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Közel 57 tonna aszfaltot dolgoztak be a kátyúkba 
szerte a városban az elmúlt hetekben. Az Árpád ut-
cában és a Széchenyi egy szakaszán pedig aszfalt-
burkolatot kap az útalap.

Felszámolták a kátyúkat többek között a Batthyány, a 
Gremsperger és a Táncsics, az Előd, a Mikszáth, a József 
Attila és a Hunyadi utcán. De a Szántó Kovács utcába is 
jutott 8 tonna aszfalt a kátyúkba. Az önkormányzati tu-
lajdonú közutak  kátyúzási munkáit közmunka program 
keretében végezték el.

Évek óta készen van már az útalap az Árpád utcán, 
most végre aszfaltburkolatot kap, ahogyan a Széchenyi 

AszfAltoztAk

A legtöbben bizonytalanok abban, 
hogyan is képzelik a jövőjüket, mi-
lyen pályát válasszanak. Szakemberek 
szerint utat leginkább az önismeret 
mutathat, de mindenképpen érdemes 
rendhagyó osztályfőnöki órán részt 
venni – erre tavaly volt lehetőség 
Csorváson az iparkamara jóvoltából, 
a diákok a visszajelzések alapján hasz-
nosnak találták. 

Fontos támpont lehet, ha a döntés 
előtt a szakmák kulisszáiba is beleles-
hetnek az általános iskola végén járók. 
Településünk végzőseinek ez meg-
adatott. Voltak, akik a Marzek Kner 
Packaging Zrt-nél informálódhattak a 
nyomdaipari technikus szakmáról egy 
üzemlátogatás keretében.

Mások a Meszlényi-Autó Kft-nél az 

autószerelő, járműfényező szakmába 
kóstolhattak bele. A fodrász szakma 
szépségeibe Cseh István fodrászmester 
engedett bepillantást, míg a Harmadik 
Generáció Kft. Rétesboltjában a cukrá-
szattal ismerkedhettek a Csorvási Gu-
lyás Mihály Általános Iskola nyolcadi-
kosai, októberben. 

A szülők mellett a pedagógusok is se-
gítenek, osztályfőnöki órákon gyakori 
téma a pályaválasztás, emellett novem-
ber 8-9-én pályaválasztási vásáron is 
tájékozódhattak a diákok – előzetesen, 
egy tesztet is kitöltöttek egyfajta irány-
mutatásként, hogy milyen terület(ek) 
érdekelhetik őket. A megyeszékhelyen 
tartott rendezvényen többek között az 
európai ösztöndíjakról, az önismeret 
fontosságáról tájékozódhatnak az ér-

Útkeresés – Pályaválasztás előtt a
végzős diákok

Hamarosan dönteniük kell a csorvási nyolcadikosoknak, hol folytatják 
tanulmányaikat. A döntés nem könnyű, érdemes minden segítséget igény-
be venni hozzá. A pályaválasztásban folyamatosan segít a Békés Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara. Üzemlátogatásokat szerveznek, szülői ér-
tekezleten és osztályfőnöki órákon tájékoztatják a diákokat és szülőket a 
továbbtanulási lehetőségekről, segítenek megismertetni a szakmákat. 

deklődők, vagy éppen arról, mit is te-
het a szülő, hogy segítse a döntést, de a 
legfőbb: számos szakmát próbálhatnak 
ki a diákok, hogy amikor eljön az ideje, 
a számukra jó pályára lépjenek.

utca iskola konyhától a Batthyány utcáig terjedő sza-
kasza is. Az aszfaltozást útépítési vállalkozó végzi el a 
hónap elején. 

A város közúthálózatának egyébként közel 70%-a 
szilárd burkolatú út, vagy útalap. Az arány növelése 
tekintetében előrelépést jelent, hogy az önkormányzat 
fejlesztette az útépítéshez, útkarbantartáshoz szüksé-
ges eszközeit, gépparkját. Új aszfaltburkolatú út építése 
évek óta nem volt Csorváson, de az önkormányzat tört-
betonnal, mart aszfalttal látja el a szilárd burkolattal 
nem rendelkező közútjait – ütemezés szerint.

KÖZÉLETI  LAP

Csorvási Híradó
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A helyi környezetvédelmi problé-
mák megoldása, értékink védelme, a 
fenntartható fejlődéshez való hozzá-
járulás – többek között ezeket tűzte 
ki célul Csorvás 2022-ig érvényes, a 
város képviselő-testülete által elfo-
gadott környezetvédelmi programja. 

A program számos szempontból vizs-
gálja meg a települést, annak teljes köz-
igazgatási területére kiterjedve és fogal-
maz meg a 2017-2022-ig tartó időszakra 
feladatokat. Ilyen szempont például a 
levegő tisztasága. 

