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Elkezdődött az óvoda
Biztonságban a Bocskaiban
és az István király utcaiban is
Elkezdődhetett az óvodai nevelés az óvoda mindkét épületében - a
Bocskai utcaiban is, ahol augusztusban leszakadt az álmennyezet az
egyik csoportszobában. Mostanra
helyreállították a mennyezetet, és ellenőrizték is valamennyit a gyermekek biztonsága érdekében.
Az óvodai dolgozóknak köszönhető,
hogy nem történt nagyobb baj: gyorsan
felismerték a helyzetet, még gyorsabban cselekedtek, így az éppen délutáni pihenőidejüket töltő hét óvodásnak
az ijedelmen kívül más baja nem lett,
amikor augusztus elején leszakadt a
frissen rögzített álmennyezet a csoportszobában. Mint ismert, csaknem
140 millió forint energetikai korszerűsítést célzó pályázati forrásból megújul
az önkormányzat épülete, valamint az
önkormányzat fenntartásában működő
óvoda két épülete is. A nyár folyamán az
óvodásoknak és szüleiknek, de az óvo-

dai dolgozóinak is nagy türelemre és
rugalmasságra volt szüksége, hiszen a
nyílászárók cseréjét, szigetelést, festést,
burkolást is magában foglaló felújítás
miatt folyton változott a nyári felügyelet helyszíne. Ezzel mindenki számolt,
azzal már nem, hogy leszakad a gipszkarton a világítással együtt. Kiderült, a
kivitelező alvállalkozója egy részen nem
a megfelelő dübel csavarral rögzítette a

mennyezetre a gipszkartont, ezért történt a baleset.
– Az elkövetkező hetekben a helyreállítás mellett valamennyi helyiség
mennyezetét terheléses vizsgálatnak
vetették alá, hogy meggyőződjenek arról, minden rendben van és nem fordulhat elő még egy ilyen eset. A vizsgálatok
eredménye már a műszaki ellenőrnél, az
adatok igazolják, hogy az újjáépített álmennyezet és a többi is az előírásoknak
megfelel, e dokumentumokat a szülők
kérésre megtekinthetik – tudtuk meg
Baráth Lajos polgármestertől, aki hozzátette, szeptember elsejével elkezdődhetett a nevelési év az óvodában, a gyermekek mindkét tagintézményben nem
csupán korszerű és szép, hanem biztonságos környezetben tölthetik napjaikat.
Vicziánné Vincze Mónika óvodvezető
köszönetét fejezte ki a szülőknek, akik
alkalmazkodtak a napi szintű változásokhoz, és a bölcsődei dolgozóknak, dajkáknak, akiknek számos váratlan helyzetet kellett megoldaniuk, de sohasem
az akadályokat látták munkájuk során.
– Mindenkinek köszönöm, aki részt vett
az intézmény felújításában, megszépítésében – zárta az óvodavezető.

Államalapításunk ünnepe – programok sora, három napon át

Tartalmas, minden korosztályt
megszólító programsorozatot állítottak össze a szervezők, méltó volt az
államalapítás ünnepe városunkban.

Augusztus 18-án sportnappal indult
a rendezvénysorozat, a Békés Megyei
Szabadidő és Sportszövetség révén keresztpályás női és férfifociban és tízpróbaversenyen mérettethették meg magukat az érdeklődők.
A békéscsabai vívók és íjászok,
a gyomaendrődi tornászok és a
mezőhegyesi birkózók mellett sakk,
sőt rúdtánc is szerepelt a repertoárFolytatás a 4. oldalon

