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“Édesanyák könnye - Gyermekek kacagása” megvalósításához. Külön köszönetet mondunk a

szülõknek, akik az anyagi fedezetet biztosították a
programjainkhoz és egész tanévben segítõi, támogatói
A május hónap zsúfolt programokat, élménydús, voltak az óvodai munkának.
Az óvoda dolgozói
örömteli várakozást jelentett a gyermekeknek.
Május elsõ hetében csoportonként köszöntöttük
az Édesanyákat, Nagymamákat. Ünneplõbe öltözött
gyermekek készültek a nagy napra verssel, énekkel, kis
kezükben ajándékot szorongatva, melyet saját maguk
készítettek. A hatás nem maradt el, könnyes szemû
anyukák, ragyogó arcú kisgyermekek, boldog
gyermekmosoly tette meghatóvá az ünnepet.
Az elkövetkezõ hetekben élménydús programok
várták a gyermekeket. Vonatozás, autóbuszos
kirándulás alkalmával ismerkedtek a távolabbi
környezettel. Nagy élményt jelentett a közös utazás,
köszönjük a MÁV és a Körös Volán dolgozóinak
segítségét.
Egy kis testmozgás sosem árt!
A helyi vállalkozók jóvoltából üzemlátogatáson
vettünk részt, helyben kirándulásokat szerveztünk.
Megismerkedtek a gyermekek szûkebb környezetük
nevezetességeivel, értékeivel (Hudák szövöde, Kovács
gumiszerviz, Vadászház, COOP áruház, Major
biokertészet).
Változatos programok jellemezték a gyermeknapi
rendezvényeket. A kisebbeknek versenyjátékok az
óvoda udvarán és a sportpályán, a nagyobbaknak
lovaskocsikázás, közös kirándulás és szalonnasütés a
szülõkkel.
A színházban sem tudnák jobban...
Nagy élmény volt a játékos délután, amely
Horváth László vállalkozó jóvoltából valósult meg. Az
óvoda udvarán légvárat állított fel, volt arcfestés,
motorozás - mindez térítés mentesen. A gyermekek
kifestett arccal, egy jó hangulatú délutánt eltöltve
távoztak az óvodából.
Május utolsó hetében a nagycsoportos
gyermekek ellátogattak az iskolába. Kicsit félve ültek be
az iskolapadba, de a tanító nénik mosolya, kedvessége
feledtette a szorongást. Az élménydús, gazdag
programok után készülünk a tanévzáró- és ballagási
ünnepélyre.
Köszönjük mindazoknak, akik valamilyen módon
hozzájárultak
programjaink
szervezéséhez,
Nem sajnáltuk húzni a gázt!
(óvodai hírek)
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"Sírni és örülni csak együtt szabad
(találkozunk tíz év múlva)
Mostanában a focirajongók tábora nem igazán van
elkényeztetve. Szolgáljon kárpótlásul az az esemény,
amely augusztus 29-én történt a csorvási Família
Kisvendéglõben. Az 50-es években szerepelt csorvási
labdarúgók és lelkes szurkolók (akik ma is együtt
kísérik figyelemmel a csapat teljesítményét) fehér asztal
mellett elevenítették fel a hajdani eseményeket, szép
perceket, és könnyezve emlékeztek egykori
játékostársaikról. Az élet folyamán egy pálya kezdõdik
és lezárul. Ennek szakaszai sikerek és kudarcok
láncolata, örömök és könnyek sorozata. Itt minden
percnek, mozdulatnak megvan a maga különleges
jelentõsége. Most a nagy idõk nagy tanúi találkoztak,
akik tevékeny részesei voltak egy közösségnek,
sporttörténetük megformálásának.