Csorváson leginkább a közlekedés 
és a fűtés okozhat gondot. Közlekedési 
eredetű jelentősebb levegőszennyezést 
a 47-es főközlekedési úton áthaladó for-
galom okoz, a Rákóczi és a Békéscsabai 
utca lakói a leginkább érintettek. Erre 
megoldást a települést elkerülő út meg-
építése jelentené. Érdemben a fűtésből 
eredő légszennyezés ellen lehet fellépni: 
sokan ugyanis olyan környezetszennyező 
anyaggal fűtenek, ami jelentősen terheli 
a környezetet, és az emberi egészségre 
is károsan hat – hívja fel a figyelmet a 
dokumentumban Samuné Mihalik Anna 
irodavezető, környezetgazdálkodási ag-
rármérnök. 

A közel 50 oldalas program emellett 
részletesen foglalkozik többek között a 
zöldfelület-gazdálkodással, a települési 
környezet és a közterületek tisztaságá-
val, az ivóvízellátással. Ez utóbbi kapcsán 
a legfőbb változás, hogy 2016 óta nem a 
települési kutakból szolgáltatott ivóvizet 
isszuk. Ennek arzéntartalma ugyanis 40 
mg/l volt, ami nem felelt meg az uniós 
szabványnak. Az ivóvíz minőségének 
javítása érdekében (pályázati forrásból, 
konzorciumi formában) kiépült egy táv-
vezeték, ezen keresztül érkezik a tele-

pülésre (Gerendás felől, a Táncsics utcai 
vasúti átjárónál) az egészséges ivóvíz. 
Emellett a település néhány utcájában 
(például a Kossuth utca mindkét oldalán, 
a Batthyány utca páros oldalán) teljes 
ivóvízvezeték cserét hajtottak végre. 

Csorvás 1962-ben készült ivóvízháló-
zatának csőrendszere már elavult, ezért 
a település teljes területén szükség len-
ne hálózat vezetékeinek teljes cseréjére, 
csakhogy ez megközelítőleg 1-1,5 milli-
árd forintba kerülne – tehát csak pályá-
zati forrásból lehetséges. Fontos célki-
tűzés természeti és építészeti értékeink 
védelme. Előbbire példa a volgamenti 
hérics, s ehhez kapcsolódóan a Sarkadi 
dűlő akácfái és a vasúti töltés ősgyepje; 
de helyi védettséget élveznek a Petőfi li-
get gesztenyefái, a Rákóczi út 1970-ben 
ültetett hársfái is, vagy a számos madár 

Hamarosan megérkeznek Csorvásra a zöldhulladék gyűjtésére szolgáló 
komposztáló edényzetek – néhány napig még igényelhet, akinek szük-
sége van rá.

Hogy pontosan mennyi edényzet érkezik Csorvásra, az attól függ, hogy 
mennyit kérünk. A polgármesteri hivatal ezekben a napokban méri fel a la-
kossági igényeket, ezt követően rendeli meg az edényzetet. 

Már bizonyára minden postaládába eljutott az erről szóló tájékoztató – a 
levél alján lévő adatlap benyújtásával lehet edényzetet igényelni. Akinek kis-
kertje van, zöldségféléket termeszt, vagy parkosítja a környezetét érdemes 
komposztáló edényzetet igényelni, hiszen nagy hasznát veheti. De fontos tud-
ni, hogy aki a komposztálás mellett dönt, attól a jövőben nem viszik el a zöld-
hulladékot.

A szolgáltatás ingyenes, igényelni csak november 10-ig lehet. 

Környezetünk védelme – valamennyiünk ügye

fészkelőhelyéül szolgáló „Gubján forrás”. 
Építészeti értékeink listája sem rövid. 
Ide sorolhatjuk például az 1900-as évek 
elején épült Kölcsey utca 10. szám alatti 
házat, melyet báró Dániel Edéné építte-
tett a csorvási csodadoktornak, Mészá-
ros Henriknek hálából. Vagy a Széche-
nyi utca 19. szám alatti épület, mely a 
csorvási magyar parasztházak egyik leg-
épebb épülete. A teljesség igénye nélkül 
a környezetvédelmi dokumentum kitér 
továbbá a dűlőutak fásításának, védőer-
dősávok telepítésének fontosságára, a 
közvilágítás korszerűsítésének idősze-
rűségére (főként, mert egyes mellékut-
cák megvilágítása igen kedvezőtlen), a 
hulladékgazdálkodás paramétereire.

A fontos dokumentum megtalálható 
Csorvás város honlapján. 

Helyi oltalom alatt áll az 1925-1928 között épült és 2010-ben felújított
Rudolf-majori kastély is (Fotó: Tuska János József/ Wenckheim.hu)

Komposztálók kérhetők SzeleKtíven – havonta

Változás állt be a szelektív hul-
ladékgyűjtés rendjében – ettől a 
hónaptól kezdve havonta egyszer 
viszik el a szelektív kukát.

