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Hunapfel: vendégszerető birtok, és az egyik legszebb is

Nem csak csorvási óvodások és
kisiskolások keresték fel szeptemberben a Hunapfel Kft. almáskertjét, bőven érkeztek csoportok
a könyező településekről is almaszüretre. A Hunapfel most arra is
büszke lehet, hogy egy országos
versenyen a legszebb gyümölcstermesztő birtok címet nyerte el.

A gyerekek minden év kora őszi
napjaiban szívesen látott vendégek a
település határában található gyümölcsöskertben. Kolozsi-Kecskés Zsófia
szaktanácsadótól megtudtuk, hogy
a gyerekek trakozva, mint kis almák
járják be a gyümölcsöst, szedhetnek
és ehetnek almát, és (a visszajelzések
szerint) mindig élményekkel telve térnek haza a kirándulásból.
A 170 hektáron működő Hunapfel
Kft. e gesztussal az egészséges életmódra is nevel, vendégszeretete
mellett pedig most már arra is büszke lehet, hogy elnyerte a legszebb
gyümölcstermesztőbirtok címet. A
Magyarország legszebb birtoka verseny keretében a szervezők hét kategóriában keresték a legjobbakat, gyümölcstermesztő birtok kategóriában
a Hunapfel Kft. lett az első. A szakmai
zsűri szigorú szempontok alapján választotta ki a legjobbakat, nem volt
elég, hogy szép és rendezett legyen egy
birtok, szempont volt a például a szak-

Fotók: Kolozsi-Kecskés Zsófia

mai megfelelőség, a fenntarthatóság és
innováció, valamint a környezetvédelem és a munkabiztonság.
– A zsűri első körben 48 jelölt közül
választotta ki azt a 21 döntős birtokot,
akiket július folyamán személyesen

végiglátogatott, majd három gazdaság
került a döntőbe – mondta el a beol.hu
portálnak Pusztai József, a Hunapfel
Kft. ügyvezetője. – A győzelem egyfajta
erkölcsi siker, a negyed százada végzett
munkáról is visszaigazolást ad.
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Tisztelt Lakosság!
A Békés Megyei Kormányhivatal
bővítve az ügyfélszolgáltatás lehetőségét, a kormányablakkal nem
rendelkező településen is biztosítja
a helybeni ügyintézést a Békéscsabai
Járási Hivatal Mobil Ügyfélszolgálata
keretében.
Tájékoztatjuk leendő Ügyfeleinket, hogy október 30-án (kedd)
9:00 – 12:00 óra közötti időben a
művelődési ház előtt (Petőfi utca
12.) a Kormányablak Busz a lakosság szolgálatára áll.
Az akadálymentesített Mobil Ügyfélszolgálaton lehetőség van valamennyi, a Kormányablakokban intézhető ügytípus intézésére, így többek
között személyazonosító igazolvány,
lakcímkártya, útlevél, vezetői engedély, ügyfélkapu vagy akár gépjármű
ügyintézésre is.
A Mobil Ügyfélszolgálaton biztosított a bankkártyás fizetés, de a bankkártyával nem rendelkező ügyfelek
az esetleges eljárási költséget akár

postai csekken is megfizethetik a helyi postán.
Amennyiben a gépjármű ügyintézés keretében rendszámtábla kiadásával járó ügyintézési szándékuk van
- a szükséges rendszámtábla típus
rendelkezésre állásának teljes körű
biztosítása érdekében - előzetesen

szíveskedjenek jelezni október 29-én
(hétfőn) 15 óráig a 66/528-324-es telefonszámon.

Kérjük, szíveskedjenek ellenőrizni okmányaik érvényességét, hogy
a fenti ügyfélszolgálati időben helyben elintézhessék ügyeiket!

Szelektíven otthon!

Felszámolták a szelektív hulladékgyűjtő szigeteket - mostantól csak az
otthoni, 240 literes zöld színű hulladékgyűjtő edénybe pakolhatjuk a
fém, papír és műanyag hulladékot,
amit havonta ürít a szolgáltató.
Az üveg csomagolási hulladékot a
polgármesteri hivatal udvarán elhelyezett edénybe lehet elvinni munkaidőben, hétfőtől csütörtökig 8 órától
16.30-ig, pénteken 14 óráig.

