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Csorvási Híradó

Folytatás a 4. oldalon

EGY KIS
SEGÍTSÉG

Csorvás önkormányzata 
az idei évben úgy határo-
zott, hogy segítséget nyújt 
idős lakosainak. Egy több 
mint 6 ezer forint értékű 
élelmiszercsomagot vehet-
nek át a 65 év feletti lako-
sok, akik jövedelmük alap-
ján arra jogosultak.

Több száz idős ember ünne-
pe lehet ezáltal szebb.

– Azt szerettük volna, ha 
város 65 éves és afeletti la-
kosai tudnák, hogy jelen 
helyzetben sem feledkezünk 
meg róluk. Szerettünk volna 
ebben a nehéz helyzetben, 
amibe a koronavírus okozta 
járvány sodort bennünket, 
egy kicsit segíteni, támogatni 
az idősebb korosztályt, ezért 
tartós élelmiszerekből álló 
csomagokat készítettünk ne-
kik.

A többek között lisztet, cuk-
rot, tésztát tartalmazó cso-
magokat – a korábbi igény-
lések alapján – 920 csorvási 
lakos kapja meg még az ünne-
pek előtt – összegezte Baráth 
Lajos polgármester.

Mondhatjuk, hogy szinte 
minden tekintetben másképp 
készülünk idén az év végi ün-
nepi időszakra, mint eddig 
bármikor. Az immár hónapok 
óta tartó járványhelyzet lép-
ten-nyomon átírja az eddig 
bevett szokásainkat. 

Az előző években is azt mon-
dogattuk novemberben, dec-
emberben, hogy ez egy fontos, 
de nehéz időszaka az évnek, 
a karácsonyi ünnepekre való 
készülés miatt. Fokozottan 
igaz tehát most, amikor a ko-
ronavírus-járvány következ-
ményei miatt már hónapok óta 
felborult a megszokott rend az 
életünkben. Sok veszteség érte 
a társadalmat, alig van olyan 

család, amelyik ne érezte vol-
na, hogy a járvány miatt vala-
milyen veszteség érte. Kinek a 
betegség, a halál, egy szeretett 
családtag, ismerős elvesztése, 
netán a romló gazdasági hely-
zet miatt anyagi gondok ne-
hezítik az életét. Míg egyesek 
a magány, az elhagyatottság 
érzésétől szenvednek, akár a 
karantén vagy a betegség mi-
att, mások, akiknek a szakmája 
megköveteli, a folyamatos ve-
szélyeztetettségben kénysze-
rülnek élni, dolgozni. 

Hogy ez kire hogyan hat, azt 
sok minden befolyásolja: vér-
mérséklet, neveltetés kérdése, 
hogy belátóbbak leszünk a be-
szűkülő lehetőségek nyomán, 

vagy éppen türelmetlenebbek, 
akár agresszívek. És az is igen 
változatos képet mutat, ki ho-
gyan, és milyen sikerrel tud 
felülkerekedni a problémákon, 
honnan merít erőt a nehézsé-
gek leküzdéséhez. A szakem-
berek azt hangsúlyozzák, tu-
datosan éljük meg a helyzetet, 
kutassuk fel mentális erőtarta-
lékainkat, amelyek segítenek.

Kérjünk és nyújtsunk segítsé-
get, mert a társas kapcsolatok 
erősítenek. A szeretet ünnepé-
nek közeledtével egyre nehe-
zebb kérdésekben kell döntést 
hoznunk: hogyan ünnepeljünk? 
Mondhatjuk, hogy sokaknál ez 
a slágertéma. Mit tudunk meg-
tartani a korábbi szokásainkból 

úgy, hogy a közös, nagy családi 
összejövetelekkel ne veszélyez-
tessük éppen a számunkra leg-
fontosabbak egészségét. Hiszen 
nem tudjuk, ki kit fertőzhet meg.

A szakértők a negatív tesztet 
sem tartják elég biztonságos-
nak ahhoz, hogy a nagyszülők 
később ne éppen a karácsonyi 
összejövetel áldozatai legye-
nek. Ezek a döntések is szülhet-
nek feszültségeket a családok-
ban. Hiszen ha távol maradunk 
a szeretteinktől, a karácsonyi 
időszakban még nehezebb lesz 
számukra elviselni a magányt 
– még ha az a vírussal szemben 
védettséget is nyújt.