A megszentelt kenyérből mindenkinek jutott egy-egy falat

Fotó: Szente Károly
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Kéményseprés
a biztonságért
A kémények időszakos ellenőrzése
a magányszemélyek számára ingyenes. Amennyiben családi házban él és
a házba nincs bejegyezve gazdálkodó
szervezet, akkor a kéményseprő akkor
jön, amikorra a kéménytulajdonos időpontot foglal. Ha a házban szilárd tüzelőanyaggal fűtenek, akkor évente érdemes ellenőriztetni a fűtőberendezést,
ha gázzal, akkor kétévente. A kéményseprő ellenőrzi a füstelvezető épségét,
valamint a fűtésrendszer működését,
hogy kiszűrje az esetleges problémákat,
a kéményvizsgálatról kiállított tanúsítványon feltünteti az utolsó műszaki
vizsgálat évét, eredményét.
A katasztrófavédelem kéményseprői
készpénzt nem kezelhetnek, nem fogadhatnak el. Végeznek díjköteles munkát is, de ezeket előre, írásban meg kell
rendelni és számla ellenében, átutalással kell a díjat megfizetni. A katasztrófavédelem kéményseprői arcképes igazolvánnyal rendelkeznek, munkaruháik
egységesek, autójukon a katasztrófavédelem feliratai, színei jól láthatók.

Allianz irodanyitás Csorváson
Örömmel tájékoztatom a csorvási lakosságot, hogy szeptembertől
Allianz ügyfélkapcsolati pont nyílik a Rákóczi utca 45. szám alatt.
Fontosnak tartom a gyökereimet, a
közösség építését valamint a kapcsolatok ápolását.
Tavaly amikor az Allianzzal kapcsolatba kerültem álmodni sem mertem
róla, milyen lehetőségek nyílnak meg
előttem mind tanulás, mind előrelépés terén. Ilyen lehetőség számomra
ez az iroda is.
A biztosításokban élen járó
Allianz teljes körű szolgáltatást
nyújt, legyen szó gépjármű-felelősség biztosításról, a kárrendezéstől a díjigazolásig, a lakásbiztosítástól az öngondoskodásig.
Tari Gabriella
+36702874819
(x)
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építik – év végére kész a kerékpárút

Év végére készülhet el a Csorvást
Gerendással összekötő, közel 6 kilométeres kerékpárút. A kivitelezési munkálatok már elkezdődtek, a
beruházás négyszázmillió forintos
európai uniós támogatásból valósul meg a két település konzorciumi
együttműködésében.

– A beruházásnak köszönhetően (ami
régi igény már) biztonságosabbá válik
a kerékpáros közlekedés a két település
között. Ez fontos a munkába járók miatt,
de azért is, mert a csorvási kisdiákok jellemzően a gerendási strandon tanulnak
meg úszni, jövőre már biztonságosabban
kerekezhetnek át Gerendásra – mutatott
rá Baráth Lajos polgármester, a kivitelezés kezdetét hírül adó sajtótájékoztatón.
Baráth Lajos mellett Lengyel Zsolt,
Gerendás polgármestere is köszönetét
fejezte ki azoknak a földtulajdonosoknak, akik ajándékozás címén lemondtak
az önkormányzatok javára területük
azon részéről, ahol a nyomvonal épül.

Elkezdődött a tanév

Véget ért a közel két és fél hónapos nyári vakáció, szeptember 3-ával
megkezdődött a 2018/2019-es tanév
csaknem másfél millió általános és
középiskolás diák számára.
A tanév hossza változatlan, a tankönyvek rendben megérkeztek az iskolákba.
Csorváson két első osztály indul, a diákok száma a nyolc évfolyamon összesen
253 fő. Az iskolakezdésre tekintettel már
augusztus utolsó hetében megérkeztek
az ehhez kapcsolódó családtámogatások,
segítséget jelent az is, hogy elsőtől a 9.
osztályig ingyenesen jutnak tankönyvekhez a tanulók – több mint egymillióan.
Összesen 12,5 millió tankönyv került
ki az oktatási intézményekbe kevesebb
mint egy hónap alatt. A tankönyvek közül közel 8,5 millió az állami fejlesztésben kidolgozott kiadvány, a többit magánkiadók adták ki.
A tanév hossza változatlan. A tanítási
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

A közel 6 km-es, a gépjárműforgalomtól elválasztott, önálló vonalvezetésű kerékpárút a SERKÖV oldalában épül fel,
Gerendásra érve a nyomvonal átmegy a
túloldalra. A kerékpárút Csorvás belterületén is folytatódik majd, az Október 6.

utcán húzódik végig (a lakóházak oldalában), majd 650 m után a vasútállomásnál becsatlakozik a már meglévő, BajcsyZsilinszky utcai kerékpárútba és ezáltal
a 47-es úttal párhuzamosan futó térségi
kerékpárútba is.

