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Áram nélkül
Jelentős károkat okozott
a fagy, majd a szél

Nyert a pályázat

Indulhat
a bölcsőde
bővítése

Az elmúlt időszak hol fagyos, hol szeles időjárása alaposan
próbára tette az áramszolgáltató rendszert, ahogyan a lakosság
türelmét is. Januárban a deres, zúzmarás időjárás okozott fennakadásokat az áramszolgáltatásban, februárban a viharos erejű
szél szaggatta le a vezetékeket, márciusban pedig tervezett fakivágás miatt lesz áramszünet.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében újabb
közel 1,6 milliárd forint
értékben 11 Békés megyei
projektről hozott támogató
döntést a közelmúltban az
irányító hatóság. A döntés
értelmében a bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése elnevezésű felhívás keretében Csorvás pályázata
is zöld utat kapott.

A vastag jégréteg sok helyen
okozott vezetékszakadást vagy a
kötőelemek törését az év első hónapjában. Tömeges volt az üzemzavar Kecskeméttől Békéscsabáig, Csorvás is többször maradt
áram nélkül, hol hosszabb, hol
rövidebb időkre, január 18-án
például mintegy 9 óra hosszára.
Alig 3 héttel később az egész országban tomboló orkán erejű szél
tette próbára a hálózatot, ezúttal
Szeged és Békéscsaba környékén alakultak ki üzemzavarok.
A viharos szél miatt fák dőltek a
hálózatra és több helyen okoztak
vezetékszakadást, az áramszolgáltató ezúttal is megerősített
létszámmal dolgozott a hibák
elhárításán, ennek ellenére volt,
ahol húsz órákat is várni kellett
az üzemzavar megszüntetésére.
Több településen életveszélyes
helyzet alakult ki, amikor vezetékek szakadtak le az utcákban.
Csorváson például a József Attila
utcában fordult elő ilyen eset:
a csorvási polgárőrök a metsző
szélben 7 órán keresztül biztosították a helyszínt. A katasztrófavédelem munkatársai mellett az
önkéntes tűzoltók munkájára is
nagy szükség volt a viharkárok
felszámolásában. A 47-es főút
mellett, a parknál egy fa dőlt ki,

félpályás útzár mellett dolgoztak
a viharkárok felszámolásán. A
lakosságnak is akadt dolga, a magánházaknál is több helyen dőltek
ki fák, szakadtak le ágak a viharos
szél miatt, vagy éppen a tető rongálódott meg. A polgármesteri
hivatal folyamatos tájékoztatást
kért az áramszolgáltatótól a rendkívüli helyzetben, munkatársaik
többször járták az utcákat, felmérés és tájékoztatás céljából,
melegedőnek pedig a művelődési
házat jelölték ki. Igaz, ezt végül
senki nem vette igénybe.
– Jó volt látni, hogy ebben a
rendkívüli helyzetben mennyien összefognak. Volt olyan, hogy
hosszabbítóval vitte egyik szomszéd a másikhoz az áramot. Olyan
is, hogy az áram nélkül maradtak
rokonoknál, barátoknál aludtak.
Az áramszolgáltató mellett a katasztrófavédelem munkatársai
tettek meg mindent a helyzet
mielőbbi megoldása érdekében.
Mellettük köszönettel tartozom
a polgárőreinknek és az önkéntes tűzoltóinknak a segítségért
– fogalmazott Baráth Lajos. A
városvezető hozzátette, március
elején tervezetten kell áramszünetre készülnie a lakosságnak.
Nem halogatható tovább ugyanis
a Batthyányi és Rákóczi utca ke-

reszteződésében (régi 3-as ovi)
magasodó jegenyenyár kivágása.
– A fagy és a szél faágakat tört
le a mintegy 20 méter magas
fáról, körbekerítettük, mert a
közlekedőkre nézve veszélyes.
Felmértük a fa állapotát, sajnos
elkerülhetetlen a kivágása. Számos szakhatósággal kell egyeztetnünk, az áramszolgáltatótól
engedélyt kértünk, a katasztrófavédelemtől megrendeltük a

kivágást, ami nem lesz egyszerű folyamat. A főúton félpályás,
időnként teljes útzár mellett
lehet csak dolgozni, tehát jelentős fennakadásokkal kell majd
számolni a közlekedőknek, és
több órás áramszünettel az érintett városrésznek. A munkálatok
megkezdése előtt részletesebb
tájékoztatással szolgálunk – tette hozzá a városvezető.
mk

