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Ünnepre készülve

Röpülnek a napok, hetek, célegyenesben vagyunk a szeretet ünnepe
felé vezető úton. Az adventi naptárak apró ablakai egyre csak nyílnak, idén rövid lesz az előkészületi
időszak, hiszen advent negyedik vasárnapján a szentestét üljük.
A főtéren idén újdonságként a Mikulás rénszarvasokkal érkezett, és áll már
a város karácsonyfája, a művelődési
háznál betlehemes előtt lehet mesélni a
gyerekeknek a kis Jézus érkezéséről.
A művelődési ház az ünnepvárásból
közösségi szinten veszi ki részét , december 5-e estéjén csilingelő szánon
járta a várost a Mikulás, és sorra ajándékozta meg a legkisebbeket. A Csintalan krampuszok interaktív gyermekműsorra sokan voltak kíváncsiak, a remek
hangulatú előadás végén sorra készültek a közös fotók a Nagyszakállúval –
szép emlékként a családi fotóalbumba.
December 21-én és 22-én a művelődési ház karácsonyi hangulattal vár
kicsiket és nagyokat. Az ünnepi zene
hívogató lehet sokak számára, a szabadtéri jó illatokat kürtőskalácsos, sült

gesztenyés, forralt boros és teás biztosítja, melegedőket is kihelyeznek, ami
mellett érdemes lesz megállni, beszélgetni. Mindkét napon 9-17óráig kézműves vásár, mézeskalácssütés és díszítés
lesz az aulában és a nagyteremben. December 22-én 15 órától uzsonna várja

Kedves csorvásiak!
Békés, boldog karácsonyt és
egészségben, sikerekben gazdag
új esztendőt kíván valamennyiüknek
Baráth Lajos polgármester és
Csorvás Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

a gyerekeket, majd 16 órától Halld a
csengő… címmel karácsonyi gyermekelőadás kezdődik. A felnőtteknek,
családoknak szól a 17 órakor kezdődő
Karácsonyi álom című műsor, operett
és ünnepi dalokkal. A rendezvény idején büfé üzemel, szaloncukor, hurka-és
kolbászosztással biztosítják a szervezők, hogy mindenkinek jusson az ünnepi uzsonnából.
Az ünnep fényét emeli városunkban
Kabai Sándor is, akinek otthonát megszámlálhatatlanul sok szépséges karácsonyi fényfüzér és dísz ragyogja be
az ünnepek alatt. Neki és családjának
köszönhetően a Munkácsy utcában jelentősen megnő esténként a forgalom,
hiszen sokan kíváncsiak az ünnepi fényekre – a legkisebbek ámulnak, de
valljuk be, a nagyobbakat is lenyűgözi
az évről-évre látványos (és több napos
előkészületet igénylő) díszkivilágítás.
Fotó: Gombkötő Réka
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Tájékoztató a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról

Külterületi útjainkról, illegális hulladékról

Környezetvédelmi bejárást tartott
az önkormányzat városfejlesztési bizottsága – különös tekintettel a külterületi utak állapotának felmérésére,
illetve a város határában tapasztalható illegális hulladéklerakásra.
A külterületi utak becsült hossza 112,4
km, melynek több, mint 12%-a burkolt
út – jelenleg szinte minden külterületi út
önkormányzati tulajdonban van, kivéve
a Petőfi-pusztára vezető út, valamint a
volgamenti hérics pufferterülete környezetében lévő földutak, melyek tulajdonosa a Magyar Állam.
A szilárd burkolattal ellátott külterületi utak általánosságban rossz minőségűek, burkolatuk az évek során sajnos
már jelentősen károsodott, sok helyen
megrongálódott. Ez lehet a természetes
elhasználódás következménye, de bekövetkezhet a pályaszerkezet teherbírásánál nagyobb terheléstől, vagy kivitelezési, esetleg fenntartási hiányosságok
miatt is. Sok helyen repedezett burkolatok, burkolatszélek, süllyedések láthatók, valamint kisebb-nagyobb kátyúk
veszélyeztetik a forgalom biztonságát.
Jó minőségű a néhány éve elkészült két
külterületi út, a 47-es útról a Rudolf-majorba vezető, és a Békési Ferenc farmjáig
vezető aszfaltburkolatú út. A legros�szabb műszaki állapotban lévő szilárd
burkolatú külterületei út a Petőfi-pusz-

MEGHÍVÓ

Csorvás Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
2017. december 12. napján
(kedden) 16.00 órakor
lakossági fórumot tart, melyre Önt
ezúttal tisztelettel meghívom.
A lakossági fórum helyszíne:
Színházterem
(5920 Csorvás, Petőfi u. 12.)
A lakossági fórum tárgya:
Csorvás város Településképi Arculati
Kézikönyvének bemutatása
Előadók:
Baráth Lajos polgármester,
Molnár Zoltán Gyula főépítész,
(MLR műhely Bt.)
Kérem, hogy a lakossági fórumon
szíveskedjen részt venni.
Csorvás, 2017. 11. 30.
Tisztelettel: Baráth Lajos polgármester

