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Tájékoztatjuk a rendszeres közüzemi támogatásokban, így például a lak-
hatási és szemétszállítási támogatásban részesülőket, hogy az egy év idő-
tartamra megállapított ellátásokat – a lejáratukat követő hónaptól – újra 
igényelhetik a polgármesteri hivatal 6. számú, Hatósági Irodájában.

A támogatások ismételt megállapítására a jogosultsági feltételek fenn-
állása esetén van lehetőség, az irodában tájékoztatással és formanyomtat-
ványokkal segítik a kérelmek benyújtását.

Polgármesteri Hivatal

Véradó ünnepségen köszöntötte a 
hatvan és annál több véradást elért 
donorokat a Magyar Vöröskereszt 
Orosházi Területi Alapszervezete 
december 9-én - a rendezvényen 
65-en vettek részt, Csorvást öten 
képviselték.

A rendezvényen a betegek nevében 
Greksza Lászlóné, az Orosházi Kórház 
ápolási igazgatója mondott köszöne-
tet, kiemelve, az önkéntesek vérét fel-
használva a kórház sokaknak segíthet, 
életeket menthet. A Vöröskereszt me-
gyei szervezetének igazgatója, Tóth 
Zoltánné tájékoztatása szerint 2017-
ben megyei szinten közel 400 véradót 
ismertek el oklevéllel, azokat, akik 
legalább már tíz alkalommal adtak 
vért. Noha Békés egy elöregedő megye, 
folyamatos munkával mégis sikerül el-
érni a véradókat, így elmondható, nem 
csökkent a véradó kedv az orosházi 
kistérségben. 

A kitüntetett csorvási véradók
névsora: 

10x véradók: Araczki Gergő, Csjáki 
Ilona, Duna Bernadett, Gáll László, 
Juhász Erika, Kővágó László, Maczák 
Tiborné, Majdán László, Ács Mihály, 
Kecskeméti Anita 

20x véradók: Horváth Géza, Mercsák 
Ottó, Rohoska Tibor

25x véradó: Bárándi Márta
30x véradók: Borbély Mária, Bánszki 

György, Béres József, Farkas Tibor 
István, Hudák Balázs, Kiss Attila, 
Mesziár István, Varga Sándor

40x véradók: Andó Mihály, Seres 
Gábor, Varga Koritár Márta, Vozár 
Zoltán

50x véradók: Laurinyecz György, 
Borbély István, Szabó Péter, Szalai 
Tiborné, Keresztes Csaba

A csendes hősök – sok csorvásira lehetünk büszkék

60x véradók: Asztalos Zoltán, Benyó 
István, Deák Attila, Greksza László, 
Hajas Klára, Neller Erika, Szigeti 
Lászlóné, ifj. Totorán Béla

70x véradó: Ágoston Béla
75x véradó: Domokos Ferencné
80x véradó: Kovács R. György
90x véradó: Lovas János

A hatvan alkalommal vagy annál 
többször vért adókat tehát ünnepség 
keretében ismerték el Orosházán, a 

többi kitüntetett az év utolsó véradá-
sán vehette át emléklapját és ajándé-
kát, Csorváson. Aki ezt még nem tette 
meg, átveheti elismerését a Védőnői 
Szolgálatnál, vagy a következő vér-
adáson - tudtuk meg Kecskeméti Erika 
védőnőtől. 2017-ben egyébként 270-en 
jelentek meg az évi 4 véradáson.

Véradások időpontjai 2018-ban: 
február 23., június 8., szeptember 7., 
december 14.

Csorvási véradók az orosházi ünnepségen, Benyó István, Domokos Ferencné, 
Kovács R. György, Neller Erika, Greksza László                 (Fotó: Kecskeméti Erika)

KÖZÉLETI  LAP

Csorvási Híradó
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Az egyik legfontosabb hír, hogy a Te-
rület- és Településfejlesztési Operatív 
Program (TOP) keretében több mint 200 
millió forintot fordíthat fejlesztésre a vá-
ros, további fél milliárd forintból pedig 
megépül a Csorvást Gerendással összekö-
tő kerékpárút.

– A pályázatok egyike a védőnői szolgá-
latot érinti, erről mit tudhatunk?

– Régi igény a védőnői hálózat infrast-
rukturális fejlesztése, erre 2018-ban lehe-
tőségünk lesz. A Móra utcai, korszerűtlen 
környezetből beköltözhetnek az Egészség-
házba a védőnők. A bruttó 54 millió 800 
ezer forintos fejlesztés keretében beépítik 
az épület tetőterét, helyet adva az irattár-
nak, irodának és egy klubhelyiségnek, 
míg a földszinten egy korszerű vizsgáló 
lesz. Január 16-án választjuk ki a legjobb 
ajánlatot adó vállalkozót, a projektnek ez 
év végéig be kell fejeződnie – részletezte 
a városvezető, hozzátéve, a védőnők ma-
ximálisan ellátják feladataikat, vállalva a 
véradás, Zatykóné Kecskeméti Erika ré-
vén pedig az Egészségnap szervezését is. – 
2017-ben 41 kisbaba született Csorváson, 
az év utolsó napjaiban még gyorsan 3 fő-
vel javult a statisztika azokkal, akiket ja-
nuárra vártunk. A halálozások száma 75. 
Látható tehát, hogy a népesség fogy, rá-
adásul öregedik a település, jelenleg 1011 
fő a 65 év felettiek száma. A statisztikai 
adatok szerint egyébként a teljes népes-
séghez viszonyítva Békés megyében él 
az legtöbb időskorú, a lakosság 21%-a 65 
éves vagy annál idősebb. Ezért is fontos, 
hogy Csorváson mindhárom háziorvosi, a 
két fogorvosi és a gyermekorvosi körzet is 
betöltött. Önmagában már ez siker, hiszen 
december 1-jei adatok szerint országosan 

550 háziorvosi és fogorvosi 
rendelőből hiányzik orvos. 
Szerencsések vagyunk, hogy 
minket jelenleg ez nem érint, 
mert később könnyen szem-
besülünk a problémával. 