Szelektívhulladék-szállítás idén még
kétszer lesz: november 9.; december 7.
Zöldhulladék-szállítás: november 9.

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

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

Határidő

Megyei és országos kiállításon
Csorvás is bemutatkozott a IV. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásáron, Budapesten. A kétnapos, szeptember közepén tartott rendezvényen 130
kiállító mutatta be a közfoglalkoztatási
programok eredményeit, lehetőség volt
többek között helyi ételek kóstolására,
azok megvásárlására is. Csorvás a népi
játékok mellett többek között seprűkötéssel, szőnyegszövéssel készült a kiállításra.
Az országos vásár előtt Békéscsaba
főterén is felvonultak a megyei települések, hogy az immár hatodik Békés
Megyei Közfoglalkoztatási Kiállításon
bemutassák a járási startmunka mintaprogramok keretében előállított termékeiket, eredményeiket. A Belügyminisztérium adatai szerint 2018 első fél
évében átlagosan 148 ezer ember vett
részt a közfoglalkoztatásban.

Október 15-ig igényelhetik a 12 ezer
forint értékű tüzelőanyagot biztosító
téli rezsicsökkentést a fával és szénnel
fűtők. Az érintetteknek az igénybejelentő nyilatkozatban rögzíteniük kell
a kért fűtőanyag fajtáját, amely utólag
nem módosítható. A háztartásonként
12 ezer forint értékű tüzelőanyagról az
önkormányzatok gondoskodnak, és azt
a téli fűtési szezonban vehetik majd át
az igénylők.
Fotó: Baranyai Martina
A legfrissebb, 2018. júniusi adatok
szerint 142 900 volt a közfoglalkoztatottak száma. Idén a „Start-munkaprogram” kiadási előirányzata 225 milliárd
forint, 2019-ben pedig a jövő évi költségvetés értelmében 180 milliárd forintot fordíthatnak a közfoglalkoztatásra.

Bevonják

Október 31-ig lehet fizetni a régi, 2017
előtt kibocsátott 1000 forintos bankjegyekkel, november elsejével ezeket a
bankjegyeket bevonja a Magyar Nemzeti Bank. November 1-től már csak az
idén márciusban megjelent, megújított
1000 forintos bankjegyekkel lehet fizetni, és ezt követően a kereskedők már
nem kötelesek elfogadni a régi címleteket. A be nem cserélt régi bankjegyeket
minden bank- és postafiókban három
évig, a jegybankban pedig húsz évig díjmentesen lehet beváltani azonos címletű, törvényes fizetőeszközre.

Ebzárlat

Fotó: Árvai Károly

Segít a város
Csorvás idén is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez. A képviselő-testület szeptemberi ülésén
hozta meg döntését, Baráth Lajos polgármester úgy fogalmazott: az ösztöndíjjal segíteni szeretnék a csorvási hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalokat.
Az ösztöndíjpályázat keretében a felsőoktatási intézményben tanuló hallgatók
kizárólag szociális helyzetüktől függően, tanulmányi eredménytől függetlenül
részesülhetnek anyagi támogatásban. Az idei pályázati kiírás már megjelent – a
pályázatoknak az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő EPER rendszerében való
rögzítésének és a települési önkormányzathoz papíralapon történő benyújtásának határideje november 6. Minden szükséges dokumentum elérhető a www.
csorvas.hu, illetve a www.emet.gov.hu oldalról, a pályázati eljárásról további információt a polgármesteri hivatal hatósági irodájában adnak. 2018-ra vonatkozóan a város 600 ezer forinttal segítette az ösztöndíjra jogosult diákokat.

Október 19-éig ebzárlat van érvényben a békéscsabai járás illetékességi
területén, így Csorváson is. Az intézkedésre a rókák veszettség elleni immunizálását célzó csalétkek kihelyezése
miatt van szükség. Ebzárlat ideje alatt
a kutyákat legfeljebb szájkosárral és
pórázon lehet utcára vinni, a településről kivinni csak érvényes oltásokkal és
hatósági engedéllyel lehet.