Az együttes tagjainak legnagyobb sikertörténete 1956.
február 5-én volt, amikor is a Magyar Népköztársaság
Kupában a Vasas NB I-es csapatát fogadták. Bár a
csorvásiak kikaptak, de becsülettel helyt álltak. Az
egykori sikercsapat tagjai: Fehér Mihály, Fülöp János,
Havrán János, Takács István, Lestyán Mihály, Neller
János, Baráth Lajos, Rigó István, Nagy Géza,
Korcsmáros Károly, Hajdú Tibor, Greksza Pál, Óvári
Pál, Maczák Sándor, Bogár István, Dzurek Károly,
Greksza Sándor, Gombkötõ István, Druga József,
Benyovszki Mihály, Kruzsicz István.
Beszélgetõtársam Fülöp János, a találkozó egyik
szervezõje.
- Mi adta az esemény apropóját?
- Úgy éreztük Lestyán Mihály sporttársammal, hogy
kezdeményezünk egy olyan találkozót, melyre ritkán
adódik alkalom. Nem volt könnyû 40 év távlatából
megkeresni az egykori társakat. Pályára lépni iszonyú
felelõsség volt, különösen elsõ alkalommal “zöldfülû
ifjoncként”, de késõbb is, hiszen mi mindenkor Csorvást
képviseltük. Elõdeink hagyományát folytatni kellett. Azt
hiszem, különbséget nem tettünk egymás között,
egyenrangú társakként rúgtuk a bõrt.
Eljött az idõ, amikor búcsúzni kellett az aktív
labdarúgástól. Amikor utoljára szólt a mérkõzés végét
jelzõ sípszó, bizony könnyezve mentünk zuhanyozni.
Úgy éreztük, nyugodt szívvel adtuk át szerelésünket.
A focival továbbra is megmaradt a kapcsolatunk, hiszen
szép szakmai sikereket értünk el Lestyán Mihállyal
együtt.
A baráti találkozón Szilágyi Menyhért polgármester egykoron a CSSK edzõje - köszöntötte a
megjelenteket, és a csoport sportágak kollektív erejét
méltatta: “Itt nincs, nem is lehet gyengébb játékos,
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nincsen sztár, a jelszó: mindenki egyért, egy mindenkiért!
A legnagyobb elismerés az, amikor a szülõ azt mondja
fiának: úgy játsszál, mint elõdeid!
Visszaemlékezések:
Fülöp Jánosné, akit egyszer, még menyasszony korában
nem ismert meg leendõ férje:
- Tényleg volt egy ilyen eset, hogy Õ lesen volt (vagy
nem), és leküldték a pályáról, nehogy zûr legyen belõle.
Én ott álltam a közelben, de õ olyan dühös volt a kiállítás
miatt, hogy nem ismert meg. Az akkori sportfegyelem
olyan volt, ha a võlegényemmel moziba akartunk menni,
és másnap meccs volt azt mondták: sehova.
Greksza Pál arról beszélt, hogy gyermekkorában
mezítláb rongylabdát kergettek, és milyen öröm volt
bekerülni az elsõ csapatba, felhúzni azt a csukát,
melyben egykoron még talán Béni és Frédi, a két
kõkorszaki szaki focizott.
Végül Lestyán Mihály köszönte meg a társaknak a
megjelenést, a hölgyeket egy-egy szál virággal
köszöntötték.
Fülöp János vezetésével a volt játékosok összeállítottak
egy képzeletbeli válogatottat az 1950-62-es években a
CSSK-ban játszott futballistákból:
1. Fülöp János, 2. Lestyán Mihály, 3. Havrán János,
4. Mracskó József, 5. Takács István, 6. Neller János,
7. Kruzsicz István, 8. Bach János, 9. Rigó István,
10. Óvári Pál, 11. Bogár István, 12. Rusz József,
13. Fehér Mihály, 14. Maczák Sándor, edzõ Szilágyi
Menyhért.
K.L."

