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Folytatás a 3. oldalon

Oltottak a szociális 
otthonban

A Csorvás Egyesített Szo-
ciális Intézmény idősottho-
nában a lakóknak több mint 
80%-a kérte, és január 29-én 
megkapta a koronavírus elle-
ni védőoltás első dózisát, az 
ismétlő vakcinát február 19-
én kapják.

– A 74 lakóból 51 igényelt 
oltást, a többiek vagy nem 
kértek, vagy egyéb betegsé-
geik miatt nem kaphattak – 
adja meg a pontos számokat 
Maczák Istvánné intézmény-
vezető, aki hozzáteszi, megyei 
szinten is magasnak mondha-
tó ez az arány. – A 39 dolgozó-
ból 16 fő kért és kapott oltást. 

Mindannyian a Pfizer vak-
cináját kapták, mellékhatást 
senki nem tapasztalt.

Ezekben a hetekben számos 
kérdés merül fel a vakcinákkal 
kapcsolatban. Szénási doktortól 
kértük, a legfontosabb tudniva-
lókat foglalja össze.

– A járvány jelenlegi fázisá-
ban az oltásokra fókuszálunk, és 
azokra, akik regisztráltak a vak-
cina felvételére. Aki tehát meg 
szeretné kapni, mindenképpen 
regisztráljon. Hogy mikor kerül 
sorra, attól függ, mikor jut hoz-
zánk a vakcina. Egy nappal az 
oltás előtt derül ki, hogy milyen 
gyártmányú oltóanyag érkezik. 
Az értesítéskor még le lehet 
mondani a részvételt, ha bármi-
lyen okból nem akarja felvenni 
az érintett.

– Az oltás, populációs szinten 
rendkívül nagy mértékben csök-
kenti a súlyos kimenetel előfor-

dulását. A koronavírus-fertőzés 
legnagyobb problémája: nem 
tudjuk megmondani, hogy kinél 
alakul ki a betegség súlyos, élet-
veszélyes, esetenként halálos 
szövődménye. Magyarországon 
minden korosztályban előfor-
dult, és akár teljesen egészséges 
embereknél is. Ezért fontos az 
oltások minél szélesebb körű fel-
vétele. Bizonyított, hogy ha meg 
is betegszik az adott személy, az 
oltások gyakorlatilag kizárják a 
súlyos szövődmények kialaku-
lását. A vírus azért is veszélyes, 
mert a fertőzöttek mintegy 30%-
a tünetmentesen átvészeli, köz-
ben a környezetében lévőknek 
tovább adja, így azok kerülnek 
veszélybe.

– Megyei viszonylatban Csor-
vás alacsony fertőzöttségű tele-

pülésnek számít, ha kivesszük 
az idősek otthonában történt 
tömegesnek nevezett fertőzés-
számot. Ha beleszámoljuk, ak-
kor a középmezőnyben állunk. 
Ez köszönhető a lakosság fegyel-
mezett magatartásának is, amit 
ezúton is köszönünk. Kérjük a 
további hasonló felelős hozzáál-
lást a csorvásiaktól.

A háziorvos más betegségek-
kel kapcsolatban is felelősségre 
szólít fel mindenkit.

– Ha tüneteik vannak, minél 
hamarabb forduljanak orvoshoz. 
Telefonáljanak, ne várják meg, 
míg nagyobb lesz a baj. Ha a be-
tegségeket hamar észrevesszük, 
sokkal kedvezőbbek a gyógy-
ulási esélyek és a betegségek le-
folyása. Továbbá javaslom, hogy 
szedjenek rendszeresen D-vita-

mint (napi 3000 NE), C-vitamint, 
cinket, szelént, mert ezek javít-
ják a koronavírus által okozott 
betegség kimenetelét – zárta 
Szénási doktor.

Folyamatos a regisztráció
Krónikus betegek is kaphatnak 
védőoltást, hiszen az idős kor 
mellett a krónikus betegségek 
növelik a koronavírus-fertőzés 
súlyos lefolyásának a kockáza-
tát. Minden esetben az oltó orvos 
dönt az olthatóságról, miután ki-
kérdezte az oltásra érkezőt, és 
megismerte egészségi állapotát. 
A koronavírus elleni védettség 
kialakulásához általában két ol-
tásra van szükség. Már az első 
oltás is kivált egy bizonyos vé-
dettséget, de az oltottak teljes 
védelme csak a vakcina második 
adagját követően alakul ki, vár-
hatóan 1-2 héten belül. Az első 
és a második oltást ugyanazon 
oltóanyaggal kell elvégezni. A 
regisztráció folyamatos a www.
vakcinainfo.gov.hu honlapon, 
vagy postán is visszaküldhető a 
Magyar Államkincstárhoz a je-
lentkezés.