FIGYELEM!
A Geri-Vad Kft. gerendási
VADFARMJÁRA

azonnali belépéssel munkatársat keres.
Feltételek:
- B kategóriás jogosítvány
- min.8 általános végzettség
- alkoholabsztinencia
- rendezett magánélet
Amit kínálunk:
- 3 hó próbaidő után 1000.- Ft/óra nettó
órabér
- 13. havi fizetés
- munkaruha
Jelentkezni a +36-30-456-40-99 telefonon
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Felvidékre kirándultak

A Csorvásiak Baráti Társasága idén
– megszakítva az erdélyi kirándulások sorozatát – a szlovákiai Felvidék
felé vette az útirányt, együtt töltve
négy tartalmas és emlékezetes napot.
A kora hajnali indulás fáradalmait feledtette, amikor megjelent előttünk a
Fátra és az Alacsony Tátra hegyvonulata,
majd láthattuk Fülek és Zólyom várát is.
Besztercebányán a város történelmi központjában található műemlékek sokaságát és a különleges atmoszférájú főteret
néztük meg, jókor érkeztünk, mert még a
veterán autók felvonulását is láthattuk.
A késő délutáni órákban jutottunk
el a Felső-Vág legforgalmasabb, legnagyobb városába Rózsahegyre, szállásunk
helyszínére. Másnap a Liptói-medencén
haladva a Ducsa hegy oldalában található, 5000-7500 évvel ezelőtt keletkezett Dobsinai jégbarlangot látogattuk
meg. Majd rápillanthattunk a Magas
Tátra csúcsaira is, és sétáltunk Poprád
belvárosában. Harmadik nap ismét a
Liptói-medencén keresztül jutottunk
el a 2600 m kerületű, 20-25 m mélységű Csorba tóhoz. Izgalmas program volt
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Tátralomnicon, a 2634 m magas Lomnici
csúcs megközelítése lanovkával. A hazafelé vezető út több városnéző programot
ígért. Szepes vármegye egykori székhelye, Lőcse történelmet őrző látnivalókat tartogat. Ilyen például a Szent Jakab
templom, aminek gótikus szárnyas főoltára a legnagyobb a világon.
Kassán a Szent Erzsébet-székesegyházat látogattuk meg, itt található a
Rákóczi kripta, amely őrzi az 1906-ban
Rodostóból hazahozott Rákóczi hamvakat. Elsétáltunk a rodostói ház másolatához, melynek udvarán a Rákóczi
szobornál elhelyeztük kegyeleti koszorúnkat. Kirándulásunk utolsó állomása
Betléren az Andrássy kastély volt.
Élményekkel gazdagodva érkeztünk
meg Csorvásra, balesetmentes utunkat
köszönjük a busz volánjánál ülő Komlósi
Ferinek. Köszönet párjának, Beának is,
aki az úton kávéval, ásványvízzel s egyéb
itallal látott el bennünket. A tartalmas
programért Szelesné Erzsikét, míg a
költségek összegyűjtéséért, a szálláshely
foglalásáért Kálmán Jánost illeti köszönet. Dovigyenyia Tátra, viszontlátásra
Felvidék!
Tóthné Fecz Mária

Igazi élményt kell
nyújtani a fiataloknak

Minden nő számít!

Október a mellrák
elleni küzdelem hónapja - országszerte
rendezvények
hívják fel a figyelmet a
szűrővizsgálat és az
egészséges életvitel
fontosságára.

A mellrák a leggyakoribb rosszindulatú daganatok közé tartozik, a legfrissebb
statisztikák szerint évente 2200 nő hal
meg mellrákban. Kegyetlen betegség,
azonban ha időben felismerik 95 százalékban gyógyítható.
A mammográfia az egyetlen biztos
módja a mellrák korai kimutatásának,
ezért nagyon fontos élni a lehetőséggel.
A szűrés mellett fontos, hogy 20 éves
kor felett minden nő végezzen havonta,
a menstruációt követő héten önvizsgálatot. Mert minden nő számít.

