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Csorvási Híradó

Az elmúlt száz év csorvási 
sporttörténelmét, szakosztályait 
és sportolóit egy kiállítás kere-
tében mutatták be a művelődési 
ház galériájában – a tárlat Ben-
csik János és Dohányos András 
érdeme. Bencsik János a kiállí-
tással kapcsolatban megjegyez-
te, 14 tablót állítottak ki, sok-sok 

fényképpel, felsorakoztatva a ké-
zilabdát, a labdarúgást, és több 
olyan egyéni sportágat, amit 
már nem művelnek Csorváson. 

Baráth Lajos, a város polgár-
mestere üdvözölte a megjelen-
teket: – A sportolók, sportkö-
zösségek tagjának lenni jó, mert 
nagyszerű barátságok alakultak 

ki, sőt, családokat alapítottak 
a sportnak köszönhetően – je-
gyezte meg a városvezető. – Re-
mélem, hogy a jelenlévők közül 
sokan találkoznak majd a kiál-
lításon arcképükkel. Köszönet 
önöknek, akik ezt a száz évet 
alakították és a mai aktív spor-
tolóknak is, akik viszik tovább a 
CSSK hagyományait.

A nagyteremben közel 300 
meghívott – egykori és mai 
sportolók, edzők szakemberek 
– foglaltak helyet. Seres Péter, 
a CSSK elnöke röviden beszélt a 
megalakulásról, az alapítókról. 
Hangsúlyozta, hogy a sportnak 
jelentős közösségformáló ere-
je van. – Elhatározás, akarat, 
lemondás, egymás tisztelete 
mellett lehet csapatot építeni. 
Remélem, hogy a sportolói kö-
zösség fennmarad, hogy száz év 

múlva ismét ünnepelhessenek 
egy hasonló közösségben.

Herczeg Tamás, a térség 
országgyűlési képviselője is 
megtisztelte jelenlétével az ese-
ményt, melyen elismerő okleve-
let nyújtott át a klubelnöknek.

Kelemen Mihály alpolgármes-
ter, a Csorvásiak Baráti Társasá-
ga elnöke az alkalomra kiadott a 
„A Csorvási Sport 100 éve 1921-
2021” című színes, 280 oldalas, a 
Magyar Falu Program támogatá-
sával megjelent könyvet ismer-
tette, megköszönve a szerzők, 
Kasuba István, Bencsik János és 
Neller Erika munkáját, valamint 
a CSBT, az önkormányzat és az 
MFP támogatását. 

Végezetül Kasuba István osz-
tott meg néhány érdekes tör-
ténetet a megalakulásról, majd 
elismeréseket adtak át.

Több mint háromszázan ünnepelték a Csorvási Sport 
Klubot október 16-án, az apropó nem más, mint az egyesü-
let 100 éves fennállása. A klub alakuló ülését 1921. május 
28-án hívta össze dr. Fadgyas Sándor községi orvos. Azóta 
eltelt száz esztendő, s a Csorvási SK szakosztályaiban a leg-
népszerűbb sportágak, a labdarúgás és a kézilabda mellett 
a korábbi évtizedekben az ökölvívásban, karatéban, sakk-
ban, és birkózásban is megtalálták számításait a település 
sportolói – adta hírül a beol.hu.

SZÁZÉVES SPORTKÖZÖSSÉGSZÁZÉVES SPORTKÖZÖSSÉG

Díjazott sportemberek

Az ünnepségen emlékplakettet adtak át a Csorvási SK-ban a múlt-
ban és a jelenben a klub különböző szakosztályaiban szerepet vállaló 
sportembereknek. A kitüntetettek: Kálmán János, Evanics István, 
Evanics Istvánné, Aradszki Tibor, Bencsik János, Fabisz Julianna, Sütő 
Sándor, Gombkötő Géza, Gyimesi András, Baráth Lajos, Benyovszki 
Péter, Ivanics-Gyemó Anita, Kaszai Károly, Kaszai Norbert, Tárnyik 
Tibor, dr. Krámli Tamás, Zsiga Iván, Zsiga Róbert, Melich Viktor, Mike 
Mária, Neller Erika, Valaczkai Ildikó, Orbán László, Petrovszki Mihály, 
Petrovszkiné Jakucs Olga. Gajdács Pál/beol.hu

Kamerarendszer kiépítése várható Csorváson – jelentette be Baráth 
Lajos. A polgármester elmondta, az Önkormányzat 10 millió forintot 
különít el közterületi kamerarendszer kiépítésére. A beruházás már 
elindult, jelenleg az árajánlatok begyűjtése történik, hogy a lehe-
tő legkedvezőbb feltételekkel tudjank szerződést kötni. – Egyelőre 
úgy tűnik, hogy 12 frekventált helyen tudunk a rendelkezésünkre 
álló keretből térfigyelő kamerákat felszerelni. Kamerákat tervezünk 
többek között a temetőbe, a Szabadság parkba, valamint a városba 
vezető utak figyelésére – összegezte a városvezető.

A NAGYOBB KÖZBIZTONSÁGÉRT

Élelmiszercsomag a 65 éves 
és afölötti csorvásiaknak

A tavalyi évhez hasonlóan 
az idén is segítséget nyújtunk 
a szociális szempontokból rá-
szoruló 65 éves és 65 év feletti 
nyugdíjasok részére – tudunk 
meg Baráth Lajos polgármes-
tertől. – Egyszeri természetbeni 
juttatásként tartós élelmiszer-
csomaggal készülünk, aminek 
értéke 6500 forint.