A hónap elején országszerte elkezdődött a regisztrált legidősebbek koronavírus-elleni oltása. 
Az orosházi oltópontra eddig 8 főt hívtak be Csorvásról, háziorvosi ellátásban február 12-én 10 
idős embert oltottak be, minden komplikáció nélkül, Pfizer vakcinával. Dr. Szénási Levente Zsolt el-
mondta: sokan keresik a háziorvosokat telefonon, hogy mikor kerülnek sorra a lakossági oltás 
keretében. A háziorvos hangsúlyozta: az oltási sorrendről nem helyben döntenek, a névsort a 
megyei Kormányhivataloktól kapják meg. Ez alapján értesítik az érintetteket az oltás pontos idő-
pontjáról és helyszínéről, amely lehet kórházi oltópont, a háziorvosi rendelő vagy az idős ember 
otthona is. Az oltás ütemét leginkább a rendelkezésre álló vakcina határozza meg.

Városunk országgyűlési 
képviselője, Herczeg Tamás 
Közösség-díjat alapított, a 
cél a választókerülethez tar-
tozó településeken közössé-
gek, civil szervezetek mun-
kájának elismerésére.

 A díjat évente egy alkalom-
mal kapja meg az a közösség, 
ami a helyiek meglátása szerint 
az előző évben a legtöbbet tet-
te a kultúra, a közművelődés, 
a hagyományőrzés, a sport, a 
képzés, az ismeretterjesztés, a 
településfejlesztés, a közösség-
fejlesztés, a szociális tevékeny-
ség, a környezet- és természet-
védelem, a polgárőr mozgalom 
illetve egyéb civil tevékenysé-
gek területén.

Csorváson működő közös-
ségekre kizárólag csorvási 
(lakcímmel vagy tartózkodási 
hellyel rendelkező) magánsze-
mélyek szavazhatnak, február 
28-ig (egy személy egy szava-
zatot adhat le).

A díjjal és a szavazással kap-
csolatban további információk 
a www.herczegtamas.hu ol-
dalon érhetők el, szavazólapok 
kérhetők a polgármesteri hiva-
tal 1-es irodájában is.

 A pénzjutalommal is járó el-
ismerést márciusban adja át a 
képviselő.

KÖZÖSSÉG-DÍJ

Debreczeni Márk és Debreczeniné Vizvári Tímea tavaly ősszel kötött házasságot

CSALÁDI KÖR – MÁSKÉPP
Házasság hete 2021

A koronavírus járvány kö-
vetkeztében Csorváson, a 
február második hetében zaj-
ló házasság hetében is távol 
maradnak egymástól azok, 
akiket ünnepel a település 
önkormányzata. A hagyo-
mány szerint az előző évben 
házasságot kötött párokat, 
valamint az előző évben szü-
letett babákat és családjaikat 
köszöntik. A Családi kör című 
programot most nem lehet a 
művelődési házban megtar-
tani, csak a nyomtatott lap-
ban és a város közösségi ol-
dalain megidézni.

Mint ismert, az idős házaspá-
rokat minden év augusztusában 
köszöntik, de tavaly ez is elma-
radt a járvány miatt. Így most 
közzé tesszük a legfiatalabb há-
zasok és a 2020-ban születettek 
neveit, valamint azon legidősebb 
(50-, 55-, 60 éve házasságot kö-
tött párok fotóit), akik éltek a 
bemutatkozás lehetőségével. 
(A névsorok nem teljesek, csak 
azok nevét tartalmazzák, akik 
hozzájárultak a nyilvánosságra 
hozatalhoz.)

Az idős párok közül néhányan 
vállalták, hogy megmutatják az 
esküvői fotójukat, és azt is, ho-
gyan állnak ma is egymás mel-
lett. Természetesen sokat tud-

nának mesélni is, mi minden 
kellett ahhoz, hogy az évtizedek 
alatt kitartsanak. Ha itt az új-
ságban, terjedelmi okok miatt 
nem is tudjuk leírni, ötletet 

adhatunk, hogy aki teheti, kér-
dezze meg az idősebbeket: mi a 
titok, hogyan lehet működtetni 
egy kapcsolatot évtizedekig? 

Fotó: Debreczeni CintiaFotó: Debreczeni Cintia

Más tüneteinkkel is időben hívjuk az orvost
CSORVÁSON IS ELKEZDŐDÖTT A LAKOSSÁGI OLTÁS
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Hulladékgazdálkodási NoNprofit zrt.

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSHULLADÉKSZÁLLÍTÁS

A sárga kukákban gyűjtött 
szelektív hulladékot február 
25-én szállítják el, a kommuná-
lis hulladék kukáját továbbra is 
péntekenként ürítik.

