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Negyed évszázada Csorváson

Amatőr rádiósok találkozója

Belépéskor hívójel először és csak
aztán a név – nem lepődik meg ezen
senki, aki a rádióamatőrök csorvási
találkozójára érkezik. Minden év tavaszán a helyi művelődési házban
gyűlnek össze a technika szerelmesei,
a vidéki találkozók sorában a csorvási
az első, és ahogyan lenni szokott, most
is igen szép számmal, mintegy 140-en
érkeztek városunkba a rádióamatőrök az ország minden részéből, sőt, a
határon túlról is.
A rendezvény kiváló lehetőség a személyes találkozásra, és – mivel minden
amatőr rádiós hozza a technikáját, eszközeit, alkatrészeit –, a csereberélésre is.
Az idei, áprilisi találkozó különlegessége abban rejlett, hogy ez volt a huszonötödik! Negyed évszázaddal ezelőtt
Szente Károly szervezte meg az amatőr
rádiósok első csorvási találkozóját, és
azóta is huszonöt éve minden tavasszal
hívja e szép hobbi kedvelőit.
Szente Károlyról tudni kell, hogy a
technika szeretete, a műszaki érdeklődés
végigkíséri az életét, társul ehhez a tenni
akarás, így aztán nála alkalmasabb embert találni sem lehetett volna a találkozók megszervezésére. Erre Baráth Lajos

Fotó: Szente Károly
Az utánpótlás kérdéséről is szó esett a találkozón

polgármester is rámutatott köszöntő beszédében. Kiemelte, Csorvásnak szerencséje van Karcsi bácsival, hiszen rendre
életre hívja ezt a rendezvényt, emellett
pedig mindig lehet rá számítani a városi
rendezvények fotózásában is. – Jó szívvel állunk a rádióamatőrök találkozója
mellé – fogalmazott a városvezető, aki
azt is elismerte, kevés műszaki érzékkel
bír, éppen ezért lenyűgözi a technika, de

még inkább a tudás, melynek a rádiósok
a birtokában vannak.
A jó hangulatú eseményre ezúttal is
ingyen biztosította a termet a művelődési ház, a rádiózás kedvelői pedig abban a reményben indultak haza, hogy
Szente Károly hívójelét hallva még legalább további 25 évig találkozhatnak a
tavaszonként Csorváson..

Kiss-Antal István ösztöndíj

Új kezdeményezésként pályázati felhívást tesz közzé a
Csorvásiak Baráti Társasága, azzal a céllal, hogy a Csorváson
lakóhellyel rendelkező (alap-, közép-, vagy felsőfokú oktatási
intézményben tanuló) fiatalokat tanulmányaik folytatására ösztönözze. Feltétel, hogy a jelölt szakmai érdeklődési,
kutatási területe a mezőgazdaság, a környezetvédelem, az
agrárkörnyezetgazdálkodás, illetve a hulladékgazdálkodás
legyen, esetleg tanulmányait a fenti képzések egyikén folytassa. Az egyesület évente egy tanulónak vagy hallgatónak
ítéli meg a Kiss-Antal István Ösztöndíjat, s az ezzel járó ötvenezer forintot. Az ösztöndíjat minden év augusztus 20-án
adják át, az idei lesz az első.

Az ösztöndíjra május 31-éig lehet pályázni. A pályázatban
meg kell adni a pályázó adatait, vázolni szakmai életútját; szükséges a környezetvédelem, az agrárkörnyezetgazdálkodás,
illetve a hulladékgazdálkodás területén elért eredmények,
szakmai érdeklődés, kutatási terület részletes bemutatása;
a pályázó további szakmai célkitűzései.
A pályázat beadási módja: csgsz@csgsz.hu e-mail, „Pályázat Kiss-Antal István Ösztöndíjra” tárggyal, vagy levélben a
Csorvási Gazdák Zrt., 5920 Csorvás, Rákóczi u. 34/1. szám,
„Pályázat Kiss-Antal István Ösztöndíjra” megjelöléssel, vagy
személyesen Csorvási Gazdák Zrt. titkársága.
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Virágosabb Csorvásért
Eddig több száz tő, főként egynyári virágot palántáltak el a közfoglalkoztatottak az elmúlt hetekben a
város központjában. Májusban még
további több száz virággal lesz szebb
Csorvás.
Begónia, petúnia, büdöske és az évelő levendula – ezeket ültették az elmúlt
hetekben a parkban, a városháza előtti
területen és jutott a művelődési ház elé
is. Nem volt egyszerű kitalálni, hova
mennyi és milyen virágot, milyen elrendezésben ültessenek, de végül igazán
mutatós lett az eredmény.
Első körben több száz tő virággal lett
szebb a város, hamarosan pedig további
palánták kerülnek ki a közterületekre,
mindenki örömét és szépérzékét szolgálva. Összesen csaknem 1000 tő virág
ültetését finanszírozza Csorvás önkor-

mányzata – közpénzből. Ezért is szomorú tapasztalat az, hogy néhányan nem
becsülik sem az erőfeszítést, sem az arra
fordított anyagiakat, hiszen letapossák
a virágokat, kerékpárral áthajtanak rajtuk, vagy éppen egész egyszerűen tövestül kitépik és elviszik a növényeket,
mindenkinek kárt okozva ezzel.

