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Csorvás az időben
emlékezés és közösségépítés
Csorvás Város Önkormányzata emlékévet hirdet, melynek keretében
több évforduló megünneplését tervezi. A 2017. áprilisától 2018. március
végéig tartó időszakban csokorba szedték azokat a közösségeket, a különböző területeket, ahol mérföldkőhöz érkeztek. Erre emlékezve kívánnak
lendületet adni a jövőbeli munkának, ezzel erősítve a közösségi életet.
A Csorvás az időben mottó azt jelképezi, hogy a mai kisváros földrajzi
területe mintegy 900 éve lakott, ahol
a különböző történelmi korokban is éltek emberek, csakúgy, mint ma.
Minden kornak megvolt a maga jelentősége és nehézsége, de az ősök is
boldogultak, ahogyan a mai embereknek is meg kell vívniuk a mindennapok csatáit, és örülni a kisebb nagyobb
sikereknek. – A kultúra, a sport, a szo-

ciális területeken keressük a kapcsolódási pontokat, amelyek a közösség ös�szetartozásának érzését erősíthetik –
hangsúlyozza Baráth Lajos polgármester. – A családokat, időseket, fiatalokat
a szociálisan rászorulókat szeretnénk
egymás felé fordítani. Tegyük meg az
első lépéseket, amelyek másokat is
arra ösztönöznek, hogy nyissanak a
közösségi élet felé.
Mindezt úgy, hogy a helyi civil szervezeteket, az intézményeket bevonjuk
a közös ünneplésbe és munkába. Kérem támogatásukat, keresse mindenki
a helyét és feladatát ebben a sorban –
fogalmazott a városvezető.
Első rendezvény az óvoda jótékonysági bálja, ahol a 20. század első éveit is
megidézték.
folytatás a 3. oldalon
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Időseinkért – sikeres jótékonysági bál
Új helyszínen, de a korábbi évekhez hasonló lelkesedéssel készült
idei jótékonysági báljára az Egyesített Szociális Intézmény. A városi
sportcsarnokban március 18-ára
hirdetett rendezvényen több mint
300-an kapcsolódtak ki. A vendégek
egyúttal jótékonykodtak is: több
mint fél millió forint gyűlt össze az
intézmény idős lakóinak.
Az összefogás, az adakozás nem egyszerűen jó cselekedet, hanem őszinte
öröm is. A régi illemtankönyvek szerint a bálok lényege az, hogy „lássunk
és láttassunk“. Ám vannak olyan bálok
is, amelyeket az adakozás öröméért, jótékony célból rendeztek. Az Egyesített
Szociális Intézmény bálját bizonyítja,
hogy a kikapcsolódás és a nemes szándék kéz a kézben járhat. Az idei volt
az ötödik alkalom, hogy az intézmény
sűrű hétköznapjai mellett felvállalta
a bál megszervezését. Azért szólítják
meg immár ötödik éve a csorvásiakat,
hogy a jótékonysági rendezvénynek
köszönhetően még kényelmesebbé,
tartalmasabbá tehessék az intézmény
idős lakóinak életét. – A korábbi évekhez hasonlóan az idei bálra is hosszú
hetek óta készültünk, sok aggodalommal a szívünkben, ugyanakkor lelkesen. Ezúttal ismeretlen volt a terep,
hiszen a sportcsarnokot választottuk
a bál helyszínéül. Utólag azt mondom,
jól döntöttünk, de a készülődés során
a változás számos kihívást tartogatott,
a színpad helyétől kezdve a büfé elhe-

lyezéséig – tudtuk meg az intézményt
vezető Maczák Istvánnétól. – Úgy hiszem, a báli hangulatot a terem díszítése alapozta meg, Kovács R. Györgyné
Gabikának és kedves párja sok munkát
fektetett a látványba, és nagy sikert is
arattak munkájukkal.
A szépen feldíszített teremben a vendégeket Csorvás Város Fúvószenekara
és Majorette csoportja fogadta, – Szalai
Erzsébet és Debreczeni István irányítása mellett – később pedig színvonalas
műsorral emelték az est fényét – részletezte az intézményvezető, aki megnyitó beszédében a közösség erejére
mutatott rá, kiemelve, ezen erő nélkül
nincs fejlődés, előrelépés. – A közösség