– Ez a jövő problémája 
lehet. De mi a jelen felada-
ta a lakosok egészsége ér-
dekében?

– Képviselőtársaimmal 
nem tettünk le arról a szán-
dékról, hogy szakrendelé-

sekkel segítsük a csorvásiak ellátását. 
Ennek lehetőségeit és anyagi forrásait 
folyamatosan keressük, a cél az, hogy (a 
bőrgyógyászati rendelés és a fizioterápia 
mellett) további szakellátások is elérhe-
tők legyenek a településen. Jó szándék és 
akarat van, hogy pénzügyi fedezet lesz-e, 
arra felelősséggel csak a település 2018-
as költségvetésének elfogadásakor vála-
szolhatok. 

2014-ben indult el a méhnyakrák elleni 
védőoltás programja. Az akkori csorvási 
hetedikes lányok is (akiknek szülei kérték) 
megkapták a vakcinát. Az önkormányzat 
pedig úgy döntött, segítő kezet nyújt az 
akkori nyolcadikosoknak is: finanszíroz-
tuk az egyébként több tízezer forintos 
HPV-vakcinát, azoknak, akik kérték. Azóta 
felmenő rendszerben minden évben kér-
hető a hetedikes lányok részére a vakcina, 
2014 óta egyébként több mint 100 ezer 
12 éves lány kapta meg az oltóanyagot, 
mellyel elkerülheti ezt a szörnyű kórt. De 
a legkisebbekre is figyelünk, és minden 
lehetséges módon őrködünk egészségük 
felett. Így a 2018-ban született gyerme-
kek esetében átvállalja az önkormányzat 
a rotavírus elleni vakcina költségeit. E cél-
ra 3,5 millió forint a betervezett összeg, a 
szervezésben védőnőink segítenek. Meg 
kell még említenem az orvosi ügyeletet, 
melyet az Orosházi Többcélú Kistérségi 
Társulás – melynek Csorvás tagja – finan-
szíroz, részben állami forrásból, s mivel ez 
nem elég, az önkormányzatok hozzájáru-
lásából. Lakosságarányosan Csorvás 2,6 
millió forintot fordít az ügyelet működte-
tésére, és úgy hiszem, az ellátással általá-
ban véve elégedettek lehetünk. 

Gyermekektől az idősekig
–  Két meghatározó intézménye van a 

városnak, az óvoda és az idősek otthona. 
Milyet évet zártak, és milyen feladat vár rá-
juk ebben az évben? Kezdjük az óvodával. 

– A Csorvási Óvoda és Bölcsőde 124 
gyermekkel kezdte az idei nevelési évet 
és igen mozgalmasan zárta. A Vicziánné 
Vincze Mónika vezette intézmény új já-
tékokkal, bútorokkal gazdagodott az év 
végére (erről bővebben a 5. oldalon – A 
szerk.), ebben az évben pedig bruttó 155 
millió 400 ezer forintból a városháza épü-
lete mellett a két óvodai épület energeti-
kai korszerűsítése valósul meg, megújuló 
energiaforrás felhasználásával. Az ol-
csóbb működtetést lehetővé tevő munká-
latok hamarosan indulnak. Emellett közel 
30 millió forintot fordíthat a 6 óvodai és 2 
bölcsődei csoporttal működő intézmény 
eszközbeszerzésre, és felújításra. E pá-
lyázat támogatási szerződését januárban 
írjuk alá. Úgy gondolom, hogy óvodánk a 
21. század követelményeinek maximáli-
san megfelel, saját és pályázati források 
révén pedig biztosítani tudjuk, hogy szép, 
megújult környezetben tölthessék hét-
köznapjaikat gyermekeink.

– Energetikai korszerűsítésre az Egyesí-
tett Szociális Intézmény (ESZI) is készülhet.

– Így van. Látható, hogy Maczák Istvánné 
irányítása alatt az ESZI az elmúlt időszak-
ban jelentős fejlődésen ment keresztül, 
az épületben gyakorlatilag folyamatos 
a felújítás, és ez idén is folytatódik. 135 
millió forintos pályázati forrásból valósul 
meg az épület energetikai korszerűsíté-
se 2018 végére. Az idei év nagy feladata 
a nappali ellátás érdemben történő be-
indítása időseink javát szolgálva. Ennek 
érdekében (szociális keret terhére) vásá-
rolt az önkormányzat egy Reanult Trafic 8 
személyes kisbuszt, amit az intézménnyel 
közösen használunk majd, többek között 
arra a célra, hogy a nappali ellátás iránt 
érdeklődő, ám az otthonukból valami ok-
nál fogva nehezebben mozduló időseket 
reggel az autó behozza az intézménybe, 
majd a társaságban eltöltött délelőtt után 
haza is viszi. A nappali ellátás államilag 
finanszírozott, kötelezően ellátandó fel-
adat, de eddig kevés jelentkező volt, ezen 
változtatnánk most. 

– Lesz még feladat egyéb pályázati for-
rás elköltése is?

– Szerencsére igen. Hamarosan kerék-
párúton tekerhetünk Gerendás és Csorvás 
között, ez a két település közös pályázata. 
Valamennyi pályázatnál egyébként hatha-
tós segítségünkre volt országgyűlési kép-
viselőnk, Vantara Gyula, valamint a Békés 

A tavalyi esztendő értékelése, s az idei feladatainak összegzése

Baráth Lajos: A megvalósítás éve lesz 2018
A tervezés és előkészületek éveként jellemezte 2017-et Csorvás polgár-

mestere, az új esztendő pedig e tervek valóra váltását hozza. Pályáza-
tokról, egészségügyről, közutakról és az idei évi feladatokról kérdeztük 
Baráth Lajos polgármestert.
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megyei közgyűlés elnöke, Zalai Mihály, 
amiért köszönettel tartozunk. A Szlovák 
Nemzetiségi Önkormányzat 10 millió fo-
rintos állami forrásból (Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma) megvásárolhatja 
és felújíthatja a Bajcsy-Zsilinszky utcai 
szlovák tájházat és mellette a Fabisz-féle 
boltot, ez utóbbiból közösségi tér lesz, a 
tervek szerint szeptember végére. A szlo-
vák önkormányzat vállalásainak megfele-
lően vitte végig 2017-et, rendezvényekkel 
gazdagítva a város életét, és ugyanezt 
mondhatom a Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzatról is.

