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Egészségházban a védőnők

Új helyen, új eszközökkel - változatlan elhivatottsággal
Birtokba vette új helyét a csorvási
védőnői szolgálat - a Móra utcából az
Egészségházba költözött a szolgálat,
márciusban már itt fogadták a kisgyermekeket, anyukákat.
Közel 55 millió forintos pályázati forrásból valósult meg a beruházás, aminek
köszönhetően a településen valamennyi
egészségügyi szolgáltatás – háziorvosi,
fogorvosi, gyermekorvosi, védőnői szolgálat – egy épületbe kerül.
– A védőnők az elmúlt években meglehetősen mostoha körülmények között dolgoztak, így a költözést már nagyon várták, örömmel dobozoltak és
rendezkedtek be új helyükön, ami tágas, világos, minden követelménynek
megfelelő, jól megközelíthető – mondta
el Baráth Lajos polgármester.
A fejlesztés eredményeként egy 171
négyzetméter hasznos alapterületű tetőtér beépítéses védőnői szolgálatnak
helyt adó, valamint a kiszolgáló helyiségeket tartalmazó épületrészt alakítottak ki.
– Van tanácsadó helyiség, váró, lehet
hol pelenkázni és a babakocsikat is be
tudják tolni az anyukák. Az emeleten
irodát és előadások megtartására alkalmas helyiséget alakítottak ki. Az
eszközpark bővült, a régi, kiszolgált
eszközöket pedig újakra cserélték, így
például új a magzati szívhang hallgató, vagy a mérleg. Új informatikai eszközök, új bútorzat segíti a munkánkat
– tudtuk meg Zatykóné Kecskeméti
Márkó örömmel méretkőzött a gyakornok védőnő irányításával
Erika védőnőtől, aki Rácz Imréné Ilikével közösen segíti a csorvási újszü– Örülünk, hogy végre megfelelő, nesebbé tesszük majd, kedveskedve a
lötteket, s talán még inkább az édes- kényelmes, szép környezetben fogad- gyerekeknek – tette hozzá Kecskeméti
anyákat tanácsokkal, jó szóval, gon- hatjuk a gondozottakat. A falak még Erika. A Móra utcai épületet a családdos figyelemmel.
nagyon fehérek, de idővel kicsit szí- segítők vették birtokba.
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Százával ültették a fákat

Több mint négyszáz fát ültettek el
a napokban városszerte a környezetvédelmi program részeként.
A facsemeték jelentős része a parkokba, és egyéb zöldterületekre került, utcás fásítás csak a posta előtti területen
történt, ide a Tompa Mihály utcai és a
Liget utcai részen összesen 25 vérszilvát ültettek el. A közfoglalkoztatottak
munkáját dicséri a fásítás. Ültettek 15
hegyi juhart, 31 darab hársfát, kocsányos tölgyből 37-et, jegenye nyárból 80
darabot, nemes nyárból pedig 215 darabot ültettek el alig néhány nap leforgása
alatt. Jutott még hely egy darab duglas

1%

Tisztelt Csorvásiak!
A Csorvási Óvodásokért Alapítvány
megköszöni Önöknek, hogy a tavalyi
év folyamán adójuk egy százalékát részünkre ajánlották fel!
Így 280.000 forinttal tudtuk támogatni az ovit, az összegből készségfejlesztő
játékokat vásároltak a gyermekeknek.
Kérjük, idén is tiszteljenek meg bizalmukkal és adójuk 1%-val támogassák
alapítványunkat.
A Csorvási Óvodásokért Alapítvány
adószáma:18017506-1-04
Neller Tiborné kuratórium elnök

