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Csorvási Híradó

Második alkalommal láto-
gatott a Richter Egészségvá-
ros Orosházára, és ezúttal 
rekordot döntött a május végi 
program a Szabadság téren.

A Richter Gedeon Nyrt. 
egészségtudatosságot és be-
tegségmegelőzést népszerűsí-
tő országjáró prevenciós prog-
ramsorozatának 89. állomásán 
26 fontos szűrésen és tanács-
adáson (csontsűrűségméréstől 
a lelki egészségig) és számos 
egészséges életmódhoz kap-
csolódó előadáson vehettek 
részt az eseményre látogatók. 
A résztvevők a saját egészsé-
gük megőrzése mellett a Dr. 
László Elek Kórház és Rende-
lőintézetért is tehettek, hiszen 
minden egyes szűrésért, ta-
nácsadásért élőben vagy online 
meghallgatott előadásért 300 
forintot érő adományponttal 
gyarapíthatták a Richter által 
felajánlott 3.500.000 forintos 
alapadományt. Orosháza lakói 
és a környékbeli településekről 
érkezők ismerősként köszön-
tötték a rendezvényt, így tud-

ták, mennyire fontos az aktív 
részvétel, az adománypontok 
gyűjtése. Nekik köszönhetően 
12.706.400 Ft adományt kapott 
a kórház, melyből szülészeti 
műtőlámpa és újszülöttellátó-
asztal beszerzését tervezik. Ez 
az összeg rekordnak számít – 
főként, hogy a borongós, esős 
idő sokakat távol tarthatott az 
eseménytől.

– Így is több száz szűrést 
hajtottak végre a kórház kol-
légái a rendezvény keretében. 
Ezúttal is megbizonyosodott 
az esemény létjogosultsága, 
hiszen körülbelül 20 extrém és 
150 súlyos eredmény született, 
amely további kivizsgálásra 
szorul. A véradáson 32 fő vett 
részt, sokan hallgatták meg az 
előadásokat, az Egészségsétá-
hoz 209 ember csatlakozott, 
az online térben pedig minden 
eddiginél több aktivitás tör-
tént, hiszen 6.639 online pont-
tal járultak hozzá a lakosok az 
alapadomány növeléséhez. Az 
orosházi kórház így összesen 
12.706.400 Ft adományhoz ju-

tott – fogalmazott a Richter Ge-
deon Nyrt. részéről dr. Kozma 
Róbert. 

Dr. Duray Gergő, a Dr. László 
Elek Kórház és Rendelőintézet 
főigazgatója, valamint 

Dávid Zoltán, Orosháza Vá-
ros Polgármestere is a lakos-
ságnak mondott köszönetet 
az aktivitásért, mellyel nem 
csupán önmaguk egészségéért 
tettek, hanem a kórháznak is 
segítettek. Az összefogás a vá-

ros határain túlra nyúlt, aho-
gyan a kórház ellátási területe 
is, hiszen sokan érkeztek a kör-
nyező településekről, Csorvás-
ról is, valamint sokan online 
aktivitásukkal támogatták a 
gyógyító intézményt. 

A Richter Egészségváros 
2009-ben indult útjára, a tizen-
három év alatt a cég összesen  
476.131.400 forintot adomá-
nyozott.

Elkészült a káreseti  sze-
mélygépkocsi felmatricázása 
– a gépjárművet a 2021-es 
magyar falu programban el-
nyert forrásból vásárolhatta 
meg a Csorvás Város Önkén-
tes Tűzoltó Egyesülete. 

– A településen már minden 
bizonnyal többen is látták a pá-
lyázati előírásnak megfelelően 
felmatricázott személygép-
kocsit – mondta el Oláh Zsolt. 
Az egyesületi elnök kiemelte, 
május 15-én éves közgyűlését 
tartotta meg az egyesület, a 
vezetőségi beszámolókat egy-
öntetűen fogadták el. Az egye-
sületi tagok helyszíni bejárást 
is tartottak az egyesület szék-
helyéül szolgáló épületben, 
megnézve a folyamatban lévő 
felújítási munkálatokat, ami-
ket   pályázati forrásokból és 
saját erőből végez a szervezet. 

– Állunk a lakosság szolgá-
latára, most mégis mi kérünk 
segítséget. Ha bárkinek van a 
tulajdonában egyesületünk-
kel kapcsolatos tárgy, fénykép, 
egyéb dokumentum, tisztelet-
tel kérjük, hogy adja nekünk 
kölcsön, juttassa el hozzánk. 
Az a célunk ugyanis, hogy egy 
kiállítást készítsünk – fogal-
mazott az elnök.