Csorváson advent első va-
sárnapján kigyulladtak az 
ünnepi fények. Sok család 
számára nyújt örömet a Szent 
István szobor előtt álló ka-
rácsonyfa a parkban – amit 
Leszkó János és családja aján-
lott fel a városnak. Örömteli a 
gyönyörű fa mellett a sétány 
fáin a fényfűzés és a Mikulás 
szánkója, vagy a betlehemi 
installáció. A járványügyi sza-
bályok nem tették lehetővé, 
hogy közösségi eseményeket 
tartson a város, bár az elő-
készületek megtörténtek. 
Marad a családi szinten való 
ünneplés.

– A visszajelzések szerint so-
kaknak okoz nap mint nap örö-
möt a park ünnepi díszkivilá-
gítása, a legkisebbek boldogan 
ülnek fel a Mikulás szánjára és 
csodálják meg a fényeket, dí-
szeket. Ezért is fektettünk sok 
munkaórát és anyagi erőfor-
rásokat is abba, hogy ünnepi 
díszbe öltözhessen a város köz-
pontja. Emellett civil kezdemé-
nyezések is segítik az ünnepre 
való hangolódást, így például az 
adventi „ablakvadászat”, vagy 
az elrejtett Mikulás-csomagok 
– összegezte Baráth Lajos. A 
polgármester elmondta, éppen 
ezért volt mélységesen elszo-
morító, amikor ismeretlenek 
megrongálták az ünnepi dísze-
ket. – Sok ember hosszú mun-
kaórájának eredményét tették 

ezzel tönkre és jelentős anyagi 
kárt okoztak az önkormányzat 
tulajdonában. Ráadásul azok 
a lakosok, akik értékelték az 
ünnepi dekorációt, a helyreál-
lításig nem gyönyörködhettek 
benne – emelte ki a városveze-
tő, hozzátéve: a szükséges lépé-
seket megtették.

Noha az eset közfelháboro-
dást okozott, mégis rövid időn 
belül újabb rongálás történt 
a városban. Az önkormányzat 
által kihelyezett, a biztonságos 
gyalogosközlekedést segítő nap-
elemes kandelábereket törték 

Karácsony 2020 – amikor minden más

Fotó: Gombkötő Réka
A Popol család is megnézte a város központjának díszkivilágítását, az egyéves Péternek tetszettek a fények

EGYMÁSÉRT, A KÖZÖSSÉGÉRT – FELELŐSSÉGGEL

szét ismeretlenek a Vörösmarty 
utcában.

Az önkormányzat helyreál-
lítja a kandelábereket, továbbá 
a rendőrséghez fordult az el-
követők megtalálása érdeké-
ben, a polgárőrséget pedig a 
közterületeken való fokozott 
jelenlétre kérte. – Elszomorít, 
hogy ilyesmikről kell tájékoz-
tatnom a lakosságot, főként, 
hogy egyébként is nagyon ne-
héz, veszteségekkel teli heteket, 
hónapokat élünk meg a koro-
navírus okozta járvány miatt – 
hangsúlyozta a városvezető.

Az önkormányzat Facebook 
oldalán folyamatosan tájékoz-
tat a koronavírusos esetek helyi 
számairól, december közepén 
mintegy 40 koronavírussal fer-
tőzött csorvásit tartottak szá-
mon, de folyamatosan jó páran 
várnak tesztelésre vagy éppen 
a teszt eredményére. A legfőbb 
most a járványügyi szabályok 
betartása, egymás segítése, va-
lamint a felelősségteljes, má-
sokra is vigyázó magatartás – 
zárta Baráth Lajos. 

mk KÖSZÖNET

… az egészségügyben,
 a szociális területen

dolgozóknak,
pedagógusoknak,

óvodapedagógusoknak
és segítőiknek,

bolti eladóknak,
szolgáltatásban dolgozók-

nak, mindazoknak,
akik nem tehetik meg, 

hogy otthon maradjanak
a saját egészségük

védelméért.

