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Húsvét: tojásfa, játszóház és fából készült nyuszik

Fotókat készítette: Gombkötő Réka
Az ünnepet megelőző napokban
több programmal is készült a művelődési ház. A gyerekek játszóházban tehették próbára ügyességüket,
újdonságként tojásfát állítottak, a
kézműves vásáron pedig mindenki beszerezhette az ünnepi asztal
egyedi díszét, vagy éppen a legfinomabb vendégváró falatokat. Március végén a fából készült nyuszik is
kikerültek a főtérre, a legkisebbek
arcára csalva mosolyt.

csorvásiak mellett vidékről is érkeztek
kézművesek (összesen tizenketten) és
árulták szebbnél szebb portékáikat,
melyek között megtalálhatók voltak a
textilből készült táskák, voltak terítők,
tavaszi manók, gyertyák, ízletes sajtok
és mézeskalácsok, valamint ajtó- és
asztaldíszek, ékszerek.
A választék tehát nagy volt, az érdeklődők pedig örömmel fogadták a kiváló
és egyedi termékek vásárát. Újdonság
volt az idei húsvétban a tojásfa is: a
főtér előterében, a 47-es főút mellett
Most először, de a tervek szerint álló fára kerültek fel a húsvéti díszek,
nem utoljára tartottak húsvéti kéz- melyeket az Egyesített Szociális Inműves vásárt a művelődési házban – a tézmény dolgozói és lakói, valamint a

csorvási ovisok és az általános iskola
alsó tagozatos diákjai készítettek. A
március 26-án közösen feldíszített tojásfa városunk valamennyi lakójának
hirdeti az ünnep örömét – részletezte
Neller Tiborné, a művelődési ház vezetője.
Március 29-én a tavaszi szünet első
napján húsvétváró játszóházat szerveztek a művelődési ház dolgozói.
A gyerekek az általuk hozott kifújt
vagy főtt tojásokat díszíthették különböző technikával, például írókával,
decoupage technikával, vagy növényi
levelek festésével.
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Gyorsforgalmi út a megyeszékhelynek 2021-re

Indul az M44-es újabb szakaszának építése

Beiratkozás
Óvoda

Hamarosan kezdődik az M44-es gyorsforgalmi út Békéscsaba-Kondoros
Csorvás Város Önkormányzatászakaszának kivitelezése. A 17,6 kilométeres szakasz 41,4 milliárd fo- nak Óvodája és Bölcsődéje intézmérintnyi hazai forrásból épül meg a Duna Aszfalt Kft. kivitelezésében.
nyébe május 2-án és május 3-án 7.30
és 17 óra között van lehetőség beíratni a gyerekeket a 2018/2019-es
nevelési évre.

A 47-es út hódmezővásárhelyi elkerülő szakaszának végcsomópontjánál épült
kopáncsi körhíd (MTI Fotó: Miniszterelnökség)

A beíratás helye a Bocskai utcai óvoda, a szükséges dokumentumok pedig
a következők: a szülő és a gyermek személyi azonosítóját és lakcímét igazoló
hatósági igazolvány, a gyermek születési anyakönyvi kivonata, nem magyar
állampolgárság esetén az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló okirat, a gyermek egészségügyi állapotát, illetve esetleges sajátos nevelési
igényét, hátrányos helyzetét igazoló
dokumentum (TAJ-kártya, oltási kiskönyv, gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat stb.).

Iskola

Három szakaszra bontva építik meg:
Kondorosnál lesz egy külön, 1 kilométeres szakasz, amely 2019 negyedik
negyedévére készül el; egy 16,6 kilométeres szakasz (amely mellett párhuzamosan 12 kilométernyi földutat
is megépítenek) 2020 közepére készül
el, Békéscsabánál pedig a Fürjesi-úti
csomópont 2021 első negyedévére lesz
kész.
Az M44-es Magyarország kelet-nyugati gyorsforgalmi úthálózatának részét képezi majd, az M5-ösön keresztül
az M7-est és az M6-ost összekötő M8-

as autópálya-hálózatba kapcsolódik
majd be. A (Békéscsaba és Kecskemét között megépülő) M44-es 110 kilométer
hosszú lesz, 54,6 kilométernyi fejlesztés megyénkben valósul meg, megépítésével mintegy 45 perccel rövidül az
útidő Budapest és Békéscsaba között.
Fontos hír a közlekedők számára az
is, hogy március 22-én átadták a forgalomnak a 47-es út hódmezővásárhelyi
elkerülő szakaszát. A 13,4 kilométeres
útszakasz 38 milliárd forintból uniós és hazai források felhasználásával
épült meg.

A Csorvási Gulyás Mihály Általános és Alapfokú Művészeti Iskolába
április 12-én 8 órától 19 óráig, valamint április 13-án 8 órától 18 óráig
lesz a beiratkozás a 2018/2019-es
tanévre.
Az első évfolyamra történő beiratkozáshoz szükséges iratok: a szülő és
a gyermek nevére kiállított személyi
azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, az iskolába lépéshez
szükséges fejlettség meglétét igazoló
igazolás.

Az elmúlt héten a sikeres közbeszerzési eljárások lezárása után megtörténtek a
munkaterület átadások két nagy jelentőségű csorvási beruházás kapcsán, melyeket a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében írtak ki. Az
egyik a védőnői szolgálat infrastrukturális
fejlesztése a csorvási Egészségügyi Centrum bővítésével, a másik pedig Csorvás
Város Önkormányzata közintézményeinek
energetikai korszerűsítése megújuló energiaforrás bevonásával. Ez utóbbi három
helyszínt érint: két óvodát és a városháza
épületét. A két beruházás összköltsége
több mint 200 millió forint, mely 100%-os
támogatási intenzitásban részesült.

Az óvoda Bocskai utcai telephelyén a
munkálatok már el is kezdődtek, egyelőre az épület azon részén, amit a gyerekek
nem használnak. A munkálatok óhatatlanul zajjal, porral járnak, a kivitelező
igyekszik a gyerekek érdekeit messzemenőkig figyelembe venni a nevelési év
hátralévő részében, a fenntartó önkormányzat valamennyi érintett megértését
és türelmét kéri.
A tervek szerint augusztus végére elkészülő felújítás többek között megújuló
energiaforrást is tartalmaz, a napelemek
az István király úti óvoda tetejére már fel
is kerültek.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
(NFM) részben támogatta a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark
Program kapcsán a Csorvás Város Önkormányzata által benyújtott kérelmet, így városunkban 1 darab C típusú
kültéri sportpark már biztosan lesz.
Ennek helyszíne a Bocskai utcai közpark, ahol 90 m2 területen, gumi talajburkolaton minimum 8 eszközt telepítenek (húzódzkodás, tolódzkodás,
fekvőtámasz, bordásfal, has- és
hátizomerősítés, lépcsőzés, függeszkedés). A beruházással kapcsolatos
feladatok ellátására, lebonyolítására a
BMSK Zrt-t jelölte ki az NFM.

Indulnak a pályázatok

Sportolhatunk a szabadban
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Virágzik a hérics

Hazánk egyik legritkább és legveszélyeztetettebb növénye a volgamenti
hérics (Adonis Volgensis), mely Magyarországon egyedül a Körös-Maros Nemzeti Park területén, Csorvás határában
található meg, ezért is szerepel városunk címerében.