tára vezető út – ezt jeleztük a Magyar
Állami Vagyonkezelő Zrt. felé, intézkedés
nem történt. A külterületi közutak jelentős része szilárd burkolat nélküli földút.
Ezek járhatósága tekintetében egyre
több probléma jelentkezik, az időjárás
függvényében folyamatosan keletkeznek
az úthibák. A gazdálkodók, különösen a
Csorvási Gazdák Mezőgazdasági Termelő és Értékesítő Zrt. az általuk művelt
földterületek megközelítését szolgáló
főbb közlekedési utakat folyamatosan
karbantartja, azokon való közlekedést
szinte az év minden szakában biztosítja. Más helyeken viszont, sok esetben az
ún. alsóbbrendű földutakon nehézkes a
közlekedés, néhány esetben azok nem
járhatóak, előfordul az is, hogy a szomszédos szántót használják közlekedésre. A gazdálkodók nagytöbbsége főleg
a külterületi gyűjtő utakat használja, az
alsóbbrendű utak használói köre korlátozott. Csapadékos időszakban még a jól
karbantartott főbb gyűjtőutak estében is
kialakulnak kátyús, sáros, vízállásos útszakaszok. Ezeket a szakaszokat a lelkiismeretes gazdálkodók lehetőségeikhez
mérten feltöltik, karbantartják.
Az út minőségi hibáinál nagyobb gondot jelent az utak elszántása, beszántása – több jelzés is érkezik a külterületi
földutak helyzetének rendezetlensége
miatt. Ismerünk olyan esetet is, hogy a

Tisztelt Adózók!
Köszönet a 2017-es évben az 1%-ból
összegyűlt 450 ezer forintnyi adományért. A Csorvási Óvodásokért Alapítvány, mint 2011 óta minden évben, az
adók 1%-ából összegyűlt pénzösszeggel
az oktatást, nevelést fejlesztést segíti, s
teszi szebbé a gyermekek számára a karácsonyt. Segítségünkkel bővülhetett a
játékeszközök, mozgás- és értelmi fejlődést segítő eszközök, udvari játékok tárháza. A pedagógusok, akik tudják, hogy
mi hiányzik a gyermekek fejlődésének
elősegítéséhez, lehetőséget kapnak ezen
eszközök beszerzésére, melynek természetesen a gyermekek élvezhetik jótékony hatásait.
Köszönet tehát a töretlen segítségért
és bízunk benne, hogy az elkövetkező
években sem lankad majd az adományozó kedv! Nagy segítséget jelent ez az óvodánknak.
Köszönettel: a Csorvási Óvodásokért
Alapítvány nevében Mihalik Gyuláné
kuratóriumi tag

gazdálkodó nem csak elszántott bizonyos részt a közút területéből, hanem
teljesen beszántotta azt, és az út már a
szemben lévő földtulajdonos szántóján
alakult ki. A birtokhatárok tiszteletben
tartása minden ingatlantulajdonos közös felelőssége!
Tilos, büntetendő!

A helyi hulladéktelep lezárása, rekultivációja óta megnövekedett az építésibontási törmelékeknek, hulladékoknak
a külterületen történő lerakása. Mivel az
építési-bontási anyag hulladéknak minősül, ezért a környezetvédelmi hatóság
súlyos bírságot ró ki az ilyen anyagot illegálisan elhelyező egyének számára. Az
illegális hulladéklerakás a belterületen is
jelentkezik: sok építési-bontási vegyes
hulladékot helyeztek el a volt réparakodó területén. Csorvás területén nincs
lehetőség építési-bontási hulladék elhelyezésére, a hulladékot be kell szállítani
a békéscsabai hulladéktelepre!
A beszámoló felhívja a figyelmet arra
is, hogy tilos műanyaggal, textillel, gumival fűteni – rendkívül káros az egészségre, szennyezi levegőnket. Ennek ellenére
minden évben van erre példa. Ahogyan
arra is, hogy elmarad az ingatlanok előtt
a gyomirtás, növényzet rendezése, ez pedig nem csupán a szomszédok, hanem a
közlekedők számára is bosszúságot okoz.
Örömteli, hogy a polgármesteri hivatal
idén kevesebb felszólítást küldött ki parlagfű mentesítés és gyomirtás miatt.

Rendkívüli
zöldhulladék szállítás:
december 13. szerda.

Szelektív hulladékszállítás
ebben az évben utoljára:
december 15. péntek.

Ügyfélfogadás Csorváson
december 13. szerda
13:30-tól 15 óráig.


A januártól esedékes ügyfélfogadás,
szelektív és zöldhulladék
elszállítás időpontjai
következő lapszámunkban.
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A jelen mesterei – a szakma kiválóságai
Mintegy 90 új mester tette le a fogadalmat november 15-én a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett ünnepélyes mesteravatón Békéscsabán
– közöttük két csorvási szakember is. László Szabolcs és Nagy György immár a jelen mesterei, mindketten munka és család mellett, több éves szakmai tapasztalattal vállalták, hogy újra iskolapadba ülnek és megszerzik a mesterlevelet – példát
mutatva a jövő mestereinek.

László Szabolcs

„Ács leszek, mester leszek, magasépítő technikus leszek” – ezt álmodta
meg és ezen dolgozik.
Hatodikos korában döntötte el, hogy ács akar lenni,
és nem is tágított: mára a
hobbija a szakmája. Képesítést 1993-ban szerzett, két
éve egyéni vállalkozó, úgy
fogalmaz, most van felfutóban a vállalkozása. Ahogy a
karján a tetoválás is rögzíti: álmodtam
egy világot magamnak. Ezen dolgozik.
Mester akart lenni, most belevágott,
sőt, ezzel egy időben a magasépítő technikusi képzést is elvégezte. Egyetlen fia
hasonlóan konkrét elképzelésekkel bír:
mentőhelikopter-pilóta akar lenni.
Feleségével együtt, aki pedikűrös, tá-

Nagy György

mogatják ebben a szándékában.
– Szeretném átadni a tudást, ha a fiamnak nem, akkor majd valaki másnak.
Úgy látom, egy jó szakmával karriert lehet építeni, és minden nehézség ellenére bizakodó vagyok. Csak munka legyen
elég! Kell a tudás, mert a mai igényeket
egyre nehezebb kielégíteni.