Az ehhez szükséges önkor-
mányzati rendeletet korábban 
már megalkottuk, most van fo-
lyamatban a kérelmek postázá-
sa az érintett lakosok részére. 
Kérem, hogy a kérelmeket ki-
töltve, aláírva haladéktalanul, de 
legkésőbb november közepéig 
jutassák vissza a polgármesteri 
hivatalba, hogy az élelmiszer-
csomagokat minden igénylő 
még karácsony előtt megkap-
hassa – zárta a városvezető.

Tüzelőanyag-juttatás a
szociálisan rászorulóknak

A helyi önkormányzatok szo-
ciális célú tüzelőanyag-vásár-
lásához az ötezer lakosnál ke-
vesebb lélekszámú települések 
pályázhattak.

A Belügyminisztérium által 
Csorvás Város Önkormányza-
ta számára megítélt 990 má-
zsa barnakőszén költségvetési 
fedezete központi forrásból 
bruttó 3 millió 143 ezer fo-
rint, amihez valamivel több 
mint 600 ezer forint önerőt 
biztosított az önkormányzat. 
A kormányzati és helyi forrás-
nak köszönhetően közel 100 
család kaphat téli tüzelőt – is-
mertette Baráth Lajos polgár-
mester. Előnyben részesülnek 
a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő hal-
mozottan hátrányos helyzetű 
gyermeket nevelő családok, és 
azok a háztartások, amelyek-
ben a kérelem benyújtásakor 
aktív korúak ellátásaiban (fog-
lalkoztatást helyettesítő támo-
gatás, egészségkárosodási és 
gyermekfelügyeleti támogatás), 
időskorúak járadékában, lak-
hatási támogatásban részesülő 
személy él. Az önkormányzat 
megszervezi a szén ingyenes ki-
szállítását is a jogosult részére. 
A kérelmet a jogosultság igazo-
lásával (megállapító határozat) 
a polgármesteri hivatal 6. szá-
mú, hatósági irodájában nyújt-
hatják be.

Az Agrárminisztérium 2021. 
évi pályázati felhívásához 
csatlakozva a nemzeti értékek 
és hungarikumok gyűjtésének, 
népszerűsítésének, megismer-
tetésének, megőrzésének és 
gondozásának támogatására 
sikeresen pályázatunk, part-
nerségben segítve a mintegy 
2000 fős Balatonfenyves köz-
ség helyi értékeinek feltárását, 
összegyűjtését, dokumentálá-
sát. A pályázat megvalósításá-
nak egyik lépéseként ismeret-
terjesztő előadást, workshopot 
tartottunk a Balatonfenyvesen 
alakítandó értéktár bizottság 
potenciális tagjainak, hogy 

Csorváson személyesen adjuk 
át a több mint 15 éves helyi ér-
tékgyűjtési és értéktár bizott-
sági tapasztalatokból annyit, 
amennyit csak lehet. Balaton-
fenyves Község Önkormány-
zata a projekt folyományaként 
létrehozza és működteti majd 
helyi értéktár bizottságát, a 
munkájuk során az értékeik 
hasznosulását, a környezetre 
és helybeliek értékrendjére, a 
közösségek kohéziójára gyako-
rolt hatását a lakosság számára 
is láthatóvá teszi. Igazán tar-
talmas és kreatív délután volt, 
a folytatás már Balatonfenyve-
sen lesz a közeljövőben.

2021. szeptember 17. Workshop 
(HF/510/2021. azonosító)

2021. szeptember 18-án, 
szombaton egész napos prog-
ram várta a csorvási piac-
térre kilátogatókat. A XX. 
Jubileumi Gazdanap és Fogat-
hajtó Verseny színes-illatos-
ízletes-zenés kínálattal foga-
dott mindenkit, senki nem 
távozott üres hassal és élmé-
nyek nélkül.

A rendezvény leghangsúlyo-
sabb eleme ebben az évben a 
helyi, megyei, nemzeti értékek 
és hungarikumok felsorakoz-
tatása, bemutatása volt. Ennek 
szellemében volt íjász, csikós, 
solymász bemutató, interak-
tív helyi termék és helyi ér-
téktár bemutató, találkoztak 
a csorvási pogácsák. Látvány 
szilvalekvár főzés, hagyomá-
nyos kukoricafosztás és citera-
muzsika mellett pálinkát, mé-
zet, kürtőskalácsot, sajtokat, 
kolbászt és gyümölcsöket kós-
tolhattak a kilátogatók. A szín-
padon mindig szólt a zene, a 
fogatosok versengtek a pályán, 
a főzőcsapatok pedig az árnyas 

platánok alatt. Idén nem csak 
megnézni lehetett a veterán 
motorokat és mezőgazdasági 
gépeket, de utasként is kipró-
bálhatták őket. Ebédre min-
denkit vendégül láttunk egy 
tányér jóféle marhagulyásra, el 
is fogyott mind az ezer adag.

A rendezvényt az Agrármi-
nisztérium és a Hungarikum 
Bizottság támogatta, nagy 
megtiszteltetésünkre a fővéd-
nök dr. Nagy István agrármi-
niszter volt.

...

2021. szeptember 18. Gazdanap 
(HF/671/2021. azonosító)

Segítség a várostólSegítség a várostól
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HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

Második alkalommal ren-
deztek Alföld Slow Konferen-
ciát, a szeptember 23-ai ese-
ménynek Gyula adott otthont. 
A tizenegy megyei települést 
tömörítő szervezetnek Csor-
vás is tagja. Az egyesület cé-
lul tűzte ki a „lassú turizmus” 
népszerűsítését.

