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Tisztelt Olvasók!

Őszintén remélem, hogy öröm-
mel forgatják kezükben a megújult 
Csorvási Híradót. 

Először 2017 tavaszán változtattunk 
kis mértékben az újság küllemén, és töre-
kedtünk arra is, hogy tartalmát tekintve 
egy színesebb, változatosabb kiadványt 
adhassunk a tisztelt Olvasók kezébe hó-
napról, hónapra. Most ismét eljött az ide-
je a megújulásnak, ezúttal a küllemre he-
lyezve a hangsúlyt. Változott a formátum 
és a korábbi fekete-fehér helyett immár 
színes az önkormányzati újság. Kérem, 
fogadják egyfajta karácsonyi ajándékként 
Csorvás Város Képviselő-testületétől, hi-
szen Önöknek, Önökért készül. 

Önöknek, Önökért szervezzük az adven-
ti programok sorát is – a rendezvénysoro-
zat már javában tart, december elsején, 

advent első vasárnapján ünnepi fénybe 
öltözött a város központja, gyermekek 
éneke emelte az este fényét, igazán jó ér-
zés volt ott lenni, részese lenni. December 
8-án templomi koncert, másnap kézmű-
ves vásár várja Önöket. A megújult újság 
hasábjain minden ünnepi programot és 
tudnivalót megtalálnak.

Bízom benne, elfogadják szíves invi-
tálásunkat és részt vesznek a progra-
mokon, hogy együtt éljük meg advent 
meghitt időszakát, együtt készüljünk 
karácsonyra. Azt is remélem, hogy el-
nyerte tetszésüket a megújult és idén 30 
éves Csorvási Híradó, melyet hónapról 
hónapra megtalálnak majd postaládá-
jukban. Olvasói leveleikkel, témajavas-
lataikkal keressék a szerkesztőséget a 
csorvasihirado@gmail.com e-mail címen.

Baráth Lajos polgármester

Karácsonyra készülődve 2019
December 14., 17.00
A Nefelejcs Népdalkör nagyszabású ün-

nepi rendezvényére várunk mindenkit.
„Mindenki karácsonya citeraszóval” - 

Juhász Kálmán tanítványainak együt-
tes műsora ígér különleges élményt a 
művelődési ház színháztermében.

December 18., 14.00
Ünnepi játszóház a művelődési ház-

ban. Mézeskalács sütés és díszítés, apró 
ajándékok készítése gyerekekkel. A 
részvétel ingyenes.

December 21.
16.00 Tara zongoraművésznő ünnepi 

koncertje a katolikus templomban
17.00 Szabadság téren a Református
           Gyülekezet kórusa énekel 
  - Calandrella Kamarakórus műsora, 

vezényel: Kutyejné Ablonczy Katalin

17.45 Ünnepi lézershow
A város karácsonyfája körüli téren 

karácsonyi csillogás várja az érdeklő-
dőket, disznótoros ételek és karácsonyi 
finomságok kóstolója.

„Ha adsz, kapsz!” mondás jegyében 
apró felajánlásokat lehet tenni a kará-
csonyfa alá (például cipős dobozba cso-
magolva), amit december 23-án a csa-
ládsegítő juttat el a rászorulóknak.

Aki ajándékkal érkezik, sorszámozott 
karkötőt kap, amivel karácsonyhoz kap-
csolódó ajándékokat nyerhet. Kérjük, 
hogy bögrét hozzanak magukkal!

December 26., 19.00
Csorvás Város Fúvószenekara és 

Majorette Csoportjának karácsonyi 
koncertje a művelődési házban.

