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A Békés Megyei Önkormányzat 
Közgyűlése március 8-án tartotta 
ünnepi megyegyűlését az 1848-49-
es forradalom és szabadságharc 
évfordulója alkalmából Békéscsa-
bán. Az ünnepi ülésen hat kiváló 
megyei szakember vehetett át Elnö-
ki elismerést Zalai Mihálytól, a me-
gyei közgyűlés elnökétől, köztük a 
csorvási Liszt Ferenc. 

- Minden kiváló teljesítmény mögött 
igazi csapatmunka rejlik - fejezte ki el-
ismerését a megyei közgyűlés elnöke-
ként Zalai Mihály, aki jó szívvel gratulált 
minden díjazottnak, köztük a csorvási 
Liszt Ferencnek. A telekgerendási 
Szent Anna Idősek Otthona szociális 
gondozója harmadmagával vehette át 
az Elnöki elismerést. Az idősek ottho-
nában negyven idősről gondoskodnak 
példaértékű elhivatottsággal.

Közülük is kiemelkedő a hozzáállása, 
munkabírása, elkötelezettsége Hőgyes 
Józsefné, Havrán Gabriella és Liszt Ferenc 
szociális gondozóknak.

Mindhárman a legnagyobb türelem-
mel és elhivatottsággal gondoskodnak 
az otthon lakóiról hosszú évek óta. 

Havrán Gabriellára akár az egész in-
tézményt rá lehet bízni, felkészült, em-
berséges.

Hőgyes Józsefné Júlia töretlen jó-
kedvével ajándékozza meg a lakókat, 
odaadó, és mindig a segíteni akarás 
vezérli. 

Liszt Ferenc önként vállalta az állan-
dó éjszakás műszakot, gondolva a csa-
ládos kolléganőire. Éjszakáról éjszaká-
ra magabiztosan őrködik a lakók nyu-
galma felett a szomszédos település 
határában húzódó idősek otthonában, 
és mindig nagy türelemmel, odafigye-
léssel fordul az idősek felé. Méltók az 
elismerésre, melyet a róluk szóló kis-
film levetítése után vehettek a közgyű-
lés elnökétől.

Zalai Mihály elnök gratulál Liszt Ferencnek
(Fotó: Zentai Péter/Békés Megyei Önkormányzat)

Elnöki elismerés - a megye szakembereit díjazták
A csorvási Liszt Ferenc is az elismertek között

További díjazottak: 
Dr. Igricz Mária 1988 óta a vízügyi te-

rületen és nagyban hozzájárult ahhoz, 
hogy megvalósulhasson Békés megyé-
ben az ivóvízminőség-javító beruházás.

Dr. Bede Sándor rendőr ezredes, Békés-
csaba rendőrkapitánya, akinek vezetése 
alatt rendre kiválóan teljesít a Békés-
csabai Rendőrkapitányság

Nagy Gyula nyugalmazott gyógype-
dagógus, aki sokat tett a gyógypeda-
gógiai nevelő-oktató munka korszerű-
sítéséért, fontosnak tartva az egyéni 
fejlesztéseket.

Kárász László, aki 1994 óta mentőzik, 
ma már mint a megyei vezető mentő-
tiszt, akinek az élete a hivatása.

Legvégül, de nem utolsó sorban a  me-
gyei onkológiai központ, ahol 9 szakor-
vos és 51 szakdolgozó dolgozik az éle-
tükért küzdő betegeket segítve.

Az ünnepi közgyűlés díjazottjai, résztvevői 
(Fotó: Zentai Péter/Békés Megyei Önkormányzat)  
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Beiratkozás
Az általános iskolai beiratkozás 

időpontja:
április 11-e 8-tól 19 óráig és 
április 12-e 8-tól 18 óráig.

A beiratkozáshoz szükség van a 
gyermek és a szülő irataira.

A DAREH BÁZIS Hulladékgaz-
dálkodási Nonprofit Zrt. 300 da-
rab komposztáló edényt szállít ki 
Csorvásra – ezeket március 18-ától 
lehet igényelni, és térítésmentesen 
kapja meg, aki kéri.