Novemberben 17-én, pénteken 
húzzuk ki a zöld kukát az utcára, 
decemberben pedig 15-én, pén-
teken.

A jövő évi rendet később 
közzétesszük lapunkban.
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A város ivóvíz-ellátásában fontos szerepet játszó 
vezetéken végeznek rekonstrukciós munkát az Al-
földvíz szakemberei. A munkálatok áthúzódnak a 
következő évre is.

Csorvás néhány forgalmas közlekedési csomópontja 
mellett jelentős földmunkát végezve hetek óta dolgoz-
nak a szolgáltató munkatársai – vállalkozási szerződés 
keretében. Az ivóvízelosztó hálózat rekonstrukciójának 
célja a színvonalasabb vízszolgáltatás. A költség nem 
kevés – 5 millió 270 ezer forintot biztosított az önkor-
mányzat a feladatra. Terv szerint még ebben az évben 
elvégezi az Alföldvíz azoknak a közút alatti ivóvíz ge-
rincvezetékek cseréjét, amelyeknek a műszaki állapota 
ezt szükségessé teszi: út alatti átvezetések készülnek el 
a Táncsics – Bajcsy-Zsilinszky utca kereszteződésében; 
a Bajcsy és Rákóczi utca kereszteződésében, a Békéscsa-
bai – Kinizsi utca kereszteződésében, a Tompa – Bajcsy 
utcai kereszteződésben, valamint a Liget – Tompa – Móra 
kereszteződésben.

A csomópontokat érintő rekonstrukciós munkálatok 
jövőre is folytatódnak az alábbi helyeken:
Kazinczy – Bajcsy utca sarok, Kazinczy és Batthyány utca 
sarok, Rákóczi utca és Vörösmarty utca sarok, Kinizsi és 
Berzsenyi utca sarok, Előd utca és József A. utca sarok, 
Hunyadi és Bajcsy utca sarok, Katona és Berzsenyi utca 
sarok, Bajcsy Zs. utca és Bocskai utca sarok, Szántó K. 
utca és Búzavirág u. sarok, Békéscsabai és Áchim utca sa-
rok, valamint Széchenyi és Vörösmarty utca sarok.

Megjelentek az első LEADER pályázatok!
Október 30-án megjelentek a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület illetékességi területére érvényes, 

vállalkozási célú LEADER pályázati felhívások.

Az első kiírások alapján turisztikai szolgáltatások fejlesztésére, helyi élelmiszeripari és kézműipari termékek elő-
állítására és értékesítésére, a kistelepüléseken elérhető üzleti szolgáltatások és nem mezőgazdasági termelő tevé-
kenységek fejlesztésére igényelhető támogatás.

Az elnyerhető forrás összege 200.000, - 10.000.000,- Ft, a támogatási intenzitás 50-60%. Pályázat benyújtására 
elsősorban vállalkozások és őstermelők, de bizonyos esetekben civil szervezetek és magánszemélyek is jogosultak. 
A pályázatokat 2018. január 1-től lehet beadni.

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület a támogatás igénybevételének részletes feltételeiről és a pályázati 
dokumentációk összeállításához szükséges gyakorlati tudnivalókról konzultációval egybekötött tájékoztató fórum 
sorozatot szervez, melynek első állomása Csorvás, időpontja 2017. november 21. (kedd), 17 óra, helye a művelő-
dési ház (Csorvás, Petőfi u. 12.). A fórumon történő részvétel ingyenes, minden érdeklődőt várunk!

A pályázati dokumentáció a következő linken érhető el: https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/
leaderbongeszo/leaderBongeszo.xhtml

Bővebb információ az egyesület munkaszervezetétől kérhető:
www.korosokvolgye.hu; korosokvolgye@invitel.hu;
+36 66 430 355;   +36 20 501 0143/+36 20 501 0154

Felújítás és csere – városszerte 
dolgozik a vízszolgáltató
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Egy település karakterének arcu-
latának meghatározó elemei az épü-
letek, amelyek részei a hely kulturá-
lis örökségének, identitásának. Egy 
új épület megváltoztathatja a tájat, 
ezért már a tervezésekor figyelem-
mel kell lenni erre, továbbá arra is, 
hogy az elkészült épület hosszú távon 
milyen hatást gyakorol a környezeté-
re.  Egy jó terv törekszik a környezet-
tel való harmonikus egységre, ismeri 
és tiszteli a múltat, a helyi értékeket 
és jellegzetességeket képes kortárs 
kontextusban alkalmazni. Ez azon-
ban feltételezi a tervező és az épít-
tető részéről a tájegység építészeti 
karakterének ismeretét. 