A tűzoltó egyesülethez kap-
csolódó tárgyakat az egyesü-
let vezetése mellett Dohányos 
András is fogadja a helytör-
téneti múzeumban (Arany Já-
nos utcai volt iskola épüle-
te), a fotókat beszkennelve a 
csorvasote1903@gmail.com 
e-mail címre várják.

BÁLOZTAK A SPORTOLÓKBÁLOZTAK A SPORTOLÓK

RICHTER EGÉSZSÉGVÁROS
Rekord: közel 13 millió forint az Orosházi Kórháznak

ÖTE: PályázatiÖTE: Pályázati
forrásból fejlődnek, forrásból fejlődnek, 
kiállításra készülnekkiállításra készülnek

Két év kényszerű kihagyás 
után ismét bálra hívta Csorvás 
sportolóit és sportbarátait a 
Csorvási Sport Klub június kö-
zepén a művelődési házban. 

– A 2013-ban útjára indított 
rendezvényen ezúttal mintegy 
150 fő kapcsolódott ki, a szóra-
kozás ezúttal is jó célt szolgált. 
A bevételt – 420.000 Ft ezer fo-
rintot – a helyi sportklub műkö-
désének költségeire fordítjuk – 
tudtuk meg a szervező egyesület 
elnökétől, Seres Pétertől. 

A rendezvény létrejöttét szá-
mos helyi sportbarát, vállalkozó 
támogatta, ennek következmé-
nyeként kerülhetett sor a bál 
megrendezésére, amelyet a fel-

ajánlott tombolatárgyak a gaz-
dag sora is színesített. A megnyi-
tó után a kézilabda szakosztály 
nevében Baráth Lajos és Ivanics 
János búcsúztatta el sportpálya-
futásukat befejező játékosait, 
akik hosszú évek során, a csapat 
oszlopos tagjaként öregbítették 
Csorvás hírnevét, munka mel-
lett, Édesanyaként és sporto-
lóként is helytállva. Reméljük, 
hogy a gyermekeik is hasonló 
pályafutás futnak be. A búcsúzó 
sportolók név szerint a követke-
zők: Major Laura, Tóth Greksza 
Csilla, Mike Marcsi és Valaczkai 
Ildikó. Sok sikert kívánunk nekik 
a civil életben is. Az ajándékok 
mellett mindnyájuknak kijárt 

a vastaps is! A sportklub elnök 
néhány mondatban értékelte a 
szakosztályok 2021/22 szezon-
ban elért eredményeit, amelyek 
a női kézilabda szakosztály ese-
tében 6. helyezés az NB II Dél-
keleti csoportjában. A férfi lab-
darúgók a megyei másodosztály 
déli csoportjában az 5. helyen 
végeztek egy bravúros tavaszi 
szezont produkálva.

Egyénileg a nőknél Baráth 
Berta 180 góllal a góllövő lista 
3. helyén végzett, a férfiaknál 
Gyevi-Nagy Balázs 27 találattal 
szintén a 3. helyet szerezte meg. 
Gratulálunk a teljesítményük-
höz, kijárt a taps.

Az egyesület elnöke zárszó-

ként jó szórakozást kívánva 
megköszönte a szervezők, a tá-
mogatók segítségét, valamint a 
vendégek jelenlétét. A tombola-
húzás előtt a finom vacsora és a 
tánc határozta meg az estét a jó 
hangulatú bálon.

Az est izgalmai a tombola-
húzással folytatódtak, ahol az 
értékes felajánlások találtak 
gazdára. A főnyereménynek, 
egy férfi kerékpárnak, amelyet 
a Csorvási Sportklub ajánlott 
fel, a labdarúgó csapat fiatal já-
tékosa örülhetett.

Köszönjük a vállalkozók és 
magánszemélyek támogatását!

Hajrá Csorvás, jövőre ismét ta-
lálkozunk! 
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NAK: Kozsuch a megyei 
elnök

Egyhangúlag Kozsuch Kornél 
eddigi alelnököt, kondorosi 
gazdát választotta meg a Nem-
zeti Agrárgazdasági Kamara 
(NAK) megyei küldöttgyűlése 
az agrárkamara megyei elnö-
kének június 17-én. A gazdák 
a tisztségviselőkről is döntöt-
tek pénteken. Ennek alapján a 
megyei alelnökök: a csorvási 
Kelemen Mihály, továbbá Bozó 
József,  Závoda Ferenc, Roszik 
Attila, Vincze Dávid Edgár, Daka 
Zsolt és Oravecz Tamás. A beol.
hu tudósítása szerint Kozsuch 
Kornél a bizalmat megkö-
szönte, és úgy fogalmazott: 
azért dolgozik munkatársaival 
együtt, hogy a gazdák előre 
haladhassanak, és igényeikkel, 
problémáikkal bátran fordul-
janak a kamarához a megye 
egész területén, köszönhetően 
a falugazdász-hálózatnak is. 
Jakab István, a Magosz elnöke 
kiemelte, a szavazati eredmény 
igazolja a gazdák összefogását, 
összetartozását. 