Aki szeretne komposztálót, annak ezt 
igényelnie kell (tavaly mindössze igény-
felmérés történt), amire április 15-ig van 
lehetőség. Az igénylésben meg kell adni 
az igénylő adatait, állandó lakóhelyét, és 
a komposztáló edény elhelyezésének he-
lyét akkor, ha az nem az igénylő állandó 
lakóhelyén lesz elhelyezve.

Wifi a kórházban 
Az Orosházi Kórház fekvőbeteg rész-

legén néhány hete már mindenhol 
elérhető a vezeték nélküli internetes 
hálózat, amit egy EU-s betegbiztonsági 
pályázat keretében építettek ki. Ezzel 
párhuzamosan a betegek és a hozzá-
tartozók ingyenes netezési lehetőségét 
is megteremtette az intézmény. A sáv-
szélességet 3 Mbps letöltési sebességre 
korlátozták, ám ez bőven elegendő hon-
lapok, közösségi oldalak böngészésére, 
YouTube nézésre, emailezésre. Ehhez 
csupán a Korhaz_Guest hálózatot kell 
megkeresni az eszközünkön, és már le-
het is netezni.

Az igénylőlap letölthető innen: https://
www.dareh.hu/_bazis/ugyintezes/
Az űrlap leadható az önkormányzat-
nál, vagy postai úton: DAREH BÁZIS 
Nonprofit Zrt. 5600 Békéscsaba Kini-
zsi u. 4-6.), illetve e-mailen keresztül 
kozpontiugyfelszolgalat@dareh.hu.

Majd a DAREH használati szerződést 
küld, amit aláírva kell visszajuttatni a 
társaság postacímére. Bővebb infor-
máció: DAREH ügyfélszolgálata, ill. 
kozpontiugyfelszolgalat@ dareh.hu. 

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.

Komposztáló – lehet igényelni

Hulladékszállítás:
Március 29-én pénteken viszik el a 

zöldhulladékot. A szelektív hulladé-
kot legközelebb április 5-én, pénteken 
szállítják el. 

A húsvéti ünnepek miatt április har-
madik hetében nem pénteken, hanem 
április 20-án, szombaton lesz szemét-
szállítás.

A tavasz beköszöntével a kerti mun-
kálatok ideje is elérkezett, ebbe pedig 
rendre beletartozik az avar és kerti 
hulladék égetése. Nem feltétlen kel-
lene, hogy így legyen, a kerti hulladék 
ugyanis komposztálható, a növényi 
részek elbomlásával hasznos humusz 
keletkezik, aminek jó hasznát veszik 
a kertészkedők.

Megoldás az is, ha a kerti hulladékot 
átadjuk a hulladékgazdálkodási közszol-
gáltatónak. Azonban ha sem egyik, sem 
másik út valami miatt járható, akkor jön 
az égetés. Ez óhatatlanul kihat a szűkebb 
környezetre, egészségünk és a jó szomszé-
di viszony megőrzése érdekében minden-
képp az előírt szabályok szerint járjunk el.

Csorvás önkormányzata  a 8/2015. 
(III.27.) önkormányzati rendeletben ösz-
szegzi az avar és kerti hulladék nyílttéri 
égetésére vonatkozó helyi szabályokat. 
Eszerint az avart és kerti hulladékot 
égetni minden évben csak március 1. és 
május 15., valamint szeptember 15. és 
november 30-a közötti időszakban lehet, 
keddi, pénteki és szombati napokon 9-17 
óra közötti időszakban. Tilos az égetés 
vasárnap és ünnepnapokon - akkor is, ha 
az ünnepnap engedélyezett napra esik.

