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Pályázati forrásból

Felújított közintézmények, új kerékpárút avatása

Az elmúlt időszakban számos fejlesztés valósult meg Csorváson a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program (TOP) keretében elnyert 750
millió forintos uniós pályázati forrásból. A projektek ünnepélyes átadására július első szombatján került sor.
Csorvásiak és gerendásiak által régóta
felmerült igényt elégít ki a munkába járást megkönnyítő 5980 méter hosszú kerékpárút, melyet egy közös minitúra keretében avattak fel július 6-án. Kis menet
indult a szomszédos Gerendásra, s egy
létszámában megduzzadt csoport – élén
Herczeg Tamás országgyűlési képviselővel – érkezett vissza Csorvásra.
A sikeres pályázatoknak köszönhetően
a város három közintézménye, a polgármesteri hivatal épülete, az óvoda és bölcsőde két épülete és az Egyesített Szociális Intézmény is energetikai felújításon
esett át. Visszaköltözhetett az Egészségügyi Centrumba a védőnői szolgálat,
ahol 171 négyzetméteres épületrészt
alakítottak ki.
Az átadó ünnepségen Baráth Lajos
polgármester elmondta, hogy 2014
őszén egy új, fiatal képviselő-testület
állt össze, amely arról álmodozott, hogy
az uniós forrásokból Csorvás is hasznot
húzzon. Az eltervezett fejlesztésekben a
projektmenedzsment, Vantara Gyula, és
Herczeg Tamás képviselők és sokan mások is segítséget nyújtottak.
– Eljutottunk odáig, hogy a létesítményeket együtt átadhattuk. Nagy
örömömre szolgál, hogy számos, a
csorvásiak érdekeit szolgáló, a szolgáltatások színvonalát emelő, a fenntartás
költségeit csökkentő beruházást valósítottunk meg - mondta a városvezető.
Herczeg Tamás kiemelte, hogy olyan

Fotók: Szente Károly

fejlesztések történtek a városban, az
egészségügy, a gyermekeket érintő fejlesztésekkel, amelyek a településen tarthatják az embereket.
Bálint Kornél, a Békés Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinetjének vezetője hangsúlyozta, hogy
a fejlesztéseknek köszönhetően javul a
szolgáltatások színvonala és a dolgozók
is komfortosabb helyen végezhetik a
munkájukat.

Oklevéllel ismerték el a projektekben
végzett kiváló munkájáért Beleznai
Róbertet, a projektmenedzsment szakmai irányítóját, Dajka Sándor, Forrás
Zsuzsanna és Stranszki Mihály projektmenedzsereket, Tóth Gábor, Gelegonya
József, Krausz József műszaki ellenőröket, Emhő Mihály, Eitel László, Varga
István és Medovarszki Péter, Várady
Tibor tervezőket, valamint Kovács Jánost
szakmai munkájáért, Karakas Józsefet
és Ecker Zoltánt a kivitelezési munkák irányításáért. Ezután Herczeg
Tamás, Bálint Kornél és
Baráth Lajos átvágták a
szalagot.
A művelődési ház előtt
felállított színpadon az
Alma együttes szórakoztatta a csorvásiakat, a
tombolasorsoláson értékes tárgyak találtak gazdára.
(G.P./BEOL.hu)
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A településkép védelme 2.
(Folytatjuk a rendelet előző lapszámunkban elkezdett ismertetését)

A rendelet alkalmazásában egyik
legfontosabb, és új elem a településképi bejelentési és kötelezési eljárás.
A településképi bejelentési eljárás a
bejelentő kérelmére indul. A kérelmet
a polgármesterhez az országos követelményekben meghatározott tartalommal
és formában kell benyújtani. A kérelem
a polgármesteri hivatal 5. számú irodájában kérhető, vagy elektronikus formában
letölthető www.csorvas.hu honlapról
az előzőekben megadott útvonalon. Ez
az eljárás nem tévesztendő össze az építéshatósági eljárással, amelyet Csorvás
tekintetében a békéscsabai székhelyű
építésügyi vagy építésfelügyeleti hatóság folytat le.
Településképi bejelentési eljárást kell
lefolytatni az alábbi tevékenységek esetén,
amennyiben közterület felé néző, vagy onnan látható elhelyezéssel készül el:
- Meglévő építmény utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje, a
homlokzatfelület színezése, a homlokzat
felületképzésének megváltoztatása;
- Új, önálló (homlokzati falhoz rögzített

vagy szabadon álló) égéstermék-elvezető kémény építése melynek magassága a
6,0 m-t nem haladja meg;
- Az épület utcai homlokzatához illesztett előtető, védőtető, ernyőszerkezet
építése településképi szempontból meghatározó területen, ha ehhez az épület
tartószerkezetét nem kell megváltoztatni, átalakítani, megbontani, kicserélni,
megerősíteni vagy újjáépíteni;
- Épület vagy az abban található önálló
rendeltetési egységek rendeltetésének
megváltoztatása;
- Kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése, melynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 20,0 m2 alapterületet;
- Nem emberi tartózkodásra szolgáló
építmény közterületi határvonalon, vagy
attól 10 méteren belüli építése, bővítése,
melynek mérete az építési tevékenység
után sem haladja meg a nettó 100 m3 térfogatot és 4,5 m gerincmagasságot;
- Önálló reklámtartó építmény építése, meglévő felújítása, helyreállítása,
átalakítása, korszerűsítése, bővítése,