Világító adventi kalendárium
Csorvás is felkerült arra a virtuális térképre, amelyen az ún. világító advent kezdeménye-

zéshez csatlakozó települések vannak. Gombkötő Réka kezdeményezésére a közösségi por-
tálon lehet(ett) jelentkezni arra, hogy december 1-jétől karácsonyig minden nap a megfelelő 
számmal ellátott világító ablakdísz legyen ki a város valamelyik ablakában. Nagyon rövid 
idő alatt magánemberek mellett intézmények is csatlakoztak, így december első napjára 
majdnem 60-ra duzzadt a számuk, köztük 9 intézmény és 3 kereskedelmi egység. A játék 
lényege, hogy a csoportban minden reggel egy kis térképet tesznek közzé, aminek segítsé-
gével meg lehet találni és le lehet fotózni a legújabb ablakot, majd minden nap 19 óra után 
feltölteni a nyilvános csoportba. (A napi testmozgás a sétával biztosított lehet.) A Csorvási 
Advent Facebook csoporthoz bárki csatlakozhat, de az sem marad ki, akinek nincs Facebook 
profilja, hiszen a részvételi szándékot az alábbi telefonszámon is lehet jelezni a szervezőnél: 
30/262-15-45. A jelentkezéseket december 1. után is elfogadják. Tehát nincs más teendő 
a jelentkezésen túl, mint hogy a hónap megfelelő napján (melyet a szervező sorsolás útján 
biztosít) kattintsák a világítást, és aztán tegyék azt minden este. Szenteste pedig mind együtt 
világíthat a sok dekoráció, annak jeleként, hogy ismét sikerült közösen létrehozni egy látha-
tatlan összekötő szálat a lakók között. -ij

Hatalmas érdeklődés mellett kap-
csolták fel a város karácsonyfájának 
égősorait és a park díszvilágítását de-
cember első napján. Mintegy három-
százan fordultak meg a téren vasár-
nap este, advent első vasárnapján. Az 
önkormányzat jelentős összeget szánt 
idén arra, hogy gazdagítsa a karácso-
nyi dekorációt, és úgy tűnik, nagy örö-
möt szerzett vele nemcsak a gyerekek-
nek, de minden generációnak. 

Az előzetes nevezés után a szerencse 
Szilasi Zsófiának kedvezett, ő kattintotta 
fel a fényeket, majd az óvónők szervezé-
sének köszönhetően a téren lévő gyerme-
kek főszereplésével, Bernáth Kata tanárnő 
irányításával a jelen lévők téli és ünnep-
váró énekeket énekeltek. Vereskáné Salla 
Valéria alpolgármester osztotta meg ün-
nepi gondolatait, miután az ő vezetésével 
a Nyuszi csoport Mikulásváró táncot járt. 

Az adventi négy gyertya jelentéséről 
szólt, emlékeztetve a történet végkicsen-
gésére: a remény lángjának soha nem 
szabad kialudnia, és így a négy lángot, 
békéét, a hitét, szeretetét és a reményét 
őrizni kell mindörökre.  

– Az ünnep szépségét nem az ajándékok 
nagysága adja, hanem a szeretet, amiből 
mindenki részesülhet, és amit mindenki 

adhat – mondta az alpolgármester. – A ka-
rácsonyi készülődés emelkedett, ünnepé-
lyes hangulatában térjünk vissza az örök 
emberi értékekhez: a családhoz, a hithez. 
Éljük meg közösen az együvé tartozás, az 
egymásra figyelés melengető érzését – 
zárta gondolatait.

A karácsonyi dallamokat hallgatva min-
denkinek jutott egy bögrényi forró tea, 
forralt bor, volt zsíros kenyér is, minden-
re vendégül látta a szervező művelődési 
ház a csorvásiakat, a találkozás örömét 
kínálta december elsején a park. A legki-
sebbek fáradhatatlanul rótták a köröket a 
hatalmas és szépen feldíszített városi ka-
rácsonyfa körül, a Mikulás fénybe öltözte-
tett szánjánál pedig sorba álltak, hogy egy 
kicsit felülhessenek. 

