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Rendhagyó Húsvét – csak látszólag magányos

Fotó: Gombkötő Réka
A járványhelyzet megköveteli, hogy úgy ünnepeljük
a kereszténység egyik legnagyobb ünnepét, amire még a
legidősebbek sem emlékeznek:
magányosan. Pontosabban látszólag magányosan, a nagyobb

közösségek nélkülözésével.
Szűk körben, családjaink körében viszont annál fontosabb,
hogy megteremtsük az ünnepre készülődés és az ünnep
megélésének élményét. Mert
ez erőt ad, tartalékot a nehéz

napokra. Erőt adnak lelki vezetőink ünnepi gondolatai is, melyet lapszámunk 3. oldalán olvashatnak. Áldott ünnepeket,
rendkívüli időkben rendkívüli
erőt és összetartást kívánunk
minden csorvásinak.

Felkészülés a járványra az Orosházi Kórházban

Konténer vizsgáló és szünetelő ellátások
Rendkívüli jogrendet, veszélyhelyzetet hirdetett a kormány az ország teljes területére a koronavírus miatt március 11-én. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a koronavírust világjárványnak tekinti, aggasztó az egyre emelkedő
esetek száma, a fertőzéssel érintett országok, illetve a halálozások száma is.
Az Orosházi Kórház március
9-től teljeskörű látogatási tilalmat rendelt el. Felépült egy
konténer vizsgáló is a Sürgősségi Betegellátó Osztály (SBO)
járóbeteg bejárata mellett.
Az orosházi önkormányzati
támogatásából megvalósuló,

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

Ne higgyenek a csalóknak!

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 amen�nyiben ilyen fajta „szolgáltatás” felajánlásával keresi fel Önöket valaki, azonnal jelezzék ezt a körzeti megbízotti +36
30/633-7223 telefonszámon, vagy 112-es általános segélyhívó számon.

www.csorvas.hu

betegek elkülönítése érdekében. Ha a konténer vizsgálóban történt előszűrés kapcsán
COVID gyanúsnak bizonyul a
beteg, akkor kizárólag a “légúti” SBO-ra kerülhet. A jelenleg
hatályos eljárásrend szerint
Orosházán nem készül vírusteszt, így a COVID gyanús betegeket mentő szállítja át a fertőző betegek fogadására kijelölt
gyulai kórházba.
A kórház tájékoztatása szerint szüneteltetik a fekvőbeteg
ellátásban a tervezett ellátásokat, műtéteket, a fekvőbeteg
osztályokon kizárólag sürgősségi betegeket látnak el és nem
halasztható ellátásokat végeznek. Szünetel a nappali kórházi
ellátás, és a gyopárosfürdői kezeléseket is felfüggesztették.
A kórház folyamatosan informál Facebook oldalán,
https://www.facebook.com/
oroshazikorhaz/, hívható telefonon: a 06 68/ 411 166-as
telefonszámon, illetve tájékoztatást adnak a portaszolgálaton is.

Baráth Lajos: nehéz időszakot élünk
A koronavírus okozta veszélyhelyzet teljesen átírta a
mindennapokat – aki teheti
otthon marad, sokan a munkahelyüket veszítették el,
nincs óvoda, iskola, az érettségi előtt állók nem tudják,
mikor vizsgáznak. Egy ilyen
időszakban a város vezetőire, a polgármesteri hivatalra
is nagy nyomás nehezedik. A
március 11-én kihirdetett veszélyhelyzetet követően számos intézkedést tett a várost
vezető Baráth Lajos, és azóta
is folyamatosan, a helyzet alakulásától függően döntéseket
kell hozni.
Az egyik legelső és legfőbb
feladat a veszélyeztetett korosztály, a 70 év felettiek segítése. Csorváson 690 hetven éven
felüli lakos él, közülük eddig
mintegy harmincan éltek az