A zöld kukában gyűjtött 
zöldhulladékot március 23-án, 
kedden viszik el. Házhoz menő 
lomtalanítás továbbra is igé-
nyelhető április, május, szept-
ember és október hónapokban 
(pl. bútorok, szőnyegek, linó-
leum, elhasznált használati 
tárgyak esetében). Az igényt 
írásban az ugyfelszolgalat@
grnkft.hu e-mail címen kell be-
nyújtani.

Az orosházi hulladékgyűj-
tő udvarba beszállítható hul-
ladékok: sütőolaj, zsír és azok 
flakonja, gumiabroncs (sze-
mélygépkocsi), veszélyes hul-
ladék, elektronikai hulladék,  
építési bontási hulladék (meg-
határozott mennyiségben).

Ügyfélfogadás:

A járványügyi helyzetre való 
tekintettel a személyes ügyin-
tézés helyett az elektronikus 
formában, postai úton történő 
ügyintézést érdemes előnyben 
részesíteni.

E-mail:
ugyfelszolgalat@grnkft.hu

Telefon: 66/447-150

Ügyfélkapcsolati pont hely-
színe Csorváson a polgármes-
teri hivatal (Rákóczi utca 17.), 
ügyfélfogadási idő: február 17-
e, március 3-a és 17-e (szerdai 
napok), 9:30-tól 11:45-ig. 

További információk a
www.dareh.hu oldalon.

Az új, európai uniós költ-
ségvetési ciklusban elindul a 
Versenyképes Magyarország 
Operatív Program (VMOP).

A program keretében több 
mint 2 ezer milliárd forintnyi 
uniós támogatás fordítható 
fejlesztésekre. A lehetőségek-
ről és feladatokról valamennyi 
megyei település vezetőjével, 
így Csorvás polgármesterével 
is egyeztetett a Békés Megyei 
Közgyűlés elnöke, Zalai Mi-
hály.

– Az év első felében várha-
tóan megjelennek a pályázati 
felhívások, amiket mi is figye-
lemmel követünk és minden 
lehetőséget megragadunk.

A program keretében je-
lentős fejlesztési források ér-
kezhetnek a településre az itt 
élők életminőségének javítását 
szolgálva – emelte ki Baráth 
Lajos polgármester.

PÁLYÁZATI
FORRÁSOK

Városunk lakossága jelenleg 
4825 főt számlál (ebből férfi 
2298 fő, nő 2527 fő). Pontos 
év végi adatot az első negyed-
év végén szolgáltat a Békés 
Megyei Kormányhivatal.

Ezek az adatok állandó moz-
gásban vannak, hiszen a la-
kosságszám a településen fo-
lyamatosan változik. Mivel a 
lakcímbejelentést az állampolgá-
rok nem csak a lakó- vagy tartóz-
kodási helyük szerinti jegyzőnél, 
hanem bármely okmányirodánál 
bejelenthetik, ezekről az adatok-
ról nem rendelkezünk pontos 
információval, hiszen az online 
rögzítések folyamatosak. Az el-
múlt éveket tekintve lassú, de 
folyamatos csökkenés figyelhető 
meg a demográfiai adatokban.

Jelen pillanatban Csorvás tele-
pülésen az alábbiak szerint osz-
lanak meg a létszámadatok:

0-6 éves korú: 
fiú gyermek: 145 fő 

lány gyermek: 163 fő
7-14 éves korú 

fiú gyermek: 142 fő
lány gyermek: 142 fő

15-18 éves korú
férfi: 96 fő
nő: 89 fő

19-60 éves korú 
férfi: 1373 fő

nő:1342
61 év feletti 
férfi: 542 fő
nő: 1342 fő

Településünkön az elmúlt 
években a házasságkötések 
az alábbiak szerint alakultak. 
Csorváson 2020. évben 39 pár 
jelentkezett be házasságkötésre 
az anyakönyvvezető előtt, ebből 
ténylegesen 36 pár házasságot is 
kötött. Az elmúlt öt évben a há-
zasságkötések száma folyamato-
san emelkedést mutat. Telepü-
lésünkön két anyakönyvvezető 
közreműködik a házasságköté-
sek során: Kovácsné Babar Ibo-
lya és Oláhné Gyemengyi Éva. 