Csak kellően száraz avar és kerti hul-
ladék égethető el, tehát szikkasszuk mie-
lőtt meggyújtjuk, hiszen nem a szomszé-
dok kifüstölése a cél. Az égetés kizárólag 
szélcsendes időben végezhető, méghoz-
zá kis adagokban. Ha előreláthatólag 1 
óra hosszánál tovább tart az égetés, ak-
kor előre szólni kell a szomszédoknak, 
de ebben az esetben is legfeljebb 3 óra 
hosszáig lehet égetni. Aranyszabály, hogy 
csak épülettől, éghető anyagtól megfele-

Avarégetés - csak ha muszáj, akkor is szabály szerint

lő távolságra rakjunk tüzet, amit nem 
hagyunk felügyelet nélkül, és amikor 
végeztünk eloltjuk a tüzet, a parázslást 
is megszüntetjük, vízzel, földdel biztosra 
megyünk. Az országosan elrendelt tűz-
gyújtási tilalom alól ez a rendelet nem 
ad felmentést, márpedig a Békés Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoz-
tatása szerint jelenleg (március 11-ei ál-
lapot) tűzgyújtási tilalom van érvényben 
megyénkben!
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A legfőbb feladat a stabil, kiegyen-
súlyozott gazdálkodás, elsődlege-
sen a kötelező feladatokra koncent-
rálva - ennek szellemében fogadta 
el Csorvás képviselő-testülete közel 
980 millió forint bevételi és kiadási 
főösszeggel a város költségvetését.

A feladat azért nem egyszerű, mert 
a központi források nem fedezik teljes 
mértékben a kötelező feladatok ellá-
tásának költségeit, saját forrást tehát 
mindenképpen a kötelező feladatok 
ellátása mellé kell rendelni - tudtuk 
meg Baráth Lajos polgármestertől. Az 
önkormányzatok működésének álta-
lános támogatása 2,3 millió forinttal 

csökkent. Igaz ugyan, hogy eközben a 
köznevelési feladatok támogatására 
2,7 millió forinttal több jut. A szociális, 
gyermekjóléti és gyermekétkezteté-
si feladatokra 7,1 millió forinttal kap 
több támogatást az önkormányzat, 
mint tavaly. 

A lakosságszám csökken, ami azt 
vonja maga után, hogy kevesebb köz-
ponti támogatás érkezik a kulturális 
feladatokra. A 6 millió forintos feladat-
alapú támogatás mellett ezért további 
16,5 millió forint önkormányzati tá-
mogatás biztosít a város a kulturális 
feladatokra.

Csak önkormányzati támogatással 
tudja ellátni feladatait az óvoda, a köz-

A TeSzedd! Önkéntesen a tiszta 
Magyarországért akció ma hazánk 
legnagyobb önkéntes mozgalma. Az 
idei lesz a nyolcadik alkalom, hogy 
önkéntesek szemétgyűjtési akció 
keretében mondhatni országos 
nagytakarítást rendeznek. 

Ideális esetben ez a megmozdulás tel-
jesen szükségtelen lenne, ám erre ad-
dig, míg vannak szemetelők, várnunk 
kell. Ezért aztán az akció keretében az 
önkéntes szemétszedők nagyban hoz-
zájárulnak ahhoz, hogy környezetünk 
tisztább, egészségesebb legyen. 

Csorváson március 22-én lesz sze-
métszedés, melyhez minden tenni vá-

Nőnap alkalmából nagy tisztelettel
és szeretettel köszöntöm
a csorvási Hölgyeket

Baráth Lajos
polgármester

TeSzedd!
Csorvás is csatlakozik

ElfogAdták A költségvEtést

gyó csatlakozhat, az iskola felső tago-
zatosai már biztosan ott lesznek.

Gyülekező a polgármesteri hivatal 
udvarán 8.30-kor, zsákokat, és minden 
szükséges felszerelést ekkor kapnak 
meg a jelentkezők.

A tervek szerint négy helyszínen sze-
dik majd a szemetet, például a Liszt 
utcától a Nagy-majorba vezető kövesút 
mentén, és a Jókai utca mögötti erdő-
sávban.

ponti források nem elegendőek a fel-
adatokra, így további 8 millió forintot 
biztosít a város. A zavartalan műkö-
déshez az Egyesített Szociális Intéz-
ménynek is szüksége van önkormány-
zati támogatásra, az összeg 18,5 millió 
forint.