– Tavaly január óta az iskola működteté-
se, fenntartása már az állam feladata. Azt 
jelenti ez, hogy az önkormányzatnak nincs 
beleszólása 261 diák mindennapjaiba?

– A működtetés és fenntartás ügyeit a 
Békéscsabai Tankerületi Központ irányítja, 
Maczák Mária gondos igazgatása mellett, 
ám az önkormányzat mindig is szívügy-
ének tekintette a csorvási gyermekek okta-
tását, s ez a jövőben sem változik. Amikor 
feladatunk van, lépünk. Hogy egy példát 
említsek: egy évvel ezelőtt a Petőfi utcai 
iskolában gondok voltak a fűtéssel, nem 
tudták fűteni a tantermeket, a gyerekek át-
menetileg a Hérics szállóba jártak órákra. 
Önkormányzatunk közel 1 millió forintot 
fordított a fűtés korszerűsítésére, hogy ez 
még egyszer ne fordulhasson elő. Időszerű 
a nyílászárók cseréje, a fönti termekben 
pedig a magas belmagasság a fűtés rovásá-
ra megy, ezeket a feladatokat is megoldjuk, 
saját forrásból, mert a gyermekeink érde-
két szolgálják – szögezte le a város vezető-
je. (Az iskola 110 éves fennállásának ünnep-
lésére készül, olvasóinkra is számítva, erről 
bővebben a 4. oldalon – A szerk.)

– Ha már oktatás. Mennyi diákot támogat 
most a város a Bursa Hungarica révén?

– Kilencen pályáztak, de két pályázat 
érvénytelen volt, így elmondhatom: 7 fel-
sőoktatási intézményben tanuló csorvási 
diák tanulmányi költségeihez járulhatunk 
hozzá a legjobb szívvel. Valamennyien 
havi 10 ezer forintot kapnak 10 hónap 
időtartamra.

Pezsdüljön a város
– 2017-ben emlékévet hirdettek az emlé-

kezés és közösségépítés mottóval. Hogyan 
értékeli?

– Igen, összegyűjtöttünk több évfordu-
lót, amelyek kapcsán ünnepelhetünk. Úgy 
vélem, az emlékév keretében tartott ren-
dezvényeink felpezsdítették a város éle-
tét. A kezdeményezés sikerét az mutatja, 
hogy érdeklődés kísérte. Hagyományte-
remtő szándékkal pedagógusnapon, majd 
a szociális munka napján a területen dol-

gozókat köszöntöttük, nagy örömünkre 
majdnem minden meghívott elfogadta a 
meghívást. Újdonság volt a csorvási pogá-
csa köré közösségi eseményt szervezni, és 
jövőre tervezzük a folytatást. Még a tavasz 
végéig több nagy rendezvénnyel várjuk a 
csorvásiakat. Nagy örömömre, sikere volt a 
tavalyi majálison debütáló, közmunkásaink 
által készített gyermekjátékoknak, melye-
ket aztán megmutattunk a megyeszékhe-
lyen és a fővárosban, a fogadtatás hasonló 
volt, a gyerekek lelkesen birtokba vették. E 
vonalat folytatva készült el a Betlehem, és a 
főtéren felállított szán, ahol sorra készültek 
ünnepi fotók a családi albumba.

– A közösségépítésben a testvértelepülé-
seknek lehet helye?

– Feltétlenül. Fontos feladatunk vala-
mennyi testvételepülésünkkel (Diószeg, 
Uzon, Zenta/Felsőhegy) szorosabbá fonni 
a már meglévő köteléket. Nagy örömömre 
az államalapítás ünnepén közösen ünne-
peltünk, és idén is törekszünk arra, hogy 
mind többször találkozzunk, élő legyen a 
kapcsolat, hiszen segíthetjük egymást ta-
pasztalatokkal, tanácsokkal, jó szóval. 

– A közfoglalkoztatási program 2018-
ban folytatódik Csorváson? Ha igen, mely 
területeken dolgoznak közmunkások?

– A közfoglalkoztatás révén az önkor-
mányzat Csorvás egyik legnagyobb foglal-
koztatója, ami nagy adminisztrációs terhet 
ró a hivatali dolgozókra, de éves szinten 
több mint 100 embernek tudunk hasznos, 
fontos munkát adni. A cirokból seprűk ké-
szülnek, az uborkából, paprikából jut a he-
lyi konyhára is. Közmunkásaink készítenek 
dróthálót, szőnyeget, térkövet, biobriketett, 
igény szerint biotéglát, állatokat tenyész-
tünk, kultúrnövényeket termesztünk, 
utakat gondozunk, intézményeinkben is 
segítik az állandó dolgozók munkáját a 
közmunkások. Széles tehát a kör, és igen, 
2018-ban is folytatjuk a programot, hozzá-
vetőleg 100 embernek adva munkát. 

A nehéz helyzetben lévőkért
– Csorváson is vannak olyan családok, 

ahol elkél a támogatás. Szükséges esetén 
milyen szociális juttatásokkal segíthet az 
önkormányzat? Mekkora összegeket for-
dítottak e célra 2017-ben?

– Sorolom, a teljesség igénye nélkül. A 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény-
ben részesült családok decemberben gyer-
mekenként 15 ezer forintos önkormányza-
ti támogatásban részesültek, ez 80 család 
145 gyermekét érintette, összesen 2 millió 
175 ezer forint értékben. A közfoglalkozta-
tási programban résztvevőket is segítettük 
karácsony előtt fejenként 15 ezer forinttal, 
összesen 1 millió 740 ezer forinttal. Azt a 

9 családot pedig, akik speciális intézmény 
nappali tagozatán tanuló gyermeket ne-
velnek, 60-60 ezer forinttal támogattunk. 
Szociális célú tüzelőt is osztottunk: 704 
mázsa szenet vásároltunk és osztottunk 
szét 140 család között, 2,1 millió forintos 
állami forrásból. Saját forrásként az önkor-
mányzat 1,6 millió forintot tett mellé, így 
további 604 mázsa szenet oszthatunk ki 
méltányossági alapon.  

