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Ezt jól kisütötték

Ehető a város címere

Négy kilogramm kenyérlisztből,
vízből, csipetnyi sóból és jó adag hozzáértésből készült el Csorvás címere
a közelmúltban, a Csorvási Pékség
jóvoltából. A próba sikerült, államalapításunk ünnepe előtt három nappal
újra elkészül a kenyértésztából formázott, ehető címer.
Ha kenyér van, minden van - tartja a
mondás. Alapvető élelmiszer, melynek
ott a helye a családok asztalain, s bizonyos, hogy a sülő kenyér illatát mindenki
szereti. A csorvási kenyérgyár évtizedek
óta süti a ropogós héjú, finom cipókat
csorvásiaknak, környékbelieknek egyaránt, igaz, míg régen ötkilós is lehetett
egy vekni, ma már egykilós kenyerek sorakoznak a polcokon.
- Augusztus 20-ához lassanként közeledve, az államalapítás helyi ünnepségét

Aratás utáni körkép

szervezve merült fel az ötlet, hogy helyi
különlegességgel emelhetnénk az ünnep fényét - sorolja az ötletgazda Zengő
Emese. - Kiss Gáborral és Kiss Péterrel, a
Csorvási Pékség tulajdonosaival beszélgetve jutottunk arra, hogy elkészülhetne
a város címere itt helyben, csorvási kenyér tésztájából gyúrva, csorvási pékek
keze által. A mintadarab már el is készült. Közel 1 méter hosszú és 59 cm széles - részletezte Zengő Emese, aki vállalta a címer kirajzolását, formára vágását,
majd a kávéval történő megfestését is.
Augusztus 17-én kora hajnalban újra
hozzálátnak a pékek, hogy a kenyerek
mellett Csorvás címerét is megsüssék,
és jelképesen a város asztalára tegyék
államalapításunk ünnepén. A címert a
csorvási asszonyok sütötte pogácsák ölelik majd körbe a városi rendezvényen.

repcének a talajt. A sok csapadék a takarmánykukoricának kedvezett, 10-12
A tavaszi hónapok csapadékta- tonnás termés várható. A napraforgó is
lansága után a nyári esős időszak- ígéretesnek néz ki, de ennek már nagyon
ok miatt nehéz aratáson vannak túl nem kellene a csapadék.
a gazdák. Jó közepes termés lett, a
Kelemen Mihály, a Csorvási Gazdák
minőség változó. Nézzük a nagyobb
Zrt.
igazgatóságának elnöke:
vállalkozók értékelését!
Az őszi árpa betakarításával végezGelegonya József:
tünk, jó minőség mellett 6,5 tonna/
A kalászosok betakarítása befejeződött, hektáros hozamot értünk el, ez kimona termés jó közepes, de a minőségen sokat dottan jónak mondható. A repce 3-3,6
rontott a nagymértékű esőzés. Zömében tonna/hektáros termését is jónak ítélún. javító búza minőséget szoktunk elő- jük. A vetőmagrepce gyengébben szeállítani, amit a malmok felhasználnak, de repelt, reméljük, az ár kompenzálja az
idén nem tudtuk ezt a minőséget hozni. elmaradást. A durumbúza 5,5 t/ha-os
Azzal együtt, hogy az idei búzának a mal- termése jónak számít, a minőségi parami, beltartalmi értéke alacsony (kisebb méterei rosszabbak a megszokottnál. Az
a sikértartalma), takarmányozási célra étkezési búzát 5,5 t/ha átlaggal zártuk,
kiváló, és keresett, mert magas a fehérje ami jónak számít, minőségben az eső
értéke.
előtt betakarítottak kimondottan jónak
Jelenleg a tarlóhántások és az ún. zöldí- mondhatók, az eső utániaknál a fehérje
tési program talajmunkálatait végezzük, érték kedvező, de ennek a piaci pozíciótovábbá előkészítjük az őszi káposzta- ját még nem látjuk.