Gépszemléről, villámvédelemről
tűzoltók évértékelője

A nyári betakarítási munkák meglehetősen nagy igénybevételt jelentenek a
mezőgazdaságban dolgozóknak, emellett igen tűzveszélyesek is. Ezért fontos
a körültekintő felkészülés, a betakarítási munkálatokban részt vevő erőgépek tűzvédelme, a szabályok ismerete,
betartása. A felkészülésben a helyi és
a gerendási gazdáknak évről évre segít
Csorvás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete – a munkagépek idei, június eleji szemléjén közel 40 gép vett részt. A
szemle során amellett, hogy átbeszélik
a biztonsági előírásokat, szabályokat,
ellenőrzik a gépek műszaki állapotát is.
A gépszemle eredményéről, illetve
az önkéntes tűzoltók idei évi munkájáról legutóbbi testületi ülésén tájékozódhatott Csorvás képviselő-testülete.
Az egyesület beszámolójából kiderült,
hogy idén is lehetőségeikhez mérten segítették a hivatásosok munkáját, részt
vállaltak rendezvények biztosításában
és a gyerekeknek is lehetőségük volt

megismerkedni a tűzoltóautóval többek
között a gyermeknapon.
A júniusi testületi ülésen az Orosházi
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság vezetője is beszámolt a tavalyi évről. Bohák
János tű. alezredes elmondta, tavaly
349 esetben kellett az tűzoltóságnak riasztást végrehajtani, ebből 160 esetben
műszaki mentéshez kellett vonulni, 92
esetben tűzesethez (a többi téves jelzés,
vagy segítségnyújtás). Csorváson tavaly
5 tűzesethez vonultak az orosházi tűzoltók, 4 műszaki mentésnél kellett helyt
állniuk, 3 esetben pedig téves jelzés
miatt riasztották őket. Idén háromszor
csapott villám csorvási ingatlanba, ezzel kapcsolatban városvezetői kérdésre
az alezredes azt mondta el, hogy nem jó
gyakorlat levágni a fák tetejét, ugyanis
ha a ház közelében álló fa alacsonyabb
az épületnél, akkor a villám a házba
csap a fa helyett. Hozzátette: biztonságot csak a megfelelő villámvédelmi
rendszer kialakítása jelenthet.

megváltoztatása, melynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg
beépítésre nem szánt területen a 9,0 m
magasságot, beépítésre szánt területen a
4,5 m magasságot;
- Szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel
építése, elhelyezése, ha annak a talapzatával együtt mért magassága eléri az 1,5
métert, de nem haladja meg a 6,0 m-t;
- Növénytermesztésre szolgáló üvegház építése, bővítése, meglévő felújítása,
helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, megváltoztatása, melynek legmagasabb pontja az építési tevékenység után
sem haladja meg beépítésre nem szánt
területen a 9,0 m-t, beépítésre szánt területen a nettó 100,0 m2 alapterületet és
a 4,5 m-t;
- Közterületen nem építési engedélyköteles pavilon, vendéglátó ipari terasz
építése, elhelyezése;
- Közterülettel határos kerítés, és kerti
építmény (lábon álló kerti tető) építése,
meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése;
A polgármester településképi bejelentés tudomásul vételéről igazolást ad ki,
továbbá ellenőrzi a bejelentési kötelezettség teljesítését és a bejelentett tevékenység előírásoknak megfelelő végzését.

Hulladékszállítás

Július 26-án, pénteken szállítják el a
zöldhulladékot, augusztus 2-án szelektív hulladékszállítási nap, augusztus 30án pedig ismét zöldhulladék elszállítási
nap. A DAREH Bázis Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. ügyfélfogadási rendje Csorváson:
július 17., 31. ; augusztus 14., 28
szeptember 11., 25.
Szerdai napon, időpont: 9.30-tól 11.45-ig
Helyszíne: Rákóczi utca 17.
Tűzoltóság épületében
Ügyfélszolgálati időn kívül az alábbi
elérhetőségeken kereshető a cég:
Telefonon: +36/66/447-150
E-mail-ben: ugyfelszolgalat@grnkft.hu
Postai úton:
5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6.
Személyesen: 5600 Békéscsaba, Kinizsi
u. 4-6. (hétfő és szerda: 8:00-15:00 h,
csütörtök: 7:00-19:00 h)
A hulladékszállítási információkról és
ügyintézésről a www.dareh.hu oldalon
tájékozódhat.
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Határszemle – megkérdeztük a gazdákat

