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Mézes reggeli az óvodában

A gyermekek egészségéért
Összefogtak a csorvási méhészek és most először, de a tervek szerint
nem utoljára mézes reggelivel kedveskedtek valamennyi óvodásnak november végén. A kezdeményezéssel legfőképpen azt szerették volna elérni, hogy a gyerekek találkozzanak a mézzel és kóstolják is meg ezt a
rendkívül egészséges eledelt.

Készül a mézes káposztasaláta a Cicamica csoportban

Az Országos Magyar Méhészeti
Egyesület (OMME) évekkel ezelőtt indította útjára a mézes reggeli programot, a tapasztalatok szerint ugyanis
sok gyermek nem is ismeri a mézet,
noha amellett, hogy finom, rendkívül
értékes, sokoldalú táplálék, fogyasztásával máris tettünk valamit az egészségünkért.
Ennek ellenére kevés mézet eszünk,
ezen szeretne változtatni a mézes reggeli programmal az OMME, melyhez
most a csorvási méhészek is csatlakoztak, és kezdeményezésüket az OMME

megyei szervezete is támogatta.
- Az volt a cél, hogy egyáltalán megkóstolják a mézet és tudjanak arról, hogy
van ilyen élelmiszer, erre kiváló ez a
program. Nálunk mindig ott van a konyhában a méz, de ez nem mindenhol van
így. Fontosnak tartjuk, hogy minél korábban találkozzanak a gyerekek a mézzel.
Ezért szerveztük meg a mézes reggelit és
vittünk be bőven mézet az István király
utcai és a Bocskai utcai oviba is. A gyerekek megkóstolhatták, jutott a teájukba
is, sőt mézeskalácsot is sütöttek. Visszajelzések szerint jól sikerült, volt olyan

ovis, aki este otthon mézeskenyeret kért
- tudtuk meg Faragó Gábor méhésztől.
A
kezdeményezéshez
minden
csorvási méhész csatlakozott, volt, aki
mézet, volt, aki virágport adott, de a
viasszal, propolisszal is megismerkedhettek a gyerekek, és azt is megtudhatták, mi a szerepe a méheknek a méz
előállításában. Különböző mézes kiadványok, kifestők is jártak a méz mellé,
a csorvási méhészek pedig remélik, a
gyerekeknek ízlik a méz és rendszeres
fogyasztói lesznek nem csupán a téli
időszakban.
- A hazai fogyasztás lassan növekszik, jó lenne, ha a magyar mézet nem
kellene eladni külföldre, hanem elfogyna itthon. Hiszek abban, hogy ahhoz,
hogy a mézfogyasztás kicsit fellendüljön, ahhoz meg kell ismertetni a
gyerekekekkel, a jövő fogyasztóival a
kiváló minőségű magyar mézet - húzta
alá Faragó Gábor.
Csorvási méhészek minőségi, megbízható termékeihez hozzá lehet jutni
közvetlen a termelőtől, de találunk a
helyben boltok polcán is helyi termelt
mézet.
Ismert a méz immunerősítő hatása, energiával tölti fel a fáradt testet,
segít a fizikai és szellemi fáradtság
leküzdésében. A vitaminokban, ásványi anyagokban gazdag méz növeli ellenállóképességünket, erősíti
szervezetünket, a benne lévő enzimek lerövidítik a gyógyulási időt,
javítják a vérkeringést.
Minél többször fogyasztjuk, annál többet teszünk önmagunkért.
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Elég az illegális hulladéklerakásból
A lakóhelyi környezet állapotának alakulása valamennyi csorvásit
érintő téma, az önkormányzat illetékes bizottsága minden évben részletes dokumentumban (elérhető a
www.csorvas.hu oldalon) ismerteti
a környezetvédelmi bejárásokon
tapasztaltakat. Általánosságban elmondható, hogy Csorvás rendezett,
ám az is igaz, hogy vannak visszatérő problémák, ilyen az illegális hulladéklerakás.
Jó hír, hogy a közelmúltban felszámolták a szelektív hulladékgyűjtő szigeteket, s ezzel együtt a szigetek körül
nem egyszer tapasztalt áldatlan állapotokat is. Gyakori volt ugyanis, hogy
mindenfajta, oda nem illő hulladékot
raktak ki a szigetekhez ismeretlenek a
matractól kezdve a rossz tévéig.
A papír, műanyag és fém csomagolási
hulladékot az otthoni szelektív kukák-