A kora tavasziak negatív rekordnál
tartanak, a mákot és a borsót kitárcsáztuk, ebből még az olajretek betakarítása
van hátra. A borsó borzasztó rossz hozammal, 0,7 tonna/hektárral zárt.
Békési Ferenc:

Búza, napraforgó, repce, kukorica négyes vetésforgót alkalmazzuk, a búza
termésátlaga közepes, 50 és a 60 mázsa közti, a sok eső a minőség rovására
ment. A napraforgó szép, de azt mondom, nem lesz rekordtermés, mert a hirtelen és nagy hőingadozás nem tesz jót
a növénynek, mint ahogy a gabonánál is
vártuk a 7 tonnát, de fajsúlyhiánya lett.
A repcét a búza aratása előtt betakarítottuk, elfogadható áron tudtuk értékesíteni. Gondot az okoz még, hogy a mezőgazdaságnak nincsen érdekképviselete,
a gazdákat nem tudja összefogni senki,
ezért az árak is olyanok, amilyenek: a
termelőnek nincs beleszólása.
bij

2

2018. augusztus

A jó gazda gondosságával

A rendezett környezetért
Meglehetősen bosszantó, amikor
gazzal felvert járdaszakasszal kell
megküzdeni, vagy éppen a belógó
faágakat muszáj kerülgetni - különösen igaz ez a babakocsis anyukák, aprócska kisgyerek esetében. S akkor
még nem is beszéltünk arról, hogy a
rendezetlen közterület olykor a közlekedés biztonságát is veszélyezteti.
A közterületet tehát rendben kell
tartani, ez minden közlekedő érdeke. De kinek a feladata?
Több bejelentés is érkezett a csorvási
polgármesteri hivatalhoz és szerkesztőségünkhöz is az utóbbi hetekben, miszerint a járdára hajló faágak, vagy éppen a magas gaz, a gondozás hiányában
terebélyes bokrok akadályozzák a közlekedést. Olvasónk így ír: „Vegyék végre
észre az ingatlantulajdonosok, hogy a
lakott és lakatlan házak előtti járdát és a
környezetében lévő növényzetet is gondozniuk kell és érdemes, hogy a gyalogosok, biciklis kisgyermekek biztonságosan közlekedhessenek.” Hozzáteszi, a
terület rendezése a balesetek elkerülése
miatt is fontos lenne.
Hogy kinek mi a feladata, azt világosan szabályozza a köztisztaság fenntartásáról szóló 9/2009. (V.29.) KT
rendelet – tudjuk meg a polgármesteri
hivataltól. A rendelet kimondja, Csorvás
Város Önkormányzata a tulajdonában
lévő közterületek, helyi közutak, kerékpárutak és járdák tisztán tartásával, a
rajtuk keletkezett hulladék összegyűjtésével, elszállításával, a síkosság-mentesítésükkel, a hó eltakarításával, továbbá
a zöldterületek tisztán- és karbantartásával kapcsolatos feladatait a Csorvási
Szolgáltató Nonprofit Kft közreműködésével látja el. Más a helyzet, ha az ingatlan természetes/jogi személy, vagy
szervezet tulajdonában/használatában
van, ez esetben ugyanis a tulajdonos/
használó feladata az ingatlan előtti közterület rendezése.
Magyarul: házunk előtt (kerítéstől az
úttest széléig) kötelesek vagyunk lenyírni a füvet, gazolni a járdaközt, a havat elsöpörni, a belógó faágakat, bokrokat levágni/megmetszeni. Ha a ház előtt
árok van, akkor bizony azt is tisztán kell
tartani, hogy a csapadékvíz akadálytalanul lefolyhasson. Sarkon lévő ingatlan
esetében a kötelezettségek kiterjednek
az ingatlan oldalhatár melletti terüle-

Gazzal benőtt járda egy Hunyadi utcai ház előtt
tére is. Jó tudni, hogy az ingatlan előtt
sövényt, fát, bokrot csak úgy lehet ültetni, illetve nevelni, hogy az a közterületre ne terjedjen ki, se a gyalogos, se a
járműközlekedést ne zavarja, illetve ne
akadályozza. Ha tehát lehajlik/benyúl/
belóg az az ág a közterületre, le kell
vágni! Ne feledkezzünk meg az allergén
gyomnyövényekről sem: jelenleg a parlagfű mentesítés adhat feladatot, parlagfűvel fertőzött területek esetében
növényvédelmi bírságot szab ki a hivatal. Nem a legkellemesebb, de nagyon
fontos feladat a rovar- és rágcsáló-men-

tesítés! Nem lehet elhagyni, mert annak
gyorsan következménye lesz.
Tény, hogy Csorváson elég sok a lakatlan ingatlan, de ezeknek is van tulajdonosuk, örökösük, ez esetben őket
terheli az ingatlan, és a környezetének
rendezése.
Tehát mindeki a saját portájáért és
az előtte húzódó közterületért felelős, s
ha mindenki sepreget a maga portáján,
annak valamennyi csorvási haszonélvezője lesz, hiszen nem csupán szebbek,
hanem biztonságosabbak is lesznek a
csorvási utcák.

