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Folytatás a 2. oldalon

Csorvási Híradó

Március végén Csorváson is megjelentek azok az ismeretlen 
személyek, akik a jelenlegi veszélyhelyzetben próbálják meg 
becsapni az embereket.

Házakhoz csengetnek be és koronavírus-teszt készítését 
ajánlják fel, 10 ezer forintért.

Az önkormányzat felhívja a lakosság figyelmét, hogy ezek 
a személyek csalók, akik az emberek koronavírus fertőzéstől 
való félelmét igyekeznek kihasználni! Kérjük, hogy ameny-
nyiben ilyen fajta „szolgáltatás” felajánlásával keresi fel Önö-
ket valaki, azonnal jelezzék ezt a körzeti megbízotti +36 
30/633-7223 telefonszámon, vagy 112-es általános segélyhí-
vó számon.

A járványhelyzet megkö-
veteli, hogy úgy ünnepeljük 
a kereszténység egyik legna-
gyobb ünnepét, amire még a 
legidősebbek sem emlékeznek: 
magányosan. Pontosabban lát-
szólag magányosan, a nagyobb 

Az Orosházi Kórház március 
9-től teljeskörű látogatási ti-
lalmat rendelt el. Felépült egy 
konténer vizsgáló is a Sürgős-
ségi Betegellátó Osztály (SBO) 
járóbeteg bejárata mellett. 
Az orosházi önkormányzati 
támogatásából megvalósuló, 

hat konténerből álló vizsgáló 
elővizsgáló egységként funk-
cionál, itt történik a kórházba 
érkező járóbetegek, illetve a 
mentők által beszállított bete-
gek előszűrése. Az SBO “légúti” 
és “nem légúti” részlegre lett 
választva a potenciális fertőző 

Baráth Lajos: nehéz időszakot élünk
A koronavírus okozta ve-

szélyhelyzet teljesen átírta a 
mindennapokat – aki teheti 
otthon marad, sokan a mun-
kahelyüket veszítették el, 
nincs óvoda, iskola, az érett-
ségi előtt állók nem tudják, 
mikor vizsgáznak. Egy ilyen 
időszakban a város vezetői-
re, a polgármesteri hivatalra 
is nagy nyomás nehezedik. A 
március 11-én kihirdetett ve-
szélyhelyzetet követően szá-
mos intézkedést tett a várost 
vezető Baráth Lajos, és azóta 
is folyamatosan, a helyzet ala-
kulásától függően döntéseket 
kell hozni. 

Az egyik legelső és legfőbb 
feladat a veszélyeztetett kor-
osztály, a 70 év felettiek segíté-
se. Csorváson 690 hetven éven 
felüli lakos él, közülük eddig 
mintegy harmincan éltek az 

önkormányzat által, a veszély-
helyzetben nyújtott segítséggel. 
Rajtuk kívül 140 idős embert tá-
mogatnak hasonlóképpen a házi 
segítségnyújtás rendszerében és 
a Közösségi Misszió által.

– A szám egyre növekszik, de 
az önkormányzat felkészült, és 
a munkatársaink folyamatosan 
gyűjtik be az igényeket az élel-
miszervásárlás, a gyógyszerek 
kiváltása kapcsán – fogalmaz 
Baráth Lajos polgármester. Aki 
segítséget kér, jelezze az önkor-
mányzat felé (06 66/258-001).

A városvezető hangsúlyoz-
za, fokozott körültekintéssel 
járjon el mindenki, nehogy csa-
lók áldozatává váljon. A kért 
élelmiszereket, gyógyszereket 
Réti János szállítja ki, igazolni 
is tudja magát.

Felkészülés a járványra az Orosházi Kórházban
Konténer vizsgáLó és szüneteLő eLLátásoK

Rendkívüli jogrendet, veszélyhelyzetet hirdetett a kor-
mány az ország teljes területére a koronavírus miatt márci-
us 11-én. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a korona-
vírust világjárványnak tekinti, aggasztó az egyre emelkedő 
esetek száma, a fertőzéssel érintett országok, illetve a halá-
lozások száma is. 

Fontos teleFonszámok:
Polgármesteri hivatal: 06 66/258-001 
Háziorvosok: dr. Szénási Levente 06 30/635-6486,
                              dr. Duliskovich Ilona – 06 30/618-4770
                              dr. Révész István 06 30/529-2936 
Házi gyermekorvos: dr. Zabos Ágnes 06 20/463-2135
Központi orvosi ügyelet: 06 68/411-200
         Rendelés hétköznapokon 16 órától másnap reggel 8 óráig;
         hétvégén, illetve munkaszüneti napokon egész nap.

Fogászati ellátás a veszélyhelyzet miatt nincs, kizárólag sürgősségi 
foghúzás.  Dr. Hajdu Ilona 06 66/258-050, dr. Bárány Magdaléna 
06 30/608-4118

Védőnők: 06 66/200-128

ne higgyenek a csalóknak!

közösségek nélkülözésével. 
Szűk körben, családjaink kö-

rében viszont annál fontosabb, 
hogy megteremtsük az ün-
nepre készülődés és az ünnep 
megélésének élményét. Mert 
ez erőt ad, tartalékot a nehéz 

Rendhagyó Húsvét – csak látszólag magányos

A bentlakásos ellátásban 
(idősek otthona) a kijárási, lá-
togatási tilalom után napjaink-
ban már nem fogadják a csalá-
doktól jövő csomagokat, sőt a 
napi bevásárlásokat is le kellett 
állítani, hiszen minden bejövő 
tárgyat fertőtleníteni kellett. 
Ez pedig a készletek megcsap-
panását eredményezte.

A 75 lakó egy része könnyeb-
ben elfogadja az új szabályo-
kat, de vannak, akik mentális 
állapotuk miatt nehezen, vagy 
nem értik a változások okát, 

így nehezen élik meg azokat.
A közel 36 dolgozóval mű-

ködő otthonban azon vannak, 
hogy az idősek szakmailag 
és emberileg a lehető legjobb 
gondoskodást kapják. – Az el-
látásban dolgozókkal mindent 
megteszünk, hogy lakóink 
egészségi és lelki biztonságát 
megőrizzük – hangsúlyozza 
Maczákné. – Igyekszünk a ked-
vükbe járni, programokkal le-
kötni őket az intézmény kapu-
in belül.