ban gyűjthetjük. Az üveghulladékot
munkaidőben a polgármesteri hivatal
udvarán elhelyezett gyűjtőkbe lehet
bedobni.
Minden háztartásban lennie kell kukának a kommunális hulladék számára, s ha ez nem bizonyul elegendőnek,
akkor a DAREH ügyfélszolgálaton kérhető 120 literes zsák, melynek költsége
360 forint. Mindezek ellenére akad, aki
az utak mellé dobálja ki zsákszámra
a szemetet. Nem egyszer tapasztalni
- főként külterületen - az illegális hulladéklerakás problémáját, fontos lenne
megérteni, hogy ez nem megoldás. Sőt,
büntetendő, környezetkárosító, felszámolásuk pedig meglehetősen költséges.
Arról nem is beszélve, hogy a tisztább,
élhetőbb környezet valamennyiünk érdeke.
A különböző hulladékok megfelelő
A zöldhulladékot érdemes komposzkezelése, az illegális hulladéklerakás
tálni, vagy elszállíttatni. Ez utóbbi esefelszámolása az egész település érdeke.
tében lényeges információ, hogy egy in-

Békés, szeretetteljes karácsonyt és
egészségben, sikerekben gazdag
boldog új évet kíván
Csorvás valamennyi lakosának
Baráth Lajos polgármester
és a város képviselő-testülete

Minden kedves Olvasónknak boldog
karácsonyt és sikerekben gazdag új
évet kívánunk.
2019-ben is elérnek bennünket a
csorvasihirado@gmail.com
e-mail címen.
Szerkesztőség

gatlan elől egy szállítás alkalmával 250
liternyi biológiailag lebomló hulladékot visznek el (aki ennél többet termel,
összefoghat a zöldhulladékszállítást
nem, vagy kisebb mértékben igénylő
szomszéddal).
Zöldhulladék szállítás ebben az évben utoljára december 17-én lesz.
Meg kell említeni a vasútállomás
mellett lévő volt réparakodó területén
illegálisan elhelyezett nagy mennyiségű építési törmeléket. Itt korábban
el lehetett helyezni betontörmeléket,
amit aztán ledarálva a szilárd burkolat
nélküli utcák járhatóvá tételére használt az önkormányzat.
Csakhogy sokan nem csak betontörmeléket hordtak ki, hanem mindenféle
építési hulladékot, így ez a lehetőség
megszűnt. Az építési hulladékot a békéscsabai hulladéklerakóba kell vitetni saját költségen.
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A gyengék támaszai

A szociális dolgozókat köszöntötték
„Mai világunk legnagyobb betegsége
nem a lepra vagy a tuberkulózis, hanem
sokkal inkább az az érzés, hogy senkinek
sem kellünk, senki sem törődik velünk,
és hogy mindenki által elhagyatottak
vagyunk.” Kalkuttai Teréz anya gondolatait idézte a polgármester a szociális
munka napja alkalmából tartott városi
ünnepségen.

November 13-án a művelődési házban műsorral, ajándékkal, megvendégeléssel köszönte meg az önkormányzat a szociális ágazat csorvási dolgozóinak elhivatott munkáját.
Beszédében Baráth Lajos úgy fogalmazott: „a törődésre rászorulók azok,
akiknek több kell a fűtött szobánál, a
tiszta ruhánál, a falat kenyérnél. Mert
ezek csupán a vegetáció alapfeltételei,
mi azonban emberek vagyunk, kortól,
társadalmi státustól függetlenül, érző
lények, akiket megillet az emberi mél-

tóság minden körülmény között.
Aki vállalja a szociális munka embermentő, de fizikai és lelki állóképességet igencsak igénybe vevő hivatását,
az olyan érdemeket szerez, melyeket a
társadalom nem tud kellőképpen honorálni. Önök nélkül több szorongás és
sötétség, még nagyobb kilátástalanság
uralkodna sokak élete felett.”
Mint kiemelte, nem várható, hogy
könnyebb legyen a jövőben ez a szakma és a vele járó feladatok, miközben
a rászorulók köre pedig évről évre
egyre csak növekszik. Baráth Lajos beszédében a szakma megbecsülésének,
anyagi feltételeik mielőbbi rendezését
sürgette. A polgármester köszönetet
mondott mindazoknak, akik a szociális
területen dolgoznak. Az ünnepségen
közreműködtek a Szarvasi Cervinus
Teátrum művészei.
BIJ