A településképi arculati kézikönyv 
a jogszabályok útvesztője helyett rö-
viden, lényegre törően, és mindenki 
számára érthető módon mutatja be 
helyi közösségünk környezetala-
kítással kapcsolatos elvárásait. Jól 
áttekinthető rajzok és fényképek se-
gítségével illusztrálja a követendő 
példákat, a településképhez illeszke-
dő építészeti elemeket, számba véve 
városunk építészeti értékeit, hagyo-
mányait, táji- és természeti értékeit, 
az évezredek alatt kialakult regio-
nális sajátosságokat. Ismerteti azon 
jól meghatározható technikákat, el-
járásokat, amelyek alkalmazásával a 
hagyományos építészeti karakterhez 
és a településképhez jobban igazodó, 
arányosabb, esztétikusabb, fenntart-
ható és értékálló épület építhető. 

A kézikönyv nem kizárólag szak-
embereknek készül! Elsősorban a 
lakosság és az építkezni vágyók tájé-
koztatását segítő, szemléletformáló 
kiadvány, de haszonnal forgathatja 
mindenki, aki érdeklődik városunk 
építészeti öröksége és jövője iránt.

A településképi arculatot a helyben 
élőknek kell meghatározni. Amennyi-
ben szeretne részt venni ebben a kö-

zös munkában, kérjük, hogy írásban 
jelezze ezt a szándékát, regisztráljon 
a Csorvási Polgármesteri Hivatalnál 
– 5920 Csorvás, Rákóczi u. 17. – pos-
tai küldeményben vagy elektronikus 
levélben a pmh@csorvas.hu címre.

Mint a nevük és a lakcímük megadá-
sával regisztrált partnerek, a telepü-
lésképpel, annak alakításával, illetve 
az épített környezettel kapcsolatban 
az észrevételeiket és a javaslataikat 
2017. november 9. napján 16 órá-
ig közölhetik postai levélben (5920 
Csorvás, Rákóczi u. 17.) vagy elektro-
nikus úton (pmh@csorvas.hu). 

Aki a jelzett időpontig nem nyújtja 
be regisztrációját, annak a későbbiek 
során nem lesz lehetősége vélemény-
nyilvánításra.

Az észrevételeiket és a javaslatai-
kat ismertethetik a témában rende-
zendő lakossági fórumon is, melyet 
2017. november 9-én (csütörtökön) 
16 órakor tartunk a színházterem-
ben (5920 Csorvás, Petőfi u. 12.). A 
fórumot követő 8 napon belül a re-
gisztrált partnerek írásos észrevé-

Meghívó
Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

november 9. napján (csütörtökön) 16 órakor

lakossági fórumot tart,
melyre Önt is tisztelettel meghívom.

••
a lakossági fórum helyszíne: színházterem (5920 Csorvás, Petőfi u. 12.)

a lakossági fórum tárgya: Előzetes tájékoztatás Csorvás város Településképi 
Arculati Kézikönyvének elkészítéséről 

Előadók: Baráth Lajos polgármester, Molnár Zoltán Gyula főépítész

Kérem, hogy a lakossági fórumon szíveskedjen részt venni.

Csorvás, 2017. 10. 27.

 Tisztelettel: Baráth Lajos polgármester

teleket tehetnek papíralapon a pol-
gármesternek címezve, és a Csorvási 
Polgármesteri Hivatalhoz megküldve 
postai úton – 5920 Csorvás, Rákóczi 
u. 17. – vagy elektronikus levélben a 
pmh@csorvas.hu címre.

A településképi arculati kézikönyv-
vel és a szabályokat rögzítő helyi ren-
delettel kapcsolatban a tájékoztatás a 
hivatali hirdetőtáblán, illetve a város 
hivatalos honlapján (www.csorvas.
hu) közzétett hirdetmény útján, to-
vábbá lakossági fórum keretén belül 
szóban történik.

A településképi arculati kézikönyv 
összeállítása során határozottan 
számítunk a lakosság, a helyi gaz-
dálkodó és civil szervezetek aktív 
részvételére! Kérem, hogy a jelenlét-
ükkel tiszteljék meg a meghirdetett 
fórumot!

Dolgozzunk a jelenben együtt, hogy 
közösen határozhassuk meg a jövőt! 

Csorvás, 2017. 10. 27.

Csorvás Város Polgármesterétől

F E L H Í V Á S
TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV
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Október 31-én volt 500 éve, hogy egy 
német város, Wittenberg vártemplomá-
tól útjára indult a RE-formáció. A vissza-
térés, a visszaformálódás, visszaalakulás 
ahhoz, amitől és akitől elfordult, eltért az 
egyén és az egyház. 1517. október 31-én 
függesztette ki Luther Márton a witten-
bergi vártemplom kapujára 95 tételét, 
ami aztán futótűzként terjedt – ezért 
emlékezünk a reformációra október 31-
én. A reformáció közvetlen kiváltó oka 
az ún. búcsúcédulákkal való visszaélés 
volt. Ezeket a bűnbocsánatnyerést hir-
dető cédulákat X. Leó pápa adta ki, hogy 
a bevételeiből befejezze a római Szent 
Péter bazilika építését, és törlesztette 
adósságait. Luther ezt élesen elítélte, a 
Biblia alapos tanulmányozása után le-

írta, majd kiszegezte – mintegy vitára 
bocsátva, és ezzel akarva-akaratlanul 
elindítva a reformációt –, a Szentíráshoz 
való visszatérést szorgalmazva. Megiga-
zulni, bűnbocsánatot nyerni nem búcsú-
cédulák vásárlásával, hanem Krisztus 
által, ingyen, kegyelemből lehet. Egyedül 
hit által, egyedül a Szentírásból, egyedül 
Krisztustól, egyedül kegyelemből – ez a 
reformáció üzenete.