Folytatás a 2. oldalon

Vigyáznak az idősekre
nehéz időszakát éli a csorvási szociális intézmény is, amely 

a működésében folyamatosan vezeti be és érvényesíti a rá vo-
natkozó, egyre szigorodó járványügyi szabályokat, és ez egyre 
nagyobb terhet ró mindenkire – tudtuk meg Maczák Istvánné 
intézményvezetőtől. a nappali ellátás, házi gondozás kereté-
ben megnőtt az igény az ebédhordásra, bevásárlásra. ám a 
boltokban való tartózkodásra vonatkozó korlátozás érinti a 
gondozónők munkáját is, átírja az eddigi munkarendeket.

betegek elkülönítése érdeké-
ben. Ha a konténer vizsgáló-
ban történt előszűrés kapcsán 
COVID gyanúsnak bizonyul a 
beteg, akkor kizárólag a “lég-
úti” SBO-ra kerülhet. A jelenleg 
hatályos eljárásrend szerint 
Orosházán nem készül vírus-
teszt, így a COVID gyanús bete-
geket mentő szállítja át a fertő-
ző betegek fogadására kijelölt 
gyulai kórházba. 

A kórház tájékoztatása sze-
rint szüneteltetik a fekvőbeteg 
ellátásban a tervezett ellátáso-
kat, műtéteket, a fekvőbeteg 
osztályokon kizárólag sürgős-
ségi betegeket látnak el és nem 
halasztható ellátásokat végez-
nek. Szünetel a nappali kórházi 
ellátás, és a gyopárosfürdői ke-
zeléseket is felfüggesztették. 

A kórház folyamatosan in-
formál Facebook oldalán, 
https://www.facebook.com/
oroshazikorhaz/, hívható te-
lefonon: a 06 68/ 411 166-as 
telefonszámon, illetve tájékoz-
tatást adnak a portaszolgála-
ton is.

Fotó: Gombkötő Réka

napokra. Erőt adnak lelki veze-
tőink ünnepi gondolatai is, me-
lyet lapszámunk 3. oldalán ol-
vashatnak. Áldott ünnepeket, 
rendkívüli időkben rendkívüli 
erőt és összetartást kívánunk 
minden csorvásinak.
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Az ALFÖLDVÍZ Zrt. ügyfél-
szolgálati fiókirodáiban a sze-
mélyes ügyfélkiszolgálás át-
menetileg szünetel.

Személyes ügyintézésre jelen-
leg a békéscsabai (Szabolcs utca 
36.) ügyfélszolgálati irodában 
van lehetőség.

A szolgáltató elérhetőségei: 
ügyfélszolgálat 06 80/922-334,
hibabejelentés: 06 80/922-333, 

www.alfoldviz.hu,
e-mail: ugyfel@alfoldviz.hu, 
muszakihiba@alfoldviz.hu,

posta: 5600 Békéscsaba,
Dobozi út 5.

A koronavírus most már 
mindenhol ott lehet hazánk-
ban, Békés megyei eseteket is 
regisztráltak.

– A járvány lassítása érdeké-
ben az a cél, hogy az orvos-be-
teg találkozások számát minél 
alacsonyabban tartsuk – emeli 
ki dr. Szénási Levente. – Min-
den vizsgálat előtt telefonálja-
nak, egyeztessenek a házior-
vossal. El kell azt most fogadni, 
hogy a szakellátásban is csak a 
legszükségesebb vizsgálatokat 
végzik el, a nem sürgős, ha-
lasztható kivizsgálásokat szí-
veskedjenek későbbre tenni.

Dr. Szénási Levente azt is el-
mondta: dicséretes, ahogy a 
csorvási lakosok ebben a meg-
változott helyzetben fogadták 
az új szabályozásokat.

Háziorvosaink is hangsú-
lyozzák: a legveszélyeztetet-
tebb korosztály, az időseké, 
kérnek minden idős embert, 

maradjon otthon, ha szüksége 
van segítségre a mindennapi 
teendőkben, kérjen segítséget 
az önkormányzattól.

Ha valakinél felmerült a ko-
ronavírus fertőzés gyanúja, de 
a tünetei enyhék, nem igényel 
kórházi kezelést, akkor otthoni 
karanténba kerül. Ha a tüne-
tei súlyosak (pl. nehézlégzés, 
tüdőgyulladás) és kórházi el-
látást igényel, akkor a mentő 
a területileg illetékes kórház 
infektológiai osztályára vagy 
járványkórházba, vagy kije-
lölt intézménybe szállítják, ott 
végzik el a szükséges vizsgála-
tokat. 

Nagyon fontos, hogy ha meg-
fertőződik valaki, a legtöbb 
esetben (nagyjából 80%) enyhe 
lefolyású a betegség, speciális 
kezelés nélkül felépül a beteg. 
Minden 6. fertőzöttből nagy-
jából 1-nél alakul ki súlyos be-
tegség és légzési nehézség.

Koronavírus – mit tegyünk tünetek esetén?
A betegség leggyakoribb tünetei láz, fáradtság és száraz 

köhögés. Egyes betegeknél jelentkezhet izomfájdalom, orr-
dugulás, orrfolyás, torokfájás, hasmenés, légszomj. Ezek a tü-
netek általában enyhék és fokozatosan jelentkeznek. Vannak 
olyan fertőzöttek, akiknél nem alakul ki semmilyen tünet és 
nem érzik magukat betegnek.

