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Gépjárműfecskendővel gazdagodtak
Húsz éves, de tökéletes állapotú
Mercedes 1124 típusú gépjárműfecskendőt kapott Csorvás Város
Önkéntes Tűzoltó Egyesülete a tavalyi év végén. Egyéves lobbimunka és
egy nem mindennapi felajánlás hozta meg az eredményét, s kaphatták
meg a Békés Megyei Katasztrófavédelemtől a tűzoltószert a csorvási
önkéntes tűzoltók.
A gépjárművet 1998-ban gyártották
le, majd 20 éven keresztül teljesített
szolgálatot Gyula és a környező településeinek tűzvédelmében, mostantól pedig a csorvásiak biztonságát szolgálja.
Az ünnepi átadást követően Oláh
Zsolt, az egyesület elnöke kiemelte, a
gépjárműfecskendő nagy segítséget
jelent.
– Ez a gépjárműfecskendő sokkal inkább alkalmas egy káreseményen történő beavatkozáshoz, hiszen gyorsabb
és korszerűbb azoknál, amikkel korábban vonultunk. Nagy előnye, hogy
a hivatásos tűzoltók – akiket segítünk
a káresemények helyszínén, hiszen
nem önállóan beavatkozó egyesület
vagyunk – pontosan ismerik, tudják
milyen a felszereltsége, ezzel pedig
időt nyerünk. Fontos az is, hogy a tűzoltószeren kétoldalt található gyorsbeavatkozó, egyből lehet vizet adni a
kárhelyre – részletezi Oláh Zsolt.
A csorvási egyesület már átvette a
Mercedest, hamarosan pedig búcsúzik két régi, jó szolgálatot tett tűzoltószerétől: nagylelkű felajánlásuknak
köszönhetően ez a két gép a jövőben
olyan településen teljesít szolgálatot,
ahol nem volt tűzoltószer.
– Kevermes Önkéntes Tűzoltó Egyesülete kapja meg a Csepel 750-est, a
nagyszénásiak pedig a Magirus gépjár-

műfecskendőt. Egyik egyesületnek sem
volt tűzoltószere, mi pedig felajánlottuk, hogy ha megkapjuk a Mercédest,
akkor elajándékozzuk a mi két tűzoltószerünket. Nagy örömmel fogadták
– osztotta meg velünk Oláh Zsolt.
Önkéntes tűzoltóink munkáját segíti két újonnan vásárolt láncfűrész is –
ezeket, valamint az új gyakorlóruhákat
a felajánlott adó 1 százalékokból vásárolhatta meg az egyesület. Az elnök kiemelte, kevés forrásból gazdálkodnak,
így minden támogatás nagy segítség,
számítanak a csorvásiak adó 1%-ára
idén is.
Az egyesület tagjait 2018-ban tucatszor riasztották, 9 alkalommal tudtak
vonulni, hogy segítsék a hivatásoso-

kat – ez igen jó arány, hiszen munka
mellett nem könnyű perceken belül
káreseményhez (elsősorban tűzesethez, viharkárhoz) vonulni. Voltak rázós esetek – meséli az elnök –, ám ezek
csak erősebbé tették a csapatot, melynek tagjait a segíteni akarás szándéka,
valamint a közös felkészülések, szakvizsgák egyébként is összekötöttek.

Aki elhivatottságot érez magában (olyannyira, hogy tanulni is
hajlandó azért, hogy segíthessen),
jelentkezzen a csorvási tűzoltóknál akár Facebookon (https://www.
facebook.com/csorvasote/),
akár
Oláh Zsoltot hívva: 30/471-3603
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Feladatokkal teli év volt a tavalyi
Polgármesteri évértékelő

Baráth Lajos: Feladatokban, kihívásokban gazdag volt a 2018-as esztendő Csorváson – a város vezetője
úgy véli, nem minden zökkenő nélkül
ugyan, de jól vették az akadályokat és
egy igazán eredményes évet tudhat
maga mögött a település.

– Induljunk a pályázatoktól, hiszen a
különböző beruházások meghatározták
a város tavalyi évét. Mi minden történt e
tekintetben?
– Egy évvel ezelőtt úgy fogalmaztam,
hogy 2017 a tervezés éve volt, míg 2018
a megvalósulásról fog szólni. Most azt
gondolom, hogy ez így is történt, köszönettel tartozom érte munkatársaimnak
éppen úgy, ahogyan Vantara Gyula és
Herczeg Tamás országgyűlési képviselőknek, és Zalai Mihálynak, a megyei
önkormányzat elnökének – kezdi Baráth
Lajos polgármester. – A városháza mellett az óvoda két épületében is energetikai korszerűsítés valósulhatott meg
augusztus 30-ával, 155 millió forint pályázati forrásnak köszönhetően. Az óvodában még nem végeztünk, ugyanis egy
másik pályázaton felújításra és eszközbeszerzésre csaknem 30 millió forintot
nyertünk. Az eszközöket már beszereztük, a felújítással várnunk kellett, hiszen
az energetikai korszerűsítéssel párhuzamosan nem lehetett ezt megoldani. Így a
mostani nyári szünetben újulhatnak meg
mindkét óvodai épületben a mosdók, tálalókonyhák, a csoportszobákba laminált
padló kerül, ezt a projektet a Békés Megyei Önkormányzat is támogatta. Közel
125 millió forint pályázati forrás jutott
az Egyesített Szociális Intézmény épületének energetikai megújítására is, itt
szintén nyílászárók cseréje, hőszigetelés,
fűtéskorszerűsítés valósult meg a tavalyi
év végére.
– Ami viszont nem valósult meg időre,
az a Csorvást Gerendással összekötő kerékpárút megépítése.
– Ez így van. Az év végére el kellett volna készülnie, de rajtunk kívül álló okok
miatt ez nem történt meg, ám májusban
már arról számolhatok be, hogy kész a
közel 6 km-es kerékpárút, és biztonságosabb körülmények között kerekezhetünk a két település között. Arról nem
is beszélve, hogy a kerékpárút a vasút-