Fülöp János egykori labdarúgó
Kiváló játékos - CSSK
A cikk eredetileg 1997-ben jelent meg a Csorvási
Híradóban, a Csapat 40 éves találkozója után, és
Fülöp János kérésére közöltük le ismét. Idén, tíz évvel
késõbb megint találkozót szerveznek, melyet június
22-én, 18 órától tartanak a Família Kisvendéglõben.
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Csendélet a pusztán II.
A délután vége felé hajlik az idõ, de ilyenkor, az
aratás felé közeledve az este is késõbb jön el - állapítja
meg a mezõgazdász a szolgálati lakás gazdasági
udvarán, végezve a jószágok etetésével.
A takarmánytárolóban elõkészíti még a reggelre
valókat, indul a kiskamrába levetni a ruhát, gumicsizmát.
Elkészül, mikor gépkocsi kürtjének hangjára figyel fel.
A kapu elõtt egy Trabant utasait látja kiszállni. Három
munkatárs érkezik, vidáman.
- Gondoltuk, kijövünk, bizonyára itthon vagy!
- Valóban, gyertek beljebb!
A látogatók bejönnek a lakás elõtti kisebb kertbe,
üdvözlésre nyújtják a kezüket, aztán forgolódnak,
nézelõdnek, mint akik nem tudják, hogyan közöljék
jövetelük okát. Végül sikerül megfogalmazni:
- Mi most hivatalosan érkeztünk, tûzvédelmi
ellenõrzést tartunk a raktárban!” - vált komolykodó
hangra az egyikük, közben lóbálja az aktatáskából
elõvett papírokat. A raktár is a kerítésen belül van, a
gazdaságé.
- Nyugodtan, mindjárt hozom a kulcsot!
Zár kattan, ajtó nyílik, belép magasabb rendû öntudattal
a három ellenõr. Mulatságos a magatartásuk,
vizsgálódásuk, fontoskodásuk. Körbe nézve látják, a
fogasokon õrbundák, a polcokon összehajtott
ponyvák, lópokrócok, halina- és gumicsizmák, tûzoltó
készülékek találhatók. Oldalt, hosszan a fal mellett, nagy
fedeles faládák állnak, egy ember is elfér bennük.
Felosztják a feladatokat, ketten pakolják, sorolják a
leltári tárgyakat, diktálják a tételeket, a harmadik
jegyzetel, közben a felszálló portól, rovarirtótól
prüszkölnek, mint a csatamének. A gazdász nem érti,
miért számolnak, hiszen a szabad közlekedési utak, a
mûködõ tûzoltó készülékek ellenõrzése lenne a
feladatuk, s most nem az történik, de legyen ez az õ
dolguk. Majd kijelentik:
- Végeztünk!
Az ajtóra újból lakat kerül. Az ellenõrök viszont nem
indulnak, a virágoskertben álldogálnak, nézelõdnek,
mint akik ráérnek, éreztetik, mást is akarnak.
A házigazda felismeri, menti a helyzetet.
- Gyertek be a lakásba, bár nincs itthon a feleségem,
azért leülhetünk.
Mint akik erre várnak, közlik:
- Tudjuk, láttuk a faluban, az édesanyáddal mentek
valahová.
A férj magyaráz:
- Igen, édesanyám hívta, holnap a városba utaznak.
- Nos, azért is jöttünk, mi leszünk a házpásztorok,
vigyázunk rád, hogy el ne kutyulj, te szalmaözvegy!
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Megosztjuk a magányod!
A férj megvonja a vállát. Ezek könnyen beszélnek,
bolondoznak, õk még nõtlenek. Most, hogy tisztázódott
a látogatás igazi oka, határozott kérdések, utasítások
hangzanak:
- Van-e a háznál nagyobb lábas?
- Kerül.
- Tûzhely, gáz?
- Az is…
- Akkor gyerünk!
Betolják a Trabantot a lakás elé, nagyobb szatyrok, s
egy ötliteres demizson kerül elõ. Félre állítják a
házigazdát, belépnek, elfoglalják a konyhát, kolbászt,
kenyereket raknak az asztalra, vágódeszkát kérnek,
bíznak benne, hogy itt, kint a pusztában jól tojnak a
tyúkok. Vagyis: kolbászos rántottát akarnak készíteni,
ahhoz kérnek tizenöt tojást, tálakat, vöröshagymát. Van
belõle. S mint akik otthonosak, bemosakodnak,
elõkeresik a zsírt, sót, paprikát, kést. Kolbászt,
hagymát, kenyeret szelnek, begyújtanak. Olvad a zsír,