fenyőnek (ez a Coop elé került) és öt
platán fának (a művelődési ház udvarát
árnyékolják majd be néhány év múlva). Ültettek fát például a játszótérre, a
Gábor Áron utcába, és az új Sportpark
mellé is a Bocskai utcában, ide például
tucatnyi facsemete került. A temetőbe
a jegenye nyárból 10 darab került, az
ótemetőbe 3 hegyi juhar, az Egészségház előtti parkba 6 hegyi juhar. A sportpályánál és a főtéri parkba kocsányos
tölgyeket ültettek, a Homokos gödörnél
száznál is több nemes nyárfacsemetét.
Összesen 409 facsemetével gyarapodott
a város a fásítási program keretében.
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Tisztelt Csorvásiak!
Köszönjük Önöknek, hogy a tavalyi
év folyamán adójuk egy százalékát részünkre ajánlották fel!
Az így befolyt összeg 2018-ban 167
ezer 694 forint volt. Ezt az összeget ruházatra és egyéb felszerelésre költöttük
el.
Amennyiben úgy ítélik meg, hogy az
idén is megtisztelnek bizalmukkal, azt
szívesen vesszük.
Adószámunk: 18385546-1-04.
Tisztelettel: Csorvási Polgárőrség
KHSZ. tagsága

Lomtalanítás

Csorváson szeptemberben és októberben telefonos igénylés alapján,
házhoz menő gyűjtéssel lomtalanítást végez a DAREH. A lomtalanítási
igény a 06-70/413-1547 telefonszámon jelenthető be.
Amit nem visznek el a lomtalanítás
keretében: az építési törmelék; elektromos háztartási eszköz; gumiabroncs;
veszélyes és különleges kezelést igénylő hulladék (akkumulátor, festék, fáradt olaj, hígító, növény-védőszer stb.);
szénpor, hamu, salak, föld; házhoz menő
gyűjtéssel gyűjtött hulladék (kommunális, szelektív, zöldhulladék); ipari, mezőgazdasági, szolgáltatási tevékenység
következtében keletkezett termelési
hulladék.
Az el nem szállítható hulladékok a
hulladékgyűjtő udvarokon adhatók le.
Bővebb infó: www.dareh.hu

Hulladékszállítási időpontok

Változatlanul péntekenként szállítja
el a szolgáltató a kommuniális hulladékot, kivétel ezalól, ha a péntek ünnepnapra esik. Áprilisban ezért április 19-e
(nagy)péntek helyett másnap, 20-án
lesz szemétszállítás.
Április 26-án, pénteken a kommunális hulladék mellett a zöldhulladékot is
elszállítják.
Május 3-a, péntek egyben szelektív
szállítási nap is, a hónap végén, 31-én
pedig ismét elviszik a zöldhulladékot.
Júniusban 7-én érdemes a zöldkukákat
kihúzni az utcára, akkor viszik el a szelektív hulladékot, majd 28-án a zöldhulladékot.
A szolgáltató központi ügyfélszolgálatának címe: 5600 Békéscsaba Kinizsi u.
4-6. E-mail: ugyfelszolgalat@grnkft.hu
Telefon: 06 66/447-150
Az ügyfélfogadási rend: hétfőn és
szerdán 8 órától 15-ig, csütörtökön
7-től 19-ig fogadják az ügyfeleket, kedd
és péntek zárva.
Közvilágítás

Amennyiben a településen közvilágítási hibát tapasztal, kérjük, jelentse
be az NKM Áramhálózati Kft-nél az
alábbi, hibabejelentő telefonszámon:
+36 62/565-881.
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Kelemen Mihály: küldetéstudat van bennem

Újabb öt évre szavaztak bizalmat
Kelemen Mihálynak a Csorvási Gazdák Zrt igazgatóságának elnöki posztján. A közelmúltban tartotta éves
közgyűlését a zrt, ahol kétharmados
arányban választották meg a korábbi elnököt, immár ötödik ciklusára.
A 78 tulajdonost számláló, zártkörűen működő részvénytársaság legfőbb
döntéshozó szerve elfogadta az éves
beszámolót és megfogalmazta stratégiai céljait is.
A régi-új elnök a lokálpatriotizmus elvét továbbviszi, a Csorvási Gazdák – tervei szerint – marad a korábbi értékrend
medrében. A cég helyzetéről, jövőképéről is beszélgettünk.
– Mit tart eddigi legnagyobb sikerének?
– Közgazdasági mutatók alapján is
elmondható, hogy sikeres a cég. Mégis
a legnagyobb sikernek azt mondanám,
hogy a szövetkezetből úgy tudtuk átalakítani a tulajdonosi kört a zrt-be, hogy
teljes jogutódlás valósult meg, kiválás
nélkül. Tehát minden tulajdonos úgy
döntött, hogy átviszi mindazt, ami a
szövetkezetben érték volt. Ezért is fontos számomra a társadalmi kapcsolatok
megőrzése, a civilekkel való támogató
kapcsolat, ez még a régi szövetkezeti
gondolkodást tükrözi és viszi tovább.
– Miért fontos, hogy kik a tulajdonosok?
– Amíg ez a tulajdonosi kör lojalitást
érez a vállalkozással kapcsolatosan, és
valóban magukénak érzik a céget, addig
működőképes marad. Nemcsak arról
szól ez a tulajdonlás, hogy valakinek van