Köszönjük, hogy
értünk dolgoznak!
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A járványhelyzet erősödé-
se miatt a Csorvási Idősekért 
Alapítvány az általa támoga-
tott Egyesített Szociális In-
tézmény lakóinak 200 ezer 
forint összegben immun-
rendszert erősítő C és D vita-
mint tartalmazó tablettákat 
ajánlott fel.

Bízunk benne, hogy a vitami-
nok szedése hozzájárul majd az 
idős emberek vírussal szembe-
ni ellenálló képességének erősí-
téséhez. 

Ha teheti, Ön is támogassa 
az alapítványt felajánlásával 
vagy adója 1%-ának rendel-

kezésével.
CSORVÁSI IDŐSEKÉRT

 ALAPÍTVÁNY 
5920 Csorvás, Rákóczi u. 17.

Számlaszám:
 53300050-11048527

December 24-én, csütörtökön 
valamint 31-én, csütörtökön 
üríti a szolgáltató a barna ku-
kákat. A szelektív (sárga) kukát 
december 23-án, szerdán viszik 
el. A zöldhulladék (zöld kuka) el-
szállítása december 29-e, kedd. 
Január elseje helyett december 
31-én viszik el a kommunális 
hulladékot.

A DAREH elérhetőségei: 5600 
Békéscsaba, Kinizsi u 4-6, tele-
fon + 36-66/447-150, e-mail: 
ugyfelszolgalat@grnkft.hu, hon-
lap: www.dareh.hu

Igénybe vehető az orosházi 
hulladékgyűjtő udvar, melynek 
nyitva tartása: hétfőtől-péntekig 
7 és 15 óra között, valamint min-
den hónap első szombati napján 
8 órától délig. A hulladékudvar 
munkaszüneti napokon illetve 
a munkanap áthelyezésekből 
adódó pihenőnapokon zárva 
tart. Címe: Orosháza, Belterület 
2436/34 hrsz. (A Tótkomlósra 
és a Mezőkovácsházára vezető 
utakat összekötő Gyártelep ut-
cában, az Iványi Építőmester Kft. 
szomszédságában)

Telefonszám: 06 30/162-6624

Az eredetileg tervezettnél 
másfél hónappal korábban, 
december 11-étől  használ-
hatják az autósok az M44-es 
gyorsforgalmi út Békéscsa-
ba-Kondoros közötti 17,6 ki-
lométeres szakaszát.

A Nemzeti Infrastruktúra Fej-
lesztő (NIF) Zrt. tájékoztatása 
szerint a 17,6 kilométeren egy 
bazaltbeton pályaszerkezettel 
készült turbó körfogalom, egy 
különszintű csomópont, két 
vadátjáró és hét híd épült meg. 
Kétsoprony térségében új pihe-
nőt alakítottak ki, Békéscsabán 
pedig bővült a mérnökségi te-
lep, amelynek feladata az elké-
szült szakasz üzemeltetése lesz 
– közölte az MTI.

A kivitelező Duna Aszfalt Kft. 
január végéig, a szerződésben 
szereplő befejezési határidő-
ig a Kondorosnál lévő ideigle-
nes csomópont elbontásán, a 
Fürjesi csomópontban a 44-es 
számú főút melletti kerékpár-
út korrekciójának befejezésén, 
valamint a felvonulási terüle-

A koronavírus-járvány mi-
att 2020-ban sokan kerültek 
nehéz helyzetbe: ideiglene-
sen be kellett zárniuk bolt-
jukat, elvesztették munkahe-
lyüket.

A Békés megyében élők is 
megszenvedik a megszorítá-
sokat, azok, akik mindezek 
ellenére kitartanak, nehezeb-
ben találnak partnert, vásárlót, 
megrendelőt, vendéget. A jár-
vány miatt – átmenetileg - sem-
milyen rendezvény, közösségi 
program nem tartható, a kará-
csonyi vásárokat sem rendezik 
meg. A Békés Megyei Önkor-
mányzat ezért úgy döntött, se-
gíteni próbál a megyében élő 
és munkálkodó kistermelőknek 
és kézműveseknek azzal, hogy 
– ha már fizikailag nem lehet, 
legalább – online formában ka-
rácsonyi vásárt szervez. 