Munkája és a hobbija is az
autók az Orosházán dolgozó
szakembernek, pedig véletlenül lett autószerelő, egy
barátja édesapja volt a minta.
– Nincs két ugyanolyan nap,
két autó nem tud ugyanolyan
hibát produkálni, a javítás
útja sem azonos. Minden nap
kell törni a fejünket, hogy mi
a megoldás, mindezt hogyan
kellene kihozni olcsón, jól,
biztonságosan. Gyönyörű szakma, igaz,
néha stresszes. A mesterlevél megszerzésébe azért vágott bele, hogy bővítse
tudását, vallja: a hétköznapokban an�nyira fejlődik az autóipar, hogy muszáj
hozzá tanulni, szeretné kiképezni magát
hibrid és elektromos autókra is. Tervei
között szerepel az is, hogy tanulót foglalkoztasson, megéri átadni a tudást. Az

autószerelés számára több, mint munka.
– Versenyautókkal foglalkozom, versenyautókat építek. A Koncsek versenycsapatban az a feladatom, hogy verseny alatt
életben tartsam az autót. A vizsgára a
szakdolgozatot is a versenyautóról írtam.
Az a kezünk munkája: egy utcai szériaautóból építettünk egy csúcstechnológiás
versenyautót és ezt üzemeltetni is tudjuk.

Rendkívüli támogatás

Az elmúlt évekhez hasonlóan, a karácsonyi ünnephez közeledve, azon családok,
akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek december 1-jén,
gyermekenként 15 ezer forintos önkormányzati támogatásban részesülnek, amelyet a polgármesteri hivatalban személyesen vehettek át, december 11-én.

Nyertes pályázat
Közel 250 milliós pályázatot nyert
Csorvás, négy másik településsel konzorciumban „EFOP-1.5.2-16 Humán
szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” címmel. Ennek értelmében a
következő 36 hónapban ennek az ös�szegnek ötödét költheti el a város.
Gerendás (konzorciumvezető), Telekgerendás, Csabaszabadi, Kétsoprony,
Kondoros és Csorvás közösen pályázott
a következő célokat megfogalmazva: a
humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló
ösztönző programok megvalósítása; a
hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának javítása, munkába állásának elősegítése; a helyi kisközösségek
társadalom-szervező szerepének erősítése; a vidék megtartó képességének
erősítése; a kultúrák közötti párbeszéd
erősítése.
– Az uniós pályázat előkészítésében, beadásában és sikerre vitelében köszönettel
tartozunk Vantara Gyula országgyűlés
képviselő úrnak, és bízunk abban, hogy
az öt településen hatékonyan sikerül felhasználni ezeket a forrásokat – hangsúlyozta Baráth Lajos polgármester.

Jó az adózási morál

A Csorvás az időben emlékév keretében a Polgármesteri Hivatal mintegy
2100 köszönetnyilvánítást juttat el a csorvási
adózókhoz. Ezzel a város
köszönetét fejezi ki azon adófizető polgároknak és gazdálkodó szervezeteknek,
akik befizették az iparűzési adójukat, ill.
kommunális adójukat.
– Csorváson nagyon jó az adózási morál, 94,5%-os a befizetés november végéig – mondja Baráth Lajos polgármester.
– Állandónak is mondható ez az arány, és
örömmel látjuk, hogy a lakosságnál nem
kell a behajtásokkal beszedni az adót.
Azt is mondhatjuk, hogy az önkormányzat jól állapította meg az adók mértékét, hiszen a jogszabályban megadott
maximális mérték negyedét kell fizetniük a csorvásiaknak. Ezúton is köszönetet
mondok mindenkinek, aki teljesítette
kötelességét, ezzel hozzájárulva ahhoz,
hogy a település el tudja látni feladatait,
a fejlesztéseket befejezhessük, szükség
esetén a rászorulókat támogatni tudjuk
– tette hozzá a polgármester.
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Minden jó dolog kicsiben kezdődik

Sikeres jótékonysági bál az iskoláért

Ismét eltelt egy év és november
18-án megrendeztük a harmadik
olyan Iskolai Jótékonysági Bált, ahol
a szülők, a pedagógusok és a tanulók
együtt dolgoztak a rendezvényért.
A szülők, pedagógusok vállalták a bál
szervezésével kapcsolatos feladatokat:
szórólapok készítése, terjesztése, jegyek, támogatójegyek, tombolajegyek
értékesítése, tombolatárgyak, támogatások felkutatása, sütemények készítése, terítés, felszolgálás, takarítás és a
műsor összeállítása. Az idei évben a bál
hangulatát a Csorvás Fúvószenekar és
Majorette csoportja alapozta meg, majd
Béres Judit zenés-énekes produkciója

következett, melyet gyerekekkel együtt
adott elő. Ezt követte az irodalomkör
előadása, Maczák Mária és Kovács Irén
felkészítésével. Végül a szülők és pedagógusok tánca indította a mulatozást.
A terem díszítését Kovács R. Györgyné
(Ez+Az üzlet) és párja vállalta, mely ismét csodálatos lett. A vendégek fogadása után kezdődött a műsor. Kicsik és
nagyok egyaránt szerepeltek, mindenki
nagyon ügyes, lelkes volt, ezt mutatja az is, hogy több, mint 100-an léptek
fel. Valamennyien süteményt és üdítőt
kaptak a fellépés után – melyet Nagy János biztosított –, ezzel köszöntük meg a
csodálatos előadást. A bálon az asztalra

