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Megalakult a testület

Arra esküdtek, hogy a városT szolgálják
Megalakult Csorvás város képviselő-testülete – a grémium 2024 őszéig
vezetheti a települést. Az október 24ére, a városháza dísztermébe kitűzött
alakuló ülésen a megbízó levelek átvétele után döntöttek az alpolgármesterek személyéről és a bizottságok
tagjairól is.
Az ünnepi ülésen elsőként Gergely János,
a helyi választási bizottság elnöke ismertette az október 13-ai helyhatósági és
nemzetiségi választás eredményét, azt
mindenben jogszerűnek és érvényesnek
nevezve. Ezt követően a megválasztott
polgármester, Baráth Lajos valamint a
képviselő-testületi tagok, Araczki Tibor,
dr. Kaszai Balázs, Vereskáné Salla Valéria,
dr. Szénási Levente, Zsiga Iván átvették
megbízólevelüket (dr. Duliskovich Ilona
betegség miatt nem lehetett jelen) és

esküvel fogadták, hogy hűen szolgálják a
települést.
Baráth Lajos köszönetet mondott minden választópolgárnak, aki részese volt a
döntésnek, valamint köszönetet mondott
mindazoknak, akik segítették a helyi választási bizottság, a szavazatszámláló bizottság munkáját, segítették a választás
szakszerű és törvényes lebonyolítását,
hiszen a választók így nyilváníthatták ki
demokratikusan akaratukat.
Az alakuló ülés során a testület alpolgármestereket választott, akiknek
feladata a polgármester munkájának
segítése, valamint távolléte során helyettesítése. A két alpolgármester: Vereskáné
Salla Valéria és Kelemen Mihály. A testület döntött arról is, hogy álljon fel a
grémium munkáját segítő két bizottság.
Döntésük értelmében a Pénzügyi, Gaz-

dasági, Városfejlesztési Bizottság elnöke
dr. Kaszai Balázs, tagok dr. Szénási Levente,
Araczki Tibor, külsős tagok Kaszai Károly
és Ivanics János. Az Egészségügyi, Szociális, Oktatási, Közművelődési, Sport
Bizottság elnöke Zsiga Iván, tagjai dr.
Duliskovich Ilona, Araczki Tibor, külsős
tagok Kovács Irén és Kósa Klára.
Csorvás újonnan megválasztott vezetője és képviselő-testülete ezzel megkezdte munkáját.
A nemzetiségi önkormányzatok is
megtartották alakuló ülésüket. Október
21-én a Csorvási Roma Önkormányzat,
melynek elnöke Lukács Kálmán lett, október 24-én pedig a Csorvási Szlovák Önkormányzat, melynek elnöki feladatait
Gyimesiné Hugyik Erzsébet látja el.
mk

A város képviselő-testülete és a külsős bizottsági tagok
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Megalakult a megyei testület

Fotó: Zentai Péter
A Békés Megyei Képviselő-testület
október 21-ei alakuló ülésén a közgyűlés elnökének a Fidesz-KDNP megyei listavezetőjét választották. Zalai
Mihály vezette korábban is a grémiumot, most pedig újabb öt esztendőre
kapott felhatalmazást.
A 17 tagú megyei képviselő-testületbe
az október 13-i önkormányzati választás
eredményeképp tízen jutottak be a Fidesz-KDNP színeiben – köztük a csorvási
dr. Pappné Darida Andrea. A Jobbikot
és a Demokratikus Koalíciót két-két, az
MSZP-t, a Momentumot és a Mi Hazánk

Mozgalmat egy-egy politikus képviseli.
Az előző ciklushoz képest – a megye
lakosságszámának csökkenése miatt –
eggyel kevesebb megyei önkormányzati
képviselő kapta meg megbízólevelét és
tett esküt. Zalai Mihály az előző ciklusról
szólva elmondta, a megyei önkormányzat csaknem 60 milliárd forintnyi fejlesztési forrás odaítéléséről döntött, amelyből 71 településen 466 projekt valósult
meg, illetve van folyamatban. Az elnök
reményét fejezte ki, hogy Békés megye
felzárkóztatása a 2024-ig tartó ciklusban
is folytatódik, immár az új testülettel.

A most lezárult önkormányzati ciklusban működő Városfejlesztési bizottság kora ősszel elkészítette azt az
összegzést, mely lakóhelyünk állapotát méri fel, annak változásaira hívja
fel a figyelmet.
A bizottsági beszámolóból kitűnik,
Csorvás összességében rendezett képet mutat, de rontja a városképet azon
magánkézben lévő ingatlanok, melyek
elhagyatottak, gondozatlanok. A rossz
műszaki állapotban lévő épületek esetében többször lépett a járási hivatal illetékes osztálya, akár a lebontásra, akár
a karbantartási munkálatok elvégzésére
kötelezve a tulajdonost. Idén ötvennél is
több felszólító levelet küldtek ki parlagfű
mentesítés, valamint gondozatlan ingatlan és közterület rendbetétele miatt. Előrelépés, hogy már Csorváson is elérhető
olyan vállalkozó, aki igény esetén a távol
élő ingatlantulajdonosok is meg tudnak
bízni a kaszálással, az elburjánzott növényzet rendezésével.
A dokumentumból kitűnik, Csorvás belterületén jelentősen csökkent az illegálisan lerakott hulladék mennyisége azzal,
hogy egy éve megszűntek a szelektív hul-

ladékgyűjtő szigetek, korábban ugyanis a
szigeteken mindenféle szemetet lepakoltak. A csomagolási üveg hulladék a Városháza udvarára kihelyezett konténerbe helyezhető, a háztartásban keletkező többi
szelektíven gyűjthető hulladékot pedig a
lakosság saját maga gyűjti.
Lakossági járdaépítési programra is
kitért a bizottság, kiemelve: a program
keretében az önkormányzat biztosítja
az adott járdaszakasz építéséhez szükséges anyagot, a homokos kavicsot, a cementet és a homokot, a lakosság pedig
megépíti ingatlana előtti közterületen a
járdát. 2018-ban 491 folyóméter, 2019ben pedig 342 folyóméter járda felújítása
valósult meg. A település szennyvíztisztító telepe 1994-ben épült, majd 2008ban gépészeti felújításon esett át, a telep
azonban nem képes megfelelő hidraulikai
és tisztítási kapacitásra. Ezért szükségessé vált a szennyvíztisztítási technológia
fejlesztése, a több mint 1 milliárdos beruházást csak pályázati forrásból tudja
fedezni a város, ezen már dolgoznak. A
lakókörnyezet változásait összegző teljes
dokumentum elérhető a város honlapján.
Dénes István bizottsági elnök

Tájékoztató a lakóhelyi környezet állapotáról

Megújul a
vasúti átkelőhely

Néhány hete vehették birtokba a
kerékpárosok a Csorvást Gerendással összekötő kerékpárutat.
A beruházással biztonságosabbá vált
a kerékpárosok két település közötti
közlekedése. A biztonságos közlekedés
további feltételeit elégíti ki a kerékpárút vasúti átkelőjénél kiépített irányítókorlátos gyalogátkelőhely.
Jó hír, hogy hamarosan a gépjárműforgalom számára is korszerű
vasúti átkelőhelyet alakítanak ki. Az
úgynevezett ROHU-444-es kódszámú projekt keretében a közeljövőben
valósul meg a vasúti átjáró útkorrekciója. Ez a program a Magyar-Román
határmenti térség közösségeinek
TEN-T (transzeurópai közlekedési hálózat) infrastruktúrához való összekapcsolását célozza meg.

Hulladékszállítás

November 29-én pénteken viszik el
a zöldhulladékot, december 6-án pénteken szelektív kukaürítés, majd idén
utoljára, december 27-én pénteken
zöldhulladék elszállítás.
A szolgáltató ügyfélszolgálatának elérhetőségei: Békéscsaba Kinizsi u. 4-6.;
ugyfelszolgalat@grnkft.hu, telefon: 06
66/447-150
Ügyfélfogadás Csorváson, a polgármesteri hivatalban: december 4-e,
és december 18-a szerda
9.30-tól 11.45-ig.

Közvilágítás

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

Központi Orvosi Ügyelet
Orosháza, Könd utca 59.
Telefon: 68/411-200
Rendelés hétköznapokon 16 órától
másnap reggel 8 óráig; hétvégén, illetve
munkaszüneti napokon egész nap.
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Ünnepeljünk közösen

A december a karácsonyi ünnepre
készülődés jegyében telik Csorváson
is. A város központja a lehetőségekhez mérten ünneplőbe öltözik, és
több alkalommal is megszólítja a lakosságot a közös ünnepvárásra – ingyenes programokkal. Az aktuális
részleteket a művelődési ház dolgozói
teszik közzé, most lássuk a tervezett
programokat.
December első napja advent első vasárnapja. A város karácsonyfáját a szokásos helyen, a parkban állítják fel, a Mikulás és rénszarvasai is itt parkolhatnak ettől a naptól kezdve. A díszkivilágítás idén
jelentősen megújul a fán, annak felkapcsolására lehet jelentkezni (előzetesen
a művelődési házban és aznap a helyszínen), és sorsolással dől el, ki kattinthatja
fel az ünnepi fények kapcsolóját.
A csillogó fa köré várják az óvodai és
iskolai csoportokat közös éneklésre, az
ünnep jegyében. Időpont: december 1-je,
18 óra. Mindenkit megvendégelnek egy
bögre teával, a felnőtteket forralt borral.
A Csorvásiak Baráti Társasága szervezésében december 8-án 15 órakor a katolikus templomban a „Kecskeméti Barátok”
zenélnek és énekelnek. A művészi élmény
mellett ezen a napon is lesz forró tea, hogy
lélek és test egyaránt átmelegedhessen.
Kézműves vásárt tartanak a művelődési
házban december 9-én és 10-én 8 és 17
óra között. A helyi és környékbeli kézművesek már jelentkeznek, hogy ünnephez
kapcsolódó portékáikkal megörvendeztessék a csorvási vásárlókat.
A művelődési házban a Nefelejcs Nép-

dalkör nagyszabású ünnepi rendezvényére is várnak mindenkit december 14én. A „Mindenki karácsonya citeraszóval”
Juhász Kálmán tanítványainak együttes
műsora, amely látványnak is ritkaság, a
többtíz citera együttes hangja pedig különleges élményt ígér. Ugyanitt december 18-án ünnepi játszóház várja a gyerekeket 14 órától. Mézeskalács-sütés és
-díszítés, apró ajándékok készítése lesz a
program.
Igazi ünnepi látványosságokra lehet
számítani december 21-én 17 órától a
város karácsonyfája körüli téren: animációs lézershow keretében téli varázslat,
karácsonyi csillogás várja az érdeklődőket, valamint lesz színpadi műsor is
kicsiknek és nagyoknak. Disznótoros
ételek és karácsonyi finomságok kóstolójával készülnek a szervezők. – Ha adsz,
kapsz! – a mondás jegyében apró ajándék
felajánlásokat lehet a város karácsonyfája alá tenni, amiket december 23-án a
családsegítő eljuttat a rászorulóknak. Aki
ajándékkal érkezik, sorszámozott karkötőt kap, és rész vesz egy sorsoláson, ahol
a karácsonyhoz kapcsolódó ajándékokat
(édességet, díszeket, fenyőfát, szánkót)
nyerhet.
A hagyományoknak megfelelően december 26-án Csorvás Város Fúvószenekara és Majorette Csoportja ad karácsonyi koncertet a Művelődési Házban.
A szervezők kérik, hogy a környezetvédelem jegyében, a rendezvényekre mindenki hozzon magával otthonról bögrét
a teának, forralt bornak, így kevesebb
hulladék keletkezik.

Felújított Gremsperger

Folytatódik a tavalyi évben a Batthyány utcával megkezdett útfelújítás, melyre az idén is 15 millió
forint összegben kapott támogatást
Csorvás önkormányzata. Ebből a forrásból, valamint további közel 2,5
millió forint önerőből a 6 méter széles Gremsperger utca burkolata 450
méter hosszan újult meg a Batthyány
utca felől november elején.
A városvezetés célja, hogy a következő
évben a Gremsperger utca teljes hosszában elkészüljön a burkolatfelújítás. Erre
azért van szükség, mert a Gremsperger
utca a 47-es főút csorvási szakaszának
tehermentesítését szolgálja, a nagyfokú
igénybevétel és az építés óta eltelt évtizedek alatt a kopóréteg tönkrement. Ezt
a kopóréteget kell megerősíteni, korszerűsíteni, a megnövekedett forgalommal
szembeni ellenállóságát biztosítani.
Korábban a Micsurin utca, a Micsurin
és a Bajcsy-Zsilinszky utca között lévő
összekötő út, valamint a Petőfi utcának
a Hunyadi és a Gremsperger utcák közötti szakasza újult meg. Lakossági kezdeményezésre pedig aszfaltburkolatot
kap az Aradi utca is. A beruházást saját
forrásból, 40,35 millió forintból fedezi
Csorvás Önkormányzata.

Napelemmel, klímával

Télen fűt, nyáron hűt – klimatizált
lett a művelődési ház színházterme. Az
időszerű beruházást az önkormányzat
saját költségvetéséből valósította meg,
segítve a színháztermi események színvonalasabb megrendezését. A klímaberendezések felszerelésére 2,5 millió
forrást fordított a város, működtetését
pedig alternatív energiaforrásból tervezi biztosítani a jövőben.
Napelemek kerülnek ugyanis a művelődési házra – pályázati forrásból.
Az energetikai korszerűsítést célzó beruházás keretében a művelődési ház
mellett további három önkormányzati
épületre telepítenek napkollektort: az
önkormányzati gépek Kossuth utcai telephelyére, a focipálya melletti, öltözőket, tusolókat magában foglaló épületre,
valamint a napközikonyhára. Baráth Lajos polgármester tájékoztatása szerint a
költséghatékonyabb és környezettudatosabb fenntartást lehetővé tevő fejlesztésre Csorvás 56 millió forintot nyert.
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Körkép

A szeszélyes időjárás a mezőgazdaságot is megviselte
Közepes termés, viszontagságos
talajmegmunkálás, munkaerő-hiány.
Néhány címszó a legnagyobb mezőgazdasági vállalkozók beszámolóiból.

Csorvási Gazdák,
Kelemen Mihály elnök
Növénytermesztés: közel 100 hektáron takarítottunk be silókukoricát,
jónak mondható eredménnyel, 37 t/ha
körüli átlagterméssel. Ezzel a tehenészetnek a tömegtakarmány bázisát biztosítani tudjuk. Napraforgót mintegy
500 hektáron termeltünk, ebből 300
hektáron olajnapraforgót, melynek a
hozama 3,5 t/ha-ral egy jó közepesnek
számít. Az étkezési napraforgóból mintegy 200 hektáron 2,7t/ha-as hozammal
eredményt tudunk felmutatni, kedvező
az értékesítési ára.
Az idei év ellentmondásos volt, a szárazság és a nagyon csapadékos időszakok váltakoztak. Az augusztus óta tartó
szárazságot nekünk a popcorn, a pattogatni való kukorica mutatta meg, a tavalyi 5,2 t/ha-nak mintegy a fele termett.
Ez várhatóan a veszteséges növények
közé kerül.
A kukorica nálunk nem szégyenletes a
7,7 t/ha-as nettó hozammal, de érdekes
szórása van a területeinken: 3t/ha-tól
10,4 t/ha-ig. A nyomott árak miatt nem
lesz extra profit ennél a kultúránál.
Ami az őszi vetést illeti: a repcét és az
árpát elvetettük, ezek nagyon szenvednek az aszálytól. Mintegy 300 ha búzát
kell elvetnünk, ehhez a talaj-előkészítés
folyamatban van. Hátra van még durván
mintegy 300 ha-on a kapások számára
a műtrágyaszórás. Legnagyobb kihívás
a mintegy 800 hektárnyi szántás van
hátra, ami ebben a csapadékmentes időszakban gép- és embert próbáló feladat.
Az állattenyésztés terén: szarvasmarha telepünkön éves szinten stabil
az átvételi ár, javulnak a tejtermelési
hozamaink, de az eredménytermelési
képessége még mindig nem a kívánatos
szinten van: 100 ft feletti önköltség mellett 96 ft az alapár. A támogatás mellett
örülhetünk a nullás eredménynek. A
sertésnek idén illik profitot termelnie,
most jobb pozícióban van ár oldalán,
viszont óriási veszélyei vannak. Egyik

Feleannyi dió termett mint tavaly (Fotó: Pixabay/Couleur)

az afrikai sertéspestis terjedése, ami
miatt nagyon komoly óvintézkedéseket
teszünk járványvédelem terén. Bízunk
abban, hogy a betegség nem jelenik meg
nálunk.

Békési Ferenc
mezőgazdasági vállalkozó

Az őszi betakarítás befejeződött – a
vártnál hamarabb, a száraz idő miatt. Jó
közepes termésmennyiségről számolhatok be a napraforgó és a kukorica vonatkozásában, a számítások megvannak.
Az őszi kalászosok vetése megtörtént, a
kelésük az aszály miatt késik. A szántás
november elején elkezdődött, terveink
szerint karácsonyra befejezzük, és nyugodtan lehet lezárni az évet. A négyes
vetésforgón nem változtattunk: repce,
búza, napraforgó, kukorica.
A diótermésről idén meg kell jegyezni, hogy a tavalyinak csak a fele lett.
Nem volt fagy- vagy egyéb kár, a máshol emlegetett burokfúró légy ellen a
megfelelő védelmet elvégeztük, így nem
okozott kárt. A dió nagyon érzékeny a
tavaszi időjárásra, idén kevés volt a kötés. Mintegy 90 hektáron termesztünk
diót 13 éve, nagy hátránya, hogy kézi
erő kell a szedéshez, ami eléggé megfogyott. Már rövid távon gondolkozni kell
a gépesítésben, de többféle technológia

van, még el kell döntenünk, hogy merre tovább. A piaca megvan a diónak, de
a munkaerőhiány miatt lehet, hogy ma
már nem vágnék bele.
GELEGONYA-FARM Kft,
Gelegonya József ügyvezető igazgató

A 2018-as őszi csapadékmentes időjárás rányomta a bélyegét az őszi káposztarepcére és a kalászosokra. Ez a
tény betakarításkor jelentkezett.
2019 első félévben aránytalanul jelentkező, lezúduló csapadék minőségi
romlást okozott az őszi vetésű növényekben (toxin). Ennek okán a malomipar válogat a búzákban, így a csökkent
mennyiség alacsonyabb árat hozott.
A napraforgó aránylag jól szerepelt. A
kukorica 2018-hoz képest 20%-kal kevesebbet termett, 15%-os árcsökkenés
tapasztalható.
Összességében a 2019 évben termelt
négy kultúrájú növény esetében közepes szint realizálódott.
A 2019-2020 évi őszi kalászosok és az
őszi káposztarepce ígéretesebb a tavalyinál, de a csapadékhiány már jelentkezik a növényeknél.
Az őszi talajmunkák megkezdésével
még várunk a csapadékokra.
BIJ
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zetben tölthessék bölcsődei és óvodai
éveiket. Az ügyes óvodapedagógusok
pedig a bejáratot régóta díszítő festményt is egy kicsi megújították.
– Munkatársaimmal úgy gondoljuk,
fontos a gyermekek fejlődéséhez, hogy
egy tiszta, szép és inspiráló környezetben tölthessék mindennapjaikat,
ezért különösen motivált volt a csapat,
jó hangulatban dolgoztunk – mondta Oláh Gábor, Budapest Bank Békéscsabai Bankműveleti Központjának
Telebank vezetője.
– Köszönjük a Budapest Bank dolgozóinak, külön Neller Ivettnek a lehetőséget, valamint a közbenjárást a
Csorvási Óvodásokért Alapítványnak.
Köszönjük minden önkéntesnek, aki
munkájával hozzájárult az óvoda szebbé tételéhez – fogalmazott Vicziánné
azért, hogy támogassák az oktatási és Vincze Mónika intézményvezető.
egészségügyi intézményeket, és segítséget nyújtanak a különböző civil
Csorvás önkormányzata sikerekezdeményezések megvalósulásához. sen pályázott óvodai eszközbeszerA bank önkéntesei idén eddig összesen zésre. A 4 millió forintos pályázati
60 helyszínen segítenek országszerte forrást a két óvoda udvari játszókétkezi fizikai munkájukkal, az egyik tereinek fejlesztésére fordíthatja
helyszín Csorvás volt. A banki dolgo- a város. A korszerűsítés a szerzőzók kifestették a termek falait és fal- déskötést követően kezdődhet el a
matricákkal díszítették azokat, hogy a közeljövőben.
gyermekek barátságos, vidám környe-

Törődés napja – szebb lett az óvoda

Tucatnyian ragadtak ecsetet és
festékesvödröt november 2-án azért,
hogy szebbé tegyék a Bocskai utcai
óvodát. Az érdem a Budapest Bank
Békéscsabai Bankműveleti Központjának munkatársaié, önkéntes
munkájukat az óvoda pedagógusai
is segítették.
Több mint két évtizedes hagyománya
van a Törődés Napja programsorozatnak, melyet a Budapest Banki hirdetett

Szív, gondolat, tett Csorvásért

Ünnepi közgyűlést tartott a Csorvásiak Baráti Társasága
Mintegy 100 fő vett részt a tagok közül az október 19-én tartott ünnepi közgyűlésen, jobbára elszármazottak, akik a búcsú alkalmából tértek
haza. Immár 31 éve, hogy ez az időpontja a civil egyesület közgyűlésének,
a búcsú előtti szombaton találkozik a tagság, hogy a hivatalos részben tájékozódjon a szervezet működésével kapcsolatosan, majd a fehér asztal
mellett kötetlen beszélgetések révén tartsa életben azokat a kötelékeket,
amelyek változatlanul fontosak napjainkban, ha nem fontosabbak, mint a
korábbi években.
A költségvetést mindig májusban fogadják el, a számokról most tájékoztatta Kelemen Mihály elnök a közgyűlést.
A bevételekkel kapcsolatban elmondta, az egyik bevételi forrásuk a tagdíj,
mintegy 120 fizető tag járult hozzá a
költségvetéshez. További forrásaik az
1%-os felajánlások, valamint önkormányzati és pályázati pénzek, amelyek
lehetővé teszik a tervezett programok
megvalósítását.
Tavaly 266 ezer forint származott a
civil szervezeteknek felajánlható 1%okból, 200 ezer forintot kaptak az ön-

kormányzattól, és a Nemzeti Együttműködési Alap pályázatán 250 ezer forintot nyertek el. Kiemelte: idén 340 ezer
forint folyt be az 1%-ból.
– A működési feltételei jól biztosítottak, a közösségi rendezvényeken rendszeresen képviselteti magát az egyesület – összegez Kelemen Mihály. – Kirándulást szerveztünk Észak-Erdélybe,
erről fotó-összeállítást láttunk Szente
Károly jóvoltából. Az elszármazottakkal
való kapcsolattartás egy fontos célkitűzés, amit többek között a Szabó István
által gondozott csorvasiak.hu oldal mű-

ködtetése is nagymértékben segít. Az
egyesület aktív magján kívül szeretnénk
jobban mozgósítani a csorvásiakat, hogy
legyenek részesei a közösségi életnek –
biztatja az elnök az esetleges érdeklődőket, kevésbé aktív tagokat.
A Fehér és Pusztai ösztöndíj átadása
mindig az ünnepi közgyűlésen történik
meg. A pénzjutalommal járó díjat idén
Gajdács Pál kapta, aki az orosházi Székács gimnáziumban gimnazista, korábban a csorvási általános iskola diákja
volt. Az ösztöndíjat dr. Fehér Dezső
- Csorvás díszpolgára - és felesége dr.
Ravasz Magdolna alapította, az evangélikus iskolában jó eredményeket elérő
tanulónak ítélik meg – az iskola ajánlása
alapján.
Imre J.
Csorvásról információk, hírek:
www.csorvas.hu www.facebook.com/
csorvasvarosonkormanyzata
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Legyünk méltók 1956 örökségére

„Meghasadt az égbolt, mert egy nép azt mondta
elég volt!” (Márai)

Fotó: Szente Károly

Sokan döntöttek úgy, hogy a szokatlanul meleg október 23-án részt vesznek
az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett városi megemlékezésen. A katolikus Ó-temetőben Baráth Lajos polgármester tartott
ünnepi beszédet, felidézve az 1956-os
események kiváltó okait, az idősebb
generációknak még jól ismert padláslesöprést, kuláküldözést, a pufajkások
kegyetlenkedéseit, a megfélemlítés
és terror éveit. Majd megidézte 1956
szellemiségét, az összefogást, a bátor
helytállás napjait, amire az egész világ
felfigyelt.
– 1956 példája nyomán megtanultuk,
hogy a szabadság nem magától érte-

tődő, hogy azért küzdeni kell. Annak a
tizenkét napnak a hatását hatvanhárom
év elteltével is érezzük. Az ötvenhatos
hősöknek köszönhetően nekünk, az
1956 után születetteknek már nem a
nyomasztó sötétség jutott osztályrészül,
mi a bátor kiállást, a hősiességet kaptuk
útravalóul. 1956 hősei életüket adták
egy független, szabad Magyarországért,
legyünk méltók erre az örökségre – fogalmazott a szónok.
A polgármester ünnepi gondolatai
után a Szendrey Színpad művészei adtak színvonalas ünnepi műsort, végül
a megjelent szervezetek elhelyezték a
megemlékezés virágait.

A közelmúltban felújított csorvási
Reck-kúriát és az abban működő
Hudák szövőműhelyt mutatja be
most megjelent könyvében Havassy
Péter gyulai történész.
A hiánypótló kiadványt lapozva
képet kapunk a település múltjáról,
a Harruckern-család szerepéről, a
Németh-Reck-kúria építéséről és a
Reck-Sikérdi család tevékenységéről.
Az olvasó megismerkedhet a kender
termesztésének és hasznosításának
történetével, a fonás, a szövés eszközeivel és folyamatával, valamint a takácsok tevékenységével, végezetül pedig
a szövőműhely munkájával.
A Hudák család az 1970-es évek
makramékészítésétől jutott el a nemesi
és polgári díszruhák varrásáig. 1989-

ben költöztek a
(háború után államosított, majd
az Ady termelőszövetkezet
használatában
lévő) kúriába.
1992 óta gyártott ruháik hazai
és nemzetközi
díjak sokaságát
nyerték el, a műhely 2016-ban bekerült a Békés Megyei Értéktárba, 2019ben pedig széleskörű felújításon esett
át jelentős pályázati forrásból. A Reckkúriáról és a Hudák szövőműhelyről c.
kötet az Art Copy Studio Kft. kiadásában
jelent meg.
(forrás: beol.hu)

Könyv a kúriáról

Dupla kiállítás

A Körös-Vidéki Képzőművészeti
Egyesület tagjai és – új kezdeményezésként – két Békés megyei kézműves alkotó bemutatkozása adott képzőművészeti élményt az érdeklődőknek október második felében. A bő
két hétig tartó tárlatot felnőtteken
kívül iskolás és óvodás gyermekcsoportok is megtekintették.
A hagyományápolás érdekében ismét kéttémájú kiállítás megrendezését
szorgalmazta a Csorvásiak Baráti Társaságának elnöksége. Bencsik János nyugalmazott iskolaigazgató, az egyesület
tagja nyitotta meg a tárlatot október
19-én, a közgyűléshez kapcsolódva.
A függőleges síkban látható gyönyörű festmények és a vízszintes síkban
kiállított, a legtisztább forrásból eredő
kézműves játékok kiegészítették egymást. A két pólus hatása összeadódott
a közönségben – a szervezők szándéka
szerint. Legalábbis ez derül ki a szervezésben is oroszlánrészt vállaló Bencsik
János beszámolójából.
A Keliger Béláné által éppen 15 évvel
ezelőtt alapított egyesület az év során
több alkalommal szervez alkotó találkozásokat, köztük tábort is, Rudolf majorban. A tagság többségében pedagógus,
összeszokott csapatként segítik egymás
munkáját. – Olyan alkotási vágy tartja
őket egyben, amely példaértékű lehet,
hiszen nem a túlképzett művészi tevékenység kerül náluk előtérbe, hanem az
egymástól való tanulás, az autodidakta
képzés – méltatta őket Bencsik János.
Kiállítottak: Keliger Béláné (Csorvás),
Hudák Ildikó (Orosháza), Gerold Katalin
(Arad), Horváth Hajnalka (Békés), Réczicza
Rita (Kiskunfélegyháza), Pappné Kulcsár
Ilona (Dévaványa), Révainé Farkas Éva
(Békéscsaba).
A kardoskúti kézműves, Andrékó
Pálné gyékény, csuhé és szalma felhasználásával alkotja meg egyedi játékait.
Az orosházi Csizmadia Anikó textiljáték-készítő, tojásfestő, népi iparművész világa jól kiegészíti alkotótársáét,
a szintén csak természetes anyagokból
készült játékok immár 20 éve egységet
alkotnak. Az ország több városában és
a fővárosban is volt már kiállításuk – kicsik és nagyok örömére.
bij
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IdőseINk köszöntése

Október 23-án töltött be 100. életévét Csernai Pálné.
A városvezetés otthonában, családja körében
köszönthette a kerek születésnapos Erzsike nénit.

November 3-án 95 éves lett Fecz Istvánné.
A jeles alkalomból Katika nénit köszöntötte a
családja és a városvezetés.

Isten éltesse mindkettejüket erőben, egészségben!
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WiFi-pontok
pályázati forrásból

Letették az esküt és átvették a mesterlevelüket Békés megye legújabb kiváló
szakemberei. A november 8-án tartott mesteravató ünnepségen a 127 új mester
között négy csorvási is felkötötte a nevével ellátott szalagot a kamarai zászlóra:
(b-J) Szél Zoltán és Szluka András autószerelő mesterek, valamint Hetényi Tímea
és Babinyecz Lajos Gábor cukrászmesterek. A rendezvényen részt vett és a mestereket elsők közt köszöntötte Vereskáné Salla Valéria, Csorvás alpolgármestere.
(Fotó: Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara)

Újabb 1780 európai, és köztük
142 magyarországi település létesíthet ingyenes vezeték nélküli internetkapcsolati pontokat a
WiFi4EU elnevezésű, európai uniós
finanszírozási program keretében.
Több mint 11 ezer település pályázott, az 1780 nyertes között ott találjuk Csorvást is. A kiválasztott települések önkormányzatai 15 ezer Euróból
(azaz mintegy 5 millió forintból) wifipontokat hozhatnak létre a közösségi
élet olyan színterein, ahol még nem áll
rendelkezésre ingyenes vezeték nélküli internetkapcsolat. Például parkokban, közművelődési intézményekben,
egészségügyi központokban.
Hogy Csorváson pontosan hol lesznek
ezek a wifi-pontok, arról még egyeztetéseket folytat a városvezetés.

A gerendási Széchenyi Zsigmond
Vadásztársaság a tavalyi évhez hasonló feltételekkel várja a nyúlhajtásra jelentkezőket.
Az első élőnyúl befogás időpontja:
2019. november 21-22. További információkért és a jelentkezéssel kapcsolatos felvilágosításért keressék Vági Ádám
vadászmestert (30/260-4378).
Üdvözlettel: a Vt. Elnöksége

Anyakönyvi hírek
Eltávoztak közülünk
Varga István 60 éves
Czirle László 65 éves
Hetényi Antalné 94 éves
Zahorán Pál 68 éves
Szuda Mihály 86 éves

Csorvás Város Önkormányzatának tájékoztató kiadványa  Megjelenik havonta, 2200 példányban.
Kiadó: Csorvási Szolgáltató Nonprofit Kft.  Felelős szerkesztő: Melich Krisztina
Szerkesztőség címe: csorvasihirado@gmail.com
Nyomdai munkák: Yes-Press 2001. Bt., Tótkomlós

