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Két évtizede Angliából indult el az 
a kezdeményezés, amely a házasság, 
a családok fontosságára hívja fel a 
figyelmet. Azóta 4 kontinens 21 or-
szágában ünneplik a Házasság hetét, 
amelyhez Magyarország 2008-ban 
csatlakozott.

Csorváson február 9-én második al-
kalommal köszöntötték a 2018-ban 
házasságot kötött párokat és a tavaly 
született gyermekeket.

Először Kelemen Petra szavalt el egy 
verset, majd a helyi önkormányzat ne-
vében Baráth Lajos polgármester üd-
vözölte a művelődési házban megjelent 
szülőket és gyermekeket.

– A képviselő-testület nagy figyelmet 
fordít arra, hogy Csorvás lakosságának 
létszámcsökkenése megtorpanjon, és 
arra is, hogy a fiatalok itt telepedje-
nek le. Ezért olyan intézkedéseket ho-
zott, amely segíti a fiatal családokat. 
A gyermeket vállaló szülők addigi 10 
ezer forintos támogatását tavaly 50 
ezerre emeltük, míg az előző évben a 
fészekrakásnál egyenként egymillió 
forintos kamatmentes lakásvásárlási 
kölcsönnel segítettünk húsz fiatal párt 
– beszélt az önkormányzat által adott 
családtámogatási formákról a telepü-
lés első embere.

Baráth Lajos külön megköszönte és 
elismerésben részesítette a nyugdíjas 
és aktív védőnők munkáját. Utóbbiak 
hamarosan beköltözhetnek a 21. szá-
zadi körülményeket biztosító egész-
ségügyi központba. A bölcsőde és az 
óvoda fejlesztése nyomán a gyerekek 
valóban méltó körülmények között ne-
velkedhetnek. 

Ezután a város legifjabb lakosait, il-
letve szüleit, majd a 2018-ban házassá-

got kötött párokat köszöntötték, akiket 
egyesével szólítottak ki, hogy a polgár-
mestertől és dr. Kerekesné dr. Mracskó 
Gyöngyi jegyző asszonytól átvegyék az 

A legfiatalabb 2018-as baba, Noel és szülei, Szluka Bernadett és Horváth László

Családi kör - ismét
KöszöntöttéK a házaspároKat, gyermeKeKet és szüleiKet

emléklapot. Csorváson 2018-ban 29 
pár mondta ki az igent és 39 gyermek 
született. 

 beol.hu/G.P.

Köszöntik a kis Danikát, és szüleit, Major Laurát és Hajdu Attilát     Fotó: Klapács Pál
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Hulladékgazdálkodás
Ügyfélfogadási hely: Rákóczi utca 

17., a polgármesteri hivataludvarából 
nyíló tűzoltósági épületben.

Ügyfélfogadási idő:
február 13-a, 27-e (szerdai napok)

Ügyfélszolgálati időn kívül az alábbi el-
érhetőségeken kereshető a szolgáltató: 

Telefon: 66/447-150
E-mail: ugyfelszolgalat@grnkft.hu

Postai úton: 
5600 Békéscsaba, Kinizsi utca 4-6

Személyesen:
5600 Békéscsaba, Kinizsi utca 4-6.,

 hétfő és szerda 8-tól 15 óráig,
csütörtök 7 órától 19-ig. 

Hulladékgyűjtési időpontok március-
ban: a szelektív hulladékot március el-
sején viszik el, a kommunális hulladékot 
március 15-e péntek helyett március 13-
án szerdán viszik el, a többi héten válto-
zatlanul pénteken ürítik a kukákat. 

Amit a kéményseprésről tudni kell
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatója

Megyénkben a katasztrófavédelem szakemberei mellett több szolgáltató 
végzi a lakossági tulajdonú ingatlanok és a társasházak égéstermék-elve-
zetőinek rendszeres felülvizsgálatát. Érdemes megtervezni és ütemezni 
a karbantartással, ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat. Tekintettel az 
elmúlt időszakban a kéményseprés területén végbement változásokra, a 
katasztrófavédelem az alábbi útmutatóval segíti a lakosságot.

Amennyiben családi házban él és 
a házba nincs bejegyezve gazdálkodó 
szervezet, akkor a kéményseprés ingye-
nes. A kéményseprő akkor jön, amikorra 
a kéménytulajdonos időpontot foglal. Te-
lepüléstől függ, hogy kéményseprőcég, 
vagy a katasztrófavédelem kéménysep-
rői végzik az ingyenes kéményseprést. 
A katasztrófavédelem oldalán (http://
kemenysepres.katasztrofavedelem.
hu/ugyfelszolgalat) ki lehet keresni 
irányítószám alapján, hogy a katasztró-
favédelemnél vagy valamelyik kémény-
seprőcégnél tudnak időpontot egyeztet-
ni az ingyenes kéményellenőrzésre. 

Ha az Ön szolgáltatója nem a kataszt-
rófavédelem, az igénylés részleteiről a 
szolgáltató honlapján tájékozódhat. 

