bevallási tervezetet egyeztetni kell a munkáltatóktól, kifizetőktől kapott igazolásokkal. Ha nem kell módosítani, akkor nincs további teendő. Ha viszont
valaki nem ért egyet a tervezetben
szereplő adatokkal, akkor május 22ig a 16SZJA nyomtatvány kitöltésével
teljesítheti bevallási kötelezettségét.
Május 22-ig a hivatalos ügyfélfogadási időt követően keddenként és
csütörtökönként déltől 18 óráig; május 19-én pedig 11.30-tól 18 óráig
fogadják az ügyfeleket az adóhatóság
békéscsabai ügyfélszolgálatán.
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Elfogadták a zárszámadást
Kiegyensúlyozott gazdálkodás

Április végi testületi ülésén Csorvás
képviselő-testülete a város tavalyi évét
részletező költségvetési beszámolóról
is egyeztettek. A büdzsé mutatóiból
kiderült, az önkormányzat 2016-ban a
kötelező és az önként vállalt feladatait
ellátta, az alapellátást biztosította.
Az önkormányzat legfontosabb feladata az intézményei működésén keresztül
az alapellátás biztosítása, így például a
köznevelési, szociális és egészségügyi,
igazgatási, településüzemeltetési stb. feladatainak megvalósítása, a lehetőségekhez mérten a település fejlesztése, szükség esetén a tárgyi eszközeinek felújítása
– ismertette Baráth Lajos polgármester. A
városvezető hozzátette, a tavalyi volt az
első év, amikor nem nyújtottak be pályázatot a települési önkormányzatok rendkívüli támogatására. – Erre a támogatási
formára csak abban az esetben pályázhat
az önkormányzat, ha rendelkezik lejárt
tartozással. Nekünk lejárt tartozásunk
nem volt a pályázat benyújtásának idején.
A finanszírozási (hitel) műveletek alakulását nem tartalmazza a beszámolójának,
mert az önkormányzat nem rendelkezik
hitelállománnyal. Felhalmozási és felújítási kiadásokra 22,4 millió forintot fordítottunk – sorolta Baráth Lajos.
Az önkormányzat 2016-ban is saját for-

rásból biztosította a lakosság fizikoterápiás kezelését – a lakossági igényekhez igazodva részmunkaidőben foglalkoztatott a
feladatra egy szakembert. Az ellátás javítása érdekében új fizikoterápiás készüléket
is beszereztek. Az Egészségház épületének működtetése szintén önkormányzati
feladat, ahogyan a védőnői szolgálat működtetése, az iskolaegészségügyi feladatok ellátása is. – Mindent megtettünk azért
is, hogy a szociális gondozás keretében ne
maradjon ellátás nélkül egy idős sem, oktatási és nevelési intézményeink megfelelően működjenek, valamint biztosítottuk
a közvilágítást, közterület-fenntartást, a
köztemető fenntartás, stb. A közművelődési és a könyvtári feladatok ellátására,
valamint a sportlétesítmények működtetésére a Csorvási Szolgáltató Nonprofit
Kft-vel szerződtünk. Az intézményeink
minden területen arra törekedtek, hogy
a színvonalas szakmai munka mellett is
takarékosan gazdálkodjanak – részletezte
a településvezető, aki kiemelte, átgondolt
gazdálkodással Csorvás önkormányzata
nem csupán kötelező, hanem önként vállalt feladatait is megfelelően ellátta.
Keret: Az önkormányzat 2016.évi költségvetésének kiadása összesen 789 millió
841 ezer forint volt, bevétele pedig 876
millió 326 ezer forint.