Fél évszázada annak, hogy a
Hódmezővásárhelyi Divat Kötöttárugyár (HÓDIKÖT) üzeme elindult Csorváson – már
a kezdetektől közel 200, zömében helyi nő kapott munkát a gyárban. A kezdetekre
emlékeztek január 31-én a
művelődési házban egy fotókiállítás keretében.
1969 őszén indult el Csorváson
az első női ipari üzem, mégpedig
a „Kisgazda kör” helyén (mai
Vigadó). A betanulás heteit követően megindult a munka két
műszakban, a HÓDIKÖT volt
településünkön az első, nőket
nagy létszámban foglalkoztatni
tudó üzem. Tíz évvel később az
új Rákóczi utcai üzemcsarnok

átadásával nőtt a foglalkoztatási létszám, mintegy 300 főre.
A legtöbb csorvási családnak
köze volt a gyárhoz. – Például a
mi családunknak is, a nagyapám

ugyanis a gyár portása volt, az
édesapám pedig az esti iskolában tanította a gyár dolgozóit
– idézte a múltat Baráth Lajos
polgármester a kiállítás megnyi-

tóján. A városvezető kiemelte:
nagyon meghatározó volt a település életében egy ekkora munkáltató, s ez abból is látszik, hogy
ötven év után sok egykori dolgo-

A HÓDIKÖT-re
emlékeztek

www.csorvas.hu

Fotó: Seres Gábor

A jegenyenyár kb. 85 éves, helyi védettség alatt áll

A fejlesztésre 117 millió
143 ezer forintot nyerve, a
beruházást követően bővül
a férőhelyek száma, több
bölcsődést vehet fel az intézmény – tudatta Baráth Lajos
polgármester.
A következő hónapok során az előkészítésé lesz a fő
szerep: engedélyes tervekre,
hatósági engedélyekre, közbeszereztetés kiírása és a s
többi van szükség, ami idő. A
tervek szerint az új bölcsődei
csoportszobák építése még
az idén elkezdődhet és 2021
vége felé készülhet el. A beruházás a Bocskai utcán valósul
meg 100 %-ban támogatott
pályázati forrásból.

zó jött el a tárlatra, vidékről is,
a fotókiállításból pedig gyorsan
egy örömteli találkozó alakult
ki. A kiállítást szervező Pekovics
Lászlóné lapunknak elmondta,
hozzávetőleg 80-an vettek részt
a munkahely-történeti kiállítás
megnyitóján, nagy részük egykori dolgozó. A fotóanyag a helytörténeti gyűjtemény része lett,
a remény pedig adott az egykori
munkatársak újabb, örömteli találkozására. A tárlatot Dohányos
András, a helytörténeti gyűjtemény vezetője nyitotta meg, a
kiállítási tárgyakat Bencsik János nyugalmazott iskolaigazgató
rendezte be, a cég történetéről
pedig Villányi László volt igazgató beszélt a közönségnek.
A tárlat február 14-ig tekinthető meg a művelődési ház galériáján, nyitvatartási időben.
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Köszönet a civileknek!

Ismét ülésezett a Civil Kerekasztal
A Csorvásiak Baráti Társasága idén is összehívta a Civil
Kerekasztalt. A tanácskozására 24 szervezet kapott meghívót, Csorvás civil szervezeteinek szűk fele ült egy asztalhoz,
hogy értékeljen, tervezzen.
Elsőként Kálmán János és
Krámli Tamás civil szóvivő kapott szót, a városvezetéssel jónak nevezték a kapcsolatot. Mint
elhangzott, az új képviselő-testület két bizottságában ezután is
egy-egy szóvivő képviseli a civilek véleményét.
Krámli Tamás felajánlotta,
hogy a civilek szócsöveként tevékenykedik, amennyiben elfogadják a szervezetek (civilcsorvas@
gmail.com).
A város egyesületeinek, klubjainak képviselői, vezetői beszámoltak tavalyi tevékenységükről:
Ivanics János (Csorvás Sportjáért
Alapítvány), Vereskáné Salla Valéria (Csorvási Idősekért Alapítvány), Oláh Zsolt (Csorvás Város
Önkéntes Tűzoltó Egyesülete),
Makszi József (Csorvási Polgár-

őrség Közhasznú Szervezet), Juhász Kálmánné (Nefelejcs Népzenei Klub), Tar Lajosné Veronka
(Csorvási Nyugdíjasok Érdekvédelmi Klub), Zsiga Iván (Csorvási
Horgász Egyesület), Krámli
Tamás, Ivanics János (Csorvási
Sportkör), Kelemen Mihály (a
Csorvásiak Baráti Társasága).
Bemutatták Zsuzsa Attilát, a
Galamb és Kisállattenyésztők
Csorvási Egyesületének új elnökét. A városvezetés köszönetet
mondott Hunyadvári Árpádnak,
mint leköszönő elnöknek az elmúlt 10 év során nyújtott munkájáért.
Többen kiemelték a Csorvási
Gazdák Zrt. támogatását, ami
nagyban segítette céljaik megvalósítását.
Értékelésében Baráth Lajos
polgármester
kiemelkedően
jónak ítélte az előző képviselőtestület és a civilek kapcsolatát.
Megköszönte a szervezetek mindenkori pozitív hozzáállását a
közös ügyek előremozdításában.
Kérte továbbá, hogy a jövőben is

