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Csorvási Híradó

Az idei év első nagyrendez-
vénye volt a Szent Iván-napi 
gyereknap június 26-án, a 
piactéren. A korlátozásokkal 
és tilalmakkal teli hónapok 
után örömmel fogadták a 
csorvásiak a programokat. 

Az aszfalt rajzverseny témája 
a föld és környezetünk védelme 
volt, a gyerekek ügyesen jele-
nítették meg a témát. Nagy tet-
szést aratott az orosházi Extrém 
Bike Show bemutatója, ahogyan 
Molnár lmre bűvész trükkjei is. 
Tücsök Peti zenés gyerekműso-
ra, cukorágyú és buborék show 
színesítette a programkínálatot, 
elsősorban a gyerekekre gon-
dolva, de láthatóan a felnőttek is 
élvezték a közös kikacspolódást. 
Az új teqball asztal népszerű volt 
a tizenévesek körében, míg a ki-
sebbek az ugrálóvárnál álltak 
sorba, vagy éppen a közlekedé-
si akadálypályán próbálták ki 
KRESZ tudásukat, de íjászkodni 
is lehetett.

Az estet Vásáry André mű-
sora tette teljessé. Szent Iván 
napjának hagyományaihoz kap-
csolódva hatalmas tábortűzzel 
zárult a rendezvény, a tűz kö-
rül pedig táncolni is lehetett. 

A mulatság késő este ért véget 
– összegezte az eseményeket a 
szervező művelődési ház veze-
tője, Neller Tiborné.

Pályázati forrásból és ön-
kormányzati önerőből újulhat 
meg a Kossuth utca. Az 1970-
es években épült út korszerű-
sítése időszerű volt, az önkor-
mányzat közel 20 millió forint 
hazai pályázati forrást fordít-
hat a célra. 

A megítélt támogatás egészen 
pontosan 19 millió 975 ezer fo-
rint, ehhez (jelenlegi árak alap-
ján számolva) 3 millió 525 ezer 
forint önerőt szükséges vállal-
nia az önkormányzatnak, hogy 
a Kossuth utcát felújíthassák. 
– A település belterületi útjai-
nak, utcáinak karbantartása fo-
lyamatos feladatunk, 2013-tól 
pedig minden évben kátyúzás-
sal is igyekszünk a forgalomra 
alkalmas állapotot fenntartani. 
Ezek a munkálatok meglehető-
sen költségesek, ezért mindig 
rangosorolnunk kell. A Kossuth 
utcára eddig nem került sor, 
pedig az eltelt mintegy fél év-
század alatt a kopóréteg tönkre-
ment, a forgalmi terhelés és az 
időjárás komoly károsodásokat, 
kátyúsodásokat okozott.

Nagyon örülök, hogy pá-
lyázati forrásból és önerőből 
korszerűsíthetjük az utat, 
biztosítva ezzel a megnöve-
kedett forgalommal szembeni 
ellenállóságot, és legfőképpen 
a biztonságosabb közlekedést 
– összegezte Baráth Lajos pol-
gármester. 

A felújítás a Kossuth utca 540 
méteres szakaszát érinti (a Baj-
csy-Zsilinszky utcától a Kossuth 
u. 26. szám alatti ingatlanig) 5,7 
méter szélességben. Az erősítő 
aszfaltréteg építése előtt ahol 
kell, ott eltávolítják az összetört 
útburkolatot és meleg aszfalt-
tal kátyúzást végeznek. Ezután 
kerül fel az aszfaltborítás 5 cm 
vastagságban. A teljes költség 
jelenlegi tervek szerint 23,5 
millió forint.

Néhány forint híján 15 mil-
lió forint pályázati forrást 
nyert a Csorvási Reformá-
tus Missziói Egyházközség a 
Magyar Falu Program kere-
téből. Az összeg egyházi kö-
zösségi tér fejlesztésére for-
dítható – a gyülekezeti ház 
újul meg belőle a közeljövő-
ben. Ám nem ez az egyetlen 
felújítási munka, ami az egy-
házközségre vár – osztotta 
meg a hírt Szalkayné Marton 
Erzsébet lelkipásztor.

– A Magyar Falu Program 
keretében elnyert csaknem 15 
millió forint állami forrásból 
gyülekezeti házunkat korsze-
rűsítjük. Korábban – bő 3 mil-
lió forintból, ebből 1, 544 261 Ft 
egyházi EGYH-KCP-18-P-0054 
azonosítószámú pályázati for-
rásból – aláfalaztuk az épület 
egy részét, most pedig falátfor-

gatással és új fal felhúzásával 
kitágítjuk, a közösségi esemé-
nyekre alkalmasabbá tesszük 
a teret. Emellett vakolatjaví-
tás, az elektromos hálózat és a 
fűtési rendszer korszerűsítése, 
új padlóburkolat és vizesblokk 
szerepel a teendők listáján – 
sorolta a lelkész. 

Egy másik nyertes pályázat 
kapcsán szerződéskötés előtt 
áll az egyházközség: közel 15 
millió forintból kaphat a temp-
lom új külső és belső festést 
a Magyar Templomfelújítási 
Programnak köszönhetően. 
– Református templomunk 
1928-ban épült, a festés a fala-
kon még az eredeti állapotában 
van. Az elmúlt évtizedben meg-
történt a tetőzet és a torony tel-
jes felújítása, de belső felújítás 
a közel száz éves templomban 
még sosem volt, erre vállal-

koztunk most, 20 millió forint 
pályázati forrásból (EGYH-
KCP-17-P-0169) – ismertette a 
részleteket Szalkayné Marton 
Erzsébet. 