– Hogyan alakul az iparűzési adó? A ko-
rábbi 2%-ról a képviselő-testület döntése 
értelmében 1,9% csökkent az adó mértéke. 
Folytatódik a tendencia?

– Igen. Tovább csökkentettük az iparűzé-
si adót, 1,9%-ról 1,8%-ra, így 3 millió fo-
rinttal több marad a vállalkozók zsebében. 

– Ha valami, akkor a járdák, utak állapo-
ta mindenkit érintő kérdés és tény, ezen a 
téren bőven van feladat. 

– Nem tagadom. 2017-ben 29 millió 
forint saját forrásból végre leaszfaltozhat-
tuk az Árpád és Széchenyi utcát, időszerű 
volt már, örömteli, hogy kész van. Emellett 
a Kölcsey, valamint az Arany János utcákat 
útalappal láttuk el. A 2017-es mérleghez 
tartozik, hogy közel 70 tonna aszfalt jutott 
2017-ben kátyúzásra. Természetesen fo-
lyamatos feladatot jelent az önkormány-
zati úthálózat fejlesztése, törekszünk 
arra, hogy aszfalt jusson a ma még földes 
utakra, de ez jelentős saját forrást igényel, 
a pályázati lehetőségek pedig nagyon szű-
kösek. A járdákra is figyelmet fordítunk, 
2017-ben is lehetőség volt alapanyagot 
igényelni járdaépítéshez és ezzel éltek is 
a csorvásiak, összesen 2183 folyóméter 
járda újult meg városszerte. 

– A lakásvásárlási kölcsön lehetőségével 
is éltek?

– Igen. Csorvás önkormányzat évente 
5 millió forintot fordít kamatmentes la-
kásvásárlási kölcsön céljára, na ez a keret 
2017-ben már márciusra kimerült. Így 
megemeltük 7 millióra, majd 12-re. Nem 
csupán csorvásiak használták fel, akadt, 
aki Békéscsabáról költözött ide, és vásá-
rolt ingatlant a kölcsön segítségével. Ösz-
szesen 14 lakóház talált új gazdára, ami 
nagyon jó. 

– Ha egyetlen mondattal kellene meg-
fogalmaznia, miről szól 2017, és miről fog 
2018, hogyan hangozna az a mondat?

– 2017 az álmodozás, a tervek szövöge-
tésének éve volt, 2018 pedig a megvalósí-
tás esztendeje lesz, remélem, valamennyi 
csorvási megelégedésére –  zárta a város-
vezető, megköszönve kollégái egész éves 
munkáját és boldog új esztendőt kívánva 
valamennyi csorvásinak.  

Melich Krisztina, B. Imre Julianna
Fotó: Borbély Mária
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Farsang!
Vízkereszt napjával, január 6-ával lezá-

rult a karácsonyi ünnepkör, kezdetét vette 
a farsangi időszak. A vízkereszt vagy há-
romkirályok ünnepe ősi keresztény ünnep, 
sok népszokás kötődött hozzá, amelyek 
közül ma csak az él, hogy ilyenkor már le 
lehet szedni a karácsonyfát.

A farsang a húsvétot megelőző 40 na-
pos böjt kezdetéig tart (hamvazószerdáig). 
Az év legvidámabb időszaka, régen a böjti 
időben tiltott mulatságokat, bálakat, nép-
ünnepélyeket tartották ezekben a hetekben. 
Leginkább a vége, az ún. farsang farka a leg-
harsányabb, amit karnevál néven is isme-
rünk. A tél hangos elűzését is célozzák ezek 
a hangos rendezvények, amikor jelmezekbe 
öltözött vidám felvonulásokkal jelképe-
sen a telet, a hideget akarták elriasztani az 
emberek. Napjainkban is bálak időszaka a 
farsang, sok család pedig az óvodai, iskolai 
jelmezes farsangi délutánokra keresgéli az 
ötletet, maskarát. Idén a farsang február 14-
ig tart, Húsvét pedig április 1-jére esik.

Emlékezzünk!
Felhívás a csorvási óvoda és isko-

la jelenlegi diákjaihoz, szüleikhez, 
nagyszüleikhez, dédszüleikhez!

Arra kérünk mindenkit, hogy ke-
ressenek kedves fotókat az óvodai, 
iskolai élettel kapcsolatosan, s küld-
jék be a művelődési házba, vagy tölt-
sék fel a művelődési ház közösségi ol-
dalára (https://www.facebook.com/
csorvas.muvelodesihaz.3), megadva, 
hogy melyik évben, milyen alkalom-
mal készült a kép. 

Határidő: 2018. január 15.
A beérkezett fotókat kinyomtat-

juk, és a csorvási állami oktatás 110. 
évfordulójára kiállítást készítünk 
belőle, Emlékszel? címmel!

Nosztalgiázzunk együtt!
Köszönjük! 

Progr a m:
15:30 Iskolatörténeti kiállítás megnyitója (galéria)
 - megnyitja: Bencsik János nyugalmazott iskolaigazgató
	 -	Közreműködnek	az	alapfokú	művészeti	iskola
	 		és	az	óvoda	növendékei,
 - Huszár Györgyné	nyugdíjas	pedagógus
16.15 Díszünnepség (Nagyterem)
 - Himnusz – énekel: Kovács Szabolcs, Seres Adél
	 -	Nemzeti	imánk	születésére	–	felső	tagozatosok	irodalmi
	 		összeállítása,	közreműködik:	Bereczki	Bianka
	 -	Köszöntő:	Baráth Lajos	polgármester,
                       Kis Eszter tankerületi igazgató-helyettes
 - Kovács Szabolcs, Seres Adél énekel
	 -	A	művészeti	iskola	növendékeinek	műsora
   Köszöntő:	Maczák Mária,	az	iskola	intézményvezetője,
                       Vicziánné Vincze Mónika,	az	óvoda	intézményvezetője
	 -	A	zene	az	kell	–	Béres	Judit	és	a	6.	évfolyam
	 -	Jelenlegi	és	egykori	tanítványok	üzenete
	 -	Miklya	Zsolt,	egykori	diák	gondolatai
 - Faragó András Topi	–	hazai	színpadon	a	népszerű	színművész
 - Állófogadás	(Aula)

mEgHÍVÓ
Csorvás	Város	Önkormányzata,	a	Csorvási	Gulyás	Mihály	Általános	és	Művészeti	Iskola,

a	Csorvási	Óvoda	és	Bölcsőde,	a	Csorvási	Szolgáltató	Nonprofit	Kft.
meghívja	Önt	és	Kedves	Családját

a magyar kultúra napjához igazított díszünnepségre
a csorvási állami oktatás 110 éves évfordulója alkalmából