Tudod, hogy nincs bocsánat

Magyar kultúra napja Hoboval

Valódi lelki táplálékkal
gazdagodtak azok, akik január 22-én, a magyar kultúra napján részt vettek a városi rendezvényen. Mintegy
250 néző szinte mozdulatlanul vált részesévé a Földes
László Hobo előadói estjén
megosztott gondolatoknak.
József Attila sorait tolmácsolta a Kossuth-díjas bluesénekes, előadóművész.
A nagy versek és kevésbé ismertek sorjáztak a
Vidnyánszky Attila rendezte
est során, A mama, a Kései sirató, vagy a Dunánál bizonyára
sokak számára voltak ismerősek. A nézőtéren olyanok is ültek, akik évtizedekkel ezelőtt
olvasták-hallották utoljára, és
olyanok is, akik frissen tanulták. Középiskolás diákcsoport
is érkezett Gyuláról, hálásan,
hogy a környéken elérik ezt a
ritka élményt. Hasonlóképpen
érkeztek fiatalok és idősebbek

a környező településekről. Többen talán azért, hogy a napokban 75 évessé lett legendától
talán egy régi dallamot is hallhassanak. Ők sem csalódtak.
A Tudod, hogy nincs bocsánat
című est Hobo harmadik József
Attila estje, 2005 óta járja vele
az országot, és ahogy fogalmaz:
„nem a szövegeket mondom,
hanem azt, amit ezek a szövegek jelentenek nekem”.

A művelődési ház idén is
meghirdette a csorvási amatőr
alkotók számára a bemutatkozási lehetőséget, többen is
élhettek volna vele. De ezen az
estén és a következő hetekben
(február 14-ig) Araczki Jánosné,
Bulla Bernadett, Ficzere Pálné,
Gombkötőné Orbán Anikó, Havrán
Jánosné, Hudák Mariann, Mercsák
Mihályné, Samu Kálmánné, Tóth
Jánosné munkáit csodálhatták
meg az érdeklődők.
bij

vegyenek részt a város rendezvényeinek, kezdeményezéseinek támogatásában. Vereskáné
Salla Valéria alpolgármester úgy
fogalmazott, hálásak a civil szervezeteknek, mert ők a rendezvények mozgatórugói. Az ő irányításával állítják össze a város
eseménynaptárát, amit feltesznek a város honlapjára is, kérte
az ehhez való csatlakozást.
Mint elhangzott, a költségvetésben a tavalyi összeggel
számolhatnak a civilek, ám az
évfordulós szervezetek duplán
részesülnek belőle.
Samu Kálmán, a szolgáltató kft., mint a művelődési ház
fenntartójának
ügyvezetője
szintén méltatta a helyi civilek
aktív segítségét a rendezvényekben. Emlékeztetett: továbbra is fennáll a lehetőség a
civil szervezetek számára, hogy
a Hérics szálló termét, vagy a
művelődési ház színháztermét
egy évben egyszer, térítésmentesen megkapják.
A civilek közösségépítő ere-

je elvitathatatlan – fogalmazott
Kelemen Mihály. – Sajnos ma
egyre kisebb az aktivitás erre a
fárasztó, de örömteli feladatra.
Ha valaki kedvet érez a hobbijához, érdeklődési köréhez illeszkedő szervezet munkájában
részt venni, bátran keresse a
képviselőket.
A párhuzamos tagság sem
kizárt. Szerény tagdíjakból, pályázati forrásból és az 1% adó
felajánlásokból tartják fenn magukat a szervezetek. A munkát
önzetlenül „társadalmi munkában” végzik. Köszönet érte – fogalmazott az alpolgármester.

Támogassuk!

Minden magánszemély,
vállalkozó vagy gazdálkodó szervezet adója 1%-ával
alapítványokat, egyesületeket, sok más szervezetet is
támogathat. Adóbevallása
leadásakor ne feledjen el
erről rendelkezni!