együttes megmozdulása hatványozottan szabadít fel energiát, és teszi
szebbé a mi lelkünket is. Nem egymásra kell támaszkodni, hanem egymást
támogatva előre menni – hangsúlyozta beszédében. Szavait megerősítette
Baráth Lajos – városunk polgármestere a bál vendégeinek arról beszélt,
hogy a közös munka sok örömet ad, az
eredmények pedig önmagukért beszélnek.
A színpadot ezt követően a szociális
intézmény lakói, és dolgozói foglalták
el, akik több produkcióval is készültek
a jeles napra – valamennyinek nagy sikere volt. Az idős lakók például magyar
nótákkal készültek, a dalokat Szatmári
István tanította be, és kísérte tangóharmonikán. Az intézmény kollektívája a Kelet hangulatát varázsolta a
sportcsarnokba – táncuk megérdemelte a tapsot.
Az ízletes vacsorát a Csorvási Szolgáltató Nonprofit Kft. biztosította, a
süteményeket Pityuk János. A vacsorát
tánc követte – hely bőven akadt a hajnalig tartó mulatozásra, melyet csupán
a tombolahúzás szakított félbe. A jótékonysági bál bevétele 540 ezer forint
lett: – Köszönjük minden segítőkész
embernek, akik adományokkal, felajánlásokkal, munkájukkal hozzájárultak az est sikeréhez, jövőre pedig újra
várunk mindenkit.
Maczák Istvánné
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Rekordszámú résztvevő
Megyefutás – Csorvás is
megmozdult
Gyakorlatilag az egész iskola – kiegészülve a lelkes kis óvodásokkal –
csatlakozott az idei megyefutáshoz.
Tóth László futónagykövet március
28-án indult neki Békés megye útjainak, hogy 52 települést érintve, 580
km megtétele után megérkezzen Békéscsabára. A cél: felhívni a figyelmet
a mozgás fontosságára.
Csorváson mindig nagy létszámban
tartanak a csapattal a helyi iskolából, az
idei – sorban a negyedik – megyefutáshoz azonban minden eddiginél többen
csatlakoztak. Zsiga Iván pedagógustól
megtudtuk, több mint 200 gyerek vett
részt a megmozduláson, mellettük 20
pedagógus is futócipőt húzott.
A legtöbben településünkön belül kísérték a futónagykövetet, 16 felsős tanuló és két tanár azonban az orosházi
kettőskanyarig tartott Tóth Lászlóval.
Folytatás a 1. oldalról

Természetesen csak azután, hogy
Dohányos András alpolgármester lebélyegezte a megyefutás által érintett
állomásokat mutató térképet, és frissítővel kínálta a vándort és csapatát.
– Nagyszerű, felemelő érzés volt az a
párszáz méter, amit együtt tehettünk
meg, hátra nézve ameddig a szem ellátott, gyerekek futottak mögöttünk.

Soha ennyien nem kísértek még a megyefutás alatt egyszerre, mint most
Csorváson – nyilatkozta a behir.hu-nak
a sportember.
Tóth László azért vállalta negyedik
éve a futást, hogy minél több ember
figyelmét ráirányítsa a mozgás fontosságára, az egészséges életmód szükségességére.

Csorvás az időben
Emlékezés és közösségépítés
Az emlékév keretében megünneplik a 2017-ben született kisbabákat:
2018. március 15-én avatják fel a Hérics Babasétányt, a nemzeti ünnep városi rendezvénye keretében.
Megajándékozzák a frissen házasulókat. A 2017-ben házasságot kötő
párok közül sorsolással kiválasztanak
öt párt, akik gyulai hétvégét, amolyan
pótnászutat nyernek az önkormányzat
jóvoltából. Ünnepélyes átadó: a 2018as házasság hete programsorozat
keretében, partnerek ebben: Gyulai
Várfürdő, Almásy-kastély, Lovagvár
Apartmanház. Az önkormányzat saját
erőből a rendezvényekhez kapcsolódó
mobil népi játékparkot hoz létre.