Hérics
Március közepe óta virágzik a
volgamenti hérics a csorvási löszgyepen, a Körös-Maros Nemzeti Parkhoz tartozó területen. Az apró, bájos,
sárga virág hazánk legveszélyeztetettebb növényfajai közé tartozik,
egyetlen őshonos állománya városunk határában található, márciusban
több, mint 1200 tő virágzott.
Fotó: Pirer Kata.

egy értékpapírja. Bár a világ ettől a szemlélettől kezd eltávolodni. Van, aki számára ez egyre inkább pénzügyi befektetést
jelent, és ennek előnyeit, hátrányait nézi.
Emiatt stratégiai kérdés, hogy hogyan
alakul a későbbiekben a tulajdonosi
szándék, és melyek lesznek azok a prioritások, amelyekhez a menedzsmentnek
alkalmazkodni kell.
– Régi-új elnökként miben látja a jó
stratégiát?
– Tulajdonosként mindenki a magasabb osztalékban érdekelt. Elnökként azt
mondom, meg kell találni az egyensúlyt,
ami a cég működéséhez szükséges. Jelenleg is benne vagyunk egy kutatásfejlesztési programban, egy uniós pályázat keretében, ami az alapja lehet annak, hogy
az innováció és a legújabb technológiák
a termelésben a hatékonyságot növeljék. Az eredményesség szinten tartásá-

hoz vagy emeléséhez szükség van erre,
hiszen az időjárás szélsőséges, az input
anyagok ára folyamatosan nő, jelentős
tétel a bérnövekedés (az utóbbi 3 évben
ez százmilliós költségnövekedést jelent a
100 fős dolgozói létszám mellett), mindez csökkenő eladási árak mellett.
– Hogyan jellemezné a céget?
– A megye gazdasági társaságainak
élvonalába tartozunk, bár igaz, hogy lehetnénk jobbak, de juthatunk rosszabb
helyzetbe is, ha az említett kérdésekben
nem vagyunk elég figyelmesek. Jelenleg
a személyi állomány jó, a munkatársak
szakmai felkészültsége, tenni akarása jó. A
beruházásainkkal igyekszünk korszerűek
lenni. Ezek az évek nem a fellendülésről,
sokkal inkább a túlélésről szólnak az említett okok miatt. Bízom benne, hogy vagyok
annyira innovatív, hogy irányításommal a
következő időszakban is biztosítani tudjuk a szükségszerű alkalmazkodást.
– Hogyan értékelte, hogy kétharmados
arányban kapta meg a szavazatokat?
– Úgy élem meg, hogy ebből nekem
tanulnom kell, és azon dolgoznom, hogy
aki nem rám szavazott, az is úgy lássa
majd, hogy jól alakultak a cég dolgai.
– Egyértelmű volt, hogy ismét vállalja?
– Egyfajta küldetéstudat van bennem
a céggel kapcsolatban, húsz év alatt sok
munkám van benne ahhoz, hogy előkészítés nélkül adjam át. Mind a cég, mind a
település érdekében az eddigi értékrend
szerinti folytatás előkészítését tartom
feladatomnak a következő ciklusra.
B. Imre Julianna

