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Önkormányzati választás – a régi az új polgármester

Baráth Lajos: köszönöm a bizalmat, dolgozom tovább Csorvásért!
Október 13-án önkormányzati választáson dönthettek a települések arról, kikre bízzák a következő öt évben lakóhelyük képviseletét. Országosan
több mint 8 millió embernek volt lehetősége szavazni, a választópolgárok
48,58%-a élt szavazati jogával. Csorváson a részvételi arány kicsivel az országos alatt maradt, a több mint 4000 választópolgárból 1705-en jelentek
meg (41.91%) vasárnap az urnáknál, a jelentős többség döntése értelmében
Baráth Lajos újrázhat.

Varga Blanka egyike annak a 14 csorvásinak, akik 18. életévüket betöltve most először
adhatták le szavazatukat. Első szavazóként Blankának apró ajándék is járt,
melyet Béres József szavazóköri elnöktől vehetett át
(Fotó: Seres Evelin)

A főpolgármester-választást az ellenzék közös jelöltje, Karácsony Gergely
nyerte, aki a kormánypárti Tarlós Istvánt váltja. A fővárosi kerületek többségében ellenzéki, a megyei jogú városok
többségében, 23-ból 13-ban kormánypárti jelöltek győztek. Országosan 19
megyei közgyűlés van, mind a 19-ben a
Fidesz-KDNP került többségbe.
Békés megyében a megyei közgyűlés
összetétele: 10 helyet a Fidesz-KDNP
jelöltjei szereztek meg (56 ezer 936
szavazattal), két helyet a Jobbik, két

helyet DK, egy-egy helyet pedig a Momentum, az MSZP és a Mi Hazánk Mozgalom szerzett meg.
Békéscsabát továbbra is Szarvas Péter
vezeti (Hajrá Békéscsaba), míg Gyulán
Görgényi Ernő, Orosházán Dávid Zoltán
maradt a polgármester, mindketten
kormánypárti városvezetők.

Csorvás élén sem történt változás: az
érvényesen szavazó választópolgárok
döntő többsége Baráth Lajosra voksolt,
így a települést az elmúlt öt évben irá-

nyító polgármester maradt posztján a
következő ciklusra is.
–Tisztelt Csorvási Választópolgárok,
tisztelettel köszönöm mindenkinek,
aki élt szavazati jogával és részt vett az
önkormányzati választáson.
Köszönöm mindazoknak, akik megtiszteltek bizalmukkal, szavazatukkal,
s így folytathatom a település érdekében megkezdett munkát, Csorvás város szolgálatát. A munkámat minden
csorvási javát szem előtt tartva végeztem eddig is, és így teszek a jövőben is.
Az a célom, hogy folytassam a városért
megkezdett munkát, Csorvás fejlesztését, és ebben számítok a csorvásiak
akaratából megválasztott képviselőtestület minden tagjára – fogalmazott
a településvezető, hozzátéve a grémium október 24-én csütörtökön 16.30kor tartja alakuló ülését.
Csorváson a névjegyzékben lévő választópolgárok száma összesen 4 ezer
68 fő, a szavazáson 1705-en jelentek
meg (41.91%), nem szavazott 2363 fő
(58.09%). Baráth Lajosra 1336 érvényes szavazat érkezett (79,24%), míg
kihívójára, Neller Tibor Jánosra 350
(20,76%).
A képviselő-testület hat tagja a csorvási
szavazók döntése értelmében dr. Szénási
Levente független jelölt, 1010 szavazattal (60,92%), Vereskáné Salla Valéria
független jelölt 913 vokssal (55,07%),
Zsiga Iván független jelölt 901 érvényes
vokssal (54,34%), dr. Kaszai Balázs Fidesz-KDNP 819 szavazattal (49,40%), a
közéletben újonc Araczki Tibor független jelölt 706 ikszel (42,58%) és végül
dr. Duliskovich Ilona független jelölt,
akire 650-en voksoltak (39,20%).
Folytatás a 3. oldalon
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Átadták az M44-es elkészült szakaszát

Közfoglalkoztatási
kiállításon
Hetedik alkalommal rendezték
meg a Békés Megyei Közfoglalkoztatási Kiállítást Békéscsabán, a Szent
István téren. A szeptember közepi
egész napos eseményen ötvenkilenc
település, köztük Csorvás, mutatta
be azt, hogy az értékteremtő közfoglalkoztatási programok keretében
milyen termékeket, különlegességeket állít elő.