önkormányzat által, a veszélyhelyzetben nyújtott segítséggel.
Rajtuk kívül 140 idős embert támogatnak 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 élelmiszervásárlás, a gyógyszerek
kiváltása kapcsán – fogalmaz
Baráth Lajos polgármester. Aki
segítséget kér, jelezze az önkormányzat felé (06 66/258-001).
A városvezető hangsúlyozza, fokozott körültekintéssel
járjon el mindenki, nehogy csalók áldozatává váljon. A kért
élelmiszereket, gyógyszereket
Réti János szállítja ki, igazolni
is tudja magát.
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 vonatkozó, egyre szigorodó járványügyi szabályokat, és ez egyre
nagyobb terhet ró mindenkire – tudtuk meg Maczák Istvánné
intézményvezetőtől. A nappali ellátás, házi gondozás keretében megnőtt az igény az ebédhordásra, bevásárlásra. Ám a
boltokban való tartózkodásra vonatkozó korlátozás érinti a
gondozónők munkáját is, átírja az eddigi munkarendeket.
A bentlakásos ellátásban
(idősek otthona) a kijárási, látogatási tilalom után napjainkban már nem fogadják a családoktól jövő csomagokat, sőt a
napi bevásárlásokat is le kellett
állítani, hiszen minden bejövő
tárgyat fertőtleníteni kellett.
Ez pedig a készletek megcsappanását eredményezte.
A 75 lakó egy része könnyebben elfogadja az új szabályokat, de vannak, akik mentális
állapotuk miatt nehezen, vagy
nem értik a változások okát,

így nehezen élik meg azokat.
A közel 36 dolgozóval működő otthonban azon vannak,
hogy az idősek szakmailag
és emberileg a lehető legjobb
gondoskodást kapják. – Az ellátásban dolgozókkal mindent
megteszünk, hogy lakóink
egészségi és lelki biztonságát
megőrizzük – hangsúlyozza
Maczákné. – Igyekszünk a kedvükbe járni, programokkal lekötni őket az intézmény kapuin belül.
Folytatás a 2. oldalon

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
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Folytatás az első oldalról

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 maradnának, és a bevásárlásban a családtagok, szomszédok, önkormányzat segítségét kérnék. A
65 év alattiak 9 óra előtt, vagy
12 óra után mehetnek boltba.
Kérem, ezt tartsák be, nem
azért, mert a rendőrség ellenőrzi, hanem azért, mert ez
mindannyiunk érdeke – hangsúlyozta a városvezető. – Azt
látom, hogy a csorvásiak fegyelmezetten betartják az előírásokat. Csak így vehetjük fel
a harcot a vírus ellen. Továbbra
is nyomatékosan kérek mindenkit, hogy tartsa be az utasításokat, a lehető legrövidebb
és csak nagyon indkolt esetben
hagyja el otthonát, és fokozottan ügyeljen a higiéniára – húz-

ta alá Baráth Lajos, hozzátéve,
fontos a hiteles forrásokból
történő tájékozatatás, a nyugalom megőrzése és fontos az ös�szefogás is. – Örömmel látom,
hogy Csorváson megmozdult a
lakosság. Vannak, akik önkéntes munkában szájmaszkokat
varrnak, mások számítógépeket ajánlottak fel helyi diákoknak, hogy tudjanak tanulni,
akad, aki úgy segít, hogy bevásárol az idős szomszédnak.
Azt látom, hogy a csorvásiak
figyelnek egymásra, segítenek
egymásnak.
Persze, ettől függetlenül nehéz időszakot élünk most meg,
de én hiszem, hogy ezzel együtt
is megbírkózunk.
Csorváson jelenleg nincs bizonyítottan koronavírussal fertőzött 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).

Iskola, digitálisan

Március 16-a óta a tantermen kívüli, digitális munkarend van érvényben.
A csorvási általános iskola vezetősége kidolgozta a
módszertant, hogyan is felelhetnek meg az új kihívásoknak. A pedagógusok felmérték, hogy a diákoknak milyen
infokommunikációs eszközeik
vannak a tanuláshoz, összegezték az étkezési, ügyeleti
igényeket is.
– Tapasztaltuk, hogy a családok informatikai lehetősége és
a tanulók informatikai tudása
nagyon különböző, így valóban kihívás a digitális oktatás

– tudtuk meg az iskola vezetőjétől, Kovács Iréntől.
– Néhány gyermeknek kölcsönöztünk iskolai tabletet, és
nagy örömömre a lakosság részéről is érkeztek felajánlások,
amit ezúttal is köszönök! Mostanra minden diákunk rendelkezik a szükséges eszközökkel.
A tanulók többsége komolyan
veszi a felkészülést, a szülők
mellettük vannak, támogatják
őket. Minden tanítványunknak
kitartást és jó tanulást kívánunk, remélem, mihamarabb
találkozunk újra az iskolában –
zárta az intézményvezető.