Abban a hitben vágunk bele az emlékév megszervezésébe, hogy erőt és
lendületet adhatunk a mai lakóknak,
biztatjuk őket arra, hogy felismerjék
lakóhelyük, otthonuk értékét – fogalmazott településünk polgármestere.

Évfordulók

 Csorvás 160 éve önállóan adózó település
 A községi oktatás 110 évvel ezelőtt indult, akkor épült az általános iskola
épülete (ma helytörténeti múzeum)
 1912-ben épült a polgármesteri hivatal épülete
 A védőnői szolgálat 1927 óta, 90 éve működik a településen
 A Kertbarátok Köre 1962-ben, 55 éve indult el
 Az egykori községnek 1962-ben lett először önálló könyvtára
 2018-ban évfordulós a művelődési ház: 55 évvel ezelőtt adták át jelenlegi
épületét
 45 éves a Csorvás Város Fúvószenekara, 25 éves a Majorette csoport
 1978-ban hozták létre, és volt a névadója a mai Egyesített Szociális Intézménynek
 70 évvel ezelőtt történt a szlovák-magyar lakosságcsere
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Dallal a lélekhez

Bartók Béla zeneszerző, zongoraművész, népzenekutató, a Zeneakadémia tanára, a közép-európai népzene
gyűjtője, a 20. század egyik legjelentősebb zeneszerzője. Művészete és tudományos munkássága korszakalkotó
jelentőségű, és bebizonyította, hogy a
népdal igenis kincs, gyűjteni és ápolni
kell. Többször járt Csorváson népdalgyűjtő körútjai során, de családja révén is kötődik településünkhöz.
Mégpedig az anyai Voith családon keresztül kapcsolódik Csorváshoz. Bartók
Béla anyai nagybátyja Voit Lajos a Magyaróvári Mezőgazdasági Akadémián szerzett oklevelet. Itt tanult vele együtt gróf
Wenckheim Géza is, egy csorvási nagybirtok örököse. Barátságuk eredményeként
Voit Lajos lett a csorvási gazdatiszti kúria
gazdasági vezetője. Voit Paula 1880. április 5-én a csorvási katolikus templomban
házasságot kötött Bartók Bélával, aki a
nagyszentmiklósi iskola igazgatója volt.
Házasságukból született a zeneszer-

ző Bartók Béla 1881. március 25-én.
Születésének 136. évfordulójára emlékezve a Bartók Béla Városi és Iskolai
Könyvtár zenei műsorral várta a csorvási
általános iskolás tanulókat. A Trefort
Ágoston Fiúkórus telt ház előtt énekelt
– a repertoár Bartók műveiből állt ös�sze. Műsoruk nagy sikert aratott, méltán
járt a taps. A kórust Surinásné Tóth Olga
vezényelte, aki emellett Bartók életéről,

munkásságáról is mesélt a csorvási diákoknak és meg is énekeltette őket. A kórus műsorába belefért a napszemüveg,
és az olyan slágerek is, mint a My Way,
hiszen a zene szeretetén, élvezetén volt
a hangsúly.
A diákok úgy tanulhattak Bartók Béláról, és a zene fontosságáról, hogy közben
egy vidám, szórakoztató előadás élményével is gazdagodtak.

A népzene ünnepe – nemzetközi fesztivál Csorváson

Határon innen és határon túlról is
érkeztek a népzene kedvelői, művelői városunkba a Nefelejcs Népzenei
Egyesület meghívására. Az idei volt a
21. Nemzetközi Népzenei Fesztivál – a
március 25-ei rendezvényt ezúttal is
a neves zeneszerző, népzenekutató
Bartók Béla születésének évfordulójához igazították, a helyszín pedig a
nevét viselő művelődési ház volt.