Komposztáló – lehet igényelni

Aki szeretne komposztálót, annak
április 15-ig igényelnie kell egy űrlap
kitöltésével. Az igénylőlap letölthető
innen: https://www.dareh.hu/_bazis/
ugyintezes/ és kitöltve leadható az önkormányzatnál, vagy postai úton: DAREH
BÁZIS Nonprofit Zrt. 5600 Békéscsaba
Kinizsi u. 4-6.), illetve e-mailen keresztül
kozpontiugyfelszolgalat@dareh.hu.
Az igények feldolgozását követően
a DAREH használati szerződést küld,
amit aláírva kell visszajuttatni a társaság postacímére. Ezt követően lehet
átvenni az edényt. Bővebb információ a DAREH ügyfélszolgálatán, vagy
a
kozpontiugyfelszolgalat@dareh.hu
e-mail címen.
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Jó hangulatban, bőkezűen adakoztak
Rekordbevétellel zárták az Egyesített Szociális Intézmény hetedik jótékonysági bálját, amelyen több mint 300-an vettek részt a sportcsarnokban,
március 9-én. A jó hangulatú közösségi esemény eredményeként 840 ezer
forint gyűlt össze az intézmény javára.

– Mindig az előző év adományáról számolok be, a tavalyi forrást az ebédlő légkondicionálására fordítottuk. Nagyon hálásak vagyunk mindenkinek, aki hozzájárult ehhez a jelentős összeghez, bízom
benne, hogy ismét jól tudunk gazdálkod-

Csorváson szólt
a nóta

ni vele, és hasznos lesz a lakók számára
ez a segítség – mondta Maczák Istvánné.
Az intézményvezető köszöntőjében is
a közösségépítés fontosságát emelte ki,
hangoztatván, ez a bál is alkalmat ad
egymás jobb megismerésére, a tartalmas

közös időtöltésre, ahol barátságok, ismeretségek alakulhatnak ki. A rendezvényre készülve az otthon dolgozói is csapatként készültek, szintén lehetőségük volt
egymás jobb megismerésére. Komolyan
is vették az idei fellépést, a műsort az otthon dolgozói és lakói adták. A szervezők
segítője immár évek óta a csorvási fúvószenekar Debreczeni István vezetésével,
és a mazsorett csoport Szalai Erzsébet
vezetésével, akik nagyban hozzájárulnak
a bál jó hangulatához.
A dekorációt Kovács R. Györgyné és
Forgó Lajos ajánlotta fel. A süteményt
köszönik Pityuk Rolandnak és Pityuk
Jánosnak, a vacsora elkészítését a
Csorvási Szolgáltató Nonprofit Kft dolgozóinak, a terem ki és bepakolásáért
hálásak a közfoglalkoztatottaknak és
Samu Lászlónak.
Köszönik Szatmári Pista bácsinak
az egész éven át tartó tangóharmonikázást, ezen kívül az intézményvezető köszönetet mond mindenkinek, aki
jelenlétével, támogatói jegy vásárlásával, tombola felajánlással segített, és
azoknak, akik bármilyen módon részt
vettek az előkészületekben és a bál lebonyolításában.

Az idén is megrendezték a Bartók
Béla Nemzetközi Népzenei Fesztivált
Csorváson, a március 30-ai találkozó
a 23. volt a sorban. A Nefelejcs Népzenei Klub tagjai napokon keresztül
nagy szorgalommal készültek, hiszen
az eddigi legnagyobb létszámú, 260
főt vendégül látó rendezvényt szervezték meg.
A fellépő csoportok mellett helyi érdeklődők is részt vettek a fesztiválon,
melynek megnyitására Kukla Zoltán, a
találkozó műsorvezetője Baráth Lajost,
Csorvás város polgármesterét kérte fel.
A városvezető köszöntötte a megjelent
csoportokat, vendégeket, megemlékezett a fesztivál névadójáról, és a Bartók
család csorvási kötődéséről. Kiemelte
Juhász Kálmán munkásságát, aki kezdeményezte, szervezte a népzenei találkozókat, s aki (miután a csorvási zeneiskolába beindult a citeraoktatás oktatás) a
megye több településén, és Romániában
is alapított és oktat citerazenekarokat.

Az oklevelek átadása után Dohányos
András alpolgármester zárszavában
köszönte meg a fellépőknek a szép műsort, az ebédet Raczkó László és csapata
készített el mesterfokon. A tombolahúzást követően a jó hangulatú folytatásról Liska János zenész gondoskodott.