A faj az 1970-es években a kipusztulás szélére került, ekkor 91 tövet tartottak számon. A féltő gondoskodásnak
köszönhetően mára mintegy 3000 tő
hérics van a település határában. Március végén (az elhúzódó télies időjárás
miatt ) hozzávetőleg 500 tő volgamenti
hérics virágzott, április első felében enFotó: Kecskeméti Erika
nél jóval több hérics pompázik majd teljes díszében, de nem az összes, hiszen
Az aprócska, élénksárga virágú növény természetvédelmi értéke tövenként
a fiatal héricsek az első időkben nem 250 ezer forint, a növény károsítása, vagy töves növény eltulajdonítása bűnvirágoznak.
cselekmény.

Nincs nagy baj – hátráltat az időjárás

A rendkívülinek mondható, télies
időjárás nem okozott nagy károkat
a mezőgazdaságban, de jelentősen
hátráltatja a munkálatokat. Így ös�szegezhető mindaz, amit a március
végén megkérdezett gazdáktól megtudtunk.
Az elmúlt hetek fagyos, csapadékos
időjárása miatt mintegy 2-3 hetes csúszásban vannak a gazdák, de a márciusi fagyok úgy tűnik, nem okoztak most
látható károkat. Egyes gyümölcsfák
esetében lehetnek veszteségek, mint a
sárgabarack, vagy a korai cseresznyék.
Hogy mekkora terméskieséssel kell számolniuk, csak hónapok múlva derül ki.
– Az őszi vetések jól teleltek, mind a
búza, mind a káposztarepce. A tavaszi
fejtrágyázást elvégeztük, de a tavaszi
talajmunkákat késlelteti ez az elhúzódó
tél – mondja Gelegonya József. – Szerencsénkre a belvíz még nem jelentkezett.
Egyelőre nincs nagy baj, de nagyon rá
kell kapcsolnunk, ha megjön a jó idő és
elkezdődhet a munka.
– A kukorica és a napraforgó szántás
elművelésével is kellett volna már végeznünk, aztán a műtrágyázás következik a talaj-előkészítésben, de egyelőre
csak esik – mondja Békési Ferenc. – A
vetés így kitolódhat április végére, május első hetére. A mi térségünkben ez
már biztos terméshátrányt jelent, mert a

meleg miatt a vegetációs idő lecsökken.
A terméskiesés mértékét még a további
hónapok időjárása is befolyásolja.
– A kora tavasziak vetése teljesen bizonytalanná vált, április első hetében
döntjük el, hogy egyáltalán vetünk-e idén
mákot, olajretket és vetőmagborsót. Ha
száradna a talaj, mi rajtkészek vagyunk –
hangsúlyozza Kelemen Mihály, a Csorvási
Gazdák Zrt. igazgatóságának elnöke. –
Szerencsénkre nincs belvíz, és felénk a
talajszerkezet olyan, hogy viszonylag
rövid idő alatt művelhetővé válik, ha rendeződnek az időjárási viszonyok. A csapadék sokat javított egyébként az őszi
vetések vízháztartásában, optimisták vagyunk, bízunk az egész éves egyenletes
csapadékeloszlásban is.
– A fagyok után, a korai cseresznyében vannak nyomokban problémák, de
nem látunk jelentős károkat a gyümölcsösben – nyilatkozza Pusztai József, a
Hunapfel ügyvezető igazgatója. – Néztük, hogy a nagyon korai virágzásúaknál, ahol már rügyfakadás van, ott van-e
valami probléma. Hát van. Tanulság,
hogy ezt a korai fajtát, amiből amúgy is
kevés van, nem fogjuk telepíteni. Ugyanakkor a virágzás is veszélyes időszak
április 20-a környékén. A fagyosszentek
után látjuk a valós képet.

„Áldott legyen minden időkben
a piros, fehér, zöld”

Március 15-e: példa előttünk

Én hiszem és vallom, hogy mi magyarok tudunk élni az igazi, a valós
értékek szerint. Hiszem és vallom,
hogy mi magyarok képesek vagyunk
a megújulásra, és a csodával határos
eredmények elérésére - emelte ki
Baráth Lajos polgármester március
15-én a katolikus Ó-temetőben.
Az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc emlékére rendezett városi
ünnepségen a helyi általános iskola diákjai énekelték a Himnuszt, ünnepi műsort
a Szendrey színitanoda diákjai adtak.
Baráth Lajos polgármester beszédében
felidézte a 170 évvel ezelőtti eseményeket. Mint fogalmazott, történelmünk egyik
legszebb és legkiemelkedőbb fejezete az
1848-as forradalom és szabadságharc.
- A polgári átalakulásért és az össznemzet megteremtéséért folytatott hősies küzdelem a mai napig példa kell
legyen mindannyiunk számára. Képesnek kell lennünk erőt és hitet meríteni a
forradalom és szabadságharc dicső emlékéből. Hőseink emlékének, önmagunknak, és a jövő magyarjainak mi tartozunk
azzal, hogy a mai körülmények között is
élni merünk, és okosan élünk a lehetőségekkel, amik segítenek fenntartani országunkban a szabadságot és a demokráciát - húzta alá Baráth Lajos.
Az ünnepi gondolatokat követően a
megemlékezés koszorúit helyezték el az
B. Imre Julianna 1848-as emlékmű talapzatánál.
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Tisztelt csorvási lakosok!
Április 8-án több mint nyolcmillió választópolgár szavazhat az országgyűlési képviselők választásán,
köztük mintegy négyezer csorvási.
Dönthetünk! Nem kevesebbről, mint
hogy kikre bízzuk hazánk irányítását, az ország és választókörzetünk
ügyeinek intézését a következő négy
esztendőben.
1990-ben volt az első szabad, többpárti országgyűlési választás, az azóta
eltelt 28 esztendőben újabb és újabb
nemzedékek tapasztalhatták meg a választás szabadságát, de egyben felelős-
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ségét is. Sorsdöntő volt 1990 tavasza,
s azóta Magyarország választójoggal
rendelkező polgárai immár nyolcadjára
határozhatnak arról, kiket bíznak meg
hazánk vezetésének felelősségteljes
feladatával.
Így tisztelettel kérem a szavazati
joggal rendelkező csorvási polgárokat,
különös tekintettel azokat az ifjakat,
akik 18. életévüket betöltve életükben
először szólhatnak bele Magyarország
sorsába, hogy tegyék meg! Tájékozódjanak a jelöltekről, a pártokról (erre a
Csorvási Híradó mostani kiadványa is
lehetőséget biztosít, hiszen három
olyan párt jelöltje mutatkozik be,
akik korábban lakossági fórumot
is tartottak városunkban), vitassák
meg
egymással
az információkat,
majd a szavazófülke magányában
éljenek a jog adta

lehetőséggel és voksoljanak legjobb
belátásuk szerint. Döntsék el, hogy
kit szeretnének az egyéni választókerületükben képviselőnek, a másik
íven leadott szavazatukkal pedig határozzanak arról, hogy melyik pártot
támogatják. Tegyék ezt a vonatkozó
jogszabályok tiszteletben tartásával, a
választás tisztaságának és méltóságának megőrzésével, élve a valódi döntés
28 évvel ezelőtt kivívott jogával.
Baráth Lajos polgármester

Nagy-Huszein Tibor:
Mindenki méltó otthonra leljen szülőföldjén

Békés megye 1-es számú választókerületében a Demokratikus Koalíció (DK) színeiben Nagy-Huszein
Tibor, a DK országos alelnöke, a párt
agrár- és vidékfejlesztési kabinetjének elnöként indul.
Célja: Békésben is olyan lehetőségek nyíljanak az emberek előtt, mint
az ország közepén, és méltó otthona
legyen mindenkinek, függetlenül attól, hol él.
Agrárközgazdász vagyok, 62 éves.
Kenyerem javát a mezőgazdaságban
ettem meg, a Pénzügyminisztérium
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari
Főosztályán kezdtem dolgozni, majd
közel két évig a bordányi szakszövetkezet főkönyvelője, hat évig elnöke
voltam. A rendszerváltás környékén
alapítója, főtitkára voltam az Agrárszövetségnek. Tíz évet dolgoztam a
bankvilágban, egyik szakmai vezetője
voltam a jelzálogbank hazai megteremtésének. Később az Agrárgazdasági Kutatóintézetben könyvet írtam
a szövetkezetek tulajdonviszonyairól.

