
www.csorvas.huwww.facebook.com/csorvasvarosonkormanyzata/

   XXXIII. évfolyam 1. szám                                                                                                                                                                                 2022. január 

Csorvási Híradó

Folytatás a 2. oldalon

A Csorvási  Óvodásokért 
Alapítvány 2021-ben 453 
ezer forintot adhatott az 
Önök segítségével (szja 1% 
felajánlások) a csorvási óvo-
dának. Az összeget fejlesztő 
játékok vásárlására fordít-
hatta az óvoda.

 
Ugyancsak a tavalyi évben 

alapítványunk Babinyecz Ta-
más pályázatíró segítségével 
a „Magyar Falu Program Falusi 
Civil Alap keretében civil közös-
ségi tevékenységek és feltételei-
nek támogatása„ című  pályá-
zaton 1 millió 902 ezer 500 
forintot nyert.

Ebből az összegből az óvoda 
mind a két telephelyén külté-
ri játékokat állíttathatunk fel, 
várhatóan a tavasz folyamán.

      Neller Tiborné
kuratórium elnök

Minden év végén köszön-
tik azokat a véradókat, akik 
önzetlen segítségükkel hoz-
zájárultak a hazai véradó-
mozgalom sikeréhez, embe-
ri életek megmentéséhez. A 
Békés megyei elismertek kö-
zött csaknem harminc olyan 
csorvási neve szerepel, akik 
kerek számot ünnepelhettek 
véradóként és akikre méltán 
lehet büszke a közösség.  

A Magyar Vöröskereszt 1987-
ben nyilvánította november 27-
ét a véradók napjává, e dátum-
hoz kapcsolódóan tüntetik ki 
azokat a többszörös véradókat, 
akik rendre idejüket és vérüket 
adják azért, hogy másoknak 
legyen esélyük a gyógyulásra. 
A Magyar Vöröskereszt Békés 
megyei szervezete országosan 
is elismerésre méltó, nem csu-
pán azért, mert nagy számban 
adnak vért megyénk lakosai, 
köztük a csorvásiak, hanem 
azért is, mert komoly háttér-
munka szükséges a véradások 
megszervezéséhez.

Köszönet illeti tehát a Vörös-
kereszt területi munkatársait, 
a véradásszervezőket és az ön-
kéntes segítőket is.
Folytatás a következő oldalon

Nem volt egyszerű a tava-
lyi év az önkormányzatok – 
így a csorvási számára sem. 
2021-ben a covid okozta jár-
ványhelyzet sokszor felül-
írta a terveket, különleges 
jogrend idején a testület nem 
ülésezhetett, emellett pedig 
jelentős forrásokat igényelt 
a vírus elleni védekezés is – 
fogalmazott Baráth Lajos.

 A polgármester hozzátet-
te, a 2022-es évben feladat 
a város stabil működtetésé-
nek biztosítása, elsődlege-
sen a kötelező feladatok ellá-
tása, valamint minden uniós 
és hazai pályázati lehetőség 
kiaknázása. 

– Számos feladatunk volt az 
elmúlt időszakban, a minden-
napok teendői mellett számos 
pályázaton részt vettünk, a 
pandémia pedig további fel-

Január elején megérkezett a sokak által várt hó – Csorvás fehérbe öltözött. 
Az utcákat hóemberek őrizték, a szánkódombon nagy volt a forgalom, számos hógolyócsatáról hallhattunk és hóangyalok

nyomát is bőven láthattuk. Zatykóné Kecskeméti Erika a kesztyűje mellett a fényképezőgépét sem hagyta otthon
és megörökítette a hóval borított várost – köszönet érte. További képek lapunk 3. oldalán.