Az ajánlatkérési eljárás alap-
ján kiválasztott orosházi cég 
feladata a templom falainak 
talajnedvesség elleni szigete-
lése falátvágásos technológi-
ával, a felázott, sérült vako-
latrészek leverése, majd új, 
szellőző, falszárító vakolat ké-
szítése, továbbá falrepedések 
összezárása és új aljzatbeton 
készítése beltérben. Az épület 
villamos hálózatának teljes 
felújítása is a tervek között 
szerepel, ez alatt nem csupán 
az újravezetékelést kell érteni, 
hanem többek között a padfű-
tés, a kihangosítás és harang-
vezérlés előkészítését. 

A lelkészasszony rámuta-

Változás a fogorvosi rendelésben
A fogorvosi körzetek lakosságszámának növekedése miatt 

(tavaly 4772 volt a lakosságszám Csorváson, idén ez a szám 23-
al több) a fogorvosi egészségügyi szolgáltatók, dr. Hajdu Ilona és 
dr. Bárány Magdolna az eddigi heti 19,5 óra rendelési idejüket 
20 órára módosíthatták. Augusztus elsejétől a rendelési idő az 
alábbi:

Dr. Hajdu Ilona: hétfő 15:00-20:00, kedd 8:00-13:00, szerda 
15:00-20:00, csütörtök 8:00-13:00

Dr. Bárány Magdolna: kedd 14:00-19:00, szerda 8:00-13:00, 
csütörtök 14:00-18:30, péntek 8:00-13:30

A programok A helyi iden-
titás és kohézió erősítése 
Csorvás, Gerendás, Kétsop-
rony és Kondoros települé-
sek lakói számára TOP 5.3.1.-
16-BS1-2017-00011 projekt, 

Tábortűz és koncert

Mulatság Szent Iván napjához kapcsolódva

Fotó: Fejes ZoltánFotó: Fejes Zoltán

ÚTFELÚJÍTÁS

Nagy munkában a reformátusok
A FELÚJÍTÁSOK A KÖZÖSSÉGET IS ERŐSÍTIK

tott, az elmúlt években egyre 
többen vesznek részt a gyüle-
kezeti alkalmakon, a mostani 
beruházásoknak közösség-
építő, -erősítő szerepe is van. 
A gyülekezet vezetője reméli, 
a felújításokat követően még 
több missziós és felekezetközi 
programnak is helyt adhatnak 
majd az épületek.

az EMMI/EMET és Békéscsa-
ba Megyei Jogú Város támo-
gatásával valósultak meg.
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Hulladékgazdálkodási NoNprofit zrt.

„Diák emlék tán mosolyra
kelt, megnyugszunk benne,
szép volt, s letelt”
                          (Victor Hugo)

Szép volt! Mindig büszkén 
emlegetem azt, hogy Csor-
váson jártam gimibe, itt is 
szereztem érettségit a gim-
názium első évfolyamán. 
Csorváson gimnázium? Igen! 
Éppen akkor, amikor befejez-
tem az általánost – 1964-ben.

Külön öröm volt, hogy felvet-
tek. Kicsi gyerek voltam, ami-
kor gyermekbénulásban meg-
betegedtem. A beteg lábammal 
a mindennapos utazás nem lett 
volna könnyű, továbbtanulni 
viszont akartam. Idehaza már 
egy kis sétával az iskolában 
voltam. Tanárainkat ismer-
tük már, az osztálytársak sem 
voltak idegenek. Egyensap-
kánk lett, rajta a jelvény: „Ál-
talános Gimnázium Csorvás”. 
Mint egy ereklyét, a sapkát ma 
is őrzöm, pedig igazán nem is 
szerettük. Iskolaköpeny vise-
lése kötelező volt, került rá is 
kitűző. Osztályfőnökünk dr. 
Molnár Andrásné lett. Szere-
tettel emlékszem Valikára, aki 
maga is nagyon fiatal volt, min-
denben megértett minket és 
támogatott bennünket. Meg-
szeretette velünk a verseket, 
az irodalmat. Évek alatt sok 
osztálykirándulást szervezett, 
ahol még közelebb kerültünk 
hozzá. Utazások Gyulára, Sze-
gedre, Budapestre. Nem csak 
a város szépségeit mutatta 
meg nekünk, falusi diákoknak, 
sosem hagytunk ki egy szín-
házat sem. Egy-egy színházi 
élmény az est fénypontja volt. 
Valikának közben kisfia szüle-
tett. Az osztályfőnök szerepét 
egy időre Baráth Lajos tanár úr 
vette át, tanította a magyart és 
a történelmet is. Örültem, mert 
rokon. Az egyik órán kaptam 
is tőle egy büdös nagy egyest! 

Nem emlékszem, miből kellett 
volna felelnem, csak arra, hogy 
sírva mentem haza és egész 
délután bőgtem. Az biztos igaz, 
kivételezés nem volt! A tanár 
urat egyébként nagyon szeret-
tük.

