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Az aktuális kormányrende-
let értelmében Csorváson is 
elkezdődnek a rendezvények 
– egyelőre csak szabadtéren.

A jogszabályoknak megfelelő 
teret keresve, a város vezetése 
úgy döntött, a Piacteret jelöli 
ki helyszínnek, hiszen ott lehet 
biztosítani a jelenleg érvényben 
lévő szabályozás betartását. Ha 
a vészhelyzet megszűnik, és a 
szabályok változnak, akkor ez 
a későbbiekben módosulhat. A 
2020-as évre tervezett keret-
összegeket a járvány miatt ed-
dig nem kellett átcsoportosíta-
ni, tehát bízhatunk abban, hogy 
az év második felében lesz for-
rás a városi rendezvényekre. El-
sőként a Szent Iván éji rendez-
vényre várják az érdeklődőket, 
június 27-én 19 órától. A rész-
letes program még szervezés 
alatt áll, de nyári napfordulóhoz 
kötődő varázslatos hangulatra 
lehet számítani. A tervek sze-
rint az estét egy nagyobb tábor-
tűz körül zárhatjuk.

Az augusztusi nemzeti ün-
nepre a tervek szerint kétnapos 
programmal készülnek a város 
megbízásából a szervezők a 
művelődési házban. Augusz-
tus 20-án a Szent István napi 
ünnepségen Csorvás várossá 
avatásának 15 éves évfordu-
lójára is emlékezünk. Augusz-
tus 21-e a gasztronómia köré 
szerveződik, a csorvási pogá-
csák találkozójával, pálinkák és 
bográcsos ételek versenyével. 
Nagyszabású főzőshow is ellá-
togat városunkba, ahol egyszer-

re szórakozásban és ínycsiklan-
dó falatokban is bízhatunk. Erre 
a napra jelenik meg az a füzet 
is, amely csorvási recepteket 
szed csokorba, és amelynek fel-
hívását jelen lapszámunkban is 
megtalálják (érdeklődni lehet a 
művelődési házban is).

Az ősz folyamán a gazdanapot 
is megszervezik, bár lóverseny 
idén nem lesz, családi nappá 
alakítva kínál majd tartalmas ki-
kapcsolódást.  A Pünkösdre ter-
vezett Vásáry André koncertet 

az adventi időszakra halasztot-
ták, a gyermeknapra tervezett 
táncmesét pedig a szeptember 
végi népmese napjára.

A művelődési ház és a könyv-
tár a vonatkozó kormányren-
delet értelmében egyelőre zár-
va marad a lakosság felé, de a 
szervezési munkák zajlanak.

Az elmúlt hetekben a dolgo-
zók az önkormányzat által ko-
ordinált ebédkiszállításokban 
vettek részt, valamint a rava-
talozó felújítását végezték.

Szent Iván-nappal indulunk

RENdEzvéNyEk A jáRváNy utáN

Eseménynaptár
Elkészült az eseménynaptár 

a város honlapján. A cél az, 
hogy minden Csorváson szer-
vezendő nyilvános program 
egy helyen legyen elérhető – a 
szélesebb körű tájékoztatás 
érdekében.

kérik a civil szervezeteket, 
hogy rendezvényeik címét, 
helyszínét és pontos időpontját 
küldjék el a pmh@csorvas.hu 
címre. 

Szent Iván éjszakáján mágikus szerepe van a tűznek

(Fotó: Pixabay/Free-Photos)

Az 1920. június 4-én a Nagy-
trianon palotában aláírt béke-
szerződés új határok közé szo-
rította Magyarországot. 

Elszakították a történelmi 
Magyarország területének két-
harmad részét, a mintegy 282 
ezer négyzetkilométer terület-
ből 93 ezer, a 20,8 millió lakos-
ból 7,6 millió maradt!

Békés vármegye egykor az 
ország közepén helyezkedett 
el, a 100 évvel ezelőtti döntés 
következtében a csonka or-
szág keleti határának szélére 
került.

Feloldották a látogatási ti-
lalmat a kórházban, több be-
teget fogad a szakrendelés és 
a gyopárosfürdői rehabilitá-
ciós központ is részben újra-
indult. Ugyanakkor továbbra 
is vannak fontos szabályok, 
amiket mindenképpen be kell 
tartani! 

június 15-e, hétfőtől vala-
mennyi egészségügyi ellátás 
korlátozás nélkül elvégezhető a 
járványellenes készültség fenn-
tartása mellett, tehát az Oros-
házi kórházban is minden olyan 
diagnosztikai és terápiás tevé-
kenységet el lehet végezni, ami-
re a betegeknek szüksége van.