Koronavírus – mit tegyünk tünetek esetén?
A betegség leggyakoribb tünetei láz, fáradtság és száraz
köhögés. Egyes betegeknél jelentkezhet izomfájdalom, orrdugulás, orrfolyás, torokfájás, hasmenés, légszomj. Ezek a tünetek általában enyhék és fokozatosan jelentkeznek. Vannak
olyan fertőzöttek, akiknél nem alakul ki semmilyen tünet és
nem érzik magukat betegnek.
A koronavírus most már
mindenhol ott lehet hazánkban, Békés megyei eseteket is
regisztráltak.
– A járvány lassítása érdekében az a cél, hogy az orvos-beteg találkozások számát minél
alacsonyabban tartsuk – emeli
ki dr. Szénási Levente. – Minden vizsgálat előtt telefonáljanak, egyeztessenek a háziorvossal. El kell azt most fogadni,
hogy a szakellátásban is csak a
legszükségesebb vizsgálatokat
végzik el, a nem sürgős, halasztható kivizsgálásokat szíveskedjenek későbbre tenni.
Dr. Szénási Levente azt is elmondta: dicséretes, ahogy a
csorvási lakosok ebben a megváltozott helyzetben fogadták
az új szabályozásokat.
Háziorvosaink is hangsúlyozzák: a legveszélyeztetettebb korosztály, az időseké,
kérnek minden idős embert,
Folytatás a 2. oldalról

Vigyáznak az idősekre
A családtagoknak, hozzátartozókat tájékoztattuk: az új szabályok miatt kértük a konyhát,
hogy a megfelelő napi ötszöri
étkezést úgy biztosítsák, hogy
az megfeleljen mindenkinek. A
családokkal való kapcsolattartás hiánya mindenkinek nehéz,
de meg kell érteni, hogy ez most
veszélyt jelent nemcsak az egyes
emberre, de minden idős lakóra, emiatt kénytelenek vagyunk
szigorúan venni a korlátozást. A

Védekeznek és reménykednek

maradjon otthon, ha szüksége
van segítségre a mindennapi
teendőkben, kérjen segítséget
az önkormányzattól.
Ha valakinél felmerült a koronavírus fertőzés gyanúja, de
a tünetei enyhék, nem igényel
kórházi kezelést, akkor otthoni
karanténba kerül. Ha a tünetei súlyosak (pl. nehézlégzés,
tüdőgyulladás) és kórházi ellátást igényel, akkor a mentő
a területileg illetékes kórház
infektológiai osztályára vagy
járványkórházba, vagy kijelölt intézménybe szállítják, ott
végzik el a szükséges vizsgálatokat.
Nagyon fontos, hogy ha megfertőződik valaki, a legtöbb
esetben (nagyjából 80%) enyhe
lefolyású a betegség, speciális
kezelés nélkül felépül a beteg.
Minden 6. fertőzöttből nagyjából 1-nél alakul ki súlyos betegség és légzési nehézség.
dolgozóink betartják a szakmai
előírásokat, és ameddig lehet,
hazajárnak, de valóban eljöhet az idő, amikor kénytelenek
lesznek beköltözni. Ez nagy áldozat lesz, kérjük a családokat,
erre is gondoljanak, legyenek
megértőek, és csak a telefonon
tartsák a kapcsolatot hozzátartozóikkal. Köszönöm munkatársaim erőfeszítését, helytállását, kitartásukat, türelmüket.
Nyugalomra kell intenünk magunkat, és bízni, hogy együtt ezt
a nehézséget is legyőzzük.
BIJ

Felkészültek a mezőgazdasági gazdálkodók
A legnagyobb csorvási mezőgazdasági vállalkozók előrelátóak, az idei működéshez a
legfontosabb vetőmagokat, növényvédelmi szereket betárazták. Mindenhol szigorították a
higiéniai előírásokat és biztosítják a járványügyi előírások
betartását. Az évet az időjárás
alakulása miatt nagyobb reményekkel kezdik, mint tavaly, a
munkálatokkal folyamatosan
tudnak haladni.
A későbbi értékesítés azonban még teljesen kiszámíthatatlan a járvány okozta bizonytalan gazdasági helyzet miatt.
Lássuk a körképet!