Közepes, vagy gyengébb lehet
Elkezdődött az aratás Csorvás határában, a gazdák a tavalyinál gyengébbnek látják az eredményt a gabonák esetében. Közepes, vagy annál
gyengébb lesz a búza, a repce is a közepes szintet mutatja. A megkérdezett gazdálkodók szép reményeket fűznek a kapásokhoz, ám az időjárás
szeszélyessége miatt erről korainak tartják nyilatkozni. Azt is mondják, az
időjárás szélsőségessége mellett is, aki tisztességesen megművelte a földjeit, az közepes termésre számíthat.

tésforgóban: repce, búza, napraforgó,
kukorica. Éppen a repce betakarítás folyik, hamarosan kezdődik a búzáé.
Úgy látjuk, közepes vagy annál kicsit
gyengébb repce lesz, 3 tonnás termés, a
búza közepes, 4-5 tonna hektáronként.
Időjárás tekintetében a tavalyinál is
extrémebb évet élünk, tavasztól kezdve. Mi megadunk mindet, amit annak a
növénynek adni kell, és akkor, amikor
adni kell: műtrágya, lombtrágya, gombaölő-szer, azért, hogy stabil termést várhassunk. És annak megfelelően várunk,
ahogy adunk, de most úgy néz ki, hogy
többet adunk, mint amennyit kapunk
– az időjárás miatt. Mert az a 15-20%
veszteség sok, ami terméskiesésben mutatkozik, és az a haszonból megy el.

Meggy a családi gazdaságból
Kevesebb, mint tavaly

Fotó: Kecskeméti Erika
Csorvási Gazdák, Kelemen Mihály,
az igazgatótanács elnöke:
– Befejeztük a repce betakarítását, 340
hektáron, 3 tonna hektáronkénti átlaggal. A kalászosoknál várhatóan gyengébb
lesz a termés, mint a tavalyi volt. Nem
bokrosodott eléggé a búza, későn jött
az eső, ami egyébként ha nem jött volna,
még rosszabb helyzetben lennénk. Zajlik
az árpa betakarítása, kétszázötven hektáron. Július második hetében elkezdődik a
búza betakarítása. Búzából mintegy 750
hektár van vetve a zrt. területein.
Az árpát jelenleg nagyon nyomott áron
lehetne eladni, 40-41 ezer forintos tonnánkénti árral, a búzát hasonlóan, 40-45
ezer forintos áron, reméljük, ez emelkedni fog. Előkötések nálunk nem jellemzőek, mert nem tudjuk, miből men�nyi terem. Az árpát saját előállításban
takarmányra akarjuk használni, a búzát
a későbbiekben értékesítjük.
A repce alapára most 106 ezer forint körül van, legkésőbb augusztusban szeretnénk értékesíteni, mert a
tárolóhelyére kerül a napraforgó.
Tökmagot és vetőmagborsót idén nem
vetettünk, mert a tavalyinak nagyon
gyenge volt a piaci pozíciója. Mákunkból
egy közepes termés várható, ami tulajdonképpen egy kisebb csodának is szá-

mít, hiszen az őszi mákunk nem kelt ki,
annak a helyére vetettük a tavaszit, ami
egész jó képet mutat.
Gelegonya József, Gelegonya-Farm
MG. Kft ügyvezetője

– Mintegy 700-800 hektáron gazdálkodunk, ennek kétharmada saját tulajdon, a többi bérlemény. Négy alapvető
kultúrájú növényt termesztünk: búza,
kukorica, repce, napraforgó. A betakarítást a repcében és a búzában megkezdtük, közepes termések várhatók. A búza
minősége gyenge, ill. fuzáriumosak és
megszorult szemek is találhatók az idáig
levágottakban.
A repce egyik táblájában volt egy 2030%-os jégkárunk is, szerencsére van
biztosításunk, bízunk benne, hogy az önrészen felül a biztosító majd fizet.
Értékesítésben állandó partnereink
vannak, a repcét a napraforgót már eladtuk, a búza egy része (70 ha) durumbúza,
ezt ún. védett áron tudjuk eladni. Ez biztonságot ad, mert sajnos a kenyérgabona
árának nagy mozgástere van.