Magyarország legszebb birtoka címért verseng a csorvási Hunapfel.
Több kategóriában tart a versengés, a
mezőny erős, hiszen sok szép telep, gazdaság, major van hazánkban.
Eredményhirdetés szeptemberben
lesz, a sorrendet szigorú szakmai szempontok alapján egy zsűri dönti el, ám a
közönség is beleszólhat a versengésbe,
méghozzá online szavazatával.
A 170 hektáros területet gondozó
Hunapfel Kft. a Gyümölcstermesztés kategória döntőse, augusztus végéig van
idő arra, hogy szavazatunkkal a csorvási
céget hozzásegítsük a közönségdíjhoz.

Szeptembertől érettségire épülő
esti tagozatú ápolóképzés indul a
Gyulai Szakképzési Centrum Kossuth
Lajos Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája kihelyezett tagozatán, az
Orosházi Kórházban.
Az első két évben gyakorló ápoló
szintet szerezhetnek a tanulók, míg
a sikeres vizsga után a harmadik év a
képzés befejezése, az ápoló képesítést
adó ráépülő tanfolyam. Mindkét képzés ingyenes, államilag támogatott
hiányszakmának minősül! Családi pótlék, diákigazolvány igényelhető.

Hajrá Hunapfel

Ápolóképzés indul

Érdeklődni és jelentkezni Greksza
Lászlóné ápolási igazgatónál lehet:
Szavazni a Magyarország legszebb Orosházi Kórház szakrendelő, 3. emelet,
birtoka Facebook oldalon lehet, ahol a ápolási titkárság, +36 20 512 4290.
szavazás menetéről is tájékozódhatunk.
A jelentkezés szükségesek az iskolai
bizonyítványok, személyes iratok.
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Az ifjú tehetségek segítéséért

Genius Loci Díj
Szabados Lászlónak

Elhivatottan és hosszú évek óta
segíti a csorvási tehetséges ifjakat
Szabados László. Városunk szülötte
ma már Barcelonában robotokkal
foglalkozik, de nem felejtette el azt a
szellemi műhelyt, az Edison Klubot,
mely meghatározó hatást gyakorolt
rá kisdiákként. A tehetséggondozás támogatásáért Szabados Lászlót
Genius Loci-díjjal ismerték el a közelmúltban. Mivel a fővárosban tartott
április díjátadó ünnepségen nem tudott jelen lenni, így a díjat júliusban
vehette át – stílusosan az Edison Klub
egyik foglalkozásán, az ifjú tehetségek körében.
Idén ünnepli 30 éves fennállását a tehetségek gondozását, a találékony és alkotó gondolkodást segítő Edison Klub.
A klub Murvai József tanár úr irányítása alatt azt vállalta, hogy gondolkodásra, újító szemléletre és kreatív
problémamegoldásra sarkallja az ifjakat – közülük nem egy ma már sikeres,
elismert szakemberként jár vissza, hogy
segítse tanácsokkal, eszközökkel, díjakkal a fiatalokat, s egyben példaként álljon előttük.
Szabados László 11 éve Barcelonában

Murvai József (b) adja át a díjat Szabados Lászlónak
dolgozik az emberszabású robotokat
tervező Pal Robotics mérnöki irodánál. Amikor hazatér, nem hagyja ki a
klubfoglalkozást, a közös gondolkodás
lehetőségét, a diákok pedig szívesen tanulnak tőle, közösen formálják az elektromos autót, melyet 2015 óta (éppen
László javaslatára) kezdett el építeni a
csapat. László egykor kisdiákként a klub
keretein belül tanulta meg az alapokat,
pályaválasztását is meghatározta a klub
szellemisége, nem véletlen tehát, hogy –