A száz főt foglalkoztató
Csorvási Gazdák Zrt., mint a
város legnagyobb foglalkoztatója felkészült a járvány elleni 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 kisgyerekes dolgozókat, olykor házaspárokat segítjük abban, hogy
el tudják látni szülői feladataikat a megváltozott helyzetben.
Kollégáim a munkavégzés vonatkozásában nyugodtak azokon a területeken is, ahol nem
megoldható a távmunka.
A jószágot minden nap meg
kell etetni, az állategészségügyi szolgálatot el kell végezni.
Ha ez a fegyelmezettség,
amelyet nemcsak munkatársaim, 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 nehézséget is – tette hozzá Kelemen
Mihály, társadalmi alpolgármesterként is megfogalmazva
biztatását.

– Manapság nem látunk fél
évre, de a mezőgazdaságban
nem lehet leállni: ha nem vetünk, nem aratunk – fogalmazott Békési Ferenc vállalkozó.
– Minden nap el kell végeznünk
a teendőinket. Jelen helyzetben
azt gondolom, olyan korlátozás
nem lesz, ami a mi mindennapi munkánkat befolyásolná.
A munkaerővel kapcsolatban:
nekem 1-2 állandó ember kéne,
aki a mezőgazdasági traktorokhoz ért, főállásban tudnám
alkalmazni.
– Ez a rendkívüli helyzet
aggodalomra ad okot a termesztéssel, elszállítással kapcsolatban. Jelen pillanatban
kellő létszámmal dolgozunk,
de sajnos a koronavírus hatásának következményei beláthatatlanok akár a gazdaságra,
akár az emberi erőforrásokra.
Reménykedjünk a közös küzdelem sikerében! – mondta
Gelegonya József vállalkozó.

A gyümölcsösben inkább az
időjárás fenyeget. A Hunapfel
Kft.-nél hosszú sikeres évek
után az előző két év veszteséges volt, jobbára a kedvezőtlen
időjárás miatt. A meggy vonatkozásában ezt az orosz embargó és az alacsony felvásárlási
árak is nehezítették. Megcsappant az igény a kézzel szedett
meggyre, így áttértek a gépi
szedésre, ami jelentősen csökkentette 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 keletkeztek a -6, -4 fokos hidegben. Ezek
után csak reménykedünk, hogy
a maradék virágokból még egy
elfogadható termést tudunk betakarítani – tájékoztatott Pusztai József ügyvezető igazgató.
B. Imre J.

Hiteles forrásból
Csorvás Város Önkormányzata minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy a
lakosság széles körének továbbíthassa a koronavírus
járványhelyzetről rendelkezésre álló aktuális és megbízható információkat.
Ezért március 23-ától a TVben is figyelemmel kísérhetők
hírek, mindkét helyi kábeltelevízió-szolgáltató biztosít erre a
célra csatornát.
A televíziós hírfolyamok elérhetők a Kocsis József által üzemeltetett kábeltévé esetében
a képújság csatornáján; illetve
az Oros-Com Kft. (I-TV) esetében pedig a 91 mHz-en (analóg,
C77, BG hang). Előfordulhat,
hogy a keresett csatorna megjelenéséhez újra kell hangolni a
televíziót.
Folyamatos a tájékoztatás a város honlapján: www.
csorvas.hu, Facebook oldalán:
https://www.facebook.com/
csorvasvarosonkormanyzata/.
Az
országos
információk megtalálhatók a https://
koronavirus.gov.hu/ oldalon.
Hulladékszállítás

A DAREH minden ügyfélszolgálati irodájában és ügyfélkapcsolati pontján határozatlan időre szünetel az
ügyfélfogadás. Szünetel minden hulladékgyűjtő udvar működése is, határozatlan időre.
Szünetel Csorváson a sárga
kukák átvétele is. A veszélyhelyzet idején az eddigiek szerint megy a hulladékürítés,
tehát a zöld kukába továbbra
is a szelektív hulladékot lehet
gyűjteni. A tavaszi lomtalanítás elmarad. Ügyintézésére az
elektronikusan vagy telefonon
van lehetőség. Postacím: 5600
Békéscsaba, Kinizsi u 4-6, telefon +36-66/447-150, e-mail:
ugyfelszolgalat@grnkft.hu,
honlap: www.dareh.hu
Hulladékszállítási
időpontok: április 10-én, ünnepnap szállítják el a kommunális
(vegyes) hulladékot. Április
23-a csütörtök, szelektív hulladékgyűjtő. Április 24-e, péntek zöldhulladékgyűjtő. Május
1-jén, ünnepnap szállítják el a
kommunális hulladékot.