Nettó 145 milliárd forintos költséggel megépült az M44-es gyorsforgalmi út Kondoros és Tiszakürt közötti
szakasza, amelyet október elején helyeztek forgalomba.
A 62 kilométer hosszúsági útszakasz
révén 25 perccel rövidül meg Békéscsaba és Budapest között a gépjármű
közlekedés. 2002 óta nem készült el
egyszerre ilyen hosszban gyorsforgalmi
útszakasz Magyarországon. Az óránként
110 kilométeres sebességre kialakított
útszakaszon 46 műtárgy épült, köztük
20 aluljáró, 13 felüljáró, 7 vadátjáró és
6 ökológiai átjáró, Kunszentmártonban
pedig a Hármas-Körös felett egy 450

méter hosszúságú új híd is. Az új úton
négy külön szintű csomópont is épült
Kunszentmártonnál, Szarvasnál, Kardosnál és Kondorosnál. A Kondoros és
Békéscsaba közötti szakasz már épül,
a 18 km-es szakasz átadása 2021 tavaszára várható.
Az M47-es autóút kapcsán a műszaki
tervezés küszöbén állunk, a környezetvédelmi tervek várhatóan október végére elkészülnek, ahogyan a végleges
nyomvonal-kijelölés is. Az M47-es autóút létrejöttével Békéscsabától kevesebb
mint egy óra alatt lehet majd eljutni a
debreceni reptérre.
Fotó: NIF

Az 59 település mellett 15 munkáltató is jelen volt a kiállításon, és mintegy
200 munkalehetőséget kínáltak. A rendezvényen elhangzott, a közfoglalkoztatottak száma az utóbbi időben a felére csökkent, mivel sokan megtalálták
helyüket a nyílt munkaerő-piacon. A
közfoglalkoztatottak száma júliusban
országosan 103 ezer volt, Békés megyében 7200 ember közfoglalkoztatását valósították, valósítják meg idén. A
Start-munkaprogram kiadási előirányzata 2019-ben 180 milliárd volt, míg
2020-ben 140 milliárd forint lesz az e
célra fordítható összeg.
Csorvás városa többek között a
program keretében készült cirokseprűket, rongyszőnyegeket mutatta be
a rendezvény keretében. Szeptember
végén a fővárosi Országos Közfoglalkoztatási Kiállításon is felvonultak a
csorvási értékek.

Felújítás pályázati forrásból

Csorvás Város Önkéntes Tűzoltó
Egyesület jelentős pályázati forrást
nyert a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság önkéntes tűzoltó egyesületek
részére kiírt pályázatán.
Az 1 millió 156 ezer 570 forintos támogatási összeget a csorvási egyesület
a telephely fűtésének korszerűsítésére
fordíthatta.
Sikerült teljes mértékben átalakíttatni a fűtésrendszert a Rákóczi út 17. alatti garázs és klubhelyiség épületében, a
korszerű rendszer földgáz üzemeltetésű BAXI kazánnal és radiátorok felszerelésével költséghatékonyabb, mint
a régi konvektoros megoldás, mely az
idők során többször is meghibásodott.

A Csorvás Város ÖTE köszöni a gyors
és pontos kivitelezést Szluka Andrásnak, aki éjt nappallá téve dolgozott
azért, hogy még a hideg idők beköszönte előtt végezzen az új rendszer
kiépítésével. A napokban az egyesület
tagjai Csorvás Város Önkormányzat
segítségével a garázsaljzat részleges
betonozásával is elkészültek. Továbbiakban tervezett a klubhelyiség felújítása, és a nyílászárók cseréje, melyekhez
támogatókat keresünk. Az egyesület
az immáron korszerű fűtésrendszerrel felszerelt telephelyével továbbra is
hűen szolgálja a csorvási és környékbeli lakosokat.
Oláh Zsolt egyesületi elnök
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– Köszönöm a csorvási választópolgároknak, hogy részt vettek a választáson, külön köszönöm mindazoknak,
akik a Fidesz-KDNP jelöltjeit tisztelték
meg szavazatukkal. Nagyon örülök
annak, hogy dr. Kaszai Balázs személyében kormánypárti önkormányzati
képviselő is dolgozhat a csorvásiakért
– fogalmazott dr. Pappné dr. Darida
Andrea, a Fidesz helyi csoportjának
elnöke. A megyében kulturális rendezvények, pályázati rendszerek és
civil szervezetek működésében járatos