Hulladékszállítás

A DAREH minden ügyfél-
szolgálati irodájában és ügy-
félkapcsolati pontján hatá-
rozatlan időre szünetel az 
ügyfélfogadás. Szünetel min-
den hulladékgyűjtő udvar mű-
ködése is, határozatlan időre. 
Szünetel Csorváson a sárga 
kukák átvétele is. A veszély-
helyzet idején az eddigiek sze-
rint megy a hulladékürítés, 
tehát a zöld kukába továbbra 
is a szelektív hulladékot lehet 
gyűjteni. A tavaszi lomtalaní-
tás elmarad. Ügyintézésére az 
elektronikusan vagy telefonon 
van lehetőség. Postacím: 5600 
Békéscsaba, Kinizsi u 4-6, te-
lefon +36-66/447-150, e-mail: 
ugyfelszolgalat@grnkft.hu, 
honlap: www.dareh.hu

Hulladékszállítási idő-
pontok: április 10-én, ünnep-
nap szállítják el a kommunális 
(vegyes) hulladékot. Április 
23-a csütörtök, szelektív hul-
ladékgyűjtő. Április 24-e, pén-
tek zöldhulladékgyűjtő. Május 
1-jén, ünnepnap szállítják el a 
kommunális hulladékot. 

Folytatás a 2. oldalról
Vigyáznak az idősekre

A családtagoknak, hozzátar-
tozókat tájékoztattuk: az új sza-
bályok miatt kértük a konyhát, 
hogy a megfelelő napi ötszöri 
étkezést úgy biztosítsák, hogy 
az megfeleljen mindenkinek. A 
családokkal való kapcsolattar-
tás hiánya mindenkinek nehéz, 
de meg kell érteni, hogy ez most 
veszélyt jelent nemcsak az egyes 
emberre, de minden idős lakó-
ra, emiatt kénytelenek vagyunk 
szigorúan venni a korlátozást. A 

Baráth Lajos: nehéz 
időszakot élünk

–  A kijárási korlátozás miatt 
a 65 év felettiek 9-12 óra között 
mehetnek boltba, ha feltétlenül 
szükséges. Ám mindenképpen 
jobb lenne, ha otthon maradná-
nak, és a bevásárlásban a csa-
ládtagok, szomszédok, önkor-
mányzat segítségét kérnék. A 
65 év alattiak 9 óra előtt, vagy 
12 óra után mehetnek boltba.

Kérem, ezt tartsák be, nem 
azért, mert a rendőrség el-
lenőrzi, hanem azért, mert ez 
mindannyiunk érdeke – hang-
súlyozta a városvezető. – Azt 
látom, hogy a csorvásiak fe-
gyelmezetten betartják az elő-
írásokat. Csak így vehetjük fel 
a harcot a vírus ellen. Továbbra 
is nyomatékosan kérek min-
denkit, hogy tartsa be az uta-
sításokat, a lehető legrövidebb 
és csak nagyon indkolt esetben 
hagyja el otthonát, és fokozot-
tan ügyeljen a higiéniára – húz-

ta alá Baráth Lajos, hozzátéve, 
fontos a hiteles forrásokból 
történő tájékozatatás, a nyuga-
lom megőrzése és fontos az ösz-
szefogás is. – Örömmel látom, 
hogy Csorváson megmozdult a 
lakosság. Vannak, akik önkén-
tes munkában szájmaszkokat 
varrnak, mások számítógépe-
ket ajánlottak fel helyi diákok-
nak, hogy tudjanak tanulni, 
akad, aki úgy segít, hogy be-
vásárol az idős szomszédnak. 
Azt látom, hogy a csorvásiak 
figyelnek egymásra, segítenek 
egymásnak.

Persze, ettől függetlenül ne-
héz időszakot élünk most meg, 
de én hiszem, hogy ezzel együtt 
is megbírkózunk.

Folytatás az első oldalról

Csorváson jelenleg nincs bi-
zonyítottan koronavírussal fer-
tőzött személy.

Hatósági házi karanténban 
1 fő van, bejelentett önkéntes 
házi karanténban 4. Ez nem azt 
jelenti, hogy betegek, mindössze 
óvintézkedés. (Lapunk április 
6-ai adatokat tartalmaz).

Hiteles forrásból
Csorvás Város Önkor-

mányzata minden tőle tel-
hetőt megtesz azért, hogy a 
lakosság széles körének to-
vábbíthassa a koronavírus 
járványhelyzetről rendelke-
zésre álló aktuális és meg-
bízható információkat.

Ezért március 23-ától a TV-
ben is figyelemmel kísérhetők 
hírek, mindkét helyi kábeltele-
vízió-szolgáltató biztosít erre a 
célra csatornát.

A televíziós hírfolyamok elér-
hetők a Kocsis József által üze-
meltetett kábeltévé esetében 
a képújság csatornáján; illetve 
az Oros-Com Kft. (I-TV) eseté-
ben pedig a 91 mHz-en (analóg, 
C77, BG hang). Előfordulhat, 
hogy a keresett csatorna meg-
jelenéséhez újra kell hangolni a 
televíziót.

Folyamatos a tájékozta-
tás a város honlapján: www.
csorvas.hu, Facebook oldalán: 
https://www.facebook.com/
csorvasvarosonkormanyzata/. 

Az országos informáci-
ók megtalálhatók a https://
koronavirus.gov.hu/ oldalon.

dolgozóink betartják a szakmai 
előírásokat, és ameddig lehet, 
hazajárnak, de valóban eljö-
het az idő, amikor kénytelenek 
lesznek beköltözni. Ez nagy ál-
dozat lesz, kérjük a családokat, 
erre is gondoljanak, legyenek 
megértőek, és csak a telefonon 
tartsák a kapcsolatot hozzátar-
tozóikkal. Köszönöm munka-
társaim erőfeszítését, helytál-
lását, kitartásukat, türelmüket. 
Nyugalomra kell intenünk ma-
gunkat, és bízni, hogy együtt ezt 
a nehézséget is legyőzzük.