– A bekesmegye.hu oldalon 
egy aloldalt hoztunk létre Bé-
kés megyei online kézműves 
karácsonyi vásár néven, ahol 

Vitamint kaptak az idős otthon lakói

Fotó: Facebook, Csorvási Idősek 
Otthona

Adószám: 19056951-1-04
Köszönettel:

az alapítvány kuratóriuma

tek rendezésén, rekultivációján 
dolgozik majd. Az M44-es Kon-
doros és Békéscsaba közötti 
szakasza nettó 41,4 milliárd 
forint magyarországi forrásból 
épült meg. A menetidő Buda-
pest és Békéscsaba között a 
tavaly átadott 62 kilométerrel 
együtt akár 25 perccel is csök-
kenhet. Személygépkocsik szá-
mára továbbra is ingyenesen 
használható lesz az út.

Dolgozik a kivitelező az M44 
Lakitelek-Tiszakürt közötti sza-
kaszán is. A főpályán - a mű-
tárgyak kivételével - már végig 
aszfaltréteg van. A Tisza felett 
épülő 556 méter hosszú híd 
alépítményi munkálatai elké-
szültek. Elindult az előkészítő 
munka Szentkirály és Lakitelek 
között is; a Kecskemét és Szent-
király közötti szakaszon pedig 
megkezdődött a területszerzés 
– olvasható a közleményben.

Az M44-es gyorsforgalmi út 
110 kilométer hosszú lesz, 54,6 
kilométernyi fejlesztés Békés 
megyében valósul meg.

Elkészült az M44 Békéscsaba ésElkészült az M44 Békéscsaba és
Kondoros közötti szakaszaKondoros közötti szakasza

Az előző években városi 
szinten ünnepelték a szociá-
lis munka napját november-
ben, de idén a járványhelyzet 
miatt visszatértek a korábbi 
formához: intézményi szin-
ten emlékeztek meg a szak-
dolgozókról.

A járványügyi szabályok be-
tartásával tartottak ünnepsé-
get, az intézményvezető és a 
polgármester is köszöntötte a 
dolgozókat és mondott köszö-
netet a nehéz mindennapok-
ban végzett munkájukért. A 
járvány miatt kiemelten nehéz 
volt ez az év, a vezetők háláju-
kat fejezték ki a dolgozók felé a 
helytállásukért.

Rövid műsorral készültek a 
dolgozók, a munkához kapcso-
lódó történetek, írások hang-

Az Egyesített Szociális In-
tézmény bentlakásos ellátott-
jainak többsége – mindenki 
nagy örömére – viszonylag 
könnyen átesett a koronaví-
rus fertőzésen.

A szűrések lehetővé tették, és 
tiszta képet lehet látni: decem-
ber első napjaiban a lakók vagy 
már túl voltak a fertőzésen, vagy 
pozitív PCR-tesztet produkáltak. 

– A nagy bajban nagy öröm, 
hogy valódi megbetegedést nem 
okozott a vírus – mondta Maczák 
Istvánné intézményvezető. – A 
lakókon a hosszú bezártság mi-
atti lehangoltság, depresszív 
tünetek mutatkoztak, csak utó-
lag derült ki, hogy bizony az a 
koronavírus okozta gyengeség 
volt. Kórházba senki nem került 
ebből adódóan, és az ebben az 
időszakban elhunytaknak is más 
betegségük volt.

Annak is örültünk, hogy dol-
gozóink körében sem volt súlyos 
eset. A megbetegedések és a 
járványkezeléssel járó többlet-
feladatok miatt azonban nagyon 
nehezek a mindennapjaink. A 
kötelező karantén miatt kieső 
kollégákat helyettesíteni kell: 
mindenki mos, takarít, bevásá-
rol, mindent vállal, ami az ellátó 
munkában szükséges.

– Változnak-e a szabályok ami-
att, hogy már túl vannak a fertő-
zésen?