szakember a választáson mandátumot
szerzett a Békés megyei közgyűlésben.
– Számomra ez nagy megtiszteltetés, a
megyéért fogok dolgozni. Nem titkolt
szándékom, hogy a közművelődés terén is segítsem a megyei munkát, valamint hogy erősítsem a nők szerepét a
politikai döntéshozalban.
– Köszönöm azoknak akik rám szavaztak. Szerencsére egy olyan településen élünk, ahol minden rendben van
és majdnem mindenki meg van elégedve a mostani vezetéssel. Ezért nem
látták szükségét a változásnak. Baráth
Lajos polgármester úrnak és az új-régi
képviselőknek kitartó munkát kívánok
– nyilatkozott Neller Tibor János.
A szomszédos településeket tekintve: maradt polgármester Gerendáson Lengyel Zsolt (Fidesz-KDNP),
Csanádapácán Oláh Kálmán (FideszKDNP), Telekgerendáson Ránkli Ferenc.
Újkígyóson Szebellédi Zoltánt
gos Szövetsége, Lukács Kálmán Fiatal
Botyánszki Pál váltja a polgármesteri Romák Országos Szövetsége
székben, míg Tótkomlóson dr. Garay
Szlovák: névjegyzékben lévő váRita helyére Zsura Zoltán lépett.
lasztópolgárok száma 24 fő, ebből
szavazott 21. Az érvényes szavaztok
A nemzetiségi választás eredménye
tükrében a Szlovák Nemzetiségi Öna következő:
kormányzat összetétele: Gyimesiné
Roma: a névjegyzékben lévő válasz- Hugyik Erzsébet Magyarországi Szlotópolgárok száma 39 fő, megjelent 12 vákok Szövetsége, Szél Kálmánné Mafő. A helyi Roma Nemzetiségi Önkor- gyarországi Szlovákok Szövetsége,
mányzat összetétele: Lukács Kálmánné Hugyik Mihályné Magyarországi SzloFiatal Romák Országos Szövetsége, vákok Szövetsége.
Kesztyűs Péterné Fiatal Romák Orszámelich

A Csorvási Idősekért Alapítvány
ajándékaként az Egyesített Szociális
Intézményben tartottak ünnepséget
az idősek napja alkalmából.
A Békéscsabai Jókai Színház művészei
olyan dallamokkal szórakoztatták a közönséget, amelyek jó érzéseket adtak,
jókedvre derítették, szórakoztatták a
nézőket. Az otthon lakói együtt énekelték fiatalságuk slágereit Liszi Melindával és Nagy Róberttel.
– Önök hozzátartoznak a jövőnkhöz,
épp úgy, mint múltunkhoz és jelenünkhöz. Köszönjük példamutatásukat, tapasztalataikat, és kitartásukat. Szükségünk van az Önök véleményére, tanításaikra, bölcsességeikre, hogy azokra
alapozva a felnövekvő nemzedék tovább
gyarapíthassa az Önök által megterem-

tett eredményeket, hagyományokat –
A szervezők felé hálálkodó tekintetek
így köszöntötte az alapítvány nevében voltak a visszajelzés, és konkrét kérés is
a közönséget Vereskáné Salla Valéria, az elhangzott: minden héten jó lenne egy
alapítvány kuratóriumi tagja.
ilyen műsor.

Folytatás az 1. oldalról

Baráth Lajos

Időseink
köszöntése
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Gazdanap
fogathajtókkal,
koncerttel
Szeptember végén, Szent Mihály
napjához igazítva ismét megrendezték Csorváson a Kettesfogathajtó verseny és Gazdanapot. A mezőgazdasági
év értékelése mellett a kikapcsolódásé volt a fő szerep az idei gazdanapon
is – sokan választották szeptember
utolsó szombatján a rendezvény helyszínéül szolgáló városi piacteret.
A fúvószenekar produkcióját követően több mint 20 fogat vonult be meglehetősen látványosan, majd Baráth Lajos
polgármester kívánt jó versenyzést a
Csorvásra érkezett hajtóknak. A versengést szép számú közönség figyelme kísérte végig.
Közben a bográcsokban babgulyás
főtt, csorvási asszonyok sütötték a pogácsát, palacsintát, főzték a lekvárt. A helyi
Galamb- és Kisállattenyésztők Egyesületének jóvoltából különleges galambokban gyönyörködhettek a kilátogatók. A
több mint 50 éves mezőgazdasági gépmatuzsálemeket és a felsorakozott veterán motorokat még a laikusok is megcsodálták, hát még a hozzáértők. A régi
lovaséletet fotókiállítás mutatta be az
érdeklődőknek, jó érzés volt a csorvási
felmenőket keresni a múltat őrző felvételeken – az anyag rendezése és kiállítása Dohányos András alpolgármester
érdeme. A játszótéri elemeket bővítette
a népi játékok sora, a legkisebbek éltek
is a lehetőségekkel.
Hajnal Zoltán, a rendező Kondorosi
Széchenyi István Lótenyésztő Egyesület
tagja elmondta, hogy a versenyen közel
40 start volt, jól sikerült a csorvási rendezvény. A tombolahúzáson egy birka és