Március utolsó szombatján 9 órakor
kezdődött a találkozó, melyet Baráth Lajos, Csorvás polgármestere nyitott meg.
Beszédében hangsúlyozta, hogy a város
életében nagyon fontos a népzenei mozgalom, aminek jeles képviselője a Nefelejcs Népdalkör. Az egyesület hosszú ideje
vállalja fel a népzenei versenyek, találkozók szervezését, és ezzel hagyományaink
megőrzését, továbbadását. Hozzátette, azzal, hogy a művészeti alapfokú iskolában
citera szakon is tanulhatnak a fiatalok,
biztosítva van a folyamatos utánpótlás.
A megnyitó után az egyesület köszönő okleveleket adott át két kiemelkedő
támogatójának: a polgármesteri hivatalnak és városunk képviselő-testületének
szánt oklevelet a városvezető vette át, a
Csorvási Gazdák Zrt. nevében pedig Szél
Kálmán fogadta a két évtizedes támogatást megköszönő gesztust.

Remek hangulatban telt a fesztivál, a fellépők pedig magas színvonalú előadásokkal
- Nefelejcs Népdalkör, Csorvás
örvendeztették meg a hallgatóságot, akik
- Kígyós citerazenekar, Szabadkígyós
között egyre több a helyi érdeklődő – tudtuk
- Ifjúsági citerazenekar, Pusztaföldvár
meg Juhász Kálmán művészeti vezetőtől. –
- Kondorosi Rózsa Pávakör
Minden csoport a tudása legjavát nyújtotta,
de kiemelkedett a mezőnyből a kazincbar- Nagyszénási Aranyvessző Népdalkör
- Pécskai Hagyományőrző Egyesület cite- cikai Galagonya citera együttes (képünkön).
Ők jelen pillanatban a citerazene világszínrazenekara, Románia
vonalát képviselik, és méltóképpen zárták a
- Földvár citerazenekar, Pusztaföldvár
fesztivált – emelte ki Juhász Kálmán. A ren- Balla Tibor tekerő, Kunszentmárton
dezvény ebéddel folytatódott, majd felhőt- Kurticsi citerazenekar, Nagyszénás
len szórakozás, tánc következett, azzal a re- Forrai Asszonykórus, Nagyiratos, Románia
ménnyel, hogy jövő tavasszal újra találkoz- Belvárosi dalkör, Hódmezővásárhely
nak a népzene lelkes művelői városunkban.
-Rónasági citerazenekar, Kisiratos, Románia A szervezők ezúttal mondanak köszönetet
-Horenka Szlovák Hagyományőrző népmindazoknak, akik segítették munkájukat,
dalkör, Kétsoprony
és részt vállaltak a rendezvény megvalósítá- Villő citerazenekar, Csorvás
sában, illetve támogatták azt.
- Galagonya citerazenekar, Kazincbarcika.
Juhász Kálmán művészeti vezető
A rendezvényen fellépő csoportok:
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A magyar telivér lótenyésztés emlékei

St. Simon dicsősége magyar dicsőség

A hazai lótenyésztésünk és a világ
legjobb telivér versenylova, a csodakanca Kincsem volt. Négy éven át versenyzett – hat ország versenypályáin,
54 alkalommal lépett pályára és 54
alkalommal győzött. Dicsőséges pályafutás, s ezt a rekordot versenyló
aligha dönti meg.
Az angol telivértenyésztés egyik legnagyobb fenoménje a St. Simon nevű mén
volt, melyet magyar ember, az Angliában
elő Batthyány Gusztáv herceg tenyész-

Hívójele HG8JG

Azonos hullámhosszon
A vidéki találkozók sorában a
csorvási az első, nem meglepő tehát,
hogy mindig szép számmal érkeznek
városunkba a rádióamatőrök. Az idei,
március 26-ai amatőr rádiósok találkozója volt a 23. a sorban.
Gyermekként kezdődött, katonák gyakorlatoztak a gerendási focipálya mellett
– ott, akkor látott először rádiót Szente
Károly. A rádió, vagy sokkal inkább a
technika szeretete, a műszaki érdeklődés
végigkísérte életét – katonai szolgálata
idején, munkahelyén is távközlő berendezésekkel foglalkozott, és e szenvedély
nyugdíjba vonulása után is fontos része
mindennapjaink. Neki köszönhetően ad
helyet városunk a tavasz beköszöntével
a rádióamatőrök találkozójának minden