Évindító önkormányzati fórum

Lehetőségekről és tervekről
A települési önkormányzatokat, a megyei nemzetiségi
önkormányzatokat, az egyházakat és egyéb civil szervezeteket érintő aktuális témákat taglaló konferenciát
szervezett a Békés Megyei Önkormányzat.
Zalai Mihály, a megyei önkormányzat elnöke megnyitójában
a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Programról (TOP) kiemelte: Békés megyére vonatkozóan eddig 62 milliárd forint
értékben születettek támogatói
döntések, vannak pályázatok,
amelyek már megvalósultak,
vannak, melyek folyamatban
vannak, némelyek most indulnak. Elhangzott, a 2021-2027-es
uniós fejlesztési ciklushoz kapcsolódó tervekről, hogy szűkösek a publikus információk, így
konkrétumokról még nem lehet
beszélni, tavasszal várható tájékoztatás.

A Belügyminisztérium önkormányzati pályázati lehetőségei
kapcsán arról tájékoztatták a
résztvevőket, hogy 5 milliárdos keretet lehet megcélozni.
Az önkormányzatok rendkívüli
támogatására 8 milliárd forint
áll rendelkezésre, a vis maior
támogatásra 6,1 milliárd, az
önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására 1,5 milliárd, a Magyar Falu Program
alprogramjainak támogatására
pedig 40 milliárd forint. Gyopáros Alpár, a Miniszterelnökség
Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztosa a
Magyar Falu Program kapcsán
elmondta, a program célja a falvak elnéptelenedésének megállítása. A konferencián a települési önkormányzatokat érintő
legfontosabb
aktualitásokról,
valamint a Békés megyei közúthálózaton tervezett felújításokról is szó esett.

Ne engedjenek be idegent!

Unokázós csalókra figyelmeztetnek

Csorváson még nem jelent meg, de a környező településeken már előfordultak úgynevezett „unokázós csalások”, amelyekben az időseket célozzák meg.
Az ilyen esetekben legtöbbször egy telefonáló az idős ember
unokájának adja ki magát. Azt mondja, hogy balesetet szenvedett,
és pénzt kér a nagyszülőtől. A pénzért ismeretlen jelentkezik az áldozat lakásán. Más esetben ittasan okozott baleset eltussolásáról
beszélnek. Olyan is előfordult, hogy szintén ismeretlen telefonáló
rendőrnek kiadva magát azt mondta az idős embernek, hogy rokona megússza a büntetést, ha egy általuk megadott számlaszámra
utal nagyobb pénzösszeget. A csorvási polgárőrök hívták fel a figyelmet arra, hogy minden lakos figyeljen oda a környezetében élő
idősekre. Hívják fel a figyelmüket, hogy senkit ne engedjenek be
a házukba, zárják be az ajtókat. Továbbá győződjenek meg arról,
valóban a rokonukkal kapcsolatos-e egy ilyen jellegű kérés.
Kétségek esetén értesítsék a rendőrséget (112) vagy a polgárőrséget (Makszi József: +36-30-218-64-70).

Harminc perc a
biztonságért
Ennyi időbe telik egy kémény
ellenőrzése – a biztonság érdekében mindenképpen érdemes
időt áldozni a célra, az ellenőrzés
magánházak esetében ingyenes,
előre egyeztetett időpontban
történik.
A kéményseprők hívhatók
telefonon: 1818/9/1-es menü,
kereshetők interneten:
www.kemenysepres.
katasztrofavedelem.hu,
vagy személyesen a megyei
ügyfélszolgálatnál:
Békéscsaba, Kazinczy utca 9.
Közvetlenül hívható (nomrál
díjszabású) telefonszámon is
elérhetők a kéményseprők:
+36 70/3304703

Hulladékszállítás

Változott a szelektív gyűjtési nap, a korábbi pénteki
napok helyett mostantól
minden hónap negyedik csütörtökén ürítik a szelektív
hulladékgyűjtő edényzetet.
Szelektív kuka nap lesz február 27-e és március 26-a.
Zöldhulladék begyűjtésére
idén először március 27-én,
pénteken kerül majd sor.
A közszolgáltatásban biztosított hulladékgyűjtés és szállítás
2020 évben tervezett rendje,
valamint a hulladékszállítással
kapcsolatos további részletes
információk elérhetők a www.
dareh.hu oldalon.

Közvilágítás

Amennyiben a településen
közvilágítási hibát tapasztalnak, kérjük, az NKM Áramhálózati Kft-nél jelezzék azt a
hibabejelentő telefonszámon:
+36 62/565-881.
A közvilágítás működtetése
nem önkormányzati feladat,
ennek ellenére a város képviselő-testülete saját forrásból 20
napkollektoros lámpát helyezett el két utcában. A lámpák
márciusig tesztüzemmódban
működnek, ha beválnak, akkor
a források tükrében további
utcákba is kerülhetnek ilyen
lámpatestek. A polgármesteri
hivatal 5. irodájában jelezheti,
ha meglátásuk szerint az önök
utcájában is szükség lenne napkollektoros lámpatestekre.
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.