Békési Ferenc
mezőgazdasági vállalkozó:
– A családi gazdaságban mintegy 600
hektáron gazdálkodunk, ún. négyes ve-

Békéscsaba felől érkezve Csorvásra,
az út bal oldalán közel egy hektáros területen termeszt meggyet a Júrás család, egyedüliként a településen szinte
önállóan. 16 évvel ezelőtt telepítették a
fákat, három féle meggyfával, a család
két generációjának több tagja is dolgozik benne.
Az értékesítésben fő partnerük a
Hunapfel, a termelők által létrehozott
szövetkezet is segít, ill. ahogy terjedt
a híre, a meggyes területén is sokan
vásároltak mind a csorvásiak, mind az
átutazók.
A növényápolás egy részét a Hunapfel
végzi, a gondozást, elhalt fák pótlását
pedig a család: Júrás Istvánné, fia és lánya, és azok családjai. A szedést is saját
erőből oldják meg, többen visszajárnak
szedni, családias a hangulat, diákok,
nyugdíjasok jelentkeznek a szüretre,
illetve sokan szabadságot vettek ki,
hogy kereset-kiegészítésként szedjék a
finom gyümölcsöt.
Mint megtudtuk, vége a szüretnek,
idén a termés kétharmada a tavalyinak. A virágzás szép volt, de a hűvös
időben a méhek nem tudtak porozni, a
hűvös esős időt a júniusi nagy forróság
követte, így hirtelen érett be a termés.
Ez a minőségen is meglátszott.
Mint megtudtuk Júrás Istvánnétól,
az idei időjárási viszonyok mellett már
azt is elégedettségre ad okot, hogy nem
lettek veszteségesek.
Hazánkban egyébként jelenleg több
mint 3400 termelő termeszt meggyet
mintegy 14 ezer hektáron, évente átlagosan 70 ezer tonna gyümölcsöt előállítva.
BIJ
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Jó szívvel, futással – az állatokért
Útlevél nélkül
Székelyországba

Az idei évben is Kutyafuttára hívta a diákokat, és minden állatbarát
csorvásit a helyi iskola. A jótékony céllal rendezett megmozdulásra kutya,
macska eledellel lehetett nevezni.
Az egész iskola megmozdult, sőt, ovisok is csatlakoztak az akcióhoz természetesen óvónőik kíséretében. Valamen�nyi futó biztonságáról a polgárőrök gondoskodtak. Ahogyan az előző években,
úgy idén is Csabai menhely gondozottjai
kapták a gyerekek, szülők által felajánlott
adományokat: 360 kg eledel gyűlt össze!
A jelentős mennyiségű adományt a

csorvási diákok vitték el a menhelyre, és
ott arra is lehetőségük volt, hogy megismerkedjenek a menhely egy részével, az
ott folyó munkával.
A Kutyafutta olyan közösségi élmény,
mely nem csupán az adakozás örömét
rejti magában, hanem egyúttal a felelős
állattartásra is felhívja a figyelmet.
A csabai állatvédők honlapja itt található: http://www.csabaiallatvedok.hu, a
közel 20 éves szervezet állatmentő munkája már egy hívással is támogatható: hívószám: 13600, kód 89.
Fotó: állatvédők

Június 29-én tartotta programzáró ünnepségét a Csorvási Gulyás Mihály Iskola aulájában az Edison Klub
Tehetségpont.
Az NTP-MTTD-18-0162 számú, Élmény
és tapasztalat 4 keréken című pályázat
pénzügyi hátterét az Emberi Erőforrás
Minisztérium biztosította az Emberi
Erőforrás Támogatáskezelő közreműködésével.
Kőszegi Ábel tehetséges diák gitárjátékával kezdődött az ünnepség, majd
Murvai József programfelelős ismertette
a pályázatot. A program természettudományos-műszaki részét Kecskés Beáta
tehetséggondozó tanárnővel közösen
valósították meg, a matematikai-logikai
kompetenciák fejlesztését Schriffert Béla
sakkoktató végezte, a csoport jó együttműködését Sebők Márta tanácsadó szakpszichológus személyiségfejlesztő foglalkozási biztosították.
A gyerekek beszámoltak élményeikről: az elektromos autó szeptemberben
megtartott teljesítménytesztjéről, kü-

lönböző fizikai kísérletekről, a Miskolci
Egyetemen tett kétnapos tanulmányi
kirándulásról, a 3D nyomtatásról és a
LEGO robot szereléséről. A rendezvényt
47 vendég tisztelte meg jelenlétével, ahol
a 3D nyomtató zümmögése biztosította
az alaphangot. Kiemelkedő mozzanat
volt az Edison Klub történetét felelevenítő „Vissza a jövőbe” című film bemutatása. Nagy taps jutalmazta az alkotók;
Szluka András forgatókönyvíró-rendező, Andrékó Patrik operatőr-szerkesztő
és Kukla Dorka Borbála sminkes kiváló
munkáját. Ezután a programfelelős köszönetet mondott az iskolavezetésnek,
Maczák Mária intézményvezető as�szonynak, Kovács Irén intézményvezető-helyettes asszonynak, Gombkötő Nelli
iskolatitkárnak a pályázat lebonyolításához nyújtott segítségért. Kelemen Mihály
úrnak, a Csorvási Gazdák Zrt. elnökének
az elektromos autó átalakításáért és
további sok más segítőnek is. A rendezvény kötetlen beszélgetéssel zárult szerény vendéglátás mellett.