Fogadóóra - Helyi és országos ügyekről

Csorvás város országgyűlési képviselője, Herczeg
Tamás fogadóórát tartott a település polgármesteri hivatalában november közepén. A közel kétórás
program során több magánszeméllyel, illetve Baráth
Lajos polgármesterrel találkozott. Az egyéni felvetések mellett a városi, illetve országos horderejű ügyek
is szóba kerültek.
A fogadóórára érkezők között volt olyan csorvási állattenyésztő, aki személyes ügyben kért segítséget, más pedig
az országos politikában napirenden lévő témákkal kereste
fel Herczeg Tamást. Ezek közé tartozott a devizahitelesek
helyzetének kezelése, a kormány által megszavazott nyugdíjprémium, vagy a téli rezsicsökkentés. Utóbbi témával
kapcsolatban az országgyűlési képviselő konkrét adattal
szolgált. A Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet értelmében, a fával és szénnel fűtők – akik beadták az
igénylésüket – megkapják a 12 000 forintos támogatást.
Ez Csorvás esetében 223 háztartást érint, összesen 2 676
000 forint értékben, amelynek a kifizetési idejéről az ehhez szükséges támogatói okirat rendelkezik majd.
Csorvás város nemzetközileg ismert és elismert fúvószenekara és majorette csoportja, a határon túli kapcsolatainak erősítésében kérte az országgyűlési képviselő segítségét a fogadóóra keretében.
A fogadó órát követően Herczeg Tamás a város első emberével, Baráth Lajossal egyeztetett a település fejlesztéseiről.
A kötetlen beszélgetésen egyebek között szóba kerültek a
városi fenntartású intézmények felújításainak lehetőségei.

Kutak!

A fúrt és az ásott kutak engedélyezése
tekintetében jogszabályi változás eddig
nem történt, de a Belügyminisztérium
Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes
Államtitkársága tájékoztatót adott ki,
amelyben felhívják a figyelmet, hogy a
szabályozásban további módosítások
várhatók. Az Alkotmánybírósági döntésére figyelemmel a Kormány két intézkedést is tett:
- azért, hogy a 2018. december 31-i
határidő letelte senkit ne érintsen hátrányosan, az Országgyűlés elé beterjesztett törvényjavaslat értelmében
a kötelező bírságkiszabás alóli mentességi időszak 2020. december 31ig meghosszabbodna;
- ezzel egy időben előkészítés alatt áll
és 2019-ben várhatóan megvalósul egy
olyan átfogó módosítás, amely illegális kutak engedélyeztetésére speciális eljárást tartalmaz.
Amennyiben a polgármesteri hivatal
több információval rendelkezik, tájékoztatja a lakosságot.
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Egészségünk érdekében - hatodjára
November 24-én a csodálatos karácsonyi díszbe öltöztetett művelődési
ház és könyvtár adott otthont a Védőnői Szolgálat és a csorvási Jóga és Életmód Klub immár hagyományos rendezvényének.

Fotó: Szente Károly
Baráth Lajos polgármester köszöntő
szavai után ki-ki végig járhatta a testet-lelket kényeztető szolgáltatások sokaságát.
Amellett, hogy évről évre próbálunk érdekességeket, újdonságokat felvonultatni, igyekszünk az esemény népszerűségét
jótékony célokra is használni. Az idén ismét a Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálat Alapítvány munkatársai látogattak el
hozzánk, számukra szerveztünk gyűjtést
a helyszínen. A gyerekek megtekinthették
a mentőautót, s a jelenlévő önkéntesek lufival is kedveskedtek nekik. Az érdeklődőket beavatták hivatásuk rejtelmeibe.
Ismét bemutatkozott a Jóga-és Életmód
Klub. Tóth Terézia és Bulla Bernadett a
reformételek kóstolója, gofrisütés mellett nagyszerű szakembereket is hívtak
Csorvásra. Megismerkedhettünk az atlas
profilaxissal, ízesített kávé különlegességeket kóstolhattunk, a bejelentkezők
pedig Szín Jánosnál részesülhettek a
yumeiho masszázs kellemes élményében.
Lelkünk titkait Bacsa Éva természetgyógyász segített feltárni, a lelki blokkok
oldásában Mihalik Éva volt segítségünkre,
Pilates tornát is szerveztünk. Masszőreink,
Zsuzsa Attiláné Molnár Marcsi, Melich
Marianna, Kiss Imre és Seprenyi Zoltán
felfrissítsék fájó tagjainkat. A PrimaProtetika Kft. jóvoltából különféle mas�szírozó készülékekkel kényeztethettük
magunkat, amíg a csontsűrűség szűrésre
várakoztunk. Ez alkalommal sem maradt
el az életmód tanácsadás, a vérnyomásmérés, testösszetétel meghatározás, és a
vércukor mérés. Az ÁNTSZ Békés Megyei
Intézetének egészségfejlesztő munkatársai derekasan állták a rohamot.
Az idei Egészségnap egyik vonzereje