pirul a hagyma, kolbászt raknak rá, mossák, feltörik a
tojásokat, tejet is találnak, egy tálban összekeverik,
végül a lábasba kerül. A kellemes illatokra nagyokat
csettintgetnek. Hamarosan kész a vacsora, megszórják
sóval, piros paprikával. Tányérokra, evõeszközökre is
igényt tartanak, s mint jószívû vendéglátók, meghívják a
csendben pislogó házigazdát is. Tényleg, jól sikerült a
legények rögtönzése. A vacsora végeztével, miután
közli a gazda, majd õ elmosogat, elégedetten
megállapítják:
- Rendes fiú vagy! Jó a neveltetésed, van
viselkedésed - köszönhetõ a feleségednek!
Leszedik az asztalt, poharak kerülnek elõ, töltenek.
- Egészségedre, te szegény, rabságban szenvedõ!
A férj csak int, érti a tréfát. A bor jó, de úgy ítéli,
négyüknek öt liter talán sok lesz, õ nem nagyon iszik.
Egyelõre, az elsõ pohárnál a munkahelyi, környékbeli
dolgokról társalognak, de a negyedik után a szóvivõ
feláll, magasröptû beszédbe kezd:
- Midõn a török szultán a trónteremben magához
inté a fõháremõrt, kérdé tõle: Mit ittál az este,
barátom?
- Haldd, fényességes szultán, válaszom: Vörös bort
ittam az este, angyalom, ragyogóm!
Rázendít, kissé hamisan, a többi felzárkózik, alakul a
hangulat.
- Poharat a kézbe, fenékig!
Ismét szól a szultán:
- Megházasodsz-e, gyönyörû asszonyaim hûséges
õrzõje?
- Haldd, fényességes Allah növessze nagyra
szakállad, ebbéli válaszom: Nem házasodom én meg
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soha, nem leszek asszony bolondja!
Ebbe is bekapcsolódnak, eléggé kapatosan. Újra a
poharakhoz nyúlnak.
- S merre szoktál járni? Akácosúúút,
havégigmegyek….rajta dééén..
- A nõtlenek egészségére!
Az utolsó nótát még elkezdi a szónok:
- Van egy szõkkeee asssszony - de számára is csak a
dallam rémlik.
Végül, elrikkantja a befejezõ sort:
- Anakazasszonynaaaak… halálosaaa csok..jaaaa.
A demizsonban alig maradt már, a vigadozók
bóbiskolás állapotába esnek. A férj kis idõ múlva
ablakot nyit, a friss levegõre feleszmélnek, bejelentik:
- Indulunk haza!
- Autóval?
- Gyalog nem tudunk!...... Talán itt aludhatnánk…
Ha lehet.
- De hol? Tényleg, hol?
Ekkor aki az ablaknál ül megvilágosodik:
- Aluszunk a raktárban! Beágyazunk a ládákba ..
õrbundákkal takarózunk, lópokróccal! A ló szagát
nem szereti a bolha!... A ládák tetejét lecsukjuk,…
egy kis rést hagyunk, …annyira, hogy ne férjen be az
egér, de jusson levegõ is! Indulás! Hatkor ébressz fel
bennünket!
A szónok újra rákezdi:
- Alszunk, pokróc alatt, mint a huszááá…rok. Fel,
fel vitézek….a békeharc oltalmára!
- Maradj csendben! Meghallja az éjjeliõr!
Erre vált:
- Éljen az eljövendõ éjjeli õr… barátunk!...
eginkább! Tartok..neki..ideo...lógiai…okk…tatást!
Az elkutyulástól féltett férj a fejét csóválja: még csak az
hiányzik! Itt is érvényes a szabály: jobb, ha az italozó
ember nem politizál. Ne ártsa magát abba, amihez nem
ért, amit képtelen felfogni! Nagyobb kárt okoz, mint
használ! (Igaz?)
Bevonulnak, ágyaznak a ládákba, lefeküdnek, átkozzák
a naftalint, öt perc múlva horkolnak.
A házigazda kissé gondterhelten elmosogat, nyugovóra
tér. Szokása szerint öt órakor kel, végzi a teendõket a
ház körül, de háromnegyed hatkor váratlanul jön a
terepjáró, hívatja a fõmezõgazdász:
- Gyere! Tudom, te nem lustálkodsz! Szétnézünk a
határban!
Indulnak, szemlélik a táblákat, a fõnök kérdezgeti,
milyennek ítéli a kapásokat, hol kezdjék az aratást?
Megoldásokat, javaslatokat vár. Vizsgáztatás folyik,
utódkeresés? Úgy kilenc óra tájban elválnak.
- Örülök az elgondolásaidnak! Viszontlátás!
Jól esik az elismerés! De „nyergelj, fordulj!” irány