Programzárás Edison módra

Május 29-én, korán reggel indultunk
a nagy útra: egy nyertes pályázatnak
(és készítőinek) köszönhetően 34
gyermek és négy pedagógus juthatott
el tanulmányi kirándulásra Erdélybe.
Úti célunk Székelyföld szívébe, Csíkrákosra vezetett. A kirándulás előtt néhány héttel a diákok már kaptak feladatokat, egy-egy városhoz, jeles emberhez
kapcsolódó információkat, érdekességeket gyűjtöttek.
Nagyszalontán elkanyarodtunk a nem
csonka Csonka torony és Arany János
emlékmúzeuma előtt, majd megpihentünk a Király-hágón. Nagyváradot
ugyan kikerültük, de a csucsai kastély
alatt elsuhantunk. Néhány óra utazás
után elénk tárult a Tordai-hasadék,
majd a megismerkedtünk a tordai sóbányával, végül megérkeztünk Torockóra,
itt volt az első szállásunk, felmentünk a
Székelykő lábához, ahol pazar látvány
tárult elénk. Másnap Segesvár történelmi központjával ismerkedtünk meg, innen a nagy mesemondó, Benedek Elek
lakóházához vitt tovább az utunk, ahol
az író dédunokája fogadta csapatunkat.
Csíksomlyón bementünk a kegytemplomba, a „madéfalvi veszedelem” emlékműve előtt pedig elhelyeztük az emlékezés koszorúját.
A harmadik napot Csíkrákoson töltöttük, a csíkrákosi és csorvási gyerekek
csoportokat alkotva együtt kutatták fel
a falu nevezetességeit, szokásait. Bejárták a falut keresztül-kasul, és közben
ismerkedtek egymással. A negyedik
nap meghódítottuk a Gyimeseket, csodálatos út vezetett az ezeréves határig,
Gyimesbükkre. Az ötödik napon, immár
hazafelé tartva Szejkefürdőn, áthaladva
a tizenöt székely kapu alatt, elhelyeztük a tisztelet koszorúját Orbán Balázs
síremlékénél. Farkaslakán megálltunk
Tamási Áron síremléke előtt. Korondon
pedig Józsa János fazekasműhelyébe
látogattunk el. Szép tájakon jártunk, élményekkel, tapasztalatokkal gazdagabban érkeztünk haza.
Kovács Irén
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Ballag már a vén a diák

Nevelőtestületi dicséretben részesült magatartása, szorgalma és kiemelkedő a tanulmányi eredménye alapján:
Hudák Dominika 7. a, Polyák Ilona 7. a,
Viczián Viola 7. b, Könyves Dániel 7. b,
Kelemen Petra 8. b, Szabó Máté 8. b.
Jutalomban részesült: Szabó Máté
8. b osztályos tanuló, aki kiemelkedően teljesített kémiából, biológiából, ez
utóbbiból több alkalommal ért el szép
helyezéseket versenyeken: a rangos
Hermann Ottó Kárpát-medencei biológia versenyen például megyei 1. helye-

zéssel az országos döntőbe jutott, ahol
a középmezőnyben végzett.
Labos Dóra 8. b osztályos tanuló, aki
általános iskolai tanulmányait kiemelkedően teljesítette, példamutató a magatartása, szorgalma, kulturális és közösségi eseményeknek aktív tagja volt.

Júniusban elbúcsúztak az általános iskolától a végzős nyolcadikosok, lezárult egy korszak, tanulmányaikat valamennyien középfokú
iskolában folytatják. A ballagási
A Csorvási Sportklub kiemelkedő sportünnepségen útravaló gondolatokkal
tevékenységért jutalomban részesítette
Kovács Irén igazgató látta el a diáLukács Vanessza 8.a, Orvos László 8.a,
kokat, akik közül nem egy dicséretMolnár Levente 8.b, Vozár Nimród 8.b.
ben, jutalomban részesült.
osztályos tanulókat.
Tavaly először adták át a Szilágyi
Menyhért-ösztöndíjat, a település néhai
polgármestere előtt tisztelgő, a tehetséggondozást segítő elismerést Szilágyi
Judit alapította édesapja emlékére, és ő
is adta át az idei díjazottaknak is.
Az 50 ezer forinttal járó ösztöndíjat
Kelemen Petra 8. b osztályos tanuló
kapta, aki az általános iskolai tanulmányait kiemelkedően teljesítette. Számos
tanulmányi és sportversenyen, kulturális eseményen vett részt szép eredmén�nyel. Tagja volt az irodalmi színpadnak
és az énekkarnak, több városi ünnepségen képviselte intézményünket. Valamint Szilágyi Dávid 8. a osztályos
tanuló kapta, aki nyolc éven keresztül
példamutató magatartásával és szorgalmával erősítette az osztály és az iskola
közösségét, segítette ötleteivel az Edison 8. a osztály: Balog Ottó, Bethlendy Bánk, Galló Alex Dániel, Gubicza Regina, Győző
Róbert Csaba, Kiss Dominik, Kovács Dániel Kristóf, Lévai Gábor, Lukács Renáta,
klub munkáját. Lelkes tagja a számíLukács Vanessza, Mihalik Evelin, Orvos László, Priskin Bernadett Etelka,
tógépes foglalkozásoknak, kimagasló
Szilágyi Dávid, Vereska Bertold, Zámbó Réka
eredménnyel vette az ECDL-vizsgákat,
egyéni pályázatával a Békés Megyei Számítástechnika Versenyen multimédia
kategóriában 2. helyezést ért el.