ÓVODÁSAINKÉRTÓVODÁSAINKÉRT
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adatokat jelentett az önkor-
mányzat számára. Összegezve 
az elmúlt időszakot, az alábbia-
kat mondhatom el. A beszerzés 
nehézségei miatt késedelem-
mel, de hamarosan meglesznek 
az óvodai kültéri játékok, erre 
4 millió forintot nyertünk. Hat 
épületet érintően energetikai 
korszerűsítést hajtottunk vég-
re, megújult a Gremsperger és 
Tompa utcák útburkolata, fog-
orvosaink és védőnőink részé-
re eszközök beszerzése történt 
1,5 millió forint pályázati for-
rásból, a játszótérre valamivel 
több, mint 1 millió forint érték-
ben új játékelem kerül, ennek 
beszerzése szintén a pandémia 
miatt késik.

Vásároltunk egy adapterek-
kel felszerelhető közterület 
karbantartó eszközt egy 13 
millió forintos pályázati for-
rásnak köszönhetően.

A teniszpályánkat már hasz-
nálja is a lakosság, erre mintegy 
8,6 millió forintot nyertünk, 
amit önerővel egészítettünk 
ki. Járdaépítésre közel 3 millió 
forint forrást fordítottunk, a 
temetői úthálózat fejlesztésére 
pedig 1 millió forintot. A fel-
soroltak 2020-ban szerződött 
projektek, összértékük megha-
ladja a 229 millió forintot, ön-
erőre pedig összesen 6 millió 
340 ezer forintig volt szükség 
– sorolta a városvezető.

– A 2021-es évet tekintve 
elmondhatom, hogy önkor-
mányzati tulajdonú ingatla-
nok fejlesztésére összesen 56 
millió forintot nyertünk, meg-
valósult a Kossuth utca nagy 
részén az útburkolat felújítása. 
Saját erőből 227 négyzetméter 
járda épült/újult meg, és 115 
tonna aszfaltot fordítottunk 

kátyúzásra. Szintén saját for-
rásból 20 napelemes lámpát 
helyeztünk ki. Nemzeti értéke-
ket népszerűsítő rendezvényre 
(Gazdanap) és kisfilm készíté-
sére 4,5 millió forint pályázati 
forrást fordíthattunk, míg egy 
értéktár pályázat megvalósítá-
sára 1,5 millió forintot. (A helyi 
értékeket bemutató kisfilme-
ket hamarosan nyilvánossá 
tesszük a város felületein.)

Közel 62 millió forint pályá-
zati forrást tudhat magának a 
város a 2021-es évet tekintve, 
mellé 3,5 millió forint önerőt 
tettünk. A tavalyi év számveté-
sében fontos tétel az Erzsébet 
tábor, aminek keretében 8 tá-
borban 269 gyermek kapcsolód-
hatott ki a nyári szünidő alatt, 
erre közel 5 millió forint forrást 
kapott a város. 

Nehéz évet zárt a város
Baráth Lajos: Minden lehetőséggel élni kívánunk 2022-ben is
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Az ötezernél kevesebb 
lakosú településeken mű-
ködő civil szervezetek már 
pályázhatnak a Magyar falu 
programban.

A Falusi civil alap 5 milliárd 
forintos keretéből az egyesüle-
tek, alapítványok az idei évben 
is négy célra nyújthatják be 
igényeiket: ingatlanberuházási, 
felújítási támogatás esetén 7 mil-
lió forint, gépjárműbeszerzési 
támogatásra szintén 7 millió 
forint, eszközbeszerzési és prog-
ramszervezési támogatásra pe-
dig maximálisan 2-2 millió forint 
igényelhető.

A Miniszterelnökség által ki-
adott közlemény szerint az el-
múlt két évben csaknem ötezer 
nyertes civil pályázat készült, 

A Cseppet sem! Program ke-
retében leadható a háztartá-
sokban keletkezett sütőzsi-
radék, sütőolaj, pálmaolaj, 
kókuszolaj – korlátlan meny-
nyiségben, zárt, műanyag 
flakonban összegyűjtve.