kétségkívül az ingyenes PSA-szűrés lehetett, amely Csorvás Város Önkormányzata
és a Movember Magyarország Egyesület
támogatásával valósult meg. Nagyon hittem ebben, ezért örömmel tölt el, hogy 75
férfi végeztette el a felkínált szűrést.
Az aulában megismerkedhettünk a
Hunnia-Daunen Kft. és a Zepter termékeivel, a Csorvási Gazdák Olajmanufaktúra
különlegességeivel, kozmetikai cégek
kínálatával, táplálékkiegészítőkkel. Kóstolhattunk sajtot, pékárut, gyógyteákat,
kávét, mézet, a békéscsabai Reform Cukrászda süteményeit, zöldség- és gyümölcsleveket. Tanács Enikő manikűr szolgáltatással várta vendégeit. A biokertekben
rendszeresen tevékenykedő csorvási
iskolások Bartos László segítségével a
biokertészet bemutatásával színesítették
programunkat. A Magyar Vöröskereszt
munkatársainál az újraélesztés technikáját lehetett elsajátítani. A színházteremA zöldségek világnapja kapcsán hirdetett rajzpályázatot
a Bonduelle Central Europe
Kft. A versenyre óvodás és általános iskolás gyermekek és
csoportok alkotásait várták,
természetesen a zöldségekkel
kapcsolatosan. Négyszáznál is
több alkotás érkezett, így nem
kis eredmény, hogy Csorvás
óvodájának Micimackó csoportja harmadik helyezést ért
el kategóriájában. Kocsisné Popol Ágnes
óvónőtől megtudtuk, a rajzverseny kiváló apropó volt arra, hogy foglalkozzanak
az egészséges táplálkozás kérdéskörével,

ben használt gyermekruhák árusítását
tettük lehetővé. A HIPP Kft. jóvoltából a
kisgyermekes anyukáknak ajándékkal
kedveskedhettünk. A gyermekeknek is
kínáltunk elfoglaltságot: a Családsegítő
Szolgálat munkatársai kézműves foglalkozással készültek a nagyobbaknak, a
3 év alatti csöppségek számára pedig a
bölcsőde gondozónői biztosítottak gyermekfelügyeletet, s tették ezáltal lehetővé
a szülők feltöltődését.
Támogatóink voltak: Csorvás Város
Önkormányzata, Movember Magyarország
Egyesület, a helyszín biztosításával a Művelődési Ház és Könyvtár, Jóga- és Életmód
Klub, Csuta Imre, Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje, Vereskáné
Salla Valéria, Pintér János, Halupa László és
neje, Hunapfel Kft., Hipp Kft.
A rendezvény lebonyolításában segítségemre voltak:
szervező társam Gombkötő Réka, továbbá Liskáné Sárközi Csilla, Horváth Enikő,
Rácz Imréné, Filyóné Németh Rita, Kósa
Klára, Pelesz Ibolya
Szakembereinknek köszönöm a részvételt, a szűréseket, a gyógyítást, meghallgatást, támogatást, segítő beszélgetéseket
és útmutatásokat. Kiállítóinknak hálás
vagyok a finomságokért, melyeket megvásárolva sokáig emlékezhetünk még az
Egészségnap ízére. A rendezvény látogatóinak köszönöm, hogy bíztak bennünk,
kíváncsiak voltak ránk, és nem maradtak
otthon. Külön öröm, hogy a környező településekről is sokan ellátogattak az Egészségnapra. Köszönöm a türelmes várakozást, hogy fennakadás nélkül bonyolíthattuk le programjainkat. Köszönöm az építő
kritikát, az érdeklődést, nyitottságot, a
rengeteg jó szót, mosolyt, vállveregetést,
ölelést, amit az Egészségnapon szervezőként Önöktől kaptunk.
Zatykóné Kecskeméti Erika védőnő