A kórház hivatalos Facebook 
oldalán közzétett tájékoztatás 
szerint a járóbeteg- és az alap-
ellátás esetében is időkorláto-
zás nélkül újraindulhattak az 
ellátások június 15-től, tehát az 
orvosok több mint négy beteget 
vizsgálhatnak óránként. A szak-
rendelésekre azonban továbbra 
is kizárólag telefonos időpontké-
rés után lehet érkezni. Időpontot 
a 06 68 411-166-os számon le-
het kérni és kiemelt figyelmet 
kell fordítani az egyeztetett 
időpontok betartására. Hogy 
a könd utcai szakrendelőben 
mely rendelések, mikor fogad-
ják a betegeket, és hogy melyik 
melléken kell időpontot kérni a 
vizsgálatokra, kezelésekre ar-
ról részletes táblázat tájékoztat, 
mely elérhető az Orosházi kór-
ház hivatalos Facebook oldalán, 
illetve tájékoztatás kérhető a 
kórház központi telefonszámán. 

Kórház:
újabb enyhítések

Folytatás a 2. oldalon

Trianon

Június 4-e 2010 óta a Nemzeti Összetartozás Napja,
2020 pedig a Nemzeti Összetartozás Éve.
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„Csorváson minden vér-
adás szuper közösségi ese-
mény, de ez a mostani vala-
hogy igazán feltöltő volt...” 
- így indult Kecskeméti Eri-
ka bejegyzése a közösségi 
oldalán.

A helyi Vöröskereszt titkára 
nagy szervezőmunkával építet-
te fel a csorvási véradók közös-
ségét. A bejegyzés így folytató-
dott: „Néhány hete még abban 
sem hittem, hogy megtarthat-
juk. Aztán mégis elindíthattam 
a szokásos szervezést. Elkezd-
tetek üzenni, hívni: megmű-
töttek, gyógyszert szedtem, de 
úgy mennék, ugye mehetek? 
továbbra is gyűjtjük a vért 
Bottó Györgyné Marikának, ő 
is keresett: „most jól vagyok, 
Erikám, sütnék kétfélét”. Az-
tán Séllei Evelin üzent: „vinnék 
a saját készítésű kenyeremből”. 
Bemegyek a pékségbe, ahol 

kun Henriett közli, meg ne pró-
báljak fizetni a kenyérért, amit 
a véradásra viszek.

Aztán elkezdődik: megjön 
Greksza Laci, aki 7.15-kor már 
csak a második. Lovas jani pe-
dig elmondja, hogy a mai a 101. 
véradása, most már kart cse-
rél. 53-an jöttetek el, éjszakai 
műszak után vagy meló előtt, 
voltak új arcok, sok fiatal és 
persze a keménymag. érkezett 
további süti felajánlás, s volt, 
aki elvitte Marika adatait, hogy 
azonnal megy a véradó állo-
másra vért adni, ha szükséges. 

tudjátok, milyen nagy dolgok 
ezek??? volt némi kényelmet-
lenség is, de talán akkor sem 
jöttetek feleslegesen, ha nem 
adhattatok vért. volt valami a 
levegőben. jó, hogy ott volta-
tok, gyertek máskor is, pl. szep-
tember 11-én.”

Településfásítási progra-
mot hirdet 500 millió forintos 
keretösszeggel az Agrármi-
nisztérium a 10 ezer fő alatti 
lakosszámú településeknek, 
amelyek együttesen 12 ezer 
sorfát igényelhetnek térítés-
mentesen. Csorvás is pályázik.

A zöldterületek bővítését, az 
élhetőbb környezet megterem-
tését, a klímaváltozás hatásai-
nak enyhítését szolgálja az or-
szágos program, melynek célja 
elsősorban a közterületek, vala-
mint az óvoda- és iskolaudvarok, 
oktatási és önkormányzati in-
tézmények területének fásítása. 
Az önkormányzatok, valamint  
a civil szervezetek július 31-ig 
jelentkezhetnek. Egy pályázó 
maximum 30 darab fát kaphat, 
ezek azonban nem csemeték, 
hanem már 10-14 cm törzsát-
mérőjű, 2-5 m magas fák, mellé 
madárodút is kapnak a sikeres 
pályázók. Megtudtuk, a csorvási 
önkormányzat is pályázik.

KÁTYÚ
Májusban 45,41 tonna meleg-

aszfaltot dolgoztak bele a város 
útjain a kátyúkba, 1,7 millió fo-
rintot szükségszerűen fordított  
munkálatokra a város. június kö-
zepén folytatódnak az útpadka 
karbantartási, javítási munkák, 
valamint a kátyúmentesítés. A 
cél: minél több helyen elvégezni 
a karbantartást, javítást a közle-
kedésbiztonság érdekében.