a szülők által készített, finomabbnál finomabb sütemények kerültek. A vacsorát a Csorvási Szolgáltató Nonprofit Kft.
készítette, kétféle menüből lehetett választani, a szülőknek és barátoknak köszönhetően gyorsan fel lett tálalva, így
mindenki hamar meg is vacsorázott. A
süteményt Pityuk János, az orosházi Nefelejcs cukrászda tulajdonosa biztosította. Majd Laszli János és zenekara csapott
a húrok közé és zenélt, míg a tombolahúzás el nem kezdődött. Több mint 200
tombolatárgy gyűlt össze, ennek ellenére a tombolahúzás is gyorsan lezajlott, a
fődíj egy női kerékpár volt. Ezt követte a
hajnalig tartó tánc…
A bál nyeresége 560 ezer forint lett,
melyet az iskolák között szeretnénk elosztani, hogy mindenki a számára fontos
és szükséges dologra fordíthassa, ezenkívül az év végi tanulói jutalmazáshoz
is szeretnénk hozzájárulni. A Petőfi utcai iskolában tavaly projektort vettünk,
az idén játékokra szeretnénk költeni.
Az István király utcai iskola felső tagozatosai a tavalyi bevételt eltették, most
az ideit is mellé teszik, ugyanis kondi
gépekkel rendelkező kültéri játszóteret
szeretnének létrehozni. A zeneiskola tavaly hangszereket és kiegészítőket vásárolt, az idén székekre lenne szükségük.
Köszönjük mindenkinek a támogatást,
a részvételt, és a munkát, mely nélkül a
rendezvény nem jöhetett volna létre. A
következő jótékonysági bál időpontja
2018. november 17-e szombat, mindenkit várunk szeretettel!
Aklan-Paraj Helga

Támogatók: 2. a osztály, 3Csemete,7.b osztály, Agrotec Kft, Ancsin Richárd, Araczki Tibor, Autósbolt-Oláh József, Baloghné Góg
Anna, Bánföldi Anna, Bánki András, Benyovszki Anita, Benyovszki Gergő, Bereczkiné Orvos Mária, Béres Zoltán, Bíróné Tordai Anita,
Bócsikné Huszár Olga, Bogdány József, Boto cukrászda, Budmill-Könyvesné, Chen Mengyall, Coop, Csorvás, CS+T Bringa Kft, Csaba
Center, Csokis autó,Csorvás Város Önkormányzata, Csorvási Fúvószenekarért és Majorette Csoportért Alapítvány, Csorvási Gazdák Zrt,
Csorvási Horgász Egyesület, Csorvási Pékség, Csorvási Szolgáltató Nonprofit Kft, Csorvásiak Baráti Társasága, Darida Péter, Daridáné
Botyánszki Ilona, Dékány Flóra, Dr Duliskovics Ilona, Dr Hajdú Ilona, Dr Pappné Darida Andrea, Építőmester Bt, Egyesített Szociális Intézmény, Ez+Az- Kovács R. Györgyné, Fábián Judit,Faragó család, Ferarum Bt, Orosháza, Frankó Petra,Gazdabolt, Gelegonya
Farm,Gilich Dóra, Gilichné,GM Tánciskola, Gombkötő Nelli,Goods Market,Gulácsi család,Gulyás Pál és neje,Gunczer Ilona,Gyányi
Andrea, Gyopárosfürdő, Gyula Várfürdő, Hajnal Zoltán, Hajni Virágbolt, Háztartási bolt,Hérics Patika, Hunapfel, Hunnia Daunen
Kft, Hunyadi Söröző, Huszár Györgyné, Hudák család, Ifj. Keliger László, Kelemen Petra, Keliger László, Keliger Lászlóné, Kerekerdő
Élménypark, Keresztesné Piros Ildikó, Keresztesné Szigeti Anita, Klára kerámia, Konyecsni Béla, Kósa Klára, Kovács Mária, Kőpatakiné
Juhos Diána, Köteles János és neje, Krámli Tamás és családja, Kraszkó Ferenc, Krizsánné Baráth Ágnes, Kuke Bt, Kun Family Kft,
Laczi Istvánné, Lengyel Zsolt -András-Anitabak Bt, Likerecz Gizella, Lovas Olivér, Maczák Mária, Mangru Krisztofer, Mansáné Makra Mária, Masszíroz-Lak, Máv Start Zrt, Medifrukt, Medveczki Krisztina-Beraczka László, Melich Pál, Mórahalom Fürdő, Mozgáskorlátozottak Egyesülete, Csorvás, Murvai József, Muszka Roberta, Nagy Attila, Nagy János-Kenyérbolt, Nefelejcs Népzenei Egyesület,
Nyíregyháza Vadaspark, Oláh Melinda, Ópusztaszer Emlékpark, Otp Bank Zrt, Óvoda, Pánik Szoba, Budapest, Peres Éva, Pető család,
Piros Anita, Pityuk János-Nefelejcs cukrászda, Pizzaház, Polgárőrség, Potocskáné Liker Szilvia, Puj Dzsamilla, Régi Kínai Üzlet, Rózsa
pizzéria, Salka Istvánné, Samu Dominik, Sandvic, Scholtz Endre, Simon Krisztina, Simon Péter, Sipiczki Valéria, Szabó Gyöngyi és
családja, Szalkai Mariann, Szarvasi Arborétum, Minimagyarország, Szekeres Zsuzsanna, Szlovák Önkormányzat, Szluka András és
neje, Sztvorecz Zoltán,Tanács Enikő, Tisza Plusz Ortopédtechnikai KFT., Tóth Nelli, Trnkócziné Kukucska Zsuzsanna, Új Kínai Üzlet,
Vadaspark Szeged,Vadásztársaság, Varga Éda, Varga Hanna, Vereskáné Salla Valéria, Vicziánné Vincze Mónika, Vígh Tamara, Viola
Patika, Virág Méhészet, Zahorán Kristóf, Zatykóné Kecskeméti Erika, Zsati Nasi, Zsigáné Barakonyi Beáta, Zsótér Gabriella, Tanulók,
Szülők, Pedagógusok
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Segítség az útkeresésben
A Csorvási Gulyás Mihály Általános Iskola végzős diákjai is részt vettek a november
elején tartott Pályaválasztási Vásáron. A
Békés Megyei Kormányhivatal által szervezett, nagy hagyományokra visszatekintő
kétnapos rendezvény legfontosabb célja,
hogy segítse a pálya-, szakma- és iskolaválasztás előtt álló általános-, közép- és felsőfokú oktatási intézmények tanulóit, illetve a
pályakorrekciót tervező felnőtteket. A rendezvény lehetőséget teremt az iskolákkal, a
felnőttképzési intézményekkel, a munkáltatókkal és egyéb pályaválasztásban érintett
szervezetekkel való személyes találkozásra.
Ez pedig nagy segítség lehet abban, hogy az
egyéni érdeklődési körnek, képességeknek
megfelelően – ugyanakkor a munkaerő-piaci igények figyelembevételével – dönthessenek a pályaválasztás előtt állók.