állomásnál becsatlakozik a, Bajcsy-Zsi- tében, tervezzük a Bacsó Béla, az Aradi
linszky utcai kerékpárútba, ezáltal pedig és a Kölcsey utcák szilárd útburkolattal
a 47-es úttal párhuzamosan futó térségi történő ellátását.
kerékpárútba is.
– Elkezdődött a külterületi utak rendezése is. Ez folytatódik? Egyáltalán a tervek
– Mi a helyzet a védőnői szolgálat kölszerint haladtak tavaly?
tözésével. Elkészült a védőnők új helye az
– Amikor belevágtunk a külterületi
Egészségházban?
utak rendezésébe, sok gazda biztosított
– Igen, ám az engedélyeztetési eljáminket a támogatásáról. Az elvi támorás még folyamatban van. Várhatóan
gatás megmaradt, ám a tényleges munfebruárban költöznek át védőnőink a
kát tekintve úgy érzem, kicsit magunkra
Móra utcáról az Egészségházba, a közel
maradtunk. Közbeszólt kora tavasszal
55 millió forintos pályázati forrásból új
még télies időjárás is, mindezek ellenére
irodabútorokat és vizsgálati eszközöket
a betervezett 30 km-ből 22 km hosszan
is vásárolhattunk. Már csak egy kicsi tütudtunk nagyon rossz állapotú külterülerelemre van tehát szükség, néhány hét
ti utakat rendbe tenni. A terület nagy, 142
múlva már valóban egy szép, korszerű,
km-ről beszélünk, így ebben az évben
és azt gondolom, hogy méltóbb helyszíis lesz még ezen a téren bőven tennivanen várják a védőnők a kisgyermekeket.
lónk. A munkát segíti egy MTZ traktor és
Ez nagy öröm.
BHTR-2500-as gréder, a két gépet 10 mil– Tavaly néhány kilométer hosszan bel- lió forint pályázati forrásból vásároltuk.

területi utak újultak meg. Ebben az évben
mi várható e téren? Folytatódik az utak
rendezése, burkolása?
– Új útburkolatot kapott a Batthyány
utca út 47-es főút és Gremsperger utca
közötti szakasza 15 millió forint állami
és további 2,8 millió forint önkormányzati forrásból. Emellett Csorvás képviselő-testülete úgy döntött, hogy saját
erőből leaszfaltoztatja a Petőfi utca két
tizedét (a Hunyadi és a Gremsperger utcák között), a teljes Micsurin utcát, valamint a Micsurint a Bajcsyval összekötő
(Ótemető melletti) rövid útszakaszt is,
ezekre több mint 7 millió forint saját forrást fordítottunk. Az a célunk, hogy idén
is előrelépést tegyünk az utak tekinte-

– Milyen egyéb pályázat volt még 2018ban?
– A helyi identitást, kohéziót erősítendő pályázat tavaly indult el (voltak például orvosi szűrések), és még ebben az
évben is folytatódik. Ez öt település közös projektje. Önkormányzatunk csatlakozott az ASP központhoz, a pályázat célja az adminisztratív terhek csökkentése.
Az ehhez szükséges informatikai háttérhez biztosít fedezetet a pályázat keretében elnyert mintegy 7 millió forint. Meg
kell még említeni a kültéri sportparkot
is, ami a Bocskai utcai közparkban lesz.
Az alapja már megvan, az eszközök felállítása várat magára, de várhatóan február végéig ez is elkészül, így tavasszal
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már itt is sportolhatunk a szabadban. És
végül, de egyáltalán nem utolsó sorban,
a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 10
millió forintos pályázatának, valamint
2,6 millió forint értékű természetbeni
hozzájárulásnak köszönhetően sikerült
a Bajcsy-Zsilinszky utcai szlovák tájházat
felújítani. A pályázat szerint haladunk,
hátra van még a csatornázás, egy helyiség burkolása, ezt követően berendezhetjük. A közösségi térnél most csak a
mellékhelyiség kialakítása fért bele, de
terveink szerint nem állunk itt meg. A
nemzetiségi önkormányzat benyújtott
már egy újabb pályázatot, sikeres elbírálás esetén (döntés februárban) lesz fűtéskorszerűsítés, villanyvezetékelés.
– Térjünk rá a közfoglalkoztatásra. Milyennek értékeli?
– Eredményesnek. Mind a karbantartás, mind a mezőgazdasági részt tekintve. Az önkormányzat saját gazdálkodásban 20,15 hektáron kukoricát, kendert,
energiafüvet és seprűcirkot, valamint
uborkát, paprikát termelt, mégpedig 5
millió forint nyereséggel. E nyereségből
visszaforgathattunk bizonyos részt, és
1,5 millió forintért vásárolhattunk egy
lombszívó berendezést, hamarosan a
lakosság is láthatja majd, hogy micsoda
teljesítménnyel bír. Eredményesen dolgoztak a seprűkészítőink, szőnyegszövőink. Értéket állítottak elő a közfoglalkoztatottak, s ezt meg is mutattuk mind a
megyei, mind pedig az országos közfoglalkoztatási kiállításon. Tavaly egyébként
115 főre kaptunk engedélyt, átlagosan
80-90 fő dolgozott az év folyamán. Ebben az évben az előzetes egyeztetések
alapján 85 főre kapunk majd engedélyt,
ennyit embernek tudunk tehát a közfoglalkoztatás keretében munkát adni.