tett angliai birtokán 1881-ben. Anyjának
nyolcadik ivadéka volt.
A herceg 1883-ban egy lóversenyen
rendkívüli izgalmában elhunyt, lovait árverésre bocsátották. St. Simont a
Portlandi herceg vásárolta meg. St. Simon két éven át versenyzett és kilenc
alkalommal indult, valamennyi startját
fölényesen megnyerte! Mint versenyló
olyan szédületes képességgel hökkentette meg a sportban elismert szakértőket, amilyenre korábban szinte nem

évben. Szente Károlytól a rádiózás alapjai
mellett azt is megtudtuk, hogy az amatőr
rádiósok találkozója kiváló lehetőség a
személyes ismeretségek kötésére, így
nem csak rádión keresztül beszélgethetnek egymással azok, akiket összeköt e
cseppet sem szokványos hobbi.
A március végi, művelődési házba
meghirdetett, civil szerveződés keretében életre hívott találkozón mintegy 120-an
vettek részt – érkeztek az
ország minden részéből,
Budapest mellett például
Debrecenből, Makóról, és
a határon túlról is, Aradról,
Nagyszalontáról,
Pécskáról. Valamennyi
rádióamatőr hozta magával a technikáját, eszközeit, alkatrészeit – a tapasztalat mellett ezeket
is be lehetett cserélni, de

volt példa! Gyorsaságát egyszerűen nem
lehetett mihez mérni! Kincsemnek és St.
Simonnak is a testvérei középszerűek
voltak. Az állattenyésztők, az állatnemesítők gyakorta találkoznak munkájuk során azzal a jelenséggel, hogy ugyanabból
a párosításból született utódok között
igen jelentős eltérések fedezhetők fel.
Ezek megmutatkozhatnak küllem, örökítő képesség, vagy a versenyzésben nyújtott teljesítmény terén is.
St. Simont 1886-ban állították tenyésztésbe. Működése a telivértenyésztésnek
új irányt adott. Közvetlen utódai örökítették tovább a nagyszerű vért, és szinte
nincsen a világon olyan telivér versenyló,
melynek származásában ne szerepelne a
St. Simon vér. Magyar ember tenyésztette, magyar tehát a dicsőség!

Feltétlenül ki kell emelni a fajtával
kapcsolatban Prof. Dr. Fehér Dezső tevékenységét. A világhírű tudós munkásságát mindenütt elismerik, meghívták II.
Erzsébet angol királynő udvarában is. A
professzor Csorvás város díszpolgára.
Ezen írás Erdei István volt mezőhegyesi
lótenyésztési főelőadó kérésére, tiszteletére, és mivel már nincs közöttünk, emlékére is készült.
Úgy vélem, több tenyészet kellene
megyénkben is, tettre sarkallom azon
szakembereket, akik kényszerűségből
abbahagyták a tenyésztést, és most ismét elkezdenék. Kívánom, hogy áldozatos munkájuk révén mielőbb sikereket
érjenek el.
Hunyadvári Árpád
közkincsé tehették a saját kezűleg készített különböző szerkezeteiket is az amatőr rádiósok.
A csorvási rendezvényt (melyre a művelődési ház ingyen biztosította a termet)
a hódmezővásárhelyi, békéscsabai, szarvasi követi, de a határon túli településeken is találkoznak a rádiózás kedvelői.
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Életre kel az elfeledett múlt
Egy film Kassai Lajosról és
az általa alapított iskoláról
„Lóra ültem, hogy világot lássak.
Íjat fogtam, hogy célt találjak. Lovam
a múltba réved, Íjam repít ezer évet.
Kerek a világ körülöttem, Lelkem
súgja: hazajöttem.” „Az íj egy lehetséges út önmagunk belső világa felé.
A ló egy lehetséges út a külvilággal
való kapcsolat felé.”
Kassai Lajos