BIJ

A legnagyobb csorvási me-
zőgazdasági vállalkozók elő-
relátóak, az idei működéshez a 
legfontosabb vetőmagokat, nö-
vényvédelmi szereket betáraz-
ták. Mindenhol szigorították a 
higiéniai előírásokat és bizto-
sítják a járványügyi előírások 
betartását. Az évet az időjárás 
alakulása miatt nagyobb remé-
nyekkel kezdik, mint tavaly, a 
munkálatokkal folyamatosan 
tudnak haladni. 

A későbbi értékesítés azon-
ban még teljesen kiszámítha-
tatlan a járvány okozta bizony-
talan gazdasági helyzet miatt. 
Lássuk a körképet!

A száz főt foglalkoztató 
Csorvási Gazdák Zrt., mint a 
város legnagyobb foglalkoz-
tatója felkészült a járvány el-
leni védekezésre, ha jelentős 
megbetegedések nem lesznek, 
zavartalanul el tudják látni a 
cég által kitűzött feladatokat – 
tudtuk meg Kelemen Mihálytól. 

– Egyes kollégáink már home 
office-ban dolgoznak, hiszen 
mi családbarát vállalkozás 
akarunk lenni, így a kisgyere-
kes dolgozókat, olykor házas-
párokat segítjük abban, hogy 
el tudják látni szülői feladatai-
kat a megváltozott helyzetben. 
Kollégáim a munkavégzés vo-
natkozásában nyugodtak azo-
kon a területeken is, ahol nem 
megoldható a távmunka.

A jószágot minden nap meg 
kell etetni, az állategészség-
ügyi szolgálatot el kell végezni. 

Ha ez a fegyelmezettség, 
amelyet nemcsak munkatár-
saim, hanem a településünk 
lakosságánál is tapasztalok, 
megmarad, és a vírus ellen 
szakmai alapon áldozatkészen 
teszi mindenki a dolgát, le kell, 
hogy tudjuk győzni ezt a nehéz-
séget is – tette hozzá Kelemen 
Mihály, társadalmi alpolgár-
mesterként is megfogalmazva 
biztatását.

– Manapság nem látunk fél 
évre, de a mezőgazdaságban 
nem lehet leállni: ha nem ve-
tünk, nem aratunk – fogalma-
zott Békési Ferenc vállalkozó. 
– Minden nap el kell végeznünk 
a teendőinket. Jelen helyzetben 
azt gondolom, olyan korlátozás 
nem lesz, ami a mi mindenna-
pi munkánkat befolyásolná. 
A munkaerővel kapcsolatban: 
nekem 1-2 állandó ember kéne, 
aki a mezőgazdasági trakto-
rokhoz ért, főállásban tudnám 
alkalmazni. 

– Ez a rendkívüli helyzet 
aggodalomra ad okot a ter-
mesztéssel, elszállítással kap-
csolatban. Jelen pillanatban 
kellő létszámmal dolgozunk, 
de sajnos a koronavírus hatá-
sának következményei belát-
hatatlanok akár a gazdaságra, 
akár az emberi erőforrásokra. 
Reménykedjünk a közös küz-
delem sikerében! – mondta 
Gelegonya József vállalkozó.

A gyümölcsösben inkább az 
időjárás fenyeget. A Hunapfel 
Kft.-nél hosszú sikeres évek 
után az előző két év vesztesé-
ges volt, jobbára a kedvezőtlen 
időjárás miatt. A meggy vonat-
kozásában ezt az orosz embar-
gó és az alacsony felvásárlási 
árak is nehezítették. Megcsap-
pant  az igény a kézzel szedett 
meggyre, így áttértek a gépi 
szedésre, ami jelentősen csök-
kentette a munkaerő-igényt is. 

–  Idén nagy reménységekkel 
voltunk, a tavalyi veszteség miatt 
is, de a napokban tapasztalható 
hideg miatt már látható, hogy 
maximális termés nem lesz. A 
jelenlegi zöldbimbós állapotban 
nagyon durva károk keletkez-
tek a -6, -4 fokos hidegben. Ezek 
után csak reménykedünk, hogy 
a maradék virágokból még egy 
elfogadható termést tudunk be-
takarítani – tájékoztatott Pusz-
tai József ügyvezető igazgató.

B. Imre J.

Védekeznek és reménykednek

FeLkészüLtek a mezőgazdasági gazdáLkodók

Március 16-a óta a tanter-
men kívüli, digitális munka-
rend van érvényben.

A csorvási általános isko-
la vezetősége kidolgozta a 
módszertant, hogyan is felel-
hetnek meg az új kihívások-
nak. A pedagógusok felmér-
ték, hogy a diákoknak milyen 
infokommunikációs eszközeik 
vannak a tanuláshoz, össze-
gezték az étkezési, ügyeleti 
igényeket is.

– Tapasztaltuk, hogy a csalá-
dok informatikai lehetősége és 
a tanulók informatikai tudása 
nagyon különböző, így való-
ban kihívás a digitális oktatás 

Iskola, dIgItálIsan
– tudtuk meg az iskola vezető-
jétől, Kovács Iréntől.

– Néhány gyermeknek köl-
csönöztünk iskolai tabletet, és 
nagy örömömre a lakosság ré-
széről is érkeztek felajánlások, 
amit ezúttal is köszönök! Mos-
tanra minden diákunk rendel-
kezik a szükséges eszközökkel.

A tanulók többsége komolyan 
veszi a felkészülést, a szülők 
mellettük vannak, támogatják 
őket. Minden tanítványunknak 
kitartást és jó tanulást kívá-
nunk, remélem, mihamarabb 
találkozunk újra az iskolában – 
zárta az intézményvezető.
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Azzal tenni a legtöbbet, 
hogy nem teszünk semmit: ez 
az utóbbi hetek paradox igaz-
ságának tapasztalata. Sosem 
gondoltuk volna, hogy egész 
nap otthon ülni nem találkoz-
ni senkivel egyszer életmen-
tő, felelős cselekedetté válik. 
Mintha azzal nyernénk meg a 
háborút, hogy nem veszünk 
részt benne. Ugyan milyen ka-
tona az, aki otthon marad, ha 
védeni kell a hazát? Hol van a 
bátorság, az elhivatottság?
Miféle harc ez most?