Osztálytársainkkal irodal-
mi színpadon szerepeltünk, 
Miklya Sándor tanár úr vezet-
te, tanította be az előadásokat. 
Műsorunkkal versenyekre is 
jártunk, felléptünk vidéki mű-
velődési házakban. Radnóti 
Miklós, József Attila verseiből 
adtunk elő. Hetedik ecloga, 
Thomas Mann üdvözlése, Várj 
reám, ezek a versek mindig 
meghatották a közönséget, si-
kerünk volt! Éjjel, ha nem jön 
álom a szememre, egy-egy ver-
set felidézek és magamban el-
mondom. 

Az igazgatónk Széchenyi 
László volt, biológiát tanított. 
Szigorú volt, féltünk tőle.Na-
gyon tudott kiabálni velünk, 
így inkább szó szerint bema-
goltuk az anyagot. Tanítás 
után is ellenőrizte, figyelte a 
diákokat, ki, kivel, merre „lóf-
rál”, viseli-e azt a bizonyos 
diáksapkát? Ha netán moziba 
akartunk menni, tőle vagy az 
osztályfőnökünktől kérni kel-
lett engedélyt, amit az ellenőr-
ző könyvünkbe írtunk be és ha 
ellenőrzést kaptunk, be kellett 
mutatni. A mozi, a presszó, az 
ifjúsági klub, ahova mehettünk 
szórakozni. Az ifjúsági klub a 
művelődési házban működött. 
Voltak különböző rendezvé-
nyek, irodalmi műsorok, vetél-
kedők, lehetett tévét nézni, ami 
akkor még újdonság volt, nem 
volt tévé minden háznál. Ami-
kor csak tehettük, ott voltunk, 
mert lehetőség volt az ismerke-
désre, szórakozásra. 

B. Nagy Gyula tanár úr he-
lyes fiatalember volt, németet 
tanított nekünk. Mi, lányok 
rajongtunk érte, alig vártuk az 

A zöldhulladék elszállításá-
nak időpontja július 27-e, kedd.

Augusztusban 24-én kedden 
zöld kuka ürítés, míg 26-án, 
csütörtökön a szelektív kukák-
ra kerül a sor. Noha augusztus 
20-a péntek ünnepnap, de elvi-
szik aznap a kommunális (ve-
gyes) hulladékot.

 
A hőségre való tekintettel a 

szolgáltató DAREH Zrt. hajnali 
4 órakor kezdi meg a telepü-
léseken a hulladék begyűjté-
sét, kérik, hogy a  hulladékot a 
gyűjtési napot megelőző este 
helyezze ki a lakosság az ingat-
lan elé.

Ügyintézés:
ugyfelszolgalat@grnkft.hu, 

telefon: 66/447-150

Diákok vállalták a felada-
tot, hogy a települést végig-
járva összeírják a lakosok 
által tartott kutyákat – az 
önkormányzat megbízott-
jai a város polgármestere 
által aláírt kitűzővel ren-
delkeznek.

Az ebtartók által szolgálta-
tott adatokról helyi elektro-
nikus nyilvántartást köteles 
vezetni az önkormányzat az ál-
lat tulajdonosa, tartója és más 
személyek jogainak, szemé-
lyes biztonságának, valamint 
ebrendészeti és állatvédelmi 
feladatainak hatékony ellátá-
sa céljából. Adatot szolgáltatni 
kötelező, elmulasztása állatvé-
delmi bírságot (minimum 150 
ezer forint) von maga után. 
Amennyiben az Ebösszeíró 
adatlapon szereplő adatokban 
változás állna be, vagy valaki 
az összeírást követően válik 
gazdivá, akkor azt 15 napon 
belül be kell jelenteni a polgár-
mesteri hivatal 5-ös irodájá-
ban a 66/258-001-es telefon-
számon a Városüzemeltetési 
Iroda munkatársait keresve. 

A településen egyébként 
rendre gondot okoznak a kó-
borló állatok. Előfordul ugyan-
is, hogy néhány ebtulajdonos 
– törvényben rögzített köteles-
ségét elmulasztva – nem gon-
doskodik kellőképpen arról, 
hogy ingatlanon belül marad-
jon a kutyája, hanem gondat-
lanságból, nemtörődömségből 
hagyja, hogy az állat közterüle-
ten, vagy éppen mások portá-
ján bóklásszon. Ez azonban ve-
szélyes, mert könnyen baleset 
történhet.

Akinek állata van, annak 
kötelessége arról megfelelően 
gondoskodni. A befogott állato-
kat a város határában található 
helyi ebtelepre viszik, ott lehet 
átvenni őket.

Mintegy száz órát már te-
niszeztek a csorvásiak az új 
teniszpályán a város hatá-
rában. Május elsejétől hasz-
nálható, mégpedig a helyi 
lakosoknak ingyenesen, a 
pályázati forrásból megvaló-
sított sportlétesítmény, ám 
időpontot foglalni kell.

Tavaly novemberben adták 
át a rudolfmajori kiskastély 
szomszédságában megvalósí-
tott szabványméretű, 23,8×11 
méteres, 200 lux erősségű vi-
lágítással ellátott teniszpályát. 
A pálya 8 millió 760 ezer forint 
pályázati forrásból, valamint 
további, közel 2,9 millió forint 
önkormányzati önerőből va-
lósulhatott meg. A késő őszi 
átadáson elhangzott, tavasztól 
a pálya mindenben készen áll 

arra, hogy fogadja a teniszező-
ket. Baráth Lajos polgármester 
abban bízik, hogy a sportolá-
si lehetőségek bővítésével az 
önkormányzat hozzájárul az 
egészséges életmód népszerű-
sítéséhez is. 