Az ALFÖLDVÍZ Zrt. ügyfélszolgálati fiókirodáiban a személyes ügyfélkiszolgálás átmenetileg szünetel.
Személyes ügyintézésre jelenleg 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.

csorvasihirado@gmail.com

www.facebook.com/csorvasvarosonkormanyzata/
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A győztes vesztes
Azzal tenni a legtöbbet,
hogy nem teszünk semmit: ez
az utóbbi hetek paradox igazságának tapasztalata. Sosem
gondoltuk volna, hogy egész
nap otthon ülni nem találkozni senkivel egyszer életmentő, felelős cselekedetté válik.
Mintha azzal nyernénk meg a
háborút, hogy nem veszünk
részt benne. Ugyan milyen katona 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 elfogatóparancs elől (sőt még Péterre is
ráparancsolt, aki kardot rántott), nem használta a nyilvánvalóan meglévő hatalmát arra,
hogy saját magát megmentse
a kereszthaláltól. Milyen megváltó az, aki hagyja, hogy kivégezzék? Hogy akarja megmen-

teni az emberiséget, ha ő maga
vereséget szenved?
Úgy, hogy az igazi győzelem
ezután következik.
Jézus célja nem a maga megmenekülése volt. Az emberiséggel vállalt közösséget, hogy
eggyé válva velünk emelkedhessen fel, és így minket is
magával vihessen. Ehhez azonban az kellett, hogy a mi legnagyobb ellenségünket, a halált
is megízlelje. Onnan pedig vis�szatérjen.
A sírba zárt Jézust hiába takarta 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 emberi reménységünk kihunyt
már. Ez az igazi győzelem! Ezt
a győzelmet szerezte meg nekünk 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 kinyíltak a szívek! A magányba, a
félelembe, a karanténba vis�szahúzódva, sajátos üzenete
lett az idei húsvétnak. Bármi
is történjen, Jézus sírja nyitva,
ahonnan a győzelem fénye ragyog felénk. Ez gyújtson világosságot számunkra is, hogy ne
felejtsük el: egyszer mindezeknek vége szakad. Akkor pedig
mi is új életre, új reménységre
támadunk fel.
Legyen hát ez a sajátos, hos�szúra nyúlt böjt ne csak figyelmeztetés és emlékeztetés
arra, mi is az igazán fontos, de
egyúttal biztató vigasztalás is:
az lesz a győztes, aki most még
vesztesnek tűnik.

Jézus hogyan látja a böjt értelmét?
Még Jézus itt a földön tanítványai 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 péntek -, Jézus halálának napja.
A böjt kifejezi lelkünk vágyódását megváltó Istene után.
Hogy beteljesedjen életünk, mi
is szeretnénk vele járni, figyelünk rá, mire tanít, mit mond
nekünk. Például neked, nekem.
Ne félj, én veled vagyok! Ne
nyugtalankodjék a szívetek!
Ne sírj, nem hagylak árván titeket! Légy megbocsátó, irgal-

mas szívű! Segítsd a gyengét,
az elesettet!
Higgyünk Isten végtelen szeretetében, mert ő a bűnöshöz
irgalmas, a kishitűt felemeli,
a szomorút megvigasztalja, a
gyengének erőt ad, és olyan békét, 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 követők vagyunk, ezért fejezzük
ki böjttel, bűnbánattal, lemon-

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

„Szombat elmúltával a magdalai Mária és Mária, Jakab anyja 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 virradatkor a magdalai Mária és a másik
Mária elment, hogy megnézzék
a sírt. És íme nagy földrengés
támadt, mert az Úr angyala leszállt a mennyből …és ezt mondta az asszonyoknak: Tudom,
hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, feltámadott….
Amikor pedig mentek, hogy
megmondják ezt az ő tanítványainak, 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 as�szonyoknak a lelkében mielőtt
útra keltek. Csak azt olvastuk,
hogy elmentek a sírhoz.
Pedig nagyon nehéz lehetett
ez a döntés. Visszatarthatta