Reformáció ma
Fél évezred valóban nagy idő, ami az-

óta eltelt. De nem hasonló az akkorihoz 
a mai helyzet? Nem öltött-e napjainkra 
elképesztő méreteket a Szentírástól való 
eltávolodás? Nagy ma a hitetlenség, Isten 
nélküliség kis hazánkban, és még a „hí-
vők” figyelme is rendre megoszlik a világ 
vonzása és az isteni parancsolatok kö-
zött. A fiatalok trend- vagy brandmániája 
mellett a felnőttek igazi/egyetlen alapot 
nélkülöző személyisége gátat vett az er-
kölcsnek, a szilárd hitnek. Napjainkban 
szintén a lutheri korszakhoz hasonló dol-
gokat tapasztalunk meg: bizonytalansá-
got, megvezetettséget. Akkor nincs-e lét-
jogosultsága ma is a lelki megújulásnak?

Vasárnaponként a harangok istentisz-

Reformáció 500 – Visszatekintés és aktualitás

Október 4-én köszöntöttük az Egye-
sített Szociális Intézmény lakóit az 
Idősek Világnapja alkalmából.

Az ünnephez méltón díszbe öltöztet-
tük ebédlőnket, és ünnepi menüvel ked-
veskedtünk lakóinknak és nyugdíjas volt 
dolgozóinknak. Mindig nagy öröm, ami-
kor a múlt és a jelen fehér asztal mellett 
tölthet el ünnepélyes pillanatokat, esz-
mét, tapasztalatokat, javaslatokat adhat 
át egymásnak. Majd az intézményveze-
tő ünnepi gondolataival nyitotta meg a 
rendezvényt. Hangsúlyozta, az idősek, 
a szép korúak hordozzák generációkon 
keresztül azokat a tapasztalatokat, ha-
gyományokat, melyek be vannak kódol-
va valamennyiünk génjeibe. Figyelnünk 
kell az idősekre, hiszen ők azok, akik 
végigélve egy örömökben és küzdelmek-
ben teli életet, az idős kor bölcsességé-
vel már helyre tudják tenni a dolgokat 
és tudják mi a jó, amit tovább kell adni, 
és mi a rossz, amit el kell kerülni az utá-
nuk jövő generációknak. Mi mindany-
nyian köszönettel tartozunk azért, hogy 
verítékükkel, könnyeikkel, szorgalmas 
munkájukkal, áldozattal a nehéz idők-
ben megteremtették és biztosították 

nekünk, fiatalabbaknak, gyermekeiknek, 
unokáiknak, hogy tanulhassunk, dolgoz-
hassunk, gyarapodhassunk, és nyomdo-
kukba léphessünk.

Az ünnepi köszöntő után a lakók adták 
elő megható műsorukat a mentálhigié-
nés kolléganő segítségével, szemek szá-
razon nem igazán maradtak. A Család-
segítő és Gyermekjóléti Szolgálat aján-
dékának átadását követően a Csorvási 
Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete 
képviselői ajándékozták meg a jelenlévő-
ket produkciójukkal. Dohányos András 
alpolgármester úr köszöntötte a meg-
jelenteket. Hangsú-
lyozta, milyen nagy 
szükség van ezekre 
a kis közösségekre, 
amelyekben min-
denki megtalálja 
az örömét. Majd a 
Mozgáskorlátozot-
tak Csorvási Egye-
sületének képvise-
lője mondott egy 
gyönyörű verset. 
Közben lakóink és 
nyugdíjas volt dolgo-

teletre szólítanak. Hívnak, hogy keressük 
Isten közelségét, hogy együtt emlékez-
zünk azokra az eseményekre, melyek a 
hit alappilléreire mutatnak rá megdönt-
hetetlen bizonyítékokkal. Nagy hiba ki-
hagyni ezt a lehetőséget, hogy jobban 
megismerjük áldott üzenetét, ami na-
gyon élő, nagyon mai, hozzánk szóló, 
nekünk címzett. Október 31-e (az isteni 
ige miatt a hallottak napja), a Reformá-
ció 500. emléknapja volt az idén. Másnap 
Mindenszentek napja, majd november 
2-án Halottak napja volt. Kimentünk a 
temetőkbe, virágokat vittünk, mécsese-
ket gyújtottunk, emlékeztünk előre ment 
szeretteinkre. Aztán megvártuk, míg leég-
tek a gyertyáink, vagy kialudtak a mécse-
seink, azt követően pedig sötét lett a sír 
felett. A földi reflektorfényeink is egyszer 
végleg kialszanak. Odaát pedig Isten igéje 
szerint egy másfajta megvilágításban kell 
számot adnunk életünkről. Vegyük ko-
molyan Isten útmutatását az életünkben, 
és használjuk ki a tőle kapott kegyelmi 
időt! RE-formáljuk, alakítsuk vissza hoz-
zá, a Teremtő, Megváltó, Megszentelő Is-
tenhez életünket! Legyünk az Ő boldog és 
vidám XXI. századi gyermekei!