A szervezők a helyszínt, a művelődési
ház színháztermét a Csorvási Szolgáltató Nonprofit Kft. dolgozói segítségével
rendezték be, a színpadkép kialakítása
Kovács R. Györgyné kiváló dekorációs
készségét dicséri.

A rendezvény támogatói: Csorvás
Város Polgármesteri Hivatala, Csorvási
Gazdák Mezőgazdasági Termelő és
Értékesítő Zrt., Gulyás Mihály Általános
és Alapfokú Művészeti Iskola, Csorvási
Szolgáltató Nonprofit Kft., COOP áruház
Csorvás, Pintér János vállalkozó, Kovács
R. Györgyné vállalkozó, Kovács Károly
vállalkozó, Kukla Zoltán, Művelődési
Ház Csorvás, valamint a Nefelejcs Népzenei Klub tagjai munkája és támogatása, akik nélkül ez a rendezvény nem
jöhetett volna létre - zárta beszámolóját
Juhász Kálmán.
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TeSzedd! - példát mutattak a gyerekek

Idén országosan csaknem 240
ezren regisztráltak 3240 helyszínre a TeSzedd - Önkéntesen a tiszta
Magyaroszágért! keretében. Csorvás is
csatlakozott a környezetvédelmi megmozduláshoz: városunkban háromszáznál is többen szedték a szemetet, s
össze is gyűjtöttek 70 zsákra valót.
A helyi önkéntes szemétszedők március 22-én kora délelőtt gyülekeztek a városháza udvarán, ahol egy végső egyeztetés, munkavédelmi oktatás, a kesztyűk
és zsákok átvétele után ki-ki a számára
kijelölt területre vonult, hogy megtisztítsa. Az akcióban legfőképpen az óvodások
és az általános iskolások, valamint a közfoglalkoztatottak vettek részt.
Az óvodások a Bocskai utcai Millenium
parkban és a Petőfi pusztára vezető út
mellett gyűjtötték a szemetet, nagy élvezettel, s ők talán még azon sem bosszankodtak, hogy bőven vannak Csorváson
is olyanok, akik lelkiismeret-furdalás
nélkül dobálnak el mindenféle szemetet
úton-útfélen. Az általános iskolások egy
része az Arany János, a Petőfi és a Vörösmarty utcában, valamint a parkban szedték össze a szemetet. Volt olyan csapat,
amelyik a Gerendásra vezető út mellett
dolgozott: a vasútállomástól egészen a
gerendási határig. Egy másik csoport a
Liszt Ferenc utcai bányató Micsurin utcai
oldalától indulva haladt a Citév dűlő felé,

Baráth Lajos: megéri küzdeni

s az erdősáv mellett szedegette össze
mindazt, amit mások eldobáltak. Szintén egy csoportnyi iskolás vállalta, hogy
a Bartók Béla utcától haladva a vasútoldalban szed szemetet, ők egészen a most
virágzó volgamenti héricsig jutottak el.
Minden csapatot pedagógus kísért, s vigyázták az önkéntes kis szemétszedők
biztonságát a közfoglalkoztatottak is,
akik jelentősen kivették a részüket a szemétszedésből. A közös munka eredménye: 70 zsák szemét!

Az akció nem titkolt célja a szemléletformálás: talán mind többen megértik,
hogy mennyire káros a szemetelés, s
hogy a jövő akkor lehet élhető a gyerekek számára, ha ma teszünk érte.
– Kicsiknek és nagyoknak egyaránt köszönjük a részvételt és sok munkát, amivel szebbé, tisztábbá tették Csorvást, és
remélem, elgondolkodtatták mindazokat, akik eddig szemeteltek – fogalmazott Baráth Lajos polgármester.