Szőttes Kúria – Csorvás
egy régi impozáns épület életre keltése

A projekt célja: A projekt keretén belül megtörténik egy műemlék jellegű turisztikai attrakciót képviselő épület felújítása,
az egész évben nyitva tartó ipari műemlék gépeket működésben bemutató szőttes-múzeum kialakítása.
A Szőttes-kúria látogathatóvá tétele jelentős felújítási, bővítési, átalakítási és környezet (zöld) fejlesztési tételeket tartalmaz,
ezáltal legalább évi 5000-9000 látogatót lesz képes fogadni,
rendezvényeket, foglalkozásokat képzéseket, bemutatókat tartani, turisztikai információkat adni, vendéglátási, kereskedelmi
funkciókat működtetni. A fejlesztés során a felújított kúriában
kialakításra kerül egy nagyobb rendezvény megtartására alkalmas bemutató tér.
A teljesség igénye nélkül az alábbi programokkal várja
2019-től leendő látogatóit a felújított csorvási Szőttes Kúria

elismert mérnökként – igyekszik maga
is támogatni a csorvási tehetségeket, s
biztatni őket: gondolkodjanak, dolgozzanak, bátran újítsanak, mert a befektetett energia idővel megtérül.
A Genius Loci Díjra az Edison Klub
jelölte Lászlót, s egy szakmai zsűri döntötte el, hogy meg is kaphatja. Ez pedig
jelzi, amit az edisonosok eddig is jól tudtak, hogy Szabados László nem csupán
az elektronikában, hanem a társadalmi
felelősségvállalásban is élen jár.

- Szövés a vendégek bevonásával, közben igaz történetek, mondák elbeszélése
- Rongy és más hagyományos baba varrása, babaruha varrása,
öltöztetése
- Hímzés saját szövésű agyagra
- Kreatív szoba, textil virágok hajtogatása, díszdoboz, szekrénycsík, más lelket melengető tárgyak készítése.
- Magyar Díszruhák megtekintése és bemutató darabok felpróbálása, emléklap, fénykép
- Kerti programok: a kemence, saját sütésű pogácsa, láng előtt
sült lángos stb. kerti állat terápia. Fűszernövények bemutatása

A projekt azonosító száma: TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00022
A kedvezményezett neve: Csorvás Népművészetéért Egyesület
A támogatás összege: 278.855.159.- HUF
A támogatás aránya: 100 %
A projekt tervezett megvalósítási ideje: 2017.06.01-2019.02.28

A projekt európai uniós támoga- A Viharsarki parasztság hétköznapi és ünnepi ruháinak bemutatása, szemléltetése és aktív programok (beöltözés, táncta- tás segítségével, a Széchenyi 2020
nítás, fénykép és emléklap készítés). Rendezvény: parasztlako- program keretében valósul meg.
dalom, (egyszerre aktív és passzív bevonás),
- Műhely bemutatása, varrás, szövés próba,
- Paraszt gúnya varrása (paraszt ing-gatya, stb.)
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SPORTNAP A VÁROSI SPORTTELEPEN
2018. augusztus 18. szombat

9.30: Gyülekező
10.00: Békés Megyei Szabadidő és Sportszövetség
- keresztpályás női foci
- Tízpróba egyéni és csoportos versenyszámok
- Keresztpályás férfi focimeccsek (Csorvás SK Öregfiúk, Békés megyei Polgármester Válogatott,
Békés megyei Labdarúgószövetség, Békéscsabai Előre Öregfiúk )
SPORTÁG BEMUTATÓK:
10.10: Békéscsabai vívók
10.35: Békéscsabai Történelmi Íjászok
11.00: Gyomaendrődi tornászok
11.25: Mezőhegyesi birkózók
11.50: Rúdtánc bemutató

12.15: Sakk bemutató
13.00: Ebéd (babgulyás 400 Ft/adag, helyszínen megvásárolható)
14.00: Orosházi Városi modellező és Sport Klub
14.30: Gyermek 11-es rúgó verseny ( nevezni a helyszínen lehet )
15.00: Felnőtt 11-es rúgó verseny (nevezni a helyszínen lehet )
15.30: Kamion húzás (nevezni a helyszínen lehet )

KÍSÉRŐ PROGRAMOK: tájékozódási futás, vizifoci, ugrálóvár, arcfestés, gladiátor ring, egészség sátor
Alföldi Betyár Lézer Kondoros