Liptákné Gajdács Mária
evangélikus lelkész

zóink számára kiosztottuk az intézmény 
szerény ajándékát. Majd az Alapfokú 
Művészeti Iskola diákjai szórakoztatták 
a jelenlévőket, Szatmári Pista bácsi tan-
góharmonikázott, a hangulat a tetőfok-
ára hágott, aki csak tudott táncra perdült 
Nagyon szép, tartalmas napot töltöttünk 
együtt, mindenki élményekkel térhetett 
nyugovóra.

Köszönjük azoknak, akik támogatták 
a rendezvényt, süteményt, csokoládét, 
üdítőt és más ajándékokat hoztak. 

Maczák Istvánné intézményvezető

KöSZöNTöTTÉK AZ IDŐSEKET A SZOCIÁLIS OTTHONBAN
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Ez a vendégség kicsit más indíttatású 
volt, készültem rá már hónapok óta. Mi-
vel is lephetném meg, ami csak az övé le-
het? Mert azt mondják az igazi ajándék 
az, ami az egyénnek szól és a jó szándék 
vezérli. Korábbi beszélgetéseink után, 
hazafelé menet, többször megfogalma-
zódott bennem, hogy milyen jó lett vol-
na leírni e nemes gondolatokat, milyen 
nagyszerű lenne megosztani másokkal 
is. Így leptem meg ezen interjú alanyát, 
Mátyás Ferencet az ő különleges nap-
ján. 

– Feri bácsi lassan két évtizede él vá-
rosunkban. Hogyan kötődik Csorváshoz? 

– 1944 tavaszán, 19 évesen gyakorló 
munkára érkeztem a Békéscsaba – fel-
sőnyomási (a mai telekgerendási) vas-
útállomásra. Itt készültem fel a szep-
temberi forgalmi szolgálattevő vizsgára. 
Szállásom Csorváson a Bajcsy utcában 
volt Koszna néninél. Két fia öccsének 
fogadott, mert az édesanyjuk nagyon 
megkedvelt. Később itt találkoztam az-
zal a forrásvízzel, melynek eredője a 
szerelem volt.

– Milyenek voltak az életkörülmények, 
amikor fiatal volt? 

– Szolnokon születtem, 1924. októ-
ber 22-én. Szüleimet két évvel koráb-
ban Nagybecskerekről kitelepítették, 
bátyám két hónapos volt ekkor. Apám 
a vasútnál segédtiszt volt, majd a szol-
noki letelepedés után asztalos lett, majd 
ismét a vasútnál helyezték el. Ő intézte 
el, hogy én is MÁV alkalmazott legyek, 
távírász 18 évesen. Az első világháború, 
majd a gazdasági válság és Magyaror-
szág megcsonkítása rányomta bélyegét 
gyermekkoromra. Sikeres vizsgám után 
a mai telekgerendási vasútállomáson 
dolgoztam forgalmi szolgálattevőként. 
Szolgálatból hazafelé meg kellett állni 
a bejárati jelzőnél. Én a vonat végén vá-
gány gépkocsiban ültem. Az orosz had-
sereg Gerendás felől érkezett. A szál-
lásadóm, a csorvási állomásfőnök és 
forgalmista is elmenekült. Bombázták, 

lőtték Orosházát. Közel 
volt a tűzvonal hozzám. 

– Mi jelentett ekkoriban 
kikapcsolódást?

– Az Orosházi tanyák ho-
mokbánya tavához jártam 
horgászni és fürdeni. 

– Hogyan alakult a pá-
lyája a későbbiekben? 

– Az állomásfőnök és a 
forgalmista elmenekülése 
után a váltóőrök kértek, 
hogy lássam el a teendő-
ket a vasútállomáson. 