Március 15-ére
emlékezett a város
Az Emlékparkban tartott méltó rendezvényen Baráth Lajos polgármester
köszöntötte a megemlékezőket, kiemelve: az 1848/1849-es forradalom
és szabadságharc története és üzenete
nemzedékről nemzedékre öröklődik,
hiszen az egész nemzet a szívébe zárta.
– 1848-1849 arra tanít bennünket, hogy
az összefogás erejével mi, magyarok
rendkívüli dolgokra vagyunk képesek!
Szépapáink sorsukat kezükbe vették és
ezzel, mégha a szabadságharc el is bukott, letették egy független és szabad
Magyarország alapjait.
Ez a legfőbb örökségünk: hogy akarjuk és tudjuk saját kezünkben tartani
sorsunkat. Hinnünk kell abban, hogy

Fotó: Szente Károly

együtt, összefogva elérhetjük a kitűzött
közös célokat. Hinnünk kell a jövőben,
abban, hogy megéri fáradozni a hazánkért éppen úgy, mint a városunkért,
mert lesznek, akikre hagyhatjuk örök-

ségünket – fogalmazott ünnepi beszédében a városvezető. Az ünnepség fényét az általános iskola diákjainak méltó műsora emelte, felkészítő tanár: Kóti
Ágnes és Likerecz Gizella.
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HARANGOZTAK

Segíthet a nappali ellátás
Idősek klubja néven az Egyesített Szociális Intézmény várja nappali ellátásába az érdeklődőket.
Családok figyelmébe ajánlják szolgáltatásukat, hiszen nagy segítség lehet a magány oldására, ügyes-bajos dolgok intézésében az idős hozzátartozók számára. Az
intézmény vállalja, hogy reggel akár autóval beszállítják az érintettet, felügyelet
alatt tud ott tartózkodni, foglalkoztatják, mosásra, tisztálkodásra is lehetőség van,
ebben segítséget is nyújtanak. Csekkbefizetés, ügyintézés, orvosi ellátás, betegszállító intézése – mind beletartozik az ellátásba. (Tel.: +36-70-903-96-13)

A Kossuth Rádió hosszú évek óta
minden délben a magyarlakta területek templomaiból közvetíti a déli harangszót.
Április elsején, hétfőn délben a csorvási
Nagy Szent Teréz Római Katolikus Templom harangja szólt a Kossuth Rádióban,
de előtte a település történetéről és katolikus templomáról is szó esett. Elhangzott: 1866-ban torony nélküli templomot
építettek Csorváson, amelynek 1874-től
volt helyben lakó papja. Itt kötöttek házasságot Bartók Béla szülei, 1880-ban.
A régi templom helyén épült a sokkal
nagyobb, ma is használatos templom
neogótikus stílusban, amelyet 1900
szeptemberében szenteltek fel Nagy
Szent Teréz tiszteletére. A templom
hossza 41, szélessége 21, magassága 20
méter, 35 méter magas tornyában pedig
4 harang lakik. Ezek közül a legrégebbi
harang 670 kg-os, 1884-ben készítette
Csipak Mihály. A délidőben megkonduló, 896 kg-os Sándor harangot gróf
Weinckheim Sándor adományából öntötték 1925-ben, Isten dicsőségére.
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Először, de nem utoljára - Csorvási Hérics Futás