– Az egészségügyi szolgáltatások tekintetében is elégedett?
– Sajnos a szakorvosi rendeléseket tekintve visszaléptünk, megszűnt ugyanis
a bőrgyógyászati rendelés. Bármennyire
is igyekeztünk, be kell látni, hogy nem
tudunk olyan feltételeket kínálni, ami
vonzó a szakorvosoknak, így helyben ezt
a szolgáltatást nem tudjuk a lakosságnak
megadni. Az viszont nagyon jó, hogy háziorvosok, fogorvosok és házi gyermekorvos is praktizál a városban, országos
az orvoshiány, mi itt nem küzdünk ezzel.
Azt is elmondhatom, hogy a kéréseknek
eleget téve februárban ablakok kerülnek
az orvosi váró bejárati ajtaja mellé, így

az előtér világosabb lesz. Tavaly 41 gyermek született Csorváson, az önkormányzat valamennyiük esetében felajánlotta
a ROTA vírus elleni oltás támogatását, a
lehetőséggel 38 újszülött esetében éltek
a szülők.

– A szociális támogatásokat tekintve hogyan tudtak segíteni azoknak a
csorvásiaknak, akik nehezebb helyzetben vannak?
– Azt gondolom, hogy kormányzati támogatással minden lehetséges eszközzel
igyekeztünk segíteni, kezdve a lakhatási
támogatástól a felsőoktatásban tanuló
fiatalok segítésén át a polgármester által
méltányossági jogkörben adható támogatásokig. Ez utóbbi esetében a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
jogosult gyermeket nevelő családokat
támogattuk összesen 1 millió 620 ezer
forinttal, 48 családnak jelentett ez egy
kis könnyebbséget. A közfoglalkoztatási
programban résztvevők szintén kaptak
decemberben 15 ezer forintot, ez 80 főt
érintett. Karácsonykor ételosztást szerveztünk, 240 adag meleg ételt osztottunk ki a rászorulók között. Megemlíthetem még azt is, hogy az iskolai szünidők
alatt önkormányzatunk biztosította a fő
étkezést a hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekeknek. Február
15-éig minden érintett megkapja az egyszeri szociális célú tüzelőtámogatást is:
1347 mázsa szenet vásároltunk 4,276
millió értékben, az állami támogatáshoz
önkormányzatunk 855 ezer forint önerőt biztosított. A fiatalok letelepedését
segítendő 20 millió forint kamatmentes
lakáskölcsönt adtunk tavaly, ez azt jelenti, hogy 20 lakás került fiatalok tulajdonába, és kezdhették meg önálló életüket.
Az idei évben e célra 10 millió forintot
terveztünk, de ha lesz igény (és remélem
lesz), akkor emelünk a kereten.
– A 12 ezer forintos rezsicsökkentés mikor és hogyan jut el a fával, szénnel fűtők
részére?
– Legkésőbb az év végéig minden érintett megkapja azt a természetbeni szolgáltatást, amit kért, a fát, szenet, vagy
gázpalackot az önkormányzat szerzi
be, a kiszállításról az érintetteknek kell
majd gondoskodniuk. Csorvás esetében
223 háztartás érintett, összesen 2,676
millió forint értékben.
– Hogyan értékeli az évet a programok
tekintetében?

– Igyekeztünk minden korosztályt
megszólítani, Csorvás közösségét építeni, erősíteni. Ez a cél idén is. Már készülünk a különböző rendezvényekre,
és remélem, sokan elfogadják majd a
meghívásunkat és részt vesznek a programokon. Január 22-én a magyar kultúra napjának közös ünneplésére várunk
mindenkit, majd februárban köszöntjük
a 2018-ban házasságot kötött párokat,
és a múlt évben született gyermekeket.
Ezt tavaly indítottuk el és mindenképpen
folytatni szeretnénk.
Márciusban népzenei fesztiválnak ad
otthont Csorvás, április 30-án pedig a
fáklyás felvonulás után a Kárpátia zenekar lép színpadra, reméljük, olyan sokan
lesznek, mint tavaly a P.Mobil koncertjén.
Május első napján majális és RetrOlimpia
lesz, a hónap végén pedig a gyermekeket
ünnepeljük. Júniusban Szent Iván éjjelén
és nyitott múzeumok éjszakáján várjuk
a lakosságot, augusztusban pedig ismét
testvértelepüléseinkkel közösen ünnepeljük az államalapítást, a háromnapos
rendezvényen a sport és a gasztronómiai
is szerepet kap. Augusztus 20-a estéjét
az Apostol zenekar és tűzijáték zárja.
Szeptember már hagyományosan gazdanap, aminek része a fogathajtók versenye, este pedig Bikini koncert lesz. Az
év során jó szívvel köszöntjük majd pedagógusainkat, szociális dolgozóinkat,
rendezvényeinkre pedig mindenkit szeretettel várunk.
– Zárásként: elégedett a költségvetési
számok alakulásával? És formálódnak
már a büdzsé idei számai?
– Jól sikerült a 2018-as év költségvetésének prognosztizálása, az állami bevételeken kívül a helyiadóból származó bevételekből gazdálkodhatunk, itt a
novemberi adatok szerint 90% feletti a
teljesülés! Köszönjük tehát az adófizetőknek, a vállalkozóknak, a lakosságnak,
hogy helyi adójukkal hozzájárultak a település működését, fejlődését szolgáló
célok megvalósításához, hiszen nélkülük ez nem ment volna. Csorvás város
idei évi költségvetése kapcsán már több
egyeztetésen vagyunk túl képviselőtársaimmal, februárban tárgyaljuk a
költségvetéstervezetet.
Azt remélem, hogy a stabil működés
mellett jut erő, forrás önként vállalt feladataink elvégzésére is, a város javát
szolgálva.
Melich Krisztina
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Akinek a gyógyítás alkotás
A „Csorvásról indult” című sorozatunkban a város szülöttei közül mutatunk be olyanokat, akik szakmai
eredményeik, emberi portréjuk miatt
érdemesek a figyelemre.
Dr. Tóth-Molnár Edit szemész szakorvos tudományos titulusainak sora elsőre
egy elérhetetlen ember képét festhetik,
pedig egy közvetlen, sokat mosolygó,
pozitív szemléletű, kétgyermekes családanya és feleség van mögötte, aki erős
szálakkal kötődik városunkhoz.
2018 derekán lett a Szegedi Tudományegyetem Orvostudományi Kar Szemészeti Klinikájának intézetvezetője,
PhD, dr. habil, egyetemi docens. Több
csorvási is megfordult rendelőjében,
ugyanakkor külföldi szakmai konferenciák gyakori előadója, sikeres kutató.
Néhány hónapos korában került
Csorvásra, édesanyja pedagógusként
gyermekek generációit nevelte településünkön, édesapja állatorvos és lelkes
lokálpatrióta volt. Orosházán, a Táncsics
Gimnáziumban érettségizett 1986-ban,
a szegedi orvostudományi egyetemen
először bőrgyógyásznak készült. Ám
egy egyéves amerikai tanulmányúton
szerzett tapasztalat a szemészet irányába fordította érdeklődését. Ez lett az a
terület, ahol kibontakoztatta tehetségét.
A klinikai munka mellett, ami műtéteket,
mindennapos gyógyító munkát takar,
komoly alapkutatást végez a könnymi-