– Mindenképpen
hasznos és informatív volt a rendezvény,
ahol diákjaink feltehették kérdéseiket,
és megerősítést nyerhettek, hogy jó irányban gondolkodnak-e,
illetve, hogy hova
érdemes nyílt napra
menniük – összegezte a tapasztalatokat
Likerecz Gizella pedagógus. Megtudtuk, a
diákok először egy korábban kitöltött teszt
eredményei alapján célirányosan ismerkedhettek a lehetőségeikkel, ezt követően azonban „szabad volt a vásár” és a csorvási fiatalok éltek is a lehetőséggel, belekóstoltak a
különböző szakmákban, megnézték az iskolák bemutatkozásait, tesztekkel és totókkal
igyekeztek rájönni arra, hogy is döntsenek

Egy nap a testért és lélekért – egészségünkre!

November 11-én a művelődési ház és
könyvtár adott otthont a Védőnői Szolgálat és a csorvási Jóga és Életmód Klub
immár hagyományos rendezvényének.
Az idei volt az 5. Egészségnap, Baba- és
gyermekruha börze – sok programmal
és jótékonykodással.
Baráth Lajos polgármester köszöntő
szavai után ki-ki végig járhatta a testet-lelket kényeztető szolgáltatások sokaságát.
Amellett, hogy évről évre próbálunk érdekességeket, újdonságokat felvonultatni,
igyekszünk az esemény népszerűségét
jótékony célokra is használni. Az idén a Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány számára szerveztünk gyűjtést. Az összegyűlt
készpénzadományt Csorvás Város Önkormányzata további felajánlásával kiegészítve egy későbbi időpontban ajándékozzuk
majd az Alapítvány kuratóriumának.
Az Egészségnapon 44.600 forint került
az Alapítvány perselyébe, melyet 200 000

forintra egészített ki Csorvás képviselőtestülete. Köszönjük!

Ismét bemutatkozott a Jóga-és Életmód
Klub. Tóth Terézia és Bulla Bernadett az
egészséges táplálkozással és életmóddal kapcsolatos tanácsadás, professzionális arcápolás, reformételek kóstolója,
gofrisütés biztosítása mellett nagyszerű
szakembereket is hívtak Csorvásra. Kóris
Klára és Plavecz Ilona segített feltárni lelkünk talán soha meg nem fogalmazott titkait, a szerencsés jelentkezők pedig Szín
János jóvoltából részesülhettek a yumeiho
masszázs kellemes élményében. A vállalkozó szelleműek a denevérpadon nyújtózhattak egy nagyot. Masszőreink is alaposan
megdolgoztak azért, hogy felfrissítsék fájó

tagjainkat. Köszönjük Zsuzsa Attiláné Molnár Marcsi, Vizi Andrea és Bánki-Horváth
Lászlóné önzetlen munkáját, Kukláné M.
Éva részvételét.
A Prima-Protetika Kft. jóvoltából különféle masszírozó készülékekkel kényeztethettük magunkat, amíg a csontsűrűség
szűrésre és a talpterhelés vizsgálatra várakoztunk. Ez alkalommal sem maradt el a
hallásvizsgálat, vérnyomásmérés, testös�szetétel meghatározás, és a vércukormérés,
a kolléganők derekasan állták a rohamot. A
vércukorméréshez szükséges eszközöket a
Hérics Patika bocsátotta rendelkezésünkre.
Újdonságként ebben az évben önvizsgáló
modellek segítségével egészségmegőrzési
ismereteinket gyarapíthattuk, fogászati- és
szájápolási tanácsadásban lehetett részünk
Pacsikáné Andó Krisztina szakszerűen berendezett, ízléses standjánál, Karsai Beáta
természetgyógyász, fitoterapeuta várta
az érdeklődőket életmód tanácsadásra és
biorezonanciás állapotfelmérésre, jómagam pedig izom- és ízületi fájdalmakat,
sportsérüléseket igyekeztem kineziológiai
tapaszragasztással elviselhetőbbé tenni.
Az aulában megismerkedhettünk a
Hunnia-Daunen Kft. termékeivel, kozmetikai cégek kínálatával, kóstolhattunk sajtot,
pékárut, gyógyteákat, diétás étrendbe illeszthető édességeket, bio zöldség- és gyümölcsleveket. Tanács Enikő manikűr szolgáltatással várta vendégeit. A biokertekben
rendszeresen tevékenykedő csorvási iskolások Hamar Csaba tanár segítségével a
biokertészet bemutatásával színesítették
programunkat. A gyerekeknek a Családsegítő Szolgálat lebonyolításában kreatív
játszóházzal kedveskedtünk, a Magyar Vö-