A gyűjtőedényzet a polgár-
mesteri hivatal udvarán ta-
lálható, az üvegek gyűjtésére 
alkalmas konténerek mellett. 
Kiemelten fontos a használt 
sütőolaj szelektív gyűjtése, 
hiszen egyetlen liter csator-
nába öntött használt olaj akár 
százezer liter élővizet is ké-
pes elszennyezni. Azért jó a 
szelektívgyűjtés, mert ennek 
köszönhetően a használt sütő-

A szelektív, sárga kukák ürí-
tésének időpontjai az első ne-
gyed évben: januárban 27-e, 
február 24-e és március 24-e, 
csütörtöki napok. 

Ügyintézés: 
ugyfelszolgalat@grnkft.hu, 

telefon: 66/447-150
Bővebb infó: dareh.hu

Jelenleg Csorváson egy 24 
férőhelyes bölcsőde működik, 
ami a 3 év alatti kisgyermek 
befogadására és ellátására 
alkalmas. Ám ez a kapacitás 
szűkös, a szülők részéről lenne 
igény további férőhelyekre.

Ezért is fontos a mini bölcsi, 
hiszen a  minden követelmény-
nek megfelelő új épület – ami 
az óvoda új intézményegysé-
geként működik majd – to-
vábbi 8 férőhelyet jelent. Az 
új mini bölcsőde kialakításá-
hoz kapcsolódóan a szaksze-
rű és minőségi mini bölcsődei 
szolgáltatás ellátásához nél-
külözhetetlen eszközöket is 
vásárolhat az intézmény – ösz-

A veszélyhelyzet idején lejáró okmányok egységesen, júni-
us 30-ig érvényesek.

Megújításukról érdemes időben gondoskodni. A kormányabla-
kok időpontfoglalás nélkül is felkereshetők, ugyanakkor érdemes 
előzetesen időpontot foglalni a www.magyarorszag.hu -n vagy 
1818-as telefonszámon.

Tervben van
Korszerűsítenék
a közvilágítást

Fontolóra veszi az önkormány-
zat, hogy a meglévő közvilágítási 
lámpatesteket energiatakaréko-
sabb LED-es technológiával, a je-
lenleginél lényegesen gazdaságo-
sabban működőre cserélné. Egy 
Hajdú-Bihar megyei cég ajánlata 
után döntött úgy a városvezetés, 
megvizsgálja a lehetőségeket és 
azt is, milyen forrásból valósít-
hatná meg az elképzeléseket. 

A cégtől két ajánlat érkezett, az 
egyik szerint a meglévő 685 lám-
patestet cserélnék, a másik pedig 
arról szól, további százat telepí-
tenének azokra a helyekre, ahová 
az az önkormányzat javaslatai, 
igényei alapján indokolt. 

Folytatás az előző oldalról

– Az idei évben készülünk a 
külterületi közutak fejleszté-
sére, ez a 300 millió forintos 
pályázatunk jelenleg elbírálás 
alatt van, ahogyan a Tér-zene 
programra beadott 750 ezer fo-
rintos támogatási igényünk is.

Indulunk a Magyar Falu 
Program több pályázati ele-
mén, és a TOP Plusz program 
keretében is jelentős források 
érkezhetnek a településre. A 
város történetének egyik leg-
nagyobb beruházása lesz a 
szennyvíztisztítótelep fejlesz-
tése, mintegy 2 milliárd forint 

támogatási összegből. Tervben 
van továbbá saját erős fejlesz-
tésként kamerarendszer kiépí-
tése a városban, a városháza 
folyosójának felújítása, továb-
bá 3 intelligens zebra létesítése 
– ismertette Baráth Lajos. 

– Valamennyi pályázatnál se-
gítségünkre volt országgyűlési 
képviselőnk, Herczeg Tamás, 
valamint a megyei közgyűlés 
elnöke, Zalai Mihály.

– Szociális juttatásokkal – 
többek között lakhatási, teme-
tési, szemétszállítási támoga-
tással – igyekeztünk segíteni 
az arra jogosultaknak.