Az országos küldöttgyűlés 
július 7-én lesz. 

Eltűnt egy személy június 
18-án az Egyesített Szociális In-
tézményből. A lakót (aki kerék-
pározni indult) folyamatosan 
keresték éjjel is a nagy létszám-
ban kivonult rendőrök, polgár-
őrök, csorvási önkéntes tűzoltók 
és a Körös Mentőcsoport tagjai, 
utóbbi szervezet drónokkal is 
pásztázta a határt a földi keresés 
mellett. Az idős férfi az egész éj-
szakát a szabadban töltötte, sze-
rencsére időben megtalálták. 

A kutatást Tóth Zoltán rendőr 
alezredes vezette Molnár Lász-
ló rendőr főtörzszászlóssal, a 
csorvási KMB csoport vezetőjé-
vel. Csorvás Város Önkormány-
zata és a szociális intézmény há-
lásan köszöni a segítők hatékony 
munkáját! 

A lejáró okmányok cseréjét 
a kormányablakokban és az 
okmányirodákban végzik, a 
cseréhez nincs szükség idő-
pontfoglalásra. Ha mégis sze-
retnének időpontot foglalni 
az ügyintézéshez, akkor ezt 
megtehetik a 1818-as közpon-
ti telefonszámon vagy online a 
www.mo.hu oldalon.

A városunkhoz legközelebb 
található kormányablakok a 
következők: 
• 5900 Orosháza,  Szabadság 
tér 3. (a Munkaügyi Központ 
mellett)

Nyitvatartás:
hétfő:  7-17 
kedd:  8-16 
szerda:  8-16 
csütörtök:  8-18 
péntek:  8-14 óra között

• 5600 Békéscsaba, András-
sy út 58. (a vasútállomás épü-
letében)

Nyitvatartás:
hétfőtől-péntekig: 8-15.30 óra 
között

• 5600 Békéscsaba, Szabad-
ság tér 11-17. (a rendőrség 
mellett, a Békéscsabai Járási 
Hivatal épületében)

Nyitvatartás:
 hétfő: 8-18 

 kedd: 8-14 
 szerda: 8-18 
 csütörtök: 8-16 
 péntek: 8-14 óra között 

Felhívjuk tisztelt Ügyfeleink 
figyelmét, hogy a Csorvási Pol-
gármesteri Hivatalban és a Bé-
késcsabai Járási Hivatal Csorvási 
Kirendeltségén történő ügyin-
tézéshez is elengedhetetlen az 
érvényes személyazonosító 
okmányok bemutatása!

Tisztelettel kérem, hogy 
otthonában ellenőrizze okmá-
nyai érvényességét az alábbi-
ak szerint:

A régebbi, sárga-kék színű, 
lobogó zászlót ábrázoló, kár-
tya formátumú személyi iga-
zolványon a fénykép mellett, 
középen, lent találja a lejárat 
dátumát.

Gondosóra. Elindult a kor-
mány Gondosóra programja, 
ami egy jelzőkészülékből és a 
"mögötte álló", éjjel-nappal az 
egész országból elérhető disz-
pécserszolgálatból áll. Minden 
65 év feletti magyar állampol-
gár, aki regisztrál a gondosora.
hu oldalon, kaphat egy in-
gyenes, nyakban vagy karon 
hordható jelzőkészüléket. A 
készülék jelentősen növeli az 
idős emberek otthoni bizton-
ságérzetét, hiszen bármilyen 
probléma adódik, a diszpécser-
központból azonnal tudják se-
gíteni az ellátását.

A szelektív, sárga kukák ürí-
tésének időpontja július 28-a, 
csütörtök. A zöldhulladék ürí-
tésének időpontja: július 26-a, 
kedd. A hőség miatt a kukákat 
hajnali négykor kezdik meg 
üríteni.

Bővebb infó: dareh.hu

Gyülekezetéért végzett hű-
séges és áldozatos munkájá-
ért május 28-án, a hagyomá-
nyos egyházkerületi missziói 
napon hűségéremmel tüntet-
te ki a Magyarországi Evan-
gélikus Egyház Déli Egyház-
kerülete Gombkötő Gézánét, 
mégpedig a Kelet-Békési Egy-
házmegyei Elnökség ajánlása 
nyomán – adta hírül a beol.hu

Gombkötő Gézáné Pelesz 
Erzsébet, vagy ahogyan Csor-
váson mindenki ismeri, Bibike 
néni nem számított az elisme-
résre. 