A különböző állomásokon pontokat lehet gyűjteni! 5 pontért az ebéd ingyen jár!
Rendezvényünk ingyenes!  Rossz idő esetén a rendezvény elmarad!
SÜSSÜNK – FŐZZÜNK VALAMIT!
EGYÜTT A GASZTRONÓMIA JEGYÉBEN!
2018. augusztus 19. vasárnap
13.30: Gyülekező, nevezés
14.00: Bográcsos ételek versenyének kezdete
(nevezés a helyszínen,
főzés a saját alapanyagból)
14.00: Pogácsa találkozó és pogácsa kvíz (receptek és
pogácsaszaggatók kiállítása az aulában )

14.00: Pálinka mustra kezdete az aulában
(nevezés a helyszínen)
14.30: Zenél a SILVER zenekar
18.00: Főzőverseny és pálinkaverseny eredményhirdetése
18.25: színpadon : Szabó-Dékány Zsófia
18.30: Vacsora: bográcsos marhapörkölt és birkapörkölt
1.200 Ft/adag
20.00: CSOCSESZ a színpadon
Kísérő programok: Rácz Túrkevei Lajos gyümölcsszobrász
bemutatója, kézműves vásár, népi játszótér

ÁLLAMALAPÍTÁS ÜNNEPE
2018. augusztus 20.

11.00: Idős házaspárok köszöntése
14.00: Szentmise és kenyérszentelés a
Nagy Szent Teréz Plébániatemplomban

16.00: Fotókiállítás: A kenyér útja ( galéria )
16.00: Nyulambulam- zenés műsor gyerekeknek
17.00: Padlásmese Nagyéknál a
Harangos Néptáncegyüttes családi előadása
17.30: GM Tánciskola növendékei
18.00: Operett, kuplé, sanzon,a javából énekel
Balázs Csongor és Gábor Anita (a Békéscsabai
Jókai Színház színészei, táncosai )
19.00: Szent István napi városi ünnepség,
kitüntetések átadása - Ünnepi köszöntőt mond:
Zalai Mihály, a Békés Megyei Közgyűlés elnöke, Győri
István, Zenta község alpolgármestere, Dr. Ráduly István,
Uzon község polgármestere, Szabó Antal, Diószeg város
polgármestere, valamint Baráth Lajos, Csorvás város
polgármestere.
20.00: Csorvás Város Fúvószenekar és Majorette csoport
21.00: BON BON EGYÜTTES
22.00: Tűzijáték
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idősek köszöntése

Bánki-Horváth Bálintnét 95. születésnapja alkalmából otthonában köszönhette családja a közelmúltban, nem
hiányzott a torta és a virágcsokor sem.
Dr. Kerekesné dr. Mracskó Gyöngyi a város jegyzője, valamint Dohányos András
alpolgármester is kifejezte jókívánságait Marika néninek.
Szerkesztőségünk szintén boldog
születésnapot, jó egészséget kíván az
ünnepeltnek.

Török Jánosnét sokan köszöntötték
fel 90. születésnapján, a szociális otthonban. A családtagok, lakótársak és az intézmény dolgozói mellett az intézmény
vezetője, Maczák Istvánné, valamint
Csorvás polgármestere, Baráth Lajos, és
dr. Kerekesné dr. Mracskó Gyöngyi jegyző is gratulált az ünnepeltnek, s adott át
egy csokor virágot, oklevelet.
Isten éltesse Ica nénit, jó egészséget
kívánunk!

Megújult Csabaszabadi Község
szociális központjának külső tere

Csabaszabadi Község Önkormányzata TOP-4.2.1-15BS1-2016-00049 azonosító számú, „Csabaszabadi Szociális Intézményének Telekhatáron Belüli Külső Tér
Kialakítása” c. pályázati felhívás keretében 100%-os
támogatási intenzitású, vissza nem térítendő támogatásban részesült.
A megítélt támogatás összege 24.813.779.