Egészségünk védelmében segíthet az
Orosházi Kórház újonnan indult Egészségfejlesztési Irodája, mely megtalálható a Facebookon is (https://www.
facebook.com/efioroshaza/).

Hunyadvári Árpád a Galamb és Kisállat Magazin 2018. augusztusi számában
megjelent cikke.
Miközben az egyesületek átlagéletkora nő, sokan ezt mérlegelve említik,
hogy hiányoznak a fiatalok. Ez rendkívül aggasztó, hiszen fajtáink sorsa a
fiatalok kezében van. Azt állapíthatjuk
meg, hogy a szórakoztató elektronika
és számítástechnika térhódítása háttérbe szorította a mi szeretett hobbinkat. Összetett kérdés ez, mivel a tartási
feltételek, a takarmányozási lehetőségek s azt ismeretterjesztés lehetőségeinek szűkülése is említhető. Ma még a
kiállítási lehetőségek a tankerületek
igazgatóitól is függnek. Mindenki felelőssége, hogy a jelenlegi helyzeten
változtassunk: igazi élményt kell adni
a fiataloknak, ez csak áldozatok árán
lehetséges. Kis csoportokban, a dúcokban kell bemutatni galambjainkat,
mert ha ezt tesszük, szinte egy mesebirodalomban érezheti magát a tanuló,
ha egy versenyről hazatérő galamb él-

Kiszely Márk, Hunyadvári Árpád és Eke Evelin
ményében részesül, vagy a fiatalok kirepülését követi figyelmesen. Minden
területen erre kell törekedni! Az egyik
tenyésztő említette, hogy hirdetésében
ajándékba kívánt adni galambokat. Egy
tanuló jelentkezett, s úgy kívánta, hogy
szállítsák is el lakhelyére. Ha az érdeklődő tanuló megérdemli, adjunk ajándékba galambot, vagy díszbaromfit.
Az iskolákban tartott előadások során
mindig ez volt az utolsó mondat: „Munkánk végzése közben mindig hittünk

abban, hogy őshonos fajtáink védelme
és tanulóifjúsággal történő megismertetése nemzeti kincseink megőrzéséhez
hasonlítható feladatunk.”
Ennek szellemében június 11-én a
Csorvási Gulyás Mihály Általános Iskola
két tanulójának, Eke Evelin 6.b. és Kiszely
Márk 6.a. tanulónak adhattam át egy-egy
értékes kalitkát ajándékba. A projektet
az Emberi Erőforrások Minisztériuma
támogatta.
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Gazdanapi forgatag: fogathajtókkal, régi gépekkel
Csorvási Kettes fogathajtó versenyt és gazdanapot rendeztek városunkban szeptember végén – nagy
érdeklődés övezte az idei programot
is. Napokkal korábban a kisbíró dobolta ki városszerte, a rendezvény
reggelén pedig a veterán gépek és
motorok felvonulása emlékeztetett
arra, hogy kicsiknek és nagyoknak
érdemes a piactérre menni.
Aki aztán elfogadta az invitálást az
láthatta a régi korok mezőgazdasági
gépeit, valamint – Bencsik Antal szervezésében – a régi Pannonia, JAWA,
Danuvia és egyéb más márkájú motorokat is. A fogathajtó verseny délelőtt
és délután is kínált izgalmas, színvonalas versenyeket, a szépszámú közönség
érdeklődése közepette.
– Hosszú hónapok óta hatalmas munkát fektettünk a szervezésbe. A versenyen az induló és a befejező létszámmal is elégedettek voltunk, a több mint
harminc fogat megyei szinten is megállja a helyét, amit a jó szervezésnek és
annak is köszönhetünk, hogy nem volt
nevezési díj, utóbbit a polgármesteri
hivatal átvállalta. A színvonalra sem
lehetett panasz. Jómagam is hajtok és
járom a versenyeket, ahol próbálom ismertté tenni a mi eseményünket. Szép
és jó fogatok jöttek el Csorvásra, azt
hiszem, elégedettek lehetünk – sorolta a megyei hírlapnak Hajnal Zoltán, a
tízéves múltra visszatekintő fogathajtó
verseny fő szervezője.
Az önkormányzat készítette népi játékok a legkisebbek kedvelt szórakozása volt, zenélt Csorvás Város Fúvószenekara, a kiállított galambokra sokan
voltak kíváncsiak, nagy sikert aratott a
vésztői csikósok látványos bemutatója,
a jó hangulatról pedig a Laszli zenekar,
és a Pedrofon együttes gondoskodott.
A Hunapfel jóvoltából felajánlott
szilvából nagyszerű lekvár készült a
gazdanap keretében hosszú órák hozzáértő munkájának eredményeként.
A Mesziár Lászlóné, Tárnyik Zoltánné,
Glózik Istvánné és Dzurek Ilona készítette szilvalekvár kapós volt, aminek
köszönhetően 18 ezer forinttal gyarapodott az óvoda alapítványa.
A Csorvási Gazdák Zrt., a helyi önkormányzat és a Csorvási Szolgáltató
Nonprofit Kft. szervezte programmal
Kelemen Mihály, a Csorvási Gazdák Zrt.
igazgatóságának elnöke is elégedett