Fotók: Szente Károly
egy 60 ezer forint értékű vásárlási utalvány volt a fő nyeremény, a napot a Bikini együttes zárta. A szervezést ezúttal is
a helyi önkormányzat a Csorvási Gazdák
Zrt. és a Csorvási Szolgáltató Nonprofit
Kft. vállalta.
Eredmények:
- Póni kettesfogat akadályhajtás egyszeri összevetéssel (7 fogat): 1. Sztojka
Mihály (Orosházi LE), 2. Skorka Péter
(Kondorosi SZILE), 3. Lénárt Sándor
(Orosházi LE)
- Kettesfogat akadályhajtás egyszeri ös�szevetéssel (16 fogat): 1. Sziki Sándor

(Sarkadi LFSZSE), 2. Németh Béla (Orosházi LE), 3. Ifj. Olasz Lajos (Kéktói Ménes SE)
- Póni kettesfogat hibapont büntetéses akadályhajtás (7 fogat): 1.Sztojka
Mihály (Orosházi LE), 2. Skorka Gábor
(Kondorosi SZILE), 3. Skorka Péter
(Kondorosi SZILE)
Kettesfogat hibapont büntetéses akadályhajtás (16 fogat) 1.Kesztyűs Gábor
(Sarkadi LFSZSE), 2. Sziki Sándor (Sarkadi
LFSZSE), 3. Németh Béla (Orosházi LE)
A Hérics Kupát Sziki Sándor kapta.

Köszönet a támogatóknak: Hajnal Zoltán, Koncsek-Viczián Orsolya, Viola
Zoltánné, Háztartási Bolt, Hérics Patika, Piactéri ABC, Petrovszki Gyöngyi, Autósbolt
Csorvás, Kanyarsöröző, Ez meg Az 100 Ft-ért, Benkő Tüzép, Hajni Virágüzlet, CBA
Rákóczi utca, ESZI, Hunapfel, Virág István, Hunnia Daunen Kft., Rákóczi Patika,
Goods Market, Zsiga Norbert Vágom Fodrászat, Popol Natália Vágom Fodrászat,
Kovács Zoltán Transz Kft., MM Ablak Hungary Kft. Majoros Mihály, Pizzaház Fábián
Gyöngyi, dr. Bárány Magdolna, Békési Ferencné, Ifj. Voják János, Wator Aranka,
Hajnal Béla, Hajnal Béláné, Gelegonya József Gelegonya Farm Kft., Kaszainé
Benyovszki Anita, Németh Béla, Németh Béláné, Neller Tibor, Neller János, Fabisz
György, Joó Gábor, Gerendási Hársfa ABC, Tanács Enikő, Kecskés Mátyásné,
Csorvás Pékség és Csemegebolt, Nyugdíjas Érdekvédelmi Szervezet, Tar Lajosné,
Coop Áruház
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Átadták a Szőttes Kúriát

Egy álom vált valóra
Hazai és Európai Uniós forrásból
újult meg kívül-belül Csorvás egyik
ékessége, az egykor a Wenckheim
család tulajdonában lévő város széli
kúria. A felújításra közel 279 millió
forint pályázati forrást fordíthatott a
Csorvás Népművészetéért Egyesület.
Az épületet a Magyar Ruha Napja elnevezésű ünnepség keretében szeptember 14-én adtak át.
Lovas
huszárok
felvezetésével,
mezőhegyesi nóniusz fogaton gurult be
a pazarul felújított Wenckheim-ReckHudák kúria udvarára Hudák Mariann,
a Csorvás Népművészetért Egyesület
elnökségi tagja. A „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” elnevezésű európai uniós
pályázaton elnyert, 278 millió forintból
felújított történelmi épület átadásán számos csorvási is részt vett.
– Elmondhatatlan élmény a megvalósulása, örülök, hogy megünnepelhetjük –
mondta a Szőttes Kúria átadásán Hudák
Mariann Mesterremek-, és Príma-díjas
viseletkészítő. – Szőtteseinkkel az egész
világon képviseljük Magyarországot, s
mától immáron gyönyörű helyen mutathatjuk be ezt a kultúrát. A 600 négyzetméteres épület kívül-belül és szerkezetileg is megújult, visszakapta a teraszokat,
néhány új varrógépet, szép bútorokat,
nagy teherbírású állványokat is tudtunk
vásárolni.
Az eseményen több település polgármestere mellett megjelent többek között
Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke, Várfi András, a Békés Megyei Önkormányzat Társadalmi megbízatású alelnöke is. Takács Árpád, a Békés
Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja az átadó meghívójában olvasható
invitálást idézte:
„Szeretettel várjuk Csorváson, a város
peremén, de Isten tenyerén…”
– Hudákék komolyan hiszik is ezt, hogy
Isten tenyerén vannak. Olyan értéket képviselnek, ami Békés megyei hagyományőrzés szempontjából jelentős – mondta Takács Árpád. A kormánymegbízott
megjegyezte, hogy az épület is a magyar
öntudat része, ami megjeleníti az innovációt és egyfajta turisztikai attrakció is.