Kevesebb hulladék, szebb kert

A házi komposztálás előnyei

Sok zöldhulladék képződik a háztartásokban, kertekben, amiknek nagy
hasznát vehetjük a komposztban. A különböző szerves anyagok egy kis
munkával termőfölddé alakíthatók, a magas humusz tartalmú komposzt
javítja a talaj szerkezetét, minőségét. Az igényelt komposztáló edényzetek
várhatóan május végétől átvehetők, érdemes figyelni a város Facebook oldalát a részletesebb információkért.
A komposzt jó a talajnak, mert a
benne lévő humuszanyagokban a tápanyagok olyan formában vannak jelen,
hogy azt a növények könnyen fel tudják
venni. A komposztnak köszönhetően
javul a talaj vízháztartása, szerkezete.
A házi komposztáláshoz kell egy
edényzet, és egy rosta, átrostálni az
elkészült komposztot. Ami mehet a
komposztba: nyers zöldségek, levelek
a konyhai feldolgozásból, gyümölcsök,
magok, gyümölcshéj, olajos magvak,
nyers gabona, liszt, kávé, tea (akár a
szűrőpapírral együtt is), fűszer- és
gyógynövények, tojáshéj, korlátozott
mennyiségben natúr papír, például tojástartó, karton, hullámpapír (festett,
fehérített papír nem jó) és végül növényevő állatok ürüléke.
A kertből kerülhet a komposztba:
lomb korlátlan mennyiségben, kivéve
diófa, amit csak korlátozottan és előrothasztás után lehet komposztálni,

Lomtalanítás

Csorváson szeptemberben és októberben telefonos igénylés alapján,
házhoz menő gyűjtéssel lomtalanítást végez a DAREH. A lomtalanítási
igény a 06-70/413-1547 telefonszámon jelenthető be.
Amit nem visznek el a lomtalanítás
keretében: az építési törmelék; elektromos háztartási eszköz; gumiabroncs; veszélyes és különleges kezelést
igénylő hulladék (akkumulátor, festék,
fáradt olaj, hígító, növény-védőszer
stb.); szénpor, hamu, salak, föld; házhoz menő gyűjtéssel gyűjtött hulladék
(kommunális, szelektív, zöldhulladék);
ipari, mezőgazdasági, szolgáltatási tevékenység következtében keletkezett
termelési hulladék.
Az el nem szállítható hulladékok a
hulladékgyűjtő udvarokon adhatók le.
Bővebb infó: www.dareh.hu

Hulladékszállítás

Május 31-én és június 28-án szállítják
el a zöldhulladékot, június 7-e szelektív
hulladékszállítási nap.
Ügyfélszolgálat címe: 5600 Békéscsaba
Kinizsi u. 4-6.
E-mail: ugyfelszolgalat@grnkft.hu
Telefon: 06 66/447-150

Az ügyfélfogadási rend: hétfőn és szerdán 8 órától 15-ig, csütörtökön 7-től
levágott fű, lehetőleg kiszárítva vagy 19-ig fogadják az ügyfeleket, kedd és
előrothasztva egy külön rekeszben, ap- péntek zárva.
róbb gallyak, alaposan felaprítva egyegy vékony rétegben, faforgács (gal�Közvilágítás
lyak, ágak aprítása után), fahamu (szén
vagy gyújtóspapír hamuja nem jó). Ne
Amennyiben a településen közvilágírakjuk a komposztba fenyőfa ágait, tű- tási hibát tapasztal, kérjük, jelentse be
leveleket, tuja jellegű növények levele- az NKM Áramhálózati Kft-nél az alábbi,
it, ágait.
hibabejelentő telefonszámon:
Célszerű a komposztáló edényt nap+36 62/565-881.
tól és esőtől védett helyen tárolni.
Aranyszabály, hogy a „zöld” hulladéMájus 30-án 15 órától 17-ig ingyenes
kok és a konyhai anyagok mellé mindig
ortopédiai
szakrendelés a Védőnői
keverjünk „barna” hulladékot is, azaz
Szolgálat
új
épületében
(Kinizsi u. 2.).
avart, faaprítékot, fűrészport, fakérA
bejelentkezést
a
védőnők
megköszöget. Az egyes típusokat rétegezzük
nik,
de
a
rendelésen
való
részvételnek
egymásra és enyhén locsoljuk be őket,
így a komposztálóba elhelyezett anya- nem feltétele. Bejelentkezni az új telegokat könnyebben átjárja a levegő és fonszámon lehet: 66/200-128
gyorsabban képződik a komposzt.
Véradás: június 7-én 8 órától 11.30-ig
A komposztot időnként át kell forlesz
a művelődési ház színház termégatni, felhasználás előtt célszerű átben.
rostálni.
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EP-választás
május 26-án
Miképpen fejlesszük a gazdaságot,
vagy hogyan gondoskodjunk arról,
hogy élelmiszereink biztonságos
forrásból kerüljenek az asztalunkra
– fajsúlyos kérdésekben dönt az Európai Parlament. Az EP-választáson
a választópolgárok arról határozhatnak, hogy kiknek a kezébe adják a
döntések jogát.
Az Európai Parlament magyar tagjaira
május 26-án 6 órától 19 óráig szavazhatnak a választópolgárok, Csorváson 4080an tehetik ezt meg öt szavazókörben.
Személyazonosságot igazoló okmányt
(érvényes személyi igazolványt, útlevelet vagy jogosítványt) és lakcímkártyát
ezúttal is vinni a szavazáshoz. A szavazólapon összesen 9 lista szerepel majd:
MSZP-Párbeszéd, Magyar Kétfarkú Kutya
Párt, Jobbik, Fidesz-KDNP, Momentum
Mozgalom, DK, Mi Hazánk, Munkáspárt
és LMP. A listákra leadott szavazatszámok tükrében jutnak be az egyes listákról
a jelöltek, hazánk összesen 21 képviselőt
küldhet az Európai Parlamentbe.