Sosem volt még ilyen Csorváson – hang-
zott el a téren. A szervezők remélik, az ad-
venti időszakban kínált többi programra 
is hasonló érdeklődés lesz, figyeljék hát a 
hirdetéseket. Lapunkban is megtalálják a 
részletes programot. Kiemelten december 
21-re érdemes készülni egy kis ajándékkal 
is, hiszen aki felajánlással érkezik majd a 
térre, azzal rászorulókon segít. A jó szán-
dékért cserébe karkötőt kap, amivel részt 
vesz egy sorsoláson is, ahol karácsonyhoz 
kapcsolódó ajándékokat nyerhet. -ij

Karácsonyi készülődés – Csorváson is

Fotó: Gombkötő Réka
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Módosította a helyi iparűzési adó-
ról szóló rendeletet a képviselő-tes-
tület legutóbbi, november 27-ei ülé-
sén – egészen pontosan 0,1 %-kal 
csökkentette az iparűzési adó mér-
tékét, egyöntetű szavazással.

Szép hagyományt szeretnénk folytat-
ni – kezdte Baráth Lajos polgármester 
–, az előző testület kétszer csökkentette 
az iparűzési adót, ezt a gyakorlatot az 
újonnan alakult testület is folytatta és 
0,1%-kal csökkentette az iparűzési adót, 
melynek mértéke így 1,7%.  A vállalkozók 
bizonyára szívesen fogadják önkormány-
zatunk gesztusértékű lépését – fogalma-
zott a városvezető.  A pénzügyi bizottság 
elnöke, dr. Kaszai Balázs hozzátette, az 
adó mértéke a környező településeken 
2%, Csorváson 1,8% volt, a rendelet mó-
dosításával még kedvezőbbé vált. Rámu-
tatott, a lépés javíthatja az adózási morált, 
a csökkentés pedig hozzávetőleg 3,5 mil-
lió forinttal érinti az önkormányzat költ-
ségvetését. A rendeletmódosítás január 
elsejével lép életbe, az adó mértékének 
csökkentése első alkalommal a 2020. év-
ről 2021-ben benyújtott bevallások után 
fizetendő adót érinteni.

(m)

Alelnököket választott, és bizott-
ságokat hozott létre a Békés Megyei 
Önkormányzat Közgyűlése novemberi 
ülésén.

Zalai Mihály elnök javaslatára a grémi-
um Szegedi Balázst főállású, Szebellédi 
Zoltánt nem képviselő, főállású alelnök-
nek választotta meg. A Pénzügyi Bizott-
ság elnöke Földesi Mihály, az Ügyrendi 
Bizottságé Kónya István, a Területfejlesz-
tési Bizottságé Varga Gusztáv, a Társadal-
mi Kapcsolatok Bizottságáé Mucsi And-
rás lett. Csatlakoztak a Bursa Hungarica 
ösztöndíjpályázathoz: 7,5 millió forintot 
különített el a hátrányos helyzetű diákok 
továbbtanulásának támogatására. 2019-
ben 569 hallgató kapott az ösztöndíjpá-
lyázatnak köszönhetően tanulmányaihoz 
hozzájárulást. Együttműködési megálla-
podást kötöttek a Békés megyei nemze-
tiségi önkormányzatokkal. Megyénkben 
négy területi nemzetiségi önkormányzat 
működik: német, szlovák, roma és román. 
Nemzetiségi ügyekért felelős tanácsnok 
Tolnai Péter. Tagokat delegáltak a Békés 
Megyei Értéktár Bizottságba. A döntés ér-
telmében Zalai Mihály elnök, Puju János 
és Závoda Ferenc képviselők, dr. Erdész 
Ádám, a megyei levéltár igazgatója, Ando 
György, a Munkácsy Mihály Múzeum igaz-
gatója, Fekete Péter kulturális államtit-
kár és Ambrus György, a Békés Megyei 
Culinary Team vezetője alkotja az érték-
tár bizottságot.

Az idei költségvetési rendeletet is mó-
dosították, ugyanis közel 800 millió forint-
tal növekedett ennek főösszege. Mindez 
annak köszönhető, hogy a megyei önkor-
mányzat is adott be és nyert pályázatokat, 
például a Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program és az Interreg kereté-
ben, valamint egy energetikai beruházást 
is megvalósítanak saját nyertes pályázat-
ból. Samu Tamás Gergő előterjesztette: a 
testület foglaljon állást a szarvasi agrár-
képzés megmentése mellett. A képvise-
lők egyetértettek, fontosnak tartják, hogy 
a felsőoktatás megmaradjon Szarvason 
– olvasható a megyei önkormányzat köz-
leményében.