A projekt keretén belül az Apácai út 2. (hrsz:098/9). szám
alatti szociális központ épületén kívüli külső terek, így egy
pihenőterasz, mozgásukban korlátozottaknak is megfelelő
járdák és zöldterület kialakítása történt meg.
A fejlesztés révén egy zöldterülettel körülvett filagória
mellett a külterületi ingatlan használóinak védelméül is
szolgáló kerítés kialakítása, illetve ezzel egy időben kapuk
cseréje történt meg. A bejárati részen elkészült a kerítés,
mely tartalmazza a személybejáró ajtót és egy nagykaput.
Az utcai részen ez 2 méter magas kerítés rendszerrel folytatódik. A belső kerítések is felújításra kerültek, oda beton
kerítésoszlop és drótháló került. Az új, burkolt út az épület

Elismerések a
polgárőrök napján
Mintegy ezerötszáz önkéntes bűnmegelőző és családtagja, köztük a
csorvásiak delegációja látogatott el
Kétegyházára, a XVIII. Békés Megyei
Polgárőr Napra.
Remek hangulat és kellemes idő jellemezte a július 21-ei rendezvényt, melyen találkozhattak a megye polgárőrei,
azok az emberek, akik szabadidejében,
önként őrködnek a lakosok biztonsága
és a rend felett.
Településünkről húszan érkeztek a
megyei napra, melyen a rendvédelmi
szervek bemutatókat tartottak, s emellett elismerések is átadtak.
Csorvás Város Önkormányzata részéről Dohányos András alpogármester
mondott köszönetet és adott át
Benyovszki Lászlónak és Sznopek
Györgynek, valamint Békés megye rendőr-főkapitánya Szent György emlékérmet
adományozott Süle Istvánnak, elismerve sok évtizedes munkáját - részletezte
a csorvási polgárőrség képviseletében
Makszi József.
A csorvási csoport benevezett a főzőversenyre is, melyen Benyovszki László
vezetésével, Könyves János hathatós
közreműködésével első helyezést értek
el, köszönjük a finom ebédet – zárta
Makszi József.

kiszolgálására szolgál és felváltja az eddigi szórt burkolatot.
Az út kezdete a meglévő utcai beton útburkolathoz, illetve a
belső udvarban lévő térburkolathoz csatlakozik.

A fejlesztés révén a község szociális központja funkcionálisabb, biztonságosabb és korszerűbb formában tudja
szolgálni a lakosságot.

A projekt azonosító száma: TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00049
A kedvezményezett neve: Csabaszabadi Község Önkormányzata
A támogatás összege: 24.813.779.- HUF
A támogatás aránya: 100 % vissza nem térítendő támogatás
A projekt tervezett befejezése: 2018.05.31.

A projekt európai uniós támogatás segítségével, a
Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.
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Nem csak fogják, főzik is

Mozgalmas a helyi
horgászok nyara

Nem unatkoznak az idei szezonban
sem a Csorvási Horgász Egyesület
tagjai - versengenek a vízparton és a
bogrács mellett, és a gyermekeket is
horgászatra buzdítják. Az elmúlt időszak eseményeit összegeztük.
Izgalmas csapatverseny
Májusban csapatversenyt rendeztek,
az egyesület elnöke, Zsiga Iván szerint a
7. éve megrendezett, kizárólag az egyesületi tagoknak szóló csapatverseny a
legnépszerűbb az egyesületi rendezvények sorában. Idén 20 csapat jelentkezett a 25 órás versenyre, s ez rekordnak
mondható, az 53 főt jegyző (2 és 3 fős
csapatok) mezőnyben pedig három
horgászhölgy is megmérettetett. A megmérettetés jól sikerült, noha nem indult
zökkenőmentesen, kiderült ugyanis,
hogy adminisztrációs hiba következtében egy időpontra két egyesületet regisztrált a megyei szövetségnél. Így a
versenyt megelőző napon új helyszínt
kellett keresni Gyoma térségében, ebben Nemes Attila, a KHESZ ügyvezetője
segített. Végül (a Békésszentandrásisirató helyett) a Félhalmi holtág 5-ös
szakaszán rendezték meg a versenyt.
Másnap hajnalban indulhatott a verseny, melynek az éjszaka sem vetett véget: a csapatok alvás nélkül a halfogásra
koncentráltak.
Voltak kimagasló mennyiségű fogások, ami szoros eredményt hozott a
végelszámolásnál. A korábbi évek bajnokcsapatai állhattak fel a dobogóra, de
címvédés nem volt.

Eredmények: 1. HAL-ÁSZOK (Fesető
Zoltán, László József, Makai Zsolt)
38062 pont; 2. HARCSA CSAPAT (Szabó
Ferenc, Szluka Andrásné, Kulcsár István) 27000 pont; 3. MESTERHÁRMAS
(Szabó Gábor, Szluka András, Zleovszki
János) 26039 pont.
Különdíj: László József, 2800 gramm
súlyú tőponttyal. A legnagyobb halat
kifogó különdíjas jutalma egy területi
engedély a 2019-es évre a KHESZ jóvoltából.
A jó hangulatú versenyt az ebéd tette teljessé: a Benyovszki Róbert, Szuda
Mihály szakácspáros marhalábszárból
készített pazar bográcsos pörköltet.