Május elsejétől csorvási 
lakcímmel rendelkezők in-
gyenesen, de előzetes idő-
pontfoglaláshoz kötve hasz-
nálhatják a teniszpályát. 
Időpontot egy számítógépről 
és okostelefonról is indítha-
tó rendszeren keresztül lehet 
igényelni a csorvas.hu honla-
pon (www.csorvas.hu/index.
php/teniszpalya). Időpontfog-
lalás előtt érdemes elolvasni 
az időpontfoglalás menetéről 
szóló tájékoztatót, valamint 
a teniszpálya használatának 
szabályait. 

ÖSSZEÍRJÁKÖSSZEÍRJÁK
A KUTYÁKATA KUTYÁKAT

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

Jó játékot!

óráit. Akkor kezdtem levelez-
ni egy német sráccal, „néme-
tül”, én! A tanár úr segített, ha 
egyedül nem ment a fordítás. 
A kémiát Náfrádi Sándorné ta-
nította. Óráin nagyon fegyel-
mezetlenek voltunk, elenged-
tük magunkat, kihasználtuk, 
hogy megsérthető és törékeny. 
Azért a vegyjeleket kívülről 
(vagy betéve?) fújtuk. Ennek 
ma is sokszor hasznát veszem 
keresztrejtvényezés közben. 
Köszönöm tanárnő! Góg Esz-
ter tanárnő földrajzot tanított, 
később férje, Lele Károly lett a 
föcitanárunk. Szigorú volt ő is, 
óráin nagy fegyelem volt. Az 
orosz nyelvet Kiss István tanár 
úr akarta megszerettetni ve-
lünk. Igen, őt meg is szerettük, 
de a nyelvtanulás, hát… nehe-
zen ment. Mégis érettségiztem 
belőle. Szilágyi Menyhért ta-
nár úr rettentően igyekezett a 
fejünkbe verni a matematikát 
meg a fizikát. Nem mindig járt 
sikerrel, de ez nem az ő hibája 
volt, a mi fejünkkel volt a baj. 
Gyakorlati óráink is voltak, La-
urinyecz István gépészmérnök 
és Laki Sándor tanár úr veze-
tett be minket a mezőgazda-
ság rejtelmeibe. Ezek az órák 
voltak a legjobbak, jól lehetett 
„lógni”. Eljött lassan a vizsgák 
ideje, túl voltam az érettségin. 
Micsoda megkönyebbülés volt. 
1968-at írtunk.

Érettek lettünk!? Abban az 
időben nagy szó volt, ha valaki 
érettségit szerzett. 

Majd nagy öröm ért, állást 
kaptam helyben, a tanácshá-
zán. Dolgozni kezdtem, férjhez 
mentem. 

Szilágyi Menyhért tanár úr, 
aki a matematika tanárunk 
volt és akit mindig nagyon tisz-
teltünk, tanácselnök, polgár-
mester lett. Az élet úgy rendez-
te, hogy az egykori diákjából 
munkatársa lettem. Vele, mel-
lette dolgozhattam 32 éven át, 
egészen nyugdíjba vonuláso-
mig. Ezért hálás vagyok a sor-
somnak. Manapság férjemmel 
együtt éljük a boldog nyugdíjas 
éveinket gyermekeink, unoká-
ink körében. 

Gyakran álmodom az isko-
lámmal. Iskolapadban ülök, 
félek, felelnem kell, mindjárt 
szólítanak, de a leckét nem tu-
dom, nem jut eszembe semmi… 
Egykori osztálytársaim közül 
jó néhányan eltávoztak, kedves 
tanáraink is a temetőben nyug-
szanak. Osztálytalálkozóinkon 
szeretettel emlékezünk rájuk. 
A legutóbbi találkozásunkon 
nagy örömünkre elfogadták 
meghívásunkat Karcsi bácsi 
és Esztike. Nagyon jó hangu-
latban idéztük fel a szép diák-
éveket. 

Szombati Pálné Fecz Magdolna

Egy gimnázium emlékére

Közel 500 folyóméter új 
járda épült tavaly, és 300 fo-
lyóméterhez közelít a felújí-
tott járdák hossza – pályázati 
forrásból. Idén a lakosok az 
ingatlanuk előtti járda építé-
séhez anyagot igényelhetnek.

Közel 800 méter járda épült, 
illetve újult meg három utcában 
a tavalyi év során, a célra 3 mil-
lió forintot nyert önkormány-
zatunk a Magyar Falu Program 
keretében. Érintett volt a Petőfi, 
valamint a Batthyány utca, emel-
lett pedig a „névtelen” utca, ez 
utóbbi esetében évek óta jogos 
igény volt a Tavasz és Kazinczy 
utcákban lakóknak a járda, örü-
lök, hogy elkészült – összegezte 
Baráth Lajos polgármester. – A 
járdák terén egy településen 
mindig akad tennivaló, ezért 

ebben az évben is biztosítjuk 
a lehetőséget a járdaépítésre. 
A lakosok az ingatlanuk előtti 
rossz járda felújításához sódert, 
cementet, homokot kérhetnek, a 
kivitelezés az igénylő feladata – 
tájékoztatott a városvezető.