Tisztelt Csorvásiak!
A Csorvási Óvodásokért Alapítvány megköszöni Önöknek, hogy a tavalyi
év folyamán adójuk egy százalékát részünkre ajánlották fel!
Így 280.000 forinttal tudtuk támogatni az ovit, az összegből készségfejlesztő
játékokat vásároltak a gyermekeknek. Kérjük, idén is tiszteljenek meg bizalmukkal és adójuk 1%-val támogassák alapítványunkat.
A Csorvási Óvodásokért Alapítvány adószáma:18017506-1-04

Neller Tiborné kuratórium elnök
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Hangszert a kézbe – avagy miért jó zeneiskolásnak lenni?

Jobbak matekból, értőbben olvasnak, jobban kommunikálnak és többet is mosolyognak azok a gyerekek,
akik zenét tanulnak. Kutatások támasztják alá, hogy a zenetanulás segít a gyermekek agyi fejlődésében,
kitartóbbak lesznek és a memóriájuk is javul – nem mellesleg pedig
művészeti iskolában könnyen „jó
társaságba” keveredik a fiatal.

A csorvási művészeti iskolában adott
a lehetőség, hogy zenét, táncot, képzőművészetet tanuljanak a gyerekek.
Ami biztos: az a szülő, aki ide íratja
gyermekét, jó befektetést választ. Ahogyan arra Debreczeni István, a művészeti iskola szakmai vezetője rámutatott, zenét tanulni egész életre szóló
előnyökkel jár.
– Kutatások igazolják, hogy azok,
akik zenei képzésben részesülnek,
jobban olvasnak, jobb a ritmikai érzékük és a memóriájuk. Nő a figyelem és
akaraterő, az empátia, és a zenét tanuló diák fegyelmezettebb is. Igaz ez
nemcsak a hangszeres zenetanulás, de
az éneklés, a kottaolvasás esetében is.
Mindez olyan képesség, melynek nagy
hasznát vesszük a mindennapokban, s
melyekre sikeres életutat lehet alapozni. Az iskola megterhelő órái után valamilyen művészeti ággal foglalkozni kifejezetten pihentető, hiszen az agyunk
más területei fejlődnek ilyenkor. Így
aztán, amikor újra elő kell venni a
matekkönyvet, vagy a kötelező olvasmányt, biztos, hogy jobban tud figyelni
a gyerek – sorolta Debreczeni István.
Érvként említhetjük a hamarosan
50. születésnapját ünneplő Csorvás Város Fúvószenekarát is, hiszen néhány
év szorgalmas tanulás után be lehet
kerülni ebbe a csapatba, ahol a gyerekek megtanulnak együtt dolgozni,
felelősséget vállalni, ahol sikerek érik
őket, életre szóló élményekkel gazdagodnak.
Zeneiskolába járni nem jelent plusz
időráfordítást, ugyanis a délutáni napközi ideje alatt van a heti két elméleti
óra és a két 30 perces zeneóra. A gyerekeket a napköziből át- és visszakísérik
a Rákóczi utcai művészeti iskolába. Lehet réz-, fafúvós, ütős, pengetős és billentyűs hangszereket választani, kép-

A Békés megyei zeneiskolák kürt és mélyrézfúvós növendékei áprilisban ismét
összemérték tudásukat Tótkomlóson. A színvonalas versenyen a csorvási művészeti iskola növendékei is indultak, név szerint, felkészítő tanárok: Debreczeni
István és Debreczeni Márk.
Szép csorvási eredmények születtek: kürt kategóriában Gombkötő Angelika
harmadik helyezést ért el, a mélyrézfúvósok közül pedig harmadik lett Csiák
Tibor - B tuba, és szintén harmadik Kiszely Nándor - F tuba.