A csorvási forgalmista 
iroda lett a munkahelyem 
és a szállásom is egyben. Itt találkoz-
tam feleségemmel, aki a szomszédos 
„répa rakodón” dolgozott. Segédtisztből 
tisztté avattak, megkérdezésem nélkül 
Makóra helyeztek 1949-ben. 1951-ben 
katonai behívót kaptam. Tartalékos 
tiszti tanfolyamot végeztem. Kérésem 
ellenére sem szereltek le, így lettem 
katonatiszt Pétfürdőn. 1956-ig fakultás 
parancsnok voltam a budapesti katonai 
akadémián. Az akadémia megszűné-
sével leszereltem. 1957. január 2-án a 
Magyar Vadászok Országos Szövetsé-
génél előadóként dolgoztam. 1978-ban 
Budapesti Honvéd Sportegyesületnél 
gazdasági parancsnok voltam polgári 
alkalmazottként nyugdíjazásomig. 

– Hogyan kezdődött a vadászattal való 
kapcsolata? 

– Gyermekkoromban Szolnokon egy 
vadász hajtója lettem. Meghatározó volt 
ez számomra. Nagybörzsönyben 1953-
ban vadásztársaságot alapítottam, 
melynek örökös tagja és elnöke lettem a 
90. születésnapomon. Nagy megtisztel-
tetésnek veszem. 

– Mikor tért vissza Csorvásra? 
– 18 évvel ezelőtt vettem itt házat. 

Terveztük feleségemmel, aki Budapes-
ten a Vám- és Pénzügyőrségnél dolgo-
zott nyugdíjazásáig zászlósként. Roko-
ni szálak ide kötnek. Sajnos már csak 

a fiammal jöttem Csorvásra, feleségem 
meghalt. Később a fiam is elhunyt. 

– Mikor hozta létre a Csorvási Óvodá-
sokért Alapítványt? 

– 2009-ben lett hivatalosan bejegyez-
ve az alapítvány. Természetesen ennek 
gondolata már korábban megfogalma-
zódott bennem. 

– Mi késztette e nemes tettre? 
– Nagyon nehéz gyermekkorom. Ez 

volt a gyökere annak, amely aztán ki-
fejlődött tetté. Az óvoda közelében lévő 
boltba jártam vásárolni. Csodálattal 
néztem a sok kis kerékpárt az udvaron. 
Nem tudtam ellenállni, egyszer bemen-
tem, hogy találkozhassam a biciklik kis 
tulajdonosaival. Szeretettel fogadtak. A 
helyi újságban olvastam, hogy az iskolá-
ban már működött egy alapítvány. Erős 
érzelmi kötődésem az óvodás gyerme-
kekhez megfogalmazott bennem egy 
ilyen formában való segítést. Az iskolá-
ban a természetjáró szakkört eszközök-
kel, előadásokkal segítettem. 

– Hogyan segíti az alapítvány az óvo-
dát? 

– Minden év szeptemberében összeül 
a kuratórium, számba veszi a vagyonát. 
Folytatás az előző oldalról:

Elsuhant 93 év… 
Látogatóban Mátyás Ferencnél

Azt gondolom, hogy mindenki ismeri azt a szépkorú urat, 
akit a napokban ismét meglátogattam otthonában. Szívesen 
megyek mindig, hiszen szeretettel fogadja a hozzá ellátogató-
kat. Mátyás Ferenc, vagy ahogyan őt sokan ismerik: Feri bácsi, 
a Csorvási Óvodásokért Alapítvány megálmodója október 22-
én ünnepelte születésnapját.

folytatás a következő oldalon
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Főként a magánszemélyek személyi 
jövedelem adójának 1%-os felajánlása 
adja az alapítvány pénzeszközét. Ek-
kor döntünk annak mértékéről, hogy 
mekkora összegű fejlesztő eszközzel 
tudjuk gyarapítani az intézmény esz-
közkészletét. Hálás vagyok a felajánló 
egyéneknek. 

– Milyen kapcsolata van Feri bácsi-
nak a város intézményeivel, civil szer-
vezeteivel? 

– Szoros kapcsolatot tartok az idősek 
otthonával. Tagja vagyok az egyik nyug-
díjas szervezetnek.

A Csorvási Óvodásokért Alapítvány 

Programajánló
December 3-án makói képzőmű-

vészek munkáiból nyílik tárlat a mű-
velődési házban.

December 5-én Télapószolgálat – 
házhoz meg a Télapó
(500 Ft/család).

December 6-án színházi előadás 
a gyerekeknek, akik a Télapóval is 
találkozhatnak. Minden érdeklődőt 
meleg kakaóval, teával és finom ka-
láccsal várnak a szervezők. 

December 21-én és 22-én egész 
napos karácsonyi kézműves vásár a 
művelődési ház aulájában, a délelőtt 
folyamán pedig mézeskalács  sütés 
és díszítés a program, illetve decem-
ber 22-e délutánján Mindenki kará-
csonya – a színházteremben gyer-
meket és felnőttet egyaránt várnak 
az ingyenes rendezvényre.

A részletekről később a művelődé-
si ház plakátjain tájékozódhatnak az 
érdeklődők.

kuratóriumának aktív tagja vagyok je-
lenleg is. Szívesen segítek bármiben. 

– Hogyan telnek napjai a 94. életévébe 
lépve? 