Kovácsné Babar Ibolya 2009-
től főállásban, míg Oláhné 
Gyemengyi Éva 2013 óta he-
lyettesítő anyakönyvvezetőként 
vállal szerepet a családi esemé-
nyek lebonyolításában. Ezalatt 
az időszak alatt Kovácsné Babar 
Ibolya 144 esküvőt vezetett le, 

míg Oláhné Gyemengyi Éva 78 
esketést végzett. Az elmúlt éve-
ket tekintve a 2020-as év nem 
a szokványos mederben zajlott, 
a vírushelyzet a házasságkötési 
szokásokat is nagyban felülír-
ta. A pandémia időszaka alatt a 
házasságkötések ünnepélyes jel-
lege kicsit megváltozott, a csa-
ládtagokat, és a nagy násznépet 
sok esetben nélkülöznie kellett 
az ifjú pároknak. A maszkvise-
lés és a távolságtartás miatt a 
bensőéges, családias hangulat 
mindenkinek nagyon hiányzott. 
Persze készültek vicces képek 
is a maszkhasználatból eredően, 
de az esküvők ünnepélyes jelle-
gét nagymértékben csorbította 
a maszkviselés. A tavaszi ún. 
„első hullám” ideje alatt kevésbé 
voltak szigorúak a szabályok a 

létszámkorlátozás tekintetében, 
míg a „második hullám” ideje 
alatt már szigorúbb korlátozá-
sok voltak érvényesek. A kor-
mány családpolitikai célkitűzé-
seinek köszönhetően azonban a 
házasodási kedvet a Covid-19 ví-
rus megjelenése, és a szigorúbb 
előírások sem csorbították. Meg 
kell jegyezni, hogy a kellemet-
lenségek ellenére az anyakönyv-
vezetők tájékoztatása szerint a 
lakosság nagyon fegyelmezet-
ten viselkedett az esküvők ideje 
alatt, és a lehetőségekhez képest 
nagyon igyekeztek betartani a 
szabályokat, melyeket ezúton 
is köszönünk. A válások száma 
nem növekedett, hanem csök-
kent. Csorváson az elmúlt évben 
9 válást kellett rögzíteni. Ezalatt 
nem a településen élő összes 
lakosra vetített számadatot kell 
érteni, hanem azoknak a számát, 
akik korábban a településen kö-
töttek házasságot. Akik más te-
lepülésen kötöttek házasságot, 
és időközben elváltak, azokról 
információnk nincs, hiszen a já-
rásbíróság csak a házasságkötés 
helye szerinti anyakönyvvezetőt 
értesíti a válás tényéről.

Sajnálatos módon 87 csorvási 
lakos elhunyt 2020-ban. A szü-
letések száma az elmúlt évekhez 
képest azonban kiemelkedőnek 
mondható, hiszen 2020-ban 46 
gyermek született, amelyhez 
szívből gratulálunk a szülőknek. 

Csorvási Polgármesteri Hivatal

Több házasság, kevesebb válás és lassú demográfiai fogyás

Anyakönyvvezetőink (b-j) Kovácsné Babar Ibolya és
Oláhné Gyemengyi Éva

Sok mindenen múlik, hogy 
hogyan szerveződik egy 
házaspár élete a gyerekek 
megérkezése után. A hagyo-
mányostól eltérő család-
szervezésre ad példát Neller 
Vivien és Babinyecz Tamás, 
akik hat éve házasok, két kis-
lányuk van.

A feleség fogorvos, első gye-
reke, Lotti mellől Hódmező-
vásárhelyre ment vissza dol-
gozni heti három alkalommal, 
de olyankor a bölcsődébe járt 
szoptatni. A kis Emma megszü-
letése után már két körzetért 
felelt, ugyan fél állásban, de 
így is a férj – a bankszektorban 
dolgozva – támogatta a „csalá-
di gépezet” működését, hogy a 
szoptatás, oviba és munkába 
járás is megoldott legyen. Ez 
az idő egybeesett az ő mun-
kahelye, a takarékszövetkezet 
átszervezésével, az új feltéte-
lek nem fértek bele a család új 
életébe: otthon maradt.

– A Gyed ideje alatt elvé-
geztem a pályázat-író és pro-
jektmenedzser képzést, illetve 
megszereztem a könyvelői vég-
zettségem – meséli Tamás.

– Ennek nagy hasznát veszem 
vállalkozásunkban, illetve egyé-
ni vállalkozóként is. A cégünk-
ben hét embert alkalmazunk, 
így mindig van intézni való. 

Az eredeti végezettségemnek 
megfelelő állásajánlatokat is 
kaptam, de sajnos vagy másik 
településen, vagy hosszabb 
munkaidővel.   

Azóta a kötetlen munkaidő 
révén napközben ő van a gye-
rekekkel, mióta Emma bölcső-
dés, némileg nagyobb szabad-
ság mellett. Vivien tavaly óta 
Gádoroson vállalt munkát, így 
az utazás rövidebb időt igé-
nyel, de még így is sűrűek a 
család mindennapjai.