Díjátadón a Kreatív kuckó

A második éve működő Kreatív
kuckó szakkörünk ismét nyert egy
rajzpályázaton. Június 8-án reggel
izgatottan indultunk el Budapestre
13 gyermekkel. A „Mutass jó példát!”
országos gyermekpályázaton vettünk
részt, melyen pályázatunkkal elnyertük a „LEGJOBBAK A JÓK KÖZÖTT” kitüntető címet. A gyermekek az oklevél
mellett nagycsomag tárgyi jutalmat is
kaptak. A díjátadó után megvendégeltük őket a McDonald’s-ban, megköszönve egész éves munkájukat.
Sok vidámságot kívánunk minden
Kreatív kuckós gyermeknek a nyári
szünetben.
Neller Tiborné

8. b osztály: Bartos Gergő, Boros Balázs, Darida Péter István, Gál László Bence,
Hegyi Roland, Katona Patrícia Roberta, Kelemen Petra, Kovács Gábor,
Kovács Tamás, Kukla László, Labos Dóra, Laczi Dorina Andrea, László Dániel,
Molnár Levente, Nagy Patrik, Rácz Richárd Roland, Ruszin Bence, Szabó Máté,
Tóth Nikoletta, Vitális Regina Tünde, Vozár Nimród
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Szent Iván-éji varázslat

Június 22-én ismét Szent Iván-éji
lázban égtünk. Szeretet, vidámság és
jókedv jellemezte a velünk együtt mulatókat. Számtalan program várta az
érdeklődőket, így ezen a hosszú nyári
napon biztosan nem érte meg senkinek
se otthon maradni.
Az Alapfokú Művészeti Iskola kamaraegyüttesei Debreczeni István és Debreczeni
Márk tanár urak vezényletével színvonalas toronyzenével csalogatták rendezvényünkre a vendégeket, igen szép számmal.
Aztán Nagy Jonathan illúzionista furfangos
produkcióval varázsolta el a közönséget,
majd táncra perdülhettünk a Wolfband
Amadeus zenéjére. A budapesti Pódium
Színház izgalmas időutazásra vitt a zene
világába, megelevenítve többek között Liza
Minellit, Marilyn Monroet, Psota Irént. A
Szilver Táncsport Egyesület tehetséges

fiataljai standard és latin-amerikai táncokat mutattak be. A fellépők sorát Tierra
Jimmy tűzzsonglőr zárta, parádés, merész
tűzshowt varázsolva elénk.
Az est befejezéseként többen átugrották a
Szent Iván-éji tüzet, a néphagyományok szerint egészséget, szerelmet hozva ezzel életükbe. Szélné Pogonyi Éva csodás frizurákat
varázsolt, Mansa Emeséhez hennafestésre
álltak sorba igen sokan, Béres Judit pedig
addig festette a kis arcokra a pillangókat, virágokat, amíg be nem sötétedett. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai kézműves foglalkozásokat tartottak. Köszönjük Kovács-Rohoska Györgyné Gabikának és Forgó Lajosnak a gyönyörű díszletet
és kedves közönségünknek, hogy ilyen szép
számmal megjelentek, és velünk együtt mulattak. Jövőre újra találkozunk!
Dani Anita

Pünkösdre időzítve a katolikus templomban csengő énekszóra gyűltek össze az
érdeklődők két napon is. Az országos hírű énekesnő, Szekeres Adrien adott teltházas
koncertet június 10-én. Nagyszerű zenei élményben volt része azoknak, akik az ingyenes rendezvény részesei voltak.
Szeretet, béke és összetartozás, így írhatom le a csorvási koncertemet, csodálatos
volt a közönség, különleges a helyszín – mondta el lapunknak a művésznő.
Az előző nap a kóruséneklésé volt a főszerep, szintén szép számú közönség előtt.
Fellépett a jászberényi Palotásy János Vegyeskar, az Orosházi Evangélikus Egyházközség Vivit Kórusa, az orosházi Székács József Evangélikus Iskola Kicsinyek Kórusa és a

szervező csorvási Művészeti Iskola Kórusa, Kóti Ágnes vezetésével.