Ha az ön partnere a katasztrófavéde-
lem, és időpontot kíván egyeztetni, akkor 
ezt megteheti:
- online a http://kemenysepres.kataszt-

rofavedelem.hu/ugyfelszolgalat olda-
lán az Időpontfoglalás elektronikus 
űrlap kitöltésével;

- telefonon az előhívó nélkül, ingyene-
sen működő 1818-as számot hívják. 
(Rövid adatvédelmi információk után 
válasszák a 9-es, 1-es majd ismét az 
1-es gombokkal az Időpontfoglalás 
menüt, ahol a bejelentkező ügyinté-
zővel egyeztethetnek). A katasztrófa-
védelem munkatársa visszahívja az 
ügyfelet, és megbeszélik az ellenőrzés 
idejét;

- e-mailben, a levelet a kemenysepro.
ugyfelszolgalat@katved.gov.hu cím-
re küldve;

- postai úton a BM OKF GEK részére 
címzetten, 1903 Budapest, Pf.: 314. 
címre küldve;

- személyesen a Megyei Ellátási Csoport 
irodájában, hétfőnként 8-20, a hét töb-
bi munkanapján 8-14 óra között. Az 
ügyfélszolgálati pontok címeit itt talál-
ja: http://www.kemenysepres.hu/
ugyfelszolgalat/megyei 

A külföldön tartózkodó állampolgárok 
a +36 (1) 550 1858 helyi díjszabással 
hívható telefonszámon érik el az ügyfél-
szolgálatot.

Amennyiben családi házban él és a ház-
ba be van jegyezve gazdálkodó szervezet, 
akkor a kéményseprést kötelező megren-
delni egy kéményseprőcégtől, ha szilárd 
tüzelőanyaggal fűtenek, akkor évente, ha 
gázzal, akkor kétévente. A kéménysepré-
sért fizetni kell. Ezen a linken (http://
w w w. k a t a s z t r o f ave d e l e m . h u /
letoltes/kemenysepres/Orszagos-
nyilvtart-20180322.xls) letölthető egy 
táblázat, amelyből kikereshető, hogy 
adott településén mely kéményseprőcé-
gektől lehet megrendelni a munkát.

Amennyiben társasházban él és a la-
kásba nincs bejegyezve gazdálkodó szer-
vezet, akkor a kéményseprő értesítést 
követően magától érkezik, ingyenesen 
elvégzi a sormunkát. Az, hogy a kataszt-
rófavédelem kéményseprője vagy egy 
kéményseprőcég szakembere érkezik, az 
attól függ, hogy melyik településről van 
éppen szó. 

Amennyiben társasházban él és a la-
kásba be van jegyezve gazdálkodó szer-
vezet, akkor a kéményseprő magától ér-
kezik, de a munka díját ki kell fizetni. Ha 
a lakásnak saját kéménye van, akkor az 
egész munka díját, ha a lakás a társasház 
gyűjtőkéményére van csatlakoztatva, ak-
kor a munka rá eső részét kell kifizetni.

Csorváson a társasházi sormunka 
elvégzésének tervezett ideje: május 
1. - június 30.

Elengedhetetlen, hogy évente legalább 
egyszer mindenki ellenőriztesse a fűtő-
eszközét,  karbantartás és a rendszeres 
műszaki felülvizsgálat elmulasztása, illet-
ve a készülékek szabálytalan kivitelezése 
veszélyes. A rendszeresen karbantartott 
fűtőeszköz nemcsak biztonságos, hanem 
gazdaságosabban is működtethető.

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, 
hogy a polgármesteri hivatal telefo-
nos elérhetőségei szolgáltató váltás 
miatt megváltoztak.
Ezután is a 66/258-001 és a 66/258-022 
telefonszámokon érhető el a hivatal, de a 
mellékszámok megváltoztak, melyről 
a csorvas.hu honlap „Polgármester, 
tisztségviselők” menüpontjában tájé-
kozódhatnak (http://csorvas.hu/index.
php/polgarmester-tisztsegviselok).

Fontos változás, hogy az Egyesített 
Szociális Intézmény a továbbiakban 
önálló telefonszámon lesz elérhető, 
azaz a polgármesteri hivatal nem tudja 
kapcsolni az intézmény mellékeit, mert 
azok megszüntek. 

Az óvoda telefonszámai is megváltoznak: 
a Bocskai utcában a 06 66/200-497-es te-
lefonszámon a vezetői iroda érhető el, a 
titkárság telefonszáma 06 66/200-498, 
míg az István király utcai óvoda a 06 
66/460-392-es telefonszámon hívható. 

A Békéscsabai Járási Hivatal kihelye-
zett irodája a 66/795-166 -os telefonszá-
mon hívható ezentúl.

Változás az
 elérhetőségben!
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Jobban összehangolni

Civilek a 
kerekasztal mellett
Képviselőik révén, szokásos éves 

találkozóját tartotta Csorvás civil 
társadalma január 18-án, a Hérics 
Szálló és Konferenciaközpont tár-
gyalótermében. A civil kerekasztal a 
Csorvásiak Baráti Társasága (CSBT) 
rendezvénye, amely évek óta szólítja 
közös gondolkodásra a helyi szerve-
ződéseket. A meghívottak listáján 24 
civil egyesület vagy klub szerepelt, 
ezek fele képviseltette magát vala-
milyen formában a megbeszélésen, 
néhányan jeleztek távolmaradásuk 
okáról, de vannak olyanok is, ame-
lyek jellemzően nem vesznek részt 
az egyeztetéseken.