A járdához szükséges alap-
anyag igénylésével a polgármes-
teri hivatal 5-ös irodája kereshe-
tő a 06 66/258-001 telefonszám 
3606 vagy 3614-es mellékszá-
mon. Igénybejelentés után a 
hivatal munkatársai felmérik a 
felújítandó járda területét, álla-
potát, egyeztetnek az igénylővel. 
Az idei évben erre a célra 900 
ezer forintot tervezett a város. 

JÁRDAÉPÍTÉS
Anyag igényelhető

Fotó: pixabayFotó: pixabay
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Júniusban elbúcsúztak is-
kolájuktól a végzős általános 
iskolások. Igaz, a járványügyi 
előírások alapján szűkebb 
körben, de mégis csak a szü-
lők jelenlétében, egy-egy cso-
kor virággal, ünneplőben és 
maszk nélkül ballaghattak  a 
Gulyás Mihály iskola két nyol-
cadikos osztályának tanulói. 

Kovács Irén intéményvezető 
asszony Móricz Zsigmond szava-
it idézve köszöntötte a diákokat. 
„Kutya nehéz iskola volt abban 
az időben a pataki Kollégium. 
Jó iskola volt, szép iskola volt, 
nagytekintélyű iskola volt, de 
nehéz iskola volt. Itt ugyanis a 
tanárok azt akarták, hogy a diák 
tudjon.” – Valószínűleg ti is ezt 
érzitek, amikor visszagondoltok 
a számtalan akadályra, megpró-
báltatásra, feladatra, amelyek 
ebben az iskolában vártak rátok 
nyolc éven keresztül. A betű-
vetés és olvasás első lépései, a 
matematika néhol szinte meg-
fejthetetlen rejtelmei, a termé-
szettudományok törvényei, az 
irodalom nem mindig izgalmas 
olvasmányai, a történelem titkai, 
a testnevelés erőnléti edzései, a 
művészetek képei, zenéi, a házi 
feladatok, dolgozatok, feleletek, 
beszámolók, a két hónap digi-
tális özönvize, mind-mind oly-
kor leküzdhetetlen akadályként 
emelkedtek előttetek. S most 
mégis itt vagytok, itt vagyunk, 
túljutva mindezeken, megköny-
nyebbülten, jó érzéssel eltöltve, 
mert sikerült teljesítenetek az 
általános iskola elvárásait – fo-
galmazott Kovács Irén. – Ne fe-
ledjétek: a jövő abból épül fel, 
amit ma megálmodunk, meg-
tervezünk, megteszünk! Néz-
zetek bátran, ugyanakkor kellő 
felelősséggel a jövő felé! Bízunk 
benne, hogy mindannyian meg-
töltöttétek tarisznyáitokat olyan 
értékekkel, emlékekkel, amelyek 
majd megsegítik a következő lé-
péseiteket. Kívánom, hogy azok 
az alapok, amelyeket ebben az 
iskolában szereztetek, elegen-
dőek legyenek ahhoz, hogy ön-
magatok számára célt tudjatok 
találni, s ezt a célt meg is tudjá-
tok valósítani – zárta az iskola-
igazgató.

Mint minden évben, úgy idén 
jutalmakkal ismerték el a ki-
emelkedő munkát végző diáko-
kat. Szilágyi Menyhért-ösztön-
díjat kapott Samu Eszter 8.a 
osztályos tanuló, aki példamuta-
tó, rendszeres közösségi munkát 
végzett a Diákönkormányzatban 
és az intézmény egyéb közösségi 
eseményein. Kimagasló tanul-
mányi eredményt ért el, érett-
ségit adó középiskolába nyert 
felvételt.

Szilágyi Menyhért- ösztöndíjat 
kapott Vigh Réka Mira 8. b osz-
tályos tanuló, aki érettségit adó 
iskolába nyert felvételt, közössé-
gi munkája intézményi szinten 
is kiváló volt, iskolai tanulmányi 

versenyeken gyakran szerepelt.
Nevelőtestületi dicséretben és 

jutalomban részesült Dékány 
Flóra 8. a osztályos tanuló. Okle-
véllel és jutalommal ismerték el 
Sztvorecz Bernadett 8. b osztá-
lyos tanuló példamutató maga-
tartását és szorgalmát.

Herczeg Tamás országgyűlé-
si képviselő az idei tanévben is 
Tehetség-díjat ajánlott fel egy 
arra érdemes tanulónak, ez a 
díjat Vereska Ádám 8. a osz-
tályos tanuló kapta, akinek a 
nyolc év alatt kiemelkedő volt 
a tanulmányi eredménye, felső 
tagozaton a természettudomá-
nyi –  elsősorban földrajz, bio-
lógia – tantárgyakból kimagasló 
megyei eredményeket ért el az 
iskolák közötti versenyeken, 
több alkalommal díjazták „do-
bogós” helyezését, a versenye-

Ebben az évben, teljes meg-
változott az intézményünk 
rendje. Vannak gyermekek, 
akikkel szinte alig találkoz-
tunk a COVID miatt. A szülők 
egy része – teljesen érthető 
és elfogadható módon  – ott-
hon tartotta a legféltettebb 
kincsét, mert így érezte biz-
tonságosnak.