Elbírálás alatt vannak a 
Magyar Falu Programban 
benyújtott projektek.

Mint arról már hírt adtunk, 
az önkormányzat pályázott 
önkormányzati járdaépítésre, 
illetve felújításra 3 millió forint 
értékben, közösségi tér fejlesz-
tésre szintén 3 millió forint ér-
tékben, valamint fogorvosaink 
és védőnőink eszközparkjának 
bővítésére összesen 1,5 millió 
forint értékben.

– Itt tehát a döntésre várunk 
–fogalmazott Baráth Lajos pol-
gármester–, emellett további 
pályázati lehetőségeket ra-
gadunk meg. A karbantartási 
munkálatokat a karantén ide-
je alatt üres játszótéren elvé-
geztük, most egymillió forint 
értékben a játszóeszközöket 
bővítenénk, sikeres pályázat 
esetén. Szintén a Magyar Falu 
Program keretében közterület 

karbantartó gép beszerzését is 
megcéloztuk 14 millió forint ér-
tékben – összegezte a városve-
zető. Baráth Lajos hozzátette, 
idén elkezdődik a minibölcsőde 
építése. A 117 millió forintos 
beruházás jelenleg előkészítési 
szakaszban van.

Az óvoda két telephelyének 
kültéri játékparkja is meg-
újul, összesen 4 millió forint 
értékben. tervezetten az idei 
év eredeménye lesz az az 56 
milliós beruházás, melynek 
keretében több ingatlant érin-
tően valósul meg energetikai 
korszerűsítés. és végül, de nem 
utolsósorban útburkolat felújí-
tásra is pályázunk 20 millió fo-
rint összegben: sikeres pályá-
zat esetén a Gremsperger utca 
teljes hosszában megújulna, 
illetve még egy rövidebb utca 
burkolatát is felújíthatnánk – 
zárta a városvezető. 

PályázaToKról

Egy véradás margójára

Újraindultak a száraz kezelések 
is Gyopárosfürdőn, június 15-étől 
megkezdődtek az elektroterápi-
ás- és a tornatermi rehabilitációs 
kezelések, azonban a járványügyi 
előírások miatt a receptre felírt 
vizes kezelések még nem indít-
hatók el, ahogy a kórházi kisbusz 
sem szállít betegeket a könd ut-
cai rendelőintézettől.

Szabályok! 
Az Orosházi kórház területére 

kizárólag a kórház utcai szűrő-
ponton keresztül lehet belépni, 
a szakrendelő könd utcai be-
járata továbbra is zárva lesz. A 
kórház teljes területén kötelező 
a maszk viselése! Látogatni kizá-
rólag hétfőtől-péntekig 14 – 16 
óra között, szombat-vasárnap 
10-től délig, és 14 órától 16-ig 
lehet (egyes osztályok esetében 
eltérés lehet, erről az osztály nő-
vérei tájékoztatnak). Egy beteget 
egyszerre két hozzátartozó láto-
gathat, gyermek nem látogathat. 

Újabb enyhítések léptek élet-
be a háziorvosi és házi gyer-
mekorvosi ellátás kapcsán.

 Az enyhítés lényege, hogy jú-
nius 15-étől egy óra leforgása 
alatt már négynél több bete-
get is fogadhatnak az orvosok. 
Azonban továbbra is fontos 
szabály, hogy a rendelőkbe 
kizárólag telefonos egyezte-
tést követően, előre egyezte-
tett időpontban lehet érkezni, 
amennyiben a telefonos egyez-
tetést követően az orvos úgy 
látja, szükséges a személyes 
vizsgálat. tehát továbbra sem 
lehet orvoshoz menni előzetes 
egyeztetés nélkül! Az egész-
ségügyi szolgáltatóknak és a 
betegeknek is kiemelt figyel-
met kell fordítaniuk az idő-
pontok beartására.

A váróban töltött idő és a 
személyek számának minima-
lizálása az egyik fő cél a vírus 
terjedésének megakadályozá-
sa érdekében.

A betegek egymás között 
legalább 1,5 méter távolságot 
kötelesek tartani, ne feledjük a 
maszkot sem.