A CSBT elnökének beszámolója alap-
ján elmondható, hogy a helyi közössé-
gek hasonló célokat fogalmaztak meg, 
és hasonló nehézségekről számoltak 
be. A célok mindenkinél elsősorban a 
hasonló érdeklődésű, vagy élethely-

Tájékoztatás a szociálisan
rászorulók

barnakőszén tüzelőanyaggal
történő támogatásáról

Csorvás Város Önkormányzata a szociális nyil-
vántartásában szereplő rászorulóknak háztartá-
sonként 10 mázsa barnakőszén tüzelőanyaggal 
kíván segíteni. Kérjük az érdeklődőket, hogy a tá-
mogatás igénybevételének szándékát a Polgármes-
teri Hivatal 6. számú, Hatósági Irodájában jelezzék 
2019. március 14. napjáig. 

A kérelem kitöltésekor a háztartás tagjainak személyes 
adatai megadása mellett szükséges igazolni a kérelem 
benyújtásának hónapját megelőző havi jövedelmeket is. 
A támogatást az arra jogosultaknak a rendelkezésünkre 
álló barnakőszén készlet kimerüléséig tudjuk biztosítani, 
a kérelemben szereplő lakcímük szerinti ingatlan elé tör-
ténő ingyenes kiszállítással. Az átvételi elismervényt Ön 
vagy meghatalmazottja írhatja alá. 

Csorvás, 2019. február 6 

Baráth Lajos
polgármester

zetben lévők képviselete, életminősé-
gének javítása, közösségi életének ala-
kítása; továbbá az értékteremtés, vagy 
-átadás. Majd mindegyiknek megvan a 
maga „életritmusa”, éves programjaik 
határozzák meg munkájukat. Többé-
kevésbé részt vesznek egymás rendez-
vényein. Ám jellemzően nehezen tudják 
megszólítani a tágabb közösséget. Tehát 
legtöbbjüknek a mobilizálás és az után-
pótlás biztosítása bizonyul nehéznek – 
immár évek óta.

Baráth Lajos polgármester elismeréssel 
szólt a civilek munkájáról, biztatta a prog-
ramokon való megjelenésre, aktivizálás-
ra, ismertette a pályázati lehetőségeket. A 
helyi kulturális ügyekért felelős nonprofit 
kft. vezetője, Samu Kálmán emlékeztetett 
arra, hogy a civileknek ingyenesen ren-
delkezésre áll a művelődési ház évi egy 
alkalommal egy rendezvényhez. Kérte, 
hogy az igényekkel jelentkezzenek. 

A résztvevők egy olyan platform létre-
hozását szorgalmazták, amely segítene 
tájékozódni egymás rendezvényeiről, 
kezdeményezéseiről. Samu Kálmán vá-
laszként elmondta, korábban is felme-
rült egy közös rendezvénynaptár ötlete, 

de nem jöttek az információk. Megerő-
sítette, hogy ha a szervezetek eljuttatják 
a művelődési házba, azokat összesítve 
felteszik a város honlapjára.

A beszámolókban mindenki köszöne-
tet mondott azoknak, akik szándékaik 
megvalósításában segítséget nyújtottak. 
Az is elhangzott: a támogatásban éllovas 
Csorvási Gazdák Zrt. társadalmi szerep-
vállalásáért hálásak. Kelemen Mihály 
elnök biztatta a vezetőket, hogy az idei 
igényeket, elképzeléseket is adják be. 
Mint ismert, a zrt. éves szinten jelen-
tős összeget szán arra, hogy a helyi, és 
csakis csorvási civileket támogassa. Az 
elnök elmondta, ők is kaptak segítséget, 
több esetben munkával viszonozták tá-
mogatásukat.

- Azt gondolom, hogy minden nehéz-
ség ellenére a közösségteremtésben 
valami elindult. Amikor a jótékonysági 
rendezvények után láthatjuk a sok tá-
mogatói nevet, akár a Csorvási Híradó-
ban, örülnünk kell annak, hogy ennyien 
adományoznak egy-egy ügy érdekében 
– nyilatkozta a megbeszélés összegzé-
seként Kelemen Mihály.

B. Imre Julianna
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Idén sem pihennek
Csorvás Város Fúvószenekara és Majorette Csoportja ebben az év-

ben számos rendezvény meghívott fellépője – a próbák már gőzerővel 
zajlanak. 

Debreczeni István karmestertől megtudtuk, folyamatosan érkeznek a felké-
rések, a naptár egyre telik. Márciusban két koncertet adnak, júniusban testvér-
városunkban, Uzonban lépnek fel. Feladatokkal teli az idei esztendő, ahogyan 
volt a tavalyi is – mondja a karmester, hozzátéve, a nagylelkű támogatók segít-
sége nélkül bajosan oldanák meg a gyerekek fellépéséhez szükséges eszközök, 
költségek előteremtését. 

Az együttes hálásan köszöni a segítséget a támogatóknak: 
Csorvás Város Önkormányzata, Csorvási Gulyás Mihály Alapfokú Művészeti 

Iskola, Csorvási Nonprofit Szolgálató Kft., Csorvási Gazdák METÉSZ, Csorvási 
Fúvószenekarért és Majorette Csoportért Alapítvány, MUZIKER Budapest, 
Zenecentrum Békéscsaba, And és And Hangszerkereskedés Budapest, COOP 
ABC Csorvás, Medgyesegyháza Művelődési Ház és Könyvtár, Csabagyöngye 
Kulturális Központ Békéscsaba, Lencsési Közösségi Ház Békéscsaba, Keliger 
László Csorvás, Kovács Rohoskáné Gabika és párja, Ibolya Virágüzlet, Gálik 
Pál, Baranyai János, Sztvoreczné Pityuk Szilvia, Sztvorecz Zoltán, Lipták Csaba. 