MEGHÍVÓ
A Csorvási Roma Önkormányzat
tisztelettel meghívja Önt
május 13-án, a
II. Csorvási Roma Kultúra
Világnapja
elnevezésű rendezvényére.
Helyszíne a művelődési ház
színházterme.
••

Program:
9 órától regisztráció, 10 órakor
megnyitó.
Köszöntőt mond Lukács Kálmán, a
Csorvási Roma Önkormányzat elnöke, Baráth Lajos Csorvás Város polgármestere, Mucsi András a Békés
Megyei Önkormányzat Közgyűlése
Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának elnöke, Dógi János az Országos
Roma Önkormányzat képviselője,
Horváth Sándorné a Békés Megyei
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
képviselője.
Ezt követően kulturális műsor, majd
ebéd, és zenés-táncos kikapcsolódás.
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Óvodai beiratkozás

Május 8-án és 9-én lehet városunk óvodás korba lépett legkisebbjeit
beíratni a helyi óvodába. A beiratkozáskor ne maradjanak otthon a személyazonosságot igazoló okmányok, az oltási könyv és az anyakönyvi
kivonat sem.
Kötelező óvodába járást ír elő a Nemzeti köznevelési törvény a harmadik
évüket betöltött gyermekeknek, így az
óvoda várja azokat a kicsiket, akik ebben az évben augusztus 31-ig betöltik
a 3. életévüket. Lehetőség van azoknak
a beíratására, akik 2018. február 28-ig
betöltik a harmadik életévüket. Ők október 1-ig jöhetnek óvodába.

A 2017/2018. nevelési évre az óvodai
beíratás időpontja május 8-9. 7.30-tól
17 óráig, a helye pedig Csorvás Város
Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje Csorvás, Bocskai u. 2. (titkárság)
A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésé-

vel, a gyermek jogos érdekét szem előtt
tartva, az ötödik életév betöltéséig
felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete
indokolja.
A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az
önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az
óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének
utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek

lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására
alkalmas, a gyermek nevére kiállított
lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
továbbá a szülő személyi azonosító és
lakcímet igazoló hatósági igazolványát, TAJ kártyát, oltási könyvet, anyakönyvi kivonatot.

Vicziánné Vincze Mónika
intézményvezető

Álláshirdetés

Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Csorvás
Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje kisgyermeknevelő munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan
idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Békés megye,
5920 Csorvás, Bocskai utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó
lényeges feladatok: A bölcsődei ellátásban részesülő 1,5
- 3 éves gyermekek szakszerű gondozása, nevelése, fejlesztése, napközbeni ellátása.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és
a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Emelt szintű szakképesítés, csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA), bölcsődei szakgondozó (OKJ), csecsemő- és
kisgyermekgondozó (OKJ), csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ), csecsemő- és gyermeknevelő, csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ),
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• gyermeknevelésben legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

Elvárt kompetenciák:
•Kiváló szintű gyermekszeretet, empátia, tolerancia, szervezőkészség, kommunikációs készség,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget
igazoló bizonyítvány másolat, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, hozzájárulási nyilatkozat a
személyes adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. július 3. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:2017. június 2.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és
Bölcsődéje címére történő megküldésével (5920 Csorvás,
Bocskai utca 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 47/2017, valamint a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelő.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A munkakör betöltése kizárólag a megjelölt végzettséggel lehetséges. Az
érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meghallgatáson vesznek részt. Azon pályázatokat áll módunkban elfogadni, amelyek hiánytalanul kerültek elküldésre, ill.
a pályázó a kiírt feltételeknek maradéktalanul megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 16.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• www.csorvas.hu - 2017. május 2.
• Csorvási Híradó - 2017. május 2.
• http://csorvasiovodaesbolcs.5mp.eu/. - 2017. május 2.
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Orosházi kórház – fél évszázada

Fotó: OrosCafe/Rosta

Április 21-én ünnepelte fennállása
50. évfordulóját a csorvásiak ellátásáért is felelős Orosházi Kórház. A
rendezvény keretében emléktáblát
avattak, és bejelentették: dr. László
Elek nevét veszi fel az intézmény.
Dr. László Elek az első tudós orosházi orvos élete legfontosabb céljának
tekintette a kórház létesítését – az
1873-as kolerajárvány után fogalmazódott meg benne ennek szükségessége. 1892-ben járványkórház épült
Orosházán, majd elkészült a menház,

és már az új kórház tervrajza is megvolt, amikor a fejlődésnek végett az
első világháború.
Az ’50-es években aztán további előrelépések történtek – szülőotthon, tüdőosztály létesült, majd 1962-re letették az új, 400 ágyas kórház alapkövét.
Az orosházi kórház az 1967. április
30-i átadása után 27 település 150 ezer
lakosának nyújtott ellátási kötelezettséget – erre az évfordulóra emlékezett
most a gyógyító intézmény.