Fotó: Szente Károly
Baráth Lajos, Csorvás polgármestere úgy
fogalmazott: Csorvás egyik szimbolikus
helye ez a kúria, amelyet a népművészeti egyesület, a Hudák család vezetésével
szinte világhírűvé tett csodálatos ruhakölteményeikkel. Úgy gondolom, hogy a
fejlesztési pénz megfelelő helyre került,
a magyar ruhák, nemzeti viseletek most
már méltó környezetben készülhetnek –
zárta a városvezető.
Ökvös András orosházi festőművész
egy festményt adott át Hudák Mariannak, aki megígérte, hogy az majd a díszteremben kap majd helyet.
A szalagvágást a Békés Megyei Károlyihuszár és Honvéd Hagyományőrző és
Kulturális Egyesület által leadott díszlövések kísérték, majd az eseménynek kü-

lön ünnepi hangulatot kölcsönzött, hogy
galambokat engedtek fel a levegőbe.
A nagy érdeklődéssel kísért átadás
után az érdeklődők belülről is megtekinthették a turisztikai attrakciót képviselő
kúriát, így a szövőműhelyben kiállított
hamarosan újra működő ipari műemlék
gépeket, a kiállítótermet, kézműves foglalkoztatót. A kúria a fejlesztéseknek köszönhetően évi 5000 látogatót fogadhat.
Különböző aktív programok, beöltözés,
tánctanítás, varrás, szövés próba fogadják majd az ide érkezőket.
A Magyar Ruha Napján a kúrián egész
napos szórakoztató, illetve szakmai és
kreatív programok zajlottak.
forrás: Gajdács Pál/beol.hu

Hagyományőrzés a történelmi épületben

Egy 1861-66-os felmérés a kúria területét a Vas megyéből származó család,
Németh Antal majorjaként tüntette fel. 1861-ben vélhetően Németh Antal birtokainak egy része került Stojanovits Szilárd és a vásárlás kapcsán veje, Reck József
tulajdonába. 1893-ban Reck Józsefnét, 1897-ben már Reck Józsefet tüntette fel
a gazdacímtár a birtok tulajdonosaként. A família vendégeként megfordult az
épületben gróf Apponyi Albert és Munkácsy Mihály is. A hagyomány szerint a
festőművész a „Búsuló betyár” című képéhez itt „merített ihletet”. Itt járt 1929ben József főherceg, magyar királyi herceg is. Az épületben 1948-tól gépállomás
működött, majd az Ady TSZ tulajdonába került.
A Hudák család kéziszövő és varró műhelyét 1989-ben alapította meg Hudák
Józsefné szövő népi iparművész és családja. Műhelyükben hagyományőrző, de a mai
kor emberére tervezett saját készítésű, egyedi termékek készülnek, szőttesek, vásznak
és ruhák. Számtalan ruhabemutatón, kiállításon vettek már részt Milánótól-Brüsszelig, Párizstól-Londonig. A 2009-ben megalapították Csorvás Népművészetéért Egyesületet, a Békés Megyei Értéktár tagjai.
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szerek, lekvárok, reform ételek kóstolója, stb.

Hetedik Egészségnap
Társrendezvény: 14. Gyermek- és babaholmi börze
2019. november 9. 10,00-14,00
Csorvás, Művelődési Ház
Ingyenes szolgáltatások
- emlő- és prosztata tumormarkerszűrés ujjbegyből vett vérmintából
(érkezési sorrend, 10 perc alatt eredmény)
- vérnyomás-, pulzus-, vércukor mérés
- testsúlymérés, testtömeg-index, testzsír%, derék/csípő hányados meghatározása
- dohányosoknak: kilélegzett levegő
szén-monoxid tartalmának mérése
- HIV-szűrés (az AIDS kórokozójának
szűrése)
- fizikai közérzetjavító eszközök kipróbálása
- masszázs
- paraffinos kézápolás
- fogászati és szájhigiénés tanácsadás
- kineziológiai tanácsadás