Nehéz évet zárt a város
Baráth Lajos: Minden lehetőséggel élni kívánunk 2022-ben is

Tavaly is szociális szénnel 
járultunk hozzá a nehéz hely-
zetben lévők fűtési költsége-
ihez, 65 év feletti lakosaink 
karácsonyi csomagot kaptak, 
Bursa Hungarica ösztöndíjjal 
két felsőoktatásban tanuló di-
ákot támogatunk.

– Az idei évben a legfőbb fel-
adatunk az lesz – ahogyan ez 
elmúlt években is volt –, hogy 
biztosítsuk a város stabil műkö-
dését és megragadjunk minden 
pályázati lehetőséget a fejlesz-
tési elképzelések megvalósítá-
sára – zárta a városvezető.

szegezte Baráth Lajos polgár-
mester. A munkaterületet az 
önkormányzat előkészítette, a 
területátadás január közepén 
megtörtént, ami azt jelenti, 
hogy kezdődhet a tényleges 
építkezés.

A mini bölcsöde megvaló-
sítására 117 millió forintot 
nyert a város, de az építőanya-
gok jelentős drágulása miatt 
pluszforrást is kért és kapott 
is, mégpedig mintegy 40 millió 
forintot. A pluszforrás mellett 
a város 7,6 millió forint ön-
erőt is vállalt, így a beruházás 
összeértéke valamivel több 
mint 165 millió forintra emel-
kedett.

Kezdődik az építkezés
Új mini bölcsőde lesz Csorváson

Jelentős csúszással, de most már elkezdik építeni az új 
mini bölcsődét – január közepén a kivitelező átvette a te-
rületet. A több mint 165 millió forint értékű beruházás a 
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program kereté-
ben elnyert pályázati forrásból valósul meg.

LEHETŐSÉG CIVILEKNEK
az ezekre kifizetett támoga-
tások összege 15 milliárd fo-
rint. Hozzátették: a Falusi civil 
alappal együtt a Magyar falu 
programban az idei évben a 
kedvezményezettek előtt már 
14 pályázati kiírás és felhívás 
áll nyitva, mindegyikük célja a 
falvakban élők életminőségé-
nek javítása, a kistelepülése-
ken elérhető közszolgáltatások 
színvonalának emelése.

A pályázatokat a Nemzetpo-
litikai Informatikai Rendsze-
ren keresztül február 11-éig 
lehet benyújtani. A pályázati 
kiírás megtalálható a Bethlen 
Gábor Alapkezelő Zrt. honlap-
ján, a kormányzati portálon és 
a Magyar falu program inter-
netes oldalán.

olaj és sütőzsiradék nagy része 
eltűnik a csatornákból, így a 
magán- és közcsatorna-hálózat 
meghibásodási és rongálódá-
si aránya csökken – csökken a 
dugulások száma, valamint az 
olaj és egyéb szennyeződések 
kölcsönhatása nyomán a be-
ton- és fémelemeket rongáló 
elegyek aránya is.

Emellett a szennyvíztisztítók 
mentesülnek az olaj kiszűrésé-
re fordított többletenergia-fel-
használástól, összességében 
tehát környezetünk védelme 
mellett csökkenhet a csator-
narendszerekre és szennyvíz-
tisztítók üzemeltetésére fordí-
tott összeg is.

CSEPPET SEM!CSEPPET SEM!

Folytatás az előző oldalról

A csorvási véradások mindig 
jó hangulatban, családias lég-
körben zajlanak, s hogy meny-
nyire összetartó ez a közös-
ség, jelzi az is, hogy 2020-ban 
a Csorvási Véradók Közössége 
nyerte el a Herczeg Tamás or-
szággyűlési képviselő által 
alapított Közösség Díjat, amit 
Kecskeméti Erika védőnő, vér-
adásszervező vehetett át a kö-
zösség nevében.

A civil közösség önkéntes 
munkával, együttműködve az 
önkormányzattal, évente 4 vér-
adást szervez Csorváson.

Idén a véradások időpontjai 
a következők: február 25., jú-
nius 24., szeptember 23. és 
december 16.