Utóbbi tíz évben hazatértem szülőfalumba és saját cégünkben vetőmagtermesztést szervezek, virágot és zöldséget termesztünk – vázolja szakmai
életútját Nagy-Huszein Tibor.
Alföldi parasztcsaládban születtem,
tanyán nőttem fel, Szegeden érettségiztem, Budapesten jártam közgazdasági egyetemre. Már gimnazistaként
is felszólaltam a vidéken élők sorsával
foglalkozó tanácskozásokon, egyetemistaként több diákköri dolgozatot
írtam az alföldi parasztéletről. Mindig
azért dolgoztam, hogy a vidéken élők
is teljes jogú polgárai lehessenek az
országnak.
Húsz év után akkor léptem ismét a
politika színpadára, amikor azt éreztem, hogy elárulták a fiatal magyar demokráciát, amikor azt láttam, hogy a
nép bizalmával aljas módon visszaélő
szűk csoport sajátítja ki az ország vagyonát, s megint hátrányba kerülnek
azok, akik vidéken élnek.
Azért dolgozom a DK alelnökeként,
és majd országgyűlési képviselőként

is, hogy mindenki méltó otthonra leljen szülőföldjén, akkor is, ha a fővárostól távol él. Az a célom, hogy Békésben
is olyan lehetőségek nyíljanak az emberek előtt, mint az ország közepén,
legyenek jó útjaink, jó kórházunk, tanulhassanak a legjobb iskolákban az
itt született gyerekek is – hangsúlyozta a DK jelöltje.
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Herczeg Tamás:
Számomra Békés megye a világ közepe
Dr. Bitay Márton Örs, az állami
földprogramért felelős államtitkár,
Herczeg Tamás a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselőjelöltje, békéscsabai
szociális tanácsnok és Hanó Miklós
békéscsabai alpolgármester volt a
vendége annak a rendezvénynek,
amelyet Baráth Lajos, Csorvás polgármestere nyitott meg házigazdaként.
Baráth Lajos polgármester köszöntőjét követően dr. Bitay Márton Örs bevezetőjében elmondta, a kampányidőszak
természetes velejárója a képviselőjelölt
melletti korteskedés. Ezekben a hetekben sokan, sok mindenről beszélnek,
de talán a legfontosabb kérdést eddig
senki nem tette fel: miért akar a FideszKDNP kormányozni, miért akar Herczeg
Tamás képviselő lenni? Erre – jelentette ki – határozott és világos a válaszuk:
nekünk Magyarország az első! Az államtitkár kitért rá, akik a bevándorlás
kérdését elbagatelizálják, azok nem értik, vagy nem akarják érteni a helyzet

súlyosságát. A NATO becslései szerint
2020-ig 60 millió bevándorló indul útnak. Ez az elképesztő emberáradat pedig megállíthatatlan lesz, ha most nem
tudjuk megfékezni a folyamatot.
Herczeg Tamás, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselőjelöltje úgy fogalmazott, számára Békés megye, Békéscsaba a világ közepe! A Békés megyei
1. számú országgyűlési választókerület
Békéscsaba központú, de mind a tíz település egyaránt fontos. Az erős megyéhez erős megyeszékhelyre és virágzó
városkörnyékre van szükség.
Az előadást követően a csorvásiak
több kérdést tettek fel, amelyek érintették a családtámogatási rendszert, fűtéstámogatást, útfejlesztéseket, mezőgazdaságot, feldolgozóipart. A családtámogatási rendszerrel kapcsolatban elhangzott, a családi adókedvezmény, az ingyenes gyermekétkeztetés, az ingyenes
tankönyv, ingyenes felsőfokú felvételi és
a további juttatások olyan mértékű támogatást jelentenek, amelyre korábban

nem volt példa. Az egyszeri fűtéstámogatás sok olyan családot érint, akik fával,
szénnel tüzelnek. Számukra a kormány
a szociális tűzifa keretének 3 milliárdról 4 milliárdra emelésével segít, és látva, hogy ez sokak problémája, Herczeg
Tamás is kezdeményezett egyeztetést
arról, hogy ők is megkaphassák az egyszeri 12 ezer forintos juttatást.

lönbség a férfiak és a nők között, ugyanazért a munkáért a nők kevesebb munkabért kapnak. Szociális területen is sok
a tennivaló, egyrészt a bérek, másrészt
a szolgáltatások tekintetében. Hatalmas
különbségek vannak a nyugdíjak között,
amit differenciált nyugdíjemeléssel lehetne kiegyenlíteni – hangsúlyozta a
Jobbik jelöltje.
Magyar Zoltán az agrárium helyzetéről szóló előadásában kiemelte, hogy
az utóbbi években a gyakorlatilag csak
a Fideszhez köthető politikusok és
vállalkozók szerezhettek földeket, a
kormány egyértelműen a mezőgazdasági oligarchák, zöldbárók mellé állt. A
Jobbik ezzel szemben felülvizsgálná a
földbérleti szerződéseket és támogatásokat, és a családi gazdaságok, középbirtokok támogatásában látja a megoldást. Az egykori fejlett élelmiszeripart
térségünkben is felélesztenék úgy, hogy
az európai uniós támogatásokat nem a
multinacionális cégeknek és a Fideszközeli haveri körnek adnák, hanem a

valódi termelő munkát végző, értéket és
egészséges élelmiszereket termelő és
elállító helyi vállalkozásoknak. A Jobbik
megálljt parancsol a GMO-nak is.
A tartalmas fórum végén a feltett
kérdésekre válaszoltak a jobbikos politikusok.