- Klasszikus háztartásbeli-
nek nem mondanám magam 
– mondja. – Bár a fő munkahe-
lyemen Gyes-en vagyok, ennek 
ellenére két jogviszonyban is 
dolgozom. Néha elgondolkozok 
a bankba való visszatérésen, 
de itthon nem akarok lemarad-
ni semmi fontos eseményről. 
Szerencsére, szeptemberig még 
van időm eldönteni, hogyan 
legyen tovább. Mit üzenek az 
apukáknak? Azt kívánom, hogy 
mindenki lehessen együtt any-
nyit a családjával, amennyit 
csak szeretne! 

Sokat lenni a gyerekekkel

A legjobb helyen, apa nyakában

Tavaly januárban fogadott 
egymásnak örök hűséget 
Somlyai Sándor és Igrényi Tí-
mea –  2020-ban ők mondták 
ki először a boldogító igent 
egymásnak Csorváson.

A fiatalok öt éve alkotna kegy 
párt, munkahelyi szerelem, aho-
gyan Timi meséli. Az első rande-
vú olyannyira jól sikerült, hogy 
azóta már családot is alapítottak.

– Tavaly megszületett első 
gyermekünk, Máté, akit a vilá-
gon a legjobban szeretünk, és 
aki a minden napjainkat még 
szebbé, boldogabbá teszi a csu-
da szép mosolyával és huncutka 
nézésével. Minden családtagunk 
nagy örömmel várta Mátét, 
igyekszünk minél többet talál-
kozni a nem helybéli rokonok-
kal is. Már egy éve, hogy férj és 
feleség vagyunk, de igazi család-
dá a fiunk születésévé váltunk. 
Most teljes az életünk, mindig 
is erre vágytam – osztotta meg 
velünk Timi a boldogságát. 

Fiatalon, boldogan

A Somlyai család

Elismerés a képviselőtől 
A város országgyűlési képviselője, Herczeg Tamás is gratulált annak a három csorvásinak, akiket 

a tavalyi évben elismert Csorvás közössége. A januári, városházán tartott találkozóra a képviselő 
szerény ajándékkal érkezett, amivel kifejezte elismerését a díjazottaknak. Mint ismert, Csorvás 
Városáért Emlékplakett elismerésben Dénes István, korábbi termelőszövetkezeti elnök és önkor-
mányzati képviselő, valamint Kasuba István helytörténész, korábbi alpolgármester részesült.

Az egyösszegű ösztöndíjjal járó Kiss-Antal István-díjat pedig a Szegedi Tudományegyetem diákja, 
Kacsova Evelin Csenge érdemelte ki. 



www.csorvas.hu

2021. február 3

www.facebook.com/csorvasvarosonkormanyzata/

Családi kör – másképp
Házasság hete 2021

Mérföldkő a gyermek szüle-
tése egy család életében, éppen 
úgy, ahogy egy közösségében is.

- A legfontosabb esemény, 
amikor egy új élet érkezik egy 
családhoz és egy perc alatt min-
dent megváltoztat. Édesapa-
ként és most már nagyapaként 
is megtapasztalhattam azt az 
örömöt, amit egy család gya-
rapodása jelent. Igyekszünk 
önkormányzati szinten is osz-
tozni az örömben. Ezért ahogy 
az előző években, úgy az elmúlt 
esztendőben is minden újszü-
lött családját egyszeri 50 ezer 
forinttal támogatja a település, 
Csorvás képviselő-testülete 
döntése értelmében. Arra saj-
nos idén nincs mód, hogy sze-
mélyesen köszöntsük az újszü-
lötteket és szüleiket, valamint 
az ifjú házasokat. Helyette az 
újság hasábjain kívánunk min-

Folytatás az  első oldalról den érintettnek jó egészséget, 
sok boldogságot - fogalmazott 
Baráth Lajos polgármester. 

Mi is az a házasság hete?
Közel két évtizede Angliából 
indult el ez a kezdeményezés, 
amely Valentin-nap környékén 
minden évben egy hétig a há-
zasság és a család fontosságára 
kívánja irányítani a figyelmet. 
A házasság hetét mára 4 konti-
nens 21 országában ünneplik.