Orvosaink rendelési ideje
és elérhetősége:

Dr. Szénási Levente - 
0630/635 6486

    Hétfőtől péntek minden nap: 
8-tól-11-ig, valamint kedd és 
csütörtök 15-16 óra

Dr. Duliskovich Ilona - 
0630/618 4770

    Hétfőtől péntekig minden 
nap: 8-tól-11-ig, valamint 
szerda és csütörtök: 15-16 óra

Dr. Révész István -
    0630/529 2936
    Hétfőtől péntekig: 11.30-tól 

14.30-ig
Dr. Zabos Ágnes -
  0620/463 2135
  Hétfő: 8:00-10:00, 15:00-16:00, 

kedd: 8:00-10:00, 14:00-16:00, 
szerda: 14:00-16:00,

  csütörtök: 8:00-10:00, 15:00-16:00
  péntek: 8:00-10:00, 14:00-15:00
    tanácsadás:
    hétfőn és pénteken 10 órától
Védőnői szolgálat
   06-66/200-128
   Rácz Imréné,
   Zatykóné Kecskeméti Erika
Hétfőtől péntekig: 7.30-12.00; 

13.30-16.00

Hulladékszállítás
Június 2-ától a korábban 

megszokott rend szerint biz-
tosítja a személyes ügyfélfoga-
dást a DAREH, mind a közpon-
ti ügyfélszolgálati irodában, 
mind pedig a kihelyezett ügy-
félszolgálati pontokban. 

A személyes ügyfélfogadás so-
rán a koronavírus elleni védeke-
zés érdekében fontos betartani 
az óvintézkedéseket: az ügyin-
tézés során kötelező a szájat és 
az orrot eltakaró eszközt (védő-
maszk, sál, kendő) viselni, illetve  
a 1,5 méteres védőtávolságot 
betartani. Csorváson június 17-
én, szerdán lesz ügyfélfogadás 
9.30-tól 11-45-ig a polgármes-
teri hivatal épületében. A koráb-
ban meghirdetett sárga kukák 
átvételére ekkor még nem lesz 
lehetőség, a sárga kukák átvétel-
ének idejéről, módjától a későb-
biekben tájékoztat a szolgáltató.

Az orosházi hulladékudvar is a 
korábban megszokott nyitvatar-
tási rend szerint üzemel – itt is 
szükséges szájat és az orrot el-
takaró eszközt viselni, valamint 
a védőtávolságot megtartani. Az 
orosházi hulladékudvar címe: 
Orosháza, Belterület 2436/34 
hrsz. (A tótkomlósra és a 
Mezőkovácsházára vezető uta-
kat összekötő Gyártelep utcában, 
az Iványi építőmester kft. szom-
szédságában). Nyitvatartása: 
hétfőtől-péntekig 7-15 óra kö-
zött és minden hónap első szom-
batján 8 órától délig.
Hulladékszállítási időpontok: 

júniusban 25-én (csütörtök) 
viszik el a szelektív hulladékot, 
26-án (péntek) a zöldhulladé-
kot. július 23-a (csütörtök) is-
mét szelektív kuka nap, július 
24-e (péntek) pedig zöldhulla-
dék nap.

A DAREH elérhetőségei: 
5600 Békéscsaba, kinizsi u 4-6, 
telefon + 36-66/447-150,
e-mail: ugyfelszolgalat@grnkft.hu, 
honlap: www.dareh.hu

Vállalkozóknak
Újraindul a személyes tanácsadás a Békés Megyei Kereskedelmi 

és Iparkamaránál. A kamarai tagok számára térítésmentes szol-
gáltatások igénybe vételéhez előzetesen kell időpontot foglalni 
a +36 66/324-976-os telefonszámon.

Számviteli és adótanácsadás: minden páros héten, szerdán 
8.30-tól 13 óráig, jogi tanácsadás: minden páros héten, pénte-
ken 8.30-tól 13 óráig.

orvoshoz továbbra is szabályok szerint

Kórház: újabb
enyhítések

Folytatás az első oldalról

Változott az ügyfélfogadási idő 
az Orosházi Kistérség Egyesí-
tett Gyermekjóléti Központja 
és Családsegítő Szolgálatának 
csorvási irodájában. 
Az új ügyfélfogadási rend:

Hétfő: 12:30 - 15:30
kedd: 8:00 - 12:00
Szerda: 12:30 - 15:30
Csütörtök: 8:00 - 12:00
Péntek: 8:00 - 12:00

Az ügyfélfogadás előre egyez-
tetett időpontban zajlik, ezért 
minden esetben előzetesen tele-
fonon szükséges érdeklődni.