Életmentő
véradók
Véradókra mindig szükség van
– Csorváson ebben az évben még
háromszor menthetnek életet véradással az arra vállalkozók.
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!
Idei véradások a színházteremben:
június 9., szeptember 8.,
és december 15.

Ingyenes ortopédiai szakrendelés a
védőnőknél (Móra u. 29.)
június 15-én és szeptember 21-én,
15 órától 17 óráig.
Tisztelt olvasóink!
Elnézést kérünk a szerkesztőség
nevében azért, hogy a Csorvási Híradó 2017. áprilisi számában megjelent Időseinkért – Sikeres Jótékonysági
Bál című cikket nem Maczák Istvánné
írta.

Szűréssel a rák ellen

A mellrák a leggyakoribb rosszindulatú daganatok közé tartozik, azonban
ha időben felismerik 80 százalékban
gyógyítható. A következő napokban a
45-65 év közötti csorvási asszonyok
kapnak névreszóló meghívót – érdemes élni a lehetőséggel.
Évente mintegy 2800 nő veszti életét
emlőrák következtében, 7500 új megbetegedés fordul elő, és minden 11. nő mellében alakul ki rosszindulatú daganat.
Az adatok ijesztőek, és mégis az érintett
lakosság kevesebb mint 40%-a veszi
igénybe az ingyenes szűrővizsgálatokat.
– Emlőszűrésre kétévente a 45-65 éves
korcsoportba tartozó nők kapnak meghívót. A levél tartalmazza, hogy hol és
mikor végzik a szűrést, az időpont mó-

dosítható a levélben megadott telefonszámon. A vizsgálat ingyenes, a meghívót
vigyük magunkkal – ismertette Greksza
Lászlóné. Az Orosházi Kórház ápolási
igazgatója rámutatott, rendkívül fontos
az önvizsgálat, de nem helyettesíti a szűrővizsgálatot. – Az emlőrák többnyire
fájdalmatlan, minél inkább fáj egy csomó, annál kevésbé valószínű, hogy megjelenése rosszindulatú daganatra utal.
Az időben felfedezett mellrák jó eséllyel
gyógyítható, minél korábbi stádiumban
ismerik fel a betegséget, annál hatékonyabban léphetnek fel ellene. Ha egy
családban előfordult már emlőrák, akkor
azt nagyon komolyan kell venni – hangsúlyozta a szakember. Greksza Lászlóné
hozzátette, amennyiben valaki elváltozást észlel magán, ne várjon a meghívóra,

hanem azonnal forduljon orvosához, nőgyógyászához, aki beutalót adhat mammográfiás vizsgálatra vagy ultrahangos
vizsgálatra. A szűrésre pedig szánjunk
időt, hiszen az életünk múlhat rajta.

Az Orosházi Kórház minden évben
részt vesz egy országos szűrőprogramon, a Szűrések délutánján. Az országos
programot azért indították el, hogy azok
a hölgyek is részt vehessenek szűrésen,
akik munkaidőben nem tudnak erre időt
tenni. Idén május 12-én 14 és 20 óra között várják a mammográfiás vizsgálatra
az érdeklődőket az új kórházi tömb földszintjén. Az emlőszűrés mellett szív- és
érrendszeri szűréseket, érsebészeti, nőgyógyászati és bőrgyógyászati szűréseket is igénybe vehetnek az érdeklődők.