A pandémia miatt több hóna-
pon át online módon igyekez-
tünk a kapcsolatot tartani és a 
fejlesztési tartalmakat közvetí-
teni a szülők felé. Ez hatalmas 
terhet jelentett mindenkinek, 
de elsősorban a többgyermekes 
családoknak. Köszönöm a szü-
lőknek, hogy végig partnerek 
voltak ebben az évben is és el-
fogadták azokat az olykor kép-
telennek tűnő utasításainkat 
is, amelyek korábban fel sem 
vetődtek volna! Az iskolába 
készülő kisgyermekek számá-
ra rendkívül fontos lett volna, 
hogy az eredeti terv alapján 
megalapozzuk az írás-olvasást 
és számlálást. A rendes óvo-

dai időszakban a pedagógusok 
igyekeztek minél hatásosabban 
megosztani tudásukat a gyer-
mekekkel, hogy ne hiányérzet-
tel, hanem biztos felkészült-
séggel léphessenek be az iskola 
kapuján. 

A tavalyi évtől megváltozott 
az óvodától való elbúcsúzás 
rendszere. Korábban nagy ün-
nepséggel, tömeg előtt sze-
repeltek a gyermekek, amely 
vegyes érzéseket és gyakran 
frusztrációt okozott az óvodá-
soknál. Tavaly nem volt mó-
dunk együtt ünnepelni, így az 
online teret használtuk fel a 
búcsúztatásra. Idén, a tervezett 
időszakban, ismét együtt vol-
tak a csoportok és ünnepélyes 
keretek között, de zárt körben 
elköszönhettünk a ballagóktól.

Ez a nap csak a nagyok bú-
csújáról szólt! Ők voltak az ün-
nepeltek, ők álltak középpont-
ban, hogy elköszönhessenek a 
kisbarátoktól, óvó néniktől és 
dadusoktól. Pozitív hangulatú, 
felemelő és alapjában vidám 

keretek között zárhattak le a 
gyermekek 3, vagy 4 évet a saját 
megszokott környezetükben.

BÚCSÚZTAK A DIÁKOK

ken nyújtott teljesítményével 
iskolánk hírnevét is öregbítette. 
Jutalmat kapott Gulácsi Vivien 
8. a osztályos tanuló közösségi 
munkájáért, a művészeti iskolá-
ban nyújtott kimagasló teljesít-
ményéért; Horváth Martin 8. a 
osztályos tanuló sportversenye-
ken elért kiemelkedő eredmé-
nyeiért; Samu Dávid 8. a osztá-
lyos tanulót sportversenyeken 
elért kiemelkedő teljesítmé-
nyéért, a művészeti iskolában 
nyújtott kimagasló eredménye-
iért; Zabolai Fanni 8. a osz-
tályos tanulót - példamutató 
magatartásáért; Biró Erik 8. b 
osztályos tanulót sportverse-
nyeken elért eredményeiért, az 
iskolai ünnepségek lebonyolí-
tásával kapcsolatos színvonalas 
munkájáért; Keliger Gergő 8. b 
osztályos tanulót jó tanulmányi 
munkájáért, példamutató kö-

8.a  Osztályfőnök: Zsiga Iván

Bartolák Ildikó, Borbély Boglárka Márta, Dékány Flóra,
Farkas Krisztián, Farkas Zsanna, Futaki Zoltán, Gulácsi Vivien, 

Horváth Martin, Keresztes Milán János, Kiss Balázs,
Kulcsár Krisztián Roland, Polasek Zalán, Samu Dávid,

Samu Eszter, Szeles Anikó, Vereska Ádám, Zabolai Fanni Ildikó

8.b  Osztályfőnök: Mocsári Erzsébet

Baranyai Márkó, Bíró Erik, Keliger Gergő, Kovács Alexandra,
Kovács Zsolt Dávid, Lévai Katinka, Nagy Renáta Zsanett,

Oláh Vivien Katalin, Sztvorecz Bernadett, Tar Beáta Gabriella,
Ujj Roland, Varga Balázs Krisztián, Vecseri István Dániel,

Vigh Réka Mira, Vira Melissza

BÚCSÚZÁS AZ ÓVODÁTÓL

Ballagóink névsora:

Ancsin Benett, Araczki Lili, Bokros Nándor Olivér,
Borbély János Bence, Csapó Csenge, Fábián Luca, Faragó Emma, 

Faragó Lea Marlow, Filyó Bíborka Rita, Greksza Adrián Brendon, 
Hajas Nikolett, Huszár Bence, Jancsurák Szabolcs József,

Kabai Lajos Levente, Katona Hunor, Katona Kevin Frigyes,
Kelemen Dóra, Keliger Bende, Krámli Kende Tibor,

Kulcsár Nimród, László Maja, Lengyel Viktor, Lukács Noel,
Simon Anna, Sulák Krisztina Kíra, Szabó Dzsesszika Dorina,

Szigeti Hunor Zsombor, Szmuta Noel Attila, Tóth Amira Csenge, 
Tóth Dávid, Tóth Roland, Ujj Leó Tibor, Varga Enikő

Köszönjük szépen a szülők-
nek, a családoknak a megtiszte-
lő bizalmat és szeretetet, amivel 
minket a munkánkban támo-
gattak éveken keresztül! Szív-
ből kívánom, hogy hasonlóan 
kellemes érzésekkel és tapasz-
talatokkal éljék meg a gyerme-
kükkel közösen az elkövetke-
zendő nagybetűs iskolás éveket 
is, leküzdve az akadályokat!