Fotó: Kaszainé Benyovszki Anita

a gyerekek élvezték a Bonduelle november végi díjátadó ünnepségét Békéscsabán, és nagyon örültek a harmadik helyért járó játékoknak is.
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Sikeres összefogás
– a gyerekekért báloztak
Csaknem kétszázan kapcsolódhattak ki az idei, sorban immár a
negyedik iskolai jótékonysági bálon
– a november 17-ei rendezvény több
mint fél millió forint nyereséggel
zárult, és már megvan a jövő évi bál
időpontja is.
Valódi összefogásnak köszönhetően
jöhetett létre a rendezvény. Az asztalokra
került apró süteményeket anyukák, nagymamák szorgos kezei alkották, a vacsorát a Csorvási Szolgáltató Nonprofit Kft.
ügyes szakácsai készítették, a mellé kínált
kenyeret a Csorvási Pékség kemencéiben
sütötték. A fellépő gyermekek vendéglátását, réteseit Nagy János péklegényei sütötték, a vacsora kísérő süteményeit a Kék
Nefelejcs Cukrászda (Pityuk János és neje)
ajánlotta fel, a díszítés pedig az Ez+Az üzlet (Bagi Gabriella és párja, Lajos) kitartó
munkájának eredménye.
A bál műsorát a város fúvószenekarának sramli zenekara nyitotta meg, majd
a művészeti iskola Viharsarki Pengetősök
műsora következett, ezt követte Csorvás
Város Fúvószenekara és Majorette cso-

portjának Performace csapata. Ezután
hallhattuk még a rézfúvós kvintettet és
kürt kvartettet zenélni, majd az iskola
énekkarának hangulatalapozó műsora
következett. Végül, de nem utolsó sorban
a szülők és pedagógusok közös tánca következett, mely az Egy szoknya, egy nadrág című film betétdalaként ismertté vált
fülbemászó dallammal indította meg a
mulatságot (képünkön a fellépők).
A tombolahúzás keretében 210 tárgyat
sorsoltak ki, a fődíj egy női kerékpár volt.
Ezt követően folytatódott a tánc, amihez
a zenét DJ Zolee szolgáltatta. Sokan rop-

ták a táncparketten hajnal háromig! A bál
résztvevői jókedvvel és élményekkel telve
távoztak, bízva abban, hogy találkoznak a
jövő évi bálon, 2019. november 16-án is.
Közönöm mindenkinek a támogatást,
a sok munkát, kitartást, a felajánlott
tombolatárgyakat és támogatójegyek
vásárlásával történő támogatást is. A bál
nyeresége 529 ezer 200 forint – az ös�szeget az előző évekhez hasonlóan az év
végi jutalmazásokra fordítjuk, valamint
az alsó és felső tagozat, illetve a zeneiskola között osztunk el.
Aklan-Paraj Helga
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Advent idején – Programajánló
Alig néhány napunk van már csupán arra, hogy lélekben is felkészüljünk karácsony ünnepére.
A ráhangolódás a rohanó világban
nem könnyű feladat, segítségünkre van
ebben a város fő terén felállított termetes karácsonyfa, s előtte a Mikulás
négy rénszarvas vontatta szánjában
- készülhet az ünnepi fotók a családi
albumba. A művelődési háznál betlehemes előtt lehet mesélni a gyerekeknek
az ünnep üzenetéről, az adventi koszorú a katolikus templom előtt késztet
bennünket egy percnyi megállásra, elcsendesedésre.
A Mikulás december 5-én csilingelő
szánon járta a várost és megajándékozta a legkisebbeket, de a picit nagyobbak sem maradnak ajándék nélkül. Soroljuk mindazon programokat,
melyen részt vehetünk az ünnepvárás
időszakában.
Az alábbi események mellett ajánljuk figyelmükbe a fúvósok karácsonyi
koncertjét, és a művészeti iskolások
előadását.
„Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek:
ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele
vacsorálok, ő pedig énvelem.” Jel 3,20

2018 Karácsonyán ezzel a szentírási
igével, Jézus Krisztus szavával köszöntöm a csorvásiakat. Amikor egy igazán
kedves vendég kopogtat, vagy csenget
be hozzánk, akkor boldogok vagyunk.
Beinvitáljuk, szívből örülünk, hogy
vendégül láthatjuk. Az idei Karácsonyon mindenkihez bekopogtat Valaki
és meg is szólít minket. Egyenként, a
nevünkön szólít, mert ismer bennünket, belelát a szívünkbe. Elénk áll és
különös megfogalmazásban mutatja
be magát. Azt mondja, hogy Ő az AJTÓ.
Az épületeinken túl az életünkben
is vannak ajtók, amelyek betegséget,
gyötrelmet, nyomorúságot vagy éppen
vidámságot, örömet rejtenek. Ő más, Ő
egy speciális ajtó, AKI magáról mondja:
Én vagyok az ajtó. Ami azt jelenti, hogy
Ő az egyetlen, az Üdvözítő. Semmilyen
más módon, senki máson keresztül
nem mehetünk haza: Mennyei Atyánkhoz, csakis rajta keresztül. Ő a mennybe vezető ajtó, amit senki be nem zárhat azok előtt, akik Benne hisznek.