Fotók: Szente Károly

volt a nap végén: – Sikeresnek érzem a
napot, ami energiát belefektettünk, az
visszatérült. Mostanra már egy egész
csapat foglalkozik a szervezéssel, ami
az eseményt jól előkészítette, gördülékenyen ment minden. A nap során
szerintem a fiatalok és idősebbek egyaránt megtalálhatták a számításaikat
– mondta el az elnök, aki a tervekről
is szót ejtett. – Szeretnénk a szakmai
részt erősíteni, bemutatni a mezőgazdaságot érintő technológiai újításokat,
korszerű eljárásokat, behozni az agrárgazdasággal kapcsolatos elemeket.
A fogathajtó verseny eredményei:
Akadályhajtás egyszeri összevetéssel. Kettes fogat: 1. Koncsek Ferenc
(Orosházi LE), 2. Kesztyűs Gábor
(Sarkadi LFSZSE), 3. Bíró Norbert
(Sióréti LE).
Póni kettes fogat: 1. Kovács-Tari
Barbara (Bogdányi Lóbarátok Köre),

2. Kiss Fanni (Orosházi LE), 3. Szabó
Kitti (Mindszenti LSE).
Hibaidős akadályhajtás. Kettes fogat: 1. Kesztyűs Gábor, 2. Tóth Attila
(Kondorosi SZILE), 3. Koncsek Ferenc.
Póni kettes fogat: 1. Kiss Fanni, 2.
Kovács-Tari Barbara, 3. Szikora Tamás
(Orosházi LE).
Fuvarosverseny. Kétfordulós akadályhajtás egyszeri összevetéssel: 1.
Gyebnár Patrik (Csorvás), 2. Sztojka
Illés (Orosházi LE), 3. Várdai Bence
(Orosházi LE).