Hazánkban az országos ese-

Kasza Erzsébet és Kulcsár József

Pető János és Ungur Erzsébet 

Csorváson tavaly számos pár döntött úgy, hogy összeköti az éle-
tét. Gratulálunk valamennyiüknek: Somlyai Sándor és Igérnyi Tímea; 
Rácz Szilveszter Márk és Kovács Mária Judit; Gyuricza Gábor és Repa 
Katalin; Földesi Zoltán és Fabisz Diána; Varga Péter és Neller Evelin; 
Tóth Csaba és Izsó Alexandra; Szente Károly Tamás és Laboda Zsanett; 
Krajcsovics László és Varga Beáta; Tóth Tamás és Tóth Anita; Nagy 
Zsolt István és Kondacs Márta Etelka; Bali Norbert és Vizi Andrea; 
Tiffinger László és Meizner Hajnalka; Kiss Gábor és Kun Henriett;
Takács Sándor Csaba és Béres Bernadett Dalma; Zsiga Norbert és 
Fodor Krisztina; Hajkó Roland és dr. Gáspár Zsanett Fanni; Babinyecz 
Lajos Gábor és Petrovszki Éva Magdolna; Debreczeni Márk és Vizvári 
Tímea Andrea; Szabó Máté Bence és Gajdács Nikolett; Órás György és 
Tanács Enikő; Podmaniczki György és Drahota Stella; Sztvorecz Csaba 
és Sajti Ágnes; Magola Viktor és Pusztai Ágnes

Címlapunkon Debreczeni Márk és Debreczeniné Vizvári Tímea nagy 
napjának egy pillanatát mutatjuk. A fiataloknak viszonylag szeren-
cséjük volt tavaly: szeptemberben, az évnek abban az időszakában 
kötöttek házasságot, amikor a járvány miatti korlátozások enyhék 
voltak, így egy szerény násznéppel együtt ünnepelhettek. Tímea 
tanítónő, Márk rézfúvós tanár és az orosházi zenekar karmestere.

Szép hagyomány, hogy az újszülöttek neveit a védőnői szolgálat egy 
üvegvitrinben kiteszi, hogy mindenki értesülhessen az örömhírről. A 
papírtalpacskákra írt neveket idővel a szülők kapják meg emlékbe. 
Tavaly 46 gyermek születésének örülhettünk: Juhász Milán, Borbély 
Noémi Lilla, Uhrin Brigitta, Seres Milán András, Samu Gergő, Szűcs 
Roberta, Gyuricza Gábor, Popol Sára, Popol Nándor, Danó Emma,
Földesi Gréta, Vitális Áron, Babinyecz Barnabás, Gyulai Angéla, Mihály 
Hanna Zoé, Somlyai Máté Sándor, Sinkó Maja, Békefi Bíborka, 
Stégermajer Panni, Marosán Hunor Zente, Szoroka Balázs, Szoroka 
Áron Pál, Kerekes Bendegúz, Tar Bertalan, Jakobecz Olívia, Ónodi 
Dorka, Hetényi Léna Sára, Csábi Babett, Balogh Evelin Piroska, Beleznai 
Korina Léna, Kovács Pál Tamás, Halustyik Noel, Dudás Sándor, Csuri 
Bianka, Furák Zóra, Gombkötő Szabolcs, Bali Flóra, Orosz Lilien, 
Faragó Edmond Márk, Simon Martin Áron, Németh Milán István és 
Szabó Levente Benjámin. 

Jó egészséget kívánunk minden kicsinek, sok boldogságot min-
den házaspárnak! 

50 ÉVE HÁZASOK
ménysorozatot 2008 óta ren-
dezik meg a keresztény egyhá-
zak és civil szervezetek széles 
körű összefogásával. A cél pe-
dig nem más, mint a házasság 
örökkévaló értékének hang-
súlyozása, nyíltan beszélni a 
házasság mindennapi valósá-
gáról, tanácsokkal ellátni a há-
zasokat és házasulandókat, va-
lamint ébren tartani a reményt 
azokban, akiknek a kapcsolata 
válságban van.

Szabó Levente Benjámin 2020 
utolsó napján, Békéscsabán szü-
letett meg, mégpedig 3420 gram-
mal, 51 centivel, első gyermek-
ként a családban, szülei Gajdács 
Nikolett és Szabó Máté Bence 
nagy örömére. Leventével zárult 
a csorvási babák sora 2020-ban.

60 ÉVE
HÁZAS
PÁROK

Joó Gábor és Szovszki Erzsébet 

Bálint Lajos és Mátó Zsuzsanna Lídia

Murvai János és Szegvári Judit 

Nagy Béla Ferenc és Fecz Katalin

Ha lehetősége van, kérjük támogassa ebben az évben is adója
1 %-val a Csorvási Idősekért Alapítványt.

Adószámunk: 19056951-1-04
Cím: 5920 Csorvás, Rákóczi u. 17.

Számlaszám: 53300050-11048527
Köszönet az eddigi felajánlásokért: alapítvány kuratóriuma
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A járványhelyzethez iga-
zodva ünnepelnek ezekben 
a napokban a legkisebbek és 
a nagyobb gyerekek is az in-
tézményekben.

Mind az óvodában, mind az 
iskolában a február a farsan-
golás örömeiről, izgalmairól 
szól. A szülők (több-kevesebb 
lelkesedéssel) vadásszák vagy 
készítik a gyerekeknek a jelme-
zeket, amelyeket felöltve aztán 
mindenki más bőrébe bújhat.