– Bár azért volt némi előjele 
annak, hogy valami készül. A lel-
készünk, Zsíros András hívott, 
kérve a lakcímemet, amit akkor 
nem is nagyon értettem. Az első 
reakcióm az volt, hogy „miért 
én?” – nyilatkozta a megyei por-
tálnak a díjazott.

Gyermekkorától a helyi evan-
gélikus gyülekezet aktív tagja, 
nagyszülei és édesanyja nyom-
dokaiban járva. Felnőttként 
banktisztségviselőként, majd 
mérlegképes könyvelőként és 
adótanácsadóként dolgozott, 
nyugdíjba vonulását követően 
ellátta a gyülekezet pénzügye-
inek könyvelői és pénztárosi 
teendőit, és könyvelésével segí-
tette a gerendási tárgyegyházat 
is. A gyülekezet motorja, sok-
szor vállalja magára a különféle 
kiadásait, anyagi és szervezés-

Az újabb, kék alapszínű, 
hologramos, kártya formátu-
mú okmányon az okmányazo-
nosítót jelölő sor feletti sorban 
olvashatja igazolványa érvé-
nyességi idejét.

 
Ha az okmánya ellenőrzése-

kor azt tapasztalja, hogy az le-
járt, kérem, haladéktalanul, de 

Felhívás a lejárt okmányokFelhívás a lejárt okmányok
sürgős cseréjéresürgős cseréjére

Felhívjuk a tisztelt csorvási lakosok figyelmét arra, hogy 
a veszélyhelyzet alatt, 2020. március 11. és 2022. május 31. 
között lejárt személyazonosító igazolványok, útlevelek és 
vezetői engedélyek (jogosítványok) 2022. június 30. napjáig 
érvényesek. Gondoskodjanak mielőbb lejárt okmányaik cse-
réjéről, ne hagyják azt az utolsó pillanatra! 

legkésőbb 2022. június 30. 
napjáig keresse fel a legkö-
zelebbi kormányablakot. 

Ha segítségre van szüksége 
az okmányán található érvé-
nyességi idő leolvasásához, 
kérem, keresse fel hivatalomat.

Tisztelettel: Baráth Lajos 
polgármester

beli terheit is, de arra is mindig 
gondja van, hogy az oltáron friss 
virág legyen. S most leginkább 
annak örül, hogy a parókia pá-
lyázati forrásból történő felújítá-
sa után most külső felújítás alatt 
áll a templom is.

– Szeretném megragadni az al-
kalmat, hogy köszönetet mond-
jak Zsíros András lelkész úrnak, 
a Kelet-Békési Egyházmegye 
elnökségének, illetve Kondor 
Péter püspök úrnak, utóbbi ked-
ves szavakkal beszélt a paksi 
ünnepségen. Ha a Jóisten is erőt 
és egészséget ad, akkor a továb-
biakban is szeretnék szolgálni 
a gyülekezetünkben – mondta 
Gombkötő Gézáné, akinek az 
életében a gyülekezet mellett a 
család jelent sokat.

– Nem lehetek eléggé hálás 
azért, hogy a fiam személyében 
egy szerető gyermekkel áldott 
meg, és büszke vagyok az uno-
káimra is – zárta a díjazott.

Hűségérem Gombkötő GézánénakHűségérem Gombkötő Gézánénak

Két osztály 35 diákja balla-
gott el június 18-án szomba-
ton a Gulyás Mihály Általános 
Iskolából. Az alsóbb évfolya-
mok diákjai mellett búcsúztak 
tanáraik is, az intézményt ve-
zető Kovács Irén ünnepi beszé-
dében a ballagókhoz fordulva 
úgy fogalmazott, lezárul egy 
maghatározó korszak, annak 
minden jó, időként kevésbé jó 
emlékével.

- Ez az ünnep egy pillanatig 
tart csupán, s tudnotok kell, 
hogy újabb megmérettetések 
várnak rátok. Higgyetek maga-
tokban! Higgyétek el, hogy meg 
tudtok felelni az új követelmé-
nyeknek, az elétek kerülő pró-
bákat le tudjátok majd küzdeni 
– biztatta a ballagókat az igaz-
gató. – Három, szerintem fontos 
dolgot szeretnék a tarisznyá-
tokba tenni: család, lélek, kö-
zösség. A család a legfontosabb 
keret az életben. A lélek a belső 
mérce szerinti élet. A közösség 
a másokért való felelősségvál-
lalás, a segítőkész magatartás. 
Kívánom nektek, hogy egész 
életetek során legyen erőtök, 
kitartásotok az akadályokat 
leküzdeni, alkalmazkodni a 
változásokhoz. Tudjatok felsza-
badultan örülni, szeretettel for-