A szociális feladatok ellátására jóval 
kevesebb összeget fordíthat az önkor-
mányzat a tavalyinál. - Nem mondunk 
le arról, hogy a kifizessük a rászoruló 
70 éven felüliek esetében a kötelező 
szemétszállítási szolgáltatás díját. Tű-
zifa támogatást is adni fogunk. Ám ezt 
idén mindössze 27 millió forintból kell 
megoldjuk. Nem lesz könnyű, de lehe-
tőségeink szerint továbbra is segítjük 
a leginkább rászorulókat. Lakásvásár-
lási támogatásra ebben az évben is 10 
millió forintot terveztünk be, bízom 
benne, minél több fiatal pár él a lehető-
séggel. A rászoruló gyermekek szüni-
dei étkeztetése biztosított idén is.

Fontosnak tartom a külterületi utak 
rendezésének folytatását, erre 2 millió 
forint jut. A belterületi utak 75,3 száza-
léka szilárd útburkolatú, terveink sze-
rint ezen az arányon idén javítunk, föl-
des utak burkolására 21 millió forintot 
fordítunk. Pályázati céljaink megvaló-
sításával azt szeretnénk elérni, hogy 
intézményeinket nagyobb költségha-
tékonysággal, kevesebb ráfordítással 
tudjuk működtetni - fogalmazott a vá-
rosvezető. 
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A Csorvási Gulyás Mihály Általános és 
Alapfokú Művészeti Iskola pályázott és 
sikeresen nyert a „Közösségi internet 
hozzáférési pontok fejlesztése, szolgál-
tatási portfóliójuk bővítése” elnevezésű, 
GINOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosí-
tószámú projekt keretében megvalósí-
tandó „Digitális Jólét Program Pontok 
fejlesztése” című pályázati kiíráson.

Az intézmény a pályázat keretein belül 
az alábbi eszközcsomagot nyerte meg: 3 
db laptop, 2 db tablet, 2 db okostelefon, 1 
db projektor, 1 db nyomtató, 1 db router

Kétnapos tanulmányút keretében 
látogattak el az edisonosok a Miskol-
ci Egyetemre. A program – melyet az 
NTP-MTTD-18-0162 kódszámú, Él-
mény és Tapasztalat négy keréken 
című pályázat keretében valósítottak 
meg – motiváló bepillantást engedett 
az egyetemi munkába. A pályázat 
pénzügyi fedezetét az Emberi Erő-
források Minisztériuma biztosítja az 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
közreműködésével.

Az egyetem Műszaki Anyagtudományi 
Karán február utolsó napján professzor 
dr. Palotás Árpád Bence dékán mutatta 
be az e-Bogár elektromos autó készíté-
sének folyamatát, majd Mende Tamás 
dékánhelyettes kalauzolta a csapatot. 
– Beszállhattunk az elektromos autóba, 
ami tett velünk egy kört. Majd megnéz-
tük a pneumatikus autókat, amelyekkel 
versenyekre szoktak járni. A Gépészeti 
és Informatikai Kar hallgatói által épített 

valódi Forma 1-es autót is megcsodálhat-
tuk, ha bele nem is ülhettünk, és emellett 
láthattunk labdakövető és marsjáró ro-
botokat is – sorolta a nem mindennapi 
élményeket az Edison Klub vezetője, 
Murvai József. 

Másnap Mende Tamás dékánhelyettes 
érdekes kísérletekkel tűzdelt bemutatót 
tartott az anyagtudományról, majd a Ké-
miai Intézetben kolloidokat gyártottak 
a csorvási diákok, különböző laborató-
riumokban színképelemzéssel, spektro-
szkópiai eljárásokkal ismerkedtek meg, 
és nagy felbontású mikroszkóppal a te-

Ismerkedés az e-Bogárral

Miskolci Egyetemen a 
csorvási diákok

A Forma1 műhelyében a csorvási edisonosok
lefon képernyőjének pixeleit is tanulmá-
nyozhatták. Végül emlékérméket présel-
tek maguknak alumínium lemezből.