majd jövőjükről. Erre túl sok idejük már
nincs, februárban le kell adni a jelentkezési lapokat. A központi felvételire péntekig
jelentkezhettek a diákok – e lehetőséggel is
több helyi nyolcadikos él, rájuk januárban
vár még egy megmérettetés a továbbtanulási papírok kitöltése előtt.
Fotó: Kormányhivatal
röskereszt munkatársainál az újraélesztés
technikáját lehetett elsajátítani, a színházteremben pedig használt gyermekruhák
árusítását tettük lehetővé.
Támogatók: Csorvás Város Önkormányzata, a
helyszín biztosításával a Művelődési Ház
és Könyvtár, Abonett, Fornetti, Jóga- és
Életmód Klub, Csuta Imre, Vereskáné Salla
Valéria, Csorvás-Pharma Kft., Csorvási Piactér Kft., Halupa László és neje, Bottó Imre,
eszközkölcsönzéssel Békéscsaba Védőnői
Szolgálata
A rendezvény lebonyolításában segítségemre voltak: szervező társam Gombkötő Réka, továbbá Sznopek Anita, Horváth
Enikő, Rácz Imréné, Filyóné Németh Rita,
Kósa Klára, Kecskeméti Anita, Pelesz Ibolya.
Szakembereinknek köszönöm a részvételt,
a szűréseket, a gyógyítást, meghallgatást,
támogatást, segítő beszélgetéseket és útmutatásokat. Kiállítóinknak hálás vagyok
a finom falatokért, melyeket megvásárolva sokáig emlékezhetünk még az Egészségnap ízére. A rendezvény látogatóinak
köszönöm, hogy bíztak bennünk, kíváncsiak voltak ránk, és nem maradtak otthon.
Köszönöm a türelmes várakozást, hogy
fennakadás nélkül bonyolíthattuk le programjainkat, az érdeklődést, nyitottságot, a
rengeteg jó szót, mosolyt, vállveregetést,
ölelést, amit az Egészségnapon szervezőként Önöktől kaptunk.
Zatykóné Kecskeméti Erika védőnő
Fotó: Gombkötő Réka

A rendezvény apropóját megragadva
Baráth Lajos polgármester megköszönte a védőnők áldozatos, olykor nehéz
körülmények között végzett munkáját,
kiemelve, rendkívül nagy segítséget, támaszt jelentenek azoknak a családoknak, akik egy kis élettel gyarapodtak.
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Makói hangulatban
Makói művészek tárlatát csodálhatták meg az érdeklődők december 6-a délutánján a művelődési
házban.
Az MMM – Makói Művészek Mozaik
tárlatát Varga Márta nyitotta meg. A
kiállítók – Bertus Barcza Anikó (festőművész, olaj, vászon, farost), Bárdi Andrea (festmények, faragások), dr. Nagy
Mihály (grafika), Oláh Nóra (bőrképek,
könyvek, mappák) Kajáriné K. V. Katalin
(kávéfestés), Kerekes Éva (pasztellképek) – tehetségük, alkotásaik révén makói hangulatot varázsolták Csorvásra.
Bárdi Andrea így vall magáról: „Fantasztikus érzés, ahogy kibontakozik a
ceruzám, ecsetem, kalapácsom, vésőm,
fűrészem alatt valami új. Valami, ami
belőlem született, ami az enyém és valamilyen módon kifejez engem.”
Az alkotás öröme, a késztetés a „lét-

rehozásra” motiválja valamennyi, kávé művészet, életöröm, reméli, alkoCsorvásra látogató makói művészt, tásai jó érzést, jó hangulatot keltenek a
különbség csupán az eszközökben van. közönségben.
Fotó: Neller Tiborné
Kajáriné K. V. Katalin például nem mindennapi módon kávéval fest, számára a

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját

2017. december 26-án 19.00 órakor
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KARÁCSONYI
HANGVERSENYÜNKRE.
A koncerten fellép:

Csorvás Város Fúvószenekara
és Majorette csoportja
Vezényel:

Debreczeni István karmester,
Művészeti vezető és koreográfus:

Szalai Erzsébet.

A koncert helyszíne a színházterem.
Jegyek elővételben 400- és 500 Ft-os áron kaphatók a
Művészeti Iskolában, valamint a koncert helyszínén.
Kellemes karácsonyi ünnepeket és
boldog új évet kívánunk.
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Szociális dolgozóink: köszönjük!