Április 29-én, szombaton 16 órakor minden érdeklődőt várunk a
művelődési házba Kaszás Géza A
lovasíjász c. filmjének ingyenes vetítésére. Az alkotás Kassai Lajos tevékenységével, az általa újrateremtett, csak az elődeinkre jellemző ősi
harci képességgel, a lovasíjászattal,
annak szellemi hátterével és az abból létrejött, a világban futótűzként
terjedő sporttal, Kassai Lajos kulturális életünkben betöltött szerepével foglakozik.
Kassai Lajos neve külföldön is
ismert: ha Hollywood olyan szuperprodukciót forgat, amelyben
lovasíjászok szerepelnek, akkor őt
kérik fel szakértőnek. Lovasíjász
módszere 2013 novembere óta
hungarikum. A film középpontjában az ember áll, akit az íj vitt a
lovakhoz, és akit azok repítettek a
lábbal és a gondolattal bejárható világba. A vetítés után közönségtalálkozó Kaszás Gézával.
Kőszegi Nándor

Indul a kátyúzás
Márciusban lezárta a téli üzemeltetési időszakot a Magyar Közút Nonprofit Zrt., így elkezdődhetnek a kátyúzási, javítási
munkálatok – Békés megyében tízezer tonna melegaszfaltot használnak fel a célra.
Országosan több tízezerre tehető azoknak a kátyúknak a száma, amelyek veszélyeztetik az autók épségét. Ezek nagy része az állami
közútkezelő téli üzemeltetési időszakában, azaz november 10-e óta keletkeztek a mintegy 32 ezer kilométeres hazai úthálózaton. A cég
szakemberei a balesetveszély megszüntetése érdekében eddig is végeztek ideiglenes javításokat hidegaszfalt felhasználásával – 1470
tonnát használtak fel Békés megyében a téli időszakban – de ez kevésbé tartós. Áprilisban azonban nyitnak a melegaszfalt-keverő telepek, ekkortól végezhetnek tartósabb munkákat a szakembereknek. A Magyar Közút saját útellenőri hálózatán keresztül tájékozódik az
utak állapotáról, de a lakosok is jelezhetik tapasztalataikat, megyénkben az info@bekes.kozut.hu e-mail címen, illetve éjjel-nappal a
66/819-370-es telefonszámon.
Útfelújítás is várható a megyében több útszakaszon – Csorvást az Újkígyóssal összekötő út érinti, 4 kilométer hosszon újul meg út.
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Negyvenkét éve
indult ...
Csorvási Híradó
akkor és most
Több mint 40 esztendeje tájékozódhatnak a csorvásiak a helyi újság
hasábjain arról, mi mindent történt
településünkön egy-egy adott időszakban. A legelső Csorvási Híradót
1975 áprilisában vehették kezükbe
az olvasók. Az évtizedek alatt sok
változásnak lehettünk tanúi akár a
küllem, akár a tollforgatók sorát tekintve.
Az indulásról Dohányos András alpolgármester emlékezik meg annak
apropóján, hogy 2017-ben ismét változik a lap, célunk és reményeink szerint
azért, hogy Önt, kedves Olvasó mind
jobban kiszolgáljuk Csorvás város híreivel.
A legelső Csorvási Híradót 1975 áprilisában adták ki – községünk történetében erre e dátumig még nem volt
példa. Zsiga János tanácselnök az újság
előszavában a következőket írta:
„E kiadványnak fontos célkitűzése,
hogy községünk életéről egy-egy íráson,
cikken keresztül még tájékozottabbak
legyünk, hogy a konkrét feladataink mielőbbi megoldásába bevonjuk a lakosság
minél szélesebb rétegét… Bízunk abban, hogy a Csorvási Híradó értékes és

kézzelfogható kiadvány lesz, mely segít
bennünket az írásos agitáció kiszélesítésében, mozgósítja lakosságunkat a helyi
feladatok megoldására.„
Jó ötlet volt, jó kezdeményezés az újság elindítása 42 évvel ezelőtt, hiszen
ebben a nyomtatott formában, főleg
az idősebb korosztály, még ma is várja a lap megjelenését. Az eltelt idő alatt
sokat változott az újság készítésének
a módja. Kezdetben írógépen gépelt
oldalakon, sokszorosító géppel nyomtatott, majd egybefűzött lapokon jelent meg 150 példányban,
negyedévenként. Ma már
számítógépeken történik a
cikkek készítése, szerkesztése, a nyomtatás modern
nyomdagépen készül, de
az írott példányok mellett
az interneten keresztül is
olvasható a helyi lap.

netéről, valamint a Röpülj Páva Körök
sikeres csorvási találkozójáról olvashattunk.