zőművészetre járni, és (alapítvánnyal
kötött együttműködési megállapodás
keretében) táncolni.
– Június első hetében hangszerválasztót tartunk, erről előtte tájékoztató
lapot adunk az iskolásoknak. Ha valaki
bizonytalan, mit is tanulna szívesen,
segítünk eldönteni. Olyan nincs, hogy
egy gyerek botfülű – szögezi le a szakember – valamiben biztos, hogy jó és
mi ezt megtaláljuk. Kiváló tanárokkal
dolgozhatok együtt, ezt a versenyeredményeink is igazolják. Tanév végén
bizonyítványt adunk, ami továbbtanuláskor értékes pontokat érhet.
A művészeti iskolában jelenleg 100
feletti a tanulói létszám (ebben nincsenek benne a táncosok), akik között
vannak olyanok is, akik Gerendásról,
Telekgerendásról, Orosházáról, sőt
Békéscsabáról folytatják itt művészeti
tanulmányaikat. Célunk, hogy a helyi
iskolások köréből is minél többen jelentkezzenek. A csapathoz csatlakozni
még lehet: beiratkozás június 11-12én, 14 órától 17 óráig.

A beiratkozáshoz kellenek a személyes okmányok, és a diákigazolvány.
A térítési díj 5900 forint/félév (tanulói létszámtól függ az összeg), de különböző kedvezmények igénybe vehetők.

Arról is hírt adhatunk, hogy a Kodály-program keretében 1,5 millió forint állami forrásból új hangszereket
vásárolt az iskola. Van közöttük ütőhangszer, fafúvós és rézfúvós hangszer,
például egy „bébikürt”, amit már egy
harmadik osztályos gyermek is képes
megtartani.
Valamennyi minőségi hangszer, és gazdára vár!
A hangszerek használata INGYENES!
Egy hangszer karbantartási program keretében az iskola 260 ezer Ftból felújította azt a 40 éves tubát is,
ami még a néhai karnagy, zenetanár
Koter Pista bácsié volt egykor. Úgy
tűnik, a zenét magas fokon művelők a
rájuk való emlékezést is könnyebben
kivívják, mint mások...
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Őskori futam
a majálison
A meglehetősen barátságtalan idő
ellenére szép számmal érkeztek a fáklyásra április 30-án. Csorvás Város
Fúvószenekara és Majorette Csoportja
diktálta a tempót, mögöttük az esővel
dacolók vonultak, majd térzene következett a parkban, ekkora már az eső is
csendesedett. A helyiek mellett vidékről is sokan érkeztek a Kárpátia zenekar koncertjére.
Másnap a piactér volt az események
helyszíne: a gyerekek boldogan vették birtokba az ugrálóvárat, célba dobáltak, vagy éppen megküzdöttek a
sárkánnyal. Jó hangulatban, ötletes
jelmezekben versenyeztek az őskori
futamon indulók, a gyerekek színesen, szépen rajzoltak az aszfaltra, a
nagyobbak focibajnokságot tartottak.
A májusfát ezúttal is a közös erővel,
akarattal állították fel. A Galamb és
Kisállattenyésztők Csorvási Egyesülete szebbnél szebb madarakkal érkezett
a rendezvény helyszínére, zenélt a Két

szoknya, egy nadrág és a tombolahúzásra is sor került. Az Őskori futamon
első helyezett a Kőszolgák csapata lett,
akik Boga-völgyébe nyertek egy egynapos kirándulást; 2. Kőkorszaki hivatal (strand belépő); 3. Kovakövi ovi
(ajándékcsomag); 4. ESZI Köbüki pipik;
5. Frédik és a béna; 6. Buzogány; 7. Vilma társai; 8. Harcosok

A gyerekekért báloztak

Valamivel kevesebb vendégszámmal zajlott az idei óvodai jótékonysági bál, ám a hangulat szempontjából ez mit sem számított. Az idei bál
bevételét, 571 ezer forintot ezúttal
is az önkormányzati óvoda fejlesztésére fordítják a szervezők, a gyerekek örömére és javára.
Emlékezetes estében lehetett része a
bálozóknak április elején, kiváló hangulatban telt a művelődési ház színháztermébe meghirdetett rendezvény,
melyen ezúttal 240-en vettek részt.
A szervezők tudatosan szabtak határt a résztvevők számának, fontosabbnak tartották a kényelmet a bevételnél.
Az óvoda dolgozói táncos műsorral készültek, mégpedig kissé rendhagyóan,
hiszen nem a színpadon indult a műsor,
hanem az asztalok között labdázva. – A
szép dekorációért Kovács R. Györgynét
illeti az érdem, a felajánlott süteményekért pedig a Pityuk Cukrászatot.
Az est fényét emelte a városi fúvószenekar SRAMLI együttese – tudtuk meg
Vicziánné Vincze Mónikától.