– A szabályok nem változtak, 
marad a látogatási tilalom, mert 
a járványügyi szabályokat be 
kell tartani. A végső stádiumban 
lévőkhöz változatlanul bejöhet-
nek a hozzátartozók, bizonyos 
szabályok betartásával. Sajnos 
az intézményünk nem alkalmas 
arra, hogy elszigetelt látogató 
helyiséget tudjunk biztosítani, 

ezért a következő időben is ma-
radunk az online kapcsolattar-
tásnál, igyekszünk így biztosíta-
ni a családdal való találkozást. 
Fogadjuk a csomagokat és az ün-
nepre is készülünk, hogy köny-
nyebb legyen az ellátottaknak, 
mert bizony már nagyon nehe-
zen viselik a helyzetet. 

– Hogyan készülnek az ünnepre?
– Megünnepeltük a Mikulás 

estéjét, az adventi gyertyagyúj-
tásokat, nagyon boldogok vol-
tak a lakók, nagy szükségük van 
ezekre az alkalmakra. Készülünk 
a karácsonyra, közösen díszítjük 
a fát, aki tud, saját díszt készít. 
Házi süteményekkel, műsorral 
kedveskednek majd a dolgozó-
ink, hogy otthonosabbá tegyük 
az ünnepet. Sajnos a családtagok 
nem jöhetnek, ez hiányozni fog, 
biztosan. Bekészítettük az üze-
nő sarkot, ahol üzeneteket ve-
szünk fel és a videót eljuttatjuk 
a családoknak, valamint adott 
időpontokban élő kapcsolatot is 
létrehozunk a virtuális térben. 
Ajándékot is kap minden ellátást 
igénybe vevő (összesen 160-an).

– Milyen felajánlásokat fogad-
nának szívesen?

– Köszönettel veszünk min-
dent, amit kapunk, most a hosz-
szú téli estékre a társas játékok 
tesznek jó szolgálatot és nagyon 
szeretik az időseink a plüss ál-
latokat, ennek mindig örülnek 
– zárta gondolatait Maczák Ist-
vánné.

IJ

Az Egyesített Szociális Intéz-
mény vezetése békés ünnepet 
kíván minden lakójának, dol-
gozójának, a hozzátartozók-
nak, adományozóknak, segí-
tőknek, partnereknek.

Az idei utolsó véradást tartot-
ták a művelődési házban, dec-
ember 18-án, lapzártánk után, 
így a résztvevők létszámáról 
nem tudunk beszámolni.

A Magyar Vöröskereszt év 
végi rendezvényeit, ahol meg-
köszönik a többszörös véradók 
önzetlen segítségét, a járvány-
helyzet miatt nem lehet meg-
tartani, így a donorok egyé-
nileg vehették át a jelképes 
„köszönet-ajándékukat”. Amint 
Zatykóné Kecskeméti Erikától, 
a Vöröskereszt helyi titkárától 
megtudtuk, többeket illet a ki-
emelt figyelem.

Név szerint: 
100-szoros véradó: Lovas János; 
80-szoros: Ágoston Béla; 
75-szörös: Bencsik József; 
70-szeres: Greksza László, Hajas 

Klára, Joanovics Pál; 
60-szoros: Andrej András, Gálik 

János Károly; 
50-szeres: Seres Gábor Szilveszter, 

Sütő Zsolt Attila, Varga-Koritár 
Márta; 

40-szeres: Kiss Attila, Pogonyi 
Ferenc; 

30-szoros: Valaczkai Erzsébet; 
25-szörös: Kocsisné Tóth Anikó; 
20-szoros: Baráth Zoltán,
 Botyánszki Krisztián, Halupa 

Lászlóné, Koter István, Lengyel 
Tímea, Maczák Tiborné,

    Ács Mihály; 
10-szeres: Fekete József, Hajdu 

Attila, Kardos Roland, Kecs-
keméti Anita, Kovácsné Nagy 
Katalin, Mihály Sándor, Nyári 
Györgyné, Szabó Réka, Szeles 
Sándor, Szemenyei Róbert,

    Zahorán Pál István. 

Szeretettel küldjük jókívánsá-
gainkat minden véradónknak, 
akik ebben a különös évben is 
helytálltak véradóként (is) – fo-
galmaz Kecskeméti Erika.