Benkőné Labancz Ilona:
06 70/953-3284
Sarkadi Andrea:
06 70/934-4327

Fásítási program

A koronavírus okozta ve-
szélyhelyzet számos új szabá-
lyozást hozott a mindennap-
okban – valamennyi célja az 
volt, hogy a járvány terjedését 
lassítsa, illetve a leginkább 
veszélyeztetett időseket óvja. 
Ilyen intézkedés volt az idős-
otthonokban bevezetett kijá-
rási tilalom. Ez a tilalom még 
érvényes, tehát az idősek nem 
hagyhatják el a szocáliás in-
tézményt (vagy ha elhagyják, 
vissza csak akkor térhetnek, 
ha elkülönítésre van mód), vi-
szont csomagot és látogatókat 
már fogadhatnak.

Az Egyesített Szociális In-
tézményt vezető Maczák 
Istvánné az alábbi tájékozta-
tást adta a jelenleg érvényes 
szabályokról. 

Látogatásra 9 és 11.30, to-
vábbá 14 és 18 óra között van 
lehetőség. A főbejárattal szem-
ben állva a bal oldalra lévő 
ajtónál kell csengetni, vagy 
hívni az alábbi telefonszámok 
egyikét: 06 66/259-224, illet-
ve 06 70/903-9613. Más, előre 
egyeztetett időpontban is lehet 
látogatni.

A fent járó lakók az intézmény 
udvarán lévő filagória alatt fo-
gadhatják a látogatókat, egy-
szerre legfeljebb két főt. A fekvő 
lakókat egyszerre csak egy fő 
látogathatja.

Fontos szabály az is, hogy egy 
időben egyszerre csak három 
lakót lehet látogatni, ha többen 
érkeznek látogatás céljából, ak-
kor intézményen kívül kell vá-
rakozni.

A látogatók kötelesek masz-
kot viselni, valamint érkezéskor 
és távozáskor kezet fertőtleníte-
ni, belépéskor ellenőrzik a test-
hőmérsékletet és nyilatkozniuk 
szükséges arról, hogy egészsé-
gesnek érzik magukat. 

A procedúra után lehet be-
lépni az intézmény területére, a 
látogatók a mellékhelyiségeket 
nem használhatják. 

Megtudtuk, az intézményben 
lakók már kaphatnak csomagot, 
amit átadás előtt az ESzI dolgo-
zói fertőtlenítenek. 

továbbra is lehetőség van 
arra is, hogy a hozzátartozók 
messenger videóhívás kereté-
ben beszéljenek a lakókkal. 

Szigorú szabályok szerint
lehet látogatni a szocális otthon lakóit

Továbbra is érvényben a kijárási tilalom az idősek ottho-
naiban, azonban szigorú előírások betartásával csomagot 
már lehet bevinni az otthon lakóinak és június 5-étől már 
látogatni is szabad a bentlakó családtagot. 
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Kedves Pedagógusok, 
Gyerekek, Szülők!

Ismét lezár-
tunk egy tan-
évet. Nem a 
megszokott mó-
don, ahogy még 
az év elején ter-
veztük – a koro-

navírus okozta veszélyhelyzet 
miatt. A digitális tanrend sze-
rinti nevelés-oktatás mindenki-
nek új és ismeretlen terület volt. 
de ahogy a közmondás tartja, 
minden rosszban van valami jó. 
Új vizekre evezve, új tapasztala-
tokat szereztünk. jót és kevésbé 
jót egyaránt.  2019 szeptembe-
rében a tanév a hagyományok-
nak megfelelően indult. kitűz-
tük céljainkat, megterveztük az 
intézmény programjait. Elsős 
kisdiákjaink izgalommal teli 
várakozással lépték át az iskola 
küszöbét. A tanító nénik gondos 
irányításával elindultak a tudás 
birodalmába. 

A nagyobbak már hazajöttek, 
ismerték az elvárásokat, és 
igyekeztek ennek megfelelni. 
A művészeti iskolánk növendé-
kei tervezgették a fellépéseket, 
versenyeket, kiállításokat. A 
nyolcadikos tanulóinknak fele-
lősen mérlegelniük kellett, ho-
gyan tovább. Az iskolaválasztás 
kihívás volt, de sikeresen vette 
mindenki az akadályt. Balla-
gó diákjaink most másképp, 
máshogy zárják le az általános 
iskolai korszakot. Bár szűkebb 
körben, mint ahogy készültünk 
rá, de a közös ünneplés nem 
marad el teljesen.

Tisztelt Pedagógusok, 
Szülők! 

Úgy gondolom, hogy a köszö-
netnyilvánítás ezen a rendhagyó 
tanévzárón nyeri el valódi értel-
mét. Gratulálok az elért eredmé-
nyekhez. köszönöm a kitartást, 
türelmet, jóakaratot, amelyre 
nagy szüksége volt mindenki-
nek az elmúlt hetekben.