Olyasmi, amilyet Jézus is 
megvívott értünk. Ő sem állt 
ki vitára a vádlóival szemben, 
nem rejtőzött el az elfogatópa-
rancs elől (sőt még Péterre is 
ráparancsolt, aki kardot rán-
tott), nem használta a nyilván-
valóan meglévő hatalmát arra, 
hogy saját magát megmentse 
a kereszthaláltól. Milyen meg-
váltó az, aki hagyja, hogy kivé-
gezzék? Hogy akarja megmen-

Jézus hogyan látja a böjt ér-
telmét?

Még Jézus itt a földön tanít-
ványai körében élt, velük volt, 
nem volt szükségük a böjtre. 
Mondta: „El fog jönni az idő, 
amikor nem leszek velük, majd 
akkor böjtölnek.” Eljött az idő 
és az a nap - a böjt napja pén-
tek -, Jézus halálának napja. 
A böjt kifejezi lelkünk vágyó-
dását megváltó Istene után. 
Hogy beteljesedjen életünk, mi 
is szeretnénk vele járni, figye-
lünk rá, mire tanít, mit mond 
nekünk. Például neked, nekem. 
Ne félj, én veled vagyok! Ne 
nyugtalankodjék a szívetek! 
Ne sírj, nem hagylak árván ti-
teket! Légy megbocsátó, irgal-

A koronavírus okozta ve-
szélyhelyzethez alkalmazkod-
va online módon történik idén 
az óvodába való beíratás.

Minden olyan kisgyermeknek 
kötelező az óvodai beíratása, aki 
2020. augusztus 31-ig betölti a 
3. életévét. Azok a gyermekek, 
akik a beíratás napjától számí-
tott fél éven belül betöltik a 3. 
életévüket az esetlegesen fenn-
maradó helyekre vehetők fel. 
Csorvás honlapján, ezen a linken 
https://www.csorvas.hu/in-
dex.php/868-ovodai-beiratas, 
megtalálhatók a beíratáshoz 
szükséges dokumentumok.

Ezeket kell kinyomtatni, ki-
tölteni, és beszkennelve, eset-
leg lefotózva visszaküldeni a 
csorvasbeiratas@gmail.com 

„Szombat elmúltával a mag-
dalai Mária és Mária, Jakab any-
ja és Salomé drága keneteket 
vásároltak, és elmentek, hogy 
megkenjék őt. Kora reggel, a hét 
első napján érkeztek a sírhoz.”          
/Márk 16,1-2/ 

„…a hét első napján virradat-
kor a magdalai Mária és a másik 
Mária elment, hogy megnézzék 
a sírt. És íme nagy földrengés 
támadt, mert az Úr angyala le-
szállt a mennyből …és ezt mond-
ta az asszonyoknak: Tudom, 
hogy a megfeszített Jézust kere-
sitek. Nincsen itt, feltámadott….
Amikor pedig mentek, hogy 
megmondják ezt az ő tanítvá-
nyainak, íme szembe jött velük 
Jézus.” /Máté 28,1-9/

A hét első napján, vasárnap 
magdalai Máriáék elmentek 
Jézus sírjához. Az evangélium 
nem tudósít arról, hogy mi 
játszódott le ezeknek az asz-
szonyoknak a lelkében mielőtt 
útra keltek. Csak azt olvastuk, 
hogy elmentek a sírhoz. 

Pedig nagyon nehéz lehetett 
ez a döntés. Visszatarthatta 

e-mail címre április 20-ig. A böl-
csődei beíratás folyamatosan tör-
ténik a szabad férőhelyek függvé-
nyében szintén ezen az e-mailen 
keresztül!Mindkét beíratásnál 
kéri az intézmény a lakcímkár-
tya, anyakönyvi kivonat és TAJ 
kártya másolatát vagy fénykép-
ét és azt, hogy engedélyezik 
ezek és a lenti dokumentumok 
felhasználását a beíratás admi-
nisztrációja céljából. A levél tár-
gya: óvodai/bölcsődei beíratás. 
A beíratás formanyomtatványai 
megtalálhatók a védőnői szolgá-
latnál is, az épület előtt, nyitva-
tartási időben. Abból lehet vinni 
egy-egy példányt, és kitöltve a 
szolgálat postaládájába dobni.

teni az emberiséget, ha ő maga 
vereséget szenved?

Úgy, hogy az igazi győzelem 
ezután következik.

Jézus célja nem a maga meg-
menekülése volt. Az emberi-
séggel vállalt közösséget, hogy 
eggyé válva velünk emelked-
hessen fel, és így minket is 
magával vihessen. Ehhez azon-
ban az kellett, hogy a mi legna-
gyobb ellenségünket, a halált 
is megízlelje. Onnan pedig visz-
szatérjen.

A sírba zárt Jézust hiába ta-
karta el a kő az ember szeme 
elől, onnan lépett elő feltámadt 
Úrként, ahonnan az embernek 
már nem lett volna visszaút. 
Legyőzte a halált! Ott gyújtott 
ezzel fényt, ahol minden em-
beri reménységünk kihunyt 
már. Ez az igazi győzelem! Ezt 
a győzelmet szerezte meg ne-
künk akkor, amikor látszólag 
vereséget szenvedett. Ebből 
meríthetünk erőt mi is, amikor 

úgy érezzük, a bezártságban 
még fertőzés nélkül is maga alá 
gyűrt bennünket a vírus.

Bezártak az ajtók, bezártak 
még a templomok is. De kinyíl-
tak a szívek! A magányba, a 
félelembe, a karanténba visz-
szahúzódva, sajátos üzenete 
lett az idei húsvétnak. Bármi 
is történjen, Jézus sírja nyitva, 
ahonnan a győzelem fénye ra-
gyog felénk. Ez gyújtson vilá-
gosságot számunkra is, hogy ne 
felejtsük el: egyszer mindezek-
nek vége szakad. Akkor pedig 
mi is új életre, új reménységre 
támadunk fel.

Legyen hát ez a sajátos, hosz-
szúra nyúlt böjt ne csak fi-
gyelmeztetés és emlékeztetés 
arra, mi is az igazán fontos, de 
egyúttal biztató vigasztalás is: 
az lesz a győztes, aki most még 
vesztesnek tűnik.

Zsíros András
evangélikus lelkész

a győztes Vesztes

gondoLatok BöjtrőL – HúsVétróL
mas szívű! Segítsd a gyengét, 
az elesettet!

Higgyünk Isten végtelen sze-
retetében, mert ő a bűnöshöz 
irgalmas, a kishitűt felemeli, 
a szomorút megvigasztalja, a 
gyengének erőt ad, és olyan bé-
két, amelyet a világ nem adhat.

ISTEN A SZERETET. Valóban, 
életünkben megpróbáltatások, 
szenvedések során hűségünket, 
igaz szeretetünket bizonyítva - 
Isten és embertársaink iránt - 
juthatunk el az üdvösségre. Így 
teljesedik be életünk, lelkünk 
örök élete. Reméljük, jó úton 
járunk!

Keresztények, Krisztus kö-
vetők vagyunk, ezért fejezzük 
ki böjttel, bűnbánattal, lemon-

dásokkal, hogy szent vágya-
kozással közeledünk Jézushoz, 
aki szeretetből szenvedést, 
sorsközösséget vállalt a bűnös 
emberrel, - bár ő bűntelen volt, 
- életét adta értünk a kereszt-
fán. Harmadnapra feltámadt és 
örökké él. Lelkével velünk van. 
Ilyen gondolatokkal készülünk 
Húsvétra, a feltámadás öröm-
ünnepére. Ez a kereszténység 
legnagyobb ünnepe.

Minden kedves Olvasónak és 
Családnak örömökben gazdag, 
boldog Húsvéti Ünnepeket kí-
vánunk!

Szeretettel:
a Katolikus közösség

(Nagy Szent Teréz Plébánia)

volna őket az őröktől való féle-
lem, az emberek gúnyolódása, 
vagy bármi más. Még ott van 
bennük Nagypéntek fájdalma, 
és nem gondolják, hogy a hét 
első napja a legnagyobb öröm-
ünnep lesz számukra – és az 
egész embervilág számára is. 
A húsvéti asszonyok történe-
tében a legfontosabb az, hogy 
elindultak, mert azután átélték 
a legnagyobb csodát: a feltá-
madott Jézus Krisztussal való 
találkozást. 

Ma is ez a legfontosabb min-
denki számára: elindulni Jézus-
hoz, és akkor találkozni fogunk 
feltámadott Urunkkal. Igaz, 
hogy most a veszélyhelyzet 
miatt a szó szoros értelmében 
véve nem mehetünk el a temp-
lomba, de a Jézussal való talál-
kozás akkor is lehetséges. Ami-
kor húsvétkor a TV-ben vagy az 
interneten keresztül leszünk 
részesei az ünnepi Istentisz-
teletnek, lélekben a templom-
ban leszünk és imádságunk, 
éneklésünk összekapcsolódik 
egymáséval. Így lehetünk majd 

a taLáLkozás LeHetősége
együtt egy olyan húsvéti Isten-
tiszteleten, ahol fizikailag távol 
vagyunk ugyan egymástól, de 
lélekben, a Szentlélek által na-
gyon is közel. Fogadjuk meg az 
Ige biztatását és bátorítását – 
induljunk el, keressük a Jézus-
sal való találkozás lehetőségét, 
hogy valóban találkozzunk 
Vele, mert vár ránk a Feltáma-
dott Úr.

Áldott Húsvéti Ünnepeket kí-
vánunk!

Szalkay Róbert és
Szalkay Róbertné

református lelkipásztorok

óVodai Beíratás

Az óvoda idén is köszönettel fo-
gadja az adó 1%-ok felajánlását.

Adószám: 18017506-1-04

gombkötő rékától már 
megszokhattuk, hogy több 
kisebb-nagyobb közösséget 
teremtett és mozgatott az el-
múlt években. Legutóbb a ka-
rácsony előtt közel száz csa-
lád kapcsolódott be a közös 
készülődésbe. Húsvétra is így 
tervezték, de aztán módosíta-
ni kellett a terveken – a vész-
helyzet miatt. 

– Az eredeti elképzelés szerint 
a Húsvéti fészekvadászat a Vilá-
gító Advent alapjaira épült, mi-
szerint a nevezők sorsolás útján 
kapják meg, hogy melyik napon 
kerülhet ki a nyilvánosság elé 
húsvéti dekorációjuk.

A vadászok feladata lett volna 
a minden nap megjelenő tér-
képrészletek alapján felkutatni 
a dekorációkat, és az azokról 
készült fotókat feltölteni a „Hús-
véti fészekvadászat Csorváson” 

Facebook-csoportunkba.
A koronavírus azonban újra-

tervezésre késztetett, mivel a 
hagyományos csoportos kere-
sés most nem oldható meg. Az 
eseményt nem szerettem volna 
lefújni, ugyanis az adventi prog-
ram visszajelzései alapján so-
kaknak okozott örömet a közös 
készülődés, hangolódás. Ezért 
inkább próbáltam a játékot a kö-
rülményekhez igazítani.

A felhíváshoz csatlakozó 22 
család megkapta a kisorsolt na-
pot és szimbólumot, változás, 
hogy vadászat nincsen, az adott 
napon a dekorálók töltik fel saját 
művükről a képeket a Facebook-
csoportba, ezzel is színesebbé, 
vidámabbá téve a már több, 
mint 300 tagnak ezt a nehéz idő-
szakot. Úgy tapasztalom, hogy a 
kreativitás és az alkotókedv nem 
hagyta el az embereket.

HúsVét - VirtuáLis közösségBen

Tisztelt Lakosság!