A kezdeményezés egyébként 
Olaszországból indult, lénye-
ge, hogy a helyi termékeket és 
gasztronómiát, a helyi értékeket, 
az élményközpontúságot és a 
fenntarthatóságot állítja közép-
pontba, hálózatba szervezve az 

Májusban kaptuk a hírt, le-
het a táborokra pályázni. Tud-
tuk, hogy a szülőknek nincs 
már sok szabadsága így mind 
a 8 tábor turnusra adtunk be 
pályázatot.  Örömmel láttuk, 
hogy minden beadott pályáza-
tunk nyert. Lázasan kezdtünk 
a táborok megszervezéséhez. 
Az első a sport tábor volt, majd 
követte a kézműves, katoli-
kus, kaland, olvasó, horgász, 
hercegnő és a kukta tábor. A 
szülőknek 500 ft-ot kellett fi-
zetni egy hétre egy gyermek 
részére. Ebben az összegben 
benne volt a napi négyszeres 
étkezés és a foglalkozások-

A szelektív, sárga kukákat októberben 
28-án, csütörtökön viszik el, novemberben 
pedig 25-én, ami szintén csütörtökre esik. 
Novemberben a zöldhulladék elszállításá-
nak időpontja 23-a, kedd.

Decemberben 22-én, szerdán viszi el a 
szolgáltató a szelektív hulladékot, a zöldhul-
ladékot pedig 28-án, kedden.

A DAREH tájékoztatása szerint december 
24-e, péntek pihenőnap, így aznap nem lesz 
szemétszállítás, érdemes így készülni. 

Ügyintézés:
ugyfelszolgalat@grnkft.hu

telefon: 66/447-150
Ügyfélfogadási idő:

november 10., 24., december 1., 15. 
szerdai napokon 10 órától 12.30-ig,

helyszín pedig a polgármesteri hivatal 
épülete.

A hagyományok jegyében idén is köszön-
tötte Csorvás Város Önkormányzata a jubi-
láló házaspárokat. Tavaly a koronavírus-
járvány miatt elmaradt a köszöntés, idén 
augusztusban azonban – az államalapítás 
ünnepével párhuzamosan – a 2020-ban és 
2021-ben érintett házaspárokat is ünnep-
ségre hívta és várta a városvezetés. 

1970-ben kötöttek házasságot, tehát 50 éve 
házasok: Bartos László és Behán Julianna, Nagy 
Béla Ferenc és Fecz Katalin, Barakonyi Imre és 
Juhász Piroska, Bálint Lajos és Mátó Zsuzsanna 
Lídia, Laczó Ferenc és Laurinyecz Katalin, Pető 
János és Ungur Erzsébet, Szivós János és Csorvási 
Katalin, valamint Kósa András és Chudák Klára, 
Keresztes János és Mátó Anna Mária, Kálmán Imre 
és Kocsis Anna

55 éve házasok, akik 1965-ben kötöttek há-
zasságot: Murvai János és Szegvári Judit, vala-
mint Gombkötő István Mihály és Greksza Ilona, 
Tóth Pál és Géci Etelka Margit, Tóth Lajos és 
Kasuba Klára Emilia

60 éve házasok, 1960-ban kötöttek házassá-
got: Kulcsár József és Kasza Erzsébet, Joó Gábor 

Csorvás is bemutatkozott az 
idei Közfoglalkoztatási Kiál-
lításon – a megyeszékhelyen 
szeptember elején tartott ren-
dezvény célja: összegezni és 
bemutatni, milyen értékeket 
állítanak elő a települések a 
közfoglalkoztatás keretein 
belül.

Dr. Takács Árpád, a Békés 
Megyei Kormányhivatalt veze-
tő kormánymegbízott köszöntő 
beszédében emlékeztetett, tíz 
éve jött létre a közfoglalkozta-
tási program, ugyan a kényszer 
szülte, a magyar vidék mégis a 
lehetőséget látta meg benne.

Herczeg Tamás országgyűlési 
képviselő kiemelte, a közfoglal-
koztatottak is hozzájárulnak a 
gazdaság növekedéséhez, a te-
lepülések erősödéséhez. – He-
lyet kapott Békéscsaba főterén 
a seprű- és  biotégla-készítés, a 
savanyítás, a befőzés, a tészta-
készítés, a varrás és még sorol-
hatnánk. Az 55 megyei település 
mintegy 60 standja bizonyítja, 

KÖZMEGHALLGATÁS
  Csorvás Város Önkormányzatának Képvi-

selő-testülete november 8-án közmeghall-
gatást tart 17 órai kezdettel. 

A közmeghallgatás helyszíne a művelő-
dési ház színházterme (Petőfi Sándor u. 12.)

A közmeghallgatáson a választópolgárok 
és a helyben érdekelt szervezetek képvise-
lői bármely témakörben kérdést tehetnek 
fel, illetve közérdekű kezdeményezéssel, 
javaslattal, észrevétellel élhetnek.

A közérdekű kezdeményezések, kérdé-
sek, javaslatok és észrevételek - névvel és 
címmel ellátva - írásban is benyújthatók Ba-
ráth Lajos polgármesternek címezve a pol-
gármesteri hivatalhoz. 