Az Edison Klub autója jelenleg szer-
vízben van, a Csorvási Gazdák Zrt. gép-
műhelyében. - Az első futóművet újítják 
fel Kelemen Mihály elnök úr és Schuk 
Mihály műhelyvezető irányításával, amit 
ezúton is köszönünk – húzta alá Murvai 
József. Tervezik, alkatrészeket készíte-
nek az autóhoz egy pályázati forrásból 
vásárolt 3D nyomtatóval, egyelőre azon-
ban várni kell a Békéscsabai Tankerületi 
Központ engedélyére.

Tervezett programok, melyeken a 
felnőtt lakosság részt vehet:

Március 22. péntek 15-17 óráig: Interne-
tes keresők használata

Április 5. péntek 15-17 óráig: Az interne-
tes vásárlás előnyei, illetve veszélyei

Április 19. péntek 15-17 óráig: Elektroni-
kus ügyintézés, internetes álláskeresés

Május 3. péntek 15-17 óráig: Közösségi 
oldalak, internetes csevegőprogramok 
használata

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 hallgatója a jelentkező

A tanfolyam 2019 március 19-én 
kezdődik és 2019. április 18-án

fejeződik be.

Tanfolyamvezető: Murvai József
Érdeklődni, jelentkezni az alábbi 

telefonszámon lehet:

+36 30 259 4018 
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Tizenévvel ezelőtt az Orosházára in-
gázóknak feltűnhetett, ami akkoriban 
nekem is: egy fiatalember, aki fod-
rásztáskával a kezében várja a buszt, 
és nagyon öntudatosan, egyre inkább 
a tömegből kiváló frizurákkal képvi-
sel valamit: a fodrász szakmát. Most ő 
lesz annak a sorozatnak a szereplője, 
amelyben érdekes, értékes életutat 
bejáró, csorvási gyökerű emberek 
portréját adjuk közre. Kovács Rohoska 
Ádám mesterfodrászról van szó.

A „százforintos boltos Gabika” és a di-
ákélelmezés konyháján dolgozó Rohoska 
Gyuri fia? Igen, ha egyszerűen be akarjuk 
azonosítani a tehetséges fiatalt. (Nővére 
a csorvási fúvósok közül indulva napja-
inkban Svájcban zenepedagógus.) Büsz-
keséggel tehetjük hozzá: Ádám ma az 
ország egyik elitfodrászatának csapatát 
erősíti, Hajas László munkatársaként, és 
két világmárka magyarországi képvise-
letében szakmai oktató.

Pályaválasztásában édesanyja „női 
megérzése” segítette, mert eleinte nem 
érzett kedvet a fodrászathoz. Versenye-
ken, nézőként kapta el a hajvágó „gépszí-
ja”. Egy megszállottan dolgozó fiatalem-
ber képe fogta meg, ott eldöntötte: ő is 
így akar versenyezni. Már középiskolás 
kora előtt bejárt későbbi gyakorlati he-
lyére, így már bőven eltöltött a szakmá-
ban 10 évet. Bevallása szerint annyi min-

dent el is tudott érni, hogy a következő 
10-re hiába kérdeztem terveiről, nem 
mert mit mondani. Mert nem látja előre, 
milyen lehetőségei lesznek. De ami lesz, 
azzal élni fog, arról biztosított.

Csorvási siker is született az eskü-
vői szolgáltatók megyei rendezvé-
nyén, a IV. Békés Megyei Jótékonysá-
gi Wedding Gálának Orosháza adott 
otthont március 1-jén. 

Hudák Mariann a Maradandó Értéket 
Teremtő Különdíjat kapta meg, ami az 
abszolút fődíjnak felel meg - tájékoz-
tatott mesterremek díjas viseletkészí-
tőnk, aki édesanyjának ajánlotta fel az 
elismerést. Emellett a ruhaszalon ka-
tegóriában 2018. Legjobb szolgáltatója 
díjat is átvehették.