– Valamint köszönjük minden kedves szülőnek az egész évben nyújtott tá-
mogatását. Számítunk Önökre idén is, köszönettel veszünk minden segítséget, 
felajánlott adó 1%-ot – emelte ki Debreczeni István.

Az együttes adószáma: 18372678-1-04 

Az 53 éves Kautzky Armand külön-
leges hangját imádják a nők, olyan 
sármőröknek kölcsönözte már orgá-
numát, mint például Pierce Brosnan, 
Richard Dean Anderson, Tom Cruise 
vagy Rupert Everett. Hazánk egyik 
legnépszerűbb színésze januárban 
Csorváson járt, a kultúra napi rendez-
vény fellépőjeként. 

– Az a hitvallásom, hogy nem ünnepek 
köré kell szerveződni, akár a szeretetet 
karácsony köré, a kultúrát a kultúra nap-
ja köré, hanem az év minden napján sze-
retettel kell élni, és kultúrával kell élni. 
Tudom, hogy ez hiú ábránd, de én szere-
tem az ábrándokat, mert azokat valóra 
lehet váltani.

– Ahová megyek, valami értéket sze-
retek vinni. A mostani egy kicsit tartal-
masabb műsor volt, de ha szórakoztatni 
megyünk, fűszerezzük a szórakoztatást 
értékkel. Mert az ízlés változik, de elő-
adóként a felelősség az enyém, hogy 
akár észrevétlenül becsempésszünk a 
slágerek, operettek közé olyasmit, amit 
önmagában nem hallgatnának meg.

– Művészként van-e mostanság elég fel-
adata, amit szeret?

– Első válaszom, hogy nincs, a második, 
hogy annyi elég, amennyi van. Bírnék töb-
bet, minőségben gazdagabbat, de általában 
nem vagyok elégedetlen alkat, szeretem az 
életemet, a sorsomat, a világot és a kort, 
amelyben élünk. Elfogadom ezt a helyze-
tet. Ha most éppen itt vagyok Csorváson, 
akkor itt kell boldogságot sugározzak.

BIJ

Színvonalas irodalmi műsorral, helyi 
alkotók kiállításával és a megye népmű-
vészetét bemutató tárlattal ünnepelte 
Csorvás a kultúra napját, január 22-én.

A magyar kultúra napja a Himnusz 
születésnapja, 1989 óta ünnepeljük, an-
nak emlékére, hogy 1823-ban Kölcsey 
Ferenc ezen a napon fejezte be nemzeti 
imánk írását. A művelődési ház a helyi 
alkotókat szólította meg, több műfajban 
készült munkákat állítottak ki a szín-
házteremben. Húsznál is többen léptek 
a nagyközönség elé, hogy fantáziájuk és 
kezük munkájának eredményével be-
mutatkozzanak. A galérián Békés megye 
élő népművészete címmel nyílt kiállítás 
ebből az alkalomból. 

A megnyitón Kocsis Klára, a Békés 
Megyei Népművészeti Egyesület nép-
művészeti referense emlékeztetett: 
„Megyénkben a sokféle népesség sokfé-
le hagyományt hozott magával, építke-
zésében, ruházkodásában, énekeiben, 
táncaiban és szokásaiban. A soknemze-
tiségű lakosság a népművészet minden 
ágában jelentős értéket hagyott ránk. 

A tárlat üzenete pedig, hogy képesek 
leszünk a népművészet értékeit a fel-
növekvő nemzedéknek hozományként 
átadni. Ugyanakkor üzenet arra, hogy 
az alkotás kapcsolatokat, barátságokat, 
vagyis közösségeket teremt.”

A megnyitón közreműködött a Nefelejcs 
népdalkör, Juhász Kálmán vezetésével.

Az ünnepi műsort Kautzky Armand 
Jászai-díjas színművész és Udvarhelyi 
Boglárka énekművész adta, nemes iro-
dalmi szemelvényekkel és dalokkal.

Gratulálunk a csorvási alkotóknak: 
Elekes Elemérné, Fábián Pálné, Ficzere 
Pálné, Gajdács Györgyné, Gombkötőné 
Orbán Anikó, Gombkötő Réka, Horváth 
Károlyné, Hudák Mariann, Joó Gáborné, 
id. Júrás Istvánné, Júrás Istvánné, 
Kecskés Mátyásné, Mercsák Mihályné, 
Molnár Ilona, Neller Alexa, Neller Tibor, 
Neller Tiborné, Ördög Nándorné, Samu 
Kálmánné, Spigut Katalin, Szabó János, 
Tóth Jánosné, Tóth Marianna,
Tóth Mihályné, Víg Tamara, Zatykóné
Kecskeméti Erika.