Helytállás a rendkívüli helyzetben
A szociális munka napját ünnepelték

zottak el, majd közös vacsora 
zárta a napot.

Miután az egészségügyben 
országos szinten megítélt fize-
tésemelésből és egyszeri jutta-
tásból is kimaradt a szociális 
szféra, az Egyesített Szociális 
Intézmény jutalomban részesí-
tett minden dolgozót.

– A rendkívüli helyzetben 
rendkívüli jutalommal és név-
re szóló köszönőkártyával 
igyekeztünk hálánkat és kö-
szönetünket kifejezni dolgo-
zóinknak, hiszen sosem volt 
olyan nehéz évünk, mint idén – 
hangsúlyozta Maczák Istvánné 
intézményvezető.

Az egész intézményben ösz-
szesen 160 ellátottról 39 dol-
gozó gondoskodik.

BIJ

Talán túl vannak a nehezén
Átesett a fertőzésen az otthon nagy része

azoknak a partnereinknek a 
termékeit, szolgáltatásait mu-
tatjuk be röviden, akik az eddigi 
Megyenap elnevezésű rendez-
vényeinken velünk voltak, se-
gítették a programot részvéte-
lükkel. A termelők, kézművesek 
elérhetőségeit is megosztjuk, 
hogy megkönnyítsük azoknak a 
dolgát, akik rendelni szeretné-
nek – tudatta közleményében 
Zalai Mihály, a Békés Megyei 
Önkormányzat elnöke.

További kézművesek is je-
lentkezhetnek, az online vásár 
elérhető bekesmegye.hu olda-
lon, egészen pontosan ezen a 
linken: www.bekesmegye.hu/
online-karacsonyi-vasar_2020/

A megyei önkormányzat szervezte

Online karácsonyi vásár
HulladékszállításHulladékszállítás

Köszönet aKöszönet a
véradóknakvéradóknak
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A járvány jelentősen átírta 
a karácsonyi készülődést az 
óvodában és a bölcsődében 
is. A karácsonyfa, az ajándék 
és az ünnepi hangulat meg-
volt, de a szokásos műsorok 
és közös programok, adventi 
gyertyagyújtás elmaradtak 
a járvány miatt.

December 22-ig nyitva tar-
tott az óvoda minden egész-
séges kisgyermek számára a 
megszokott rend szerint. Ezt 
követően, január 4-én térnek 
vissza a régi kerékvágásba. 

– Az ünneplésünk fontos ele-
meit el kellett engednünk az 
idei ünnepre való hangolódás-
ból, de a költségvetésünkből 
mind a 6 óvodai és 2 bölcsődei 
csoportnak 50-50 ezer forintot 
tudtunk szánni arra, hogy a 
gyerekek ajándékot kaphassa-
nak – meséli Vicziánné Vincze 
Mónika intézményvezető. – 
Nagyon hiányoljuk a művészeti 
iskola karácsonyi koncertjét 
és az óvónők bábcsoportjának 
műsorát – tette hozzá.

Elmondta továbbá: a decem-
ber 12-i munkanapon a dol-
gozók ünneplőbe öltöztették 
az óvodákat és a bölcsődét, 
így az utolsó héten a karácso-
nyi hangulatot a külsőségek 
már sugallták. Miután a gye-
rekcsoportok a járványügyi 
szabályok értelmében nem 
találkozhatnak, különböző 
időpontokban gyűltek össze a 
karácsonyfa köré, és tartották 
meg a karácsonyi ünnepségei-
ket. A napi tevékenységekkel, 
étkezések alkalmával igye-
keztek az ünnepre hangolni a 
kicsiket, az utolsó tanítási na-
pon a leginkább gyertyafényes 
karácsonyi ebédet ülni a kis 
társakkal.

- Mi az utóbbi hetek járvány-
ügyi tapasztalata?