 LÉT (Lélekmód/Életmód/Tér) – 2

Térítéses szolgáltatás - Csontsűrű-

ség-vizsgálat sarokcsontból: 1900 Ft

Jótékonysági adománygyűjtésünk
órán át vendégünk az a Roadshow,
amely a megye számos településén kedvezményezettje az Orosházi Menkínálta már alábbi ingyenes egészség- tőállomás Mentéstechnikai eszközök
– gyermek végtagrögzítők és gyermek
megőrző szolgáltatásait:
sürgősségi táska – vásárlására gyűjtünk
 masszőrök, fül-akupunktúra, írisz diszámukra. Készpénzadományát átadagnosztika, új medicina (tájékoztatók, hatja a helyszínen, vagy előzetesen a vébejelentkezés 10 órától)
dőnőknél. Vendégeink a mentőállomás
 előadások 3x20 percben: Mindennapi munkatársai (újraélesztés kivitelezésfüggőségeink, Felelősséggel saját egész- ének gyakorlása, elsősegély oktatás)
- A helyszínen büfé üzemel (gyógyteségünkért, Utazás a sejtek mélyéig
ák, szendvics, kávé).
 soportos műhelymunkák, beszélgeté- A színházteremben használt gyersek
mekholmik vására.
- Asztalfoglalás november 7-ig: Védő Termékbemutatók, vásárlási lenői Szolgálat:66/200-128, Gombkötő
hetőség - Reform cukrászda (Békés- Réka: 30/262-1545
csaba), méz, sajt, Teaidő teabolt (Bé- A rendezvény ideje alatt kézműves játszókéscsaba), méznyalóka (Csudaméz), ház, 10,00-12,00 óráig gyermekmegőrzés.
Fe-Ró Fürjészet, tészták, élőflórás
táplálékkiegészítők (NICS), Farmasi A programváltoztatás jogát fenntartjuk,
termékek, Zepter, Biokert, ásványi ék- egyéb érdekességek szervezés alatt.

E gé s z s é g ü n k r e
Beszéljünk a demenciáról

Október az idősek hava, ebben az időszakban talán sokkal
többet beszélünk társadalmunk idős tagjairól. Ez az időszak
alkalmat ad arra is, hogy beszéljünk az időseket érintő világméretű problémáról, a demenciáról.
A demencia a szellemi-értelmi leépülés állapota, az értelmi képességek fokozatos elvesztésének folyamata. Károsodik többek között a memória, a gondolkodás, az önellátó
képesség, a körülményeknek megfelelő viselkedés és az érzelmek kontrollálásának képessége is. A pszeudodemeciák
kivételével vissza nem fordítható állapotról van szó.
A memóriazavar önmagában még nem demencia, ahhoz,
hogy a pácienst „demensnek” tartsuk, az emlékezés zavara
mellé legalább egynek még társulnia kell a következők közül: beszédzavar, megnevezési zavar, bizonytalanság, ügyetlenség a tárgyak használatában, nehézségek a mindennapi
teendők megtervezésében, végrehajtásában. Megkülönböztetünk enyhe, középsúlyos és súlyos stádiumot.
Amikor a beteg és családja szembesül a diagnózissal, nagyon fontos, hogy megfelelő segítséghez, tanácsadáshoz jusson. Ezzel a betegséggel igen is lehet hosszú évekig jó életminőségben élni, az érintett tehet annak érdekében, hogy
az élete önmaga, családja számára is elviselhető legyen. Az
ismeretek megléte nagy segítséget jelent akkor, amikor a
betegek személyisége megváltozik, mert jobban kezelhetők,
vagy elkerülhetők a megterhelő helyzetek és konfliktusok.
Maczák Istvánné intézményvezető, ESZI
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Emlékezés

Ötven éve indult be a HÓDIKÖT
Köszönteni szeretném azokat a lányokat és asszonyokat akik 1969-ban
Csorváson az első női ipari üzemben
vállaltak munkát.
A Hódmezővásárhelyi Divat Kötöttárugyár egyik fellegvára volt a „könnyűiparon” belül a kötött-áru gyártásnak.
Csorváson a volt „Kisgazda kör” helyén
(mai Vigadó) létesült az első nőket nagy
létszámban foglalkoztatni tudó üzem.
Megindult a toborzás, betanítás, begyakorlás. Hódmezővásárhelyi segítőkkel
az önkormányzat jelenlegi házasságkötő termében folyt a betanítás, a vásárhelyi Földi Ferencné vezetővel októberben
beindult a munka két műszakban. Jöttek
az iskola után lévő fiatalok, háztartásban, mezőgazdaságban tevékenykedő
asszonyok, lányok.
1979-ben az új Rákóczi utcai üzemcsarnok átadásával nőtt a foglalkoztatási
létszám. Az idősebbek azért is vállaltak
munkát és kezdték el akár 50 év felett is
dolgozni, hogy nyugdíjjogosultságukat
megszerezzék. Határtalan szorgalom-