Idősek klubja néven az Egyesített
Szociális Intézmény várja nappali ellátásába 

az érdeklődőket!
Családok figyelmébe ajánlják szolgáltatásukat, hi-

szen nagy segítség lehet a magány oldására, ügyes-ba-
jos dolgok intézésében az idős hozzátartozók számára. 
Az intézmény vállalja, hogy reggel akár autóval beszál-
lítják az érintettet, felügyelet alatt tud ott tartózkodni, 
foglalkoztatják, mosásra, tisztálkodásra is lehetőség 
van, ebben segítséget is nyújtanak. Csekkbefizetés, 
ügyintézés, orvosi ellátás, betegszállító intézése – mind 
beletartozik az ellátásba.

(Telefon: +36-70-903-96-13)

Segíthet a nappali ellátás

IparűzésI adó
cSökkentve

Megyei önkormányzat
Diákokat támogatnak

Számos napirendben tanácskoztak 
november 27-én a város képviselői. 
Tájékozódtak a költségvetési szá-
mok alakulásáról, és foglalkoztak a 
jövő évi költségvetési koncepció elő-
készítésével. Szó volt az önkormány-
zat mezőgazdasági tevékenységéről, 
és új településképi önkormányzati 
rendelet is alkotott a grémium. 

Emellett arról is határoztak, hogy új 
orvosi eszközöket vásárolnak a ren-
delőkbe. Megérett a cserére ugyanis 
a háziorvosi és a házi gyermekorvosi 
rendelők eszközállománya – ezért is 
lép az önkormányzat. A városvezetés 
korábban pályázati forrásból tervezte 
megvalósítani az orvosi rendelők fel-
szerelését, ám a támogatási kérelmet 
forráshiány miatt elutasították. – Mi vi-
szont úgy gondoljuk, hogy az eszközök 
megvásárlása elengedhetetlen, hiszen 
ezzel a betegek ellátásban tudnánk 
előrébb lépni, ezért az önkormányzat 
saját erőből szerez be orvosi eszközö-

Tanácskoztak
OrvOsI eszközöket vásárOl, tenIszpályára pályázIk a várOs

ket mindhárom háziorvosi, és a házi 
gyermekorvosi rendelőkbe, 2 millió 
forint értékben – fogalmazott Baráth 
Lajos polgármester a város képviselő-
testületének november 27-ei ülésén. 
Zsiga Iván, az oktatási bizottság elnöke 
hozzátette, látható, hogy országosan 
nem áll a helyzet magaslatán az egész-
ségügy, ezért mindent meg kell tenni a 
helyi egészségügyi szolgáltatások szín-
vonalának érdekében. 

Nem szegte kedvét a képviselő-testü-
letnek a korábbi sikertelen próbálko-
zás, ismét belevágnak egy teniszpálya 
létesítését célzó pályázatba. A pályázati 
lehetőség most újra adott, ezért a képvi-
selő-testület november 27-ei ülésén ho-
zott döntés értelmében Csorvás Város 
Önkormányzata a „Csorvási Gazdák” 
Mezőgazdasági Termelő és Értékesí-
tő Zrt.-vel együttműködve pályázik. A 
pályázat egy teniszpálya létesítésére 
és a hozzá kapcsolódó eszközbeszerzés 
megvalósítására irányul. A beruházás-
ra elnyerni kívánt támogatási összeg 10 

millió forint, mely összeghez 2,5 millió 
forint önerőt szükséges vállalni. Sikeres 
pályázat esetén a Rudolf-majori kastély 
mellett lehetne teniszezni, a csorvásiak 
ingyen használhatnák a pályát. 