Egészségünkre

Segít a gyógytornász
Három futni szerető csorvási hölgy ötlete nyomán május 19-én rendezik
városunkban az I. Csorvási Hérics Futást. A szervezők - Evanics Brigitta,
Mozgásszervi megbetegedés gyógyMelichné Benyovszki Mónika és Baráthné László Krisztina - hetek óta lelkesen készülnek a sportnapra, melyen fő szerepet a számukra oly’ sokat ulása gyógytorna nélkül elképzelhetetjelentő futás kap, a cél pedig nem kevesebb, mint összegyűjteni a szüksé- len. A gyógytorna olyan speciális kezelés, mely más kezeléssel nem helyetteges forrást egy salakos futópálya alapjaira.
síthető – tudtuk meg Popol-Gyarmati
Egyre többen kerékpároznak és futnak km is, s talán az is motiváló, hogy a ver- Nóra Anna gyógytornásztól. – A gyógyCsorváson, ezért vettük a bátorságot és senyzőknek a futás után befutó érem és tornász a megbetegedett szerv vagy
belevágtunk egy remélhetőleg hagyo- fagyi jár. Ha valaki kutyával szeretne fut- testrész funkciójának helyreállítására
mányteremtő családi sportnap meg- ni, arra is módja lesz a május 19-ére kitű- állít össze gyakorlatokat, úgy, hogy minszervezésébe, ami kicsiknek-nagyoknak zött rendezvényen, melynek központja a dig figyelembe veszi az egész testet.
A cél az, hogy helyreállítsuk, javítsuk
egyaránt örömet okozhat - tudtuk meg park művelődési ház felőli oldala lesz.
A távokról, ovis, kisiskolás, kutyás a mozgást és egyéb funkciókat, például
a szervezőktől, akik kiemelték, a sportnapra minden mozdulni vágyót szeretet- futásról, a nevezési díjról, annak befi- a vérkeringést, idegműködést. A gyógytel várnak, nem kell profi futónak lenni. zetési módjáról, és minden egyéb tud- torna a leghatékonyabb kezelési mód a
A sport, s ezen belül a futás népszerű- nivalóról részletesen lehet tájékozód- derékfájás, gerincbántalmak, hátfájás,
sítése, az egészséges életmód fontossá- ni a sportnap Facebook eseményének lúdtalp, nyaki fájdalom, csontritkulás
gára figyelmeztetés mellett egyéb célja oldalán: https://www.facebook.com/ és egyéb mozgásszervi panaszok esetében, jelentős javulást eredményezis van a sportnapnak: - Egy salakos fu- groups/506220139913826/
Lehet majd a helyszínen is nevezni, de het például csontritkulással, visszérrel
tópálya alapjaira szeretnénk összegyűjteni a pénzt a nevezési díjakból, s ezzel érdemesebb május 17-e éjfélig online (a küzdőknél is. Érdemes szakemberhez
megteremteni a lehetőséget arra, hogy a Facebook eseménynél, vagy az evanicsb@ fordulnunk baleset (például csonttöcsorvási sportolók ne a betonon, hanem gmail.com címen), vagy személyesen rés, vagy zúzódás) után, hogy mihamaa térddel, bokával, izületekkel sokkal (Melichné Benyovszki Mónikánál 06 rabb újra teljes, fájdalommentes életet
kíméletesebb futópályán edzhessenek - 20/224-5505; Evanics Brigittánál 06 élhessünk – emelte ki a szakember. A
70/647-1319; Baráthné László Krisztiná- mozgásterápia a léleknek is jót tehet,
emelték ki.
hiszen felfrissítenek a gyakorlatok, ami
A verseny kiváló lehetőség arra, hogy nál 06 30/836-2380).
mindenkinek, de főként az ülőmunkát
kipróbáljuk magunkat ebben a sportágvégzőknek nagyon hasznos.
Hajrá Csorvás!
ban, lehet az párszáz méter, de akár 10

Március 15-én a Csorvási Horgász Egyesület szemétszedési akciót szervezett a Békésszentandrási-siratói holtág
mindkét oldalán. Évek óta tekintélyes létszámmal jelennek meg tagjaink ezen a szervezett társadalmi munkán.
Az idén 51-en vettek részt a vízpart takarításában. A vezetőség megköszöni a segítő munkát az egyesület tagjainak,
és Gyulai Mihály halőri csoportvezetőnek. Az egyesületnél
21. éve tartó takarítás mára vízparti rendezvénnyé nőtte
ki magát. Az elvégzett munka után kicsik és nagyok együtt
ebédelnek meg a vízparton készített gulyásból. Reméljük,
hogy példát tudtunk statuálni a többi egyesület részére.
Csorvási HE vezetősége