A vacsorajegyet vásárolók mellett
sokan támogató jeggyel, tombolatárgyak felajánlásával járultak hozzá az
est sikeréhez, az összegyűlt 571 ezer
605 forintból az udvari játszórészt
újítjuk majd fel, ez mindenképpen időszerű már – tette hozzá az intézményvezető.
Az óvoda mindkét telephelye megszépült az utóbbi időben pályázati és
önerős forrásokból, hamarosan az
ajtókat is lecserélik, nyáron pedig a
mosdókat építik át. Az István király úti
óvodában nagyobb léptékű lesz a munka, ott ugyanis a víz- és csatornahálózatot is korszerűsíteni kell a szerelvények cseréje és a burkolás mellett.
A gyerekekért megéri a munka –
mondja Vicziánné Vincze Mónika –,
akár jótékonysági bál szervezéséről,
akár a felújítás szervezéséről, vagy
takarításról van szó. s ezzel támogatták az óvodánkat, külön hálás vagyok a
szervezésben segítő szülőknek – zárta
az intézményvezető.

Fotó: Szente Károly

Aszfaltrajzverseny eredménye:
ovisok: 1. Huszár Gréta, 2. Molnár Enikő, 3. Szűcs Annabella
1-2 évfolyam: 1. Keresztes Cintia, 2.
Gulácsi Dorina, 3. Gelegonya Vivien
3-4 évfolyam: 1. Galló Cintia, 2. Szilágyi
Adrienn, 3. Zsiga Panna
különdíj: Gáll Lilli

Teltház

A csorvási óvodában 150 ovisnak
jut hely, a következő nevelési évben
a sajátos nevelési igény figyelembevételével a beiratkozás napján a
létszám 149. Tucatnyian szerettek
volna bekerülni, de már nem tudtak.
Megtelt a bölcsőde is.
– A bölcsőde 20 férőhelyes, most
gőzerővel dolgozunk azon, hogy 24re emeljük, mert várólistánk van. A
szakhatóságok ellenőrzése már megtörtént, ahogy megkapjuk az engedélyeket, emeljük a létszámot.
A fenntartóval abban is gondolkodunk, hogy pályázati lehetőséget
megragadva újabb bölcsis csoportszobát építünk, ez azonban még csak
terv. Az óvodai beiratkozás megtörtént, azokat a gyerekeket kellett
felvennünk, akik augusztus 31-ig
betöltik a 3 évet. Tudjuk, hogy a szülőket várja vissza a munkahely, ezért
is igyekeztünk mindent megtenni,
de így is vannak, akiknek várni kell,
megértésüket kérem – mondta az
óvodavezető.
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Programajánló
Bababörze: Május 18-án 9 órától ismét gyermek-és babaholmi börze lesz,
immár 13.(!) alkalommal. A cél ezúttal is
az, hogy könnyen, gyorsan, kedvező áron
frissíthessük fel a gyerekek ruhatárát,
illetve adjunk túl a már felesleges gyermekholmikon. Asztalfoglalás már lehetséges az alábbi elérhetőségeken: Védőnői Szolgálat: 06-66/200-128, Gombkötő Réka: 06-30/262-1545. A rendezvény
és az asztalfoglalás díjmentes, helyszín a
művelődési ház színházterme.
Születés hete: Az Orosházi Kórház
Szülészet-Nőgyógyászati Osztálya szervezésében a Születés Hete alkalmából
május 21-én 10 órától a Könd utcai rendelőintézet 3. emeleti nagytermében tájékozódhatnak a kismamák a szüléssel
kapcsolatos tudnivalókról (aranyóra, koraszülés, hordozókendő), kórházi szolgáltatásokról.
Figyelem, gyerekek!
Gyereknap alkalmából mindenkit
szeretettel várnak a szervezők a Forrás tónál május 25-én, szombaton 10

órától. Műsort ad a Csiga duó, lesz bohóc és bűvész, továbbá hat kiállásos
kalandpark, eurobungee, légvár, népi
fajátékok, strand kézilabda, strandfoci,
lufihajtogatás, akadálypálya. Ebéd: babgulyás 450 Ft/adag. A részletes programot hamarosan közzéteszi a művelődési
ház Facebook oldalán.

Trianon: Június 4-én 16.30 órai kezdettel trianoni megemlékezés lesz a
parkban, a trianoni emlékműnél. Megemlékező beszédet mond Németh Zoltán történelemtanár, közreműködnek
a Csorvási Gulyás Mihály Általános és
Alapfokú Művészeti Iskola dákjai és
énekkara
Hangverseny Pünkösdkor
Az immár hagyományos pünkösdi kórus hangverseny idén június 9-én, pünkösd vasárnap lesz, 15 órai kezdettel.
Helyszín a csorvási katolikus templom.
A belépés díjtalan. A részt vevő kórusok:
Palotásy János Vegyeskar Jászberény; Székács József Evangélikus Óvoda, Általános
Iskola és Gimnázium Gyermekkara Orosháza, Csorvási Gulyás Mihály Általános és
Alapfokú Művészeti Iskola Énekkara. Mindenkit szeretettel várnak a szervezők!