Kedves Gyerekek!
A szeptemberi viszontlá-

tásban bízva kívánok Nektek 
vidám, napsütéses nyári szü-
netet! Gyűjtsétek az energiát, 
hogy hatalmas lendülettel foly-
tathassuk iskolai életünket!

Kovács Irén intézményvezető

8. b
Osztályfőnök: Kecskés Beáta  

Chen Shengjie 
Eke Evelin 

Dicséretek 2020
Hagyomány intézményünkben, hogy a tan-

évzárón dicséretekkel, jutalmakkal, oklevéllel 
ismerjük el tanulóink kiemelkedő iskolai te-
vékenységét. A nevelőtestület döntése alapján 
Szilágyi Menyhért-ösztöndíjat érdemel:

Hudák Dominika 8. a osztályos tanuló kiemel-
kedő tanulmányi eredményéért, példamutató 
magatartásáért, szorgalmáért, tanulmányi ver-
senyeken való eredményes szerepléséért, zene-
iskolai tevékenységéért.

Könyves Dániel 8. b osztályos tanuló kitűnő 
tanulmányi eredményéért, kimagasló közössé-
gi tevékenységéért, példamutató szorgalmáért, 
versenyeken való eredményes szerepléséért.

Nevelőtestületi dicséretet kaphat a nevelőtes-
tület minősített többségének döntése alapján az 
a tanuló, akinek példás a magatartása, szorgalma 
és kiemelkedő a tanulmányi eredménye is.

A Csorvási Gulyás Mihály Általános és Alapfokú Művészeti Iskola ballagói

8. a.
Osztályfőnök:
Mansáné Makra Mária 
Faragó Pál 
Győző Nikolett 

Horváth zsolt 
Hudák dominika 
Ivanics Noémi 
kiss dávid
kiszely-Horváth Márk 

Mátó dávid 
Mazán dorina 
Németh Nikoletta 
Páhi titanilla 
Petrovszki Anna 

Fodor vilmos 
Fruzsa Luca 
Gombkötő dávid dominik 
kelemen Petra Noémi 
kerekes Péter 

könyves dániel 
kőszegi áron 
Liska Martin 
Mittler Raul 
Németh ákos 

Nevelőtestületi dicséretben részesültek a
következő nyolcadikos diákjaink:

Hudák Dominika 8. a, Polyák Ilona Anita 8. a,
Varga Ramóna Jázmin 8. a, Könyves Dániel 8. b,
Kőszegi Áron 8. b, Orvos Levente 8. b,
Viczián Viola Zsóka 8. b osztályos tanulók.

Jó tanuló, jó sportoló elismerésben részesül az 
a nyolcadikos tanuló, aki az 5-8. évfolyamon vé-
gig jeles tanulmányi eredményt ért el, magatar-
tása, szorgalma mindvégig példamutató volt és jó 
teljesítményt ért el valamilyen sportágban.
Elismerésben részesültek:
Orvos Levente 8. b,  Viczián Viola Zsóka 8. b osz-
tályos tanulók.

Az elismerésben részesült diákjainknak gratu-
lálunk és további sok sikert kívánunk!

Polyák Ilona Anita
Rotics Roland 
Seres Regina 
varga Ramóna jázmin
zámbó krisztián

Orvos Levente 
Pacsika Arnold 
Plesovszki András 
Salka Botond 
viczián viola zsóka

TANÁRAINK vOLTAK
kOváCS IRéN intézményvezető 

MACzák MáRIA nyugalmazott intézményvezető
MANSáNé MAkRA MáRIA intézményvezető-helyettes

Baranyainé Biczák
   Gabriella
Béres János
Béres Judit
Daridáné Botyánszki
   Ilona
Debreczeni István
Debreczeni Márk
Faragó Rita
Gunczer Ilona
Gyányi Andrea
Halász Attila
Hamar Csaba
Huszka-Kovács Mária
Kajtor-Megyesi 
   Melinda
Kecskés Beáta

Keresztesné Piros
    Ildikó
Kiss Pál
Kiss Rózsa
Korcsokné Erdős 
   Zsuzsanna
Kovács Irén
Kóti Ágnes
Krizsánné Baráth 
Ágnes
Likerecz Gizella
Maczák Mária
Mansáné Makra
   Mária
Medveczki Krisztina
Mocsári Erzsébet
Murvai József