Fesető Zoltán, László József és Makai Zsolt, a májusi verseny győztes csapatának tagjai
Egyesület gazdasági felelőse adott át.
Gyermeknapi horgászverseny
A vadásztársaságnak köszönhetően
Az idén jubileumi versenynek örülhet- az idén is vadhúsból készült babgulyást
tek a csorvási és környékbeli gyerekek a fogyaszthattak el a gyerekek és kísérőik.
Forrás tó partján, május végén: a 10. al- A mesterpáros ismét kitett magáért, kökalommal megrendezett Gyermeknapi szönet így sok-sok év után is Benyovszki
horgászversenyen 35 gyermek indult, Peti bácsinak és Raczkó Mici bácsinak.
két korosztályban, köztük tíz leány. Kez- Tíz éve, hogy különböző rendezvényekdésként Vidó Ferenc magyar válogatott, kel próbáljuk a gyerekeket kicsalni a
sokszoros magyar bajnok, világbajnoki vízparta, a természetbe. A cél termécsapat ezüstérmes horgász (feeder kate- szetesen nem a versenyeztetés, hanem
gória) tartott bemutatót, aki nagy öröm- az egészséges életmódra, a természet
mel vállalta a felkérést és számos fortélyt tiszteletére való nevelés. Úgy gondoljuk,
megosztott az érdeklődőkkel. A 2,5 órás hogy jó úton járunk - emelte ki a Csorvási
versenyen voltak akik az apraját, voltak Horgász Egyesület vezetősége nevében
akik a nagyját választották célhaluknak Zsiga Iván elnök.
- sikerült fogni ebből is, abból is. Kevés
Támogatók: Csorvási Gazdák Zrt.,
haltartó maradt szárazon a verseny vé- Csorvás Város Önkormányzata, Csorvási
gére, ami az alábbiak szerint alakult.
Gazdák Horgász Egyesület – Béres József
I. kategória: 1. Barna Réka 735 pont- elnök, Csorvási Vadásztársaság – Fábián
tal; 2. Stégermajer Máté 593 p; 3. Lovas István elnök, Csorvási Horgász Egyesület,
Olivér 551 p; 4. Szabó Csanád 280 p; 5. Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége–
Sznopek Benedek 251 p
Nemes Attila ügyvezető, Csorvás Pékség KFT.
II. kategória: 1. Kiss Balázs 7851 – Kiss Gábor ügyvezető, Rózsa Pizzéria,
pont. (1 db amur!), 2. Zsiga Zsanna 4311 Makai Zsolt és Makainé László Ágnes válp; 3. Gergely Mihály 3361 p; 4. Weigert lalkozók, Kiss János tófelügyelő
Zsolt 647 p; 5. Varga Szabina 357 p.

Míg a kisebbeknél kárász, vörösszárnyú
keszeg, naphal, sügér, törpeharcsa került
a horgokra, addig a nagyobb korosztályban már a pontyok és amur döntötte el a
helyezések sorrendjét. Kiemelkedő fogás
még a felnőttek körében is a Kiss Balázs
akasztotta és merítőhálóba terelt amur,
ami nem kevesebb, mint 7850 grammot
nyomott. A közel 8 kilogrammos torpedó egyben a mezőny különdíját is kiérdemelte, mint a legnagyobb kifogott hal
a verseny során. Korosztályonként az
első 5-5 versenyző lett díjaza. Az eredményhirdetésen értékes horgászcikkeket vehettek át a díjazottak, melyeket
Baráth Lajos polgármester, Kelemen
Mihály a Csorvási gazdák Zrt. elnöke és
Benyovszki Ágnes a Csorvási Horgász