Célegyenesben - Hérics futás
példamutató összefogással

Mint arról előző lapszámunkban
hírt adtunk, május 19-én lesz az I.
Csorvási Hérics Futás, melynek bevételét egy salakos futópálya alapjaira
fordítják a szervezők. A lelkesedés,
amivel a három ötletgazda készül a
versenyre töretlen, és úgy tűnik, sorra állnak melléjük a támogatók.
Talán Evanics Brigitta, Melichné
Benyovszki Mónika és Baráthné László
Krisztina nem is gondolta, hogy egy jó
ötlet mennyire összekovácsolhatja a
közösséget. Hosszú hetek óta szervezik
az I. Csorvási Hérics Futást, azzal a céllal, hogy a nevezésekből és támogatói
jegyekből befolyt összeget egy salakos
futópálya alapjainak finanszírozására
fordítsák. Egy ilyen pálya minden mozogni vágyónak jól jönne, hiszen a beton
helyett az izületekkel sokkal kíméletesebb futópályán edzhetnének.
A május 19-ére kitűzött sportnap kicsiket, nagyokat egyaránt megszólít, és
nem csupán remek sportolási lehetőség,
hanem nagyszerű közösségi élménynek
is ígérkezik. De hogy miért közösségszervező ez a futás? Nos, amióta a szervezők meghirdették a sportnapot, sorra
érkeznek a felajánlások. Ki az orvosi fel-

ügyeletet vállalta, ki a fotózást, ki a plakátnyomtatást, vagy a konferálást, más
pedig nem kevesebbet, minthogy egy
tál meleg étellel megvendégeli a futókat. Az összefogás tehát adott, már csak
arra van szükség, hogy minél többen
benevezzenek. Erre a verseny pillanatáig van lehetőség online (a Facebook eseménynél, vagy az evanicsb@gmail.com
címen), vagy személyesen (Melichné
Benyovszki Mónikánál 06 20/2245505; Evanics Brigittánál 06 70/6471319; Baráthné László Krisztinánál
06 30/836-2380), vagy a helyszínen,
19-én.
Több kategória, töb táv van: nevezhetnek ovisok, iskolások, lesz kutyás
futás, a futók befutó érmet kapnak az élmény mellé (a május 13-ig benevezettek
a helyszínen, az utána nevezők postai
úton). Minden részletről tájékozódni lehet a sportnap Facebook eseményének
oldalán: https://www.facebook.com/
groups/506220139913826/.
Támogatói jegy vásárolható Zsigáné
Barakonyi Beánál a Szépségszigetben.
Találkozzunk május 19-én a parkban, az I. Csorvási Hérics Futáson.
Hajrá Csorvás!

Horgásztábor a fődíj

Gyereknapi
horgászverseny
a Forrás tónál
Május 18-án, szombaton tizenegyedik alkalommal rendezzük
meg a már hagyományosnak számító gyermeknapi horgászversenyt a
csorvási Szabadidő- és Pihenőparkban a Forrás tónál.
Két korosztályban lehet nevezni: I.
korosztály: 10 éves korig, II. korosztály:
11-16 éves korig. Gyülekező május 18án 7.30-tól 8-ig a helyszínen. A programismertető után finomszerelékes
horgász bemutatót tart Szluka András
és Zleovszki János a Csorvási Horgász
Egyesület 2019-es csapatversenyének
győztes tagjai. 9 órától regisztráció, sorszámhúzás a faháznál, helyfoglalás, 9.30tól verseny délig. 12.45: eredményhirdetés, közös ebéd, majd célbadobó verseny
(díjakért), aki akar, maradhat horgászni
(csak gyerekek!), 16 órakor zárás.
Díjazás: korosztályonként az első
3 helyezett, aki a legtöbb /grammban
mért összsúly alapján/ halat kifogja, oklevélben és értékes tárgynyereményben
(horgászcikk) részesül.
A II. korosztályban a fődíj egy egyhetes horgásztábor Békés-Dánfokon. A
fődíj a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége és a Magyar Országos
Horgász Szövetség felajánlása. Különdíj
(oklevél + tárgynyeremény) a jutalma a
legnagyobb /legnehezebb súlyú/ halat
kifogónak.
További információ, részletes versenyszabályok: Zsiga Iván 06-20/589-09-58as számon hétköznap, munkaidőben.
A program, illetve az ebéd a versenyen
résztvevő gyerekek részére ingyenes.
Nem csak csorvási gyerekek nevezhetnek, minden érdeklődőt, szurkolni és pihenni vágyót szeretettel várunk!
Zsiga Iván egyesületi elnök
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Jó hangulatban, közösségben a nyugdíjasok