A helyszín a művelődési ház 
színházterme, vért pedig min-
den olyan 18 és 65 év közötti 
személy adhat, aki önmagát 
egészségesnek érzi.

Sokszoros Véradóink

90x Darida Ferenc
75x Greksza László
70x Keresztes Csaba
60x Ambrus Géza István
50x Balassa Nándor, Nagy Miklós 
Csaba, Sándor János, Varga Attila
40x Barakonyiné Borbély Mária 
Andrea, Farkas Tibor, Mesziár 
István
30x Horváth Klára, Kádár János, 
Mercsák Ottó, Ágoston Zoltán
25x Koter István
20x Gáspárné Megyeri Teréz, 
Laurinyecz Ágnes, Oláh Péter, 
Tóth Marianna
10x Barna Zoltán András,
Bencsikné dr. Zahorecz Ildikó, 
Bíró Levente, Ivanics Erika, 
Korcsok Krisztina, Nagy Pál 
Józsefné, Németh Henrietta 
Edit, Szeles Éva, Virág Hajnalka

Fotó: Pixabay
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Fotók: Kecskeméti Erika

A téli Csorvás

„Ha nem Molnár Ferenc írja, 
akkor brazil szappanopera, 
ha nem az 1900-as évek ele-
jén, akkor Disney tündérme-
se, és ha nem magyar lenne, 
akkor francia filmvígjáték."

De az a nagy szerencsénk, 
hogy Molnár Ferenc írta! Rá-
adásul színpadi darabként, így 
minden egyben van benne: a 
brazil szappanoperák szerelmi 
háromszögei, a Disney mesék 
csodával teli világa, és a francia 
vígjátékok elképesztő humora.

Nekünk már nem is volt más 
dolgunk, mint színpadra állíta-
ni, a kiváló Kautzky Armanddal, 
Mérai Katalinnal, és Karaivanov 
Lillával a főszerepben!

Hatalmas szerencsénk van 
ezzel a darabbal, ami a világiro-
dalomban is megállja a helyét, 
annyira szerethető, garantált a 
nevetés, és a boldog befejezés” – 
áll a Körúti Színház ajánlójában. 

A társulat a magyar kultúra 
napja alkalmából két ingyenes 
előadással érkezik Csorvásra, 
január 24-én, hétfőn.

Délután (13 órától) a magyar 
irodalom egyik ismert művét, 
Vörösmarty Mihály Csongor 
és Tünde című művének szín-
padi feldolgozását, 19 órától 
pedig Molnár Ferenc Az üveg-
cipő című romantikus vígjáté-
kát adják elő a művelődési ház 
színháztermében.

 A látványos előadások az ak-
tuális járványügyi szabályok 
betartása mellett látogathatók, 
maszk használata és az épü-

letbe lépve a kézfertőtlenítés 
kötelező. Ajánljuk figyelmük-
be: profi színészek, látványos 
díszletek, találó zenei aláfes-
tés és Galambos Zoltán mindig 
a humort előnybe helyező ren-
dezése garantálja a tartalmas 
szórakozást!

Garantált nevetés és boldog befejezés
INGYENES SZÍNI ELŐADÁS A KULTÚRA NAPJÁRA

A programokra tisztelettel 
meghív Mindenkit

Csorvás Város
Önkormányzata és a
Csorvási Szolgáltató

Nonprofit Kft.

Január 12-én megtartotta 
első összejövetelét a kulturá-
lis bizottság. A városvezetés 
és a szakma közös gondolko-
dásának első mozzanata volt 
az elmúlt esztendő rendezvé-
nyeinek értékelése, majd ezt 
követte az ez évi programter-
vezet áttekintése. 

– A sikeres, nagyobb ember-
csoportokat megmozgató ren-
dezvényekre ebben az évben is 
várják a szórakozni vágyókat: 
a hagyományos fáklyás felvo-
nulást követően, április 30-án 
a Pokolgép együttes ad koncer-
tet, augusztus 20-án Kökény 
Attila lép fel. A tervek szerint 
a Gazdanapon – szeptember 
18-án – a hagyományos fogat-
hajtó verseny és gasztronómia 
tölti ki az egész napot – sorolta 
Vereskáné Salla Valéria felelős 
alpolgármester. 