ADVENTI HANGVERSENY
A katolikus templomban fellép az
Orosházi Evangélikus Egyházközség
Vivit kórusa, az Orosházi Táncsics Mihály
Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium diákjai, valamint a Csorvási Alapfokú
Művészeti Iskola növendékei. December
9. 15 óra, katolikus templom. Belépés
díjtalan.
KÉZMŰVES VÁSÁR
December 11-én és 12-én lesz a művelődési házban 9 órától egészen este fél
hatig lehet szebbnél szebb kézműves termékekre szert tenni.

ÁLLATI KI MIT NEM TUD!
Interaktív mesekoncert. Az állatok a
tehetségkutató versenyen megmutatják,
ki is az erdő igazi sztárzenésze. A szavazás a gyerekek segítségével történik,
együtt táncolhatnak az erdei fellépőkkel.
A műsor fellépői: Pösze Egér, BéKamilla,
a Gyáva Oroszlán, PillaPillangó, Kukac
Kázmér és még sokan mások! A műsor
sztárvendége Vuk, a kis róka. Tartsatok
velünk! December 13. 10 óra, színházterem Belépési díj: 500 Ft/fő

Aki vele jár-kel, ki- és bejár, az igazi
értékre rátalál.
Kinek ilyen, kinek olyan ez az idei Karácsonya. Legyen bármilyen, aki meglátja Őt, az Benne és Vele bőségben,
örömben élhet, Vele áldott garantáltan
társas Karácsonya lesz. Ha Vele, az élő
Úr Jézus Krisztussal élünk (Immáu ÉL):
„Akkor - magától - szűnik a vihar, /Akkor
- magától - minden elcsitul, /Akkor - magától - éled a remény. /Álomfáidnak minden aranyágán/ Csak úgy magától - friss
gyümölcs terem. /Ez a magától: ez a Kegyelem. (RS) Így, magától/kegyelemből
lehet 2018 Karácsonyán nekünk is hasonló megtapasztalásunk és Krisztus
élményünk!
Ezt kívánom imádságos szívvel minden csorvási honfitársamnak:
Liptákné Gajdács Mária
evangélikus lelkész

ÜDVÖZLÖTTÜNK, Ó MÁRIA!
Adventi koncert: békés, szeretettel
teli készülődés a közelgő ünnepre, ehhez kapcsolódóan hangzanak el dallamok és zenék a koncerten. A meghittség és szeretet nagyon fontos közlése
dalokban: Áve Mária! Szent Karácsony
Éjjel, Ünnepek Ünnepe, pulykadal, Tiszta ünnep árad, és még sok híres dallal
éljük meg ezt a csodás időszakot.
A Budapesti Pódium Színház előadásában. December 13. 19 óra, színházterem Belépés díjtalan!
ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS
AZ ÓVODÁSOKKAL

Csorvás Óvodája és Bölcsődéje szeretettel hív mindenkit december 14-én,
pénteken a 16 óra 30-kor kezdődő adventi gyertyagyújtásra a katolikus templomba.
MINDENKI KARÁCSONYA

December 21-én 15 órától a művelődési házban. A program keretében finom
mézeskalácsot sütnek, a gyerekeket játszóház és műsor várja, és a felnőttek sem
fognak unatkozni.

PÁLYAVÁLASZTÁSI
VÁSÁR

A térség egyik legnagyobb pályaválasztási vásárán gondolkodhattak
a továbbtanulás előtt álló általános
iskolások jövőjükről.
A novemberi rendezvénynek ezúttal is a megyeszékhely adott otthont: a
CsabaParkban 35 középfokú oktatási
intézmény, 4 felsőoktatási intézmény,
11 egyesület és szakmai támogató szervezet, 3 kamara és 6 közigazgatási szerv
mellett több mint 40 munkáltató is képviseltette magát.
A csorvási iskolából két osztály összesen 38 diákja tájékozódott a pályaválasztási vásáron, osztályfőnökeik kíséretében. A diákok először egy korábban
kitöltött teszt eredményei alapján célirányosan ismerkedhettek a lehetőségeikkel, utána azonban szabadon nézelődhettek, hogy felmérjék, milyen pálya lehet nekik való az egyéni érdeklődési kör
és képességek alapján. A visszajelzések
szerint a rendezvény nagy segítség volt
azoknak, akik még nem döntötték el,
hogy februárban melyik iskolába adják
le jelentkezési lapjukat.
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Márton-naptól karácsonyig