A Wedding Party az esküvői szolgál-
tatók szakmai rendezvénye, részben 
meghívásos, a díjazás a szakmabeliek 
elismerése egymás iránt.

– Minden évben részt vettünk, de 
nagy örömünkre idén voltunk a leg-
sikeresebbek. A szakma elismerése, a 

Céltudatosság, stílusérzék - KovácsRAStyle

Szakmai névjegy: 12-szeres Orszá-
gos Bajnok, 6-szoros Magyar Bajnok, 
4-szeres Nemzetközi Bajnok. Európa- 
és Világbajnokságokon szerzett szép 
eredményeket egyéniben és csapatban 
is, korábban a Magyar Férfi Fodrász 
Technikai Válogatott tagja volt. 

– Az iskolában az erős közepes tanu-
lók sorát gyarapítottam, átlagos voltam 
– meséli. – A szakmámban is azt tartom, 
hogy a versenyeken két féle ember van: a 
tehetséges és a szorgalmas. Az egyiknek 
a 3 nap is sok a felkészülésre, a másiknak 
a 4 hónap sem elég. De hamarabb bukik 
a tehetséges, mert nincs szokva a ku-
darchoz. Én a szorgalmas vagyok – szö-
gezi le. Aztán rábólint, hogy igen, tehetség 
és szerencse is kell ahhoz, hogy elérjük a 
céljainkat. Ő igazán gyakorlott versenyző-
vé vált, 9 évig aktívan versenyzett, olyan 
eredménye is van, ami egyedüli Magyar-
országon: világbajnoki 3. helyezés egyé-
niben. Hálával sorolja oktatóit, mestereit, 
akiktől sokat tanult. A felkészülések során 
döntötte el, hogy a főváros lesz az új ott-
hona, és jól érzi magát. 

– A rövid távon pénzt keresni vagy 
tudást kérdésnél az utóbbit választot-
tam – fogalmaz. – Olyan helyre kerültem 
Hajas Lacinál, ahol a szakmai fejlődésem 
lehetősége messze felülmúlta az elvárá-
saimat. Mindig előre megyek, mindig ér-
dekel az új, az ismeretlen. 

– Fontos a célkitűzés, mikor megfo-
galmazódik az emberben, hogy hol tart 
éppen és hová szeretne eljutni. Ahogy 
a házépítésnél is a tervezéskor kell jó 
döntéseket hozni, úgy a szakmai úton is 
dönteni kell, majd kitartónak lenni, míg 
a kitűzött célt el nem érjük – összegzett 
Kovács R. Ádám.

B. Imre Julianna

megyei, helyi elismerés a legfontosabb, 
legnagyobb becsben tartott dolog szá-
munkra – nyilatkozta Hudák Mariann, 
hozzátéve: az esküvői szezon szalonjuk-
ban egész évben tart, és nemcsak a me-
gyéből, az egész országból és határokon 

túlról is kapnak megrendeléseket.
A rendezvényen a felajánlásokat és a 

tombolán begyűlt összeget az orosházi 
mentőállomásnak ajánlották fel.

BIJ

A legjobbak között
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A csorvási U13-as csapat egy saját szervezésű terem kupán vett részt márci-
us első hétvégéjén. Három csapat focizott, nagy csatákat vívtak, kiegyenlített 
erőviszonyok mellett végül az első helyezett Csorvás csapata lett – tudtuk meg 
Melich Viktor edzőtől. Második Tótkomlós, harmadik Nagyszénás. Gólkirály: 
Karsai Alex. Legjobb hazai Játékos: Vigh Pisti. 

 A Nemzeti Szabadidős – Egész-
ség Sportpark Program keretében 
pályázati forrásból valósult meg a 
Bocskai utcai sportpark.

Gumi talajburkolaton, 90 m2 területen 
több sporteszközt is telepítettek - hú-
zódzkodás, tolódzkodás, fekvőtámasz, 
bordásfal, has- és hátizomerősítés, lép-
csőzés, függeszkedés, ezeket mostantól 
a friss levegőn is végezhetik a sportolni 
vágyók. A lehetőséggel bárki élhet. 