Csorvás önkormányzata 
összesen 112,5 km hosszú-
ságú külterületi úthálózattal 
rendelkezik. Az elmúlt idő-
szakban a város a helyi gaz-
dákkal összefogva végezte 
el a külterületi földutak kar-
bantartását és felújítását, vál-
lalva az egyébként nem kevés 
költséget. Most egy pályázati 
lehetőséggel élne a város, si-
ker esetén 7,2 km külterületi 
út felújítása valósulhat meg 
mintegy 300 millió forint rá-
fordítással. 

A képviselő-testület szep-
temberi egyeztetésén vitatta 
meg Kelemen Mihály alpolgár-
mester előterjesztését, amiből 
kiderült: 300 millió forintra pá-
lyázhat a város, az összeg pedig 
a külterületi utak rendezésére 

Tavasszal adták át a kö-
zösségnek az új teniszpályát 
a város határában. A pályá-
zati forrásból megvalósított 
sportlétesítményt a helyiek 
ingyenesen használhatják, és 
teszik is: a legutóbbi, szept-
ember 28-ai testületi ülésen 
elhangzott, egy héten valami-
vel több, mint húsz óra foglalt 
játékra a pálya.  

A rudolfmajori kiskastély 
szomszédságában megvalósí-
tott szabványméretű, 23,8×11 
méteres, 200 lux erősségű vilá-
gítással ellátott teniszpálya 8 
millió 760 ezer forint pályázati 

ÉRTÉKTEREMTŐ KÖZFOGLALKOZTATÁS

Herceg Tamás a csorvási standon (Fotó: Kecskeméti Krisztina)

hogy a programnak helye van 
a társadalomban – emelte ki a 
képviselő, aki többek között a 
csorvási standot is felkereste. 

Baráth Lajos polgármester la-
punknak nyilatkozva hozzátette, 
Csorváson jelenleg mintegy fél-
száz közfoglalkoztatott dolgozik, 
hozzájárulva a település minden-
napjaihoz. Példaként említette a 
szőnyegszövés és seprűkészítés 

mellett a közterületek rendezé-
sét, valamint az árkok, vízelveze-
tők tisztán tartását, ez utóbbiak 
kiemelten fontosnak számítanak 
a belvízvédelem szempontjából.

A szeptemberi kiállításon a 
közfoglalkoztatottakat segí-
tő munkájáért elismerést ve-
hetett át Kelemenné Pocsaji 
Klára, a polgármesteri hivatal 
munkatársa. 

és Szovszki Erzsébet, valamint Oláh József és 
Szabó Sára

1971-ben, 50 éve kötöttek házasságot: 
Gombkötő Tibor György és Bánki-Horváth Katalin 
Magdolna, Behán István és Kórós Katalin, Varga 
Mihály és Hévízi Julianna, Varga Ferenc és Lengyel 
Erzsébet, Szombati Pál és Fecz Magdolna Mária, 
Béres Mihály és Ungur Mária, Kecskeméti János 
és Szaszák Judit Ilona, Hunya Ferenc István 
ésPuskás Margit Lenke, Orbán József László 
és Juhász Julianna, Medvegy Sándor Mihály és 
Janicsek Anna Mária, Oláh József és Csiák Ilona. 
Szintén 50 éves házassági évfordulójukat ün-
nepelte a Nagyszénáson házasságot kötött 
Mercsák Mihály és Győri Juliánna, valamint a 
Gerendás esküt tett Molnár András és Baukó 
Ilona.

55 éves házasságukat ünnepelte Beregszá-
szi Lajos és Popol Julianna Erzsébet, Baranyi 
Mihály és Kabai Erzsébet, valamint Dohányos 
András és Seres Katalin Ilona

60 éve kötetett házasságot ünnepelt Varga 
József és Mátó Erzsébet Mária

Idős házaspárok köszöntése
Jóban, rosszban – egész életen át

fordítható. A tervezés bruttó 
5,5 millió forintos költségét a 
grémium vita nélkül és egyön-
tetűen megszavazta, ez a be-
fektetés sikeres pályázat esetén 
megtérül.

Amennyiben nyer a pályázat, 
úgy az úthálózat öt százaléka, 
vagyis 7,2 kilométer újulhat 
meg. Egyrészt gyűjtőutakat 
(hogy pontosan melyeket, azt 
társadalmi egyeztetésen ha-
tározzák meg) rendeznének, 
valamint a Forrás-tóhoz veze-
tő, mintegy egy kilométeres út 
kaphat aszfaltburkolatot.

A Csorvási Gazdák Zrt. nevé-
ben Kelemen Mihály elnök vál-
lalta a pályázat előkészítését, és 
gondozását, melyet a testület 
nevében Baráth Lajos polgár-
mester köszönettel fogadott. 

Cél a külterületi utak rendezése
HÁROMSZÁZ MILLIÓRA PÁLYÁZNAK

Népszerű a teniszpálya
forrásból valósult meg, a szük-
séges önerőt az önkormányzat 
biztosította.

Májustól a csorvási lakcím-
mel rendelkezők ingyenesen, 
de előzetes időpontfoglaláshoz 
kötve használhatják a pályát, 
sokan élnek is a lehetőséggel. 
Időpontot egy számítógépről 
és okostelefonról is indítható 
rendszeren keresztül lehet igé-
nyelni a csorvas.hu honlapon 
(www.csorvas.hu/index.php/
teniszpalya). Időpontfoglalás 
előtt érdemes elolvasni a tájé-
koztatót, valamint a teniszpá-
lya használatának szabályait.