2018.	január	20-án	15.30	órától	a	csorvási	Művelődési	Házba.
Közreműködnek	a	csorvási	óvoda	és	általános	iskola	egykori	és	mai	diákjai.

Sztárvendég:	Faragó	András	TOPI,	színművész

Himnusz kézirat

Mit üzensz?
A csorvási óvodába, általános 

iskolába jártál?
Üzenj egykori pedagógusaidnak, 

ódodádnak, iskoládnak. Mit kaptál 
tőlük, mire emlékszel?

Videóüzeneted töltsd fel a mű-
velődési ház facebook-oldalára 
(https://www.facebook.com/csorvas.
muvelodesihaz.3). 

Küldhetsz pár soros szöveget is. 
Kézzel írott szövegeket el lehet jut-
tatni a művelődési házba is.

Határidő: 2018. január 15.

Januárban ünnepli Csorvás az ál-
lami oktatás 110. évfordulóját. Ün-
nepség keretében mutatnánk be az 
egykori diákok üzenetét.

Köszönjük!
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Folyamatosan gyarapodik és szé-
pül a Csorvási Óvoda és Bölcsőde – a 
2017-es esztendő karácsonyán az 
élmények mellett új játékok sokasá-
gának örülhettek az óvodások. A böl-
csődében megvalósult a játékok és 
eszközök szinte teljes cseréje, melyet 
a januárban érkező új bútorzat tesz 
teljessé. Az örömteli változásokat 
Vicziánné Vincze Mónika intézmény-
vezető összegezte. 

Októberben kiderült, hogy a bölcsődei 
intézményegységünk egy nagyobb ösz-
szeghez jutott a központi költségvetés ál-
tal. A be nem tervezett összegnek azonnal 
megvolt a helye. A tálaló konyhabútorza-
ta már nem felelt meg az előírásoknak, az 
új, méretre szabott tálalószekrény – ami 
esztétikus, praktikus, de higiéniai szem-
pontból is jónak bizonyul – több, mint 
200.000 forintba került. A jó szolgálatot 
tett, tönkrement Bocskai utcai teraszte-
tő rászolgált a cserére, a tetőszerkezetet 
tartó szarufák is megrongálódtak az őket 
ért korrózió miatt. A felújítást már koráb-
ban is terveztük, de eddig – tőke híján – 
nem volt lehetőségünk, most a fenntartó 
önkormányzat segítségével egy álmunk 
vált valóra. A jelenleg legmodernebbnek 
mondott polycarbonát anyagból készült, 
UV-sugárzást szűrő és égési pont nél-
küli, jól árnyékoló teraszt alakítottunk 
ki, jelentős ráfordítással. Reméljük, még 
sokáig óvja a gyermekeket az időjárás 
viszontagságaitól. A bölcsődés korú kis-
gyermekeknek előírás, hogy dominán-
san természetes fényt kell biztosítani az 
intézményben a nap folyamán. Ennek 
segítségével, a módszertani követelmé-
nyeknek is megfelelhetünk végre, hiszen 
a csoportok sokkal világosabbak lettek. 

Ugyanígy a szabályozásoknak is meg-
felelhetünk azzal, hogy minden kis-
gyermeknek mostantól a bölcsődében 
biztosítjuk az ágyneműket, lepedőket. 
A mosás és vasalás terhét is átvállaljuk 
a szülőktől. A legkorszerűbb játékokkal 
szeretnénk a kicsik minden pillanatát 
boldogabbá tenni, és ezáltal a játékos 
tanulásukat biztosítani. Ehhez azonban 
rengeteg ingergazdagságot biztosító, 
változatos eszközre van szükség, amik-
kel bővülhet a gyermekek észlelése, ér-
zékelése és fejlesztő hatással vannak a 
finommotorikára is. Ennek érdekében a 
játék és fejlesztő eszközök szinte teljes 
cseréjére került sor mindkét bölcsődei 
csoportunkban, valamint egy olyan ko-

moly csoportszobai eszközt vásároltunk 
a mozgáskoordináció kialakításának elő-
segítésére, amit a kicsik nagy örömmel 
használnak bújócskázásra, mászásra, 
csúszásra. A játékkészlet bővítésében 
segített még a „A Csorvási Óvodásokért 
Alapítvány” is, idén 430.000 forinttal. 
Nagyon szépen köszönjük mindazoknak, 
akik önzetlenül gondoltak ránk, külö-
nös tekintettel az alapítványt létrehozó 
Mátyás Ferencnek, aki azóta is elköte-
lezetten támogat bennünket! A befolyt 
összegből vásároltuk meg a legókat, ki-
rakókat, formafelismerő játékokat böl-
csődéseinknek. Jó hír, hogy a bölcsőde 
hamarosan megújul arculatában is a 
megvásárolt új bútoroknak és textíliák-
nak köszönhetően. Januárban várható az 
új, korszerű, kifejezetten bölcsődés korú 
gyermekek számára megrendelt bútor-
zat beállítása a termekbe. 