Éves nagyrendezvényét tartotta a
Nyugdíjas Érdekvédelmi Klub április
27-én a művelődési házban. Jó hangulatú, tánccal és tombolahúzással
záruló mulatságra hívta a klub mindazokat, akikkel kapcsolatban állnak.
Lakatos Anna klubvezetőtől megtudtuk, mintegy 200-an ültek a fehér asztal
mellett ezen a délelőtt induló rendezvényen, közreműködtek a csorvási társastáncosok, a klub énekesei, bűvésze.
– Minden év áprilisában meghívjuk
azokat az egyesületeket, klubokat, civil
szervezeteket, városvezetést, akik minket támogatnak, vidékről pedig azokat,
akikkel kapcsolatban állunk – mesélte
Lakatos Anna, aki köszönetet mond ezúton is mindenkinek, aki hozzájárult
sikerükhöz, és az egész éves tevékenységüket támogatóknak is.
A klub tevékenységéről megtudtuk:
a Rákóczi u. 26. szám alatti épületben,

az önkormányzat által rendelkezésre
bocsájtott teremben találkoznak, hetente két alkalommal (vasárnap délután és
hétfő délelőtt), mintegy 50 fő. Fontos közösségi élményeket biztosítanak a tagoknak, beszélgetések, jeles napok, vagy az
évszakhoz kötődő szokások, névnapok
megünneplése, hasonló klubok látogatása szerepel a programjukban.
Ezen kívül rendszeresen részt vesznek a
település életében, legutóbb a majálison is
főztek együtt. Augusztus 20-án jellemzően
a diószegi nyugdíjas klubot látják vendégül,
kapcsolatban állnak az óvoda Micimackó
csoportjával, május 6-án anyák napja alkalmából mentek köszönteni. Jó kapcsolatot
ápolnak a helyi civilekkel, és a környék településeinek hasonló szervezeteivel.
Aki szívesen részt venne a klub életében, csatlakozna hozzájuk, jelentkezzen,
szívesen fogadják az új tagokat.
IJ

Versmondóink versenye

Hivatalosan április 11-én van a költészet napja, de valójában, amikor verselünk, akkor mindig a költészetet
ünnepeljük. Idén ezen a napon több mint hetven tanulóval és óvodással együtt ünnepelhettünk.
A sok tehetséges fiatal ismét felejthetetlen élményben
részesítette a közönséget. Az idei évben második alkalommal Gerendásról is neveztek gyermekek, akik megmutatva
tehetségüket, bátran kiálltak a közönség elé. A versmondók
produkcióit Araczki Jánosné nyugalmazott pedagógus, Salamon Edina, a Munkácsy Mihály Múzeum néprajzkutató
munkatársa, valamint a zsűri elnöke, Réger Wanda, a Békéscsabai Jókai Színház színművésznője értékelte. Gratulálunk
a helyezést elérőknek, valamint megköszönjük munkáját a
zsűrinek, a felkészítő pedagógusoknak, a lelkes szülőknek,
kedves fotósunknak, és legfőképp a fantasztikus teljesítményt nyújtó szereplőknek. A zsűrinek nehéz dolga volt az
értékeléskor, végül a következő eredmény született:
Óvodások kategóriája: I. díj: Kaszai Domonkos, II. díj:

Egészségünkre
Istenek eledele
A görögök mondták ezt a mézről, nem
véletlen. Ott kezdődik a dolog, hogy a
méz korlátlan ideig eláll!
Vajon milyen élelmiszerről mondhatnánk el ugyanezt? Tudnunk kell azt is,
hogy a méz összetett táplálék, amit ha
napi rendszerességgel fogyasztunk (elég
csupán egy-két kanálkával), rengeteget
tettünk az egészségünkért – hívta fel a
figyelmet Faragó Gábor méhész.
A helyi szakember hozzátette, a méz
ásványi anyagokban gazdag: vas, réz,
kén, foszfor, kálium, nátrium, mangán,
kalcium, szilícium, magnézium, klór,
cink van benne, mind értékes az emberi szervezet számára. A méz segíti az
emésztést, növeli az étvágyat, gyorsan
megszünteti az izomfáradságot, baktériumölő, méregtelenítő, nyugtató, altató hatása is ismert, sőt, a kozmetikában
is nagy haszonnal alkalmazható.
– Sorolhatnánk még, hiszen valóban sokoldalú eledelről van szó, mégis
alulértékelt, fogyasztásának mértéke
hazánkban bőven az uniós átlag alatt
van. Ezen igyekszünk javítani, például
azzal, hogy idén a helyi méhészek elindították a csorvási óvodában a mézes
reggeli programot, amit terveink szerint folytatunk majd és az iskolásokhoz is szeretnénk eljutni – mondta el
Faragó Gábor.