– Egészségi állapotom miatt nem tu-
dok olyan aktívan részt venni a város 
életében. A mozgásom erősen korlá-
tozott. Otthonomban megtalálnak ba-
rátok, ismerősök. Jó szívvel fordulnak 
hozzám okos szóért, segítségért. 

– Megosztana az olvasókkal egy élet-
bölcsességet? 

– Érdekes dologban fordulnak hoz-
zám az ország minden részéből vadá-
szok, akiknek segítségül egy ősi indián 

mondást szoktam elmondani. Ismerve 
az indiánok életét, létük fenntartásához 
nélkülözhetetlen volt a vadászat.

„A vadászat szent cselekedet. Meg kell 
tisztulnod ahhoz, hogy méltó legyél a 
vadhoz.”

Ez az idézet a legmodernebb eszkö-
zökkel élő ország gyermekei, szülei, dol-
gozói számára üzenetet hordoz.

Fotó és szöveg:
Vereskáné Salla Valéria
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Tar Lajos: Gyermekkori emlékeim (II.)
Anyám Julcsa nénémnek a főzésben segített, 
Még most is számban érzem a pecei ízeket. 
Mi gyermekek meg csak játszottunk,
Rúgtuk a rongyfocit, és bújócskáztunk.

Megebédeltünk, a kulacsot friss vízzel töltöttük, 
Ittak a lovak is, indulásra készültünk.
Még hosszú út állt előttünk,
Bár az út harmadát már megtettük.

Megköszöntük a vendéglátást, Földvárnak indultunk,
A Földvári bakterház felé vitt az utunk.
Azon túl már látszott a Békési templomtorony,
És a nagy tárház lent a Körös parton.

Békés akkor a legnagyobb falu volt
Most is őrzi emlékem a kosárfonót.
A falu túlszélén a Körös folyt
Benne kacsa és tehén lubickolt.

Rácsos szerkezetű acélhíd ívelt át rajta.
A keskeny vágányú kisvonat is azt használta. 
Ha a híd végén kitűzték a piros zászlót, 
Jött a kisvonat, felhajtani tilos volt.

Ha szabad volt az út, a hídon áthajtottunk.
Közben a nagy gabonatárolót megcsodáltuk. 
Hosszú csúzdája egészen a víz fölé nyúlott,
Róla a búza egyenest az uszályba hullott.

Mire a lovak megszomjaztak, Csarnahelyre értünk.
Sándor bácsiéknál folytatódott vendégeskedésünk.
Gőzgéppel épp lucernamagot csépeltek,
Utiélményeink e látvánnyal is bővültek.

Utunkat a raktárdűlőn folytattuk tovább,
Míg nem elértük a Hosszúfoki csatornát.
A kisvonat is megállt itt ha erre járt.
Megállóját úgy hívták, hogy Fehérhát.

A hídnál egy tanya volt a halász otthona, 
Udvarán kifeszítve száradt a hálója.
Kökény bokrok közt vitt tovább az utunk,
Zöldellő erdők mellett gyakran elhaladtunk.

Az erdőkön túl termőföldek, ez már Bélmegyer,
Ismerős táj, anyám szülőföldje ez a hely.
Először a keresztapám tanyájánál álltunk meg, 
Keresztapám a bejárón béna lábbal bicegett.

Járgányos géppel kukoricát szecskázott,
Mikor minket a bejáró végén meglátott.
Abba hagyta a munkát még a ló pihent, 
Odajött hozzánk üdvözölni minket.

Még néhány tanyát kellett elhagynunk,
Máris a nagyapáméknál voltunk.
Fáradtan, porosan utunk végéhez értünk,
A nagyszülőknek érkezésünkkel örömet szereztünk

Hetényi Csaba Gábor és Kepka Sára 
fia: Dávid Csaba

Benyovszki Pál és Szabó Szilvia
fia: Pál Ákos

Gombár Béla és Vira Kitti
leánya: Dorina Mira

Hatvan évvel ezelőtt, 1957-ben írta be az osztályfőnökünk a bizonyítványunkba: 
„Általános iskolai tanulmányait befejezte.” Hat évtizeddel később 39-en gyülekez-
tünk az iskola ebédlőjében oly vidáman, mintha most ért volna véget a ballagónk. 
Úgy örültünk egymásnak! Megemlékeztünk tanárainkról (senki sem él már), és 
26 társunkról, akik eltávoztak közülünk. Nagyon vidám, jó hangulatú napot töl-
töttünk együtt. Márványtáblácska és sok-sok fénykép őrzi találkozónk emlékét az 
utókornak. Jó volt együtt lenni, hiszen „Ah vége, vége! Vagy ki tudja? Diák marad az 
ember, amíg él, Leckéjét a sírig tanulja: Nehezebbet folyvást a réginél!”

Huszár Györgyné Gombos Éva, Fotó: Kecskeméti Erika
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