Az óvodában is minden csoport saját 
maga döntött arról, hogy – a gyerekek 
életkorára, egyéni igényeire figyelve – 
milyen fejlesztő játékra, vagy eszközre 
költi a pénzt. A fejlesztő pedagógusunk 
idén is 53 ezer forintot kapott a fejlesz-
tő szoba eszközeinek további bővítésé-
re. Az István király utcai óvoda dolgozói 
közösen vásároltak udvari mozgásos já-
tékot az összegből. Ezen kívül az óvoda 
minden csoportjának elkülönített össze-
get a dologi kiadásai terhére.

A bölcsődében december 12-én adtuk 
át a rengeteg új játékot, csillagszóró fénye 
mellett, énekszóval kísérve. A gyerekek 
örömmel próbálták ki a sok újdonságot, 
s játszottak, barkácsoltak együtt szüleik-
kel, a finom házi süteményeket falatozva. 
A Bocskai utcai óvódások december 18-án, 

a már hagyománnyá vált zeneiskolások 
magas színvonalú koncertjét követően a 
zártkörű karácsonyi ünnepségünk után, 
míg az István király utcai óvodások a 
nyílt délutánokon kapták meg a szépen 
becsomagolt ajándékokat. 

A karácsonyi ünnepkörhöz kapcsoló-
dóan december 5-én a kisgyermekekhez 
megérkezett a Mikulás. December 15-én 
délelőtt a Micimackó csoportosok adtak 
elő karácsonyi műsort az Egyesített Szo-
ciális Intézmény lakóinak, délután pedig 
adventi gyertyagyújtás volt a katolikus 
templomban. December 19-én a Bocskai 
utcai óvodában az Óvónői Bábcsoportunk 
mesecsokorral kedveskedett minden 
gyermek részére. December 22-én a mű-
velődési házzal való közös együttműkö-
dés eredményeként óvodásaink mézes-
kalácsokat díszíthettek. Ezen kívül a cso-
portok különböző időpontokban várták a 
családokat a karácsonyi nyílt napjaikra.

Sikerekben gazdag boldog új évet kívá-
nok magam és a kollégáim nevében min-
den múlt, jelen és jövőbeli neveltünknek 
és családjaiknak, munkatársaimnak és 
családjaiknak! 

Vicziánné Vincze Mónika, intézményvezető

Az ünnep és ajándékai az óvodában és a bölcsődében
A gyermekek öröméért 
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A Nefelejcs Népdalkörön kívül érkez-
tek Aradról, Pécskáról, Kisiratosról (Ro-
mánia), valamint a megyei citera zene-
karok Pusztaföldvárról, Nagyszénásról, 
Szabadkígyósról. A közel kétórás előadás 
első részében minden csoport bemutat-
kozott egy-egy népdalcsokorral, a zene-

A Csorvásiak Baráti Társaságának 
Elnöksége ebben az évben is meg-
rendezi a Civil Kerekasztalt, melyre 
ezúttal invitálja a település civil szer-
vezeteit. Az egyeztetésre január 15-
én, hétfőn 16 órai kezdettel kerül sor 
a Hérics Szállóban.

1. A hagyományos koszorúzási és egyéb városi ünnepsé-
geken, rendezvényeken részt veszünk, és azokra mozgósí-
tunk. Felelős: Kelemen Mihály elnök

2. 2018. január 15-én megrendezzük a Civil Kerekasztalt. 
Értékeljük eddig végzett tevékenységünket. A 2017. de-
cember 10-i hagyományőrző Adventi Orgonaverseny 
pénzügyi fedezetén túl a technikai háttért kiépítését is 
biztosítjuk. Felelős: Kelemen Mihály elnök, Baráth Lajos 
polgármester

3. Az országos és a regionális programokhoz is csatla-
kozva 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 fontossá-
gának, összefüggésének és szükségszerűségének ifjúsá-
gunk számára történő elfogadását, ezen értékek szerinti 
szemléletük erősítését. Felelős: Kálmán János alelnök,              
Samu Kálmán elnökségi tag

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 hagyományőr-
zési és az egészséges életet segítő előadások szervezésére. 
Felelős: Kálmán János  alelnök, Gergely János  alelnök

5. A kiemelt városi rendezvények lebonyolításában ak-
tívan részt veszünk, mozgósítunk. Felelős: Valamennyi el-
nökségi tag, a későbbiekben meghatározott területeken.

6. Szélesítjük kapcsolatainkat a határon túli testvérte-
lepülésekkel, azok önszerveződő egyesületeivel. Részt 
veszünk testvértelepüléseink rendezvényein. Segítséget 
nyújtunk a testvértelepülések képviselőinek vendéglátá-
sában településünkön, barátaink kötetlenebb együttmű-
ködése érdekében. Felelős: Baráth Lajos polgármester, 
valamennyi elnökségi tag

7. Keressük, kutatjuk a pályázatokon való részvétel le-
hetőségét. Az ehhez szükséges pénzügyi fedezetet megte-
remtjük. Felelős: Baráth Lajos polgármester, Tyichi András 
elnökségi tag

8. Anyagi lehetőségeinknek megfelelően támogatjuk a 
könyvtárat, valamint a kiemelkedő teljesítményt nyújtó is-
kolai tanulók és sportolók jutalmazását. Felelős: Kelemen 
Mihály elnök

9. Folytatjuk a tagszervezést, bevonjuk a munkába a fia-
talokat, a nyugdíjasokat, a város minden rétegét. Új mód-
szerekkel, az internet segítségével felkutatjuk az elszár-
mazott csorvásiakat. Felelős: Szabó István elnökségi tag, 
valamennyi elnökségi tag

10. Kirándulást és színházlátogatást szervezünk tagja-
ink részére az igények felmérése függvényében. Felelős: 
Kálmán János alelnök, Dr. Körmendi János elnökségi tag 

11. Támogatjuk a „Virágosabb Csorvás” ötletének meg-
valósulását a településünk arculati elvárásainak figyelem-
be vételével.