Az ülésen a grémium a szociális szol-
gáltatástervezési koncepció felülvizs-
gálatát is tárgyalta (az anyag elérhető 
a város honlapján, www.csorvas.hu), 
és elhangzott: a polgármesternek van 
lehetősége arra, hogy saját hatáskörben 
eljárva támogatást adjon nehéz hely-
zetben lévő csorvási családoknak. Erre 
tavaly is volt példa, és idén is lesz, ak-
kor is, ha ebben az esztendőben némi-
leg szűkebb keretből lehet gazdálkodni 
– fogalmazott a városvezető.

Így például az ünnepekre való te-
kintettel támogatásban részesülnek a 
gyermekvédelmi kedvezmény igénybe-
vételére jogosult gyermeket nevelő csa-
ládok, 69 gyermek érintett. 

(m)

A Csorvásiak Baráti Társasá-
ga (CSBT) ismét közös gondol-
kodásra hívja a helyi civil szer-
veződéseket.

A civil kerekasztal nevű ren-
dezvényt 2020. január 15-én 
tervezik megtartani, amelyre 
minden érintettet tisztelettel 
meghívnak. A helyszín terve-
zetten a Hérics Szálló és Konfe-
renciaközpont lesz.

Ismét lesz Civil 
Kerekasztal
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November 9-én a művelődési ház 
és könyvtár adott otthont a Védőnői 
Szolgálat hagyományos, testet-lelket 
kényeztető szolgáltatások sokaságát 
kínáló rendezvényének, melyet Baráth 
Lajos polgármester nyitott meg.

Amellett, hogy évről évre próbálunk 
érdekességeket, újdonságokat felvonul-
tatni, igyekszünk az esemény népszerű-
ségét jótékony célokra is használni. Az 
idei Egészségnap keretében az Orosházi 
Mentőállomás munkatársai látogattak el 
hozzánk, Köteles János és kollégája segít-
ségével feleleveníthettük az újraélesztés-
ről tanult ismereteinket. A helyszínen zaj-
ló jótékonysági gyűjtés várakozáson felül 
alakult, az adományból gyermek sürgős-
ségi táskát és gyermek végtagrögzítőket 
vásárolnak a mentősök. Bemutatkozott 
a Jóga-és Életmód Klub, reformételekkel, 
gofrival. Masszőreink – Jantyik Renáta, 
Vizi Andrea, Kiss Imre, Szin János és Szé-
kely Balázs – felfrissítették a fájó tagokat. 
A Prima-Protetika Kft. jóvoltából különfé-
le masszírozó készülékekkel kényeztet-
hettük magunkat, amíg a csontsűrűség 
szűrésre várakoztunk. Az ÁNTSZ Békés 
Megyei Intézete egészségfejlesztő mun-
katársainak köszönhetően volt életmód 
tanácsadás, testösszetétel meghatározás, 
vércukor mérés. Pacsikáné Andó Kriszti-
na fogászati tanácsadással szolgált.

Idén az egyik vonzerő kétségkívül 
az ingyenes tumormarker szűrés volt, 

amely Csorvás Város Önkormányzata és 
a Movember Magyarország Egyesület tá-
mogatásával valósult meg: 85 hölgy és 35 
férfi élt a felkínált lehetőséggel.

Újszerű eleme volt rendezvényünknek 
a pályázati forrásból településünkre láto-
gató LÉT – Roadshow. A szakemberek a 
testi-lelki egészségfejlesztés témája köré 
csoportosították kínálatukat: írisz-diag-
nosztika, fül-akupunktúra, asztrológia, 
stb szerepelt ajánlataik között.

A könyvtárban Bacsa Éva útmutatá-
sával fejthettük meg lelkünk titkait, va-
lamint boka-kar index méréssel tájéko-
zódhattunk érrendszerünk állapotáról, 
míg az aulában megismerkedhettünk 
egészséges ételkészítési eljárásokkal, a 
Csorvási Gazdák Olajmanufaktúra külön-
legességeivel, kozmetikai cégek kínálatá-
val, táplálékkiegészítőkkel. Kóstolhattunk 
sajtot, pékárut, gyümölcs sajtokat, lekvá-
rokat, teákat és a többi. Samu Ferencné 
kézápolás szolgáltatással, csorvási iskolá-
sok a biokertészet bemutatásával színesí-
tették programunkat. A színházteremben 
bababörze volt, a gyermekfelügyeletet a 
bölcsőde gondozónői biztosítottak, míg 
a nagyobbakat kézműves foglalkozással a 
Családsegítő Szolgálat várta.