Alföld Slow – egyszerűen, természetesenAlföld Slow – egyszerűen, természetesen
adott térség turisztikai szerep-
lőit. A rendezvényen Szebellédi 
Zoltán, az Alföld Slow Egyesület 
elnöke rámutatott, szeretnék 
minél szélesebb körben meg-
ismertetni azt a gondolkodást, 
amelyet az egyesület képvisel, 
emellett formális és informális 
együttműködésre hívják az ér-
deklődőket.

Az Alföld Slow konferencia 
résztvevői az idegenforgalom 
aktuális kérdéseiről is tájéko-
zódhattak, Juhász Szabolcs, a 
Magyar Turisztikai Ügynökség 
szakmai igazgatója előadásából.

hoz szükséges alapanyagok 
is. 282 táborozó gyermeknek 
szereztünk örömet azzal, hogy 
sok-sok új dolgot megtanulhat-
tak, kipróbálhattak. Játékos 
formában sokat mozogtunk, 
kézműveskedtünk, kirándul-
tunk. A tábor idején készült 
munkákat mindenki hazavi-
hette, de az utolsó napon min-
den gyermek kapott egy kis 
ajándékot az eltelt hét emlé-
kére. Igyekeztünk úgy össze-
állítani a programokat, hogy 
mindenkinek jó legyen. A bú-
csúzáskor kapott nagy ölelések 
számunkra sokat jelentettek. 

Neller Tiborné

ERZSÉBET TÁBOROK
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Ritka jubileumot ünnepel 
a Nefelejcs Népdalkör.  1996 
márciusában alakult a cso-
port, azzal a céllal, hogy ápolja 
és képviselje Csorvás népze-
nei kultúráját hazai és külföl-
di közönség előtt. Lássunk egy 
kis visszatekintést!

Megalakulásunk története 
is érdekes, a csorvási Vadvirág 
népdalkörből kiválva alakult 
meg a csoport. A kezdeti lelke-
sedést tettek követték, hisz éves 
gyakorisággal kerül megrende-
zésre a Csorvási Tavaszi Fesztivál, 
mely rendszeres találkozási le-
hetőséget biztosít a meghívott 
népzenei csoportok bemutatko-
zására. Ez 24 éven keresztül mű-
ködött különböző címszó alatt. 
Így 15 éven keresztül népzenei 
versenyt rendeztünk, Kárpát 
medencei népzenei versenyt, 
D u n a - K ö r ö s - M a r o s -T i s z a 
Eurórégiós népzenei verseny, 
nemzetközi népzenei találkozót.  
Sajnos a COVID járvány miatt a 
jubileumi találkozó elmaradt, 
így megemlékezéssel ünnepel-
jük a 25 éves évfordulót.

Történetünk visszatekintésé-
ben emlékezhetünk arra, hogy 
felvállaltuk az ifjúság citerakép-
zését, és három citerazeneka-
runk is sikeresen helyt állt, hisz 
országos ezüst, arany minősítést 

kaptak színvonalas munkáért 
és kiérdemelte a Hérics citera-
zenekar a Csorvásért emlékpla-
kettet. Jártunk Németországban, 
Frankfurtban három alkalom-
mal, Szlovákiában Diószegen, 
ahol ismeretségünk következté-
ben alakult ki testvérkapcsolat.
Jártunk Uzonban, ahol a helyi 
kórussal való kapcsolatfelvétel 
után alakult ki testvértelepülési 
kapcsolat.

Ausztriában, Szerbiában is si-
keresen képviseltük a magyar 
citerazene kultúrát. Szerepel-
tünk a parlamentben, a Néprajzi 
Múzeumban Budapesten, első 
helyezést értünk el a Duna Fesz-
tiválon. Természetesen a Nefe-
lejcs népdalkör kísérő zenekarát 
is ezek a csoportok biztosították. 
Kezdeményezte a művészeti ve-
zető a citeraképzést áthelyezni 
az alapművészeti iskolába, ahol 
megvalósult a folyamatos szak-
mai képzés, és hosszú távra biz-
tosított a generációkon átívelő 
citeraképzés Csorváson. 

Történetünk másik fejezete a 
Nefelejcs Népdalkör. A fesztivá-
lok szervezésén túl részt vettünk 
fesztiválokon, népzenei találko-
zókon, éves viszonylatban 22-25 
alkalommal. Főleg környékbeli 
csoportok kölcsönös meghívása-
inak tettünk eleget. (Kondoros, 

Orosháza, Tótkomlós, Szabadkí-
gyós, Békéscsaba, Kétsoprony, 
Nagyszánás, Pusztaföldvár, 
Dombegyháza, Mezőkovácshá-
za, Mezőmegyer, Mezőberény, 
Gerendás, Hódmezővásárhely, 
Eger, Budapest, Körösladány, 
Kecskemét, Szeghalom, Gyula, 
Mezőtúr, Telekgerendás).

Külföldi vendégszereplése-
ink a már említett Uzon, és Dió-
szeg kapcsolatteremtő fellépé-
seinken túl jártunk Szerbiában, 
Zentagunarason több alkalom-
mal, Felsőhegyen, szoros baráti 
kapcsolatot tartunk a romániai 
Kisiratos, Nagyiratos népdal-
köreivel és citerazenekaraival. 
A népzenei versenyeken Arany, 
vagy Kiemelt Arany minősítés, 
míg az országos népzenei minő-
sítéseken öt alkalommal Arany, 
egy alkalommal Arany Páva 
díjban részesültünk. Népzenei 
tevékenységen túl lebonyolítot-
tunk több alkalommal szlovák 
dísznótoros rendezvényt, köz-
reműködtünk a Csorvási Lako-
dalmas Napokon, kiállítás meg-
nyitókon. Klubtevékenységünk 
keretein belül szalonnasütést, 
lángos sütést, bográcsos főzést, 
zsíroskenyér partit, névnapokat, 
nő- és férfinapot tartottunk, kö-
zösen ünnepeltünk pártoló tag-
jainkkal együtt. Részt vettünk 

25 éves a Csorvási Nefelejcs Népdalkör
fürdőlátogatáson Gyomaendrő-
dön, Gyulán, Cserkeszőlőn. 