Tartalmas napok az
idős-gondozásban

Márton napi mulatságot tartottak
az egyesített szociális intézetben,
ahol a lehetőségekhez mérten a naptári és néphagyomány szerinti jeles
napokat is igyekeznek megülni, hogy
tartalmas hétköznapokat biztosítsanak a gondozottaknak.
– Nagy készülődés előzte meg az ünneplést – írja beszámolójában Maczák
Istvánné intézményvezető. – A lakók
süteményt sütöttek, libatepertőt készítettek. Nagy örömünkre, Juhász Kálmán
vezetésével a Nefelejcs Népzenei Egyesület látogatott el hozzánk, és ahogy
mindig, jókedvre derítették a lakókat
emlékezetes műsorukkal.
– December hónapban a programjaink sokasága lesz, de a legfontosabb a
karácsonyi ünnepség, amelyet decem-

ber 20-án tartunk 14 órakor. Erre az
ünnepségre nagy szeretettel várjuk lakóink hozzátartozóit, ismerőseit. Az a
célunk ilyenkor, hogy együtt tudjanak
azok is ünnepelni a családtagjaikkal, ismerőseikkel akik az ünnepen nem tudnak hazamenni.
– A nappali ellátásba, ismertebb nevén az idősek klubjába, továbbra is várjuk azokat akik szeretnék a napjuk egy

Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos,
Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme! (Ézsaiás 9:5)
Az adventi időszak a Megváltó születésének az ünnepére
való felkészülés, de ilyenkor várjuk a Jézus Krisztus visszajövetelét is. Nem váratlanul érkezett Jézus ebbe a világba, hiszen a próféciák előre megjövendölték, hogy meg fog születni.
Amikor Jézus megszületett, már nagyon várták az emberek.
Jézus mennybemenetele óta várjuk az Ő visszajövetelét is. Ezt
az időszakot nevezzük második adventnek. Ahogy készülünk
valakinek a születésnapjára, úgy készülünk a karácsony megünneplésére is. De ne legyen a mi Krisztus várásunk egy hamis
készülődés, amit a következő történet is szemléltet:
Egy napon egy prédikátor érkezett egy kisvárosba. Az emberek hamar megszerették és hallgattak rá. A prédikátor megjövendölte, hogy mikor fog visszajönni Jézus Krisztus. Ettől
kezdve az emberek megváltoztak. Igyekezett mindenki jobb
lenni. A tolvajok nem loptak, a régi haragosok kibékültek, a tanulók tisztelettel beszéltek a tanárokkal, minden órára becsületesen felkészültek és minden házi feladatot megcsináltak. A
gyerekek szót fogadtak a szüleiknek. Az emberek elkezdtek
tömegesen templomba járni. Zsúfolásig megteltek a templomok. Ám a megadott időpontban nem jött el Jézus. Az emberek pedig lassan visszatértek a régi kerékvágásba. Mindenki
olyan lett, mint azelőtt.
Adventi és karácsonyi ünneplésünk ne múló hangulat legyen csupán. Igyekezzünk jobb emberekké válni, és ha sikerül,
maradjunk is meg azoknak. Így várjuk a mi Urunk Jézus Krisztus, a Megváltó visszajövetelét! Istentől gazdagon megáldott
adventi időszakot és békés karácsonyi ünnepeket kívánunk
mindenkinek!
Szalkay Róbert református lelkész

részét társaságban tölteni, vagy szeretnek alkotni és ezt másokkal is megosztanák. Továbbá azokat, akik betegek,
vagy demensek és családjuk nyugodtabb lenne, ha a nap egy részében felügyelet alatt tudhatná hozzátartozóját.
Akik nem tudnak az intézménybe saját
erejükből bejárni, azokat önkormányzati autó szállítja be – tájékoztatott az
intézményvezető.

SZILVESZTER
CSORVÁSON A
MŰVELŐDÉSI
HÁZBAN

Búcsúztassuk együtt az Óévet és köszöntsük az Újat!
Várjuk kedves vendégeinket 2018. december 31. 19 00 - órai
érkezéssel Welcome Drink kíséretében.
Svédasztalos vacsoránk 20 00 órától kezdődik
„A tányér legyen üres a has pedig tele” jeligével!