A szociális munka napja alkalmából ünnepségen köszöntötték az ágazat jelenlegi és nyugdíjas dolgozóit a művelődési házban, november
13-án. A résztvevők az idősek otthona, a bölcsőde dolgozói, valamint a békéscsabai Közösségi Misszió szociális munkásai voltak. Az első
alkalommal szervezett ünnepségre a meghívott
109 érintett közül 90-nél többen érkeztek.
A városvezetés nevében Baráth Lajos polgármester kezdeményezte azt, hogy a pedagógusokhoz hasonlóan a szociális területen
dolgozóknak is köszönetet mondjanak munkájukért. Köszöntőjében kiemelte: a szociális területen végzett tevékenységet csak azok
tudják tartósan nyújtani, akik önmagukkal is harmonikus kapcsolatban vannak. Annyit ér a szolgálatuk, mint amennyit az emberi
és szakmai értékeikből adni tudnak. – Biztos vagyok abban, hogy
mindannyiuk értékrendjében azonos súllyal szerepelnek ezek a tulajdonságok: elhivatottság, segítőkészség és alázat – mondta a polgármester. – Az önök jutalma a gyermekek szemében csillog, a ráncos kéz szorításában rejtőzik, a letörölt könnycseppben lakozik, és
egy félszeg mosolyban bújik meg. Nem pénz, dicsőség vagy hírnév
a jutalom, hanem a szívből jövő hálás köszönöm. És az a kimondhatatlanul jó érzés, hogy tehetnek másokért – tette hozzá.
Maczák Istvánné, az Egyesített Szociális Intézmény vezetője köszöntőjében méltatta a dolgozók áldozatkész munkáját. Köszönetet mondott a városvezetésnek, hogy első alkalommal ismerték el
munkatársai mindennapi áldozatos munkáját. Szabadosné Havai
Margit témához illő történetet olvasott fel. Műsorral közreműködtek Liszi Melinda és Nagy Róbert színművészek, és remek hangulattal mulattatta az ünnepelteket a négytagú Folk&Roll táncegyüttes.
A hivatalos részt követően ebéddel vendégelték meg a meghívottakat, és a Zengő Emese által készített, Csorvás jelképével, a Volga
menti hérics képével díszített kézműves kulcstartóval ajándékozták meg az ünnepelteket. A rendezvény része a Csorvás az időben
emlékév eseménysorozatának.
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„Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy
imádjuk őt.” (Máté evangéliuma 2,2)
Kedves testvérek!
Református templomaink tornyán egy csillag van, sokan a
karácsonyfa tetejére is csillagot helyeznek. Ez a csillag emlékeztet minket a betlehemi csillagra, amely a testté lett Isten
dicsőségét hirdette és mutatta az utat a napkeleti bölcseknek.
A csillag feladata, hogy elvezessen Istenhez, Jézushoz.
A csillag ezen az ünnepen azt hirdeti, hogy mi is elindulhatunk a Krisztushoz vezető úton, mert nekünk is utat mutat.
Szólni fognak a harangok és hívogatnak, ahogy mi is hívogatunk mindnyájatokat az adventi és karácsonyi istentiszteleti
alkalmakra, hogy az igehirdetés és az úrvacsora által találkozzunk Krisztussal. Így válhat a mi feladatunkká, hogy rajtunk
és szolgálatunkon keresztül mások is meglássák Jézus Krisztust, a Megváltót, és megtalálják a Hozzá vezető utat.
Áldott adventet kíván egyházközségünk presbitériuma
nevében 2017 karácsony havában
Szalkay Róbertné helyettes lelkipásztor
A karácsonyi ünnepkör istentiszteleti rendje a
csorvási egyházközségben:
- december 17. 10 óra, adventi istentisztelet az imateremben;
- december 24. 16 óra, szentestei istentisztelet az imateremben,
gyermekek műsora;
- december 25. 10 óra, Úrvacsora istentisztelet az imateremben;
- december 31. 10 óra, óévi istentisztelet az imateremben;
- 2018. január 7. 10 óra, újévi istentisztelet az imateremben.

Karácsonyi
adománygyűjtés
Csorvás Család és Gyermekjóléti
Szolgálata adománygyűjtést hirdet a
helyi hátrányos helyzetű családok
javára.
Felajánlások közt szívesen fogadunk akár
megunt ruhadarabokat, játékokat, könyvet,
tartósélelmiszert, édességet, vagy bármi
olyan dolgot, ami másnak örömet hozhat
karácsonykor.
Szeretettel várjuk a lakosság, illetve a
vállalkozók támogatását is.

Az adományokat
december 18-ig, a
Csorvás Kossuth
ügyfélfogadási

folyamatosan 2017.
Szolgálat irodájában utca 12. szám alatt
időnkben fogadjuk.

A felajánlásokat Családi Karácsony elnevezésű
rendezvényünkön adjuk át a helyi családjainknak.

A Szolgálat minden dolgozója nevében:

Csorba Győző: Tíz gondolat az ünnepről

1. Emberi közösség elképzelhetetlen ünnepek nélkül.
2. Az ünnep tápláléka a szükséges fölösleg.
3. Az ünnep a szív legfőbb gazdagsága.
4. Az ünnepek: a történelem kicsi, de fontos lépései.
5. Az ünnep belül történik elsősorban. Ha belül nincs ünnep,
a külsőségek: hazugság.
6. Aki nem tud ünnepelni, annak nincs is értelme élni.
7. Az ünnep az élet magasabb szférájának jelensége.
8. Ünnep nélkül nincs hétköznap; hétköznap nélkül nincs
élet. A hétköznap teremti az egzisztenciát, az ünnep az egzisztencia értelmét.
9. Az ünnep a lélek megfürdetése. Az emberség kimosdatása
a rárakódott szennytől. Rosszul ünnepel az, akinek arca az
ünnep után nem sugárzóbb.
10. Szörnyűséges, ha az ünnepet manipulációra használják
föl. Az ünnep meggyalázása az ilyesmi.
Kegyelemteljes, áldott karácsonyt kívánva,

Kammerer Tibor plébános

Kiválóan szavalt

Kétszáz éve született Arany János, 19. századi költészetünk központi alakja, a magyar nyelv máig utolérhetetlen
mestere. A jubileum alkalmából 2017 Arany János emlékév – rendezvények sorával emlékeznek a jeles költőre.
E sorba illeszkedik a Békés-Help Alapítvány által szervezett versmondó verseny. Az újkígyósi, kétfordulós megmérettetés december 8-ai döntőjében a megye kilenc településéről érkező diákok szavalták a költő egyik tetszőlegesen
kiválasztott versét. A zsűri (Seregi Zoltán, a Békéscsabai
Jókai Színház igazgatója elnökletével) a szövegtudást, az
előadásmódot, a művészi teljesítményt pontozta. A verseny
csorvási sikert is hozott, hiszen második helyen végzett a
Gulyás Mihály Általános és Alapfokú Művészeti Iskola tanulója, Kelemen Petra a Mátyás anyja című költeménnyel. Felkészítő tanára Likerecz Gizella. Az első három helyezett jutalma okoseszközök, könyvutalványok voltak, de valamen�nyi résztvevőt meginvitált a Jókai Színház a Diótörő és egérkirály című előadására; illetve elutazhatnak Nagyszalontára,
hogy megnézzék Arany János szülőházát.