Kocziha Tünde:
A családok érdekében

Március 9-én tartott lakossági fórumot Kocziha Tünde, a Jobbik országgyűlési képviselőjelöltje, és Magyar
Zoltán országgyűlési képviselő, a
Jobbik mezőgazdasági szakpolitikusa városunkban.
Kocziha Tünde elmondta, hogy tősgyökeres békéscsabai, kétgyermekes
anya, pedagógus végzettsége van, 10
éve tagja a Jobbiknak, és 8 éve önkormányzati képviselőként dolgozik a megyeszékhely közgyűlésében. Nagyon
fontosnak tartja, hogy több nő legyen a
közéletben, mert jelenleg nagyon kevés
női politikus van Magyarországon, az
európai országok között ezen a téren is
az utolsók között vagyunk. A családok,
gyermekek, idősek érdekeit kívánja kiemelten képviselni az Országgyűlésben,
mert mint elmondta, a jelenlegi kormány családtámogatási rendszerében
nem kapnak kellő figyelmet az egy-, kétgyermekes családok, és a gyermeküket
egyedül nevelő szülők. Nagy a bérkü-
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Huszonöt éve töretlenül – Jubiláló művészeti oktatás
Negyed évszázad – ennyi idő alatt
generációk tanulhattak a csorvási
(először zene-, majd) művészeti iskolában, s válhattak ezáltal gazdagabb
lelkű, a világ szépségeire nyitottabb
emberré.
A Csorvási Alapfokú Művészeti Iskola városunk kulturális életében
meghatározó intézmény, ahogyan
meghatározó személyiség vezetője
is: Debreczeni István 1992 szeptembere óta áll az iskola élén és irányítja
a csorvási gyermekek művészeti oktatását.
1992. szeptemberében indult el a művészeti iskola az Orosházi Liszt Ferenc
Zeneiskola kihelyezett tagozataként,
akkor még “csak” zenei tanszakkal és
mintegy 50-60 tanulóval. Az azóta eltelt
immár 26 év alatt sok változás történt,
így például 1993-ban a tagintézményből önálló művészeti iskola lett. Három
évvel később a zenei tanszak mellett
elindult a népzenei tanszak, valamint a
néptánc, ez utóbbi azonban rövid életűnek bizonyult.

1997-től tehát már alapfokú művészeti iskoláról beszélünk: zenét, táncot,
népzenét és képzőművészetet tanulhattak az arra vállalkozók.
A legnépszerűbb a kezdetek óta zene,
s ez nem véletlen: a zenekarra épült a
művészeti oktatás, ám a fúvós hangszer
mellett gitárral, hegedűvel, citerával és
zongorával is megismerkedhetnek a tanulni vágyók. Kicsit kevesebben, de szép
számban táncot tanulnak (ami 2006-tól
törvényi változás miatt az alapítványon
keresztül elérhető szak az iskolában),
erre a magyarázat a Szalai Erzsébet vezette mazsorett csoport. S végül a képzőművészet (festészet, rajz és kerámia).
Három telephelyen (Csorvás, Telekgerendás és Gerendás) több mint 140en tanulnak, s tudásukról minden év
decemberében önálló koncerten adnak
számot, tavasszal pedig a legtehetségesebb diákok mutatkoznak be a közönség
előtt, egykori diákok fellépésével emelve, a családias rendezvény fényét.
Az iskolában folyó szakmai munkát
a diákok által nyert díjak sora igazolja,

Legszebb kertek

folyamatosan jelen vannak a környékbeli szakmai megmérettetésen és sosem jönnek haza üres kézzel, legutóbb a
Pusztaföldváron rendezett népdaléneklő versenyen értek el többen is dobogós
eredményt.
Hogy művészetet tanulni megéri, nem
kérdés: fejleszti a gyermek kreativitását, az önkifejezést, és erősíti közösséghez való tartozás élményét, fegyelemre
tanít és arra, a szorgos munka eredményre vezet – mutat rá Debreczeni
István. Tapasztalat, ahogyan megkezdi
művészeti tanulmányait egy fiatal, úgy
javul szinte azonnal tanulmányi eredménye, és önmagába vetett hite is. Nem
kevesebb, mint ennyi történik a Rákóczi
utcai iskola épületében immár 26 éve:
önmagukat jobban ismerő, a szépre nyitott, kreatívabb emberek formálódnak
tanáraik keze alatt, egy olyan ember
vezetése mellett, aki az iskolát ismeri és
a magáénak érzi, mi pedig csak remélhetjük, ez így lesz a következő évtizedekben is.

Idén is csatlakozott városunk az „A legszebb konyhakertek – Magyarország legszebb konyhakertjei” programhoz.
Tavaly 366 település több mint 16 ezer kertművelője vett részt a programban. Csorváson az elmúlt években összesen
44 kerttel neveztek be a helyi lakosok és 2 országos díjas kertművelővel is büszkélkedhetünk.
A program célja, hogy a kertművelők munkája a versenynek köszönhetően kapjon kellő elismerést, és példájuk
nyomán minél többen műveljenek konyhakertet, hiszen így az évszázadok során összegyűlt tudás, tapasztalat tovább öröklődhet a generációk között. Hamarosan közzéteszi a város a 2018. évi felhívást, jelentkezési lapot és egyéb
tudnivalókat.
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Csorvásról indult

Beszélgetésben van otthon: Miklya Zsolt
Sorozatot indítunk a Csorvási Híradóban. A város szülöttei közül mutatunk be olyanokat, akik szakmai
eredményeik, emberi portréjuk miatt
érdemesek a figyelemre. Olvasóink
elsőként Miklya Zsolt portréját ismerhetik meg, aki januárban volt vendége az iskola évfordulós ünnepségének. Az egykori diák és pedagógus ma
költő, író és könyvszerkesztő. Néhány
perces „villámfelelésre” vállalkozott
az ünnepi műsor keretében.
1960-ban született, pedagóguscsaládban. Tanítóként tért vissza feleségével,
Miklya-Luzsányi Mónikával. Tíz évig
tanítottak kisiskolásokat Ecsegfalván,
Dévaványán, majd Csorváson.
– Pedagógiánkat kezdettől alkotókedv,
személyesség és komplexitásigény jellemezte – vallja. – Első írásaink pedagógiai
segédanyagok voltak, melyeket a konkrét gyermekmunka inspirált. Hitoktatói
anyagokat is szerkesztettünk, ezek révén
lettem a kiskunfélegyházi Parakletos
Könyvesház felelős szerkesztője, mely
protestáns hátterű könyvterjesztő és -kiadó szolgálat. A tanítói mellé a hitoktatói
diplomát is megszereztem a KRE Nagykőrösi Tanítóképző Főiskoláján 1998ban, majd 2014-15-ben a KRE gyermekés ifjúsági irpdalmi szakember képzését
végeztem el. Időközben öt gyermekünk
született, és a nagycsalád örömei és

gondjai mellett egyre inkább az alkotómunkának szenteltük életünket. Mónika
és Anna lányunk elismert író, családunk
egyfajta alkotói műhely, amibe a gyerekek is bekapcsolódnak, immár a „legkisebb” Csanád is, aki szintén publikál.
Gyerekek számára a pedagógiai anyagokon és játékokon kívül eddig öt önálló
verskötete és egy mesekötete látott napvilágot. Versei 2001-től jelennek meg irodalmi folyóiratokban és antológiákban.
2007-ben Quasimodo-emlékdíjat kapott.
2014-ben NKA alkotói ösztöndíjjal fejezte be Létben oldódó c. szonettregényét.
Díjazott dalszövegei vannak. Eszter lányával közösen versfordításai jelentek
meg.
Néhány kérdés a villámfelelésből:
– Mit tanult meg és mit szeretett volna
megtanítani az iskolában?
– Tanulni nem az életért tanulunk, hanem maga a tanulás az élet. A létfolyamat
folyamatos tanulás, olyan közös élményt
jelent, ami több az osztályozható, statisztikai adatokkal mérhetőnél.
– Tanárként milyen érzésekkel írt be
rossz jegyet a diákoknak?
– Én a jó jegyet is rossz érzéssel írtam be, mert számomra frusztráció
volt minden osztályozás. Szerintem a
gyerekek számára a teljesítménykényszer olyan fölösleges mankóvá válhat,
amihez túlságosan hozzá lehet szokni,