Tombolatárgyakkal a rendezvényt
támogatta: Tanács Enikő, Fain Plusz
Kft., Mochem Bt., Szőke és Tsa. Kft,
Békéstakarék, Neller Tibor, Coop Áruház,
Tóth Marianna, La’ Rosa Étterem és
Pizzéria, Gergely Sándorné, CSorvás
Kenyér Kft., Csorvás Szolgáltató
Nonprofit Kft., Júrás Istvánné
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Ünnepre hív a baráti társaság
Klára, Szmuta Nikolett, Szombati Dávid
János, Szutor Gabriella, Zengő Emese.
Mint ismert, Groska Mihály rajztanár
volt Csorváson, az ún. legendás, idén
„Csorvásért” elismerésben is részesülő pedagógus-generáció tagja, meghatározó egyénisége a településnek.
Szintén a baráti társaság szervezésében Macskássy Izolda képzőművész
önálló tárlata is várja az érdeklődőNyilvános kiállítás megnyitóval kezket.
dődik a nap 10 órakor, Mester és tanítA helyi diákok körében „Csorvási érványai címmel. Groska Mihály és mintegy 15 volt tanítványa alkotásai tanús- tékek” címmel hirdetnek alkotói pályákodnak arról a szellemi közösségről, zatot, amit díjaznak és ki is állítanak.
amelynek eredője a csorvási iskola Az ünnepi közgyűlésen a diószegi Csemadok civil szervezet lesz a díszvenvolt. A tárlat október 28-ig látható.
Kiállítók: Groska Mihály, Béres Judit, dég, de delegációt várnak Uzon és FelCsarejs János, Fábián Emese, Gyemó Ma- sőhegy testvértelepülésekről is.
14 órától a színpadon keringőt tánrianna, Hudák Mariann, Keliger Béláné,
Keresztúri Zsuzsa, Kiss Klaudia, Zatykóné colnak majd a csorvási társastáncos
Kecskeméti Erika, Fortuna Mária, Kovács felnőttek, műsort adnak a diószegi
Tamás, Lovas Gyöngyi, Mándity Etelka, vendégek és a csorvási citerások – ez
Medveczki Orsolya, Melich Pál, Plesovszki szintén nyilvános, bárki megnézheti.
A Csorvásiak Baráti Társasága október 20-án ünnepi közgyűlést tart,
amelynek egyes programjaira minden érdeklődőt szeretettel várnak
a művelődési házba. Az évi rendes
közgyűlés ez alkalommal ünnepi
lesz, fennállása 30. évfordulóját üli
a mintegy 232 tagot számláló civil
szervezet.

2018. október

Búcsú

Az idei búcsú időpontja október 21-e.
Vasárnap 6 órától lezárják a BajcsyZsilinszky, a Rákóczi és a Gremsperger
utcák által határolt területen, a közlekedőknek emellett nagy forgalomra
kell számítaniuk.

Szüreti bál

Október 13-án 18 órától szüreti
bál a művelődési ház színháztermében. Zenél Lukács Róbert, világhírű
slégerekkel szolgál a sztárvendég Szabad Ötletek Színháza.
Vacsora 20 órától, vacsorjegy (A és B
menü) korlátozott számban a művelődési házban 2000 forintért vásárolható.
Érdeklődni:
30/858-3852

7

2018.október

Gimnazisták 1964-1969-2018

Szeptember 8-án tartottuk a
Csorvási Általános Gimnázium két
osztályának 49. és 50. évi osztálytalálkozóit egykori iskolánk tantermeiben és a felújított épület aulájában,
az István király utcában Csorváson,
ahol előzőleg kiállítást rendeztünk
régi fényképeinkből és dokumentumainkból.
Köszönjük, hogy az iskolavezetés
hosszú évtizedek óta őrzi ennek a két
gimnáziumi osztálynak a szellemiségét
úgy is, hogy ballagási tablóink most is
ott láthatók az iskola folyosójának fa-

lán, ahol tanultunk. Sajnos kilenc diáktársunk már nem jöhetett el, tanáraink
közül is csak ketten. A Csorváson és
Gerendáson nyugvók sírjára virágot vittünk, gyertyát gyújtottunk. Nagy öröm
és megtiszteltetés számunkra, hogy Lele
Károlyné osztályfőnök tanárnőnk és
Lele Károly tanárunk elfogadták meghívásunkat, és megtartották osztályfőnöki
óráinkat. További osztályfőnökeink, dr.
Molnár Andrásné tanárnő, Baráth Lajos
és Szilágyi Menyhért tanár urak ezt már
nem tehették meg.
Figyelemmel hallgattuk előadásukat

Csorvás Város Önkormányzata és képviselő-testülete nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm településünk valamennyi szépkorúját az Idősek Világnapja alkalmából. Csorvás sokat köszönhet az itt élő időseknek, hiszen szorgalommal és
tenni akarással építették a települést, és életükkel jó példát mutatnak a fiatalabbaknak. Ezért is emlékezünk meg 1991 óta minden év október elsején a szépkorúakról.
Baráth Lajos polgármester

Digitális jólét

A helyi általános iskolában minden érdeklődőnek segítenek
abban, hogy megismerkedjen a digitális világgal, megtanulja
használni a különböző okos eszközöket. A Digitális Jólét Program
Pont keretében Ujszigeti Norbert rendszer informatikus, mentor
fogadja az érdeklődőket az iskola nyitvatartási idejében.