Pénteken véradás

A véradók az év minden napján nagy segítséget jelentenek
az ország biztonságos és kiegyensúlyozott vérkészletének
megőrzésében. Csorváson legközelebb december 15-én, 8
órától 11.30-ig a művelődési házban van lehetőség segíteni.
Véradó lehet mindenki, aki egészségesnek érzi magát, elmúlt
18 éves, de még nincs 65 éves, testsúlya meghaladja az 50 kilogrammot. Az adatfelvételhez iratainkat (lakcímkártya, személyi igazolvány és TAJ-kártya) vigyük magunkkal. A vér semmivel sem pótolható, a néhány percig tartó véradás másnak az
esélyt jelenti az életre.
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Tar Lajos: Gyermekkori emlékeim (III.)
Bélmegyer, Bélmegyer! Ez egy más világ. Összejött a család apraja-nagyja.
Szedtük a szőlőt bele a puttonyba.
Még a nap is másként ontja sugarát!
Szorgalmas nép lakja e vidéket,
Kérges tenyerek művelik a fekete földet. Zúzás után ment a présbe,
Dézsába csurgott a szőlő leve.
Késő őszre a must borrá érett,
Megterem itt minden növény,
Megyeri ember vele bút felejtett.
A megyeri ember mégis szegény.
Vagy ez csak látszat?-ki tudja!
Nem csak munka volt a szüret,
Dugi pénzzel van tele a láda fia.
Munka után mulatság is következett.
A megyeri paraszt mindent maga csinál, Falu szélén összegyűlt a falu népe,
Vidám sereg a szüretet ünnepelte.
Az iparosnak nem sok munkát kínál.
A cserép edény ha eltörik,
A fiúk a lányokkal játszottak,
Dróttal jól össze kötözik.
Legények szőlőt lopni rúdra másztak.
A bohócon az öregek nevettek,
Csuhéból fonják a székeket,
Este a szüreti bál következett.
Vesszőből a kerítéseket.
Az itatóvályú fából van faragva,
Szüret után lekvárt főztünk,
Oldalán tenyészik a zöld moha.
Majd a tengerit is letörtük.
Nagyszülőknek sokat segítettünk,
Minden tanyánál szőlő volt ültetve,
Nagyszülőket sokat emlegettük.
Minden ősszel mentünk a szüretre.

Díszítőművészek – anno
A Csorvási Híradó 1978-ban így írt a
Díszítőművész szakkörök munkájáról.

A Csorvási Művelődési és Ifjúsági
Házban a kézimunkát kedvelő lányok,
asszonyok közösen készítették el munkáikat. Szakköri tevékenységként a Lenin TSZ asszonyai indították el, majd
bővült az ÁFÉSZ, a HÓDIKÖT, az Egészségház asszonyaival, a szépet kedvelő
háziasszonyokkal és nyugdíjasokkal.
40-50 tagunk van, jó hangulatú foglalkozásokon hetente szebbnél szebb kézimunkákat készítünk. A szakkör tagjai
megismerkednek az egyes tájegységek
jellegzetes motívumaival, színeivel.
Március 8-ra rendezett kiállításukon a
következő tájegységek darabjai voltak
láthatók: békési szűcs minták, furtai,

kalocsai, zalai, somogyi, mezőkövesdi,
palóc, sárréti, kunsági, rábaközi és úri
hímzések. Az erdélyi munkák közül a
kalotaszegi, torockói, széki hímzések
is láthatóak voltak a kiállításon. Nagyszámú helyi érdeklődő és a környékbeli településekről is sok látogató jött el a
kiállítást megnézni.
Az általános iskolában is van egy díszítőművészeti szakkör, 20 tagja van.
Mindkét szakkörben fontos célunk az
elkövetkezendő időben szűkebb környezetünk Békés megye népi hagyományainak alaposabb megismerése,
hímzéseik alkalmazása mintáinkon.
Péter Éva szakkörvezető

Anyaköny vi hírek
Megszületett:

Kiszely György és Babar Enikő leánya: Bianka Ildikó
Uhrin Dávid és Kis Barbara leánya: Izabella
Varga János és Gubény Zsuzsanna Mária leánya: Petra
Oláh Gábor és Ancsin Hajnalka leánya: Veronika
Madutai József és Szabados Renáta leánya: Zorka Anna
Sztvorecz Csaba és Sajti Ágnes fia: Áron

Zelk Zoltán: Mikulás
Égi úton fúj szél,
hulldogál a hó.
Nem bánja azt, útra kél
Mikulás apó.

Vállán meleg köpönyeg,
fújhat már a szél,
nem fagy meg a jó öreg,
míg a földre ér.

Lent a földön dalba fog
száz és száz harang,
Jó hogy itt vagy Mikulás,
gilingi-galang.

Ablakba tett kiscipők,
várják már jöttödet,
Hoztál cukrot, mogyorót,
jóságos Öreg?!

-Hoztam bizony, hoztam én,
hisz itt az idő.
Nem marad ma üresen
egyetlen cipő.
Hajnalodik. Csillagok
szaladnak elé.
Amint ballag Mikulás
már hazafelé.
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