Változás az
elérhetőségben!

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot,
hogy a polgármesteri hivatal telefonos
elérhetőségei szolgáltató váltás miatt
megváltoztak. Ezután is a 66/258-001
és a 66/258-022 telefonszámokon érhető el a hivatal, de a mellékszámok megváltoztak, melyről a csorvas.hu honlap
„Polgármester, tisztségviselők” menüpontjában tájékozódhatnak (http://
csorvas.hu/index.php/polgarmestertisztsegviselok).
Fontos változás, hogy az Egyesített
Szociális Intézmény a továbbiakban
önálló telefonszámon lesz elérhető, azaz
a polgármesteri hivatal nem tudja kapcsolni az intézmény mellékeit, mert azok
megszüntek.
A Békéscsabai Járási Hivatal kihelyezett irodája a 66/795-166 -os telefonszámon hívható ezentúl.

rigy működés témájában. Megszállottan
vágott bele, amikor még senki nem hitt a
sikerben, és folytatta kutatását egy olyan
témában, ami ritkaság számba megy.
Úgy tűnik, beérett a sokéves munka gyümölcse. Évek óta külföldi konferenciák
előadója, és ez a munka rakta le azokat
a nemzetközi tudományos kutatási alapokat, amelyekre építeni lehet és kell is.
Napjainkban – immár főnökként – nagy
szeretettel és hittel biztatja fiatal kollégáit is hasonló erőfeszítésekre, kapcsolataival segíti őket külföldi tapasztalatszerzéshez akár kutatásban, műtéti

eljárásokban, vagy képalkotó diagnosztikában.
Munkájáról mesélve alkotásról beszél:
– Igen, a gyógyítás is alkotás. Amikor bejön egy ember, aki már több helyen megfordult, de nem tudtak neki segíteni, és
én tudok valamit tenni érte, amivel neki
jobb lesz az élete – az igenis alkotás – fogalmaz a szakorvos.
Makacsság, kitartás, gyermeki kíváncsiság, elhivatottság, megszállott munkaszeretet, rengeteg lemondás, csüggedés,
újrakezdés – ezek a fogalmak kerülnek
szóba, amikor pályájáról beszélgetünk.
– A titulusok, papírok, címek hajszolása nem jó irány – vallja. – Úgy gondolom,
valaki teszi a dolgát, amire hivatott, és ha
adódik olyan helyzet, amikor erre felfigyelnek, az csak ráadás. Igen, szerencse
is kell, hogy például a vezetői hatalmas
feladatra éppen akkor adódott alkalom,
amikor erre ideális korban vagyok. De
vallom, hogy mindig van döntési lehetőség, nem hagytam magam soha sodortatni. Előfordult, hogy mertem belevágni a
bizonytalanságba, ami aztán sokkal jobbat hozott, mint reméltem.
Két lánya közül a nagyobbik közel áll
a jogász diplomához, a kisebbik pedig
ahhoz, hogy érettségi után belevágjon
az orvosi pályába. Férje szintén orvos,
akivel együttesen dolgoztak azon, hogy
gyermekeiket a maguk útjára terelgessék, meghagyva nekik a döntés és tapasztalás szabadságát.
B. Imre Julianna
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Szakmájuk
mesterei

Csorvási szakemberek is átvehették
mesterlevelüket múlt év novemberében a megyeszékhelyen tartott ünnepi
mesteravatón. A Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mesterképzésén
részt vett, és a mestervizsgát sikerrel letette Pigniczki József szakács és Kovács
Zoltán autószerelő. Bemutatjuk a jelen
mestereit, szakmájuk kiválóságait.
Pigniczki József 1989 őszén, Szegeden
kezdte tanulni a szakmát, versenyeken is
sikerrel szerepelt diákként. Az akkor még
kötelező sorkatonai szolgálaton is a konyhában kötött ki, tiszti szakácsként bizonyította, hogy a hidegtálai kiválóak. Több
szegedi étteremben is dolgozott, majd
magánvállalkozó lett. Pizzériát nyitott
Mezőhegyesen, utána Szegeden is, azokat párhuzamosan menedzselte – egy idő
után már nem a pult mögött állva. A közös
gondok hozták össze párjával is, s így került Csorvásra. A helyi üzlet mára családi