– A novemberi széleskörű 

tesztelés nyomán az óvoda 10 
napig kényszerű zárva tartá-
sa nehéz helyzetbe hozott sok 
családot, hiszen meg kellett ol-
daniuk a gyerekek napközbeni 
elhelyezését. Az újranyitást kö-
vetően szinte azonnal újra meg 
is telt a Bocskai utcai óvoda és 
a bölcsőde, talán ez is mutatja a 
nagy érdeklődést az óvodai és 
bölcsődei ellátásra. Mindenki-
nek nehéz ez az időszak, köszö-
nöm a szülők türelmét és meg-
értő hozzáállását, és az egész 
éves együttműködést. Abban a 
reményben kívánok mindenki-
nek békés ünnepet, hogy jövő-
re egy nyugodtabb évünk lesz.

Az óvoda 139 óvodása és 20 
bölcsődése ellátását 26 dol-

KELLEMES KARÁCSONYIKELLEMES KARÁCSONYI

ÜNNEPEKET ÉSÜNNEPEKET ÉS

SIKEREKBEN GAZDAGSIKEREKBEN GAZDAG

BOLDOG ÚJ ESZTENDŐTBOLDOG ÚJ ESZTENDŐT

KÍVÁN MINDEN OLVASÓNAKKÍVÁN MINDEN OLVASÓNAK

A „CSORVÁSI GAZDÁK” ZRT.A „CSORVÁSI GAZDÁK” ZRT.

A város legnagyobb mun-
káltatója, a Csorvási Gazdák 
Zrt. mintegy száz család kará-
csonyát tudja könnyebbé ten-
ni azzal, hogy hagyományosan 
hozzájárul az ünnepi asztalra 
valók biztosításához. A részle-
teken kívül a járvánnyal kap-
csolatosan is kérdeztük Kele-
men Mihályt, az igazgatóság 
elnökét.

– Családbarát vállalkozás sze-
retnénk lenni, azon kívül, hogy 
dolgozóink egész éves megélhe-
tését a felelős gazdálkodás révén 
biztosítjuk, év végén törekszünk 
arra, hogy az ünnepvárás idősza-
kát könnyebbé tegyük – mondja. 
– Év végén egyébként is a szám-
vetés időszaka van, megnézzük, 
milyen lehetőségeink vannak. 
Mondhatom, hogy hagyományo-

san a pénzbeli juttatás mellett az 
ünnepi asztalra minőségi alap-
anyagokat biztosítunk: tömött 
kacsát, halat és kézműves sajtot 
vihet haza idén is minden dol-
gozónk. Ebben az évben a meg-
rendeléseket követően van/volt 
némi bizonytalanság, hogy a 
járvány miatt a leszállítás időre 
meg tud-e érkezni, talán ebben 
van újdonság. Hacsak azt nem 
tekintjük annak, hogy a romló 
gazdasági helyzetben mi ered-
ményes évet zárunk, és válto-
zatlanul tudjuk adni a korábbi 
juttatásainkat. Bizonyos tekin-
tetben nyugdíjas részvényese-
inkre is tudunk gondolni, így 
akár az élőhal pucolásával vagy 
a halászlé főzésével kapcsolatos 
tapasztalatokat minden évben 
meg tudják osztani egykori és 

Tartják a hagyományt a gazdák
Hallal, kacsával, sajttal kedveskednek a dolgozóknak

A Csorvási Gazdák Zrt. 
évek óta törekszik arra, 
hogy fejlessze termékpalet-
táját. Sokan ismerik és ked-
velik az olajmanufaktúra 
termékeit, most a saját tej és 
tökmag felhasználásával ké-
szült sajtjuk jutott a piacra 
kerülés utolsó fázisába. 

Mint Kelemen Mihálytól, az 
igazgatóság elnökétől meg-
tudtuk, a Magyardombegyházi 
Sajtmanufaktúrával évek óta 
dolgoznak a fejlesztésen, most 
sikerült Varga György szemé-
lyében olyan sajtmestert talál-
ni, akivel biztosítottnak látszik 
a megfelelő együttműködés. 

Kóstolóként a dolgozók is 
kaptak már karácsonyra a 
négysajtos (tökmagos, chilis, 
natúr, füstölt) válogatásból, 
ami a termék sikeres bevezeté-
sét is célozza.

Csorváson a „kenyérgyári” 
boltként ismert üzletben janu-
ártól lesz elérhető a szóban for-
gó négysajtos válogatás.

– