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Családi kör: köszöntések és nászutak

Városi ünnepség a házasság hetében
Első alkalommal szervezett a város vezetése ünnepséget azoknak, akik
frissen házasodtak, vagy gyermekáldásnak örülhettek. A 2017-2018-as emlékév keretében, a házasság hetére időzítve, Családi kör címmel tartották
meg a köszöntést február 23-án. Bár az influenzajárvány nem kedvezett a
rendezvénynek, elsősorban a kisbabás családok jelentek meg az ünneplőbe
öltözött művelődési házban, ahol köszöntötték a védőnőket is.
Hagyományteremtő szándékkal köszöntötte a város vezetése a friss házasokat és azokat a családokat, ahol 2017ben született kisbaba. Baráth Lajos
polgármester kiemelte: a város ezzel a
gesztussal kíván tenni azért, hogy lakói
jobban érezzék magukat a településen.
– Az emlékévben a közösségteremtést
tűztük ki célul, most a családokat szólítottuk meg – fogalmazott a polgármester.
Mint ismert, minden újszülött családját egyszeri 50 ezer forinttal támogatja
a település. Az ünnepségen emléklapot
vehettek át a jelenlévők. A polgármester azt is tudatta, egy ötéves időtartamra szóló projektet indít a város. A Szent
István parkban Babasétányt létesítenek,

amely az adott évben születettek nevét
őrzi. Az évszakok hangulatát is megidéző dekoratív kavicssétány végső formájának kialakításában óvodások és kisiskolások munkáit is felhasználják majd.
A friss házasok is emléklapot vehettek
át a polgármestertől és dr. Kerekesné
dr. Mracskó Gyöngyi jegyzőtől. A párok
között nászutat sorsoltak, így öt szerencsés pár kapott lehetőséget közös
kikapcsolódásra. Az ajándékok Gyula
városához kötődtek.
Nagy összefogással mondtak köszönetet a csorvásiak a védőnőknek, akik
munkáját a városvezető méltatta. Egy
fotóalbumot állítottak össze, amelyhez
száznál több (mai és egykori) gyer-

mek fotóját küldték be az édesanyák,
köszönő szavak kíséretében. Így több
mint kétszáz fotó hangsúlyozta a védőnőknek azt, hogy a családok hálásak
minden segítségért, amit gyermekeik
felnevelésében kaptak a szakemberektől: Ördögh Nándorné Esztike, Püski
Lászlóné Pannika – aki sajnos betegség
miatt nem volt jelen –, Rácz Imréné Ilike
és Zatykóné Kecskeméti Erika.
Kecskeméti Erika fotósként is bemutatkozott: babafotói és családokról készült rajzai szakmája és a művészet határait kötötték össze. Az orosházi fotós,
Püspöki Zsolt kiállított képei a családdá
válás folyamatát ábrázolták. Továbbá
olyan esküvői fotókat és menyasszonyi
ruhákat is megcsodálhattak az érdeklődők, amelyeket a lakosság küldött be.
Az esküvői képek időutazását a Csorvási
Helytörténeti Gyűjtemény is gazdagította. A galérián játékkiállítás várta és várja
az érdeklődőket egészen március 10-ig
(az iskolatörténeti kiállításba illesztve).
Folytatás a 4. oldalon
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Áprilisban országgyűlési képviselőket választunk
A kampány már javában tart, elkészülnek a választás lebonyolítására
a választási szervek is. Április 8-án
egyfordulós rendszerben dönthetnek
a szavazásra jogosultak arról, hogy
kik vezessék az országot a következő
négy évben.
Békés megyében valamivel több, mint
71 ezren szavazhatnak az összesen 100
megyei szavazókör egyikében. Csorvás
Békés megye 1-es számú választókerületéhez tartozik. Városunkban 5 szavazókörben, több mint 4000 választópolgár
voksolhat április 8-án 6 óra és 19 óra között. A szavazáshoz igazolni szükséges
a választópolgár személyazonosságát és
a személyi azonosítóját, vagy a lakcímét
a magyar hatóságok által kiállított érvényes igazolványokkal. A személyazonosság igazolására a személyazonosító
igazolványok (az új vagy a régi típusúak,
vagy az ideiglenes személyazonosító igazolvány, a vezetői engedély, útlevél, vagy
az ideiglenes útlevél) alkalmasak. Személyi azonosító igazolására alkalmas a
hatósági igazolvány (a lakcímigazolvány
hátoldala) vagy hatósági bizonyítvány, ill.
igazolás a személyazonosító jelről. A lakcím igazolására alkalmas a lakcímet igazoló hatósági igazolvány, vagy a lakcím-

Helyi ügyekben

Minden hónapban, változó helyszíneken tart fogadóórát a Békés Megyei
Önkormányzat elnöke és alelnökei.
A Fogadóóra elnevezésű kezdeményezés célja, hogy a településen élők
személyesen mondhassák el gondjaikat, problémáikat, észrevételeiket a megye vezetőinek. Csorváson erre február
végén nyílt lehetőség – a megye elnöke,
Zalai Mihály látogatott településünkre. –
A csorvási fogadóórán a település nyer-

bejelentésről szóló átvételi elismervény,
vagy a régi személyazonosító igazolvány,
amennyiben tartalmazza a lakcímet.
A választópolgárnak a választói névjegyzéket alá kell írnia, mert aláírásával
igazolja a szavazólap(ok) átvételét – ha
ezt megtagadja, nem szavazhat. Minden
szavazásra jogosult választópolgár két
lepecsételt szavazólapot, és egy borítékot kap: Csorváson zömében egy egyéni választókerületi szavazólapot, és egy
pártlistás szavazólapot.
Akik március 23-áig úgy döntenek,
hogy a központi névjegyzékben az országgyűlési választás névjegyzékére is
kiterjedő hatállyal nemzetiségi választópolgárként kívánnak szerepelni, a pártlistás szavazólap helyett nemzetiségük
listás szavazólapját vehetik át az egyéni
választókerületi szavazólappal együtt.
Érvényesen szavazni csak tollal (nem
feltétel, hogy a szavazófülkében lévővel)
két egymást metsző vonal elhelyezésével
lehet (X vagy +), mégpedig egy szavazólapon csak egy jelöltre vagy listára.
Az Országgyűlésbe 199 képviselő kerülhet. A magyar választási rendszer
vegyes rendszerű, ami azt jelenti, hogy
két részből áll. 106 egyéni választókerületben az a jelölt lesz a képviselő, aki

a legtöbb szavazatot kapja. További 93
képviselő párt-, illetve nemzetiségi listán
jut be a parlamentbe.
Úgy tűnik, a szavazófülke asztalán nem
fér majd el a szavazólap – az egyéni választókerületi jelölteket soroló biztosan
nem. A választási iroda adatai szerint
ugyanis választókörzetünkben 47-en adták le az ajánlóíveket (legtöbben olyan
párt színeiben, amikről eddig még nem
igazán hallhattunk). Igaz közülük 11 nyilvántartásba vételét a választási iroda elutasította (nem mind jogerős), további 23
egyelőre még csak bejelentve, nyilvántartásba pedig 13 jelöltet vettek (kettő nem
jogerős) – március 7-ei adatok szerint.
A választási szerveknek (köztük a
csorvási Helyi Választási Irodának)
kiemelten fontos feladata elősegíteni, hogy a választás jogszerűen,
rendben bonyolódjon le, ezért ha a
választópolgároknak bármilyen kérdésük, kérésük lenne a választással
kapcsolatban, forduljanak a Helyi
Választási Irodához.
Az iroda vezetője dr. Kerekesné
dr. Mracskó Gyöngyi jegyző, helyettese: Molnár Attila Mihály aljegyző,
és az információk nyújtásában segítő tagjai: Lászlóné dr. Bócsik Petra,
Barakonyiné Borbély Mária.
Elérhetőség: 5920 Csorvás, Rákóczi
utca 17. szám (polgármesteri hivatal).

tes pályázatait és az azzal kapcsolatos
feladatokat beszéltük át. A Terület- és
Településfejlesztési Operatív ProgramAz ALFÖLDVÍZ Zrt. tájékoztatja a
ban Csorvás öt pályázatot nyert közel lakosságot, hogy március 27-én 9 és
650 millió forint értékben, valamint 13 óra között a csorvási víztornyon
megépül a Gerendás és Csorvás közötti tisztítási, fertőtlenítési munkálatokat
kerékpárút is 400 millió forintból.
végez. Ezen időszak alatt a település
teljes területén nyomáscsökkenés forA fogadóórán sokfajta üggyel kapcsodulhat elő.
latban kerestek meg csorvási emberek,
Továbbá a település ivóvízhálózatán
amelyekben hamarosan remélhetőleg
április
3-a és 4-e között mosatást vépozitív fejleményről tudok beszámolni
geznek.
Ekkor szakaszos nyomáscsök– tudtuk meg Zalai Mihálytól.
kenés, vízminőség romlás, illetve rövid
ideig tartó vízhiány fordulhat elő.
Az okozott kellemetlenségért a lakosság türelmét és megértését kéri a
szolgáltató.

Tisztítják a víztornyot

Az ALFÖLDVÍZ telefonos ügyfélszolgálata és a mérőállás bejelentés a
06 80/922-334-es ingyenesen
hívható telefonszámon érhető el.

A műszaki hibabejelentést a
06 80/922-333-as ingyenesen
hívható telefonszámon lehet tenni.

3

2018. március

Elfogadták
a költségvetést
Február utolsó napján tartotta soron következő ülését a város képviselő-testülete – az egyeztetésen a legfőbb napirendi pont Csorvás idei évi
költségvetése volt, melyet a testület
megvitatott és elfogadott.
Az előző évre visszatekintve az előterjesztésekből kiderült, hogy 2017-ben
több területen is javultak az önkormányzat gazdálkodásának mutatói, így például azönkormányzatnak nincs hitele, sem
jelzálog a tulajdonában lévő ingatlanokon, a szállítókkal szembeni kötelezettség pedig minimális, a számlákat határidőre rendezik.
Az idei évre tervezett költségvetés
mégis több kockázati lehetőséget tartalmaz – gyakorlatilag lehetetlen forintra pontosan mindent előre eltervezni.
Példa erre a növénytermesztés, ebből
származóan 5 millió 200 ezer forint
bevétellel számoltak, ám hogy valóban
ennyi lesz-e, az függ az időjárástól, valamint a piaci áraktól. A helyi iparűzési
adóból 50 millió forint bevétel a terv, ez
azonban az egyéni vállalkozók és a vállalkozások teljesítményétől függ. Ezt az
adónemet egyébként újabb 0,1 %-kal
csökkentette a városvezetés, segítve ezzel a helyi vállalkozói szférát, s emellett
a lakosságot érintően sem tervez adóemelést, vagy újabb adó bevezetését.
– A képviselő-testület az önkormányzati költségvetés 2018. évi bevételi és
kiadási főösszegét 1 milliárd 52 millió
125 ezer forintban határozta meg. A
(város honlapjáról letölthető) tervezet
számaiból kitűnik, ebben az évben a szociális feladatok ellátására több mint 44
millió forintot fordítunk, ebből az ös�szegből biztosítjuk a rászoruló 70 éven
felülieknek a kötelező szemétszállítási
szolgáltatást, illetve a tűzifa támogatást
is. Emelkedtek a gyermekétkeztetés
költségei, mivel egyre többeknek kell
ingyen biztosítani az étkezést. Beruházásra, felújításra több mint 300 millió
forintot fordítunk, biztosítva a folyamatban lévő pályázatainkhoz szükséges önerőt. Összességében elmondható,
hogy kötelező feladataink ellátása élvez
elsőbbséget, de jelentős összegeket
fordítunk önként vállalt, a város életét
meghatározó feladataink teljesítésére
is. Úgy gondolom, a költségvetés megalapozott és stabil – húzta alá Baráth
Lajos polgármester.

Összefogás a külterületi utak rendezéséért
Lassan két évtizede, hogy a termőföld
használatában és tulajdonában jelentős változások mentek végbe. A korábbi kizárólagos nagyüzemi gazdálkodást
egy vegyes, magántulajdonon alapuló forma váltotta fel. Az úgynevezett
részarányterületek kimérése, és a kárpótlási folyamat egy szélesebb tulajdonosi
kör létrejöttét eredményezte. Az addig
szövetkezeti tulajdonú földutak, külterületi utak túlnyomó részt önkormányzati
tulajdonba kerültek.
Csorvás mintegy 8000 hektáros külterületét, számítások szerint mintegy 112
km-es úthálózat teszi megközelíthetővé,
melynek kb 12%-a szilárd burkolatú. A
közel 100 km-es földúthálózat minősége,
járhatósága vegyes képet mutat. A legjobb
állapotúak is kátyúkkal tarkítottak, ahol az
átjárás nehézkes, ezért az arra járók kénytelenek a művelt területet igénybe venni,
kárt okozva ezzel az útmenti kultúrában.
Vannak évelő növényzettel, bokrokkal benőtt, az év jelentős részében járhatatlan
útjaink is. Előfordulnak területi viták is,
mert az évek során az utak (vagy a használat vagy egyes gazdák „hódító” törekvései
miatt) odébb vándoroltak, keskenyebbek
lettek. További probléma az „önkéntes útjavítók” tevékenysége, akik az építési törmeléket a földutak mentén, jobb esetben a
kátyúkban helyezik el, ezzel ellehetetlenítve az utak karbantartását.
Mindezért Csorvás Város Önkormányzata (mint már azt néhány éve tette) újra
kezdeményezőként lép fel, hogy összefogva a kis és nagygazdákkal előre tudjunk lépni. Központi (állami) forrás nem

áll rendelkezésére önkormányzatunknak
erre a célra, de saját forrásból a képviselőtestület a 2018-as esztendőben kétmillió
forintot elkülönít erre a célra. A kezdeményezés pozitív visszajelzésre talált a
termelők körében is. Korrekt megállapodással, hatékony munkavégzéssel, a közösség érdekében tett önzetlen megnyilvánulással elősegíthetjük ezen elképzelés
megvalósulását. Az önkormányzat által
foglalkoztatott közmunkások, az önjáró
gréder, szállítóeszköz, a termelők által felajánlott tárcsák, erőgépek, markolók elegendők ahhoz, hogy elkezdődjön valami,
ami a következő években természetesnek
tűnik majd és annak folytatását mindenki
szükségszerűnek tartja.
A március elsején tartott megbeszélésen szándéknyilatkozatot írtak alá a
résztvevők. Legfontosabbnak ítélték a
városból kivezető utak (temető mögötti,
a vasút város felőli oldalán lévő dűlők)
rendbetételét, a főbb utakon lévő kátyúk
feltöltését, vízelvezető árkok kiépítését.
Megállapodtak az összefogás gazdasági
vonatkozásaiban, az előkészítés, a lebonyolítás technikájában, a résztvevők által
vállalt források, technikai eszközök rendelkezésre bocsájtásában.
Az együttműködés a fő gyűjtőutak rendbetételére (kb 30 km) vonatkozik. A megállapodás értelmében a kisebb forgalmú
utak karbantartását, az ott tulajdonnal
rendelkezők végzik majd. A megállapodás
konkrét megvalósítása az elmúlt napokban már el is kezdődött, a temető mögötti
dűlőút rendbetételével.
Dénes István bizottsági elnök

2018. évben lehetőség van a Csorvási Idősekért Alapítvány részére adni
az adó 1 %-át.

ADÓSZÁM: 19056951-1-04

Kérjük, aki teheti segítse az Alapítványt az adója 1 %-ával, amely lehetőséget
ad a csorvási idősek és a Csorvási Egyesített Szociális Intézmény
gondozottjainak, lakóinak az életminőség javítására.
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Városi ünnepség
a házasság hetében

A köszöntések után a Bocskai óvoda
Óvónői Bábcsoportja zenés műsorral
kedveskedett a gyerekeknek. A program az aulában játszóházzal egészült
ki, ahol tea, kakaó és kalács is jutott a
gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt. A
rendezvény hangulatát nagyban emelte
Kovácsné Gabika tematikus dekorációja. A városi rendezvények színvonalának emeléséért az elmúlt egy évben
több esetben is sokat tett, köszönet a
támogatásért.

Nyertes házaspárok
Az Almásy-kastély Látogatóközpontba és a Gyulai Várfürdőbe nyertek páros belépőket: Barna Attila és
Polasek Anita, Farkas Zsolt Tibor és
Sonkolyos Csilla, Gergely István és
Tatár Enikő.

Rácz Imréné, Ördögh Nándorné, Zatykóné Kecskeméti Erika és a
meglepetés fotóalbum összeállításán sokat dolgozó Gombkötő Réka

A Lovagvár Apartmanokban eltölthető nászutat (3 nap, 2 éj), az
Almásy-kastély Látogatóközpontba
és a Gyulai Várfürdőbe páros belépőket nyertek: Hrncsjár András és

Szalai Gabriella, Simon Nándor és
Greksza Klaudia. Gratulálunk!
Támogatóik: Kift 92 Utazàsi Iroda,
Almásy-kastély
Látogatóközpont,
Gyulai Várfürdő
Fotók: Neller Alexa

Jótékonysági Sportbál – hatodjára

Remek hangulatban egy jó cél érdekében
A Csorvási Sportklub az idei évben
is megrendezte az évek során hagyománnyá vált, éves jótékonysági bálját,
amelynek bevétele – idén 620 ezer forint – pótolni tudja a klub szakosztályainak éves működéséhez szükséges
anyagi fedezetet.
A bált, az eddigi nyár eleji időszaktól
eltérően, ezúttal február 10-én rendeztük. Az időpont változtatás sportkör elnökségi döntés alapján született, mert
alkalmasabbnak tartottuk ezt, a sportban
még csak felkészülési időszaknak számító időpontot, hiszen így a csapatoknak
nem a versenysorozatok közben kell az
eseményre készülni és részt venni.
A farsangi időszakra való tekintettel
annak hangulatát szerettük volna a báli
környezetben és műsoraiban is megjeleníteni. A Csorvási Önkormányzat Művelődési Központjának farsangi díszbe öltöztetett nagytermében a megnyitó után
az eseményen résztvevő 226 fő nagy érdeklődéssel tekintette meg a Békéscsabai

PoleDream Fitness rúdtáncos csapatának nem mindennapi műsorát. A közönséget lenyűgözte az új sportág látványa,
amely, mint láthattuk, nem kis erőfeszítést és felkészültséget igényel a résztvevőktől. Köszönjük a csapat vezetőjének,
Márta Magdolnának és a versenyzőknek,
hogy elfogadták meghívásunkat és megismertették velünk ezt a sportágat. A
bemutató után farsangi jelmezversenyre
került sor. A versenyzők bemutatták produkcióikat a zsűrinek, amelynek elnöki
tisztét Török Olivér, az M4 televíziós csatorna sportriportere, a 2017 szilveszteri
ügető gála – Bubik István emlékverseny
– győztese töltötte be. A zsűri a produkciók értékelése után minden fellépőt díjazott. A versenyzőknek és a zsűrinek is
köszönjük, hogy produkciójukkal emelték az est színvonalát és szórakoztatták
a nagyérdeműt. A nagyon finom menük
elfogyasztása után kellemes hangulatú
este kerekedett. A zenét, a már visszajárónak számító csapat, a békési Csökmei

Fivérek szolgáltatták. A hangulatról
mindent elmond, hogy a tombolahúzást
csak fél órás késéssel lehetett elkezdeni,
mert a táncparkett zsúfoltan telve volt.
A csorvási vállalkozók és magánszemélyek által felajánlott értékes nyeremények mind gazdára találtak, nagy örömet
okozva ezzel a nyerteseknek. A Csorvási
Sportklub nevében szeretném megköszönni minden támogatónk felajánlását,
amellyel hozzájárultak ahhoz, hogy ez az
esemény létrejöjjön.
Köszönjük a termet, az étkezéshez
szükséges alapanyag biztosítását, a süteményt, a dekorációt, a tárgyi, valamint
pénzbeli felajánlásokat. Köszönjük mindenki segítségét, aki munkájával hozzájárult egy újabb sikeres esemény lebonyolításához, segítve ezzel szervezetünk
működését.
Örülök, hogy eseményünkkel hozzájárulhattunk városunk kulturális életének
színesítéséhez.
Seres Péter Csorvási sportklub elnök
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Jelentős érdeklődés, bővülő szolgáltatások

Eredményes év a szociális otthonban

Az Egyesített Szociális Intézmény az
elmúlt öt évet jelentős fejlesztésekkel
zárta. A képviselő-testület január elsejétől újabb öt évre bizalmat szavazott
a vezetőnek, Maczák Istvánnénak. A
teljes mértékben önkormányzati tulajdonú intézmény vezetőjét kértük
értékelésre.
– Minden évet folyamatos felújítással
és fejlesztéssel töltöttünk. Az intézmény
alap- és szakosított szolgáltatásokat nyújt.
Alapellátás körébe az étkeztetés, a házi segítségnyújtás és a nappali ellátás tartozik.
Az étkeztetést évek óta átlagosan 15 és 22
fő közötti létszám veszi igénybe. Az ételt
házhoz szállítjuk, van, aki saját maga szállítja el, és lehetőség van az intézményben
is elfogyasztani.
A házi segítségnyújtás keretében saját
otthonukban élőknek nyújtunk segítséget,
főleg személyes gondozás keretében, mint
gyógyszerek felíratása, kiváltása, kiadagolása, fürdetés, ágyhúzás, vásárlás, személyes környezet rendbe tétele, vércukor, vérnyomás ellenőrzése, stb. Átlagban 35 megállapodásunk van az igénybe vevőkkel.
A nappali ellátás most van szervezés
alatt, február óta működik, nagy segítség
azoknak a családoknak, akik dolgoznak és
szeretnék idős, beteg, demens szüleiket
napközben biztonságban tudni. Behozhatják, vagy önkormányzati autó behozza
az intézménybe, itt felügyelet és foglalkozás van számukra. Térítés ellenében étkezést is igényelhető. Azokat is várjuk, akik
be tudnak jönni, mert kicsi a nyugdíjuk, és
így a napközbeni fűtést meg tudják spórolni. Esetleg magányosak: jobb az időt

társaságba eltölteni. Tudjuk, hogy a társas
együttlét sokat javít az egészségi állapoton. Bármennyien igénybe vehetik ezt a
szolgáltatást.
Szakosított a bentlakásos idősek otthona. 74 fő az engedélyezett létszám, tavaly
átlagosan 76 fő lakott az intézményben,
szinte mindig várólista van, tavaly átlagosan 28 fő várt az elhelyezésre. Helyiek és
vidékiek vegyesen élnek az intézményben,
a helyiek lényegesen magasabb létszámban. 4 óra gondozási szükséglettel lehet
bekerülni az intézménybe, ezért mára
megváltozott a lakók fizikai, egészségi és
mentális állapota. Tavaly átlagosan 34 fő
középsúlyos vagy súlyos demencia diagnózissal élő lakó vette igénybe a szolgáltatást. Az intézményben nagy hangsúlyt
fektetünk a lakók foglalkoztatására, mentális és egészségi állapotuk megőrzésére,
lehetőség szerinti javítására.
Az intézmény az 1980-as évek elején
épült, azóta a tisztító festésen kívül nem
történt semmilyen beavatkozás. Az utóbbi 5 év alatt az intézményt szinte teljesen
felújítottuk, a nyílászárók 80%-át kicseréltük, az összes szobában kicseréltük
a linóleumokat, minden társalgót és az
összes folyosót a felszakadt linóleumok
helyett padlólappal láttunk el, az ebédlőt átalakítottuk, teljesen felújítottuk,
villanyvezetéket cseréltünk, padlólapot
raktunk le. A tálaló konyhát teljes mértékben felújítottuk, kicsempéztük, új
bútort vettünk, vízmelegítőt cseréltünk.
Teakonyhát alakítottunk ki, berendeztük,
így lehetőség van a lakóknak is ételt elkészíteni, ha megkívánnak valamit, vagy épp

egy finom süteményt szeretnének sütni. 2
társalgót bővítettünk, így nagyobb teret
kaptunk. A fürdőszobákat teljes mértékben felújítottuk. A mosodát teljesen újra
villanyvezetékeltük, korszerű mosó- és
szárítógépekkel láttuk el. Minden szobában kicseréltük a bútorokat, ágyakat,
szekrényeket. 30 db korszerű betegágyat
vásároltunk. Az intézmény ápolási eszközeit, számítástechnikai eszközeit, és más
kényelmi eszközeit fejlesztettük. Az intézmény utcára néző bejáratait teljesen felújítottuk, szép modern térkővel raktuk ki.
Új tetőt kapott az ebédlő előtti rész, így jól
kihasználható teraszt tudtunk kialakítani.
Kisebb és nagyobb filagóriákat építettünk,
így nyáron az idősek kellemes környezetben tudják a napot eltölteni.
Ezeket a fejlesztéseket önerőből és adományból valósítottuk meg. Jelenleg van
nyertes pályázata a fenntartó önkormányzatnak energetikai és homlokzati felújításra,
amelynek a megvalósítása 2018. nyarán fog
kezdődni. Saját erőből tervezzük az intézmény Kossuth utca felőli épületének felújítását. Nagy szükség lenne liftre az emeleti
szobák megközelítése miatt.
A dolgozói létszámunk 31 fő. Fontos
kiemelni a dolgozók emberfeletti nehéz
munkáját. Nagyon büszkék vagyunk arra,
hogy egy jókedvű, szakmailag képzett,
összetartó csapat dolgozik az intézményben. Hiszen ez a sok minden nem jöhetett
volna létre egy jó csapat nélkül. Rendszeresen tartunk munkahelyen kívüli összejöveteleket a dolgozókkal, amiket kiégés
elleni tréningnek hívunk azért, hogy megőrizzük és tovább építsük az egymás közti
jó kapcsolatainkat. Eljárunk közösen koncertre, színházba, vagy más előadásokra
akár Szegedre vagy pl. a Békéscsabán a
Csabagyöngyébe.

Lehet jelentkezni a nappali ellátásra

Idősek klubja: testmozgástól a kézműves foglalkozásig

A Csorvási Egyesített Szociális Intézmény februárban megnyitotta az Idősek Klubját, ahol egy hónap elteltével igazi klubélet
folyik. A Valentin napról a szeretet jegyében emlékeztünk meg,
ajándékként ékszerdobozt készítettünk, amit minden szorgos
klubtagunk saját maga készített el. A farsang már hosszabb előkészületet igényelt, bár nem öltött mindenki maskarát, a szabadjára engedett fantáziának köszönhetően ötletes, mulatságos
jelmezek szórakoztatták a közönséget. Az ünneppel remélhetőleg kiűztük a telet és készülődhetünk a tavasz ünnepeire!
A hétköznapokban a napi tornán aktívan vesznek részt a
klubtagok, mindenki számára jólesik a változatos feladatokból
álló félórás testmozgás. Az ügyes kezű tagok jóvoltából az idő
horgolással, festéssel, kézműves tevékenységgel és a múltat idéző beszélgetéssel telik. A klubban varrógép, vérnyomásmérés,
testsúlymérés, különféle napi és heti lapok, könyvek, internet és

elektromos masszírozó is az érdeklődők rendelkezésére áll.
Kérjük a családokat, akinek van fölöslegessé vált, megunt
kötött holmija vagy már feleslegessé váltak a játékok, társasjátékok, szórakoztató eszközök, akkor hozzák be intézményükbe,
szívesen fogadjuk és megköszönjük. Időseink a kötött holmikat
lebontják és kreatívításuknak köszönhetően számtalan módon
újra tudják hasznosítani, míg a társasjátékok kellemes hasznos
kikapcsolódást nyújtanak számukra.
Hívja ismerősét, barátját, magányos szomszédját az Idősek nappali Klubjába!
Nagy szeretettel várjuk azokat az új tagokat, akiknek a
családja dolgozik és szeretné, ha idős családtagja, rokona
felügyelettel, biztonságban és hasznosan töltené napjait.
Telefon: 06 30/638 2844
Vallerjanovicsné Gergely Katalin
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Sztojanovics, Tomcsányi és a harc az utcák elnevezéséért

Az 1848-49 es forradalom és szabadságharc Csorvási vonatkozásai
Csorvás 1848-49 időszakában Gyula
város pusztája, valamint a Harruckern
hagyaték bérlőinek a kezében volt, akik
lakhellyel is rendelkeztek Csorváson. Közülük a legfontosabb Tomcsányi József,
aki ebben az időszakban a vármegye másodalispánja, országgyűlési képviselő.

Sztojanovits Szilárd

A legjelentősebb Sztojanovits Szilárd,
aki a Délvidéki szerb támadások következtében felállított gyulai nemzetőrség
első századának a kapitánya lett.
A későbbiekben Csorvásra telepedett
gyulaiak között Ormós János nemzetőr
Tomcsányi Józse
hadnagy szerepe lényeges, aki alakulatáMint másodalispánnak a fő feladata a val a Délvidéken, és Arad megyében vett
vármegye nemzetőrségének a megszer- részt a szabadságharcban.
vezése. Mindezek következtében Csorvás
mint a lakhelye kapott szerepet a megye
korabeli történetében. 1848. október
7-én ugyanis levelet írt Magyar Gyula
város tanácsának, Csorvás keltezéssel.
Ennek oka az volt, hogy a hevesebb vérmérsékletű gyulai honatyák többen úgy
gondolták, gróf Wenckheim Ferenc feleségét, báró Radetczky Friderikát túszként kellene tartani, és elutazását nem
kellene engedélyezni. Ezt azért gondolták
fontosnak, mert híre ment az országban,
a császári seregeket Radetczky marsall
Ormós János
fogja irányítani a magyar szabadságharc
leverésére. Tomcsányi a Csorvásról írt le1854 után mintegy 100 hold birtokosa
velében ezt ellenezte: “én azt gondolom, Csorváson, segítette az újjáalakult község
ha Radetczky hadi erejével ellenünk kül- első lépéseit. A katolikus iskola céljaira
detnék, nem tehetek fel róla annyi gyáva- egy beltelket ajánlott fel. A szabadságságot, hogy Őt abbeli lépésében, lányának harcban szintén részt vett Reck József
Gyulán tartózkodása gátolná.” A puszta (Sztojanovits Szilárd későbbi veje), aki
Csorvásnak ekkor ennyi tényleges köze huszárkapitányként harcolt a magyar
volt a szabadságharchoz.
hadseregben. 1860-ban vette feleségül
Tomcsányi később 1854 környékén Sztojanovits Izabellát. Ekkor vásárolta
földet vásárolt Csorváson, mintegy 140 meg a Németh kúriát (ma Hudák szövőholdnyi birtokot. Csorváson semmilyen üzem), később felesége örökségével kiszerepet nem vállalt, de adományokkal egészítve 300 holdas birtokot irányított.
segítette a katolikus templom, és az is- Ettől kezdve része Csorvás közéletének,
kola felépítését, gyakorlatilag a passzív és természetesen a vármegye törvényharezisztenciája korszakát nálunk töltötte. tóságának is.
Csorvásról 1867-ben távozott, amikor
A csorvásiak sokkal többet tudnak
Békés vármegye főispánjává választották. Korossy Camillo huszárkapitányról, aki
Mint látható Tomcsányi kezébe került a a 10. huszárezred, a Vilmos huszárok
nemzetőrség szervezése, és ekkor kapott tisztje volt. Alakulatát 1848-ban Galíszerepet több, később Csorvás történeté- ciából hazavezényelték. Szerepe a szaben is szerepet játszó személy.
badságharcban nem jelentős, úgy tűnik

azzal nem is azonosult. Görgey őrnaggyá
léptette elő, de ezt a rangját soha nem
használta, csak amit a császártól kapott.
Gerendás történetében játszott komoly
szerepet, sírja a csorvási temetőben van.
Azt, hogy a tiszteken túl honvédek is
harcoltak a ‘48-49-es szabadságharcban,
azt a Honvéd segélyegylet adatai alapján
tudjuk. „Segélyezett 48-as honvéd – A
vármegyei közgyűlés a honvédsegélyezésre szóló alapítvány kamatait ez évben
Turbucz Sándor csorvási illetőségű elaggott honvédnek juttatta.” (1899)
Csorváson 1848-49 eseményeinek a
megítélése – talán azért mert közvetlenül és tömegesen nem érinthette a
csorvásiakat, a politika színtere lett a
későbbi években. 1867-es kiegyezés
ugyanis megosztotta az országot, ezért
a korszak két hőse Kossuth, és Deák
Ferenc neve, egy-egy politikai irányzat
zászlójára került. Csorváson a Deák Ferenc által képviselt ‘67-es nézetek kerültek többségbe, elsősorban a politikai
csatározások kezdeti szervezeteiben, az
olvasókörökben. A Deák párton a katolikus felekezetűek, a Csorvási Olvasó
Egylet, a földbirtokosok, az Úri kaszinó
tagjai álltak. A Kossuth nézeteket (‘48-as
eszmék) pedig a protestánsok, Csorvási
Olvasó Népkör, az iparosok, valamint a
szociáldemokraták képviselték. A két
tábor között a legkomolyabb „ütközet”
Csorvás utcaneveinek adományozásakor tört ki (1899). A főutcát ugyanis
mindkét párt a saját „hőséről” szerette
volna elnevezni.
Mint tapasztalhatjuk, a Deák párt győzött, a fő utca Deák Ferencről lett elnevezve, Kossuth csak a mellette lévő, ma
is a nevét viselő utcát kapta. Hihetetlen,
de a visszavágó 1945. december 19-én
megtörtént. A Csorvási Nemzeti Bizottság Deák Ferenctől elvette az „utcáját”,
„igazságot szolgáltattak”, és Rákóczi
Ferencről nevezték el. Érdekes módon
azon a napon a korábbi Állami utca viszont Gremsperger József nevét kapta,
és viseli azóta is.
Így azután abban a furcsa helyzetben
vagyunk, hogy Magyarországon egyedül Csorváson nincs Deák Ferenc utca.
Köszönhető mindez Tábit Mihály gyógyszerész, és Gremsperger József főjegyző,
„kemény küzdelmének”. Csorváson nehéz a „haza bölcsének lenni” azóta is.
Kasuba István
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Tisztelt csorvási lakosok!
és a feltámasztott Jézus azonos személy.
Kedves Testvéreim a Krisztus Jézusban! Őt meglátva és hallva a tanítványok szívét
betöltő szomorúság és fájdalom örömre
Csorvás evangélikus lelkészeként már változott. Jézus ígérete beteljesedett, megmost — jóval az idei Húsvétot megelőző- látták Őt, az Urat, megtapasztalták, hogy az
en — hadd köszöntsem Önöket a közelgő elválás nem örökre szólt. Jézus ma is ponünnep kapcsán. Húsvét: Isten egyszülött tosan ezt teszi. Bennünket is megszólít:
Fiának, Jézus Krisztus feltámadásának mai akár testileg-lelkileg beteg, túlhajszolt,
örömünnepe, ami egyben a keresztyénség nehézségekkel, problémákkal és gondoklényegét teszi az idén is újra megtapasztal- kal küszködő csorvásiakat és megnyugtat:
hatóvá a számunkra. Hiszen azért küldte „Békesség nektek!”
a földre Mennyei Atyánk az Ő Egyszülött
De itt nem ért véget a ’történet’, így a
Fiát, hogy kereszthalálával és feltámadá- mi ’történetünk’ sem. A feltámasztott Jésával számunkra bűnbocsánatot, életet és zussal való találkozás sem ott és akkor és
üdvösséget szerezzen. Ehhez a köszöntés- ma sem merül ki pusztán az egymásnak
hez János evangéliumának 20. részéből vá- való örvendezésben. Ugyanis Jézus MA IS
lasztottam a 21. verset, amivel afféle lelki megismétli a minden jót, üdvösséget ígérő
kenyeret szeretnék odatenni az Önök hús- szavát, amely egyben a minden emberi érvéti asztalára.
telmet meghaladó békességet is jelenti IsJézus…ezt mondta nekik: „Békesség nek- tennel, illetve egymással és a környezetüktek! Ahogyan engem elküldött az Atya, én kel. Ma is hasonlóan hallhatjuk küldetésre
is elküldelek titeket.” Tudhatjuk, hogy ez indító szavait is. „Ahogyan engem elküldött
azon a napon hangzott el Jézus szájából, az Atya, én is elküldelek titeket.” Ahogyan
amikor is megjelent Mária Magdalénának. Ő, Jézus Krisztus az Atya küldötte volt a
Vagyis a hét első napján, a feltámadás nap- földön, úgy lehetünk mi is, a mindenkori
ján, a mi vasárnapunknak az estéjén, ami- tanítványok - Jézus nyomán végezve azt,
kor is a tanítványok félelmükben zárt ajtók amire megbízást kapunk — az Ő küldöttei.
mögött voltak együtt. Féltek, hogy a Mes- Ehhez a feladatvégzéshez szükséges erőt,
ter után most már ők következnek: a nép kívülről és felülről jövő mennyei ajándékot
vezetői őket is kivégeztetik. Jézus ekkor a pedig számunkra a Szentlelket adja.
zárt ajtók ellenére hirtelen és váratlanul
Szívből kívánom, hogy ez a jézusi köszönmegjelent köztük és megnyugtató, szelíd tés az idei húsvéton mindezt jelenthesse a
hangján megszólalt. „Békesség nektek!” számunkra. Azt is, hogy ajándékozzon meg
Köszöntése, a megszokott kedves, barát- minket minden jóval: a bűnbocsánat öröságos jézusi hang a régi, de teste már új, a mével, az örök élet boldogságával. Áldott
halálból feltámasztott ember test, amivel húsvéti, feltámadás ünnepet kérve és kíbizonyságát adja annak, hogy Ő ugyanaz, vánva mindenkinek, imádságos lelkipászaki szenvedése és halála előtt velük volt. tori szeretettel:
Hiszen a sebhelyek nyomai ott látszottak
Liptákné Gajdács Mária
feltámasztott testén: tehát a megfeszített
Evangélikus istentiszteleti alkalmak:
- minden vasárnap ½ 10 órakor, (most a téli és kora tavaszi hidegebb időszakokban)
a gyülekezeti teremben.
Evangélikus istentiszteleti alkalmak a húsvéti ünnepkör kapcsán:
- március 30-án, Nagypénteken 16 órakor passióolvasás a gyülekezeti teremben.
- április 1-jén, Húsvét vasárnap 10 órakor istentisztelet úrvacsoraosztással a
gyülekezeti teremben.

Programok

- A Csorvásiak Baráti Társasága előadást szervez március 13-án 16 órától a
könyvtár videós termében. Téma: Végső
megálló - az Egyesített Szociális Intézményben élők mindennapjai, a bekerülés feltételei; Demencia, korunk népbetegsége. Előadó: Maczák Istvánné intézményvezető.
- Mátyás királlyá választásának 560.
évfordulója apropóján meghirdetett emlékév keretében március 13-án 17 órai
kezdettel a művelődési házban előadást
tart Medgyesi Pál régész, Bartus Gyula

színművész, Herczeg Tamás, a Csabagyöngye Kulturális Központ igazgatóhelyettese.
- Március 15-én 9 órai kezdettel az
1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére koszorúzás a katolikus Ó-temetőben.
- Zenés, hangulatos húsvéti kézműves
vásár lesz március 22-én 8 órától 18 óráig a művelődési házban. E rendezvényre
kézműves vásárosok jelentkezését várják a szervezők.
- Húsvéthoz közeledve a város központja ünnepi díszbe öltözik: március
26-án 10 órakor közösen díszíthetjük
fel a város húsvéti tojásfáját, a szerve-

„Hiszem a test feltámadását és az örök
életet.”
Kedves Testvérek!
Az egyetemes keresztyén anyaszentegyház hitvallásából származnak e bizonyságtevő szavak. Miért hihetem ezt?
Mert Jézus Krisztus helyettem, miattam és
értem halt kereszthalált. De feltámadt és
helyet készít számunkra a mennyországban, hogy ismét együtt legyünk Vele. Ha
hiszem ezt, örök életem van.
A test feltámadása nem öncélú, valamiért történik. A test feltámadása összekötődik az örök élettel, mert örök életre
fogunk feltámadni. Ebben a reménységünkben erősödhetünk, a feltámadásba és
örök életbe vetett hitünket vallhatjuk meg
az ünnepi istentiszteleteken, az úrvacsorában, együtt a gyülekezettel. Ezért hívogatunk minden hitvalló testvérünket, de a
keresőket és a bizonytalankodókat is ünnepi alkalmainkra! Tegyünk vallást együtt
arról, hogy Isten szeretete olyan hatalmas,
hogy Jézus Krisztust adta értünk, hogy nekünk örök életünk legyen!
Áldott feltámadás ünnepet kíván a
Csorvási Református Egyházközség
presbitériuma 2018 Húsvétján!

Szalkay Róbertné lelkipásztor
A húsvéti ünnepkör istentiszteleti
rendje a Csorvási Református
Egyházközségben:
március 25. 10 óra
virágvasárnapi istentisztelet,

március 30. 10 óra
nagypénteki passiós alkalom,

április 1-je 10 óra
úrvacsorás húsvéti istentisztelet
Istentiszteleti alkalmainkat
a fűtött imateremben tartjuk
(István király u. 26.)

zők mindenkit szeretettel várnak, arra
bíztatva: ki-ki tegye fel a maga készítette
húsvéti díszt a közös fára.
- A népzene kedvelőit várják a hagyományos népzenei találkozóra március
24-én 9 órától a művelődési házban. A
rendezvényen az emeleti nézőtérről nézve bárki részt vehet, aki pedig a kulturális programot követő ebédhez és mulatsághoz is csatlakozna, ebédjegyet vehet
március 10-ig Juhász Kálmánnénál: 0630-406-98-30.
- Március 29-én húsvéti játszóház lesz
a Hérics szállóban, ahol gyerekek különböző tojásfestési technikákkal ismerkedhetnek meg.

8

2018. március

Tisztelt csorvási hölgyek!

Lapunk legifjabb olvasója, Kinga is talált magának való olvasmányt múlt havi
számunkban. Mi más érdekelhette volna leginkább, mint a kortársa érkezését beharangozó hír. Így írt erről nekünk édesanyja, Nagy Katalin.
– Ebédhez készülődve odaadtuk a 9 hónapos Kinga kislányunknak a frissen érkezett Csorvási Híradót, hogy elfoglalja magát. Ekkor vettem észre, hogy saját magától megtalálta a hátoldalon lévő kicsi Gábort, és hosszasan tanulmányozta, majd
a kis ujjacskáival simogatta a képet. Ő is köszöntötte a kicsi Gábort!
Szerkesztőségünk pedig ezúttal Kingát köszönti szeretettel.

Tehetséges sportoló

Ifjú kora ellenére már jelentős sikereket könyvelhet el az asztalitenisz sportágban Molnár Levente, az
ASE Orosháza versenyzője. Az idei
év első két hónapjában már nem egy
versenyen bizonyított, érmei pedig
egyre csak gyarapodnak.
Karcag adott otthont február közepén a
Diákolimpia asztalitenisz országos döntőjének, melyen asztalhoz állt Levente is
és remek játékkal bronzérmet szerzett.
Előtte néhány nappal Donic ösztöndíjasként Mezőberényben mutatta meg tudását az ifjú csorvási sportoló. A Megyei
Ifjúsági Asztalitenisz Versenyt Levente
három éremmel zárta: két bronz- és egy
aranyéremmel. Az első bronzot fiú egyéniben, míg a másodikat vegyes párosban,
Hudák Dorina (ASE Orosháza) társaként
szerezte meg. A dobogó legtetejére fiú
páros versenyszámban állhatott Szántosi
Dáviddal (Körös SE).
Január végén az utánpótlás Budapest
Bajnokságon U13-as korcsoportban
Levente két bronzérmet is nyert. Az ezt
megelőző hétvégén pedig a Vektor Kupán
nyújtott parádés teljesítményt. A verse-

Nőnap alkalmából
nagy tisztelettel kívánok
a képviselő-testület
férfitagjai és jómagam
nevében mindannyiuknak
nagyon boldog nőnapot.
Baráth Lajos polgármester

Véradással segítettek

Javában tombolt az influenza február
vége felé is (a figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentéseinek alapján végzett becslés szerint az országban február 19-25. között 68 950 beteg fordult
orvoshoz influenzaszerű tünetekkel), a
csorvási háziorvosi rendelőben is igen
sokan megfordultak az elmúlt hetekben. A megbetegedések ellenére a február 23-ára hirdetett véradáson 51-en
jelentek meg, hogy vért adhassanak.
Lesz még lehetőség ilyenformában segíteni, legközelebb június 8-án lehet
vért adni, s ezzel életet menteni, majd
nyen fiú egyéniben 3. helyezést ért el, fiú szeptember 7-én és december 14-én.
párosban második lett Szántosi Dáviddal
Az ortopédiai szakrendelés időaz oldalán (Körös SE), vegyes párosban
pontjai:
május 3., június 28., október 4.,
pedig klubtársával, Hudák Dorinával 3.
helye pedig a Móra utcai Védőnői Szolhelyezett lett.
Január elején Budapesten rendezték gálat.
meg a magyar nemzetközi újonc bajnokságot. A háromnapos viadalon 11 ország,
Anyaköny vi
177 fiatalja fogott ütőt, a magyar válogatottakban három Békés megyei fiatal
hírek
kapott lehetőséget: Levente végül csaTávozott közülünk:
patban ezüstérmes lett, egyéniben pedig
Jakucs Anna (70 év)
bronzérmet szerzett.
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