volna őket az őröktől való félelem, az emberek gúnyolódása,
vagy bármi más. Még ott van
bennük Nagypéntek fájdalma,
és nem gondolják, hogy a hét
első napja a legnagyobb örömünnep lesz számukra – és az
egész embervilág számára is.
A húsvéti asszonyok történetében a legfontosabb az, hogy
elindultak, mert azután átélték
a legnagyobb csodát: a feltámadott Jézus Krisztussal való
találkozást.
Ma is ez a legfontosabb mindenki számára: elindulni Jézushoz, és akkor találkozni fogunk
feltámadott Urunkkal. Igaz,
hogy most a veszélyhelyzet
miatt a szó szoros értelmében
véve nem mehetünk el a templomba, de a Jézussal való találkozás akkor is lehetséges. Amikor húsvétkor a TV-ben vagy az
interneten keresztül leszünk
részesei az ünnepi Istentiszteletnek, lélekben a templomban leszünk és imádságunk,
éneklésünk összekapcsolódik
egymáséval. Így lehetünk majd

együtt egy olyan húsvéti Istentiszteleten, ahol fizikailag távol
vagyunk ugyan egymástól, de
lélekben, a Szentlélek által nagyon is közel. Fogadjuk meg az
Ige biztatását és bátorítását –
induljunk el, keressük a Jézussal való találkozás lehetőségét,
hogy valóban találkozzunk
Vele, mert vár ránk a Feltámadott Úr.
Áldott Húsvéti Ünnepeket kívánunk!
Szalkay Róbert és
Szalkay Róbertné
református lelkipásztorok

Zsíros András
evangélikus lelkész

Gondolatok böjtről – Húsvétról

Minden kedves Olvasónak és
Családnak örömökben gazdag,
boldog Húsvéti Ünnepeket kívánunk!
Szeretettel:
a Katolikus közösség
(Nagy Szent Teréz Plébánia)

A találkozás lehetősége

www.csorvas.hu

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

Ötszáznál is többen

Szolidaritás
Csorváson is
Csorváson is egyre többen
csatlakoznak azokhoz a kezdeményezésekhez, amelyek
azok felé irányul, akik munkájuk révén nem maradhatnak
otthon. Elsősorban az egészségügyben dolgozók kapnak
nagy figyelmet, akik felé több
gesztus is jelzi: a lakosság hálás azért a munkáért, amit értünk végeznek.
A sort bővíthetjük minden olyan
szakma képviselőivel, akik nem
állhatnak le: rendvédelmisek,
katasztrófavédelmisek, kereskedők, a hulladékgazdálkodásban
dolgozók, a konyhákon, a mezőgazdaságban dolgozók, szállítmányozók, egyszóval mindenki,
aki az egészségünket, biztonságunkat és ellátásunkat biztosítja ebben a nehéz helyzetben,
ide értve a pedagógusokat, akik
otthonról tesznek meg mindent,
hogy az oktatás, nevelés folytatódjon. Városunkban is megtapasztalhatják 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.

Óvodai beíratás

A koronavírus okozta veszélyhelyzethez alkalmazkodva 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 számított fél éven belül betöltik a 3.
életévüket az esetlegesen fennmaradó helyekre vehetők fel.
Csorvás honlapján, ezen a linken
https://www.csorvas.hu/index.php/868-ovodai-beiratas,
megtalálhatók a beíratáshoz
szükséges dokumentumok.
Ezeket kell kinyomtatni, kitölteni, és beszkennelve, esetleg lefotózva visszaküldeni a
csorvasbeiratas@gmail.com

Az ötéves Leó is piros szívvel
mond köszönetet
– Spanyol-, illetve Olaszországban 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. Fantasztikus az összefogás ebben
a helyzetben is, alig másfél hét
alatt 500 főssé gyarapodott a
csoportunk. Minden este 19:30kor kiállunk a nyitott ablakba,
vagy az udvarra, és amíg az
aznapra előre megbeszélt dal
szól, addig tapsolunk és énekelünk, így mondunk köszönetet mondta el Réka, hozzátéve, a köszönetnyilvánítás másik formája
az ablakokba ragasztott piros
szív, Csorváson is egyre többen
fejezik ki így a hálájukat.”

e-mail címre április 20-ig. A bölcsődei beíratás folyamatosan történik a szabad férőhelyek függvényében szintén ezen az e-mailen
keresztül!Mindkét beíratásnál
kéri az intézmény a lakcímkártya, anyakönyvi kivonat és TAJ
kártya másolatát vagy fényképét és azt, hogy engedélyezik
ezek és a lenti dokumentumok
felhasználását a beíratás adminisztrációja céljából. A levél tárgya: óvodai/bölcsődei beíratás.
A beíratás formanyomtatványai
megtalálhatók a védőnői szolgálatnál is, az épület előtt, nyitvatartási időben. Abból lehet vinni
egy-egy példányt, és kitöltve a
szolgálat postaládájába dobni.
Az óvoda idén is köszönettel fogadja az adó 1%-ok felajánlását.
Adószám: 18017506-1-04

Húsvét - virtuális közösségben

Gombkötő Rékától már
megszokhattuk, hogy több
kisebb-nagyobb közösséget
teremtett és mozgatott az elmúlt években. Legutóbb a karácsony előtt közel száz család kapcsolódott be a közös
készülődésbe. Húsvétra is így
tervezték, de aztán módosítani kellett a terveken – a vészhelyzet miatt.
– Az eredeti elképzelés szerint
a Húsvéti fészekvadászat a Világító Advent alapjaira épült, miszerint 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 térképrészletek alapján felkutatni
a dekorációkat, és az azokról
készült fotókat feltölteni a „Húsvéti fészekvadászat Csorváson”

Facebook-csoportunkba.
A koronavírus azonban újratervezésre késztetett, mivel a
hagyományos csoportos keresés most nem oldható meg. Az
eseményt nem szerettem volna
lefújni, ugyanis az adventi program visszajelzései alapján sokaknak okozott örömet a közös
készülődés, hangolódás. Ezért
inkább próbáltam a játékot a körülményekhez igazítani.
A felhíváshoz csatlakozó 22
család megkapta a kisorsolt napot és szimbólumot, változás,
hogy vadászat nincsen, az adott
napon a dekorálók töltik fel saját
művükről a képeket a Facebookcsoportba, ezzel is színesebbé,
vidámabbá téve a már több,
mint 300 tagnak ezt a nehéz időszakot. Úgy tapasztalom, hogy a
kreativitás és az alkotókedv nem
hagyta el az embereket.
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Óvintézkedések a családsegítőnél
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 korlátozták, személyesen történő ügyfélsegítésre csak krízishelyzetben kerülhet sor.
Halaszthatatlan
ügyintézés
előzetes telefonos egyeztetés
alapján történik. Időpont az
alábbi telefonszámon kérhető:
+36-70/9344-327 vagy +3670/9533-284.
Beteg gyermeknek, illetve
beteg szülőnek TILOS az intézmények irodájába belépni! Kér-

jük, hogy amennyiben szükséges gyermeknek megjelennie
az intézményünknél abban az
esetben csak egy fő kísérővel
érkezzen! Családsegítő munkatársak részére elrendelésre
került a szájmaszk és a gumikesztyű kötelező használata
munkavégzésük során. Személyes kapcsolatfelvétel alkalmával a 1,5 méteres távolság
megtartására és minél rövidebb ügyintézési időre szükséges törekedni.
Karanténban tartózkodó személlyel szigorúan TILOS érintkezniük, lakásába belépniük,
bármilyen személyes kontaktust létesíteniük vele! Az intézménybe való belépéskor kötelező a kézfertőtlenítés.

Maszkokkal a járvány ellen

Herczeg Tamás (j) maszkokkal segít.
Eddig 1200 darab mosható, vasalható maszkot varratott és osztott szét Csorvás
önkormányzata és folyamatosan készülnek a további
darabok. A maszkokat első
körben az idősek kapták meg,
de folyamatosan osztja az önkormányzat, ezzel is segítve a
koronavírus-járvány terjedésének lassítását.
Baráth Lajos polgármestertől megtudtuk, az önkormányzat szövőműhelyében folyamatosan készülnek a maszkok.
– Moshatók, fertőtleníthetők,
vasalhatók, többször használhatók és védenek attól, hogy a
vírust cseppfertőzéssel bárkinek továbbadhassuk – mondta
el a városvezető. A maszkokat
első körben az idősek kapták
meg, azóta már az óvodások is.
– Az Orosházi Kórház számára is juttattunk már el belőle,
továbbá elláttuk maszkokkal
a szociális intézményt, a Közösségi Misszió munkatársait,
a védőnőket, polgárőröket, a
helyi körzeti megbízottakat, a