Évek óta a Karácsonyi Koncer-
tünk kimagasló esemény, amikor 
növendékeim közös fellépésen 
búcsúztatják az évet. Tanítottam 
Gerendáson, Telekgerendáson, 
Kétsoprony, Szabadkígyóson.

Jelenleg tanítok Csorvás, 
Nagyszénás, Pusztaföldvár, ro-
mániai Kisiratos, Arad, Pécska. 
Az ünnepségen 70-80 citerás 
vesz részt. Tevékenységemért 
megkaptam a Csorvás Kultúrá-
jáért emlékplakettet.

Jubileumunk alkalmából sze-
retnék mindazon tagjainknak 
köszönetet mondani, és további 
jó egészséget kívánni áldoza-
tos munkájukért, akik a 25 év 
alatt bármely tevékenységünkben 
részt vettek, segítették mun-
kánkat, támogatták a csoportot. 

Külön szeretném megköszön-
ni legfőbb támogatóinknak: 
Csorvás Város Önkormányzata, 
Csorvási Gazgák Zrt. valamint a 
művelődési ház mindenkori ve-
zetőinek azt a sokéves anyagi 
és egyéb támogatást, mely nél-
kül nem tudnánk rendezvényt 
szervezni, képviselni méltóképp 
Csorvás hagyományait. 

Juhász Kálmán
művészeti vezető

Pályázatot hirdetett az Em-
beri Erőforrások Minisztéri-
uma a 2021/2022. tanévben 
8. évfolyamon tanuló diákok 
számára az Arany János Te-
hetséggondozó Programban 
való részvételre.

A program célja, hogy segít-
se a hátrányos helyzetű, tehet-
séges diákok továbbtanulását, 
azt, hogy ezek a gyerekek olyan 
középiskolákban, kollégiumok-
ban tanuljanak, nevelődjenek, 
amelyek célul tűzték ki a tehet-
séggondozást és a felsőfokú ta-
nulmányokra való eredményes 
felkészítést. Az általános iskola 
által benyújtott pályázatokat a 
programhoz tartozó középisko-
lák bírálják el. A program részt-
vevői valamennyien kollégisták 
lesznek. A Tehetséggondozó 
Programba jelentkezőknek bizo-
nyos feltételeknek meg kell felel-
niük, a kiírás részleteiről tájéko-
zódni lehet a csorvas.hu oldalon, 
további információk érhetők el a 
www.ajtp.hu honlapon. Pályázni 
a pályázati felhívás hiánytalanul 
kitöltött űrlapjainak beküldésé-
vel lehet, amelyek a programban 
már részt vevő középiskolákban 
szerezhetők be, vagy letölthetők 
az Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma honlapjáról.

Idén is csatlakozik a Bursa 
Hungarica ösztöndíjpályázat-
hoz Csorvás önkormányzata 
– erről is döntött a képviselő-
testület a legutóbbi, szeptem-
ber végi tanácskozáson.

Azok a csorvási diákok pályáz-
hatnak, akik szociálisan rászorul-
tak és valamely felsőoktatási in-
tézmény hallgatói. Fontos dátum 
a november 5-e, ez a legvégső 
határidő, amikorra a teljes pályá-
zati anyagnak be kell érkeznie.  A 
pályázati kiírások és a pályázati 
űrlapok, valamint a kötelezően 
benyújtandó mellékletek a emet.
gov.hu oldalról tölthetők le. Vala-
mennyi dokumentum olvasható 
a csorvási polgármesteri hivatal 
faliújságán, tájékoztatnak továb-
bá a csorvas.hu oldalon, kérdés 
esetén pedig a polgármesteri hi-
vatal hatósági irodáját keressék 
bizalommal.

Intelligens zebra
Három helyszínen tervez a 

város kialakítani úgynevezett 
intelligens gyalogosátkelő-helyet 
– erről a szeptemberi testületi 
ülésen döntöttek a képviselők. 
A helyszínek: az újiskola előtt, a 
Coop áruház előtt, valamint az 
Egyesített Szociális Intézmény 
előtti gyalogosátkelő.

Baráth Lajos polgármester el-
mondta, a tervek szerint a gyalo-
gosátkelő két oldalán lesz egy-egy, 
oszlopra helyezett sárga lámpa, 
ami automatikusan elkezd villog-
ni, amikor a gyalogos az átkelőhöz 
érkezik. Ez a beruházás a bizton-
ságosabb közlekedést segíti, ezért 
fontosnak tartottuk képviselőtár-
saimmal – húzta alá a városvezető. 

ÉLMÉNYEKKEL TELI NYÁRI TÁBOR ZÁNKÁN
Két pályázatot is nyert a 

Csorvási Gulyás Mihály Álta-
lános Iskola, aminek köszön-
hetően az iskola tanulóinak 
sokasága táborozhatott in-
gyenesen a Zánkai Erzsébet-
táborban.