Fotó: Miklya Attila
szinte össze lehet vele nőni.
– Mit mondott, amikor a gyerekei gyengébb osztályzatot vittek haza?
– A harmadik gyerekig próbáltam szigorú lenni, ott szoktam le róla. A negyediknél már nem a jegyekre figyeltünk, és
ettől megváltozott a családi légkör. Attól,
hogy sokkal inkább beszélgető, megértő, elfogadó apa igyekeztem lenni. Az a
legfontosabb, hogy mindig maradjunk
beszélgetésben.
– Hogy találja meg a fogást a sokféle kis
emberhez?
– A fogás az a játék. Minden helyzetben
meg lehet találni a játékos elemet, és ez
föloldja a feszültséget, megadja a megoldásokat, amire az ember nem is gondol,
ha szigorúan tervez.
B. Imre Julianna

Népzenei fesztivál – ez volt a huszonkettedik

Határon innen és határon túlról is érkeztek a
népzene kedvelői, művelői Csorvásra - az idei
volt a 22. Nemzetközi Népzenei Fesztivál. A március 24-ei
rendezvényt ezúttal is a neves zeneszerző, népzenekutató Bartók Béla születésének évfordulójához igazították, a
helyszín pedig a nevét viselő művelődési ház volt. A fesztivál méltó lezárása volt a tavaly meghirdetett „Csorvás
az időben – Emlékezés és közösségépítés” címmel meghirdetett Városi Emlékévnek.
Megújult színpadi arculattal várta a fesztiválon fellépő
17 fellépő a Nefelejcs Népdalkör, ezen eseménnyel viszonozva a csoportok korábbi meghívásait. A műsor Baráth
Lajos polgármester megnyitójával kezdődött, aki méltatta a
rendezényt, mely kiemelkedik a település tavaszi eseményei
közül. Majd Kukla Zoltán magas színvonalú konferálása mellett a következő csoportok léptek fel: Csanádapácai Dalkör,
Telekgerendási Borouka Pávakör, Pusztaföldvári Búzavirág
Népdalkör, Szabadkígyósi Kígyós citerazenekar, Balla Tibor
tekerő Kunszentmárton, Kondorosi Rózsa Pávakör, Csorvási
Csillag citerazenekar, Hódmezővásárhelyi Belvárosi Népdalkör,
Pusztaföldvári Földvár citerazenekar, Kétsopronyi Kerek-

Perec gyermek citerazenekar, Kisiratosi Kikelet gyermek
citerazenekar, Mezőberényi Berény Népdalkör, Eperjesi
Kéknefelejcs Népdalkör, Kisiratosi Rónasági citerazenekar,
Nagyiratosi Forrai Asszonykórus, Kétsopronyi Horenka Szlovák
Hagyományörző Népdalkör, Nagyszénási Kurticsi citerazenekar, és a házigazda Nefelejcs Népdalkör Csorvásról.
A műsor végén oklevekkel, valamint a Csorvást ismertető
díszkiadvánnyal köszönték meg valamennyi fellépő részvételét, ezután finom ebéd, felhőtlen szórakozás következett.
Magas színvonalú népzenei találkozónak lehettünk részesei, minden csoport felkészülten, lelkesen mutatkozott be, és
vitte tovább az 1996-ban megindított népzenei folyamatot,
mely időszak alatt több generáció, számos hazai, és külföldi
csoport adhatott számot népzenei tudásáról.
Köszönet a támogatóknak: Csorvás Város Önkormányzata, Csorvási Gazdák Zrt., Csorvási Szolgáltató Nonprofit Kft.,
művelődési ház, Pintér János vállalkozó Gerendás, Kovács R.
Györgyné vállalkozó, Kukla Zoltán, COOP áruház, valamint a
Nefelejcs Népzenei Klub tagjai.
Juhász Kálmán művészeti vezető
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Sikeres jótékonysági bál időseinkért

Teréz anya úgy gondolta: „A szeretet soha sem leereszkedő, a jótékonyság
pedig nem szánalom, hanem szeretet. A
jótékonyság és a szeretet egy tőről fakad,
hiszen a jótettel egyben szeretetet is adsz;
ne csak pénzt adj tehát, hanem nyújtsd
oda kezed.”
Az idei évben is nagy izgalommal, nagy
kedvvel és sok munkával készülődtünk, a
március 3-án hatodik alkalommal megrendezett jótékonysági bálra a tornacsarnokban. Jó választásnak bizonyult a
helyszín, hiszen 300 főre terítettek meg
a dolgozók és mindenki kényelmesen
helyet tudott foglalni. Igyekeztünk megteremteni a körülményeket, a hangulatot,
hogy mindenki jól érezhesse magát. Az
idei bál különleges volt abból a szempontból, hogy egyik záró programja a Csorvás
az időben rendezvénysorozatnak. 2017.
áprilisában indult útjára a Csorvás Város
Önkormányzata által meghirdetett emlékév, amely az emlékezésre és a közösségépítésre helyezte a hangsúlyt.

Csorváson 1968-ban, 50 éve indult
útjára hivatalos formában a szociális
gondoskodás, azóta folyamatosan gondoskodunk az idősekről és más arra rászorulókról. Az ellátások az évek során folyamatosan fejlődtek, átalakultak mindig
megfelelve a jogszabályi előírásoknak. Jelenleg az intézmény alapszolgáltatásokat,
étkeztetést, házi segítségnyújtást, nappali
ellátást biztosít. Csorvás önkormányzata
mindig is fontosnak érezte, hogy szakosított szociális intézmény is működjön a
településen, ezért működteti az idősek
otthonát, jelenleg 74 férőhellyel.
A jótékonysági bál régi és új vendégeit az intézményvezető köszöntötte.
Majd a Csorvás Város Fúvószenekara és
Majorette Csoportja, Szalai Erzsébet és
Debreczeni István vezetésével folytatta
azt a hangulatteremtést amit elkezdett a
vendégek érkezése alatt, majd a Hunyai
Idősek Klubja szórakoztatta a vendégeket, vidám népi komédiát adtak elő, ezután a lakók és dolgozók közös műsora

következett, a Folk&Roll együttes tánccsapata fokozta a hangulatot, a hagyományos néptáncokat keltik életre a színházi
világ keretein belül, zárásként a dolgozók
tánca következett. Az est további részében a hangulatról Lasli Attila és zenekara
gondoskodott.
Köszönjük a Békéscsabai Tankerületi
Központ vezetőjének Bánki Andrásnak,
hogy a tornacsarnokban ünnepelhettünk,
a Samu László által irányított közfoglalkoztatottaknak, hogy a helyszínre szállították a berendezési tárgyakat, Kovács R,
Györgyné Gabikának és párjának Forgó
Lajosnak, hogy ízlésesen feldíszítették a
termet, a Csorvási Szolgáltató Nonprofit
Kft dolgozóinak, hogy elkészítették a vacsorát és biztosították a büfét, a Csorvás
Város Fúvószenekarának és Majorette
Csoportjának, Szalai Erzsébetnek és
Debreczeni Istvánnak a hangulatteremtő
műsort, Pityuk Jánosnak a süteményeket,
a hangtechnikusoknak, hogy megfelelő
minőségben élvezhettük a műsort. Külön
köszönöm a dolgozók odaadó munkáját,
és azt, hogy rengeteg házilag sütött süteményt hoztak.
A bál bevétele tisztán 546 ezer forint
lett, amelyből a Kossuth utcára néző épületünket szeretnénk felújítani. Köszönjük
ezt a segítőkész embereknek, azoknak,
akik megvásárolták a vacsorajegyeket
és támogató jegyeket, tombola tárgyakat ajánlottak fel, adományokat adtak, a
munkájukkal segítettek, köszönjük a fellépőknek, akik jótékonyságból tették ezt,
valamint a lakóknak, hozzátartozóiknak,
vállalkozóknak, intézményeknek, üzleteknek, az intézmény dolgozóinak és családtagjainknak. Jövőre újra várjuk Önöket.
Maczák Istvánné intézményvezető