A tervezetthez képest kis 
csúszással, február 19-én és 
26-án lesz a farsang az iskolá-
ban. A Bocskai utcai óvodában 
február 12-én farsangolhattak 
a kicsik, ám az István király 
utcai ovi valamennyi csoport-

ja karanténba került, így ott 
későbbre ütemezik az ünnep-
séget. A járványügyi szabá-
lyozásnak megfelelve csak 
csoport- ill. osztályszinten ün-
nepelhetnek, a távolságtartást 
betartva a kiszebáb-égetésnél 
lesznek majd többen, hogy a 
kellő hangerő meglegyen a tél 
és a gonosz elűzéséhez.

A dekorálással az óvoda dol-
gozói, az előre csomagolt sütik 
beszerzésében a szülők segí-
tettek az óvodáknak, hogy a 
kicsik ne érezzék semminek a 
hiányát.

Az szinte biztos, hogy a mon-
dókák, versek, énekek, a közös 
játék közben a gyerekek jól 
érzik majd magukat, a szülők 
pedig elfogadják a korlátozá-
sokat, amiért az intézmények 
köszönetet mondanak.

rej-

ANYAKÖNYVI HÍREK:
Megérkeztek

Murvai Ferenc és Burai Edina leánya Melissza
Grexa János és Kupeczik Bettina leánya Blanka

Babinyecz Lajos Gábor és Petrovszki Éva fia Gábor Lajos
Zsiga Norbert és Fodor Krisztina leánya Aida Szonja

Bondár Gergely és Mihalik Renáta fia Vencel
Dajka Sándor és Búzás Anita fia Ádám Sándor

Simon Laura fia Martin Áron 

Elhunytak

Kunos Sándorné (86 év)  Polasek Ferenc Attila (62 év)
Szél László (80 év) Bencze Lajosné (73 év)
Gergely Csaba (38 év) Gyebnár Györgyné (81 év)
Végh Kálmánné (70 év) Ágoston Béláné sz. Szótér Mária (74 év)
Pászka István (83 év) Szél Mihály (88 év)
Fülöp János (86 év) Gyarmati János Lajos (69 év)

Milos és Dusán is javában készül 
a farsangra, örömmel próbálva

a jelmezeket (fotó: család)

Farsang idején
MÁSKÉNT, MINT EDDIG

Tisztelt Lakosság!
 Nagy segítséget jelent a működésünk során a csorvásiak

felajánlott adó 1%-a, melyre ezúttal is számítunk és köszönettel
fogadunk minden támogatást.
Adószámunk: 18374766-1-04

Tisztelettel: Csorvás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Kérjük, támogassa az adó
1%-ával a

Csorvási Horgász Egyesületet.
Adószám: 19978002-1-04

Köszönettel: Csorvási Horgász Egyesület

A Csorvási Óvodásokért Alapítvány
tisztelettel kéri, hogy ebben az évben is

támogassák munkájukat az adó
egy százalékkal.

Adószámunk: 18017506-1-04
Tisztelettel: A Csorvási Óvodásokért Alapítvány

Csorvás Város Önkor-
mányzata Képviselő-testü-
letének döntése értelmében 
az önkormányzat már 2017 
óta – az alábbiakban részle-
tezett feltételek teljesülése 
esetén – átvállalja a 70 év 
feletti csorvási lakosok sze-
métszállítási díjának megfi-
zetését.

A díjfizetési támogatást az 
veheti igénybe, akinek ház-
tartásában az egy főre jutó 
jövedelem nem haladja meg 
2021-ben a közös háztartás-
ban együtt élők esetén 114.000 
Ft/fő összeget, egyedül élő sze-
mély esetén 128.250 Ft-ot. 

Az érintettek a Csorvási Pol-
gármesteri Hivatal 6-os számú 
irodájában a rendelkezésükre 
bocsátott kérelem-nyomtat-
vány és jövedelemigazolás be-
nyújtásával kezdeményezhetik 
a jogosultság érvényesítését.

Mellékletként szükséges be-
nyújtani a hulladékszállítási 
közszolgáltatási számla mind-
két lapját.

Kérjük, hogy akik tehetik, 
éljenek a támogatás igénybe 
vételének lehetőségével. Segítő 
közreműködéssel várjuk a je-
lentkezésüket.

Tisztelettel, 

Csorvási Polgármesteri Hivatal

Az idén 100. születésnapját 
ünneplő Csorvási Sport Klub 
színvonalas megünnepléséhez 
megfelelő forrás biztosítása 
érdekében pályázatot nyújtot-
tunk be. 