Augusztus 8-án 56 gyermek 
és 6 kísérő utazott „árkon-bok-
ron át”, különvonattal Zánkára, 
alsósok és felsősök, elsősöktől 
nyolcadikosokig. Felújított tábor 
fogadta a csapatot, ami nem csak 
szép volt, hanem biztonságos is. 
Programok hada várta a gyere-
keket, melyben voltak kötelező 
elemek (digitális kompetencia-
fejlesztés; tudomány és környe-
zetvédelem) és szabadon vá-
lasztottak (koncert, bábszínház, 
íjászat, lézerharc stb), emellett 
pedig minden nap fürödhetett a 
siserehad a Balatonban.

A turnus 13-val záródott, s 
az igen jól szervezett utazta-
tással, élményekkel gazdagon 
tértünk haza, a kísérők nevében 
elmondhatom: büszkeség volt a 
gyerekekkel lenni, segítőkészek 
voltak és mindig betartották a 
szabályokat. Igazán hű képet a 
tábor hangulatáról a gyerekek 
tollából kapunk, következzenek 
az ő beszámolóik: 

„Ez egy nagyon izgalmas, ese-
ményekkel teli tábor volt. Az 
egész tábor alatt nagyon sok 
programunk volt, egytől egyig 
élveztem őket. A sárkányhajózás 
és a kalandpark tetszett mind 

közül a legjobban. A társaság is 
jó volt, kicsik, nagyok vegyesen. 
Nagyon szerettem segíteni és 
terelgetni a kisebbeket. Jövőre is 
szívesen ellátogatnék.”

(Asztalos Diána)

Bepakoltunk a bőröndünkbe 
még előző nap, s izgatottan 
feküdtünk le az utazás miatt. 
Másnap hosszú utazás után 
örömmel érkeztünk meg a Ba-
laton partjára, ahol már az első 
napunk nagyon bulis volt. Min-
den napunkat reggeli tornával 
kezdtük, majd mentünk regge-
lizni. Kötelező programokon 
vettünk részt (Qr-kód, Drog-
megelőzés), amik szintén jók 

voltak, de amit mindenki várt: 
a Balaton. Ez volt az a prog-
ram, amit mindenki biztos 
élvezett. A táborba Dottóval 
mentünk vissza, este pedig na-
gyot buliztunk Nemazalány és 
Sofi fellépésén. A következő 
napokban lehetőségünk volt 
sárkányhajózni, ami óriási él-
mény volt. A Hősök napja ke-
retében tűzoltók, mentősök, 
vízimentők, rendőrök munká-
jába tekinthetünk be, izgalmas 
volt a kalandpark és a lézer-
harc is, este pedig a tábortűznél 
énekeltünk. Csütörtökön az 
utolsó strandolás, programok 
következtek, és jött a záróbuli, 
közösen búcsúztunk el a tábor-

Lehetőség,
nyolcadikosoknak

tól. Köszönjük ezt a felejthetet-
len élményt!”

(Leszkó Lea Janka, Mag Judit, 
Pigniczki Jázmin)

„Indulás előtt kicsit féltem, 
hogy fogom magam érezni. Eny-
nyi ideig nem voltam távol az 
otthonomtól. A tábor kellemes 
csalódást okozott, nagyon jól 
éreztem magam. A változatos 
programok sok élményt adtak 
nekem, és a társaság is nagyon 
jó volt. Nekem a kalandpark tet-
szett a legjobban. Örülök, hogy 
elmehettem. Ha lehetőségem 
lesz, jövőre is szívesen megyek.”

(László Marcell)

MÁR LEHET PÁLYÁZNI
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ANYAKÖNYVI  HÍREK

Boldog születésnapot 
kívánunk

Halupa Antalnak,
aki szeptemberben

töltötte be 90. életévét.
 

Születésnapja alkalmából 
a város alpolgármestere, 
Vereskáné Salla Valéria, 

valamint
dr. Kerekesné dr. Mracskó 
Gyöngyi, Csorvás jegyzője 
köszöntötte az ünnepeltet.

Megérkeztek:
Szász Dániel Róbert és Botyánszki Szimonetta Zita fia

- Levente Dániel

Heller László és Buss Alexandra fia - László

Somlyai Sándor és Igrényi Tímea fia - Milán Noel

Házasságot kötöttek:
Nagy Andrea Anikó és Béres Gábor 
Szilasi Renáta és Verebesi László 

Gyémánt Róbert és Palotás Georgina
Tassy Emőke és Mézes Zoltán 

Elhunytak:
Konyecsni János 64 év, Krajcsovics Jánosné 87 év,

Mándity Ferenc Lászlóné szül. Gelegonya Lenke 76 év,
 Salla János 74 év, Dr. Kelemen Lászlóné 90 év,

Fábián Lászlóné szül. László Margit 71 év, László József 79 év, 
Baranyai Lászlóné 65 év, Kondacs Andrásné 92 év,

Gombkötő Tamás 33 év, Szabó Éva Ilona 72 év,
Szabados István 67 év, Kocsis János 83 év

A legjobbak között
A Nemzeti Színházban 

szavalhatott
Ezüst minősítéssel, értékes 

tapasztalatokkal, filmfesztivá-
li meghívással zárta a Magyar 
Versmondók Egyesülete és a 
Nemzeti Színház közös vers-
mondó és versklip versenyét a 
csorvási Bereczki Bianka.  