Horgászvizsga - a Csorvási Horgász Egyesület horgászvizsgát szervez, ami két részből áll: felkészítő előadás és vizsga. Minimum 15 fő jelentkezése esetén a felkészítés április
25-én lesz 16 órai kezdéssel, a vizsga május 2-án 16 órától.
Jelentkezés feltétele a horgászkártya regisztráció megléte.
Helyszín: István király utca 34. (iskola). A felkészítő előadást
és a vizsgát a KHESZ békéscsabai vizsgabizottsága tartja. A
vizsga ingyenes, 10 éves kortól bárki jelentkezhet (vidékről
is), a helyek száma korlátozott: 30 fő jelentkezését tudjuk elfogadni. Kártya regisztrációban segítség Benyovszki Ágnes,
+3630/3590384-es telefonszámon. A vizsgára jelentkezni
Zsiga Ivánnál lehet, +3620/5890958-as telefonszámon.
Tisztelettel: Vezetőség
Tisztelt Horgásztársak!
Április 30-ig lehet jelentkezni az egyesületi csapatversenyre a Háztartási boltban. További információt a nevezésnél, illetve a vezetőségi tagoknál lehet.
A csapatverseny helyszíne: Békésszentandrási-siratói
holtág. Gyülekező május 4-én szombaton 8 órakor az utolsó vízparti teleknél. A verseny május 4-e 9 órától május 5-e,
vasárnap 10 óráig tart. Minimum 2 fős, maximum 3 fős csapatok jelentkezését várjuk április 30-ig. A verseny kizárólag
a Csorvási Horgász Egyesület tagjai részére szól, a csapatok
helyhúzással döntik el a versenyhelyüket.
Vezetőség
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Viczián Norbert második
A szakmák olimpiájának is nevezett SzakmaSztár Fesztiválon második helyezést ért el Viczián Norbert magasépítő technikus. A szakképzésben tanulók
országos megmérettetésének döntőjében szép sikert hozott a csorvási fiatalember a békéscsabai Vízműnek, ahol tanul.
Lapunk megjelenése- magam, bár többen jelezték, hogy dobogó
kor szakmai gyakorla- közelében vagyok.
tát már Finnországban
Sikerét mindenki nagy örömmel foteljesíti, a lehetőséget gadta, a felkészítői tanáraival, Gugyela
ősszel nyerte, egy sike- Norberttel és Török Antallal együtt.
res pályázattal.
Viczián Norbert a szakmában tervez
A háromfordulós ver- elhelyezkedni, Budapesten, a Műszaki
sennyel kapcsolatban Egyetemen szeretne továbbtanulni, épíelmondta, januárban, tőmérnöknek. És hogy miért éppen erre
a selejtezőn a döntőbe jutás volt a célja. A a szakmára esett a választása?
márciusi döntőt Budapesten, a Hungexpo
– Mindig sokat legóztam… Hatodikos
területén tartották, ahol többezres tömeg koromban volt olyan időszak, amikor nafigyelhette a munkájukat.
gyon szerettem ezt az alkotást, ez meg– Gyakorlati feladat mellett számító- fogott: valamit megtervezni, ami meg fog
gépes tervezés, költségvetés készítése, valósulni, épülni. Akkor döntöttem el,
vasbeton szerkezet méretezése is volt a hogy a Vízműbe megyek, építész-techniversenyben – adja meg a részleteket Nor- kusnak. Kilencedikben már láttam, hogy
bert. – Csak saját magamra figyeltem, így jó döntés volt, és elhatároztam, hogy eba verseny alatt nem is tudtam felmérni, a ben az irányban tanulok tovább.
többiekhez képest hogy is állok. PróbálSok sikert kívánunk Neki!
BIJ
tam a legjobbra törekedni, és nem elbízni

Február 13-án érkezett meg az első
gólya hazánkba. Az erről szóló híreket
olvasva sűrűn nézegettük a csorvási
Kossuth utcai fészket, de bizony várni kellett néhány hetet, mire a „mi gólyáink” is hazaértek. Március vége felé
aztán végre ideértek, s azóta is azzal
foglalkoznak, hogy kipihenjék a nagy
utat, és rendbe tegyék a fészket. Évek
óta Csorvást választják nyári lakhelyül,
s reméljük, ez így lesz a jövőben is.
(fotó:pixabay/minka2207)

Csoportos egészségtorna

minden szerdán és pénteken 18 órától
az Arany János utcai kis tornateremben.
Minden mozogni vágyót vár
Popol-Gyarmati Nóra Anna
gyógytornász mozgást és tartást
segítő gyakorlatokkal.
+36 30/ 869 5354

Anyakönyvi hírek

Megérkeztek
Hrncsjár Zsolt és Cs. Szabó Csilla
leánya - Panka
Szentesi Zoltán és Bohus Izabell Barbara
fia - Nimród
Maczák Máté és Csjáki Katalin
fia - Máté
Házasságot kötött
Pálfi Dávid és Makszi Nóra
Eltávoztak közülünk
Biró János (77 év)
Szőke András (86 év)
Győri Sándor (80 év)
Samu Sándor (67 év)
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