sürgõsen a tûzvédelmiekhez. A Trabant az udvarban.
Belép a raktárba, hallja, vitatkoznak:
- Még nincs reggel, gyenge a fény!
Az ajtó csapódására nyílnak a fedelek, tüsszög, majd
felsóhajt valamelyik:
- Már hat óra!
Én nem voltam ott... (folyt. köv.)
Nagy-Pál Andor

A Körösök zászlóshajói siklani akarnak
Békés megye esélyei
Elkészült Békés megye integrált esélyteremtési
terve, amely a 2007-tõl 2013-ig tartó idõszakra
szól. A cél a vállalkozások, önkormányzatok és
civil szervezetek megújulásának segítése, tudásés
tõkevonzó
képességének
erõsítése.
A szerkezetváltás javítaná a foglalkoztatás és
jövedelemtermelõ
képesség
mutatóit,
elõsegítené a hátrányos helyzetû térségek és
rétegek felzárkózását.
A
konkrét
intézkedéseket
úgynevezett
zászlóshajó programok alkotják, amelyek – hogy
stílusosak legyünk – siklani akarnak a Körösök
vizein, vidékein. A zászlóshajók rakományai,
e programok jobbá tennék Békés megye
elérhetõségét,
célkeresztbe
állítják
a
munkahelyeket, gondoskodnak az idõsekrõl.
Természetesen ezen elgondolásokon kívül is
megvalósulhatnak fejlesztések a megyében,
hiszen e programok fõleg kereteket kívánnak
adni, vonzani a munkahelyet teremtõ magántõkét.
Földrajzi értelemben Közép-Békés húzóereje
pozitív mintát adhat. Észak-Békés gazdasága
fejlesztendõ, Dél-Békésé pedig felzárkóztatandó. A fejlesztési források megszerzéséhez a
megye vezetése eredményes lobbit kíván
hozzátenni. Afféle ernyõstratégiát szeretnénk
folytatni: védelmet nyújtani a meglévõ
értékeknek, a továbblépés útját pedig egyengetni.
A gyengeségeink leküzdhetõk, vannak
erõsségeink, és lesznek lehetõségeink.
Domokos László
a Békés Megyei Közgyûlés elnöke
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Csorvási Önkéntes Tûzoltó Egyesület
2006. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE
Az egyesület - mint kiemelkedõen közhasznú szervezet közhasznú céljai teljesítése érdekében az alábbi
feladatokat végezte:
- tûzesethez vonult három alkalommal, segítségnyújtás
céljából három alkalommal,
- faluszemle tartása gépkocsival, rakottmányok
elhelyezésének
ellenõrzése,
tûzrendészeti
szabálytalanságokra való felhívás,
- aratási gépszemle végzése csorvási, gerendási és
telekgerendási magán géptulajdonosok részére
(gépszemle szervezése, eredmények igazolása és a
tûzoltósághoz történõ jelentése),
- tarlóégetés felügyelete (ez ügyben kapcsolattartás a
hivatásos tûzoltósággal, szakmai tanácsadás),
- aratónapi helyszíni ügyelet tartása gépkocsi
fecskendõvel,
- aratási ügyelet tartása gépkocsi fecskendõvel három
hétig,
- állattartó lakosok részére rakottmányok szabályos
elhelyezése érdekében írásbeli tájékoztatót adtunk,
- gyakorlati felkészültségünk színvonalát két tûzoltó
versenyen való részvétellel igyekeztünk növelni,
- szakmai együttmûködés céljából kapcsolattartás
szerbiai és szlovákiai önkéntes tûzoltóságokkal, külföldi
versenyeken való részvétel,
- közremûködtünk a szennyvíz csatorna hálózat
hibaelhárítási feladatainak végzésében.
Bevételek:
Támogatás (pályázatok): 700.000 Ft, SZJA 1%: 80.000
Ft, Kamatbevétel: 15.000 Ft, Tagdíjak: 31.000 Ft,
Összes bevétel: 826.000 Ft.
Kiadások:
Felszerelés, anyag vásárlása: 522.000 Ft,
Rendezvények: 150.000 Ft, Pénzforgalmi jutalék,
postaköltség: 40.000 Ft, Tagdíj (Tûzoltó Szövetségi):
10.000 Ft, Nyomtatvány vásárlás: 7.000 Ft, Gépkocsi
használat: 9.000 Ft, Folyóirat: 8.000 Ft, Egyéb kiadás:
80.000 Ft, Összes kiadás: 826.000 Ft.