Nagy Attila
Pánczél Márta
Pocsaji Ildikó
Popol Klára 
Potocskáné Liker Szilvia
Samuné Litvai Krisztina
Simonné Duliskovich 
   Jolán
Sonkoly Éva
Szalai Erzsébet
Szekeres Zsuzsanna
Szél Csaba Oszkár
Szénási-Bernáth Kata
Szűcs Hilda
Tóth Judit
Zavada Jánosné
Zsiga Iván
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ANyAKöNyVi HíREK:
Megszülettek

Mihály Sándor és Antal katalin leánya - Hanna Zoé
Somlyai Sándor és Igrényi tímea fia - Máté Sándor

Sinkó Márk és Sárközi Petra leánya – Maja

Házasságot kötöttek
Szente károly tamás és Laboda zsanett 

tóth Csaba és Izsó Alexandra 

Elhunytak
kecskés Béláné (76 év)    Bócsik Mátyás Péter (61 év)
vigh Istvánné Szabó Mária (81 év)      duna Pál (61 év) 
                       kovács Pál zoltánné Rálik Margit (71 év)

kivétel nélkül minden év-
ben az egyesületünk színei-
ben „rajthoz állt” a Gális zsolt, 
Szabó Gábor alkotta páros. A 
kétfős csapatokra kiírt verseny 
mára nemhogy országossá, 
nemzetközivé nőtte ki magát.

A Csárdaszállás melletti 
Félhalmi 5-ös holtágra meghir-
detett versenyre a maximális 
75(!) csapat nevezett. A hely-
húzós versenyen 150 horgász 
vallatta a halban gazdag holt-
ágat. Párosunk évről-évre elő-
kelőbb helyezéseket értek el, 
többször végeztek az első 10-
ben, ami fenti számokat nézve 

igen szép teljesítmény. Az idei 
év mondhatni keserédesre si-
keredett, szerintük…!

A 75 nevező csapatból meg-
szerezték a 3. helyet, ami nem 
kis dicsőség. Egyéniben Gábor 
a 2. legnagyobb halat fogta az 
erős mezőnyben egy 11,16 kg-
os tőponty személyében. El-
mondásuk szerint a keserűség 
abból adódott, hogy több hal-
vesztésük volt a verseny folya-
mán, bottöréssel fűszerezve, 
ami nem kicsi halra utalt. Ezek 
a tényezők nagyon befolyásol-
ták a végső helyezéseket. Újra látogatható a körösvölgyi állatpark. A nyitva tartásról, elérhető-

ségről és a látogatási szabályzatról a www. kmnp.hu oldalon lehet tájé-
kozódni, a körös-Maros Nemzeti Park munkatársai minden érdeklődőt 
szeretettel várnak! 

Fotó: Urbancsok Éva/KMNP

Mozdulj, Csorvás
A virtuális tér kiválóan al-

kalmas arra, hogy a sportolási 
lehetőségekről tájékozódjunk – 
ha választottunk a lehetőségek 
közül, akkor már csak meg kell 
mozdulni. A tájékozódást segí-
tendő létrejött egy új Facebook 
oldal, a Mozdulj, Csorvás. Az ol-
dalhoz bátran lehet csatlakoz-
ni, akár sportolási lehetőséget 
keres, akár kínál valaki. 

– Sokan vagyunk, akiknek 
hosszabb-rövidebb ideje kö-
zünk van a testmozgáshoz, és 
valószínűleg még többen van-
nak azok, akik elindulnának, ha 
kapnának némi megerősítést 
és információt arról, hogy hol 
lenne erre lehetőségük a lakó-
helyünkön. Ezért felmerült egy 
ötlet, hogy tereljük ezeket az in-
formációkat egy helyre, a köny-
nyebb és gyorsabb tájékozódás 
végett. A Mozdulj, Csorvás oldal 
arra vállalkozik, hogy gyűjtőhe-
lye legyen a csorvási testmoz-
gási lehetőségeknek – fogalma-
zott zatykóné kecskeméti Erika 
védőnő, az oldal ötletgazdája és 
adminja. 

 Szabó Gábor és Gális Zsolt

ÉlMezőnyben 
A Körösvidéki Horgász Egyesület Szövetsége (békés megyei szövetség) is újraindítot-

ta az általa szervezett versenyeket erre az évre, ahol több, mint 10 éve elindított Pünkösdi 
Nagyhalfogó versenyen az idén is képviselte csapat a Csorvási Horgász Egyesületet.

Hogy, miért? A második he-
lyezett csapat 8(!) dekagram-
mal előzte meg őket, az első 
pedig 95 dekával. Ezek nagyon 
apró különbségek egy ilyen 
versenyen. Ha egy hal is meg-
van a vesztettek közül, akkor 
megvan az első hely is. A legna-
gyobb halért folyó küzdelem-
ben a verseny utolsó órájában 
”kapott ki” Gábor – nyilatkoz-
ták a csorvási versenyzők. 