Galamb és Kisállattenyésztők Csorvási Egyesülete taglétszámunk szinte megduplázódott, s mára már a sport-

Nyolc éve indultak el

Nyolc évvel ezelőtt egy szeptemberi délutánon a közösségi ház aulájában összejött néhány ember. Beszélgetésüknek volt egy célja: létre akartak hozni egy olyan kis
csapatot, amely összefogja a helyi kisállat tenyésztőket.
2009. szeptember 24-én 12 fővel megalakult a Galamb
és Kisállattenyésztők Csorvási Egyesülete. A semmiből
létrejött kis társaság nagy elszántsággal kezdett neki az
egyesületi munkának és a tenyésztésnek.
Első kiállításunkat kölcsön kért ketrecekkel és tartozékokkal csináltuk (köszönjük az Orosházi és Szabadkígyósi
Egyesületek önzetlen segítségét). Sikerült is megtöltenünk a
sportcsarnokunk felét. Kiállításunk bemutató jellegű volt, hiszen még kerestük az utat, több galambunkon még szövetségi gyűrű sem volt. A többi egyesület által nevezett galambok
emelték a bemutatónkat kiállítássá. Az azóta eltelt időben a

csarnok is megtelik kiállítások alkalmával. A sok erőfeszítés
és munka eredménye, hogy egyesületünk már rendelkezik
ketrecparkkal, és a tenyésztői munka elismerése, hogy galambjaink és a díszbaromfik más kiállításokon is igen szép
sikereket érnek el. Több kiváló és kiállítás győztes egyeddel
büszkélkedhetünk. A majálison és a fogathajtás alkalmával
a piactéren rendszeresen bemutatókat tartunk, és ha az állategészségügyi helyzet megengedi a novemberi kiállítás is
évenként ismétlődik. A rendezvényeken sok látogató megfordul, s bízunk benne, hogy a látogatóból egyszer csak egyesületi tag lesz, szívesen segítünk bárkinek , aki szeretne közénk tartozni és kisállatot tenyészteni. Szaktanácsadással és
galambok ajándékozásával próbáljuk megismertetni e szép
hobbit. Várjuk az érdeklődők jelentkezését, és bízunk benne
, hogy a következő kiállításon már a kiállítók között olvashatjuk a nevét!
Seres Tibor egyesületi titkár
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Ezüst minősítés a
csorvási táncosoknak

Az Orosházi Tavaszi Művészeti
Fesztivál keretében szervezett Táncművészeti Minősítő Versenyen a GM
Tánciskola csorvási táncklubjának
tagjai is megmutatták tudásukat
március 24-én. A bécsi keringő formáció ezüst minősítést érdemelt a
rangos megmérettetésen.
Csorváson mintegy 3 éve folyamatosan működik a táncklub, melyben jelenleg 11 felnőtt pár táncol, a huszonévestől a nyugdíjas korosztályig. A hátteret
a GM Tánciskola adja, ami békéscsabai
székhellyel a megye hét településén tart
tanfolyamokat.
– Csorváson az elmúlt évben az egyéni táncok mellett egy bécsi keringő formációt is tanultunk, mellyel léptünk
már fel Békéscsabán a GM Tánciskola
Gálaműsorában. Március végén pedig
Orosházán táncoltuk el a koreográfiát,
hat táncospárral. A Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola és a Muzsikáló
Gyermekekért Alapítvány által szervezett fesztivál Táncművészeti Minősítő
Versenyét három művészeti ágban hirdették meg: három országból 500-nál

Harminc zsákkal gyűlt össze

is több versenyző indult mazsorett,
moderntánc és társastánc produkciókkal. Az igen magas művészi színvonalú
vetélkedésben a Kiss from a Rose című
koreográfiánk ezüst minősítést érdemelt – mondta el Gulyás Miklós táncpedagógus.
Táncosok: Béresné Sarkadi Ildikó
és Béres József, Szél Kálmánné és Szél
Kálmán, Vereskáné Salla Valéria és
Vereska Pál, Kovács R. Györgyné és
Forgó Lajos, Lengyel Margit és Lakatos
Attila, Kissné Sajti Hajnalka és Szeles
Tibor.
A zsűri sok szempontot értékel. Így
például a zenei, ritmikai pontosságot,

a zene kifejezését a koreográfiával, de a
táncosok egyéni teljesítményét, az összhangot és a kosztümöt is figyelembe
veszik. Nem könnyű tehát kivívni az elismerést, főként, hogy a legtöbben nem
rendelkeznek gyerekkori versenytáncos múlttal, felnőttként léptek először a
táncparkettre.
A csorvási tánccsoport méltán lehet
büszke az ezüst minősítésre, azon dolgoznak, hogy a következő fesztiválon
arany minősítést szerezzenek. Legközelebb áprilisban, a tánc világnapján rendezett békéscsabai fesztiválon lépnek
fel táncosaink.

is csatlakoztak, akik éppen akkor a holtágnál horgásztak, s látták a csorvásiak
megmozdulását. A munkában megéhezetteket a Makainé László Ágnes és
László József által készített, mintegy 60
liter babgulyás várta, majd horgászatra
is jutott egy kis idő, sok ponty és keszeg
akadt a horogra. Az is eldőlt: a hagyomány jövőre folytatódik, hogy tiszta és
rendezett partszakaszok fogadjanak
minden horgászt és természetjárót.

Közel 20 esztendeje már, hogy minden év
márciusábanegynapotarraszánaCsorvási
Horgász Egyesület, hogy szemetet szedve
kitakarítsa a Békésszentandrási-siratót.
Ez idén sem volt másként: március 15-én
kicsik és nagyok, szám szerint 51-en fogták meg a szemetes zsákokat, s amit mások a földre dobtak, azt ők összeszedték
a holtág gát felőli oldalán. Harminc zsák
szemét gyűlt össze, s vált ezáltal tisztábbá
a környezet.