B. Imre Julianna

Fotó: Klapács Pál

Kautzky Armand: szeretettel, 
kultúrával minden nap

Helyi, megyei és országos
Kultúra napja Csorváson
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A legkorszerűbb informatikai esz-
közöket, drónokat, legórobotokat, in-
novatív járműveket vonultatta fel a II. 
Békés Megyei Informatikai Konferen-
cia és Kiállítás február elsején. Oros-
házán, a Kodolányi János Egyetemen a 
csorvási Edison Klub diákjai is ott vol-
tak A Digitális jövő – a változás elkez-
dődött című tárlaton, és nagy sikert 
arattak az általuk épített járművel. 
Ma már nem kérdés, hogy a digitalizáció 

kikerülhetetlen, már része a mindennap-
oknak és egyre inkább az lesz a jövőben. 
Ahogyan Takács Árpád megyei kormány-
megbízott fogalmazott a konferencia 
megnyitóján: „a digitalizáció alapjaiban 
rendezi át a gazdaságot, a társadalmat, 
környezetünket, kapcsolatainkat, a digi-
talizáció a jelen valóság”. Hogy ez meny-
nyire így van, azt a konferencián felvonu-
ló kreatív és innovatív eszközök sora is 
bizonyítja, köztük a csorvási Edison Klub 
diákjai által épített szél- és napenergiá-
val is működő elektromos autó, melyet 
az érdeklődők ki is próbálhattak. 

Ezt az autót – melyről a csorvásiak 
már bizonyára hallottak, korábban la-
punk hasábjain is olvashattak róla –, a 30 
éves múltra visszatekintő Edison Klub 
tagjai építettek, és formálnak azóta is fo-
lyamatosan, Murvai József tanár vezeté-
sével. Munkájukat a Barcelonában a Pal 
Robotics fejlesztőmérnökeként dolgozó, 
egykor szintén Edison Klubos Szabados 
László villamosmérnök segíti. A klub 
részéről Szluka András diák a megyei és 

helyi sajtónak is ismertette a jármű para-
métereit, kiemelve például, hogy az egye-
di megoldásokat felvonultató autó má-
sodpercenként 2 méter, óránként 7 kilo-
méter megtételére képes. Azt már Hegyi 
Gábor tette hozzá, hogy a folyamatosan 
felmerülő technikai kérdésekkel érdekes 
kihívás megbirkózni, a közös munka pe-
dig jó csapatot kovácsolt belőlük.

Az elektromos autó építését Szabados 
László vetette fel, 2015-ben a klub ter-
vezni kezdett, 2016 tavaszán Kelemen 
Mihály elnök irányításával a Csorvási 
Gazdák METÉSZ gépműhelyében készült 

el az alváz és a további gépészeti mun-
kák. A festést a diákok végezték, majd az 
autó első elindulása jelfogós vezérléssel 
valósult meg Kukla Zsolt elektroműsze-
rész vezetésével.  A következő átszerelést 
Szabados Laci irányította, az autó Arduino 
egységet és programvezérlést kapott. 
Napelemek Kukla Imre, a Solargroup 
ügyvezető igazgatója támogatásaként ke-
rültek az autóra. A programok a Nemzeti 
Tehetség Program segítségével valósul-
nak meg, a pályázatokat Kecskés Beáta 
és Murvai József közösen írja és valósítja 
meg. Most az NTP-MTTD-18-0162 kód-
számú pályázaton dolgoznak, ennek fő 
elemei: az elektromos autó fejlesztése, 
filmkészítés, Lego robot programozás, 
a Miskolci Egyetem elektromos autójá-
nak tanulmányozása és 3D nyomtatás. 
A Wanhao Duplicator i3 Plus MK2 3D tí-
pusú nyomtató megrendelését már elin-
dították tavaly a Békéscsabai Tankerületi 
Központban, hamarosan megérkezhet 
a készülék. Köszönet a Csorvási Gulyás 
Mihály Általános és Alapfokú Művészeti 
Iskola vezetésének is az Edison Klub és az 
Edison Klub Tehetségpont támogatásáért, 
továbbá a programban résztvevő diákok 
szüleinek a program támogatásáért.

Az autóépítők: Andrékó Patrik, Borbély 
Zoltán, Csicsely Gábor, Hegyi Gábor, 
Hollandi Róbert, Kerekes Péter, Kónya 
Szabolcs Levente, Kukla Dorka Borbála, 
Oláh Dániel József, Páli Dávid, Salamon 
Anita, Szabó-Nagy Vince Zente, Szatmári 
Máté, Szilágyi Dávid, Szluka András, Vozár 
János.

Edison Klub: Csorvási diákok sikere Orosházán 
Digitális jövő – a változás elkezdődött

Orosházán Páli Dávid, Hegyi Gábor, Szluka András és Kónya Szabolcs valamint a klubvezető 
Murvai József mutatta be az Edison Klub keretein belül alkotott járművet 

(Fotó: Rosta Tibor)

Ajándék galambok Böjte Csaba tanulóinak. A Galamb és Kisállatte-
nyésztők Csorvási Egyesülete közel 10 éve, 2009-ben alakult. Azóta sok kiállítást, 
bemutatót rendeztünk, s többféle módon segítjük a fiatalokat.

2017-ben egyesületünk kezdeményezésére 120 db ajándék galambot adomá-
nyoztak Békés és Csongrád megye tenyésztői tanulók részére, melyből 76-ot az 
Arad megyei Simonyifalva általános iskolájának tanulói vehettek át. Tavaly novem-
ber 20-án 22 galambot adományoztak egyesületünk tagjai Böjte Csaba tanulóinak. 
A három fajtából álló kollekciót az alábbi tagjaink adományozták: Rohoska Tibor 
– 6 db tyúktarka galambot, Seres Tibor – 4 db Magyar Páva galambot, valamint 
Vereska Pál – 12 db Postagalambot. Az ajándék galambokat az egyesület nevében 
Seres Tibor egyesületi titkárral adtuk át Simonyifalván. A galambokért Kisiratos-
ról érkeztek gépkocsival, s még aznap eljutottak a helyi tanulókhoz, akik örömmel 
és köszönettel fogadták a galambokat. A kollekció jelentős értéket képviselt.