Indul a LEADER+ program megvalósítása
A Hajdúvölgy LEADER+ Helyi Akciócsoport -melyet
Csorvás, Gerendás, Csanádapáca önkormányzatai, civil
szervezetei és vállalkozói alkotnak- 2006. tavaszán
kapott zöld utat a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztériumtól (FVM) Helyi Vidékfejlesztési Terve
megvalósításához. A Vidékfejlesztési Terv
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megvalósítására 100.000.000 Ft állami támogatást nyert
az Akciócsoport, melyet pályáztatással kellett tovább
versenyeztetni helyi szinten, az akciócsoport területén.
A különbözõ pályázati felhívásokra önkormányzatok,
civil szervezetek, vállalkozások, egyéni vállalkozók
pályázhattak.
2007. februárjában tartotta az Akciócsoport Helyi
Bíráló és Monitoring Bizottság (HBMB) üléseit,
melyeken az összes beadott pályázatot támogatásban
részesítette (23 db). Ezután még az Irányító Hatóság
(FVM) jóváhagyása szükségeltetett a pályázatokhoz,
melyet az Akciócsoport Gesztor szerve 2007. május
10.-én hivatalosan is megkapott. Így május hónapban –a
várt számításoknál sajnos késõbb– Csorvás Város
Önkormányzata, mint az Akciócsoport Gesztor
szervezete kiértesíthette pályázóit sikeres pályázataikról
és minden esetben az igényelt támogatási összeggel
egyenlõ támogatásról. Jelenleg a támogatási
szerzõdések megkötésének folyamata zajlik, mely
várhatóan június vége, július eleje felé fog befejezõdni.
Eddig Csanádapácáról két szervezet jelezte, hogy nem
kíván szerzõdést kötni –a megítélt támogatás ellenére
sem– szûkös anyagi helyzete miatt.
Sajnos a LEADER+ program kísérleti jellegének
köszönhetõ csúszás miatt több beruházás -melyek
kezdését tavaszra ütemeztek a pályázók- csúszni fog.
Csorvás Város Önkormányzata és a LEADER+-ban
dolgozók mindent megtesznek –ahogy azt tették eddig
is– hogy gyorsítsanak a folyamatokon. Sajnos a
folyamatok sokszereplõsek, így nem csak a Gesztoron
múlik, hogy egy-egy hivatalos dokumentum mikor
érkezik meg, ami után folytatni lehet a munkát.
A LEADER+ programban több jelentõs a település
lakóit közvetlenül is érintõ fejlesztés fog elkezdõdni, és
megvalósulni a közeljövõben. A teljesség igénye nélkül:
- Csorváson sérült fiatalok fogadására is alkalmas
szálláshely és konferencia központ épül, valamint a
város külterületén lévõ bányatónál pihenõpark kerül
kialakításra.
- Gerendáson a fürdõ korszerû vízforgató
berendezéssel lesz felszerelve, és a Cicsely tó
rehabilitációjára is sor kerül.
- Csanádapácán népmûvészeti bemutatóterem kerül
kialakításra.
Emellett a LEADER+ program támogatásában
rendezvények, programok kerülnek megszervezésre,
valamint sor kerül kiadványok megjelentetésére is.
A Gesztor egészen a LEADER+ program végéig -ami
várhatóan 2008. augusztus-szeptemberre tevõdik- segíti
a pályázókat projektjeik megvalósításában és
elszámolásában.
Balog Gábor, Pályázati és Integrációs Iroda
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8. oldal