Egyesületünk viszont nem 
szomorkodik, hanem büszke 
tagjaira! Gratulálunk!

Csorvási HE

TÁbORRA FEL
Az alábbi lehetőségek adottak az idei nyáron a táborozni vágyók 

számára

 június 22-26 Hittantábor, érdeklődni 20/776-9860
     8-18 éves korig lehet jelentkezni
 június 27-én családi nap az Eszter tanyán
    (beszélgetés, kézműveskedés, játék, ebéd)
    A két program az EFOP-1.3.7-17-2017-00046 számú projekt 

segítségével valósul meg.
 Angol tábor: június 22-26; július 13-17; augusztus 10-14,
     érdeklődni: Rácz Martin 70/647-1314 
A könyvtár olvasótábora és a művelődési ház kézműves tábora már betelt.

Az idei lesz a 12. gyereknapi 
horgászverseny – május he-
lyett a koronavírus miatt ezút-
tal júliusban. 

A július 4-ei versenynek a 
csorvási Szabadidő- és Pihenő-
parkban található Forrás tó ad 
otthon. két korosztályban lehet 
nevezni:
i. korosztály: 10 éves korig,
ii. korosztály: 11-16 éves korig. 

Horgászverseny, gyermekeknek
Az egész napos program, illetve 
az ebéd a versenyen résztvevő 
gyerekek részére ingyenes.

A versenyszabályokról és 
minden egyéb részletről tájé-
kozódni lehet a Csorvási Hor-
gász Egyesület Facebook ol-
dalán, illetve zsiga Ivánnál, a 
06-20/589-09-58-as számon 
hétköznap, munkaidőben.

A Csorvási Horgász Egye-
sület életét is átalakította a 
jelenlegi vírushelyzet. Ápri-
lisban bizottságokkal kibő-
vített, rendkívüli vezetőségi 
értekezletet tartottunk. 

Az idei évre tervezett program-
jaink borultak, ezeket tárgyalta a 
vezetőség és döntött a továbbiak-
ról. A programjaink, versenyeink 
közül van, amit törölni kellett, 
van, amit későbbi időpontban 
tartunk meg. Ezáltal szeretnénk 
tájékoztatni tagjainkat, hogy a 
2020. évben a vízparti rendez-
vényeink a módosítások után az 
alábbiak szerint alakul.
-  2020. szeptember 12-13.
Csapatverseny
Békésszentandrási-Sirató.

CSHE: a válTozáSoKról
(A májusi csapatverseny erre 
az időpontra lett áthelyezve). A 
versenykiírás az éves program-
ban leírtak szerint a csapatver-
senyre vonatkozóan.

- 2020. október 3-4., 
Egyéni verseny. Félhalom 5-ös 
holtág. (A szeptemberi egyéni 
verseny erre az időpontra lett át-
helyezve). A versenykiírás az éves 
programban leírtak szerint az 
egyéni versenyre vonatkozóan.

további rendezvényeken való 
részvételről és az elhalasztott 
horgászvizsgáról egyelőre nem 
tudunk információt közölni.

Tisztelettel, Csorvási
 Horgász Egyesület vezetősége

A helyi identitás és kohézió erősítése Csorvás, Gerendás, 
Kétsoprony és Kondoros települések lakói számára 

TOP-5.3.1-16_BS1-2017-00011 című pályázat keretében
felhívást adunk közre.

Csorvás várossá avatásának 15. évfordulója alkalmából egy recept-
füzet kiadását segítheti elő a tisztelt Lakosság, Csorváshoz kötődő 
helyi receptjeik (leves, főétel, desszert) megosztásával. Így a gene-
rációkon keresztül öröklődő helyi recepteket megőrizhetjük az utó-
kor számára. A recept maximum fél oldal terjedelmű lehet, csatolni 
kell hozzá az elkészített étel fényképét is. kérjük, hogy tüntessék fel 
a recept beküldőjének nevét, valamint a fotó készítőjének nevét is. 
Amennyiben érdekes történet kötődik a recepthez, bátran osszák 
meg velünk azt is! Az első 20 beérkezett recept megjelenését tudjuk 
garantálni a papír alapú kiadványban. Beküldési határidő: június 30. 

Elérhetőség: Neller tiborné Csilla, 06-30/ 858-3852,
nellercsilla@gmail.com

Postacím: Művelődési Ház 5920 Csorvás, Petőfi u. 12.

Ahogy nagyanyáink készítették