Ezúton szeretnénk megköszönni Csorvás Város Önkormányzatának, valamint 
dr. Bakos Pál főosztályvezetőnek, megyei főállatorvosnak a szervezés munkáiban 
nyújtott segítséget!

Hunyadvári Árpád
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Jótékonysági Bál Meghívó 

Szeretettel meghívják Önt és kedves családját az Egyesített Szociális 
Intézmény lakói és dolgozói a 

2019. március 09-én (szombaton) 
megrendezésre kerülő jótékonysági bálra 

 
Helyszín: Csorvás Sportcsarnok (megfelelő  létszám esetén) 

1700 órától 1800 óráig gyülekező 

1800 Megnyitó 
A bál sikeréhez hozzájárulnak      
  Csorvás Város Fúvószenekara és Majorette Csoport várja és szórakoztatja a vendégeket  
  Az intézmény lakóinak és dolgozóinak műsora 

 

A talpalávalót Juhász Jácint szolgáltatja 
A bál bevételét az intézmény berendezéseinek és eszközeinek fejlesztésére szeretnénk 
fordítani 

Tombolahúzás: 

Főnyeremény 30.000,-Ft-os  vásárlási utalvány 

A vacsoráról a Csorvási Szolgáltató Nonprofit Kft gondoskodik  

Támogató jegy, amely tartalmazza a vacsora árát is:  2.800,-Ft/fő 
 

A, menü Sajttal sonkával töltött borda, kolbásszal töltött borda, palócos sült tarja, petrezselymes burgonya, 
francia saláta, sütemény. 

B, menü Rántott sajt, rántott gomba, rántott karfiol, burgonya krokett, grillezett zöldség, sütemény 

A jegyek megvásárolhatóak 2019. március 04-ig  az Egyesített Szociális Intézményben és a következő  
telefonszámokon 06/70/903-9613,  06/30/576-0285,  06/70/661-8571,  

Amennyiben nem kíván rendezvényünkön részt venni, de szívesen támogatná feladatvállalásunkat, 
támogató jegyek (500,-Ft, 1.000,-Ft) vásárlásával járulhat hozzá intézményünk munkájához. Támogató 
jegyeket keresse az üzletekben és az intézmény dolgozóinál.      KÖSZÖNJÜK!! 

Tombolatárgyak felajánlását szívesen fogadjuk! 

 

 

Fotók: Kecskeméti Erika

Közeleg már a tavasz
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Az újonnan nyílt Egészségfejleszté-
si Iroda (EFI) nyolc szakembere nem 
kevesebbet vállalt, mint hogy felhívja 
a figyelmet: a kevés mozgásnak és a 
helytelen táplálkozásnak előbb utóbb 
következményei lesznek. Egészségünk 
a legnagyobb kincsünk - hogy megőriz-
zük, visszanyerjük, abban mostantól 
információkkal és szűrések szervezé-
sével az iroda is segít. 

A közel 90 millió forintos pályázati 
forrásból létrejött iroda szakemberei az 
orosházi járás 8 településén dolgoznak, 
közel 50 ezer embert érhetnek el prog-
ramjaikkal, szűréseikkel. Csorvás nem 
tartozik az orosházi járáshoz, így város-
unkba nem hozzák el a szűréseket, ám 
az Orosházi Kórházhoz tartozó település-
ként a csorvási lakosok is felkereshetik a 
kórház aulájából nyíló irodát, és kérhet-
nek segítséget, részt vehetnek terápiá-
kon, klubfoglalkozásokon, megkapják a 
szükséges tanácsadást. 

Elérhetőségek:
Egészségfejlesztési Iroda - Orosházi Kórház

5900 Orosháza, Könd utca 59. 
(kórházi aula, irodasor)

Telefon: +36 68 411-166/241-es mellék
Email: efi@ohk.hu

Facebook: facebook.com/efioroshaza

Egyre nő az influenzaszerű megbete-
gedés miatt orvoshoz fordulók száma; 
január 28. és február 3. között húsz 
százalékkal több, 77 500 beteget re-
gisztráltak, mint egy héttel korábban.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ 
legutóbbi összesítőjéből kiderül, hogy a 
legtöbb beteg a gyerekek köréből kerül ki. 
A betegek korösszetétele február első he-
tében így alakult: 34,5 százalékuk 15-34 
éves, 35,5 százalékuk gyerek, 23 százalé-
kuk tartozik a 35-59 évesek korcsoportjá-
ba, 7 százalékuk pedig 60 éven felüli. 

A laboratóriumi vizsgálatok szerint 
többségében az influenza A vírus okozta 
a megbetegedéseket, de - az idei szezon-
ban először - már influenza B vírus okozta 
fertőzést is diagnosztizáltak. Az influenza 
miatt a legtöbb kórházban látogatási ti-
lalmat vezettek be, megyénk mindhárom 
kórházában részleges a tilalom.