élettapasztalataikról, a hosszú élet titkairól és egymást életútjainkról. Ezúttal
is kívánunk nekik jó egészséget, hosszú
életet családjuk, Csorvás és a mi örömünkre. Az iskola zászlajára szalagot
kötöttünk, a kapualj falán lelepleztük
emléktáblánkat, koszorút helyeztünk el
az iskola névadója, Gulyás Mihály tiszteletére. Svédasztalos vacsora mellett
meghívott vendégeinkkel és hozzátartozóinkkal együtt megemlékeztünk egymásról és szeretve tisztelt tanárainkról,
akik emberséges szigorral tanítottak
és neveltek minket. Büszkék vagyunk
arra, hogy Csorváson voltunk középiskolások, itt szereztük meg az általános
műveltséget. Továbbtanulva, magunkat
folyamatosan képezve megbecsült és jó
szakemberekké váltunk. Úgy gondoljuk,
mindannyian teljesítettük azt az útmutatást, amely az egyik osztály ballagási
meghívóján olvasható. „Az irgalmasok
irgalmasságra várnak, ti pedig úgy éljetek és úgy tegyetek, hogy ne legyen
szükségetek irgalomra, s ne legyen miért irgalmazni nektek.” (József Attila)
Köszönjük Neked, régi Iskolánk!

Egy öreg diák a hatvanegy közül

Cukros tasakkal a
gyerekekért
A Koronás Cukor Zrt. idén is meghirdette a CukorOvi elnevezésű pályázatát – hívta fel a figyelmet a Játsszunk
együtt Csorvásért! Facebook csoport.
A csorvási óvoda is részt vesz ebben a
játékban, várják az üres tasakokat, amelyek az előző években megszokottak szerint Gombkötő Rékánál, illetve a Piactéri
ABC-ben is leadhatók. A tét nem kicsi, a
fődíj 1 000 000 Ft értékű nevelési eszköz-vásárlási utalvány, minden tasak/
doboz számít, hiszen minél több van, annál nagyobb eséllyel húzzák ki a kalapból
a csorvási óvoda nevét. A gyűjtés november 9-éig tart, sorsolás november 28-án.
Hajrá Csorvás!
A játékban részt vevő termékek: Koronás
Kristálycukor 1kg, Koronás Finomszemcséjű Kristálycukor 1kg, Koronás Aranybarna
Cukor 500 g, Koronás Befőzőcukor 2:1 500
g, Koronás Befőzőcukor 3:1 500 g, Koronás Hókristály Kockacukor 500 g, Koronás
Aranybarna Kockacukor 500 g, Koronás
Kandiscukor 500 g, Koronás Nád Kockacukor 500 g, Koronás Nád Kristálycukor 500
g, Koronás Porcukor 500 g, Koronás Bio
Kristálycukor 500 g, Koronás Jégcukor 250 g.
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Csorvás Város Fúvószenekara meghívására városunkba érkeztek az Orosházi Fúvószenekar zenészei. A zene
világnapja apropóján pazar koncertet adott a két zenekar a katolikus templomban október 7-én. A csorvásiakat
az ötletgazda Debreczeni István karmester dirigálta, míg az orosháziaknak Debreczeni Márk karmester vezényelt. A fúvószenekari hangversenyre sokan voltak kíváncsiak, a közös koncert nagy sikert aratott.

Anyaköny vi
hírek

Megérkeztek:
Szőke Róbert és Lukács Barbara
fia - Róbert Jonatán

Babinyecz Tamás és Neller Vivien
leánya - Emma
Hajdu Attila és Major Laura
fia - Dániel

Klyucsik Dániel és Labancz Nikolett
fia - Olivér Dániel
Házasságot kötött:
Tajti István és Rózsa Anett
Eltávoztak közülünk:
Jenei Józsefné (90 év)
Götz Lajos (81 év)
Gombkötő Géza (75 év)
Bali Andrásné (80 év)
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