Csorvás Város Képviselőtestülete február 27-én 16 órai
kezdettel tartja soron következő ülését a városháza tanácskozó termében.
Az egyeztetésen a város idei
évi költségvetési rendelettervezetét is tárgyalja a grémium.

www.facebook.com/csorvasvarosonkormanyzata/

3

2020. február

Edison klub: földön, vízen, levegőben

A Gulyás Mihály Iskolai és
Művészeti Alapítvány pályázatot nyújtott be az Emberi
Erőforrás Minisztérium által, a Nemzeti Tehetség Program keretében meghirdetett
tehetséggondozó pályázatra.
Az NTP-MTTD-19 kódszámú, Földön-vízen-levegőben
című pályázatot Murvai József, az Edison Klub vezetője
és Kecskés Beáta tehetséggondozó szakos tanárnő írták. A program megvalósítására 1 millió 100 ezer Ft
támogatást ítéltek meg.
Pályázatunk programelemei
között szerepelt egy utánfutó
készítése az elektromos autónkhoz a csorvási Mechanitec
Kft.-nél Fruzsa Mihály termelési
vezető irányításával, aki közös
munkára hívta a csoportot. Nagy
élmény volt a diákoknak a műhelymunkában részt venni.
Az elektromos autó ötletét
Szabados Laci vetette fel még
2015-ben. Az autó alvázát a
Csorvási Gazdák METÉSZ gép-

műhelyének dolgozói készítették el Kelemen Mihály elnök
támogatásával. Az autó még két
alkalommal visszakerült ebbe
a műhelybe. Egyik alkalommal Kukla Imre, a Solargroup
ügyvezető igazgatójától kapott
napelemeket szerelték fel, másik alkalommal az első futómű
kerekeit cserélték ki. Az autónk
első, relés vezérlését Kukla Zsolt
elektroműszerész készítette el,
majd Szabados Laci közreműködésével készült el az Arduino
programvezérlés. Így az autó
úgy működik, mint bármelyik
elektromos autó, az utánfutóval
most már teherszállításra is alkalmas a jármű.
Nagy István szentesi fotóművész irányításával camera
obscura-t készítünk. A kezdetleges készülékkel fényképezni fogunk és a képeket elő is hívjuk
majd. Prorok András modellező
szakkörvezető a távirányítható
repülőgépek világába vezet

minket. Ez a munka előkészíti következő nagy tervünket;
drónok építését.
Csoportunk tagjai már tudják
programozni a micro:bit paneleket, amelyekből 10 darabot már
a pályázat támogatási keretéből
megvásároltunk. A Lego robot
mellett ezekkel az eszközökkel
tovább mélyíthetik programozási
ismereteiket iskolánk diákjai is.
Az elmúlt évben vásároltuk a 3D
nyomtatónkat, amelyet a COOP
Áruházban is bemutattunk.
Május első hétvégéjén a Rudolf-majori kastélyba költözünk
3 napra. Ebben a szaktáborban
vízi közlekedésre alakítjuk át autónkat, és ha minden engedélyt
és biztonsági hátteret meg tudunk szervezni addigra, akkor a
Horgász tavon kipróbáljuk, hogy
a ventilátorunk meghajtja-e a vízen az autót.
Egynapos tanulmányi kirándulásokat tettünk már a Linamar
orosházi gyáregységében és a
csorvási Mechanitec Kft.-nél.
Murvai József

Horgászhírek

Jótékonysági bál

Február 11-én elkezdődtek
az idei évi értékcikkek (állami jegy, területi engedélyek)
árusítása.
Az értékesítés május 31-ig
keddi és csütörtöki napokon
17 és 18 óra között, illetve a
gazdasági felelőssel előzetes
időpont egyeztetés alapján történik. A MOHOSZ által előírt
új, ügykezelői online program
használata szükséges a iratok
kitöltéséhez, ez időt vesz igénybe, ezért is érdemes időpontot
egyeztetni.

Az Egyesített Szociális Intézmény lakói és dolgozói szeretettel
hívnak mindenkit március 14-én (szombaton) megrendezendő
jótékonysági báljukra. A rendezvény 18 órakor kezdődik, helyszíne a csorvási sportcsarnok (megfelelő létszám esetén).
A bál sikeréhez hozzájárul Csorvás Város Fúvószenekara és Majorette
Csoportja, valamint az intézmény lakóinak és dolgozóinak műsora, a
talpalávalót Lukács Róbert szolgáltatja. A bál bevételét az intézmény
berendezéseinek és eszközeinek fejlesztésére fordítja az intézmény. A
vacsoráról a Csorvási Szolgáltató Nonprofit Kft gondoskodik. Támogató jegy, amely tartalmazza a vacsora árát is: 3.000,-Ft/fő