6
Programajánló
A művelődési ház szervezésében az
alábbi programokat kínáljuk:
Május 12. 10 óra: gyermekszínház,
Ludas Matyi, zenés mesejáték. Belépő:
500 Ft /fő;
19 óra felnőtt előadás, Holdvilágos éjszakán (örökzöld dallamok).
Belépő: 1500 Ft/ fő
A budapesti Pódium Színház előadásában felidézi a régi, fekete-fehér filmek
hangulatát, melyet korabeli jelmezekkel, boákkal, csinos kalapokkal fűszerez,
örökzöld slágerekkel tálal. Felcsendül
például az Egy kis édes félhomályban, Fekete Péter öcsém, Szerelemhez nem kell
szépség, Meseautó.
Május 27. városi gyermeknap, helyszíne a Forrás tó. Lesz akadályverseny,
vetélkedők, ugrálóvár, gladiátor ring, lufi
hajtogatás, csillámtetoválás, játszóház,
ásatás, gyerekeknek színházi előadás.
Június 4. 16.30 Trianoni megemlékezés a Szabadság téren a Trianoni
emlékműnél.
Június 4. 17.00 Pünkösdi hangverseny a katolikus templomban

2017. április

Gyermeknapi horgászverseny
Ingyenes a részvétel
Május 20-án, szombaton kilencedik
alkalommal rendezi meg a már hagyományosnak számító gyermeknapi horgászversenyét a Csorvási Horgász Egyesület. A helyszín ezúttal is a csorvási
Szabadidő- és Pihenőpark, Forrás tó. Két
korosztályban mérhetik össze tudásukat
az ifjú horgászok: I. korosztály: 10 éves
korig, II. korosztály: 11-18 éves korig.
– A verseny napján 7.30 és 8 óra között gyülekező a faháznál, majd Szluka
András, a Csorvási HE versenyhorgásza rakósbotos horgász bemutatót tart.
9 órától regisztráció, sorszámhúzás a
faháznál, helyfoglalás. 9.30-tól 12 óráig verseny, majd eredményhirdetés és
ebéd. Ezt követően 13 órától a gyerekek,
ha akarnak, maradhatnak horgászni 16
óráig, a zárás időpontjáig – részletezte a
verseny programját Zsiga Iván egyesületi
elnök. – Az egész napos program, illetve
az ebéd a versenyen résztvevő gyerekek
részére ingyenes. Minden érdeklődőt,
szurkolni és pihenni vágyót szeretettel
várunk!

Versenyszabályok:
I. korosztály: A versenyen kizárólag 1 darab spiccbot használható úszós készséggel, 1 horoggal. Szülői segítség lehetséges.
II. korosztály: A versenyen rakósbot,
spiccbot vagy orsós-úszós finomszerelékes készség használható, kizárólag 1
horoggal. Szülői segítség nincs!
A verseny közben kifogott méretkorlátozással védett halat (ponty, amur
stb.) azonnali mérlegelés után vissza
kell helyezni a vízbe! Az egyéb halakat
(kárász, keszegfélék, sügér) a verseny
végén mérlegelés után vissza kell helyezni a vízbe, kivétel a törpeharcsa és
a naphal. Haltartót minden versenyző
biztosítson magának. A verseny utáni,
délutáni horgászat során minden kifogott halat azonnal vissza kell engedni
a vízbe (kivéve törpeharcsa és naphal)!
Korosztályonként az első 3 helyezett,
aki a legtöbb halat kifogja, oklevélben
és értékes tárgynyereményben (horgászcikk) részesül. Különdíj a jutalma a
legnagyobb halat kifogónak. További információ: Zsiga Iván, 06-20/589-09-58
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Kézilabda eredmények

Húsvét Kupa

A Csorvás SK a bajnoki tabella negyedik helyére küzdötte fel magát.
A női kézilabda szakosztály felnőtt csapatának eredményei:
2017. április 1. szombat
14:00 Fiatal Kézilabdások SE
Makói KC
16:00 Gyomaendrődi Liget Fürdő Csorvási SK
16:00 Szeghalmi NKC
Lajosmizsei UKC
2017. április 9. vasárnap
15:00 Csorvási SK
Fiatal Kézilabdások SE
2017. április 22. szombat
16:00 Gyomaendrődi Liget Fürdő Fiatal Kézilabdások SE
18:00 Gyulasport NKFT
Csorvási SK
18:00 Abonyi KC
Szarvasi NKK
2017. április 29. szombat
15:00 Csorvási SK
Szeghalmi NKC
BAJNOKI TABELLA

hely

csapat

1. Szarvasi NKK
2. Makói KC
3. Fiatal Kézilabdások SE
4. Csorvási SK
5. Gyomaendrődi Liget Fürdő
6. Lajosmizsei UKC
7. Abonyi KC
8. EUbility G.-Békéscsaba II
9. Gyulasport NKFT
10. Szeghalmi NKC