A tehetséges versmondó nem 
először állt már színpadra, hogy 
megmutassa tudását, gyakorta 
szaval városi rendezvényeken 
is, azonban a Nemzeti Színház 
deszkáin október 17-én állhatott 
először. Ezért már önmagában 
megérte részt venni a Nemzeti 
VERSeny háromfordulós, ha-
tárokon is túlnyúló megméret-
tetésén. Ám ennél azért többel 

Nagy sikerrel lépett fel a 
csorvási gyerekek előtt a Buda-
pesti Savoy Társulat szeptember 
elején. A művelődési ház szín-
háztermében az izgatott gyerek-
sereg Csipkerózsika klasszikus 
történetét nézhette meg, zenés 
feldolgozásban. A program a 
Csorvási Roma Önkormányzat 

Nem egyszerűen játék, ha-
nem a közösségépítésről is 
szól a Töklámpások napja.

 A Facebookon meghirdetett 
megmozdulás lényege, hogy 
csatlakozzon mindenki, aki az 
udvarában, ablakában, keríté-
sén, bármilyen, az utcáról is jól 
látható helyre őszi dekorációt 
készít és ezt meg is mutatná 
a lakosságnak – tudtuk meg 
Gombkötő Rékától, a Töklám-
pások napja játék szervezőjétől.
dekoráció készülhet természe-
tes alapanyagokból, de akár 
kartonból, textilből, fából, vas-
ból, ki miből szeretné. Nincse-
nek megkötések, hacsak nem 
annyi, hogy a dekorációnak 
legyen része egy világító tök-
lámpás is, illetve a „Töklámpá-
sok napja” felirat. A szervezők 
jelzése szerint arra is érdemes 
ügyelnünk, hogy gyerekek is 
láthatják ezeket a dekorációkat, 

zárta a vasárnapi szuperdöntőt 
a csorvási lány. 

– Pilinszky János versével ju-
tottam a középdöntőbe, majd 
Rakovszky Zsuzsa versét dol-
goztam fel versklipként, a dön-
tőben pedig – ahová már csak 32 

ketten jutpttunk be szerte az or-
szágból, sőt azon túlról – Radnó-
ti Miklóst szavaltam. A zsűritől, 
többek között Szűcs Nelli szín-
művésztől és Lutter Imre pro-
ducertől, lélekmelengető érté-
kelést kaptam, megerősítettek, 
hogy érdemes folytatnom, és 
egyike lehettem azoknak, akik 
ezüst minősítéssel zárták ezt a 
rangos versenyt.

 A döntő egész napon át tar-
tott, azt gondolom, erős volt a 
mezőny, mégis a versengés he-
lyett egymás elismerése, támo-
gatása határozta meg a napot. 
Még fel kell dolgoznom az ott 
történteket, friss az élmény, de 
azt elmondhatom, noha nagyon 
megterhelő volt, mégis minden 
pillanata megérte, még az is le-
het, hogy jövőre újra belevágok 
– zárta Bianka a beszámolót. 

Csipkerózsika a fővárosból
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támogatásából valósult meg, Bu-
dapestről városunkba pedig az 
egykori csorvási diáknak, Luk-
ács Kálmánnak köszönhetően 
jutott el a mesedarab. Lukács 
Kálmán a társulat producere, 
egyben színésze is. Az óvodások 
és az alsósok is nagy tapssal ju-
talmazták az előadást. 

Töklámpások 
napja

így borzongtatóak lehetnek, de 
nagyon ijesztők semmiképp. 

A feldíszített házak vadászata 
már jól ismert a csorvásiak kö-
rében, hiszen adventhez kötő-
dően nagyon sokan játszottak 
már ilyet. Ezúttal a Töklámpá-
sok napja játékba benevezett 
házakat kereshetjük meg, még-

pedig október 31-én, ebben egy 
térkép lesz a segítségünkre, 
amit játék Facebook oldalán 
tesznek közzé aznap reggel. 
Október utolsó napján tehát 
lehet vadászni, keresni, a fotó-
kat pedig szeretettel várják a 
szervezők a Töklámpások napja 
Facebook csoportba.

Kedves őszi dekoráció vár-
ja nemcsak a kicsiket a vá-
rosközpontban. Baráth Lajos 
polgármester kérésére az 
elképzeléseket Zengő Emese 
váltotta valóra, így került a 
hangulatos őszi dísz a parkba. 
Ha arra járnak, készítsenek 
egy fotót, emléknek a családi 
albumba.

Tisztelet a hősöknek!
„1956 őszén a magyar nép úgy érezte, nem mehet így tovább. Elég 

az idegen hatalomból, ideje a magunk kezébe venni a sorsunkat és 
hangosan a világba kiáltani, mit kíván a magyar nemzet. Hogy mit 
akartak? Az egyénnek alapvető emberi és polgári szabadságjogokat, 
míg a magyar nemzet egészének az önrendelkezés jogát. Felelős 
kormányt, szabad választásokat, egyenrangúságra épülő külpoliti-
kát akartak. Szólás-, gondolat- és vallásszabadságot akartak. Féle-
lem helyett reményteljes jövendőt akartak. Világos célok, melyek 
mentén összekovácsolódott a nemzet, együtt küzdöttek és együtt 
reméltek – fogalmazott ünnepi beszédében Baráth Lajos polgármes-
ter. A városvezető október 23-án a katolikus Ó-temetőben rendezett 
megemlékezésen idézte fel az 1956-os történéseket, annak csorvási 
vonatkozásaira is kitérve. Zárszóként kiemelte, „kegyelettel és büsz-
kén emlékezzünk 1956 hőseinek mérhetetlen áldozatvállalására, 
emlékük soha el nem halványul”.