Kovács Zoltán alig hatévesen szétszerelte a kerékpárját. Össze is tudta rakni. Évekkel később nem is volt
kérdés, hogy az autószerelő szakmát
választja. 1997-ben végzett a Kemény
Gábor Szakközépiskolában, majd alkalmazottként dolgozott, amit csak a
katonaság szakított meg. Foglalkozott
személyautók és tehergépjárművek javításával, néhány évig egyszerre volt
kamionsofőr és szerelő egy fuvarozással foglalkozó cégnél.
Jelenlegi munkahelye bőven tartogat
kihívásokat, hiszen az orosházi cégnél
versenyautók szerelése a feladat, a versenyekre is elkíséri a gépet, időnként
családja is vele tart, kisfia élvezi a versenyek világát.

vállalkozásként svédasztalos étteremmé
nőtte ki magát.
– A családias hangulat a mi családunkból fakad, ez jellemzi leginkább a vendéglátásunkat – hangsúlyozza Pigniczki
József. – Egyszerű trükkökkel, de nagy
tudatossággal dolgozunk, és valljuk, a hitelesség a legfontosabb. A legújabb ötleteket a családtagokon teszteljük, mindenki
elmondja a véleményét. Vallja a folyama-

Fotó: megyei kamara
– Versenyautót szerelni izgalmasabb,
hiszen mindent egyedileg kell megoldani, kitalálni. Kell a problémamegoldó
képesség és a kreativitás – sorolja Kovács Zoltán. – A versenyekre való felkészülés megterhelő, “ostrom előtti állapot”. Mégis, egy versenyautó sosincs
kész, hiszen minden pályára másként
kell beállítani, mindig új helyzetet kell
megoldani – mesél a munkájáról. Vallja,
egy jó autószerelőnek türelmesnek kell
lennie, nem csupán az ügyfelek miatt,
hanem azért is, hogy megtalálja a bajt
és arra a megoldást.
Emellett kell a rátermettség és a gyakorlat, időnként pedig nem árt a tudást
is felfrissíteni, ezért végezte el a mesterképzést.

Fotó: megyei kamara
tos fejlődés szükségességét, hiszen a változásokat, fogyasztói igényeket követni
kell. Igazi vállalkozói alkat, a vállalkozói
szellem a személyiségéből fakad. Mindig
előre tekint, a lehetőségeket kutatja. Így
vezetett az útja a mesterképzésig: tanulókat szeretnének oktatni, abban a reményben, hogy a majdani kollégákat is kinevelhetik ezzel.

Köszöni a Karitász

Mindennél sikeresebb volt a
tavalyi adventi adománygyűjtés
- köszönjük a karácsonyi felajánlásokat!
Tartós élelmiszerből 140 kg gyűlt
össze (cukor, liszt, rizs, száraz tészta,
édesség), melyből 16 nehéz sorsú család (összesen 54 fő) részesült, a felajánlásokat a karácsony előtti héten
meg is kapták. Az élelmiszer mellett
segíthettünk 10 mázsa tűzifával, egy
kályhával, valamint a felajánlásoknak
köszönhetően mesekönyvek, társasjátékok és plüss játékok kerülhettek
a karácsonyfák alá, sok gyermek örömére.
Szeretettel mondok köszönetet
Karitász csoporttársaim nevében
minden jó szándékú embertársamnak, hogy adományaival segítette a
nehéz körülmények között élő családok ünnepének szebbé tételét. Köszönetet mondunk a COOP, a CBA, a
Goods Market, és a Csorvási Kenyérgyár dolgozóinak.
Hálásan köszönjük mindenkinek,
hogy segítették és a jövőben is segítik
a rászoruló embertársainkért végzett
karitász munkánkat.
Farkas Katalin csoportvezető
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Citeraszóval búcsúztak az óévtől

Karácsonyi koncert Csorváson

A sok éves hagyomány folytatásaként 2018. december
18-án volt Juhász Kálmán citeraoktató tanítványainak
karácsonyi koncertje a Csorvási Művelődési Házban. A
résztvevők – mindazok, akiket Juhász Kálmán tanít a citerajáték, és a népdalok szeretetére – Romániából, és a
megye több településéről érkeztek a koncertre.
A résztvevő csoportok: Csorvási Nefelejcs Népdalkör,
Pécskai kezdő citeraracsoport, Pécskai Kismaros citerazenekar, Pécskai Maros citerazenekar, Kisiratosi Napraforgó gyermek citerazenekar, Kisiratosi Kikelet ifjúsági citerazenekar,
Kisiratosi Rónasági citerazenekar, Nagyszénási Kurticsi citerazenekar, Pusztaföldvári Földvár citerazenekar, Szabadkígyósi
Kígyós citerazenekar.
Minden csoport bemutathatta azt a népdalcsokrot, melyet
2018-ban a legjobban szeretett, majd közösen eljátszottuk azt
a karácsonyi összeállítást, melyet erre az alkalomra tanult meg
minden csoport. A karácsonyi dalok összeállítását főpróbaként,
ami maga az előadás volt, most játszottuk el közösen először.
Hogy sikeresen, azt mi sem bizonyítja jobban, mint a Facebook
oldalon a 12 500-as nézőszám, amire nagyon büszkék vagyunk! Karácsonyi verssel vezettük be az ünnepi hangulatot. A
nagyszénási Nyemcsok Jánosné szavalt verset, méltón a rendezvény hangulatához, majd 68 citerás és 20 énekes adta elő a
karácsonyi dalokat. Már hagyomány, hogy a résztvevő csoportok minden tagja a szeretet asztalra tesz egy kis süteményt, üdítőt, és a karácsony hangulatához illő díszeket, étkeket. A műsor
után jóízűen elfogyasztották a csoportok, és közben beszélgettek az eltelt év eseményeiről. Az előadáson megjelent vendégek
is részesültek a terített asztal tartalmából
– Ez az én nagy népzenész családom – mondta Juhász Kálmán, és mint egy nagy családi ünnepen szeretetben töltötték
az est további részét, zenélésben, éneklésben gazdag, boldog
új évet kívánva egymásnak.