Szűrésekkel az egészségért

Ma Magyarországon a daganatos megbetegedések miatti halálozás a második leggyakoribb halálok. Ezen belül az
emlőrák a nők leggyakoribb daganatos betegsége, évente
mintegy 7500 új megbetegedés, és mintegy 2800 halálozás
fordul elő. Méhnyak rák évente 1000 új esettel fordul elő hazánkban, a megbetegedés miatti halálozás pedig meghaladja
az évi 400 főt.
A Népegészségügyi Program keretében a hölgyek emlőszűrésre és méhnyak szűrésre kapnak meghatározott időnként
meghívólevelet, a következő hetekben a csorvási nőket is
értesítik. Emlőszűrésre kétévente a 45-65 éves korcsoportba
tartozók, méhnyak szűrésre háromévente a 25-65 éves kor-

Egészségünkre
Fogápolásról dióhéjban…
Fogainkra egy egész életen át
szükségünk van. A szép, ápolt fogsor
önbizalmat ad, elősegíti a táplálék
megfelelő aprítását, így könnyíti az
emésztőrendszerünk működését.
Az érthető beszéd kialakulásában is
nélkülözhetetlen.
A csontok, így a fogazat fejlődéséhez
elengedhetetlen a tejtermékek, húsok
fogyasztása. Édesség, üdítő, péksütemény a sok szénhidrátbevitel miatt
nem egészséges, elősegíti a fogaink
romlását. A gyermekkorban lealapozott
gondos, rendszeres fogmosás elkísér
bennünket időskorunkig, berögződött
szokássá válik, hiányában már nem is
érezzük komfortosan magunkat.
A gyermekek szájápolását csecsemőkortól kell megkezdeni, nedves gézzel
áttörölve a szájüreget. Kétéves kortól
már gyerekfogkefét lehet adni a kezükbe, hogy próbálkozzanak. Mihelyt öblíteni is megtanulnak, borsónyi gyermekfogkrémmel is moshatnak fogat.
8-10 éves korukig fontos, hogy a szülő
ellenőrizze, segítse a fogtisztítást. Rágjon sokat a gyermek, használja a fogait,
így fejlődik az állcsontja is.
Hasznos tanácsok: évente egyszer
fogászati szűrővizsgálat; napi kétszeri fogmosás minden életkorban ajánlott; 2-3 perc szükséges ahhoz, hogy
az összes fogunkat alaposan meg tudjuk tisztítani; lefekvés előtti szájápolást követően már csak vizet szabad
fogyasztani.
Pacsikáné Andó Krisztina
fogászati asszisztens,
dentálhigiénikus

csoportba tartozók. Emlőszűrésre a meghívólevélben pontosan megírják, hogy hová és mikor várják a szűrendő hölgyet,
időpont módosításra is van lehetőség. Méhnyak szűrésre a
meghívólevél megadott szakrendelőket lehet felkeresni, időpont egyeztetés szükséges. A meghívólevelet mindenki vigye
magával. Fontos, hogy az esetleges betegségre időben fény
derüljön, mert annál hatékonyabban gyógyítható. Forduljon
orvoshoz, ha az emlőben csomót tapint. Az emlőrák többnyire
fájdalmatlan, ez megtévesztő, emiatt a nők sokszor csak hónapokkal, évekkel a csomó észlelése után fordulnak orvoshoz.
A méhnyak szűrése hazánkban megoldott, de sajnos a nők tekintélyes hányada nem él e lehetőséggel, és ezzel kockáztatja
az életét.
Tegyen az egészségéért, vegyen részt az ingyenes szűréseken!
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Gyomaendrődön
rúgták a bőrt
A Csorvási Sport Klub elnöksége
hagyományos szezonzáró táborozását ebben az évben Gyomaendrődön
rendezte meg az utánpótláskorú
labdarúgó játékosainak.
A Bozsik-programban résztvevők
közül 24 gyermek, döntően a 11 és a 13
éves csapatunk tagjai edzőik – Zsiga
Iván és Melich Viktor – vezetésével töltötték el élménydúsan a vakáció kezdő
napjait június 18-tól 21-ig az Ifjúsági
és Sporttáborban. A pályázati terv
célkitűzései sikeresen megvalósultak
szakmai téren a szomszédos labdarúgó pályákon megtartott edzésekkel,
majd zárásként a helyi bozsikos csapatokkal lejátszott mérkőzéseken.
A közösségépítés terén pedig ismerkedtünk a város nevezetességeivel,
minden nap strandoltunk, néhányan
horgásztak és természetesen akadályversenyt is rendeztünk. Összegzésként
elmondhatjuk, hogy az előző években

Pihenőt tart a csapat egy része
négy alkalommal a Csorváson, napközis jelleggel megrendezett táborozások után ez a folytatás – a szúnyoginvázió ellenére – még több motivációt
ad a jövőt illetően. A gyerekek TAO-s
pályázati forrásnak köszönhetően ingyenes táborozhattak.