Szakembereinknek, kiállítóinknak kö-
szönöm a részvételt, a rendezvény láto-
gatóinak pedig azt, hogy bíztak bennünk, 
kíváncsiak voltak ránk. 

Zatykóné Kecskeméti Erika védőnő

Mintegy kétszázan kapcsolódhattak 
ki a november 16-ai jótékonysági bá-
lon, melyet a Gulyás Mihály Iskolai és 
Művészeti Alapítvány, valamint a szülői 
szervezet közösen jegyzett. A rendez-
vénynek a művelődési ház adott otthont, 
bevételét pedig ezúttal is a helyi általá-
nos és művészeti iskola javára fordít-
ják a szervezők. Hogy mekkora összeg 
kerekedik ki a rendezvény végére, az 
nagyban függ a támogatójegyek és tom-
bolák értékesítésének mértékétől. Az 
idei esten több mint 200 tombolatárgy 
talált gazdára – a felajánlások nagy része 
a szülőktől, az osztályoktól, a tanároktól 

„Szent Márton, a mai Szombathely 
szülötte, római katona, a későbbi tours-i 
püspök, katonai köpenyének felét adta 
a koldusnak. A legenda szerint Jézus 
Krisztus, amikor a feltámadás után di-
csőségesen bevonul a mennyországba, 
az angyalok csodálkozva nézik vállán 
a viseltes római katonai köpeny felét. 
Kérdésükre Jézus csak ennyit mond: 
„Barátom, Márton adta nekem.”

A Szociális munka napján kívánom, 
hogy soha ne feledjék, hogy a legendás 
előd után Önök azok a „Mártonok”, akik 
segítő kézzel nap, mint nap a szeretet 
üzenetét viszik az elesetteknek, a ne-
héz körülmények között élőknek, akik – 
ahogy Diakóniai alapelveinkben is rög-
zítjük – mentális és testi állapotuktól, 
szociális helyzetüktől függetlenül töb-
bek, mint amit mi éppen tapasztalunk 
belőlük. Ők Isten képmásai.”

Támogatók: Csorvás Város Önkormányzata, Movember Magyarország Egye-
sület, a helyszín biztosításával a művelődési ház és könyvtár, Jóga- és Életmód 
Klub, Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje, Vereskáné Salla 
Valéria, Csorvás Pékség, Bottó Imre, Hunapfel Kft.

Segítők: Gombkötő Réka, Seresné Szabó Ildikó, Rácz Imréné, Sznopek Anita, 
Kósa Klára, Filyóné Németh Rita, Pelesz Ibolya, Kecskeméti Anita, Zatykó Lilla, 
Tóth Terézia, Bulla Bernadett, Béres Doris, Liskáné Sárközi Csilla, Szente Károly, 
valamint a helyszín berendezésénél Samu László markos legényei. 

A környező településekről is érkeztek 
egy nap az egészség jegyében

Erre az idézetre alapozva Baráth 
Lajos köszönetet mondott minden dol-
gozónak, aki a szociális területen – vé-
leménye szerint – nem szakmát válasz-
tott, hanem hivatást, és nem munkát 
végez, hanem szolgálatot. Méltatta a 
segítő szakmákban dolgozók erőfe-
szítéseit, elismerését fejezte ki mind a 
gyermekekkel, mind az idősekkel fog-
lalkozóknak, és a hátrányos helyzetűek 
segítésén dolgozóknak is.

Bűvészprodukció szórakoztatta és 
varázsolta el a vendégeket, azt megelő-
zően megható műsort adott a békéscsa-
bai Degré utcai otthon sérültjeinek egy 
kis csoportja, fejlesztő pedagógus (éne-
kes) kíséretében. Az immár hagyomá-
nyosnak mondható rendezvényen apró 
ajándék és megvendégelés várta az ün-
nepelteket.

ij

A szeretet üzenetét viszik
Köszöntötték a szociális dolgozókat

Harmadik alkalommal ünnepelte a város a szociális területen dolgozókat 
november 22-én, a művelődési házban. A polgármester köszöntötte a jelen 
lévőket, Kondor Péter leveléből idézve, amelyet a püspök éppen erre az alka-
lomra írt, megköszönve fáradhatatlan munkájukat.