Fejérvári induló nélkül
nem lehet hazamenni

Minden évben karácsonyi koncertshow-val zárja az
esztendőt Csorvás Város Fúvószenekara és Majorette
csoportja - a 2018-as ünnepi est különlegességét az
adta, hogy ez volt a 25. alkalom, amikor vidám év végi
zenei utazásra hívta közönségét az együttes.
December 26-án a művelődési házban az ünnephez illő,
szépséges díszlet adta a karácsonyi koncertshow keretét
(Kovácsné Gabikának és párjának köszönhetően), amit a zenészek és táncosok (felkészítő Szalai Erzsébet művészeti vezető) produkciója töltött meg tartalommal, méltó zárásaként
az évnek.
- Erre a koncertre egész évben készülünk, kiválasztjuk
azokat a számokat, amik már igazán jól sikerülnek, és azokat
adjuk elő. Az elmúlt évben teljes repetoárváltáson mentünk
keresztül, a legújabb számokkal szórakoztatjuk a közönséget. Húsz számmal készültünk, a vastaps minden fáradtságot
megért, ráadásra ezúttal is szükség volt, a Fejérvári indulóval
zártuk a koncertet. A rendezvényen Arany Szilárd emlékplakettet vehetett át 15 éves zenekari tagsága elismeréseként tudtuk meg Debreczeni Istvántól. A karmesternek egyébként
az év végén még egy megtisztelő felkérésnek is eleget kellett
tennie: az orosházi fúvósok szilveszteri koncertjén dirigált
egy zeneszám erejéig. A jövőben minden évben egy zeneszámot egy meghívott karmester vezényel le az Orosházi Fúvószenekar évzáró koncertjén - elsőként Debreczeni Istváné
volt a megtiszteltetés.
A csorvási csapat túl sok időt nem szánt a pihenésre, január 5-én már megkezdődtek a próbák, sok felkérésnek kell
eleget tenniük az idei évben is határon innen és túl, mindemellett pedig már tanulják az új számokat, melyekkel karácsonykor megajándékozzák a közönséget.
Hálás köszönet a támogatóknak.

Az iskoláért

A csorvási diákokért tavaly novemberben szép összefogásnak lehettünk tanúi, jól sikerült a jótékonysági bál! Mindez köszönhető a sok támogatónak is, akiket alább teszünk közzé – köszönetképpen.
1.a osztály, 2. a osztály, Agrotec Kft, AnitaBak Bt-Lengyel Zsolt, Araczki Tibor, Dr Bárány Magdolna, Baráth Ágnes, Békési
Ferencné, Benkő Tüzép, Benyovszki Gergő, Béres Zoltán, Biokert, Biokultúra Egyesület, Bócsik Emília, Bogdány József cipész,
Bottó Cukrászda, Coop, Cs+T Bringa Kft, Csillagház, Csorvás Város Fúvószenekar és Majorette csoportja, Csorvási Pékség,
Csorvás Város Önkormányzata, Csorvási Gazdák Szövetkezet, Csorvási Non-Profit Kft, Csorvási Sportklub, Csorvásiak Baráti
Társasága, Darida Péter, Daridáné Botyánszki Ilona, Dr Pappné Darida Andrea, Dr Zabos Ágnes, Egyesített Szociális Intézmény,
Építőmester Bt, EZ+AZ üzlet, Fábián Judit, Faragó család, Faragó Méhészet, Faragó Pálné és családja, Flört Divat, Gádoros és
Vidéke Takarékszövetkezet, Gazdabolt, Gelegonya Farm, GM Tánciskola, Goods Market, Gunczer Ilona, Gyányi Andrea,
Habe-Food Kft, Hajni Virágbolt, Háztartási Bolt, Hérics Gyógyszertár, Horgászegyesület, Horváth Sándorné, Hunapfel Kft,
Hunnia Daunnen Kft, Hunyadvári Árpád, Húsbolt/Kossuth utcai, Ibolya Virágbolt, ifj Keliger László, Ifj Kraszkó Ferenc és
családja, Kanyar Lottózó, Kaszainé Benyovszki Anita, Kecskeméti Erika, Kék Nefelejcs Cukrászda, Keliger Lászlóné, Kerekes
Andrea, Keresztesné Szigeti Anita, Kertai Emőke, Kínai üzlet/új, Klára Kerámia, Kósa Klára, Kovács Evelin, Kovács Irén, Kovács
Mária, Könyves Jánosné, Kövi Méz, László András, Lengyel Zsolt, Liget Büfé, Likerecz Gizella, Maczák Tiborné, Mansáné Makra
Mária, Mechanitec Kft, Melich Pál, Mercsák Nikolett, Molnár Györgyné, Mórahalom Fürdő, Mozgáskorlátozottak Egyesülete,
Nagyszénás Fürdő, Nyíregyháza Állatkert, Óvoda, Piactéri Abc, Piros Anita, Pizzaház, Plinius-Duo Kft, Rózsa Pizzéria, Rusz
kocsma, Sipiczki Valéria, Szalkainé Szatmári Mariann, Szarvasi arborétum, , Szeged Vadaspark, Szegedi Szabadtéri Játékok, Szél
Judit, Szekeres Zsuzsanna, Sztvorecz Zoltán és családja, Tanács Enikő, Tisza Plusz Ortopédtechnika, Tóth Mariann, Trnkócziné
Kukucska Zsuzsa, Vadásztársaság, Vasúti Kisbolt, Vereskáné Salla Valéria, Vicziánné Vincze Mónika, Vig Tamara, Viola Patika,
Vivien Vendégház/Zsuzsa Attila és neje, Zavada Jánosné, Zsigáné Barakonyi Beáta, Zsótér Gabriella, Szülők, Gyermekek és
Pedagógusok. Az idei iskolai jótékonysági bál időpontját már ki is tűzték a szervezők: találkozunk november 16-án!
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Aktívan az idei évben is