Digitális jólét segítenek
az iskolában

Napjainkban már elengedhetetlen
a megfelelő szintű digitális tudás,
ezért fontos, hogy mostantól a helyi általános iskolában is segítenek
minden érdeklődőnek abban, hogy
megismerkedjen a digitális világgal,
megtanulja használni az okos eszközöket (legyen szó számítógépről,
okostelefonról vagy tabletről), és
megtanulja kihasználni az eszközökben rejlő lehetőségeket.

év első féléve 2019. január 25-ig tart. Az
őszi szünet: október 29-től október 31-ig
tart, a téli december 27-től 2019. január
2-ig. A tavaszi szünet április 18-tól április 23-ig tart, míg az írásbeli idegen nyelvi méréseket május 22-én rendezik. Az
országos mérések május 29-én lesznek.
Az írásbeli érettségi vizsgák május 3-24,
az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák
A Digitális Jólét Program Pont kerejúnius 5-13 között lesznek, a középszintű szóbeli érettségi vizsgákat június 17- tében a szakmai segít az iskola nyit28 között tartják. Az utolsó tanítási nap vatartási idejében vehető igénybe, in2019. június 14-én, pénteken lesz.
gyenesen. Ujszigeti Norbert rendszer
informatikus, mentor fogadja az érHulladékszállítás
deklődőket. A projektet a KormányzaZöldhulladék-szállítás:
ti Informatikai Fejlesztési Ügynökség,
október 5.; november 9.
valamint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által alkotott konzorcium valóSzelektívhulladék-szállítás:
sítja meg pályázati forrásból, a Békésszeptember 14.; október 12.;
november 9.; december 7.
csabai Tankerületi Központ közreműködésével.
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Folytatás a 1. oldalról

ban. Másnap a gasztronómia kapott fő
szerepet: 18 csapat indult a főzőversenyen, és húszan nevezték be pálinkájukat a pálinkamustrára. A főzőversenyben Bogdán Zsófia győzött töltött káposztájával, a pálinkaversenyben osztozni kellett a helyezéseken, a legjobb
Szekerczés József, 2017., szilvapálinkája; valamint Bogdán Sztipán, 2017., barackpálinkája lett. Pogácsát idén is sok
háziasszony készített, Vereskáné Salla
Valéria képviselőasszony kezdeményezésére, a város címerét a Csorvási
Pékség formázta meg kenyértésztából,
mellé 750 cipót is sütve, amit szétosztottak az ünneplő csorvásiak között.
Köszöntötték az idős párokat augusztus 20-án: jubileumi házassági évfordulót idén 27 házaspár ünnepelhet
városunkban, közülük nyolc pár tudott
részt venni a köszöntésen. A Csorvásiak
Baráti Társasága menyasszonyi csokrot,
az önkormányzat díszes fadobozt adott
a pároknak, verssel Bereczki Bianka
emelte az ünnep fényét
Megszentelték az új kenyeret a Nagy
Szent Teréz Plébániatemplomban, majd
fotókiállításon mutatták be a kenyér útját, többek között a régi gőzgépes, majd
kombájnos aratásokat.
A tárlatot Bencsik János nyitotta meg,
majd Dohányos András alpolgármester
vázolta azt a fáradságos munkát, amivel
egykor az asztalra került a kenyér.
A régi időket az Egyesített Szociális
Intézmény házi ünnepségén is felidézte az alpolgármester, majd az idősek
meséltek emlékeikről. A lakók egy-egy
cipót is kaptak az önkormányzattól az
ünnep apropóján, az intézményvezetés pedig egy jókora cipó mellett korona alakú kalácsokkal kedveskedett az
időseknek.
Az esti városi ünnepségen Zalai Mihály, a Békés Megyei Közgyűlés elnöke
kiemelte, az, hogy Magyarország 1000
év után is létezik, annak köszönhető,
hogy Szent István felismerte, az a nép,
amelyik nem illeszkedik be a keresztény
civilizációba, eltűnik.
Köszöntötte a csorvásiakat dr. Ráduly
István, az erdélyi Uzon polgármestere,
majd Baráth Lajos, Csorvás polgármestere. A Csorvás Városért emlékplakettet ezúttal egy közösség, mégpedig a
hosszú ideig nevelőmunkát végző pedagógusok kaptak. Egyenként hívták