Érdemes betartani
A szezonális influenza elleni védekezés 

jelenleg ismert leghatékonyabb módja a 
védőoltás, de kiemelt jelentőségű néhány 
alapvető higiénés szabály betartása, ame-
lyek segítenek csökkenteni a fertőződés, il-
letve a fertőzés továbbadásának veszélyét. 

A legfontosabb, hogy aki influenzaszerű 
tüneteket észlel magán, maradjon otthon 

Az alábbi témákban és időpontokban vár-
nak minden érdeklődőt:

Fontos változások a foglalkoztatásban: 

Szakmai továbbképzés és szemlélet-
formáló tréning munkáltatóknak.

A fórumon szó lesz a munka törvény-
könyv változásairól, garantált bérmini-
mumról, a foglalkoztatáshoz kötődő adó- 
és járulékcsökkentésről, munkavédelmi 
jogszabályváltozásokról, munkaügyi, mun-
kavédelmi ellenőrzések tapasztalatairól.
Időpontok:
   - március 11-e 8 órától 15.30-ig és
   - március 12-e 8 órától 15.30
Helyszín: művelődési központ

A siker titka!

Beszélgetés elhelyezkedésről, együtt-
működésről és boldogulásról álláskere-
sőknek.

 Önéletrajz írás, felkészülés az állásin-
terjúra, felvételi és alkalmassági tesztek 
kitöltése, hatékony ügyintézés telefonon 

és interneten, a sikeres álláskeresés titkai
Időpontok:

- február 25., 26., 27. 8 órától 12-ig;
- március 4., 5., 6., 12 órától 16-ig;
- március 7-e 8-12-ig.

Helyszín: művelődési központ

Magabiztosan a munkaerőpiacon:

Tréning az elhelyezkedésről, együtt-
működésről és boldogulásról.

Beszélgetés elhelyezkedésről, együtt-
működésről és boldogulásról álláskere-
sőknek. Önéletrajz írás, felkészülés az 
állásinterjúra, felvételi és alkalmassági 
tesztek kitöltése, hatékony ügyintézés 
telefonon és interneten, a sikeres állás-
keresés titkai.
Időpontok:

- február 25., 26., 27. 12 órától 16-ig;
- március 4., 5., 6.,7., 8 órától 12-ig

Helyszín: művelődési központ

(További részletek a www.csorvas.hu 
oldalon, és a város Facebook oldalán)

Csak egészség legyen!
A csorvásiakat is segíti
Egészségfejlesztési Iroda

és tartson távolságot másoktól, ezzel is 
védve őket a megfertőződéstől! Köhögés-
kor, tüsszentéskor és orrfújásnál hasz-
náljunk eldobható papírzseb-kendőt, és 
gyakran, alaposan mossunk kezet meleg 
vízzel, szappannal. Érdemes a gyakran 
használt tárgyakat is rendszeresen tisz-
títani, így például a távirányítót, telefont, 
kilincseket, villanykapcsolókat. Szel-
lőztessünk gyakorta. Lehetőség szerint 
kerüljük azokat a helyeket, ahol sokan 
megfordulnak és tartsunk három lépés 
távolságot másoktól. 

Javában tombol az Influenza

Segít a gyászterapeuta 
Szeretteink elvesztését, munkahelyünk 

megszűnését, párkapcsolatunk végét, 
egészségünk megromlását is veszteség-
ként éljük meg, amit nem könnyű feldol-
gozni. Ebben segít az Orosházi Kórház 
gyászterapeutája, akit bárki felkereshet. 

– Veszteségélményt rengeteg minden 
jelenthet, s amikor elveszítünk valami 
számunkra fontosat, akkor érzelmek 
egész sora bukkan fel bennünk, hogy el-
végezhesse a „feladatát”. Dolgunk akad 
ilyenkor a dühvel, az ellenállással, a te-
hetetlenséggel, a bűntudattal, a bánattal 
– sorolja Széllné Kovács Ibolya gyászte-
rapeuta, pszichológus. A menekülés nem 
megoldás, az érzelmeket meg kell élni, 
fel kell dolgozni, a sebek csak így gyógy-
ulhatnak meg idővel. Mindebben segít a 
terapeuta. 
Jelentkezni Széllné Kovács Ibolyánál lehet 
e-mailben: koviibi80@freemail.hu, illet-
ve a 06/30 403-6381-es telefonszámon.

A forró tea, főként mézzel és citrommal segít 
a szervezetnek leküzdeni a betegséget

(Fotó: silviarita)

EFOP-1.5.2-16-2017-00033 azonosító számú „Humán szolgáltatások
fejlesztése a Békéscsabai Járásban” című konzorciumi projekt.

A munka világában - tájékozottan, sikeresen
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ANyAKöNyVI HíREK

Ha egy életút véget ér, akkor okos 
gondolatok hangzanak el: született, 
tanult, dolgozott, hasznos volt. Ez 
az írás másképp szól az emberről. 
Kasuba István soraival búcsúzunk 
Mátyás Ferenctől, Feri bácsitól, aki 
az év elején, 94. életévében távozott 
közülünk.

Nem Csorváson született, pályája 
eleje és vége azonban Csorvás történe-
tének része, húsz évet töltött velünk. 
Egyszer, még 2014-ben azt mondta, 
menjünk el Telekgerendásra. 