Gazdasági felelős:
Benyovszki Ágnes, telefonszám:
30/359-03-84
Az értékesítés helye:
Kossuth utca 5.
Kérjük, támogassa adója

1%-ával

a Csorvási Horgász Egyesületet.
Adószám: 19978002-1-04

www.csorvas.hu

A jegyek megvásárolhatók március 9-ig az Egyesített Szociális
Intézményben és a következő telefonszámokon:
06/70/903-9613, 06/30/576-0285, 06/70/661-8571.
Lehetőség van 500 vagy 1000 forintos támogató jegy vásárlására
is az üzletekben és az intézmény dolgozóinál.
A tombolahúzás főnyereménye egy 30 ezer forintos vásárlási
utalvány, tombolatárgyak felajánlását szívesen fogadják.

Húsvéti vásár

Ismét húsvéti kézműves vásárt rendez a művelődési ház.
A vásár időpontja: április 8-9-e, 8 órától 18-ig.
A szervezők kérik, hogy aki árusítani szeretne, az a művelődési
ház messengerén küldjön üzenetet, vagy hívja a 30/ 858-3852
számot, illetve személyesen is jelentkezhet.
Csak a művelődési ház elérhetőségien leadott jelentkezéseket
veszik figyelembe!

Egy (templom)hajóban eveztek

Ökumenikus Imahét Csorváson

Keresztet vetnek, zsoltárokat énekelnek, úrvacsorát
osztanak – ki-ki a maga felekezetének hagyományai szerint, a saját templomában. De
évente egyszer összegyűlnek,
hogy egymás lelkipásztorát
hallgassák, és együtt imádkozzanak az egységért. Januárban tartották a keresztények
világszerte – így Csorváson is
– az Ökumenikus Imahetet.

– A templomban leszünk? –
kérdezi egy bizonytalan hang.
Besötétedett már, és egyébként
sem mozog otthonosan a katolikus plébánia udvarában. A
református gyülekezet tagja, de
most boldogan jön át a „szomszédba”, sőt egy tálca süteményt
is hozott. A házigazdák kedvesen
beinvitálják a teakonyhába, ahol
már nagy a sürgés-forgás: szendvicsek készülnek, fő a tea, az arcokon pedig a találkozás öröme.
Sajátos hangulat tölti meg ezekben a napokban a keresztény
egyház különféle közösségeit.
Ilyenkor senki sem arra figyel,
ami eltér, hanem arra, ami ös�szeköt, ami közös. Közben pedig
arra is rájövünk, hogy ez utóbbiból sokkal több van.
Sorra érkeznek a hívek, evangélikusok, reformátusok, katolikusok nem csak a helyi gyülekezetekből, de a szomszédos

Gerendásról, Telekgerendásról
is jön egy-egy teli autó. Hamarosan megtelik a templom, a
tömött padsorok láttán pedig eluralkodik rajtunk az érzés: lám,
ha összefogunk, nem is vagyunk
mi olyan kevesen, mint azt általában gondoljuk!
Együtt lép az oltár elé a plébános és az evangélikus lelkész.
Kammerer Tibor atya ezúttal
még a köszöntő szavakat is átengedi a vendég Zsíros Andrásnak.
Közösen végzik a szolgálatot. Az
imahét idei témája „Egy hajóban
evezünk”. Ez a kölcsönös elfogadás a keresztény hit alapja ma
is, és ezt élhette át mindenki a
csorvási templomfalak között.
Egymás hitéből, szeretetéből
épülni, a találkozásból erőt meríteni, és tovább vinni: ez volt a
legfőbb ajándéka az estének. Ez
vezetett át az imahét következő
állomására is, ahol Gerendáson, az evangélikus gyülekezeti
házban, a református lelkésznő,
Szalkayné Marton Erzsébet hirdette az igét. S ahol újra együtt
lehetett Krisztus népe.
A következő vasárnapon mindenki a maga templomába tért
be imádkozni. De az egymás
iránti szeretet és emberség üzenete nem fakult meg.
A hétköznapokban folytatódik.
Zsíros András

Sütinap a gyerekekért

Országszerte jótékonysági sütivásárokat tartanak a Szent Márton
Gyermekmentő Szolgálat javára, a cél egy új gyermekrohamkocsi
megvásárlása – a megmozduláshoz a Csoda Csoport felkérésére
Csorvás is csatlakozott, városunkban március 6-án 8 órától délig
lesz sütinap, a helyszín a művelődési ház.
Huszárné Pleskó Andrea szervezőtől megtudtuk, várják az egyegy tepsi sütemény felajánlását az adni szándékozóktól, és természetesen várják a sütivásárlókat is a jó ügy érdekében, az alapítvány
számlaszáma is közzé lesz téve a jótékonysági vásáron. A felajánlásokat Andreának lehet jelezni privát messenger üzenetben.