Kicsik, nagyok jól mulattak a sportnapon

Fotó: Kecskeméti Erika

Papp Jánosné pedagógusnak Zalai Mihály (k) és Baráth Lajos gratulál

fel a színpadra a már nyugállományban lévő pedagógusokat, és megemlékeztek a már eltávozott nevelőkről
is. A napot a Nyulambulam zenekar
koncertje, a Padlásmese Nagyéknál

Fotó: Szente Károly

néptáncelőadás, a GM Tánciskola bemutatója, Csorvás Város Fúvószenekara és Majorette csoportja fellépése,
valamint a Bon Bon együttes és persze
a tűzijáték tette teljesssé.

BÚCSÚ

Csorváson rendezik megyénk legnagyobb búcsúját minden év októberében
– a katolikus templom védőszentje Avillai Szent Teréz, ezért rendezik minden
évben a Teréz napot követő vasárnap a búcsút.
Idén ez október 21-e. Amire a Csorváson közlekedőknek számítania kell
vasárnap: útzár és nagy forgalom. A búcsú miatt vasárnap 6 órától 18 óráig
lezárják a Bajcsy-Zsilinszky, a Rákóczi és a Gremsperger utcák által határolt
területet. A Gerendásra közlekedőknek így kerülniük kell.
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Az értékek közösséget kovácsolnak

Megyenap
csorvási értékkel
A hagyomány, az érték és a közösség – ezek köré építette a Békés megyei önkormányzat a 3. Megyenapot,
amit szeptember elsején rendeztek
Békéscsaba főterén.
Zalai Mihály, a megyei közgyűlés elnöke a Megyenapot a Békés megyei összetartozás napjának nevezte, hozzátéve,
a rendezvény majdhogynem kinőtte a
Szent István teret, hiszen a faházak és a
sátrak egészen a Jókai színházig húzódtak. – A Megyenap fő üzenete, hogy az
értékek összekötnek minket, Békés megyeieket – mutatott rá Zalai Mihály.
Programok sokasága, kézműves vásár
és termelői piac várta az érdeklődőket,
emellett megyénk harminc települése,
köztük Csorvás is bemutatkozott helyi értékeivel, a megyei értéktárban a
Hudák Szövőműhely csodaszép ruhái
és a volgamenti hérics kaptak helyet.
– Csorvás a Békés Megyei Értéktárban
is nyilvántartott volgamenti héricsről
tartott bemutatót, kiegészítve termé-

Fotó: Vereskáné Salla Valéria

szeti értékeinkkel, parkjainkkal, védett
fáinkkal, növényeinkkel, melyeket kivetítőn, tablókon lévő fényképeken láthattak az érdeklődők – tudtuk meg Dohányos András alpolgármestertől. – Zengő
Emese csorvási kézműves a volgamenti
hérics virágmintáit díszdobozokra, dísztárgyakra rajzolta, majd ráégette; a technikát a vállalkozó kedvű érdeklődők is