Felelős : Kálmán János alelnök, Gergely János alelnök

Népzenei csoportok karácsonyi koncertje
A művelődési ház színháztermében 2017. december 19-én 17 órai kezdet-

tel, népes számú közönség előtt tartották meg a hagyományos karácsonyi 
koncertjüket Juhász Kálmán citeraoktató tanítványai.

karok által 2017-ben legkedveltebb nép-
dalcsokrával, a második részben pedig 
közös karácsonyi dalokat adott elő a hat-
van citerás, és 16 énekes. A fellépőket, és 
a jelenlévő kedves közönséget szeretet-
asztal várta. A finomságokkal megrakott 
asztalt, a résztvevők, a meghívott vendé-

gek és kísérőik pakolták tele sütemény-
nyel, valamennyiünk örömére.

A műsorban fellépett: Pécska-Arad 
gyermek citerazenekara, Kisiratosi 
Napraforgó gyermek citerazenekar, 
Pusztaföldvári Ifjúsági citerazenekar, 
Szabadkígyósi Kígyós citerazenekar, 
Pécskai Hagyományörző Egyesület Maros 
citerazenekara, Pusztaföldvári Földvár ci-
terazenekara, Kisiratosi Kikelet gyermek 
citerazenekara, Nagyszénási Kutrticsi ci-
terazenekar, Kisiratosi Rónasági citeraze-
nekar, Csorvási Nefelejcs Népdalkör.

Sík Sándor Karácsonyi ének című ver-
sét elmondta Nyemcsok Jánosné.

Juhász Kálmán

Csorvásiak Baráti Társaságának Elnökség a 2017. november 24-én megtartott ülésén
a közgyűlésen elfogadott szempontoknak megfelelően munkaprogramját 2018. évre

az alábbiak szerint foglalja össze:
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Decemberben tartotta 2017 utolsó 
egyeztetését a Csorvási Horgász Egye-
sület vezetősége. Az ülésen az elmúlt 
hónapok összegzése és a jövő évi ter-
vek megfogalmazása mellett kitűzték 
a közgyűlés időpontját is.

Mozgalmas évet zárt a közel 200 fővel 
működő - gyermekek és ifisták tagságá-
val is büszkélkedhető - egyesület - derült 
ki a december 21-ei vezetőségi ülésen. 
Az év első felében rendezett versenyeket 
követően augusztus 19-én, a városi ren-
dezvényen találkozhattunk újra az egye-
sület horgászaival, akik megmutatták 
főzőtudományukat. Stílusosan hal került 
a bográcsba: halpaprikást és halászlevet 
készítettek. Három nappal később a hor-
gászegyesületek között csapatversenyen 
vettek részt az egyesületi tagok, méghoz-
zá két csapattal. A Forrás tavon rende-
zett rangos megmérettetés helyi sikert 
hozott, az első és a második helyezést 
is a Csorvási Horgász Egyesület hozta 
el két csapatával - részletezte Zsiga Iván 
egyesületi elnök 2017 eseményeit. 

Szeptember 8-9-én Csökmőn rendez-
ték meg a már hagyományos elnök-titká-
ri versenyt, melyen a csorvási szervezet is 
képviseltette magát. A Körösvidéki Hor-
gász Egyesületek Szövetsége (KHESZ) 
tagegyesületeinek horgászvezetői talál-
koztak a vízparton, ahol a remek han-
gulat, a baráti beszélgetések és persze a 
közös szenvedély, a horgászat erősítette 
a horgásztársadalmi kapcsolatokat. A 
megméretettésen a 92 tagszervezetből 
ezúttal 52 egyesület képviselte a Körös-
vidék horgászait - a csorvásiak a közép-
mezőnyben végeztek. Szinte ugyanebben 
az időben, szeptember 9-10-én izgalmas 
versenynek adott helyet a Kettős-Körös 
békési szakasza - az egyesületi szerve-
zésű, egyéni, 25 órás versenyen ragado-

zó- és békés halakat egyaránt igyekeztek 
horogra akasztani a horgászok. A kiváló 
hangulatú versenyen 35 fővel vett részt a 
csorvási egyesület. Ugyan a versenyben 
értékelhető méretű ragadozóhal nem 
akadt a horogra, de békés halból (ponty, 
kárász) méretes darabokat fogtak hor-
gászaink: Répás Krisztián 2,80 dkg-os 
ponttyal végzett az élen. A versenyben 
gyermekek is botot ragadtak, a következő 
eredménnyel: első ifj. Hajdú László, má-
sodik Zsiga Panna, harmadik Ruszin Ben-
ce. Az októberi hónap az I. Barátság Kupa 
miatt emlékezetes: Makai Zsolt csorvási 
vállalkozó szervezte a megmérettetést a 
Békésszentandrási-sirató holtágon, csa-
paterősítés céljával. E cél maradéktala-
nul teljesült, a 26 versenyző közül Fesető 
Zoltán nevét kell kiemelnünk, aki 5,20 
dkg-os ponttyal vívta ki a kupagyőzel-
met. Őt követi Zsiga Zsombor 2,20 dkg-os 
ponttyal, Zsiga Iván pedig 1,40 dkg-os 
csukával. Október közepén kihelye-
zett horgászvizsgának is otthont adott 
Csorvás: a Csorvási Horgász Egyesület 
szervezésében, a KHESZ Békéscsaba és 
térsége vizsgabizottságának fennható-
sága alatt 23-an (gyermekek és felnőttek 
egyaránt) tettek sikeres horgászvizsgát. 
A csorvási egyesület szívügyének tekinti 
az utánpótlás-nevelést, éppen ezért dön-
tött úgy, hogy a 14 év alattiak esetében a 

vizsgadíjat átvállalja.  Az évet egy decem-
beri verseny zárta, melynek szintén a 
Békésszentandrási-sirató adott otthont, 
itt azonban inkább a jó társaságon volt a 
hangsúly, az időjárási viszonyok a halfo-
gásnak nem kedveztek. 

2017 év mérlegéhez tartozik a csorvási 
egyesületet két cikluson át vezető volt 
egyesületi elnök elismerése: Béres László 
megyei kitüntetésben részesült kiemel-
kedő közösségi munkájáért, a díjat dr. 
Hunya Miklós, a KHESZ elnöke adta át.  