Felhívás a
házasokhoz

A Házasság Hete keretében Csorváson február 14én délután tartanak városi
rendezvényt. Az immár hagyományos Családi kör című
program során a 2019-ben
házasságot kötött párokat,
valamint az előző évben született babákat és családjaikat köszöntik.
Az igazi családi esemény látványos műsort és gyerekfoglalkoztatót is biztosít az érdeklődőknek.
Mint ismert, az idős házaspárokat is minden évben köszöntik, az augusztus 20-i nemzeti
ünnephez kapcsolódóan. Várják
azon párok jelentkezését, akik
idén évfordulósok: 50, 55, 60
éve kötöttek házasságot. Akik
nem Csorváson házasodtak
össze, de a város lakói, és szeretnének részt venni az ünnepségen, azok is jelentkezzenek a
polgármesteri hivatalban.

Futóbál

Február 22-ére tűzték ki a
szervezők az első Csorvási Hérics Futóbált, a helyszín a művelődési ház színházterme.
Vacsorajegyek 3500 forintos áron kaphatók, a bál bevétele a futópálya alapjaiba
megy – ahogyan a tavaly májusi futóverseny bevétele is. A
szervezők továbbra is várják a
tombolafelajánlásokat, illetve
bárminemű segítséget a bál lebonyolításában.
Keressék a szervezőket:
Evancsi Brigitta 70/6471319,
Melichné Benyovszki Mónika
20/2245505,
Baráthné László Krisztina
30/8362380

1%

Csorvási Fúvószenekarért és
Majorette Csoportért Alapítvány
adószáma:
18372678-1-04
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Csorvási Híradó

Eredményes évet zártak az önkéntes tűzoltók
Tavaly tizenkilencszer vonultak az önkéntes tűzoltók
káreseményhez, segítve a
hivatásosok munkáját. Legtöbbször vihar okozta károk
felszámolása során kellett
helyt állniuk, de vonultak lakástűzhöz és balesethez is.
A tavalyi évet sikeresnek,
eredményesnek értékelte a
Csorvás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke, Oláh Zsolt.
Egyrészt a kapott jelzések és a
vonulások aránya miatt, másrészt az egyesület háza táján
megvalósult fejlesztések miatt.
– A tavalyi év során összesen
23 jelzést kaptunk, az egyesület 19 esetben tudott vonulni,
ez igen jó arány, tekintve, hogy
aktív tagjaink vidéken dolgoznak, és ez nyilván megnehezíti
az elérhetőségünket. A 19 esetből hét lakástűz volt, 8 esetben

vihar okozta károk miatt riasztottak, kétszer baleset miatt,
egy esetben személyi sérüléssel járó balesethez vonultunk.
Továbbá segítettünk Békéscsabán is, a megyeszékhelyre a vihar okozta károk miatt
vonultunk ki – összegezte Oláh
Zsolt.
Egy bő éve már, hogy a
csorvási önkéntesek egy Mercedes 1124 típusú gépjárműfecskendővel vonulhatnak. A
tűzoltóautó 20 éven keresztül
teljesített szolgálatot Gyula és
a környező településeinek tűzvédelmében, de az állapota kiváló, a Békés Megyei Katasztrófavédelem a tűzoltószert a
csorvási önkéntes tűzoltóknak
ajánlotta fel, 2018 decembere óta itt teljesít szolgálatot a
gépjármű. – Az üzemeltetéshez
szükséges vizsgát mindenki

letette és egy év elteltével már
azt is látjuk, hogy kimagasló
teljesítményt nyújt a jármű,
gyorsabb és korszerűbb, mint
a régi, ezért nagy segítséget jelent számunkra – osztotta meg
velünk az elnök.
A tavalyi év során közel 1 millió forint pályázati forrásból az
egyesület által használt épületben felújították a központi fűtésrendszert is. Saját forrásból
pedig a klubhelyiséget korszerűsítették. – Ebben az évben
is szeretnénk pályázatokat beadni, hogy megvalósíthassuk a
további felújítási terveinket.
Nagyon nagy segítséget
jelent a működésünk során
a csorvásiak felajánlott adó
1%-a, melyre ezúttal is számítunk és köszönettel fogadunk minden támogatást.
Adószám.:18374766-1-04

Ha segítség kell

Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti
Központja és Családsegítő Szolgálata - Csorvás
Területi Iroda
Intézményünk a szociális munka keretében komplex segítséget nyújt az igénybevevők önálló
életvitelének és készségének megőrzéséhez, erősítéséhez. A munkánk során kulcsfontosságú a
szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával a kliensek szegénysége és társadalmi kirekesztődése elleni küzdelem, valamint az egyének, családok, közösségek társadalmi
helyzetének javítása. Az elmúlt évek tapasztalatai azt bizonyítják, hogy a leghatékonyabb a megfelelő időben érkező segítség. Ezért fontos a gyermekjóléti szolgáltatások prevenciós tevékenysége, mely véleményünk szerint a szolgáltatás egyik legfontosabb eleme.