Mostani lapszámunkban is helyi hírek sorjáznak az oldalakon, azzal a céllal, amit 42 évvel ezelőtt már megfogalmaztak: tájékoztatást adni Csorvásról,
településünk történéseiről elsősorban,
de nem csak a csorvásiaknak.

Dohányos András
alpolgármester

A fényképen látható formában, ezzel az előlappal
1989 végéig jelent meg a
sajtótermék, 1990 áprilisától új köntösben és nagyobb
példányszámban, havonta
megjelenő közéleti lap lett.
Az 1975-ös első újság
cikkeiben a csorvási fiatalokról, az ifjúsági klub életéről, az egyesült Kossuth
és Vörös Október TSZ eredményeiről, a szocialista
brigádok teljesítményeiről,
közművelődésről, sportról,
a csorvási könyvtár törté-

Fessük újra, együtt
Iskolák, óvodák, önkormányzatok, civil szervezetek pályázhatnak közösségi falfelületek megújítására a Let’s Colour Településszépítő Egyesületnél, amely 800 négyzetméter beltéri falfelület
kifestésére elegendő festéket ad a nyerteseknek.
A pályázaton való indulás egyetlen kritériuma,
hogy a falfelületet a pályázó biztosítsa. A kiírás nyerteseinek a festéshez szükséges mennyiségű festéket,
a grafikai terveket, a munka koordinálását, valamint
a szakértői támogatást a Let’s Colour biztosítja, a festést pedig a közösségek önkéntesen, együtt valósítják
meg – olvasható a szervezet MTI-hez eljuttatott közleményében.
Jelentkezni április 30-ig lehet. A pályamunkákat a
szervezet weboldalára kell feltölteni, az internetes

közönség pedig május 1-től május 21-ig szavazhat az
ötletekre. A kategóriánként három-három legtöbb
szavazatot kapott pályázat kerül a döntőbe, ahol
szakmai zsűri hozza meg a végső döntést és hirdeti ki
a győzteseket május 22-én. A döntőbe jutott, de nem
nyertes pályázók idén is 50-50 liter színes beltéri falfestéket kapnak.
A tavalyi kiírásra 31 pályázat érkezett az ország
minden részéről, a munkák során pedig 456 liter festék felhasználásával, összesen 1586 négyzetméternyi
falfelület újult meg.
Csorvás bizonyította már, hogy összefogásból jeleskedik a jó cél érdekében – négy éve például gyermeknapi programot nyertek a legkisebbeknek. Most
itt az újabb lehetőség – ha pályázik helyi szervezet,
hírül adjuk.
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Közösen a holnapért
Szemetet szedtek horgászaink

Horgászni szép, kulturált, tiszta környezetben lehet igazán jólesően – jól
tudják ezt a csorvási horgászok, ezért nem sajnálták az időt és a fáradságot, és
szemétszedéssel indították az idei szezont.

A Csorvási Horgász Egyesület tagjai márciusban egy napot a békésszentandrási
Siratói-holtágon töltöttek, összeszedve
minden oda nem illő dolgot. Remekül
szervezett munkájuk eredményekén a 60
főből álló lelkes csapat több zsáknyi szeméttől szabadította meg a vízpartot.
A szemetet a Körösvidéki Horgász
Egyesületek Szövetségének halőrei
utánfutóval szállítottak el a helyszínről.
Horgászainknak, de a természet kedvelőinek jó hír az is, hogy április elsejével
megkezdte a szezont a csorvási Forrás