Szemetet szedtek horgászaink
Bár az időjárás alapján a legtöbbünk
joggal kételkedhetett abban, lesz-e valaha tavasz, ám horgászaink nem az időjárással foglalkoztak, hanem tervükkel,
miszerint az elmúlt évekhez hasonlóan
idén is tavaszi nagytakarítással indítják
a szezont.
Közel 20 esztendeje már, hogy minden év márciusában egy napot arra
szán a Csorvási Horgász Egyesület,
hogy szemetet szedve kitakarítsa a
Békésszentandrási-siratót. Ez idén sem
volt másként: március 15-én kicsik és
nagyok, szám szerint 51-en fogták meg a
szemetes zsákokat, s amit mások a földre
dobtak, azt ők összeszedték, idén először
a holtág gát felőli oldalán is - tudtuk meg
Zsiga Iván egyesületi elnöktől. Harminc
zsák szemetet szedtek össze a csorvási
horgászok, a zsákokat a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége (KHESZ)
halőri csoportvezetője, Gyulai Mihály
biztosította, megköszönve az egyesület
munkáját. A munkához egyébként azok
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Békéscsabai Járási Hivatal ügyfélfogadási ideje
Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

8.00-12.00

8.00-12.00

8.00-12.00

8.00-12.00

8.00-10.00

8.00-15.00

8.00-12.00

12.00-15.00

8.00-12.00

8.00-12.00

8.00-12.00
12.30-16.00

8.00-12.00
12.30-16.00

8.00-12.00
12.30-16.00

8.00-12.00
12.30-16.00

8.00-12.00

8.00-12.00
12.30-16.00

8.00-12.00
12.30-16.00

8.00-12.00
12.30-16.00

8.00-12.00
12.30-16.00

8.00-12.00

8.00-11.00
13.00-15.00

8.00-11.00
13.00-15.00

8.00-11.00
13.00-15.00

8.00-11.00
13.00-15.00

8.00-11.00

8.00-12.00
13.00-15.00

8.00-12.00
13.00-15.00

8.00-12.00
13.00-15.00

8.00-12.00

8.00-12.00

Lakástámogatási ügyek, 5600 Békéscsaba, Luther u. 3. 8.00-17.00

8.00-13.00

8.00-13.00

8.00-13.00

8.00-12.00

5600 Békéscsaba, Luther u. 3.
Egészségbiz. ügyfélsz.iroda, 5700 Gyula, Kossuth u. 2.

8.00-17.00
8.00-17.00

8.00-13.00
8.00-13.00

8.00-13.00
8.00-13.00

8.00-13.00
8.00-13.00

8.00-12.00
8.00-12.00

5600 Békéscsaba, Luther u. 3.

8.00-17.00

8.00-13.00

8.00-13.00

8.00-13.00

8.00-12.00

5600 Békéscsaba, Munkácsy u. 4.
Foglalkoztatási rehabilitációs ügyintézés
5600 Békéscsaba, Munkácsy u. 4.

8.00-16.00
8.00-16.00

-

8.00-13.00
8.00-13.00

8.00-13.00
8.00-13.00

8.00-12.00
8.00-12.00

5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17.

7.00-17.00

8.00-18.00

8.00-18.00

8.00-18.00

8.00-18.00

8.30-12.00
13.00-16.00

-

8.30-12.00
8.00-12.00

Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya (66/441-811)

5600 Békéscsaba, Szerdahelyi u. 2.

Agrárügyi Főosztály Földhivatali Osztálya

5600 Békéscsaba, Szent István tér 18.

(66/528-130)

Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztálya

5600 Békéscsaba, Szabolcs u. 34.

(66/441-811)

Agrárügyi Főosztály Növény-és Talajvédelmi Osztálya (66/529-270)

5600 Békéscsaba, Szerdahelyi u. 2.

Agrárügyi Főosztály Vetőmag-és Szaporítóanyag-felügyeleti Osztálya (66/520-450)

5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 4.

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Családtámogatási Osztálya (66/524-100)

Családtámogatási ügyek
5600 Békéscsaba, Szabadság tér 7-9.

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Családtámogatási Osztálya (66/444-522)

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Egészségbiztosítási Osztálya (66/444-522)

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Adategyeztetési és Nyugdíjbiztosítási Osztálya (66/519-123)
Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztálya (66/795-010)

Kormányablak Főosztály (66/528-320)

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (66/362-944)

5700 Gyula, Megyeház u. 5-7.
8.30-12.00
			

Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztálya (66/549-343)

Járművezető vizsgáztatási és utánképzési szakterület 8.00-12.00
5600 Békéscsaba, Szarvasi út 107. 		
Útügyi szakterület, 5600 Békéscs., Szarvasi út 107.
8.00-12.00
13.00-15.00

8.00-12.00
13.00-15.00
8.00-12.00
13.00-15.00

8.00-12.00
13.00-15.00
8.00-12.00
13.00-15.00

8.00-12.00
13.00-15.00
8.00-12.00
13.00-15.00

Általános ügyfélfogadás 5600 Békéscs., Szarvasi út 107. 8.00-12.00
13.00-15.00
Műszaki vizsgáztatás 5600 Békéscs., Szarvasi út 107. 7.00-15.00

8.00-12.00
13.00-15.00
7.00-15.00

8.00-12.00
13.00-15.00
7.00-15.00

7.00-15.00

8.00-12.00
8.00-12.00
7.00-12.00

5600 Békéscsaba, József Attila u. 2-4.

8.00-12.00

-

8.00-12.00

-

8.00-12.00

5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6.

8.00-17.00

8.00-12.00

8.00-16.00

8.00-12.00

8.00-12.00

5600 Békéscsaba, József Attila u. 2-4.

8.00-12.00
13.00-15.00

8.00-12.00
13.00-15.00

8.00-12.00
13.00-15.00

8.00-12.00
13.00-15.00

8.00-12.00

8.00-12.00

8.00-12.00

8.00-12.00

13.00-16.00

-

7.30-12.00

8.00-12.00

8.00-12.00

Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Közlekedési Osztálya (66/549-329)

8.00-12.00

Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztálya (66/546-150)
Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Foglalkoztatási Osztálya (66/445-269)

Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Munkavédelmi és Munkaügyi Osztálya (66/529-440)
Hatósági Főosztály Hatósági Osztálya (66/528-320)

Szociális és egyéb hatósági ügyek
8.00-12.00
8.00-12.00
5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17.
12.30-17.00
Csorvási Kirendeltség 5920 Csorvás, Rákóczi út 17. 7.30-12.00
7.30-11.00
12.30-16.00		

Hatósági Főosztály Gyámügyi és Igazságügyi Osztálya (66/528-320)

5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17.

8.00-12.00
8.00-12.00
8.00-12.00
12.30-17.00
Csorvási Kirendeltség 5920 Csorvás, Rákóczi út 17. 9.00-13.00
Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya (66/795-631)
5600 Békéscsaba, József Attila utca 2-4.
8.30-12.00
8.30-12.00
12.30-17.00
-		

-

-

-

8.30-12.00

5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17.

8.00-12.00

8.00-12.00

Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztálya (66/528-320)

8.00-12.00
12.30-17.00

8.00-12.00

8.00-12.00
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Csoda történt – P. Mobil Csorváson
Az április 30-ai fáklyás
programja a következőképpen alakul: 18 órakor gitárkiállítás nyílik a művelődési ház galériájában, Csarejs
János jóvoltából. Majd egy
rövid koncert erejéig összeáll a régi HELP együttes. A
fáklyás felvonulás a postától indul Csorvás Város Fúvószenekara és Majorette
Csoportja vezetésével. Majd
21 órai kezdettel P. Mobil koncert a művelődési ház mellett
felállított színpadon, a kiváló együttes Csoda történt (2017)
c. lemezüket mutatja be nálunk.