– Kultúra napi színházelőadás, 
majális, gyermeknap, kézműves 
vásárok, játszóházak, előadások, 
kiállítások, adventi programok, 
megemlékezések, koszorúzások 
teszik színesebbé mindennap-
jainkat. A művelődési ház és a 
könyvtár új épületébe 30 évvel 
ezelőtt költözött. Ez alkalomból 
kiállítással kedveskednek majd 
a város lakóinak. Ebben az évben 
is köszönti a város a pedagógu-
sokat, az egészségügyi és szociá-
lis ágazat dolgozóit. Idén először 
rendezvény keretén belül fejezi 
ki tiszteletét és köszöntét a vá-
ros a szép kort megélt lakóinak 
az idősek napjához kötődően – 
tette hozzá az alpolgármester.

A megvalósításhoz pályáza-
ti források mellett a városi civil 
szervezetek, az önkéntes segítők 
áldozatos munkájára a további-
akban is számítanak a szervezők. 

– Bízom benne, hogy az idei 
évben a pandémia ellenére már 
több rendezvényt tudunk majd 
megtartani – nyilatkozta Neller 
Tiborné művelődésszervező. – A 
tervezett programok a követ-
kezők: A magyar kultúra napja 
alkalmából rendezett progra-
munkat követően február 11-én 
köszöntjük a Házasság hete al-
kalmából a 2020-ban és 2021-
ben házasságot kötött párokat, 
és az ezekben az években szü-
letett babákat is. Márciusban 
az 1848/49-es forradalom és 
szabadságharc évfordulója tisz-
teletére koszorúzást szervezünk 
az Emlékparkba. Április hónap-
ban ismét fáklyás felvonulás a 
Csorvási Motorosok és Csorvás 
Város Fúvószenekara és Ma-
zsorett csoportjának felveze-
tésével. Zárásként a Pokolgép 
élő koncertje lesz majd látható.

Május első napján ismét 
Retro majális, majd Madarak és 
fák napja, aminek alkalmából 
faültetést tervezünk. Gyerek-
nap alkalmából a településünk 
apraját szeretnék köszönteni 
egy egész napos rendezvény 
keretein belül. Júniusban a Tri-
anon emlékműnél tartunk méltó 
megemlékezést, Pünkösdkor a 
katolikus templomban ünnepi 
koncert. A Szent Iván éji rendez-
vényünk helyszíne a piactér lesz 
– zárta a sort Neller Tiborné.

KULTURÁLIS TERVEK 2022-RE
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Megszülettek

Karsai Máté és Jakab Inez fia - Olivér
Zsótér Balázs és Horváth Enikő leánya - Olívia

Tóth Attila és Bíró Erzsébet fia – Zente
Darók Sándor és Molnár Edina fia - Milán

Elhunytak

Januárban töltötte 90. életévét
 Bagyinka Mátyásné Ilonka néni.

 Az ünnepeltet otthonában köszönthette
dr. Kerekesné dr. Mracskó Gyöngyi, a város jegyzője,

valamint Baráth Lajos polgármester.
Boldog születésnapot kívánunk!

Hársfacsemetét igazgat Dohányos András – Csorvás díszpol-
gára, egykori alpolgármestere. 10 hársfát ajánlott fel a város 
közösségének abból az apropóból, hogy 2021-ben ünnepelte a 
Csorvási Sport Klub 100 éves fennállását.

A facsemetéket tavaly novemberben ültette el a sportpálya 
területén Dohányos András Evanics István, Bencsik János és 
Viczián Pál segítségével.

(Fotó: Fabisz Gyöngyi)

A 2021-es esztendő utolsó 
csorvási szülöttje Darók Milán, 
szülei, Molnár Edina és Darók 
Sándor nagy boldogságára.