Látni és láttatni - mindenkit hazavárnak

Megvilágosodás napja
Kerékpárregisztrációval, kedvezményes vásárlási lehetőséggel és esti
kerékpározással hívja fel a figyelmet
a rendőrség a láthatóság fontosságára. Az akcióhoz csorvási üzlet is csatlakozott, az október 5-ére kitűzött
Megvilágosodás napja keretében
pedig közösen kerékpározhatunk a
megyeszékhelyen.
Látni és láttatni az egyik legfontosabb
a közlekedésben résztvevők biztonsága
szempontjából. Ezért is helyez e témára
nagy hangsúlyt a rendőrség, és ösztönzi
arra a kerékpárosokat, tegyenek saját
biztonságuk érdekében. Az akció keretében a szervezők az alábbiakat kínálják:
● Ellenőriztesse kerékpárja műszaki állapotát! Sorsjegyet adunk Önnek,
mellyel ajándéksorsoláson vehet részt,
pótoljuk a hiányzó küllőprizmát és kerékpárját fényvisszaverő matricával látjuk el!
● Vásárolja meg kedvezményes áron
kerékpárja első világítását! Ajándékba
adjuk a hátsó világítást!

● Tegye még láthatóbbá kerékpárját:
vásároljon szelepvilágítást, küllőre szerelhető prizmát vagy fényt, reflexcsíkos
gumiköpenyt vagy prizmás pedált kedvezményes áron! Fényvisszaverős termékekkel segítünk, hogy még láthatóbb
legyen.
● Legyen hátul is szeme, legyen hallhatóbb! Vásároljon visszapillantó tükröt, vagy klasszikus csengőt! Lámpa és
prizma szettet adunk ajándékba!
● Tegyen kerékpárja műszaki állapotáért! Ellenőriztesse a fékeket, szükség esetén cseréltessen kedvezményes
áron fékbetétet azért, hogy időben meg
tudjon állni! Átvállaljuk a szerelés díját! (csak a szervizzel is rendelkező üzletekben)
● Fokozza saját biztonságát! Vásároljon kedvezményes áron fejvédő sisakot, térd- és könyökvédőt, gyermekülést, stb.! Lámpa és prizma szettet
adunk ajándékba!
Az akció a készlet erejéig érvényes!
Csorváson a Csorvás: CS+T Bringa Kft.

kipróbálhatták. A Megyenap igazolja,
hogy érdemes felkutatni és bemutatni
helyi értékeinket, nekünk csorvásiaknak
is van még bemutatnivaló értékes anyagunk – tette hozzá az alpolgármester.
A Megyenap során bemutatkoztak a
Békés megyei nemzetiségek, a rendezvény díszvendége a romániai Arad és Bihar megye volt.

Műszaki és Iparcikk Üzlet (Rákóczi
utca 16.) vesz részt az akcióban.
Október 5-én 16 órától regisztráltatni
lehet a kerékpárokat a Csaba Center főbejáratánál, majd esti kerékpározás 19
órai indulással a Békéscsabán a Bartók
Béla út – Munkácsy u. kereszteződésében lévő Belvárosi Diszkont Áruház
parkolójából; Orosházán a Rendőrkapitányság épülete elől.
Bővebb információ:
66/523-723, 30/418-8229
www.facebook.com/bekesmegyeirfk/
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Csorvás Város Önkormányzata, a „Csorvási Gazdák” Mezőgazdasági Termelő és Értékesítő Zrt.
és a Csorvási Szolgáltató Nonprofit Kft. szeretettel meghívja Önt és kedves családját a

2018. szeptember 22-án megrendezendő

„Csorvási Kettesfogat Hajtó Verseny és Gazdanap” rendezvényre
Helyszín: Csorvási Piactér és környéke (a belépés díjtalan)
Tervezett program:
8:00-9:30
8:00 órától
8:50-től

A hajtóknak gyülekező és regisztráció
Galamb- és kisállat kiállítás
Veterán motorok és gépek felvonulása
(Tavasz utca – Bajcsy utca – 47-es főút – Batthyány utca – Kossuth utca),