Ballagóink névsora: Ancsin Bálint, Asztalos Molli, Béres Anna 
Alexandra, Bíró Sámuel, Borbély Hanna Sára, Czakó Milán, Csordás 
Krisztián, Faragó Oliver Hugó, Ficzere Nóra, Galló Maja Evelin, 
Gergely Dominik, Grexa Bettina, Gyémánt Barbara Ivett, Hajdu Mia 
Nelli, Hőgyes Hanna, Huszár Hanna Angyalka, Ivanics Csenge, Katona 
Zente, Kovács Letícia, Könyves Balázs Benedek, László Milán, Leszkó 
Tamara, Muszka Ádám, Onáka Blanka, Órás Mia Zorka, Orosz Zoé 
Boglárka, Podmaniczki Miron, Répás Anna, Sanyó Noel József, 
Sárközi Milán, Seres Luca Krisztina, Szabó Balázs, Szabó Hanna, 
Szappanos Dávid Gábor, Torma László, Totorán Róbert Pál, Vitális 
Viktória Katalin, Voják Laura, Zsemján Ketrin Abigél

dulni azokhoz, akik körülvesz-
nek benneteket. Kívánom, hogy 
azok az alapok, az a tudás, ame-
lyet ebben az iskolában szerez-
tetek, elegendő legyen ahhoz, 
hogy az önmagatok számára 
kitűzött célokat meg tudjátok 
valósítani – bocsátotta útra a 
diákokat Kovács Irén. 

Elismerésben részesültek 

Szilágyi Menyhért Ösztöndíj-
ban részesült Lengyel Zsolt 8. 
a osztályos tanuló, aki felvételt 
nyert a Széchenyi István Két 
Tanítási Nyelvű Közgazdasági 
Technikumba. Az általános is-
kolai tanulmányi eredménye 
mindvégig kiemelkedő volt, fel-
adatait lelkiismeretesen, nagy 

szorgalommal végezte. A ver-
senyeken lehetett rá számítani, 
elsősorban a természettudo-
mány területén és angol nyelv-
ből ért el kiváló teljesítményt. 
Az idei tanévben továbbjutott a 
XXX. Teleki Pál Kárpát-meden-
cei Földrajz-Földtan verseny or-
szágos fordulójába.

Nevelőtestületi dicséretben 
részesült, és egyben Tehetség-
díjat kapott: Hudák Vanessza 
8. a osztályos tanuló. Vanessza 
általános iskolai tanulmányait 
példamutató szorgalommal, ki-
emelkedő eredménnyel végez-
te. A különböző versenyek aktív 
részvevője volt, vállalkozó szel-
lemű, elismerésre méltó helye-
zéseket ért el. Az általános is-
kola mellett a művészeti iskola 
növendéke is. A zeneművészeti 
tanszakon és a táncművészet-
ben is lelkiismeretes munkát 
végez. Kitartóan fejlesztette 
önmagát, célja volt, hogy tehet-
sége minél szélesebb körben ki-
bontakozzon.

Búcsúztak a nyolcadikosok Ballagók névsora

8. a osztály  osztályfőnök: Likerecz Gizella

Asztalos Diána, Bánföldi Máté, Békési Antónia, Bucsek László, Fóris 
Gyula, Gajdács Nóra, Hudák Vanessza, László Hanna, László Marcell, 
Lengyel Zsolt, Német Hunor Árpád, Sajti Lea, Szabó Zétény, Szekerczés 
Martin, Tordai Fruzsina, Vorindán Glenda Regina, Zsuzsa Vivien

8. b osztály   osztályfőnök: Kovács Irén Ibolya

Barna Réka, Beraczka Bendegúz, Borbély Dániel Gergő, Bottó Botond 
Barnabás, Dávid Cintia Dorina, Fruzsa Lujza, Kis Alexandra, Kukla 
Noémi Bianka, Leszkó Lea Janka, Lukács Richárd, Mag Judit, Nagy 
Kristóf, Paulik Mihály, Pigniczki Jázmin, Poór Szabolcs Zalán, Sasvári 
Norman Árpád, Varga Patrik László, Vigh István Hunor

Búcsú az óvodátólBúcsú az óvodától
 és a bölcsődétől és a bölcsődétől

„Ti voltatok a kiskertem...
benne magok,bújva csendben. 
Minden napon öntözgettem,
kis kertemet szeretgettem. 
Jó szóval és bíztatással,
sok mesével és játékkal,
énekkel és rajzolással....
ismerkedtünk a világgal. 
Ìgy nőttetek évről-évre, 
kicsi magból már növényke...
Voltak néha zivatarok,
kisebb gondok, nagyobb bajok. 
Szívünkben él a szeretet,
így tüntek el a fellegek. 
Elbúcsúzom most tőletek, nagyok 
vagytok megnőttetek”

Sok sikert kívánunk nektek 
az iskolás évekhez legyetek 
annyira ügyesek, talpraeset-
tek és bátrak, mint nálunk!