Virágzik az erdélyi hérics, a magyar
flóra egyik leginkább veszélyeztetett
faja. Magyarországon csak Csorvás környékén, a csorvási pusztán fordul elő
a fokozottan védett növény. Számukat
igen megritkította, hogy egykor gyökerüket felhasználták a háziállatok szervezetében fellépő gyulladások kezelésére, továbbá lecsökkent az életterük,
mert az általuk kedvelt löszös talajt sok
helyen beszántották. Miután védetté
tó: a horogra ponty, amur, kárász és busa nyilvánították, gyarapodott a számuk,
is akadhat.
de még mindig kevés kis sárga virág
bontogatja szirmait tavasszal.
A helyi horgászegyesület idén májusKecskeméti Erika fotója.
ban is versenyt hirdet. – A tavaszi verseny időpontja május 6-7-e. A szombat
Járdaépítés – kérelmezni lehet
délelőtt induló és vasárnap délelőtt záruló, 25 órás versenyre háromfős csaA korábbi évekhez hasonlóan idén is
patok jelentkezését várjuk – tudtuk meg
lehetőség nyílik a lakosságtól érkező járSeres Gábortól. Az egyesületi tikár hozdaépítési kérelmek teljesítésére. Az igézátette, a megmérettetés helyszíne a Sinyeket a polgármesteri hivatal 5. számú
ratói-holtág, jelentkezni már most lehet
irodájában, vagy a 06/30/629-3413-as
a csorvási háztartási boltban.
telefonszámon lehet bejelenteni. Ezt
követően a hivatal dolgozói helyszíni
szemlét folytatnak le, ahol megállapítják a bejelentés indokoltságát, és felméazzal a szülők választott gyermekorvo- rik a létesítendő járda hosszát, szélessukat keressék meg rendelési időben. ségét. Az önkormányzat ebben az évben
A gyermekorvos házhoz hívására nincs is csak a járda építéséhez szükséges
lehetőség, a beteg gyermek otthonában anyagokat – cementet, sódert, homokot
történő ellátását továbbra is a központi – biztosítja, a kivitelezési munkákat az
ügyelet orvosa biztosítja. A beteg gyer- érintett ingatlan tulajdonosának kell elmeket lehetőség szerint be kell bevin- végeznie, vagy elvégeztetnie – tájékozni az ügyeletre, és mindezt 8 és 16 óra tatott a polgármesteri hivatal.
között, mert akkor van lehetőség gyermekgyógyász által történő ellátásra.

Gyermekorvosok ügyelnek

A gyermekes családos nagyobb biztonsága, a legkisebbek gyors és hatékony ellátása érdekében hétvégén
és ünnepnapokon is gyermekorvosi
ügyeletet működtet az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása.
A beteg gyermekek ellátása eddig is a
központi orvosi ügyeleten történt munkaszüneti napokon, az idei évtől azonban a központi ügyelet orvosa mellett
gyermekorvos látja el a kisbetegeket.
Az ügyeletet a kistérségi társulás mű– A központi orvosi ügyeleten, a
ködteti, a szükséges forrást a társulás
gyermekgyógyász hétvégén és ünnepköltségvetéséből gazdálkodta ki a szernapokon 8-16 óra között látja el a gyevezet, melynek Csorvás is tagja.
rekeket, természetesen az ezt követő
időszakban is megvizsgálják, de akkor
Központi orvosi ügyelet
már a központi (vegyes) ügyeletet ellátó orvos végzi ezt – ismertette a részleCím: 5900 Orosháza, Könd utca 59.
teket dr. Dankó Alpár. A központi orvosi
Telefon: 68/411-200
ügyelet szakmai irányítója, koordinátoRendelés időpontja hétköznapokon
ra hangsúlyozta: a központi ügyelethez
16 órától másnap reggel 8 óráig;
hasonlóan ez sem háziorvosi rendehétvégén, illetve munkaszüneti
lés, tehát olyan betegséggel, ami nem
napokon egész nap.
igényel azonnali ellátást, halasztható,

Csorvás Város Önkormányzatának
tájékoztató kiadványa.
Megjelenik havonta, 2200 példányban.
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