M

GY

16 16
15 11
17 11
17 8
15 6
15 6
16 6
17 6
15 4
15 3

D
0
0
0
1
1
1
0
0
1
0

V

0
4
6
8
8
8
10
11
10
12

LG

509
407
468
418
347
366
401
394
388
371

KG

377
355
426
407
349
386
428
463
422
456

24 - 21
19 - 19
24 - 21

21 - 27

23 - 28
23 - 28
31 - 36

37-30
GK

132
52
42
11
-2
-20
-27
-69
-34
-85

PONT
32
22
22
17
13
13
12
12
9
6

A Csorvási SK játékosa, Bíró Noémi 6. a góllövők listáján, 92 góllal. Sajben Regina is a
legjobbak között, 79 góllal 10. a listán.

Az ifjúsági korú labdarúgó lányok
mérhették össze tudásukat április
14-én, a csorvási sportpályán.
A Húsvét Kupán öt csapat vett részt –
nagyon jó hangulatban töltötték együtt
a napot. – Öröm volt nézni, hogy milyen
felszabadult hangulatban élvezték a játék szépségeit. Nem elhanyagolható tény,
hogy a példás hozzáállás mellett nagyon
ügyes játékosokat is láthattunk.
Példaértékű a hozzáállás, alázat, amit
láthattunk tőlük. Élvezték a játékot, a futball szeretete miatt sportolnak, sok ilyen
fiatalra van szükség – emelte ki Seres
Péter szervező. A díjazás sem maradt el:
minden résztvevő egy csokinyuszival, és
egy élményekkel teli, mozgalmas nappal
térhetett haza a tornáról.

Labdarúgás

A Csorvási Sportklub Labdarúgó szakosztály felnőtt csapata
az elmúlt hónapban a következő eredményeket érte el:
20. forduló 2017.04.01. Békés
–
21. forduló 2017.04.08. Csorvás –
22. forduló 2017.04.15. Battonya –
23. forduló 2017.04.22. Csorvás –
24. forduló 2017.04.29. Bucsa
–

Csorvás
Doboz
Csorvás
Békéscsabai MÁV
Csorvás

A bajnokság állása:

1. Békési FC
2. Békésszentandrási HMSE
3. Dobozi SE
4. Lökösháza KSK
5. Sarkadi Kinizsi LE
6. Újkígyós FC
7. Battonyai TK
8. Gyomaendrődi FC
9. Sarkadkeresztúri SE
10. Bucsa SE
11. Csanádapácai EFC
12. Csorvási SK
13. Okány KSK
14. Kunágota TE
15. Békéscsabai MÁV SE
16. Atletico Békéscsaba

23
23
23
23
23
22
23
22
23
23
23
23
23
23
23
23

18
16
14
16
11
11
10
9
8
8
8
7
5
6
3
4

1
2
4
3
4
4
5
3
6
5
2
4
6
2
7
0

4
5
5
4
8
7
8
10
9
10
13
12
12
15
13
19

76
73
55
61
42
48
67
53
38
39
38
48
36
31
28
18

25
27
26
26
37
46
59
42
36
39
52
63
54
75
57
87

51
46
29
35
5
2
8
11
2
0
-14
-15
-18
-44
-29
-69

5:1
0:3
3:4
2:2
3:3

55
50
46
44(-7 pont)
37
37
35
30
30
29
26
25
21
20
16
12
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Felszántottam a
csorvási temetőt