Sikerekben gazdag iskolás 
éveket, boldog gyermekkort kí-
vánunk!

Vicziánné Vincze Mónika
intézményvezető

zösségi tevékenységéért; Nagy 
Renáta Zsanett 8. b osztályos 
tanulót példamutató magatar-
tásáért, közösségi tevékenysé-

géért; Oláh Vivien Katalin 8. b 
osztályos tanulót példamutató 
magatartásáért, közösségi tevé-
kenységéért.

Dékány Flóra             Vereska Ádám       Sztvorecz Bernadett

Samu Eszter                      Vigh Réka Mira
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ANYAKÖNYVI  HÍREK

FEHÉR KLÍMAVILL KFT.

MDV, Midea, Cascade, Gree, LG, Fisher, Fujitsu
LG klímákra 3 év jótállás!

FISHER klímákra 6 év jótállás!
FUJITSU klímákra 10 év jótállás!

MDV, MIDEA 5 év jótállás!
CASCADE, GREE klímákra 10 év jótállás, ha az akció ideje alatt vásárol!

Ingyenes helyszíni felmérésért és egyedi ajánlatokért
keressen bennünket!

Telefon: 06-30/206-8711, 06-70/617-1815
E-mai: feherklima@orosnet.hu

  www.feherklima.hu

NE VÁRJA MEG A KÁNIKULÁT, 
VÁLASSZON MOST
AKCIÓS KLÍMÁKBÓL,
HŐSZIVATTYÚKBÓL!
EGYES TÍPUSOK WIFIVEL!

KLÍMA ÉS BESZERELÉSI AKCIÓ
Ajánlatunk 2021. augusztus 31-ig, vagy a készlet erejéig érvényes!

Akár 50%-os felújítási támogatással! Falusi CSOK!

Elhunytak
Huszárik Márton (57 év), Buótyik János (82), Mangró Józsefné (88), Bottó Györgyné (76)
Vozár Pál (55), Szél Kálmán Mátyás (70), Rajeczki András István (62), Vozár Pálné (76)

Szabó István (93), Kaczkó Mihály (88) Béres József (78) Araczki Zoltán (64) 
Kecskeméti László (76), özv. Béres Jánosné (90), Ivacska Sándorné (79), Szász Mihály József (58) 

Fábián Imre (82), Mellár Ábelné szül. Babinyecz Erzsébet (79), Vas Istvánné (64),
Benyovszki Lászlóné szül. Kovács Judit (69), Marozsán Pálné szül. Laurinyecz Mária (67)

Gyebnár András 76 év

Egykori edisonos diákok 
tértek vissza iskolájukba, 
hogy tudásukkal és munká-
jukkal segíthessenek.

Az önzetlen felajánláshoz 
az önkormányzat és egy helyi 
vállalkozó segítő szándéka is 
társult, az összefogásnak kö-
szönhetően egy régóta esedékes 
problémát sikerült megoldani. 
Petrovszki Dániel bádogos szak-
ember, a csorvási iskola technika 
termeinek sokéve lyukas tetőjén 
45 törött palaelemet cserélt ki 
az általa hozott anyagokkal. A 
munkában részt vett Marti Dáni-
el egyetemi hallgató, aki szintén 
iskolánk egykori diákja volt.

– Petrovszki Dani és Marti 
Dani is az Edison Klub tagja volt, 
eddig is büszke voltam rájuk, 
most már hálás is vagyok nekik, 
hogy tudásukkal és munkájuk-

Már második  alkalommal 
kapott adományt az Egyesí-
tett Szociális Intézmény Né-
metországból, a Verien für 
mehr Humanitat & Frieden e. 
V.  Johann Öfele alapítványán 
keresztül.

Komoly és hosszas szervező 
munka és sok egyeztetés áll 
mögötte.

Opacsity László gyulai lakos 
a magyarországi kapcsolattar-
tó, aki segít az intézménynek 
abban, hogy biztosan az intéz-
mény tudja megkapni, amikor 
selejtezésre kerül valami a né-
met kórházakban. László segít 
a szervezésben, ő tárgyal a né-
met alapítvánnyal, tolmácsol 
az egyeztetések során. 

Hálásan köszönjük Johann 
Öfelének és Opacsity Lászlónak, 
hogy 20 db kórházi ággyal, 20 
db matraccal, 56 db éjjeli szek-
rénnyel és más apróságokkal 
gazdagodott intézményünk.

Az adomány nagy segítség az 
intézménynek, hiszen komfor-
tosabbá válnak a lakók életkö-
rülményei. 

Maczák Istvánné
intézményvezető

Megszűnt az OTP helyi fiókja, ezért a bank csorvási ügyfeleinek 
mostantól valamelyik környező városba kell utazniuk ügyintézés 
céljából. A pénzkiadó automata egyelőre korábbi helyén marad, az 
ingatlan értékesítése után pedig a művelődési ház parkkal szembe-
ni bejáratához kerül át. 