Báloztak, a gyerekekért

és vállalkozóktól érkezett. Az idei volt az 
ötödik bál, a hangulat ezúttal is kiváló 
volt, Kovács Irén megbízott intézmény-
vezető köszöntő szavai után a helyi fúvós 
zenekar sramli csoportja, majd pedig a 
felnőtt citerazenekar lépett színpadra. 
A szülők és pedagógusok most is közös 
produkcióval készültek, hatalmas sikert 
aratva a táncos műsorszámukkal – osz-
totta meg Paraj Helga, a szülői szervezet 
vezetője. Megtudtuk, az alsósok a koráb-
bi években kültéri játékokra, a felsősök 
sporteszközökre, a művészeti iskola pe-
dig termek parkettázásra és hangszerja-
vításra fordította a pénzt.
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Szeptember közepére, a Békésszent-
andrási-Siratóra meghirdetett egyesületi, 
egyéni verseny volt az idei egyetlen meg-
mérettetés, amikor horgászainkat az égi-
ek megkíméltek az esőtől. Több mint hat-
vanan horgásztak a 25 órás versenyen, 
és hosszú évek óta először mindhárom 
meghirdetett kategóriában volt nevező. 
Gyermek kategóriában 7 (ebből 2 hölgy), 
ifjúságiaknál 3, a felnőtteknél 51 horgász 
érkezett meg a kezdésre.

A nap folyamán Farkas Sándor verseny-
felelősnek bőven volt dolga: a 4-5 kg kö-
zötti amurok és kisebb pontyok szinte az 
egész holtág területén jól ettek, a gyerekek 
pedig szorgalmasan gyűjtötték a keszeg-
féléket, törpeharcsákat. A parttól alig 10 
méterre éjjeli 11 óra magasságában meg-
érkezett a várva várt „füstölős kapás”.

 Zsiga Zsombor akkor még nem tud-
hatta, hogy a verseny halát fogta meg egy 
gyönyörű, 8700 gramm súlyú tőponty 
személyében. A hajnali órák még tarto-
gattak szép, 5 kg-on felüli fogásokat, raga-
dozó hal végül nem akadt a horogra.

Eredmények:
Gyermek kategória: 1. Békefi Roland 

– 2894 pont, 2. Hajdu László – 2469 pont, 
3. Zleovszki Rajmund – 2121 pont /117 
db szélhajtó küsz/

Ifjúsági kategória: 1. Samu Róbert – 
4819 pont, 2. Ruszin Bence – 4148 pont, 
3. Orvos László – 461 pont

Felnőtt kategória (békés hal): 1. Zsi-
ga Zsombor – 8700 gramm, tőponty, 2. 
Szluka András – 5780 gramm, amur, 3. 
Németh István – 5350 gramm, amur

Barátság kupa
Az idei volt a harmadik alkalom, hogy 

egyesületünk tagjai részt vehettek a Ba-
rátság kupa horgászverseny. Makainé 
László Ágnes és Makai Zsolt szervezők-
nek köszönhetően 26 fő nevezett az ok-
tóber 6-ai versenyre, melyről az eső sem 
hiányzott. A rapid, 8 órás versenyen a leg-
nagyobb halakért ment a küzdelem a kép-
zeletbeli dobogó 1-3 helyeiért. Ismét jó 
fogásokkal és kellemes élményekkel let-
tünk gazdagabbak a Békésszentandrási-
siratói holtágon. 

A legnagyobb halat Szluka András fog-
ta, 6300 gramm volt. Makai Zsolti 2740 
grammal a második, még a harmadik he-
lyen Fesető Zoltán végzett 2340 gramm 
súllyal. A halak kivétel nélkül pontyok 
voltak.