2007. május-június

HÍREK - SPORT
Anyakönyvi hírek

Csorvási sportoló a
Magyar Olimpiai Bizottság
2008-as pekingi olimpiai “A” keretében

Házasságkötések:
Benyovszki Pál és Szabó Szilvia
Születések:
Békési Roland és Balla Anikó leánya Antónia
Dávid Gyula és Jaksa Edit leánya Cintia Dorina
Oláh Tibor és Kiss Marianna fia Dávid Tibor
Halálesetek:
Adamkovics Ádámné (szül.: Molnár Flóra Mária,
1909)
Bíró Andrea Éva (szül.: 1958)
Fecz Antalné (szül.: Holinszki Borbála, 1914)
Hajdú Jánosné (szül.: Balázs Anna, 1925)
Havancsák Istvánné (szül.: Gombkötõ Margit Julianna,
1937)
Klapács János (szül.: 1930)
Kómár Istvánné (szül.: Fábián Julianna, 1935)
Konecsni György Mihály (szül.: 1926)
Kriskó Istvánné (szül.: Sárközi Erzsébet, 1923)
Simon Istvánné (szül.: Annaházi Anna, 1929)
Szász István (szül.: 1922)
Vass János (szül.: 1927)
Varga Pál (szül.: 1941)
Varga Sándor Dezsõné (szül.: Szabós Eszter, 1942)
Zoltán István (szül.: 1951)

Az elmúlt év augusztusában az “Év legjobb csorvási
sportolója” kitüntetéssel ismertük el Korcsmáros Enikõ
kiváló teljesítményét, aki a 2006-os Európabajnokságon a magyar válogatott legeredményesebb
versenyzõje volt, összetettben a 17. helyen végzett.
A HungaroTel Torna Club versenyzõje májusban
megsérült, majd októberben elveszítette édesanyját.
Ilyen körülmények között még értékesebb a 2007. évi
Európa bajnokságon megszerzett 7. hely, amely
Korcsmáros Enikõ tehetsége mellett lelki erejét is
tanúsítja.
Ezek az eredmények és a magyar bajnokságon szerzett
érmek jelentõs szerepet játszottak abban, hogy a
Magyar Olimpiai Bizottság az olimpiára készülõ “A”
keretbe jelölte.

Búzafesztivál!
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy idén július
6-7.-én ismét megrendezésre kerül a Búzafesztivál,
melynek elõzetes programja:
június 6. 10 óra: regionális szakember találkozó, téma:
"A búzatermesztés minõségi kérdései"
június 7. egész nap: hagyományos aratás, bál, stb.

Korcsmáros Enikõ
Szurkolunk a sikeréért és lehetõségeink szerint minden
segítséget megadunk felkészülésében.

A részletes program a búzafesztivál elõtt, plakátokon
lesz olvasható!
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Szilágyi Menyhért
polgármester
Csorvási Híradó közéleti lap
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