- A következő évre tekintve az egye-
sület eddigi versenyeit mindenképpen 
szeretné tovább vinni, lehetőség szerint 
bővíteni is. Májusban ezúttal is megren-
dezzük a gyermeknapi horgászversenyt 
a csorvási és környékbeli gyermekeknek, 
s mivel ez lesz a 10. ilyen versenyünk, 
mindenképpen szeretnénk emlékezetes-
sé tenni, ezen már dolgozunk - ismertette 
Zsiga Iván elnök, aki abban is bízik, hogy 
az egyesületben tapasztalható aktivitás 
még erőteljesebb lesz az új esztendőben. 

A ülésen meghatározták az egyesület 
évi rendes közgyűlésének időpontját is: 
február 10-e, szombat, 15 óra. A helyszín 
a Csorvási Gazdák iroda ebédlője.

Horgásztársak figyelem!
Rendkívül fontos a fogási naplók helyes kitöltése és időben tör-

ténő leadása! Hiányos kitöltés esetén 2000 forint pótdíjat kell fizetni 
az állami jegyért. Ismét módosultak a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság vagyonke-
zelésében lévő árvízvédelmi töltéseken történő közlekedés szabályai. Korábban en-
gedélyt adott ki az igazgatóság, személyhez kötve, ez most már hozzájárulás, melyet 
járműre adnak ki. A hozzájárulást kérelmezni kell, előzetes információk szerint janu-
ártól váltható ki. Január első napjaitól megkezdődött a területi jegyek forgalmazása. 
Újdonság a KHESZ éves általános elnevezésű területi jegytípus, mely a Közép-békési 
csatornákat és a gyulai Poklás csatornát is magában foglaló, a KHESZ kezelésében 
lévő összes vízterületre horgászati lehetőséget adó területi jegye. 

A további jegyárakról a khesz.hu oldalon lehet tájékozódni.

Évet értékelt a Csorvási Horgász Egyesület

Horgászaink a vízparton és a
bogrács mellett is helytálltak

A csorvási horgászok a Kettős-Körös mellett, 2017 szeptemberében
(Fotó: Csorvási Horgász Egyesület)

HuLLAdéKszáLLítás
Havonta egy-egy alkalommal viszik 

el a csorvási ingatlanok elől a zöldhul-
ladékot, illetve a szelektív hulladékot az 
idei esztendőben is. A szolgáltató 2018-
ra az alábbiakban határozta meg a szál-
lítási napokat:

zöldhulladék-szállítás: január 17. és 
30. fenyőfabegyűjtés; április 6.; május 
4.; június 1.; július 6., augusztus 3.; szep-
tember 7.; október 5.; november 9.

szelektívhulladék-szállítás: január 
12.; február 9.; március 2.; április 13.; 
május 11.; június 8.; július 6.; augusztus 
3.; szeptember 14.; október 12.; novem-
ber 9.; december 7.
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Bakos Tamás és Pribránszki Anasztázia 
leánya: Mira

Bondár Gergely és Mihalik Renáta
fia: Zente

Leitner Ferenc és Leszkó Adrienn
leánya: Léna

Duda József és Németh Adrienn
leánya: Zsanett

Történt egyszer egy augusztus végén, 
Megyer felé ballagott két lovas szekér.
Az első szekéren Imre bátyám és családja,
Mi meg csak úgy ballagtunk utána. 

Nyár utón érett a napraforgó tányérja,
Imre gyerek egyet közülük leszakíta.
Hogy az út unalmát valahogy elűzze,
A napraforgó magot egyenként szemezte.

Mire a Betyár dűlő végéhez érkeztünk, 
A napraforgó tányér szép lassan kiürült.
Hirtelen mozdulattal a kukoricába dobta.
A zörgéstől megijedt Imre bátyám két lova.

Megugrottak a lovak megrántva a szekeret,
Anya és lánya az üléssel hanyatt esett
Fejük a saroglya rácsát verte,
Lábuk kapálózva az eget fenyegette.

Időbe telt mire Imre bátyám a lovakat 
   megfékezte,
A bakról leszállva a lányokat talpra segítette.
Az ijedségen kívül más bajuk nem történt,
Mire haza értek, lehet hogy el is felejtették.

Az első karácsonyi koncert 1994-ben 
volt, s olyan jól sikerült, hogy azóta is 
minden évben megrendezik – közösen 
Csorvás önkormányzatával – a nagysza-
bású hangversenyt, melyen a zenészek 
és a táncosok korosztályoktól függetle-
nül szólítják meg közönségüket, meg-
ajándékozva őket egy vidám estével.

– Az idei koncertet különlegesség tet-
te, hogy két 15 éves jubileumot is ün-
nepelhetett a zenekar, Horváth Valéria 
és Debreczeni Márk kapott elismerést a 
zenekari tagságért a Csorvási Fúvósze-
nekarért és Majorette Csoportért Ala-
pítványtól – emelte ki Debreczeni István 
karmester. Szalai Erzsébet a majorette 

csoport művészeti vezetőjét pedig nem 
kevesebbért ismerték el a Nemzeti 
Együttműködési Alap támogatásával, 
minthogy 25 évvel ezelőtt megalapítot-
ta és azóta is szívvel, lélekkel irányítja a 
tánccsoportot.

Közel 300-an kapcsolódhattak ki a 
színházteremben, remek hangulatú es-
tét töltve el az igazi karácsonyi show mű-
sorrá kerekedő koncerten, melyen min-
den stílusban csendültek fel dallamok. 
Rövid pihenővel indul az új év a csapat 
számára, majd hamarosan újra próbák 
és fellépések sora követi egymást, hogy a 
mozgalmas esztendőt decemberben a ju-
bileumi, 30. karácsonyi koncert zárja le.  

Évzárás zeneszóval és tánccal
Kiváló hangulatú koncerttel zárta Csorvás Város Fúvószenekara és 

Majorette Csoportja a tavalyi esztendőt. A december 26-ai rendezvény volt a 
29. a városi ünnepi hangversenyek során, 2018-ban tehát jubilál a csapat.

Köszönet A táMoGAtÓKnAK:
Nemzeti Együttműködési Alap, Csorvás Város Önkormányzata, Csorvási Gulyás 
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