Milán december 19-én szü-
letett, természetes úton, 3580 
grammal és 51 centiméterrel. 
Milánt két tesó várta otthon, a 
2,5 éves Zsófia, valamint a 15 
hónapos Zsombor.

A Darók család a közelmúlt-
ban telepedett le Csorváson, 
szeretettel köszöntjük őket, és 
gratulálunk.

Az idei év első babájaként 
szintén egy kisfiút köszönthe-
tünk Varga Bendegúz szemé-
lyében. Bendegúz január 4-én 
látta meg a napvilágot, 3530 
grammal és 51 centiméterrel 
született természetes úton.

Bendegúz Béres Dorisz Bar-
bara és Varga Balázs első kö-
zös gyermeke, és szülei mellett 
élvezheti féltestvére, Hanna 

szerető gondoskodását is. 
Isten hozott Milán és Bendegúz, 

kívánunk minden csorvási gyer-
meknek hosszú és boldog életet.

Szabó Gáborné
   szül. Dézsi Zsuzsánna 85 év
Szabó Péter 83 év
Szívós Ferenc Mihályné 86 év
Jenei Alex 22 év
Obsuszt Lászlóné 87 év

Dzurek Tiborné 87 év
Kecskés István 78 év
Mellár Zoltánné 45 év
Laczi Ibolya Erzsébet 63 év
Korcsok Györgyné 73 év
özv. Hrabovszki Jánosné 88 év
Keresztes János Imréné 66 év

Milán zárta az évet, Bendegúz nyitotta

Bendegúz az idei elsőMilán tesói körében

A kistelepülésen élők élet-
minőségének további javítá-
sa érdekében 14 felhívással 
január 3-án megjelentek a 
Magyar Falu Program pá-
lyázati kiírásai, a kérelmek 
már beadhatók. A pályázati 
lehetőséggel Csorvás is élni 
kíván, a pályázati anyagok 
előkészítése, egyezteté-
se zajlik jelenleg, a tervek 
szerint – sikeres pályáza-
tok esetén – valamivel több, 
mint 90 millió forinttal szá-
molhat a település. 

Az ötezer lakosnál alacso-
nyabb lélekszámú települések 
már pályázhatnak a Magyar 

MAGYAR FALU PROGRAMMAGYAR FALU PROGRAM
Falu Programban meghirde-
tett támogatásokra – az eljá-
rási rend egyszerűsödött, az 
eddigi 120 napról 90 napra 
csökkent a pályázatok elbí-
rálási ideje, így egy hónappal 
korábban foghatnak hozzá az 
önkormányzatok és a helyi 
egyházközségek a fejleszté-
sekhez.

A korábbi népszerű felhívá-
sok mellett új célok megvalósí-
tására is lehet forrást nyerni. 
Bővül például az út-, híd-, és 
kerékpárút építési pályázat, 
ezen indul is Csorvás, sikeres 
pályázat esetén útburkolat 
újulhat meg.  Az önkormányzat 
szintén pályázik ingatlanfej-

lesztésre, eszközbeszerzésre. 
Emellett a temető infrastruk-
turális fejlesztését is célul tűz-
te ki a város, erre is pályázatot 
készítenek elő.

Ismét kiírták az iskolaépü-
let és tornaterem fejlesztési 
pályázat, kedvezményezettjei 
a tankerületek – Csorvás ese-
tében a tankerület pályázik 
erre a célra. Jelentős forrás-
ra pályázhatnak továbbá az 
egyházközösségek, pályázik 
a csorvási katolikus egyház-
közösség is, a tervek szerint 2 
millió forintra, amiből – nyer-
tes pályázat esetén –  eszközö-
ket szerezhetnek be. 

Kányádi Sándor:

Három holló 
Ül a havonhárom holló.

Mind a három
nagyothalló.

Fújhat a szél,
Zúghat-búghat,

ők a hóról
nem mozdulnak.

Közepén a
fehér télnek

moccanatlan
feketéllnek.