9:00-14:00 óra között a Piactér mellett bemutató és kiállítás
8:30-9:30
Ráhangolódás a versenyre Csorvás Város Fúvószenekarával
9:30
Ünnepélyes megnyitó
10:00-12:00
Akadályhajtás (póni kettes fogat, nagylovak kettes fogat, fuvaros hajtás)
11:00 órától
Színpadon a Laszli Zenekar
12:00 órától
Ebéd (babgulyás 400,-Ft/adag),
12:00-13:00
A vésztői pusztáról érkeznek a csikósok egy látványos bemutatóra
13:00-15:00
Akadályhajtás (póni kettes fogat, nagylovak kettes fogat, fuvaros hajtás)
14:00 órától
Veterán motorok és gépek felvonulása
(Tavasz utca – Bajcsy utca – 47-es főút – Batthyány utca – Kossuth utca)
14:30
A galambkiállítás díjkiosztója
15:00-15:30		 Összevetés
16:00		 Eredményhirdetés
17:0		 Tombolahúzás – fődíjak: egy póniló és egy 60.000 Ft értékű vásárlási utalvány
18:00		 Pedrofon Együttes élő koncertje
A koncert után a színpadon a Laszli Zenekar játszik tovább

Kísérő programok: kukoricafosztás és csuhébaba készítés, agyagozás, népi fajátékok
A helyszínen egész nap büfével, étellel, itallal várjuk az érdeklődőket!

Szlovák nap, szeptember végén
A Csorvási Szlovák Önkormányzat szeptember 28-30. között megrendezi a
XVII. Szlovák Napot.
Tervezett programok:
Szeptember 28. péntek: Szlovákiai vendégek fogadása, békéscsabai Szlovák Tájház megtekintése
Szeptember 29. szombat: 14 órától istentisztelet az evangélikus templomban, majd a művelődési
házban kulturális program, fellép a Diószegi Dióhéj
citerazenekar és Békés megyei szlovák kulturális
csoportok, de további csoportok jelentkezését is
várják. Majd vacsora és bál, ahol Horváth Dezsi és
zenekara húzza a talpalávalót, vacsorajegy 1.800
Ft, vacsora májgaluska leves, párizsi szelet, sajttal

töltött sertésszelet, burgonyapüré, savanyúság,
sütemény. Tombolatárgy felajánlást elfogadnak a
szervezők.
Jelentkezés leadása!

Fontos a határidő pontos betartása.
A mielőbbi találkozás reményében várja a jelentkezéseket szeptember 20-áig Gyimesiné Hugyik
Erzsébet elnök.
Elérhetőségek:
Tel: 06-30/372-9705, 06-30/220-40-88,
gyimesine.hugyikerzsebet@gmail.com
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Hajrá Csorvás!

Kézilabdás sikerek

A 2017-2018. évi NB II-es bajnokságban Női Kézilabda Szakosztályunk
felnőtt csapata 32 ponttal a dobogó 3.
fokán zárta az idényt (ősszel az 5. helyen álltunk).
Csapatunk legjobb dobói: Madar Szilvia 87 góllal, Sajben Regina 79 góllal,
Bíró Noémi 74 góllal segítették győzelmeinket.
A felnőtt csapat tagjai: Mike Mária,
Gajdács Nikolett, Zsiga Zsanna (kapusok), Baráth Zsanett, Bíró Noémi, Gajdács Lilla, Greksza Csilla, Ivanics-Gyemó
Anita, Kecskeméti Szabina, Kurucz Kincső, Madar Szilvia, Major Laura, Mitykó
Bettina, Nagy Anita, Petrovszki Réka,
Réti Anita, Sajben Regina, Samu Tímea,
Valaczkai Ildikó. Edzőjük Baráth Lajos.
Az utolsó meccsen búcsúzott a csapattól Madar Szilvia és Ivanics-Gyemó Anita,
akik hosszú éveken át meghatározó, lelkes játékosaink voltak.
Az NB II-es Ifjúsági Bajnokságban az 5.
helyezést érte el a fiatalabb korosztályú
csapatunk. Ők a Békés megyei Amatőr Ifjúsági Bajnokságban is részt vettek, ahol
az 1. helyen végeztek. A csapat legjobb
dobói: Baráth Berta 133 góllal, Kurucz
Kincső 125 góllal, Petrovszki Réka 122
góllal. Az ifi csapat tagjai: Zsiga Zsanna,
Lévai Bettina (kapusok), Baráth Berta,
Bíró Réka, Gömöri Renáta, Ivanics Dorka,
Kurucz Kincső, Lévai Valentina, Lukács
Vanessza, Petrovszki Anna, Petrovszki
Réka, Popol Gréta, Samu Tímea. Edzőjük
Ivanics-Gyemó Anita.
Az utánpótlás nevelés is feladatunk
szakosztályunkban. Kis csapatunkkal
részt vettünk az LU11-es Gyermekbajnokságban, ahol apró sikereknek örülhettünk a mérkőzéseken. A csapat tagjai:
Kukla Noémi (kapus), Asztalos Diána,
Horváth Panna, Leszkó Lea, Lévai Katinka, Mag Judit, Rusz Eliza, Sajti Lea, Samu
Eszter. Edzőjük Neller Erika.