Kézilabda tábor

A csorvási kézilabdások több korcsoportja, mintegy 30 sportoló áll a közös
fotón Kovács „Koko” István ökölvívó olimpiai, világ- és Európa-bajnok társaságában. Az időpont: 2019. június 29-e. A helyszín: Balatonboglár, ahol a csorvási
fiatalok immár hagyományosan ezekben a napokban kézitáborban vettek részt.
Olimpiai bajnokunk pedig a Balaton-átúszást teljesítette, és élménybeszámolót
is tartott az érdeklődőknek.

Segítőink voltak: ifj. Melich Viktor,
Kiss Dániel és az öregfiúk korosztályból Bencsik János, Evanics István, valamint Seres Péter elnök.
Köszönjük továbbá a szülők támogatását is.
A szervezők

Süssünk!
Találkozóra hívjuk a csorvási
pogácsákat és készítőiket. Süssön
saját receptje szerint pogácsát, és
egy kis kosárkával hozzon el belőle augusztus 19-én, 15 órára a
művelődési házhoz! Járuljon hozzá
Csorvás nevezetességének, védett
növényének, a hérics virág formájának kirakásához!
Hozza el receptjét is az Ön kézírásával vagy bármilyen más formában elkészítve. A receptek sorsoláson vesznek részt, a szerencsések jutalomban
részesülnek. Hozza el büszkeségét Ön
is, tegye le saját pogácsáját a közös
asztalra! Nevezheti szorgos kezű gyermekét, unokáját is.
Előzetesen nevezni a művelődési
házban lehet személyesen, vagy az
alábbi telefonszámokon: 06-30-8583852 (Neller Tiborné), vagy 06-30851-85-08 (Vereskáné Salla Valéria)
és a helyszínen. A színpadi műsort, a
limonádét, az emléktárgyat és a közös
fotózkodást mi biztosítjuk.
Szeretettel várjuk a nevezőket és az
érdeklődőket!
A szervezők
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Programajánló
Államalapítás ünnepe
Augusztus 19-e: bográcsos ételek versenye, pogácsa találkozó, 19 órától fellép Bunyós Pityu, majd lézershow, zenél
a Karaván együttes
Augusztus 20-a: államalapítás ünnepe
kenyérszenteléssel, fotókiállítással, fellép a városi fúvószenekar és majorette
csoport, majd zenél az Apostol. Végül
tűzijáték.
(Részletes program következő lapszámunkban)

Nyár a csorvási határban

Olvasóink leveleit, észrevételeit
várjuk a csorvasihirado@gmail.com
e-mail címen.
Szerkesztőség

Fotó: Kecskeméti Erika

Negyed százada mentőzik

Elismerték a csorvási mentőst
szerű munkája miatt. Mindig elérhető
és munkára kész, az állomásvezetőnek
fontos támasza – így méltatta Köteles
Jánost a mentőállomás vezetője.
Köteles János Gyomaendrődön és
Békéscsabán kezdte meg szolgálatát,
Orosházára 1994-ben került és azóta is
az Orosházi Mentőállomás megbecsült
tagja. Az Év mentőse címet meglepődve fogadta:
– Köszönettel fogadtam az elismerést, igyekszem meghálálni és megszolgálni, ahogy eddig is tettem.

Központi Orvosi Ügyelet
Orosháza, Könd utca 59.
Telefon: 68/411-200

Fotó: OrosCafe/Rosta Tibor

Az Orosházi Mentőállomás kollektívájának oszlopos tagja, mentősként 25 éve szolgálja a térségben
élőket, nem mellesleg tősgyökeres
csorvási, nem egy földijének nyújtott már segítő kezet. A negyed százados jubileum apropóján az idei
orosházi Kéklámpás Napon ő kapta
az Év mentőse elismerést.

Köteles János 25 éve ugyanazzal a
munkabírással és lelkesedéssel végzi
szolgálatait, mint az első napokban.
Folyamatosan képezve magát jutott
el 1991 nyarától oda, hogy az idén 20
éve kiteljesedett és 24 órás folyamatos
esetkocsi szolgálat oszlopos tagjává
vált. Minden orvos és mentőtiszt szeret vele vonulni precíz, gyors és szak-

Rendelés hétköznapokon 16 órától
másnap reggel 8 óráig; hétvégén, illetve munkaszüneti napokon egész nap.

Anyakönyvi hírek

Megérkezett
Sajti Mihály és Raczkó Andrea fia
- Mihály Noel
Eltávozott közülünk
Nagy István József (76 év)
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