A Csorvásiak Baráti Társasága idei évi
munkaprogramja
1., A hagyományos koszorúzási és
egyéb városi ünnepségeken, rendezvényeken részt veszünk, és azokra mozgósítunk. Felelős: Kelemen Mihály elnök
2., Január 18-án megrendezzük a
Civil Kerekasztalt. Értékeljük eddig
végzett tevékenységünket. A 2018. december 9-i hagyományőrző Adventi
Hangverseny pénzügyi fedezetén túl a
technikai háttért kiépítését is biztosítjuk.
Felelős: Kelemen Mihály elnök, Baráth
Lajos polgármester
3., Az országos és a regionális programokhoz is csatlakozva helyi sajátosságokhoz illeszkedő rendezvényeken
segítjük a fiatalok környezetvédelmi
nevelését, sport- és kulturális életük fejlesztését, színesebbé tételét. Csorvás természeti értékeinek védelmén keresztül
is segítjük a fenntartható fejlődés és az
egészséges életmód fontosságának, ös�szefüggésének és szükségszerűségének
ifjúságunk számára történő elfogadását,
ezen értékek szerinti szemléletük erősí-

tését. Meghirdetjük a Kis-Antal István díj
pályázati feltételeit.
4.,Folytatjuk a „Téli Esték„ sorozatot,
ennek keretében ötvözzük szervező,
mozgósító tevékenységünket más civil
szervezetekkel és az önkormányzat bizottságaival. Külön figyelmet szentelünk
az egészségnevelési, a hagyományőrzési
és az egészséges életet segítő előadások
szervezésére.
5., A kiemelt városi rendezvények lebonyolításában aktívan részt veszünk,
mozgósítunk.
6., Szélesítjük kapcsolatainkat a határon túli testvértelepülésekkel, azok
önszerveződő egyesületeivel. Részt veszünk testvértelepüléseink rendezvényein. Segítséget nyújtunk a testvértelepülések képviselőinek vendéglátásában
településünkön, barátaink kötetlenebb
együttműködése érdekében.
7., Keressük, kutatjuk a pályázatokon
való részvétel lehetőségét. Az ehhez szükséges pénzügyi fedezetet megteremtjük.

Hétköznapok hősei

Tisztelettel és szeretettel köszöntjük 2018-ban
kitüntetett véradóinkat.
80x Darida Ferenc
70x Bencsik József
50x Ambrus Géza István, Béres László István,
Gálik János Károly
40x Samuné Lipták Ágnes
30x Filyó Mihály, Huszárné Pleskó Andrea, Molnár Zoltán
Attila, Pogonyi Ferenc, Szelesné Krámli Szabina
25x Horváth Klára, Valaczkai Erzsébet
20x Baranyi Mihály, Kocsisné Tóth Anikó, Murvai Ferenc
András, Némethné Izsák Edit, Pető János,
Rohoska Tibor, Sándor-Séllei Evelin
10x Baráth Zoltán, Baukó Beáta, Benyovszki Anita,
Bottó-Vermes Gábor, Béresné Rédai Krisztina,
Kukláné Mihalik Éva, Oláh Péter, Pelesz Ibolya,
Samu Ferencné

Kérjük, hogy aki még nem kapta meg az ajándékát, alkalomadtán fáradjon be a Védőnői Szolgálathoz, vagy
küldje be hozzátartozóját, hogy átadhassuk
elismerésünk szerény kifejezését.)
Valamennyi aktív véradónknak kívánunk jó egészséget,
elégedettségben, szeretetben eltöltött, szerencsés, boldog
új esztendőt! Találkozzunk 2019-ben is!
A véradások tervezett időpontjai:
február 22., június 7., szeptember 13., december 13.

8., Anyagi lehetőségeinknek megfelelően támogatjuk a könyvtárat, valamint a
kiemelkedő teljesítményt nyújtó iskolai
tanulók és sportolók jutalmazását.
9., Folytatjuk a tagszervezést, bevonjuk
a munkába a fiatalokat, a nyugdíjasokat,
a város minden rétegét. Új módszerekkel, az internet segítségével felkutatjuk
az elszármazott csorvásiakat.
10., Kirándulást és színházlátogatást
szervezünk tagjaink részére az igények
felmérése függvényében.
11., Támogatjuk a „Virágosabb
Csorvás” ötletének megvalósulását a településünk arculati elvárásainak figyelembe vételével.
A munkaprogram végrehajtása során
az Elnökség az alapszabályban foglaltakat szem előtt tartva jár el, tevékenységét
a már korábban rögzített munkamegosztásban végzi. Kérjük a társaság tagjait, a
szimpatizánsokat és a lakosságot, hogy
családtagjaikkal együtt minél nagyobb
számban látogassák rendezvényeinket,
ötleteikkel, javaslataikkal támogassák
egyesületünket.
Csorvásiak Baráti Társasága Elnöksége

Ismét Családi kör!