Miért? - kérdeztem. Azt válaszolta, 
ma 70 éve, hogy elkezdtem a vasutas 
pályafutásom azon a vasútállomáson. 
Bementünk, a forgalmista meglepőd-
ve hallgatta, ahogyan mesélt arról, mi 
hogy volt ezen a szolgálati helyen 70 
évvel ezelőtt.

Azután Csorvás következett. Feri 
bácsi ott volt, amikor a csorvási bíró 
fogadta a Gerendás felől Csorvásra ér-
kező első orosz katonákat. Mesélte, a 
csorvási bíró elmondta az oroszoknak, 
hogy Csorvás nem áll ellent, ami tudo-
másul vettek. Majd az egyik orosz kato-
na rászólt a bíróra vegye le a szép, lak-
kos csizmáját. A bíró levette, az orosz 
felhúzta a saját lábára és elégedetten 
topogott benne: harasó - harasó mond-
ta. Ere a mi bírónk azt válaszolta „nem 
haragszom, csak nincs jó kedvem”.

Mátyás Feri bácsit azon a napon 
pár óra múlva baj érte: mivel vasutas 
egyenruhába volt az oroszok bevágták 
a hadifoglyok közé, akiket az állami is-
kolába tereltek. Szerencséje volt, mert 
egy közelben harcoló csorvási katona 
a Zrínyi rohamlövegével Csorvásra jött 
elbúcsúzni a szüleitől, és ez elvonta az 
oroszok figyelmét. Kiugrott az iskola 
ablakon, és az egyik szomszédos ház 
góréja alatt lapult az éjszaka beálltá-
ig. Később résztvevője lett a csorvási 
közéletnek, szépen szavalt, énekelt a 
Dalárdában. Beválasztották a Csorvási 
Nemzeti Bizottságba is. 1948-ban ő fo-
gadta a gépállomás új traktorait  a köz-
ség főterén. Ha jó kedve volt elszavalta 

a verset, amit akkor mondott el „Zúgja-
tok csak traktorok”. 

Életútja Csorvásról Makóra vezetett, 
innen kiemelték, tiszt lett, napjainkig 
századosi rendfokozata volt. Büszke 
volt arra, hogy a Honvéd labdarúgó-
csapatának az ügyeit intézhette, ami 
az 1950-es évek első felében komoly 
feladat volt, együtt dolgozhatott az 
akkori futballista sztárokkal. Szerette 
a verseket, ezért megkértem, vegyen 
részt egy nyugdíjas szavaló versenyen 
Békéscsabán. Második lett. Miért, csak 
ketten voltatok? - kérdeztem. Hozzám 
vágta a könyvnyereményét, majd azt 
mondta: volt ott egy cigány ember, az 
nyert, jobb volt, mint én. Ez a szavaló is 
Csorváson él, Orosz Sanyi bácsi.

Mátyás Ferenc nem csak szavalni, 
énekelni is tudott. Énekhangja, ame-
lyet még Gulyás Mihály „csiszolt” nap-
jainkig a régi volt. Néha baráti körben 
megkértük, hogy énekelje el a „Kuka 
Katáról” szóló balladát, öröm volt hall-
gatni.

Csorváson két intézményt kedvelt. 
Egyrészt az óvodát, mert itt lett neki 
vagy száz unokája, ha már a sors meg-

tagadta tőle ezt az örömöt. Az óvodá-
sokért bármire hajlandó volt. Másrészt 
a könyvtár, aminek minden évben több 
tízezer forintért rendelt könyveket. 

Házában minden dologhoz fűzte va-
lamilyen emlék. Egyszer levert egy 
poharat, majdnem sírva fakadt, mert 
Jasszer Arafat palesztin politikustól 
kapta.

Mindezek az ismeretségek a vadá-
szat révén jöttek létre, az elmúlt 70 év 
szinte minden valamire való vezető-
jéhez fűzte valamilyen vadászemlék. 
Több vadászattal kapcsolatos intéz-
mény létrehozása is a nevéhez fűző-
dött. Egy ilyet Csongrádon felkeres-
tünk, és meglepődtem, hogy a tisztelet 
iránta ebben a városban legalább ak-
kora, mint Csorváson. A vadászat volt 
az élete, bántotta, hogy a vadász újság 
szerkesztői egyre többször kérték fel, 
hogy írjon nekrológot. Ahogy mondta, 
lassan elfogynak az egykori vadásztár-
sak. Néha megkért, írjam be a számító-
gépébe a megemlékezéseket.

Írtam, Ő pedig kinevetett, hogy nem 
tudom mit jelent az a szó, hogy cserke-
lés. Egy alkalommal azt mondta, vajon 
az én nekrológomat ki írja meg az új-
ságba? Rávágtam, Feri bácsi, mi ketten 
megírjuk azt is. Százados úr jelentem, 
megírtuk!

Kasuba István

Központi Orvosi Ügyelet

Orosháza, Könd utca 59.
Telefon: 68/411-200

Rendelés hétköznapokon 16 órától 
másnap reggel 8 óráig; hétvégén, illet-
ve munkaszüneti napokon egész nap.

Eltávoztak közülünk:

Mátyás Ferenc (94 év)
Csoma Imréné (83 év)
Bagi Andrásné (86 év)
Viczián József (78 év)

Viczián Józsefné Szegvári Ilona (74 év)
Pusztai János (90 év)

Búcsúzunk - Elhunyt Mátyás Ferenc

Mátyás Ferenc novemberben,
utolsó születésnapján

 (Fotó: Kasuba István)