A pályázat sikeres elbírálá-
sa esetén lehetőségünk van 
többek között kiállítás rende-
zésére, valamint a klub életét 
bemutató könyv kiadására is. 
Fentiek tartalmas megjelení-
téséhez kérjük a tenni akarók 
segítségét úgy, hogy a Sport 
Klub működésével kapcsola-
tos emlékdokumentumaikat és 

visszaemlékezéseiket küldjék 
meg a

47.road@gmail.com
email címre,

telefonos kapcsolat
+36 70/639-9355,

postai úton
Bencsik Jánosnak címezve
(5920 Csorvás, Esze T. u. 1.).

Az összegyűjtött anyagot az 
októberi közgyűlésünkön mu-
tatjuk be. Segítségét őszinte 
tisztelettel köszönjük az elnök-
ség nevében:

Kelemen Mihály elnök

FELHÍVÁSFELHÍVÁS Kukadíjakról
Kedvezmény
az időseknek

Ő itt Betti. A csorvási ebtelepen 
vár egy jobb életre, egy szerető 
gazdira - hónapok óta.

Az állatvédők egyedüli ku-
tyának ajánlják ezt a 2 éves, 
bullterrier-staffordshire terrier 
mix szuka kutyust.

Betti mozgásigénye nagy, moz-
gatni kell, a törődést meghálája. 
Oltva, chipelve, ivartalanítva fo-
gadható örökbe, jelentkezni a 06-
20/419-1595 számon lehet érte.

Sok a sorstársa Bettinek, or-
szágszerte sok a kóbor eb, vagy 
éppen azok a négylábúak, akiket 
rossz körülmények között tartanak. Az állatvédők azt kérik, aki tud 
ilyenről, értesítse a rendőrséget.

Az állatvédelem ügyét fontosnak tartók most részt vehetnek a 
kormány által indított társadalmi párbeszédben is. Az állatvéde-
lemi online felmérés március 7-ig tart, az allatvedelem.kormany.hu 
oldalon lehet a témában véleményt nyilvánítani. 

Fotó: Viharsarki Állatőrség Alapítvány

A Csorvásiak Baráti Társasága támogatja a helyi civil életet, 
kiemelten a hagyományápolást, a környezetvédelmet - kör-
nyezettudatosságot, valamint a településünkön élők és az in-
nen elszármazottakkal való aktív kapcsolattartást.

Tisztelt Csorvásiak, kedves Vendégeink!
A Pizzaház egy több mint 20 éves múlttal rendelkező helyi vállal-

kozás, ahol 100%-ban csorvási dolgozók készítik a finomabbnál fino-
mabb ételeket Önöknek. Mi úgy véljük, a gasztronómia egy csodálatos 
világ, imádjuk! Éppen ezért vagyunk talpon évek óta, és törekszünk 
a folyamatos megújulásra. A Bajcsy-Zsilinszky utcai épület, ahol a 
Pizzaház működik, lassacskán 115 éves és számunkra érték, amit ér-
demes folyamatosan karbantartani, sőt: csinosítani. Tesszük ezt ked-
ves Vendégeink kényelméért éppen úgy, mint azért, hogy stabilan mű-
ködő, ugyanakkor a fejlődésre is képes helyi cégként a város hírnevét 
öregbítsük. Pizzériaként indult nagy álmunk megvalósítása 1998-ban 
és a mai napig kitartunk a pizzakészítés mellett, ugyanakkor – igazod-
va a kor kívánalmaihoz – öt évvel ezelőtt svédasztalos étteremmé ala-
kultunk át. A mindennapok része, hogy ötleteljünk, milyen finomságot 
főzzünk, melegen tartó pultunk mindig tele van ízletes ételekkel. Mot-
tónk: szedj annyit, amennyi jólesik, de aztán üres legyen ám a tányér! 
Szerettel várunk mindenkit nem csupán svédasztalunkkal, hanem me-
nüvel is. A menü keretében a leves adott, utána kétfajta főételből lehet 
választani.

Hálásak vagyunk Vendégeinknek, hogy helyi vállalkozást részesíte-
nek előnyben – ezzel csorvási családok munkahelyének megőrzését 
segítik elő. Ebben rejlik a közösség ereje – egymást segítve, egymásért 
kiállva boldogolhatunk, akár egy világjárvány idején is. 

Azoknak, akik minket választanak, köszönjük a bizalmat! Azoknak 
pedig, akik még nem kóstolták a főztünk, pizzánkat üzenjük térjenek 
be hozzánk, szeretettel várjuk! 

Fábián Gyöngyi üzletvezető, Pigniczki József mesterszakács
Pizzaház Csorvás, Bajcsy-Zs. utca 5.

Rendelésfelvétel: 66/258-257, 11 órától 21-ig (X) 