Tavaly az egyesületünk
 részére felajánlott adó

1%-ok összege
137.194,- forint volt.
Hálásan köszönjük.
Idén is köszönettel

fogadjuk az adó 1%-ot,
adószámunk: 
18385546-1-4.
Köszönettel:

Csorvási Polgárőr Egyesület

Csorváson is egyre többen 
csatlakoznak azokhoz a kez-
deményezésekhez, amelyek 
azok felé irányul, akik munká-
juk révén nem maradhatnak 
otthon. elsősorban az egész-
ségügyben dolgozók kapnak 
nagy figyelmet, akik felé több 
gesztus is jelzi: a lakosság há-
lás azért a munkáért, amit ér-
tünk végeznek. 
A sort bővíthetjük minden olyan 
szakma képviselőivel, akik nem 
állhatnak le: rendvédelmisek, 
katasztrófavédelmisek, kereske-
dők, a hulladékgazdálkodásban 
dolgozók, a konyhákon, a mező-
gazdaságban dolgozók, szállít-
mányozók, egyszóval mindenki, 
aki az egészségünket, bizton-
ságunkat és ellátásunkat bizto-
sítja ebben a nehéz helyzetben, 
ide értve a pedagógusokat, akik 
otthonról tesznek meg mindent, 
hogy az oktatás, nevelés folyta-
tódjon. Városunkban is megta-
pasztalhatják a hála formáját.
– Egy országos napilap cikkének 
hatására március 19-én alakult 
meg a HÁLATAPS-Szolidaritás és 
összefogás Csorváson 2020 nevű 
csoport – derül ki Gombkötő 
Réka beszámolójából. 

– Spanyol-, illetve Olaszor-
szágban a lakosság tapssal fejezi 
ki háláját minden este az értük 
dolgozók felé. Szerettem volna, 
ha ezt a hálát a Csorváson élő, 
és a „frontvonalban” dolgozók 
is megtapasztalják, ezért közös 
tapsra hívtam a helyieket. Fan-
tasztikus az összefogás ebben 
a helyzetben is, alig másfél hét 
alatt 500 főssé gyarapodott a 
csoportunk. Minden este 19:30-
kor kiállunk a nyitott ablakba, 
vagy az udvarra, és amíg az 
aznapra előre megbeszélt dal 
szól, addig tapsolunk és éneke-
lünk, így mondunk köszönetet - 
mondta el Réka, hozzátéve, a kö-
szönetnyilvánítás másik formája 
az ablakokba ragasztott piros 
szív, Csorváson is egyre többen 
fejezik ki így a hálájukat.”

Ötszáznál is többen
szolIdarItás 
Csorváson Is

Az ötéves Leó is piros szívvel 
mond köszönetet
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AnyAKÖnyVI
Hírek:

Megérkeztek:

Samu Gergő és Skorka Szilvia 
fia - Gergő

Szűcs Róbert és Polasek Anna 
leánya - Roberta

Gyuricza Gábor és
Repa Katalin fia - Gábor

Házasságot kötött:
Földesi Zoltán és Fabisz Diána

Elhaláloztak:
Szilágyi Ferenc (79 év)
Fábián Jánosné (80 év)
Laurinyecz Pálné (85 év)

Virágzik a hérics a város határában. Márciusban volt olyan nap, amikor 1299 növény bontotta ki 
egyszerre szirmait 

a védőnői szolgálat továbbra 
is teljes munkaidőben műkö-
dik – derül ki Kecskeméti Eri-
ka védőnő tájékoztatójából.

– A személyes érintkezése-
ket igyekeztünk minimalizálni 
olyan módon, hogy emellett az 
elvárható gondoskodást megad-
juk a velünk kapcsolatban álló 
családoknak. Ez a gyakorlatban 
a következőképpen néz ki: csa-
ládlátogatásokat nem végzünk, 
halasztható vizsgálatokra most 
nem hívjuk a gyermekeket.

De a kötelező védőoltások szer-
vezését ellenkező rendelkezésig 
folytatjuk, elmaradásunk nincs. A 
szülőkkel napi kapcsolatban va-
gyunk, telefonon, interneten ke-
reshetnek minket, ilyen módon 
informálódunk mi is a gyerme-
kek fejlődéséről, illetve a váran-
dósok hogylétéről, vizsgálataik 
alakulásáról. Az elengedhetet-
lenül szükséges tanácsadásokra 
időpontokat adunk, hogy a torló-
dást elkerüljük. 

– Mit tanácsol a családoknak a 
járvány idejére a testi-lelki egész-
ség megőrzése érdekében?

– Biztatom a csorvásiakat, 
hogy próbálják higgadtan, türe-

lemmel viselni a helyzetet. Nem 
győzöm hangsúlyozni: megbíz-
ható forrásokból tájékozódjunk! 
Kerüljük a rémhírek terjesztését, 
ellenben tartsuk be a szakembe-
reknek a járvány megfékezése 
érdekében elhangzó javaslatait. 
Ügyeljünk egészségünkre, táp-
lálkozzunk változatosan, fordít-
sunk időt a testmozgásra, erre a 
lakásban is találunk lehetőséget.

Lelki egészségünk megőrzése 
érdekében keressük olyan em-
berek társaságát, akik pozitív 
életszemlélettel bírnak.

A TV-műsorok közül válasz-
szunk most vidámabbakat: a 
humor a legnehezebb helyze-
teken is átsegít. Segítsünk idős 
rokonainknak, ismerőseinknek, 
de ne bántsuk őket, ha nem az 
elvárásaink szerint viselkednek, 
szeretettel hassunk rájuk. Nem 
egyformán reagálunk e minden-
kinek ismeretlen helyzetre, tart-
suk ezt tiszteletben.

Nagyon ideillőnek érzem 
Koncz Zsuzsa egyik dalának so-
rait: „Meglátod, rendbe jönnek 
majd a dolgaink, lesznek még 
szép napjaink.” – zárta gondola-
tai Kecskeméti Erika.

védőnők: mindent, ami szükséges

Fotó: Kecskeméti Erika

FeHÉr klÍmavIll kFt.
Ne várja meg az áremelést és a kánikulát, válasszon most 

akciós klímáinkból!  Egyes típusok WIFIVEL!