Bölcsődéből óvodába menők 
névsora:

Gavallér Zselyke, Hajdú Dániel,
Béres Máté Gábor, Rusz Bálint,
Szivós Olivia Mila, Lamper Milán, 
Leszkó Botond, Samu Vivien, 
Göblyös Milán, Borbély Dávid 
Nándor, Lukács Rikárdó Rómeó, 
Gombkötő Hanna Marianna, 
Mihálka Marcell Zsolt, Marosán 
Bence József, Laurinyecz Noémi

50 éves a
Csorvási Horgász Egyesület

Jubileumi horgászbál 
Július 30-án tartja bálját az idén félszáz éves fennállását 

ünneplő Csorvási Horgász Egyesület. A rendezvényre min-
denkit szeretettel hívnak és várnak, horgásznak lenni nem 
feltétel!

Programok: 
● 18:00 kapunyitás
● 18:30 köszöntők
● 19:00 vacsora
● 22:30 tombolahúzás (tombola a helyszínen
          vásárolható: 200,-Ft, fődíj: kétszemélyes sátor)

Helyszín: Csorvási Művelődési Ház, a szórakozást és a zenét 
biztosítja: Laszli Attila és zenekara

Vacsorajegy: 3500,-Ft, menü kínálat:
   A menü: Harcsapaprikás túróscsuszával, sütemény;
   B menü: Sajttal-sonkával töltött karaj, körettel, sütemény

Jegyek kizárólag elővételben kaphatóak a csorvási háztar-
tási boltban Makainé László Ágnesnél (+36/30-429-3111) vagy 
személyesen Szluka Andrásnénál telefonos egyeztetés után 
(+36/20-446-0182)

Tisztelettel, a Csorvási Horgász Egyesület vezetősége

Utoljára járták végig az István király utcai iskolaépület 
osztálytermeit és folyosóit a ballagó diákok. Sok emlék, él-
mény, barátság fűzi őket az alma máterhez, a búcsú ideje 
azonban június 18-án elérkezett, menni kell tovább!

Szeptemberben jótékonysági futás
Összefogás Tomikáért

Az ötéves, SMA-s, azaz gerinc eredetű izomsorvadásos 
betegséggel küzdő Tomikának Zolgensma génterápiára 
van szüksége. A terápia rendkívül költséges, a szükséges 
760 millió forint azonban összefogással elérhető a kitű-
zött cél. Csorváson Huszárné Pleskó Andrea koordinálja 
az adománygyűjtő akciót, javában készül a szeptemberi 
jótékonysági futásra.

– A programok még kialakulóban, de ami biztos: lesz 
taekwondo bemutató, fellépnek a GM tánciskola tagjai, helyszí-
nen lesz a Viharsarki Állatőrség is. A rendezvényt Baráth Lajos 
polgármester nyitja meg, de tiszteletét teszi Herczeg Tamás 
országgyűlési képviselő is. Részletekkel, kérdésekkel kérem 
keressenek a Facebookon, telefonon: Huszárné Pleskó Andrea 
06 30/8925-957, vagy Huszár Andrea Bernadett 06 30/3543-
912, valamint e-mailen plesko.andi@gmail.com

A Jótékonysági futóverseny Galó Tomika gyógyulásáért! prog-
ram Facebook eseményként is megtalálható, folyamatosan 
frissülő információkkal. Csatlakozzanak minél többen online, 
és szeptember 11-én személyesen is.

Amit a rendezvényről már biztosan lehet tudni

Szeptember 11-én lesz, helye: a művelődési ház elől indulva 
  (Petőfi utca 12.) Csorvás város aszfaltos és földes utcái

Minden nevezési díj Galó Tomika Zolgensma génterápiájához 
járul hozzá.

Versenytávok: 700 m, 2 km, 10 km, nevezési díj előnevezés ese-
tén: 700 m: 500 Ft, 2 km: 1500 Ft, 10 km: 2500 Ft, helyszíni 
nevezés esetén egységesen 3500 Ft

Nevezés: augusztus 28-ig lehet e-mailban:
 plesko.andi@gmail.com

A versenyen mindenki saját felelősségére vehet részt; 16 
éven aluliaknak szülői beleegyezés szükséges, formanyomtat-
vány a fenti e-mail címen kérhető. A szervezők mindenkit vár-
nak, fogjunk össze Tomikáért!