Megérkeztek
Hegedűs Zoltán és Mézes Erika leánya - Boglárka Erika

Nagy Zsolt és Hajas Lilla fia - Zoárd
Benyovszki Szabolcs és Kiss Mónika fiai - Szabolcs és Zsombor

Krámli Dániel és Medveczki Orsolya leányai - Kata Kamilla és Luca Rózsa
Gombkötő László és Nagy Marianna leánya - Izabella
Podmaniczki György és Drahota Stella leánya – Szofia

Csiák Tibor és Bucsek Anita fia - Teodor
Uhrin Dávid és Kis Barbara fia - Máté

Mihálka Zsolt és Oroszi Anikó fia - Ádám
Tóth Ferenc és Csökő Kitti leánya - Kitti 

Házasságot kötöttek
Kis Vivien Kitti és Mekis Balázs 

Laposa Roland Sándor és Podmaniczki Gabriella 

A jobb
életkörülményekért

Adomány
Németországból

ÖSSZEFOGÁSSAL AZ ISKOLÁÉRTÖSSZEFOGÁSSAL AZ ISKOLÁÉRTPrefektusként is a közösségért
Tizenhét év után adta fel 

Uzon polgármesteri székét 
Ráduly István. Csorvás test-
vértelepülését mindig elhiva-
tottan szolgálta, ám tavasz óta 
felkérésre Kovászna megye 
prefektusaként szolgálja a há-
romszékieket.  

– Uzon vezetőjeként az utolsó 
5-6 év alatt sikeresen elnyer-
tünk 31 pályázatot, és összesen 
közel 31 millió euró összegben 
írtunk alá finanszírozási szer-
ződést. Ez nagyszerű eredmény, 
mondhatom, több mint 100 
évre viszi előre a község felújí-
tását az infrastruktúra, földgáz-
rendszer, ivó- és szennyvízháló-
zat kiépítése terén – idézte fel az 
elmúlt évek eredményeit Uzon 
korábbi vezetője. – Az ered-
ményekre felfigyelt az RMDSZ 
helyi és országos vezetősége 
és felkértek, hogy legyek a me-
gye első embere, vállaljam el a 
prefektusi megbízást (Magyar-
országon ez a pozíció leginkább 
a kormánymegbízottnak felel 
meg – a szerk.). Nem akartam 
elfogadni, ahogyan a korábban 
felkínált állami pozíciót sem, de 
végül me ggyőztek, hogy szük-
ség van rám, így vállaltam a fel-
adatot. A megye prefektusainak 
sorában én vagyok a második, 
aki magyar. Ám ahogyan Uzon 
vezetése során, úgy prefektus-
ként sem teszek különbséget 
nemzetiség, vallás alapján, a 
közösségért, annak minden 
tagjáért dolgozom – fogalmazta 
meg hitvallását a jogi végzett-
séggel rendelkező, vidékfejlesz-
tésből és turizmusból doktorált 
Ráduly István. 

A prefektus feladata, hogy a 
megyei településekkel (több 
mint 40 községről, azaz 120 vi-

déki településről és 5 városról 
van szó) kapcsolatot tartson, 
azok munkáját – például a pá-
lyázatok terén – segítse, ügyel-
jen a törvényesség betartására, 
az állami intézmények kihelye-
zett szervezeteinek munkáját, 
az együttműködést támogas-
sa. – Az én szerepem az, hogy 
megtaláljam az egyensúlyt az 
itt élők és Bukarest elvárásai 
között. A diplomáciában, tár-
gyalásban hiszek, és abban, 
hogy a polgároknak jogukban 
áll megtartani a kultúrájukat, 
hagyományaikat, megünne-
pelni nemzeti ünnepeinket, 
mindamellett, hogy megtalálják 
számításaikat, megélhetésüket 
szülőföldjükön. A munkámat, 
ahogyan eddig, úgy ezután is az 
odaadás, szakmaiság, korrekt-
ség és határozottság jellemzi, a 
háromszéki emberekért dolgo-
zom becsülettel és jó indulattal 
– húzta alá a prefektus.

Ráduly István kiemelte, 
mindig örömmel tett eleget a 
csorvási meghívásoknak, és bí-
zik abban, hamarosan újra el-
látogathat hozzánk. – Csorvási 
barátaimnak üzenem, legyenek 
büszkék és mindig a legkisebb 
dolognak is tudjanak örvendeni, 
így lehet boldog az ember. 

kal a segítségünkre siettek – 
tudtuk meg Murvai Józseftől. A 
kiválóan akkreditált Edison Klub 
Tehetségpont képviselője hozzá-
tette, külön köszönet illeti meg 
Csorvás Város Önkormányzatát, 
amiért a munkához szükséges 
emelő bérleti díját biztosította, 
valamint Pigniczki József vállal-
kozót, aki a 20 ezer forint bérleti 
díjat felajánlotta az Edison Klub 
Tehetségpont céljaira.

Ezt a támogatást A hónap 
feltalálója! programunkra for-
dítjuk – mondott köszönetet 
Murvai József, aki maga is beállt 
a munkába. – Megfordult a hely-
zet, de ugyanúgy együtt tudtunk 
dolgozni, mint amikor még én 
mutattam, hogyan kell valamit 
megcsinálni. Jó érzés, hogy gon-
doltak ránk és segítettek – zárta 
mosolyogva a pedagógus.

Boldog születésnapot 
kívánunk

Gulyás Mihálynak
95. születésnapja

alkalmából!

Erőt, egészséget
kívánunk a

95. születésnapját 
ünneplő

Kubelák Józsefnek!