KLÍMA ÉS BESZERELÉSI AKCIÓ
Ajánlatunk 2020. április 10-ig, vagy a készlet erejéig érvényes!

MDV, Midea, LG, Cascade, Gree, Fisher, Daikin klímák teljes 
választéka!

LG klímákra 3+7 év garancia!
FISHER klímákra 3+3 év garancia!

MDV, MIDEA, CASCADE, GREE klímákra 5 év garancia!
Ingyenes helyszíni felmérésért és egyedi ajánlatokért

keressen bennünket!
Tel.: 06-30/206-8711, 06-70/617-1815

vagy a  feherklima@orosnet.hu e-mail cím.

A kialakult járványügyi 
helyzet miatt Családsegítő 
szolgálatnál is több változás 
történt – tudtuk meg sarkadi 
andreától és Bus máriától, a 
családsegítő munkatársaitól.

ezek a következők:

Az ügyfélfogadást korlá-
tozták, személyesen törté-
nő ügyfélsegítésre csak krí-
zishelyzetben kerülhet sor. 
Halaszthatatlan ügyintézés 
előzetes telefonos egyeztetés 
alapján történik. Időpont az 
alábbi telefonszámon kérhető: 
+36-70/9344-327 vagy +36-
70/9533-284. 

Beteg gyermeknek, illetve 
beteg szülőnek tiLos az intéz-
mények irodájába belépni! Kér-

jük, hogy amennyiben szüksé-
ges gyermeknek megjelennie 
az intézményünknél abban az 
esetben csak egy fő kísérővel 
érkezzen! Családsegítő mun-
katársak részére elrendelésre 
került a szájmaszk és a gumi-
kesztyű kötelező használata 
munkavégzésük során. Szemé-
lyes kapcsolatfelvétel alkal-
mával a 1,5 méteres távolság 
megtartására és minél rövi-
debb ügyintézési időre szüksé-
ges törekedni.

Karanténban tartózkodó sze-
méllyel szigorúan tiLos érint-
kezniük, lakásába belépniük, 
bármilyen személyes kontak-
tust létesíteniük vele! Az intéz-
ménybe való belépéskor köte-
lező a kézfertőtlenítés.

óvintézkedések a családsegítőnél

a koronavírus fertőzés mi-
att elrendelt vészhelyzet idő-
tartama alatt a Csorvási Pol-
gármesteri Hivatal korlátozza 
a személyes ügyfélfogadást, 
visszavonásig.

Az ügyeket telefonos megkere-
sés alapján, vagy postai úton, il-
letve elektronikusan beérkezett 
kérelemre intézik. Az írásbeli 
kérelmek postai úton (levélben 
megfogalmazva, vagy a www.
csorvas.hu oldalon elérhető 
megfelelő nyomtatványt kitöltve 
az 5920 Csorvás, Rákóczi utca 
17. számra), vagy elektroniku-
san (pmh@csorvas.hu e-mail 
címre) küldhetők meg. A kérel-
men fel kell tüntetni az elérhe-
tőségeket, mert az ügyintézés 
során keletkezett határozatok 
és más iratok személyes átvétele 
nem lehetséges. Személyes ügy-
intézésre – jogszabályban előírt 
kivételektől eltekintve – csak 
rendkívül indokolt esetben, az 
ügyintézővel előzetesen telefo-
non egyeztetett helyen és idő-
ben van lehetőség.

A polgármesteri hivatal tele-
fonszáma: 06 66/258 001.

Herczeg Tamás (j) maszkokkal segít.

Eddig 1200 darab mosha-
tó, vasalható maszkot varra-
tott és osztott szét Csorvás 
önkormányzata és folyama-
tosan készülnek a további 
darabok. a maszkokat első 
körben az idősek kapták meg, 
de folyamatosan osztja az ön-
kormányzat, ezzel is segítve a 
koronavírus-járvány terjedé-
sének lassítását. 

Baráth Lajos polgármester-
től megtudtuk, az önkormány-
zat szövőműhelyében folyama-
tosan készülnek a maszkok. 
– Moshatók, fertőtleníthetők, 
vasalhatók, többször használ-
hatók és védenek attól, hogy a 
vírust cseppfertőzéssel bárki-
nek továbbadhassuk – mondta 
el a városvezető. A maszkokat 
első körben az idősek kapták 
meg, azóta már az óvodások is. 
– Az Orosházi Kórház számá-
ra is juttattunk már el belőle, 
továbbá elláttuk maszkokkal 
a szociális intézményt, a Kö-
zösségi Misszió munkatársait, 
a védőnőket, polgárőröket, a 
helyi körzeti megbízottakat, a 

közfoglalkoztatottakat és a Vá-
rosháza dolgozóit. Ezután a la-
kossági igényeket igyekszünk 
folyamatosan kielégíteni – tá-
jékoztatott Baráth Lajos.

A város országgyűlési kép-
viselője is maszkokkal segít. 
Herczeg Tamás a választókerü-
let mind a tíz településére, így 
Csorvásra is hozott védőfelsze-
reléseket. A képviselő összesen 
4000 db mosható, fertőtlenít-
hető, vasalható maszkot vá-
sárolt meg és osztott szét (eb-
ből kétezret a csorvási Hudák 
Szővőműhely készített), emel-
lett 4000 gumikesztyűt, 300 
FFP3-as maszkot, és egyszer 
használatos védőruházatot is 
beszerzett.

– A választókerület önkor-
mányzataihoz, intézményeihez 
vittem el a védőeszközöket, 
ahol ügyfélkapcsolati feladatot 
ellátó dolgozók illetve rászo-
ruló, veszélyeztetett korban 
lévő emberek kapták meg – fo-
galmazott Herczeg Tamás, aki 
újabb védőfelszereléseket is el-
juttat majd el a településekre. 

maszkokkal a járvány ellen korlátozás a
HIvatalban Is