ISMÉT TALÁLKOZTUNK
Az Életet az éveknek Csorvási Nyugdíjas Klub május 28-án 

szervezte meg rendhagyó nyugdíjas találkozóját, melyen 17 me-
gyei civil szervezet képviselői vettek részt. A mintegy 190 főt 
megmozgató eseménynek a művelődési ház adott otthont, a ven-
dégeket Csorvás Város Fúvószenekara és Majorette Csoportja 
szórakoztatta. A zene, a tánc, a jókedv végig meghatározó volt 
– tudtuk meg László Jánosnétól, a szervezet elnökétől. A klub új 
kapcsolatok kialakítására is törekszik, három új szervezettel is 
felvették a kapcsolatot. 

László Jánosné
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Az aktuális programokért, 
felhívásokért, pályázatokért 
érdemes követni a művelő-
dési ház Facebook oldalát

(www.facebook.com/
csorvas.muvelodesihaz.3)
és a figyelni a plakátokat!

A magyar történelem egyik legsötétebb napja – 102 évvel 
ezelőtt írták alá a trianoni békediktátumot. A június 4-ei év-
fordulóról Csorváson is megemlékeztek, Németh Zoltán törté-
nelemtanár idézte az 1920-as eseményeket.

Anyakönyvi  hírek:

Megérkeztek:

Kovács Ádám és
Gajdács Anita
fia - Levente

Maczák Máté Tibor és
Csjáki Katalin

fia - Tamás

Bizakodva készültünk a gye-
reknapi programunkra május 
utolsó szombatjának regge-
lén. Elhelyeztünk mindent a 
helyére, elvégeztük az utolsó 
simításokat. A fellépők időben 
megérkeztek, szépen minden 
összeállt. Egyedül az időjárás 
nem kedvezett. 

Elsőként a Pom-pom együt-
tes lépett színpadra a Petike a 
Rosszcsont manó című interaktív 
műsorukkal. Próbálták azt a ke-
vés gyermeket bevonni előadá-
sukba, akik a rossz idő ellenére 
is ellátogattak a Piactérre. Őket 
követte Mihályi Réka gyermek-
koncertje Masnival és Pocóval.  
Közben a gyerekek feladato-
kat oldottak meg, miután min-
denki kapott egy-egy bélyegző 

A Csorvásiak Baráti Társa-
sága szervezésében beszél-
getésre hívták a városhoz 
sok szállal kötődő Lengyel 
Csaba professzort.

A vendég május 24-én a 
művelődési házban mesélt 
csorvási emlékeiről, kiemel-
ten az iskolához kötődő szép 
pillanatairól. Elmondása sze-
rint sokat köszönhet a helyi 
intézmény akkori pedagógu-
sainak abban, hogy jól indult a 

Májusban ismét előadást 
tartott a budapesti Körúti 
színház a művelődési házban. 
Nagyon sokan kíváncsiak vol-
tak a Meseautó című darabra, 
melyre a környező települé-
sekről is számos érdeklődő 
érkezett. 

A Meseautó 1934-ben bemu-
tatott magyar, fekete-fehér, ro-
mantikus, zenés vígjáték. Kovács 
Vera szerepében Tatár Biankát, 
Szűcs Jánosként Oroszi Tamást 
láthattuk. Halmos Aladárként, 
akit a filmben a híres és ikonikus 

Aranyosi Ervin:

Az élet szép… 
(részlet)

„Minden nap újra kezdjük el,
ilyen az élet, menni kell!
Előre nézni, s tudni azt,
a múlt sosem jelent vigaszt.”

2022. május 20-án találko-
zó volt Csorváson. 1956-ban 
végzett nyolcadikosok 66 év 
eltelte után találkozhattunk. 
Mindenki 80 éves, vagy már a 
múlt évben betöltötte. 

A Művelődési Ház alulájában 
sikerült az összejövetel. Az 
általános iskolai ballagáskor 
1956. júniusában éppen ötven-
hatan voltunk, most mindösz-
sze tizennégyen üdvözölhet-
tük egymást. Bevezetőmben 
elmondtam a megkeresés ne-
hézségeit, majd a résztvevők 
tettek kiegészítéseket.

Véradások időpontja:
szeptember 23;
december 16.

Ingyenes ortopédiai
vizsgálat,

 gyógyászati segédeszközök
felírása a védőnőknél:

 október 6.;
 december 1.Ezt követően Bencsik János 

nyugalmazott igazgató adott 
tájékoztatást az iskola történe-
téről és jelenlegi helyzetéről, 
ezt követően vezetésével hatan 
átmentek az István király utcai 
almamaterbe, ahol a régi tanter-
münket is megtalálták.