További programok

- Április 16-a 10 óra gyermek színház: Hupikék Törpikék,
jegyár 500 Ft/fő; 19 óra felnőtt színház: Édes alkony (zenés vígjáték). A budapesti Pódium színház előadásában,
Harsányi Gábor főszereplésével. Jegyár: 1.800 Ft/fő.
A jegyek április 4-től elővételben megvásárolhatók a művelődési házban.

- Május elsején retró majális a piactéren 10 órai kezdéssel.
Ebéd: gulyásleves 400 Ft/adag
Bővebb információ az aktuális plakátokon vagy Neller
Tiborné 30/858-3852.

Az óvoda jótékonysági báljára vacsorajegyek, valamint
támogató jegyek már kaphatók az intézmény csoportjaiban.

Rádióamatőrök
találkozója

Immár 24. alkalommal tartottuk meg
az amatőr rádiósok találkozóját városunkban, melyen kb. 150 fő vett részt,
nemcsak a környékről, de még Romániából is. Minden év tavaszán a csorvási
találkozó az első, amit nagy érdeklődéssel várnak e sport szerelmesei. Ezt
a rendezvényt követi a hódmezővásárhelyi, makói, szarvasi, sőt határon túli
(Arad, Pécska stb.) találkozók.
Kitűnő lehetőség egy-egy ilyen alkalom a baráti beszélgetésekre, személyes találkozásra olyanok részéről, akik
többnyire rádión keresztül ismerkednek
meg és alakítanak ki sporttársi kapcsolatot. Ilyenkor mindenkinek lehetősége
nyílik a saját technikájának bemutatására, sajátkezűleg készített különböző
szerkezeteik közkinccsé tételére, esetleg csereberére.
Köszönet illeti a művelődési ház és a
település vezetését, amiért a művelődési ház nagytermét minden évben térítésmentesen rendelkezésünkre bocsátja.
Szente Károly

Ismét indul

INGYENES
számítógép-kezelői tanfolyam a
GINOP 612 program
keretében a csorvási iskolában
A jelentkezés feltételei:

16-65 éves kor
egy iskolának sem lehet tanulója
vagy halllgatója a jelentkező

Érdeklődni, jelentkezni az alábbi
telefonszámon lehet:

+36 30 259 4018

Április 16-án ötödik alkalommal indul útjára a Megye Futás,
melynek idén is aktív szereplője
lesz a Csorvás apraja-nagyja: egyrészt, hogy fogadják Tóth László
Futónagykövetet, az esemény főszervezőjét és – várhatóan népes
– kíséretét, másrészt pedig hogy
együtt fussanak velük legalább a
városhatárig.
A kezdeményezés célja a mozgás, a futás, az egészséges életmód népszerűsítése. Az esemény
Békés megye 60 települését érinti, 13 nap alatt, 634 kilométert
megtéve.
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Végre – megjöttek a gólyák

Sok ezer kilométert vonultak, és bizonyára kimerülve, de az elmúlt hetekben sorra érkeztek meg hazánkba a gólyák afrikai pihenőhelyükről.
Március 26-án végre a csorvásiak is
örülhettek: elfoglalta Kossuth utcai
fészkét a gólyapár hím tagja, napokon belül várható párja is.
A magyar néplélek kedves madarának
nagy számú tavaszi érkezése március 15.
környékére esik, őszi vonulásukat pedig
augusztus 20-ára időzítik. A hímek jönnek először, első dolguk az út fáradalmainak kipihenése és a fészek tatarozása,
ide várják a kicsit később érkező párjukat. A fehér gólyák akár évtizedeket is
megélnek, s az évek alatt megszerzett tapasztalatokat átadják az ifjaknak. Ezért
van az, hogy csapatokban vonulnak: az
öregek mennek elől, a fiatalok hátul, és
rendre megtanulják a vonulás fő csapásirányát, de azt is, hol tudnak útjuk
közben megpihenni, táplálkozni. Az út
rendkívül hosszú és nem veszélytelen,
ezért is nagy öröm az évről évre Csorvást

otthonául választó gólyák érkezése.
Másik kedves vándormadarunk a
fecske, védelmi időszaka elkezdődött,
fészkeit leverni tilos! És nem is célszerű, hiszen a fecske a klímaváltozás miatt egyre fontosabbá válik az emberek,
társ- és haszonállataink egészségvédelme szempontjából: óriási a szerepük
a kártevő szúnyogok és legyek elleni

A Csorvási Híradó írta 1980-ban

Átadták a sportcsarnokot – anno

Községünk egy új létesítménnyel
gazdagodott, gyarapodott, a sportcsarnokkal. Ünnepélyes átadására október
5-én került sor.
A megjelent helyi és vidéki vendégek,
érdeklődők előtt a Nagyközségi Tanács
elnöke, Szilágyi Menyhért megnyitó
beszédében a következőket mondta:
Jelentem kedves vendégeinknek, községünk egész lakosságának, hogy a
hosszú időn keresztül sokak által elérhetetlennek hitt álom ebben a szép
épületben testet öltve megvalósult.
A tornacsarnok, a testnevelés és a
sport jövendő bázisa készen áll arra,
hogy szolgálja azokat, akikért létesült.
Köszönjük az Agrober-nek, az orosházi
Ékszövnek, köszönjük a közreműködő
alvállalkozók, a Megyevill, a Békéscsabai Állami Gazdaság, a Költségvetési
Üzem munkáját. Hálával emlékezünk
azokra a kollektívákra és magánsze-

mélyekre, akik felajánlásaikkal, téglajegyek vásárlásával segítették a tornacsarnok felépítését. Községünk egész
lakossága azzal a tudattal tekinthet
erre a létesítményre, hogy valamilyen
formában ebben neki is része van.
Kísérjék figyelemmel a tornacsarnok programjait és vegyék igénybe
aktívan is a „Nyitott kapu” tömegsport
adta lehetőségeket. Ezek a falak nem
a szavaknak épültek. Az épület az erő,
a szépség, a lendület, a bátorság, az
ügyesség otthona. Adjuk hát át a teret
a sportolóknak, akik bemutatják tudásuk mellett azt is, hogy fedett sportlétesítményünk birtokában milyen sok
eddig előlünk elzárt lehetőséggel rendelkezünk.
Az ünnepélyes átadás után az érdeklődőket színvonalas sportműsor szórakoztatta.
Dohányos András

Fotó: Alexas Fotos
biológiai védekezésben (ahogy a denevéreknek is). Épp ezért aggasztó, hogy e
hasznos kis madár állománya az elmúlt
közel két évtizedben legalább megfeleződött: nagyjából egymillió fecske tűnt
el az ezredfordulót követően hazánk területéről.

Anyakönyvi hírek
Megérkeztek:
Dudás Sándor és Gáll Gyöngyi
leánya: Emma
Toronyi Tibor és Szénási Mónika
fia: Barnabás
Eltávoztak közülünk:

Samu Ferencné (élt 66 évet)
Zengő Jánosné (élt 72 évet)
Kovács Mihályné (élt 92 évet)

Köszönetet mondunk minden jó
szándékú embertársunknak, akik
az adventi és nagyböjti tartós élelmiszergyűjtésben adományaival segítette karitász munkánkat, így lehetővé tették a nehéz körülmények
között élő családok ünnepi megajándékozását.
Tisztelettel: a Csorvási Katolikus
Karitász Csoport Tagjai
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