Immár 7. alkalommal rendeztük meg a sportklub mű-
ködését segítő jótékonysági rendezvényünket, amelyre az 
idei évben is szép számmal látogattak el a sportot támo-
gatni kívánók, vagy éppen csak szórakozni vágyó vendé-
gek. A 200 fős vendégsereg szórakoztatásáról a Pool Dream 
Fitness Békéscsabai rúdtáncos lánycsapat, a Békési Csökmei 
testvérek zenekara, valamint vállalkozó kedvű vendégeink 
gondoskodtak, akik farsangi jelmezt öltöttek.  Az est nagyon 
jó hangulatban telt, azt gondolom, aki ott volt jól érezte ma-
gát. Az est fénypontja a tombola fődíj kihúzása volt, amelyre 
a díjat a Csorvási Sportklub ajánlotta fel, két személy részé-
re belépő és szállás biztosítása 90 ezer Ft értékben az idei, 
budapesti női kézilabda Final Four négyes döntőjére. A sze-
rencsés nyertes tomboláját Baráth Lajos polgármester, mint 
a jelenlévők közül legmagasabb szintű kézilabda múlttal ren-
delkező sportember húzta ki a tombolahúzás elején, minden-
kinek megadva az esélyt a fődíj megnyerésére.  A szerencsés 
nyertes, aki a helyszínen tekintheti meg a kézilabdadöntő 
mérkőzéseit, Krámli Tamás és családja. Ezen kívül a tombo-
lahúzás során további sok értékes nyeremény talált gazdára 
vállalkozók és magánszemélyek felajánlásainak jóvoltából. 

Hetedjére - jótékonysági bál
a csorvási sportért

Rendezvényünket támogatók névsora:  Aradszki Tibor, 
Béres Zoltán CBA, Béres Gábor Malom Söröző, Békéscsabai 
Előre, Czagi Ker Kft, Csorvás Város Önkormányzata, Csorvási 
COOP Áruház, Csorvási Horgászegyesület, Csorvási Könyvtár, 
Csorvási Nonprofit Szolgáltató Kft, Egyesített Szociális Intézmény, 
Csorvási Gazdabolt, Csorvás Város Óvodája és Bölcsődéje, 
Goods Market, Hajni Virágüzlet, Hérics Patika, Hügli Kft.,
Keresztes Attila Zöldséges, La Rosa Pizzéria, Malom Totózó-
Béres Gábor, Melich Marianna, Mochem Kft, Petrovszki Gyöngyi, 
Piactéri ABC, Pizzaház, Rusz József, Savanyító üzem-Béres 
Zoltán, Szarvasi Arborétum, Szőke és Tsa, Tótkomlósi Rózsa-
fürdő, Toncsenka Erzsébet, Viola Patika, Zsiga Iván, Zsigáné 
Barakonyi Beáta és akik adományokkal támogatták ren-
dezvényünk létrejöttét: Bagi Gabriella, aki ismét varázsla-
tos dekorációval tette hangulatossá a helyszínt, Bócsikné 
Huszár Olga, Vereskáné Salla Valéria, Gelegonya József, Pityuk 
János Kéknefelejcs Sütemény, Dr. Kaszai Balázs, Lengyel Zsolt, 
Csorvás Város Önkormányzata, Kovács János Építőmester Bt, 
Hunapfel, Csorvási Gazdák ZRT, Krámli Tamás, Seres Péter.

 Köszönjük mindenkinek, aki bármely módon is hozzájárult 
ahhoz, hogy ez az esemény létrejöjjön. A köszönet mellett, a 
remény szavaival búcsúzva: Jövőre újra megpróbáljuk.

Seres Péter Csorvási Sportklub elnök

Március 3-án a 
csorvási labdarúgó lá-
nyok egy hazai rende-
zésű barátságos terem 
kupán mérték össze tu-
dásukat.