mal és kitartással végezték munkájukat
kézi és gépi munkaterületen.
Senkit nem szeretnék megbántani,
de felsorolni most itt lehetetlen annak
a mintegy 180 főnek a nevét, akikre
ma is emlékszem, de említenék néhány dolgozót: Bakos Pálné, Bohus
Pálné, Lovas Pálné, Óvári Gyögyné,
Stefkovics Istvánné, Bencsik Józsefné,
Mitykó Pálné, Igrényi Kálmánné,
Hetényi Antalné, Tóth Rudolfné, Simon
Györgyné, Tóth Mártonné, Gergely
Józsefné, Szabados Mátyásné, Vozár
Jánosné ….és a többiek.
A fiatalok, az anyukák egyre többen
lettek, sorra születtek a gyerekek, az
anyukák pedig a gyes után jöttek vissza
dolgozni. Az új üzemben a két műszak
mellett lehetővé vált az egyműszakos
foglalkoztatás, az anyukák a gyerekek
elhelyezése után (bölcsi, ovi, suli, napközi) délutánig nyugodtan végezték
helyben munkájukat. Nagyon szép időszak volt. Több házaspár is dolgozott a
varrodai és egyéb területeken.

Jubileumi osztálytalálkozó

Az 1969-ben végzett 8/B osztály 50
éves jubileumi találkozóját tartottuk
szeptember 7-én. A 32 fős osztályból 9
társunk eltávozott, 2 főt nem sikerült
felkutatni, néhányan pedig nem tudtak
részt venni, így végül 16 osztálytárs jelent meg a találkozón.
A találkozót az István király utcai Gulyás
Mihály Általános és Alapfokú Művészeti
Iskolában rendhagyó osztályfőnöki órával
nyitottuk. Nagy megtiszteltetésnek vettük, hogy egykor tanáraink, Lele Károly és
Lele Károlyné meghívásunkat elfogadták
és a tiszteletbeli osztályfőnök szerepét
vállalták. Lele Károly bevezető beszéde

után Lele Károlynénak jelentést tettem a
létszámhelyzetről. Megemlékeztünk elhunyt tanárainkról, osztálytársainkról. A
jelenlévők röviden ismertették életútjukat, ezt követően emlékszalagot tűztünk
az iskolazászlóra.
Az osztályfőnöki óra után meglátogattuk az Arany János utcai - nekünk még
alsó tagozatos –iskolaépületet, ami ma
a Városi Helytörténeti gyűjteménynek
ad otthont. Többen a párjukkal jelentek
meg, úgyhogy mintegy harmincan a Hérics Szálló konferenciatermében fehér
asztal mellett idéztük a múltat.
Csarejs János

Kezdettől fogva több gerendási dolgozó is átjárt, jó időben akár kerékpárral
is. A kötöttárugyártás speciális munka,
teljesítménybérben (normára) dolgozni
család mellett 8-10-12 órát is tiszteletre
méltó, nagy kitartást igénylő munka, de
a nagyközség életében is igyekeztünk
részt venni. Sok szép kiránduláson és
egyéb rendezvényen is ott voltunk.
Vezetőink voltak: Földi Ferencné, Széll
Lászlóné, Szkaliczki Jánosné.
Köszöntök mindenkit, aki bármennyi
ideig a munkatársunk, kollégánk volt
Csorváson és Gerendáson és az ország
bármely pontján él. Tevékeny, szép éveket, jó egészséget mindenkinek.
Pekovics Jánosné
Szarka Erzsébet
Kérjük fotók, képek beadásával segítsd
dokumentum gyűjteményét kiállítani
HÓDIKÖT üzemünk életének.
Leadni a Helytörténeti Gyűjteményhez,
az Arany J. utcai iskolában lehet
vasárnap délutánonként
Dohányos Andrásnál (október-november).
A dokumentumokat visszajuttatjuk.
Köszönjük!

Koronás Cukorovi Játék
Szeptemberben ismét pályázatot hirdetett a Magyar Cukor Zrt.
A játékban – ahol a fődíj egy 1 millió
Ft-os, fejlesztő eszközökre váltható vásárlási utalvány – részt vesz a csorvási
óvoda is, ezért kérjük Önöket, hogy az
üres Koronás Cukor csomagolásokat
semmiképp ne dobják ki, hiszen mindegyik egy-egy esély a nyerésre! A tasakok november 4-ig leadhatóak mindkét
óvodában, illetve Gombkötő Rékánál.
Bővebb információ a „Játsszunk együtt
Csorvásért!” Facebook csoportban található.

Központi Orvosi Ügyelet

Orosháza, Könd utca 59.
Telefon: 68/411-200
Rendelés hétköznapokon 16 órától
másnap reggel 8 óráig; hétvégén, illetve munkaszüneti napokon egész nap.