Beraczka Barbara, III. díj: Nagy Vivien Jázmin
Különdíj: Sulák Krisztina

Alsósok kategóriája: I.díj: Vida Balázs, II. díj: Barna Petra,
III. díj: Kiss Félix, Különdíj: Gabnai Amira, Hajdu László, Oláh
Melinda, Papp Melinda, Répás Kincső

Felsősök kategóriája: I.díj: Bartolák Ildikó, II. díj: Sárközi
Nikolett, III. díj: Pigniczki Jázmin, Különdíj: Barna Réka
Dani Anita
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Aki ezrek biztonságáért felel

Topmenedzser a Moszkva partján

Az OTP Bank moszkvai leánybankjának ún. Compliance és biztonsági
igazgatója, rövidebb szünettel immár
9 éve. Néhány évvel ezelőttig még
Csorvásra járt haza édesanyjához,
Püskiné Pannika nénihez. Felelősségteljes munkáját még évekig tervezi
végezni Farkas Zsolt, akinek portréját abba a sorozatba illetjük, amely
érdekes, Csorvásról induló életutakat
mutat be.
2007 februárjában kezdte pályafutását az orosz főváros pénzintézeténél, a
biztonsági részlegen. Öt éve van jelenlegi
pozíciójában: öt területért felel, mintegy
160 beosztottja van. A bank mintegy 12
ezer dolgozót alkalmaz Oroszország teljes területén, 13 topmenedzser van az
elnöknek közvetlenül alárendelve, ő az
egyik. De mi is a dolga?
- Ez tulajdonképpen egy belső felügyeleti rendszer igazgatását jelenti – avat
be a részletekbe Farkas Zsolt. – Bele
tartozik több terület is: adat- és információbiztonság folyamatos felügyelete
technikai eszközökkel, programokkal.
Másrészt a klasszikus bankbiztonság,
azaz a csalások megelőzése, a megtörtént csalások kivizsgálása. Ennek keretében megpróbálunk mindent megtenni,
hogy az ügyfeleket ne érje kár, ne lehessen hitelcsalásokat elkövetni. Ebbe tar-

tozik a személyi kockázatkezelés, vagyis
a munkavállalók pszichológiai vizsgálata
felvételkor, egy biztonsági szűrés. Hozzá
tartozik még az ún. devizakontroll, azaz
bizonyos összeghatár fölötti nemzetközi
szerződésekre kiutalt pénzek jogosságát
vizsgáljuk. Nálam van még a pénzmosás
elleni csapat, és a törvényességi szabályzóknak való megfelelésért is felelek –
zárja a sort az egykori egyenruhás.
A katonai főiskolát is Oroszországban
végezte, több évig a taszári repülőezrednél, majd a Honvédelmi Minisztérium balkáni ellátó-csapatánál dolgozott.
Utóbbinál a Balkánon tartózkodó ameri-

kai csapatok logisztikai ellátásában vett
részt (régi hadtápellátás). Elvégezte a
Katonai Akadémiát is. Leszerelés után a
biztonsági szakmában helyezkedett el,
és innen már csak „jókor jó helyen volt”
– ahogy fogalmaz, és Moszkvába vezetett
az útja. A banki területet ezután tanulta
meg.
– Oroszországban nehezebb-e a biztonságra vigyázni, mint máshol?
– Nem nehezebb, hanem más. Nagyon
kevés az erőszakos bűncselekmény, itt
elsősorban az intellektuális bűnözés a
jellemző. A számítógépes hekkerek –
hogy úgy mondjam – osztályon felüliek.
– Nem unalmas munka, nagyon sokrétű, bár nincs látványos eredménye.
Pontosabban az az eredménye, hogy
nincs probléma. Minden nap új kihívást
hoz – jellemzi munkáját Farkas Zsolt, aki
szabadidejében napjainkban is gyakran
utazik haza, Magyarországra. Kikapcsolódásképpen pedig a Moszkva folyó partján horgászik.
Ami a családját illeti, legfontosabb
számára, hogy gyerekei révbe érjenek,
családot alapítsanak. Közel egy évtizede, mióta megözvegyült, ez számára az
elsődleges. A munkájában pedig az ügyfelek elégedettsége.
Csorvási emlékei közül a fúvószenekart emlegeti fel, továbbá emlékezetes
számára az iskola egykori nagy sikerének
részese lenni, amikor országos társadalom-kutatási versenyben jeleskedtek.
B. Imre Julianna

Anyakönyvi hírek
Megérkeztek:

Szabó-Nagy Barnabás és Dénes Adrienn leánya – Zoé
Szőke Károly és Moholi Ágnes Mária fia – Milán
Házasságot kötöttek:

Pásztor Róbert Bálint és Laurinyecz Szimonetta
Eltávoztak közülünk

Gazsó László Mátyás (72 év)
Szabó András (72 év)
Lőcsei György István (71 év)
Szombati János (92 év)
Szőke László András (56 év)
Juhász Pálné Hugi néni
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