A családokat szólítja meg egy rendezvény február
9-én, amelyet az önkormányzat és a művelődési ház
szervez.
A házasság hete országos programjaihoz csatlakozva köszöntik a 2018-ban született kisbabákat és szüleiket, valamint a tavalyi évben házasságot kötött párokat. A művelődési házban játszóház, kakaóbár is lesz, és egy családi előadást
is láthatnak az érdeklődők, A rendíthetetlen ólomkatona
című mesét zenés, táncos produkció formájában adja elő a
VSG Táncszínház.
A rendezvény mindenki számára ingyenesen megtekinthető, részleteket a későbbiekben tesszük közzé.
Lehet pályázni! A művelődési ház az említett mesét előzetesen levetíti a gyerekeknek, továbbá díjazásos pályázatot
hirdet a történet illusztrációjára. Pályázhatnak egyéniben és
osztály-, vagy csoportszinten is a gyerekek. A megvalósítás
technikája szabadon választott, beadhatók a meséhez kapcsolódó tárgyak is, szabadon választott anyagok felhasználásával. Az előadás napján kiállítást szerveznek belőlük.
Jelentkezni lehet Neller Tibornénál.

Az óvoda telefonszámai megváltoztak:
a Bocskai utcában a 06 66/200-497 (vezetői iroda), 06
66/200-498 (titkárság) telefonszámokon, míg az István
király utcában a 06 66/460-392 telefonszámon érhető el
az intézmény.
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Kitelepítettként Csorváson

Osztályidegenként egy idegen falu- a nehéz időkben is talált jóakaróra,
ban - nehéz éveket töltött Csorváson mégpedig tanítója, Kőhalmi Jánosné
Marika néni személyében, akivel anDencz Zsuzsa az 1950-es években.
nak haláláig levelezett. Idővel barátnőBűnös volt az akkor 9 éves kislány, je is lett, Erzsike.
A Dencz család 1954-ig élt közsémert édesapja, Dencz Ákos (1876günkben.
Dencz Zsuzsa azóta nem járt
1963) a Postatakarék-pénztár vezérigazgató helyettese, 1927-től 1935-ig itt, de 64 év után újra Csorvásra érkeországgyűlési képviselő, és nyolc tele- zett (az itt töltött évekről részletesen
pülés díszpolgára volt. E „bűnök” miatt beszámol az Embernek lenni mindég,
a családot vagonokba pakolták (nem minden körülmények között - Édesapám
törődve azzal, hogy Zsuzsa lázas beteg, emlékére c. kötetben, Tamási örökség
mumpszos) és Csorvásra hozták, Dencz VI./2014).
Ákossal aláíratták, hogy önként jöttek
Találkozott egykori barátnőjével, elCsorvásra. A vonat 1951. június 15-e
reggelén gördült be a községi vasútál- ment a vasútállomásra, a templomba,
lomásra, s a család három évig maradt megnézte a lóré vasút megmaradt részét - felidézte a múltat. Kiderült, édesCsorváson.
A romos Gombkötő tanya lett az ott- apja visszakapta díszpolgári címeit,
honuk, később a Kis-majori kastélyba Tamásiban (ahol az ellenforradalom
kaptak szállást. Dencz Zsuzsa az Arany vezetője volt 1919-ben) utcát neveztek ahol jelenleg is él, s a hogy sok mindent,
János úti iskola tanulója lett, osztály- el róla, a Yad Vashem Intézettől pedig úgy a csorvási éveket sem felejti.
idegenként sok megaláztatás érte, az megkapta a „Világ Igaza” kitüntetést
(Forrás és fotó: Csorvás Város
iskola anyakönyveiben ma is látható a zsidómentő tevékenységéért, feleséHelytörténeti Gyűjteménye,
bejegyzés, hogy megkülönböztették a gével Dencz Ákosnéval együtt. Dencz
Kasuba István)
többi gyerektől. Szerencsére ezekben Zsuzsa élete Hollandiában folytatódott,

MEGHÍVÓ

Csorvás Város Önkormányzata, a Csorvási Szolgáltató Nonprofit Kft.
meghívja Önt és kedves családját
a Magyar kultúra napja alkalmából megrendezésre kerülő kiállításra,
valamint az azt követő „Magyarnak lenni” című zenés-verses gálaestre
Sztárvendég: Kautzky Armand Jászai Mari–díjas színművész
Udvarhelyi Boglárka énekművész
Program:
15.00 Békés megye élő népművészete - kiállítás megnyitó (galéria)
Megnyitja: Pál Miklósné, a Békés Megyei Népművészeti Egyesület elnöke
Közreműködik a Nefelejcs népdalkör Juhász Kálmán vezetésével
15.30 Népi kismesterségek bemutatása (aula)
Csorvási kézművesek munkáinak bemutatója (színházterem)
17.00 „Magyarnak lenni” című zenés-verses est
Kautzky Armand Jászai Mari –díjas színművész és
Udvarhelyi Boglárka énekművész közreműködésével.

A belépés díjtalan!
Mindenkit szeretettel várunk január 22-én
a művelődési házban!

Tisztelt horgászok!
A Csorvási Horgász Egyesület 2019.
február 9-én, szombaton 15 órától
tartja rendes évi közgyűlését tagjai
részére.
Helyszín: Csorvási Gazdák Zrt.
ebédlője.
CSHE vezetősége

Anyakönyvi hírek

Megérkeztek
Leszkó Marcell és Kiss Alexandra
fia - Botond
Muszka Róbert és Gajdács Anita
leánya - Alexandra
Majda László és Varga Debóra
leánya - Mira
Lukács Richárd és Balogh Éva
fia - Rikárdó Rómeó
Gulácsi László és Gubény Julianna
fia - Levente Endre
Horváth László és Szluka Bernadett
fia - Noel
Eltávozott közülünk
Kelemen Mihály (84 év)
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