Közvilágítás

Amennyiben a településen közvilágítási hibát tapasztal, kérjük, jelentse be
az NKM Áramhálózati Kft-nél az alábbi,
hibabejelentő telefonszámon:
+36 62/565-881.
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Hérics

a megye csodáinak egyike

A megyei hírlap és a beol.hu játékot
hirdetett, melyben arra kérte olvasóit
segítsenek megtalálni azokat a természeti értékeket, amelyek valamilyen
szempontból különlegesek, érdekesek.
Zatykóné Kecskeméti Erika nevezésének köszönhetően „játékba került” a
Csorvás határában található, rendkívül
ritka, és fokozottan védett volgamenti
hérics is.
A Körös-Maros Nemzeti Parkhoz tartozó csorvási löszgyepen minden év tavaszán virágzik a hérics, idén több mint
1200 tő bontott virágot. Ennek ellenére
a hérics hazánk egyik legveszélyeztetettebb növényfaja, Magyarországon csak
a csorvási határban található meg.
Méltán került be tehát a megye csodáit kereső játékba, majd dobogós helyett
is szerzett. Az olvasók leadott szavazatai

Fotó: Kecskeméti Erika
alapján a mezőhegyesi ősplatán lett az
első (1889 szavazattal), szorosan utána
a volgamenti hérics (1268 szavazattal),
majd a kardoskúti Fehértó (614 szava-

Országos Könyvtári Napok

Generációkról, környezetvédelemről és könyvírásról
Rendhagyó és tartalmas eseményekkel 2019-ben is könyvtárunkba
csalogattuk a rendszeres könyvtárlátogatókat éppen úgy, mint az eddig
még távolmaradókat. Az októberi
napok hangulatához éppen úgy hozzátartoznak az Országos Könyvtári
Napok eseményei, mint a színesedő falevelek látványa. Az idei évben
„Könyvtárak az emberért – felelősségünk a Földért” címmel csatlakoztunk a rendezvénysorozathoz.
Ma Magyarországon hat generáció
éli életét, egyszerű általánosítással azt
mondhatnánk, hogy ezek a generációk
mást kedvelnek, máshogy élnek, mások
a tulajdonságaik. De ez nem lenne teljesen igaz, hiszen vannak közös tapasztalatok, együtt megélt évtizedek, kollektív
problémák. Az már más kérdés, hogy
ezeket esetleg nem ugyanúgy élték meg
ezek a generációk.
Szeptember 30-án Steigervald Krisztián
generációkutató látogatott el hozzánk,
hogy segítsen megismerni önmagunkat,
megérteni gyermekeinket, szüleinket.

A gyerekek fontos hallgatóságot jelentenek a környezeti nevelés számára, mert ők lesznek a jövő vezetői és a
források használói. Ezért gondoltuk mi,
könyvtárosok úgy, hogy Mit tehetek én?
címmel környezetvédelmi vetélkedőt
tartunk a gyermekeknek, ráirányítva a
figyelmet a környezet védelmének fontosságára.
Örömmel tapasztaltuk, hogy az október 2-ára meghirdetett versenyen
milyen sok, a környezetvédelemre fogékony gyermekkel találkoztunk. A
mesedélután ezúttal a minket körülvevő természet szeretetéről, védelmének
jelentőségéről szólt sok mesével és színezővel.
Az Állatok világnapja alkalmából október 3-án Boldog Gusztáv természetvédelmi őrkerület-vezető volt a vendégünk, akitől sokat tanulhattak a gyermekek a veszélyeztetett állatokról és a
felelős állattartásról.
Október 4-én író-olvasó találkozóra
érkezett hozzánk Borsa Brown írónő,
többek között a Maffia és az Arab című

zattal). Bekerült a megye hét csodája
közé még a kérészek tánca a Körösön, a
gerendási védett hárfasor, a gerlai platán és a Körösök folyói.

könyvsorozatok szerzője, a népszerűségi listák alapján 2017 legsikeresebb
írónője. Regényei könyvtárunk olvasói
körében igen népszerűek. Az írónő beszélt könyveiről, azok keletkezéséről, és
bepillantást engedett hétköznapjaiba.
A hét folyamán sok élményt nyújtó
esemény, hasznos, tudásátadó lehetőség várta a résztvevőket.
Dani Anita könyvtáros

Anyakönyvi hírek
Megérkeztek:
Zsibrita László Róbert és Tímár Anikó
Anna leánya - Vivien Hanna
Leitner Ferenc és Leszkó Adrienn
leánya - Lujza
Czinkóczi Csaba és Könyves Zsanett
leánya - Dorina
Göblyös Mihály és Majoros Katalin
fia - Milán
Házasságot kötött
Tamási Szilvia és Schill András
Eltávoztak közülünk:
Jankai Mihályné 61 év
Lengyel István 61 év
Fülöp Jánosné sz. Virág Ilona 80 év
Bús Ferenc 78 év
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