Nászút
ajándékba

Válogatás a Csorvási Híradó
1975-ben írt cikkeiből

Dr. Koczóh Ferencné vezető könyvtáros 1975. szeptember 30-án Bartók
Béla zeneszerző, zenetudós emlékére
zenei kiállítást és ünnepséget szerveA CSORVÁS AZ IDŐBEN emlékév keretében az önkormányzat megajándé- zett. Megemlékeztek Bartók Béla szükozza a frissen házasulókat.
leinek és családjának csorvási kötődéséről. Zenei könyvtár-hangtár készült.
A 2017-ben házasságot kötő párok köMenyasszonyi ruha
A Bartók Béláról készült rajz Szútor
zül sorsolással kiválasztanak öt párt, akik
A Hudák Szövőműhely felajánlása egy Margit munkája. Szép műsor, megható,
gyulai hétvégét, amolyan pótnászutat
menyasszonyi-ruha kölcsönzése a nagy bensőséges ünnepség volt.
nyernek.
napra. 2017. május 1-je után az első jeAzok nyerhetnek, akik részt vesznek
***
lentkezőnek, aki (szintén a házasságköa sorsoláson! Házassági szándékuk beSzeptember
12-15-ig
Kertbarátok
tési szándék bejelentésekor) igényét jelzi
jelentésekor szíveskedjenek jelezni az
körének
kiállításán
47
kiskert
tulajaz anyakönyvvezetőnél, Hudák Mariann
anyakönyvvezetőnél, hogy részt kívándonos
mutatja
be
termékeit,
1016
látoés Hudákné Julika biztosítják a különleges
nak venni a játékban.
gató
nézte
meg
a
kiállítást.
A
legszebb
menyasszonyi ruhát. Neves viseletkészíÜnnepélyes átadó: a 2018-as házas- tőink így csatlakoztak az önkormányzat termékek díjazottjai: I. Dávid Ferenc,
ság hete programsorozat keretében.
kezdeményezéséhez, és így kívánják szeb- II. Lovas Pál, III. Igaz János.
Partnerek: Gyulai Várfürdő, Almásy- bé tenni a 2017-ben házasulók közül az
***
kastély, Lovagvár Apartmanház.
első szerencsés menyasszony esküvőjét.
1975-ben 170 lakás épült, megalakult
a Lakásépítő Szövetkezet 34 építtetővel. 1975-ben 112 gyermek született.
Tisztelt Édesanyák, Nagymamák!
44-en kötöttek házasságot, 72 ember
halt meg. Gépkocsik száma: 181. TV
Május első vasárnapja az ünnepek legkedvesebbike: az anyák napja.
előfizetők: 1500. Rádió: 1743. 50 fő jár
Kérem, engedjék meg, hogy ezúton köszöntsem Önöket,
a Dolgozók általános iskolájába.
településünk édesanyáit, nagymamáit és köszönjem meg
mindazt a féltő szeretetet, gondos törődést, mellyel gyerme***
keik útját egyengetik, s a semmivel sem pótolható támaszt,
Az Országos Rendező Iroda szervemelyre mindig számíthat egy gyermek, akárhány éves is,
zésében: Koós János, Dékány Sarolamíg édesanyja vele van.
ta, Angyal János énekesek és az Illés
Együttes koncertjén 750 fiatal fizető
Kedves édesanyák, gyermekeik körében eltöltött, nagyon
néző szórakozott.
boldog anyák napját kívánok Önöknek!
Dohányos András

Baráth Lajos polgármester

Bócsikné Huszár Olga képviselő május 8-án, hétfőn
16 órától 17 óráig tart fogadóórát a polgármesteri hivatalban.



Tisztelt olvasóink!

Április lapszámunkat zöld címlappal találták postaládájukban, a Csorvási Híradó
mostani számát pedig kékkel. Ennek oka nem más, mint hogy kíváncsiak vagyunk
az Önök véleményére: kék legyen, avagy zöld a Csorvási Híradó címlapja?
Kérjük, tiszteljen meg véleményével, jelölje meg azt, amelyik Önnek jobban tetszik és adja le a szelvényt a helyi könyvtárban. Terveink szerint szavazni Csorvás
Facebook oldalán is lehet lapunk megjelenését követően.
Csorvási Híradó címlapja legyen:
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kék

Csorvás Város Önkormányzatának
tájékoztató kiadványa.
Megjelenik havonta, 2200 példányban.
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