Komáromi Jánosné Lovas Mária 1930. február 3-án
látta meg a napvilágot Csorváson.
Kilencvenedik születésnapja alkalmából a város nevében
az ünnepeltet Baráth Lajos polgármester,
valamint dr. Kerekesné dr. Mracskó Gyöngyi jegyző
köszöntötte.
Jó egészséget kívánunk Manci néninek!

FEHÉR KLÍMAVILL KFT.
Ne várja meg az áremelést és a kánikulát,
válasszon most akciós klímáinkból!
Egyes típusok WIFIVEL!

Szolgáltatásaink /minden lakos számára ingyenesen elérhetők/:

 Információnyújtás: elérhető támogatásokról, és az alábbiakban feltüntetett lehetőségekről
 Kríziskezelés: lakhatási-, lelki krízis
 Segítés az ellátásokhoz jutásban: ügyintézés (nyugdíj, leszázalékolás, stb.)
 Prevenció, szabadidős programok szervezése: tematikus kézműves foglalkozások,

előadások tartása
 Családgondozás, klasszikus segítő tevékenység
 Általános tanácsadás: gyermeknevelési-, életvezetési tanácsadás
 Csoportmunka, közösségfejlesztés
 Családkonzultáció, családterápia
 Jogi tanácsadás: szolgálat irodájában, igény szerint biztosítva dr. Vári Ádám ügyvéd által
 Készenléti ügyelet (munkaidőn túl krízishelyzetekben hívható gyermekvédelmi telefonszám:
+36 20/801-8014); Csorvás, Móra Ferenc utca 29.
Ügyfélfogadás: hétfő 8:00-12:00 és 12:30-15:30; kedd 8:00-12:00;
szerda nincs ügyfélfogadás; csütörtök 8:00-12:00 és 12:30-15:30; péntek 8:00-12:00
Családsegítő munkatársak:
Bus Mária (Tel.: 06-70/953-3284);
Sarkadi Andrea (Tel.: 06-70/934-4327); E-mail: egyesitettcso@gmail.com
Forduljanak hozzánk bizalommal: családsegítő munkatársak

Anyakönyvi hírek:
Megérkeztek:
Borbély János és Csete Adrienn Henrietta leánya - Noémi Lilla
Uhrin Dávid és Kis Barbara leánya - Brigitta
Seres Kornél és Gyimesi Brigitta fia - Milán András
Házasságot kötött:
Kovács Mária Judit és Rácz Szilveszter Márk

Véradás
Várnak minden véradót
az alábbi időpontokban a
művelődési ház színháztermében 8 órától: február 21.,
június 5., szeptember 11.,
december 18.

KLÍMA ÉS BESZERELÉSI AKCIÓ
Ajánlatunk 2020. április 10-ig, vagy a készlet erejéig érvényes!
MDV, Midea, LG, Cascade, Gree, Fisher, Daikin klímák teljes
választéka!
LG klímákra 3+7 év garancia!
FISHER klímákra 3+3 év garancia!
MDV, MIDEA, CASCADE, GREE klímákra 5 év garancia!
Ingyenes helyszíni felmérésért és egyedi ajánlatokért
keressen bennünket!
Tel.: 06-30/206-8711, 06-70/617-1815
vagy a feherklima@orosnet.hu e-mail cím.

Kupakgyűjtés
Néhány hete a COOP boltnál kupagyűjtőt helyeztek ki, a szív
alakú tárolóba bárki bedobhatja a műanyag kupakokat, amiket beteg gyermekek gyógyíttatásának költségeire lehet fordítani. Huszárné Pleskó Andrea ötletgazda biztat mindenkit, a
műanyag flakonok kupakjai sokat segíthetnek a beteg gyerekeken, amikor elszállítja a kupakokat, jelzi, éppen kinek ment
a a segítség. Andrea hozzátette, a gyűjtőedény a kupakoknak
és semmiképpen sem a szemétnek van kihelyezve, tartsuk ezt
tiszteletben.
Kupakokat a Rákóczi utcai CBA-ban és a művelődési házban
is le lehet adni egy erre a célra kihelyezett dobozba és az óvodákban is folyamatosan gyűjtik a kupakokat.
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