közfoglalkoztatottakat és a Városháza dolgozóit. Ezután a lakossági igényeket igyekszünk
folyamatosan kielégíteni – tájékoztatott Baráth Lajos.
A város országgyűlési képviselője is maszkokkal segít.
Herczeg Tamás a választókerület mind a tíz településére, így
Csorvásra is hozott védőfelszereléseket. A képviselő összesen
4000 db mosható, fertőtleníthető, vasalható maszkot vásárolt meg és osztott szét (ebből kétezret a csorvási Hudák
Szővőműhely készített), emellett 4000 gumikesztyűt, 300
FFP3-as maszkot, és egyszer
használatos védőruházatot is
beszerzett.
– A választókerület önkormányzataihoz, intézményeihez
vittem el a védőeszközöket,
ahol ügyfélkapcsolati feladatot
ellátó dolgozók illetve rászoruló, veszélyeztetett korban
lévő emberek kapták meg – fogalmazott Herczeg Tamás, aki
újabb védőfelszereléseket is eljuttat majd el a településekre.

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

Védőnők: mindent, ami szükséges

A védőnői szolgálat továbbra
is teljes munkaidőben működik – derül ki Kecskeméti Erika védőnő tájékoztatójából.
– A személyes érintkezéseket igyekeztünk minimalizálni
olyan módon, hogy emellett az
elvárható gondoskodást megadjuk a velünk kapcsolatban álló
családoknak. Ez a gyakorlatban
a következőképpen néz ki: családlátogatásokat nem végzünk,
halasztható vizsgálatokra most
nem hívjuk a gyermekeket.
De a kötelező védőoltások szervezését ellenkező rendelkezésig
folytatjuk, elmaradásunk nincs. A
szülőkkel napi kapcsolatban vagyunk, telefonon, interneten kereshetnek minket, ilyen módon
informálódunk mi is a gyermekek fejlődéséről, illetve a várandósok hogylétéről, vizsgálataik
alakulásáról. Az elengedhetetlenül szükséges tanácsadásokra
időpontokat adunk, hogy a torlódást elkerüljük.
– Mit tanácsol a családoknak a
járvány idejére a testi-lelki egészség megőrzése érdekében?
– Biztatom a csorvásiakat,
hogy próbálják higgadtan, türe-

lemmel viselni a helyzetet. Nem
győzöm hangsúlyozni: megbízható forrásokból tájékozódjunk!
Kerüljük a rémhírek terjesztését,
ellenben tartsuk be a szakembereknek a járvány megfékezése
érdekében elhangzó javaslatait.
Ügyeljünk egészségünkre, táplálkozzunk változatosan, fordítsunk időt a testmozgásra, erre a
lakásban is találunk lehetőséget.
Lelki egészségünk megőrzése
érdekében keressük olyan emberek társaságát, akik pozitív
életszemlélettel bírnak.
A TV-műsorok közül válas�szunk most vidámabbakat: a
humor a legnehezebb helyzeteken is átsegít. Segítsünk idős
rokonainknak, ismerőseinknek,
de ne bántsuk őket, ha nem az
elvárásaink szerint viselkednek,
szeretettel hassunk rájuk. Nem
egyformán reagálunk e mindenkinek ismeretlen helyzetre, tartsuk ezt tiszteletben.
Nagyon ideillőnek érzem
Koncz Zsuzsa egyik dalának sorait: „Meglátod, rendbe jönnek
majd a dolgaink, lesznek még
szép napjaink.” – zárta gondolatai 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.

Korlátozás a
hivatalban is

A koronavírus fertőzés miatt elrendelt vészhelyzet időtartama alatt a Csorvási Polgármesteri Hivatal korlátozza
a személyes ügyfélfogadást,
visszavonásig.
Az ügyeket telefonos megkeresés alapján, vagy postai úton, illetve 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 elektronikusan (pmh@csorvas.hu e-mail
címre) küldhetők meg. A kérelmen fel kell tüntetni az elérhetőségeket, mert az ügyintézés
során keletkezett határozatok
és más iratok személyes átvétele
nem lehetséges. Személyes ügyintézésre – jogszabályban előírt
kivételektől eltekintve – csak
rendkívül indokolt esetben, az
ügyintézővel előzetesen telefonon egyeztetett helyen és időben van lehetőség.
A polgármesteri hivatal telefonszáma: 06 66/258 001.

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)
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