Emléktáblát is szerettünk vol-
na elhelyezni, de ez most nem si-
került. Ezután az Arany János ut-
cai régi iskolába mentünk, ahol 
a Helytörténeti Gyűjtemény kin-
cseit Dohányos András, Csorvás 
díszpolgára mutatta be nagy si-
kerrel. Végül a Pizzaházban ebé-
deltünk és emlékidézően beszél-
gettünk. Sikeres volt a napunk, 
mindenki jókedvűen távozott, 
örültünk a derűs szép napnak. 

Mindenkinek jó egészséget 
kívánunk a következő évekre, 
hogy ismét talkálkozhassunk.

Ördögné Fehér Eszter Rózsa, 
szervező

pályája. Prof. dr. Lengyel Csaba 
a Szegedi Tudományegyetem 
Szent-Györgyi Albert Klinikai 
Központ elnöke, tanszékveze-
tő tanár a szegedi egyetemen. 
Diabetológus, kutatásait pub-
likációit jegyzik, konferenciák, 
szakmai napok szervezője.

A beszélgetés házigazdája 
B. Imre Julianna, közreműköd-
tek az orosházi művészeti 
iskola tanárai és a Harangos 
Néptáncegyüttes. 

Fotó: Szente Károly

A pedagógusnapot Magyar-
országon 1952 óta ünne-
peljük. Ahogy megtartjuk a 
gyermeknapot, anyák nap-
ját, apák napját, nőnapot, 
úgy gyermekeink életének 
meghatározó szereplőiről 
sem szabad megfeledkezni. 

A pedagógusok a tudás mel-
lett erkölcsi tudnivalókat is 
igyekeznek átadni a gondjaik-
ra bízott gyermekek számára, 
ápolják lelküket, összetartó 
közösségeket formálnak és 
vezetnek. Mindenképp emlé-
kezzünk meg róluk pedagó-
gusnap alkalmából!

Gondoljunk vissza gyermek-
korunk kedvenc óvónőire, ta-
náraira, pedagógusaira. Em-
lékszem még, milyen érzéssel 
léptem be a terembe, amikor 
ő fogadott. Nem is tudom, ho-
gyan tudnám körül írni, mi 
mindent köszönhetünk nekik?

Minden bizonnyal gyerme-
keink életének is része most 
egy-egy olyan tanár vagy 
óvónő, akiről mindenképp ér-
demes megemlékezni pedagó-
gusnapon.

Csorvás Város Önkormány-
zata június 7-én meghívta a 
művelődési házba a pedagó-
gusokat, óvónőket, dadusokat 
és a nyugdíjasokat.

Baráth Lajos polgármester 
köszöntötte a megjelenteket, 
majd Fülöp Viktor humoris-
ta műsorával kedveskedtek 
nekik.

Neller Tiborné

BORONGÓS GYEREKNAPBORONGÓS GYEREKNAP PEDAGÓGUSNAP

Osztálytalálkozó (1956-2022)
színész, Kabos Gyula elevenített 
meg, Beleznay Endre lépett szín-
padra. Sokunknak a nevetéstől 
volt könnyes a szeme, mikor egy 
beszólással, mozdulattal vitte 
tovább a darabot. A darabot dr. 
Vitéz Miklós és Vadnai László 
forgatókönyvéből írta és ren-
dezte Galambos Zoltán. 

Úgy gondolom, akik elfogad-
ták meghívásunkat a színházi 
előadásra, azok egy vidám és 
kellemes szórakozás után tér-
hettek vissza otthonukba.

Neller Tiborné

MESEAUTÓMESEAUTÓ

lenyomatot. Aki ügyes volt és 
összegyűjtött négyet, gofrit és 
egy üdítőt kapott jutalmul. A 
gyerekek aszfalton rajzolhattak, 
ugrálóvárazhattak, készíthettek 
szélforgót, teqball asztalnál ki-
próbálhatták milyen ügyesek a 
labdával, gólyalábon járhattak, 
arcfestéssel és csillámtetoválás-
sal is kedveskedtünk nekik. 

Sajnos az esős, borongós idő-
járás nem kedvezett nekünk, így 
az ebéd elfogyasztása után meg-
szakítottuk rendezvényünket. 
Azok a programokat, amiket az 
időjárás miatt nem tarthattunk 
meg, a későbbiekben pótoljuk. 

Utólag is minden kedves gyer-
meknek boldog és gondtalan 
gyermekéveket kívánunk!

 Neller Tiborné