A csorvási csapat vé-
gig magabiztos játékkal, 
veretlenül végzett az 
első helyen. Legjobb ka-
pus: Kis Krisztina.

Elkészült A
sportpArk
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ANYAKÖNYVI HíREK

Ha csak egyetlen gyermeket meg-
mentünk a mentőautónak köszönhe-
tően, akkor a jármű már teljesítette kö-
telességét – mondta dr. Abrulrahman 
Abdulrab Mohamed, a Viharsarki 
Koraszülöttmentő Alapítvány elnöke 
február végén Gyulán, a viharsarki 
koraszülött-mentőautó ünnepélyes 
üzembe helyezésén.

A negyven millió forint értékű men-
tőautó a Békés megyeiek széles össze-
fogásának köszönhetően kezdheti meg 
munkáját. Sokan járultak hozzá a 2016-
ban kitűzött cél valóra váltásához – köz-
tük azok a csorvásiak, akik az Egész-
ségnapon adakoztak, valamint Csorvás 
önkormányzata is, amely több mint 150 
ezer forinttal támogatta a Viharsarki 
Koraszülöttmentő Alapítványt. – A gyer-
mek a legfőbb érték, örömmel járultunk 

hozzá a célhoz – mondta Baráth Lajos 
polgármester.

A koraszülöttmentő magasabb szintre 
emeli a megyei koraszülöttek ellátását, 
ezentúl gyorsabban érkezik a segítség. 
A jármű a legkorszerűbb és legtelje-
sebb – mintegy 14 millió forint értékű 
–felszereléssel rendelkezik, olyan, mint 

egy koraszülött intenzív osztály, négy 
keréken, felkészülve a kátyús megyei 
utakra is. Megyénkben évente mintegy 
200 gyermek érkezik a vártnál koráb-
ban, az autó nem csak nekik segít majd, 
hanem szállítja azokat az újszülötteket 
is, akiknek sürgős műtétre van szüksé-
ge Szegeden, Budapesten.

Kézműves húsvéti vásárra készül 
a művelődési ház. Tavaly jól sikerült a 
vásár, a szervezők ezt remélik most is. 
Várják kézművesek jelentkezését, akik 
bármilyen kézzel készült, leginkább, de 
nem feltétlen a húsvéthoz kapcsolódó 
termékeiket árusítani szeretnék. A vásár 
időpontja: április 9-10-e, 9 órától 17.30-
ig. Aki szeretne árusítani, az részvételi 
szándékát legkésőbb április 5-ig jelezze 
a művelődési házban. További informá-
ció és jelentkezés: Neller Tiborné, tele-
fonszám: 30/858-3852  

Megszülettek
Mihálka Zsolt és Oroszi Anikó

fia - Marcell Zsolt
Samu Gergő és Skorka Szilvia

leánya - Vivien
Gombkötő László és Nagy Marianna 

leánya - Hanna Marianna
Szmuta Attila és Petrecz Cintia

leánya - Maja Cintia

Eltávozott közülünk
Kovács Istvánné 66 év

Kicsit várnunk kellett arra, hogy 
köszönthessük az első csorvási 
gyermeket, de most örömmel ad-
hatunk hírt arról, hogy városunk 
első kisbabája ebben az esztendő-
ben Mihálka Marcell Zsolt.

Marcell január 26-án született 
3460 grammal és 50 centiméterrel, 
Szentesen. Édesanyja Oroszi Anikó, 
édesapja Mihálka Zsolt, akik nagy 
örömmel várták kisfiuk érkezését. 

Kedves Marcell, szeretettel kö-
szöntünk, jó egészséget kívánunk, 
utadat kísérje áldás. 

Tavaly 41 gyermek született 
Csorváson, 2018-ban is egy kisfiú-
nak örülhettünk elsőként. A 2018-
as év újszülöttjeit február elején 
köszöntötte a város a Házasság hete 
rendezvény keretében. 

Isten hozott
Marcell!

Fotó: behir.hu/Tóth Áron

Megyénk
koraszülötteiért