Nincs pihenés
Augusztus első hétvégéje a Forrás tavon találta az egyesület két csapatát, a
III. Forrás Tavi Csapatversenyen mérték
össze tudásukat a horgászok. Augusztus
19-én a városi rendezvény főzőversenyén pedig a bogrács mellé állnak, hogy
megmutassák: a halfogás mellett értenek az ízletes halételek készítéséhez is,
s ez bizony csapatépítésnek sem utolsó
versengés lesz (egyesületi tagok jelentkezhetnek a vezetőségnél). Maradva a
fakanálnál, az egyesület benevezett az
augusztus 25-ei, gyomaendrődi Nemzetközi Halfőző Versenyre, idén először. A
20 éves múlttal bíró horgászvigadalmon
nem csak egyesületüket, hanem Csorvást
is képviselik horgászaink.
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Táborozók
Élményekkel teli nyarat tudhatnak
maguk mögött városunk fiataljai, akik
egy-egy táborban töltöttek néhány
napot, és tettek szert új ismeretekre,
barátságokra. Rövid beszámolók a táborokról, de nem mindről hiszen volt
még foci-, úszó- és olvasótábor is, széles volt tehát a választék.
Alkottak
A művelődési ház szervezésében júliusban ismét kézműves táborban próbálhatták ki a vállalkozó kedvű gyerekek
kézügyességüket, kreativitásukat. Idén
15-en jelentkeztek, a legfiatalabb 5 éves,
a legidősebb 15 éves volt. Több kézműves technikát próbálhattak ki a gyerekek,
megtanulhatták például az üvegfestést, az
üvegdíszítést, gyöngyfűzést, szalvéta technikát, fonást, a quilling módszert és a többi. A tábor záró részeként a kis kézművesek saját alkotásaikból készült kiállítással
várták a hozzátartozókat, érdeklődőket
- sorolta Neller Tiborné táborvezető.
Biblia és foci
Július első hetében a Csorvási Református Egyházközség tábort szervezett az
Eszter tanyán 28 gyermek részvételével. A
téma adott volt: az éppen akkor zajló foci
világbajnokság, ezt a bibliai történetekhez
tudtuk igazítani. Téma volt például Gedeon
elhívása (Bír 6,11-32) Téma: Állj be te is Is-

ten csapatába!; Mária és Márta (Lk 10: 3842) Téma: Oszd be jól az erődet! A gyerekek
számára életközelivé vált a bibliai történetek mondanivalója, amit alkalmaztak is,
hiszen a hét folyamán csapatokban versenyeztek, és így gyűjtötték a pontjaikat. Kézműves foglalkozások, játék, ének, versengés színesítette napjainkat. A programokat
a gyülekezet felnőtt tagjai vezettek.
Élményekkel telve
Közel 30 gyerek vett részt a katolikus
hittantáborban, amelyet júniusban tartottak. A gazdag programok élményekben
bővelkedő öt napot biztosítottak az apróságoknak. A Nagy Szent Teréz Plébánia
honlapján közzétett fotók alapján látható,
hogy mind szellemi, mind fizikai téren
kihívásokat jelentettek az összeállított

feladatok. A mosolygós arcok látványából pedig arra lehet következtetni, hogy a
résztvevők jól érezték magukat. A szervezők köszönik mindenki segítségét!

Balatonparton
Balatonlelle adott otthon a kézilabdás
tábornak, amin Bánföldi Anna Napsugár
is részt vett. - Az idő lehetett volna jobb,
de már az első napon belementünk a Balatonba. Voltunk Szigetváron, Badacsonyban a kilátónál, szerintem nagyon szép helyek, nem olyan, amihez az alföldi lányok
szoktak. Nem csak lazsáltunk, mert volt
csapatedzés is, amit a mi csapatunk nyert
meg! Remélem, hogy jövőre is mehetek, az
egész éves kézilabdázás után jó volt ez a
néhány nap és meg is érdemeltük - zárta
Anna. Képünkön a kézilabda táborozók.

Anyakönyvi hírek
Megérkeztek:
Tóth Csaba és Izsó Alexandra fia
- Benett
Sinkó Márk és Sárközi Petra fia
- Márk Marcell
Grexa János és Kupeczik Bettina fia
- János

Házasságot kötöttek:
Maczák Máté Tibor és Csjáki Katalin
Jakobecz Norbert és Kupeczik Diána
Eltávoztak közülünk:
Kovács István ( 68 év)
Gécs Jánosné (86 év)
Pálvölgyi József (62 év)

Véradás:

szeptember 7-én 8 órától 11.30-ig
Ortopédiai szakrendelés:
október 4-én 15 órától 17-ig
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