Szakosztályunk támogatja a „Kézilabda az iskolában” programban való részvételt immár 3. éve. Részesei vagyunk
annak a 150 intézménynek, akik az 1. és
2. évfolyam testnevelés óráiba beépítik a
kézilabda sportágat és a délutáni edzéseken is foglalkoznak a gyermekekkel.
Célunk a sportág megismertetése, megszerettetése az ifjakkal, a közösségépítés
és örömszerzés az együtt sportolással.
Segítőnk Penszki Gergő szakfelügyelő.
A Sulikézi Fesztivál meccsein az eredmény nem számít, mindenki lehetőséget kap a játékra. Csapatainkkal a NEKA
(Nemzetközi Kézilabda Akadémia) pályáján is kipróbálhattuk magunkat több
száz gyermekkel együtt. A csapat tagjai: Majoros Maja, Oláh Melinda, Simon

Krisztina, Varga Hanna (1.a), Gáll Lili,
Krámli Emma, Leiszt Anna (1.b), Dobi
Renáta, Ficzere Ibolya, Szilágyi Adrienn
(2.a), Barna Petra, Galló Cintia, Popol
Regina, Zsadony Annamária (2.b), Puj
Dzsamilla (3.a), Bánföldi Anna (3.b),
Benyovszki Gergő, Békefi Roland (2.a),
Barta Tibor, Fruzsa Mihály, Gombkötő
Noel, Keresztes Dominik, Leszkó Noel,
Muszka Nimród (2.b).
Edzőjük Krizsánné Baráth Ágnes és
Neller Erika. Ahhoz, hogy szakosztályunk működhessen, csapataink részt
vegyenek a különböző bajnokságokban,
tornákon, fontos szerepe van Ivanics Jánosnak, technikai vezetőnknek, aki áldozatos, segítőkész munkájával segíti szakosztályunk életét.

A 2018-2019. évi NB II-es Női Kézilabda Bajnokság sorsolása

Időpont

nap

csapat

2018.09.16
2018.09.23
2018.10.06
2018.10.13
2018.10.20
2018.10.27
2018.11.04
2018.11.06
2018.11.10
2018.11.11
2018.11.17
2018.11.24
2018.12.02
2018.12.08

vasárnap Szeged KKSE
vasárnap Csorvás
szombat Szarvas
szombat Csorvás
szombat	Makó
szombat Csorvás
vasárnap Túrkeve
kedd
Köröstarcsa dse
szombat Hódmezővásárhely
vasárnap Békés
szombat újkígyós
szombat Csorvás
vasárnap szeged kszse
szombat Csorvás

csapat

Csorvás
gyula
Csorvás
mezőtúr
Csorvás
bácsalmás
Csorvás
Csorvás
Csorvás
Csorvás
Csorvás
békésccsaba
Csorvás
gyomaendrőd

feln. kezdés

16:00
14:00
17:00
13:30
16:00
16:00
nincsen
nincsen
16:00
nincsen
18:00
16:00
18:00
16:00

ifj. kezdés

14:00
16:00
15:00
15:30
18:00
18:00
15:00
17:30
nincsen
17:00
16:00
18:00
nincsen
18:00

indulás

11:15
11:45
13:30
11:45
13:30
13:45
12:15
15:45
13:45
15:00
14:30
13:45
15:30
13:45