Tombola: 200,-/db - FŐDÍJ: Malac
Az egész estés talp alá valót pedig: Farkas Károly zenész biztosítja
A rendezvény helyszínén BÜFÉ üzemel
Svédasztalos MENÜ
Parázs felett sercegő malac
Velővel töltött borda
Parasztosan töltött sertésszelet
Aszaltszilvával és sajttal töltött szelet


Tavaszi rizs
Párolt káposzta
Burgonya krokett
Tartár mártás

Éjfélkor érkezik
Stefánia vagdalt
Kaszinótojás
Virslisaláta
Rétes

Rántott sajt
Rántott karfiol

Színes Franciasaláta
Majonézes burgonyasaláta
Részvételi díj: 5.500Ft - Jelentkezni lehet 2018. december 27-ig
Szabadosné Havai Margit 06/30 586 0588
Szabados Diána 06/70 360 5415, Maczák Istvánné 30/576-0285
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Cukros tasak - a gyűjtés
nem áll meg

Bianka a születésnapi jelenetben a Barátok közt forgatásán

Képernyőn láthattuk
Húsz éve fut a Barátok közt című sorozat a tévében - van aki követi rendületlen
hűséggel a Mátyás király téren játszódó
történetet, és akad aki nem. Aki követi,
októberben ismerős arcot fedezhetett
fel néhány jelenet erejéig, epizódszerepet játszott ugyanis a sorozatban egy
csorvási lány, Bereczki Bianka - a születésnapi jelenetben ő volt az ünnepelt (az
rtl.hu oldalon a felvétel megtekinthető).
Bianka sokaknak ismerős lehet már
csak azért is, mert rendre műsorvezetői
feladatokat vállal a csorvási rendezvényeken, annak ellenére, hogy ma már

Budapesten él. Nem riad meg a reflektorfénytől, ezért is jelentkezett a Barátok
közt sorozatába, és örömmel vállalta az
epizódszerepet, amit ráosztottak. - Nagyon jól éreztem magam a forgatás napján. Olyan érzésem volt, mintha minden
nap ott lennék, teljesen otthonosan mozogtam. Úgy gondolom, hogy mindenképpen hatalmas ajándék volt, hogy egy
rövid kis szerepet kaphattam, kipróbálhattam magam a kamerák előtt. Remélem, hogy nem ez volt az első és utolsó
alkalom. Rengeteg üzenetet, gratulációt
kaptam, amikor leadták az adást a TVben, nagyon örültem neki, köszönöm
szépen - osztotta meg velünk Bianka.

Ezúttal nem kedvezett Fortuna a
csorvási óvodának, de úgy tartják,
a szerencse forgandó, így a gyűjtés
folytatódik.
A Koronás Cukor Zrt. idén is meghirdette a CukorOvi elnevezésű pályázatát
– a játékban részt vett a helyi óvoda is.
Több mint 1500 cukros tasakot küldtek
be az óvoda nevében. A mennyiség azért
nagyon fontos, mert minél több van,
annál nagyobb eséllyel húzzák ki a kalapból a csorvási óvoda nevét. A hónap
végén sorsoltak, sajnos a csorvási ovi
nincs a nyertesek listáján, de a gyerekek
szerencsések, hogy az egész település
összefogott értük. Erre az összefogásra
a jövőben is számít az intézmény, a Koronás cukros tasakok gyűjtése folyamatos, leadható az óvodában, Gombkötő
Rékánál, illetve a Piactéri ABC-ben.

Csoki Csorvásról is

Gyermekotthonokban élő gyermekeknek gyűjöttek táblás csokit országszerte, ezzel próbálva szebbé tenni számukra az ünnepeket.
November elején Gombkötő Réka is
csatlakozott a hónap végén lezárult megmozduláshoz.
- Sokan csatlakoztak a gyűjtéshez, így
135 tábla finomabbnál finomabb csokoládét adhattam át Sztanko Henriknek, a
cserkeszőlői gyűjtés koordinátorának.
Köszönöm mindazoknak a csorvási,
gerendási, orosházi, gyulai felajánlóknak, akik adományaikkal hozzájárultak
a gyűjtés eredményességéhez, és köszönöm a Piactéri ABC kollektívájának
a lebonyolításban nyújtott segítséget! Jó
érzéssel tölt el, hogy közös erővel 135
gyermek arcára csalhatunk egy kis mosolyt karácsony közeledtével – fogalmazott Gombkötő Réka.

Anyakönyvi hírek

A csorvási általános iskolából 1962-ben elballagott 8.a, (fiú) és 8. b. (leány) osztályok diákjai találkoztak egymással a közelmúltban. Tavaly az 55 éves osztálytalálkozón idézték fel a múltat, s úgy döntöttek, idén is együtt töltenek egy kis időt.
Az 56 éves osztálytalálkozót október 30-án tartották, 22 egykori diák idézte fel a
régi időket, s ezúttal is velük tartott Lele Károly tanár úr.

Megszületett
Podmaniczki György és Drahota Stella
fia Nolen
Házasságot köttek
Csatlós Zsolt és Murvai Krisztina
Bacsa László és Jónás Beáta
Gombkötő László és Nagy Mariann
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