Az idén támogattunk több civil szerve-
zetet, jótékonysági bált felajánlásainkkal, 
valamint bővítettük versenyeink díjazá-
sait. A 2020-as évre tervezve megtartjuk 
az eddigi rendezvényeinket, és egy újabb 
versennyel szeretnénk növelni a reperto-
árt. Pályázati lehetőségéket kihasználva 
még nagyobb hangsúlyt szeretnénk fek-
tetni az utánpótlásba. Az egyesület 2021-
ben tölti az 50. születésnapját. Kiemelt 
feladatunk lesz a jubileumi ünnepség 
megszervezése.

Csorvási HE, Makainé László Ágnes
Fotók: Csorvási HE

Az operett örök – állapíthatjuk meg annak 
fényében, hogy mekkora érdeklődés övezte 
a legutóbbi operett estet, amelyet a művelő-
dési ház szervezésében tartottak november 
23-án. Száznál is több néző vett részt Leblanc 
Győző és Tóth Éva Hol van az a nyár című est-
jén. A neves művészházaspár a műfaj klasz-
szikus dallamait hozta Csorvásra, a közönség 
szórakoztatására és nagy örömére.

Egy orosz eredetű sült palacsintá-
val, a blincsiki sonka receptjével lett 
a legjobb egy csorvási háziasszony. 
A Békés Megyei Hírlap receptverse-
nyében az első helyezést érte el Parai 
Katalin. 

A megyei újság szakácskönyve, a Kár-
pát-medence ízei olvasóinktól című kötet 
az olvasók legjobb receptjeit és ételeit kí-
nálja a családoknak, a gasztronómia ked-
velőinek. A beküldők feladták a zsűrinek 
a leckét, hiszen 1800 receptből kellett az 
albumba kerülő több mint 150-et kivá-
lasztaniuk. Parai Katalin először küldött 
be recepteket, a blincsiki sonka osztat-
lan sikert aratott a zsűri körében. Mint 
mondja, a régi családi receptek egyike ez, 
gyakran készíti a családnak, ő maga nem 
is tudja megmagyarázni a sikerét.

Érdekesség, hogy lánya, Hunya Katalin 
már kétszer is a díjazottak között szere-
pelt. Tíz éve egy mikrót nyert, amit még 
mindig használ.

– A lányom a csorvási, kismajori leves 
receptjét küldte be, ezt is beválasztották a 
könyvbe – ecsetelte az anyuka. – Generá-

Horgász-hírek
vízparton, barátságban, az utánpótlással

ANyAKÖNyVI HírEK:
Megérkeztek:

Tóth Attila és Bíró Erzsébet fia - Attila

Szilasi Gábor és Szabó Réka
leánya - Karina

Popol Ferenc és Gyarmati Nóra Anna
fia - Péter

ciókon át őrizzük az elkészítési módját, ez 
a leves szeretett édesapám kedvence volt. 
Az igazán inspiráló receptes könyvben 
harmadik csorvásiként Greksza Lászlóné 
Ági szerepel a háromszéki komaleves re-
ceptjével.

Gratulálunk mindhármuknak!
(forrás: beol.hu)

Blincsiki sonkával
50 dkg liszt, 3 dkg élesztő, 1 l tej, 2 db egész 
tojás, cukor, só
A töltelékhez 20 dkg füstölt tarja, 1 dl tej-
föl, a tetejére snidling

Az élesztőt egy kevés cukorral meleg 
vízben megfuttatjuk. Belekeverjük a liszt-
be, hozzáadjuk a tojásokat és egy kevés 
sót. Jól összedolgozzuk, majd lassan, ál-
landó keverés mellett hozzáadjuk a tejet. 
Meleg helyen legalább  egy órát pihen-
tetjük. Ugyanúgy kell sütni, mint a pala-
csintát, csak vastagabban. A töltelékhez a 
sonkát közben ledaráljuk és összekever-
jük a tejföllel. Ezzel töltjük meg, a tetejét 
megszórjuk vágott snidlinggel.

Egy egyszerű recept sikere