Mindenkit szeretettel várunk hazai mérkőzéseinkre a békéscsabai Kazinczy
utcai Általános Iskola tornatermébe! HAJRÁ CSORVÁS! HAJRÁ LÁNYOK!
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Rózsa nő a csatatéren

Csorvásiak az első
világháborúban
Közelmúltban mutatta be új kötetét
Kasuba István helytörténész - a hiánypótló kiadvány a 100 évvel ezelőtt
pusztító első világháború csorvási vonatkozásait dolgozza fel.
A szerzőn kívül nagyon sok ember dolgozott ezen a könyvön, melynek köszönhetően a 160 éves településünk történetének újabb fejezeteit ismerhetik meg,
akik a lapokat forgatják.
Főhajtással tartozunk azoknak a hősöknek, akik száz évvel ezelőtt, az első
világégés időszakában csorvásiként munkát, családot, szülőfalut itt hagyva, harcba indultak ismeretlen tájakra, sohasem
látott tengerpartokra vagy égig érő sziklák közé. Többségük keveset értett meg a
dolgokból, lelkesen indult, mert hitt abban, hogy (...) az őszi levelek hullása már
ismét a három templom valamelyikében
találja őket. Ma már tudjuk, nem így történt. A sors mást szánt nekik, Szibériát,

Kasuba István dedikál

szicíliai hadifogságot, román haláltábort,
kegyetlen szenvedéseket. Csorvás települést sohasem érte ekkora veszteség, közel
330 ereje teljében lévő férfi, a férfiak több
mint 10%-a többé nem jött haza. A baj
azonban nem ért véget, mert 1919-ben
román támadás érte a megyét és Csorvást.
És a kivérzett, élelmiszer nélküli falu lakói
tudták a dolgukat.

Fiatal, 17-18 éves csorvási fiúk fogtak
fegyvert a már leszerelt frontkatonák
mellett, megvédeni szülőföldjüket. Sajnos hiába volt az új véráldozat, a túlerő
előtt meg kellett hajolni, de legalább megpróbálták a lehetetlent, mert csorvásiak
voltak - fogalmaz a könyv előszavában
Baráth Lajos polgármester. A második
világégés 250 csorvási életét követelte,
majd 70 évvel ezelőtt 150 csorvásit telepítettek át Szlovákiába. Meghozta tehát
a település a maga áldozatait, a Rózsa nő
a csatatéren kötet illő és értő módon állít
emléket őseink áldozatának, a múlt eseményeinek, rengeteg eredeti dokumentummal, korabeli újságcikkekel és gazdag
fényképanyaggal téve hitelessé a sorokat.
A könyv 300 példányban a Kobak alapítvány kiadásában jelent meg, az Első világháborús Centenáriumi Emlékbizottság
1914-1918 támogatásával - a kiadvány
könyvtárunkban megvásárolható. Felelős
kiadó Dankó Előd, köszönet illeti a nyelvi
lektort, Szabó Lászlónét, valamint a katonai szakértőként közreműködő Juhász Pál
nyugállományú alezredest.

Anyakönyvi hírek
Megszülettek:
Borbély János és Csete Adrienn
Henrietta fia - Dávid Nándor

Csatlós László és Gabnai Katalin
leánya - Fruzsina
Németh Szabolcs és Mucsi Anita
leánya - Maja Nóra
Házasságot kötöttek

Erdei Norbert és Gyebnár Elizabeth Fanni

Németh Krisztián Zsolt és Murvai Kitti
Eltávoztak közülünk
Farkas László (78 év)
Kelemen Mihályné (78 év)
Oskó György (56 év)

Ortopédiai szakrendelés:
október 4-én 15 órától 17-ig

Csorvás Város Önkormányzatának tájékoztató kiadványa  Megjelenik havonta, 2200 példányban.
Kiadó: Csorvási Szolgáltató Nonprofit Kft.  Felelős szerkesztő: Melich Krisztina
Szerkesztőség címe: csorvasihirado@gmail.com
Nyomdai munkák: Yes-Press 2001. Bt., Tótkomlós

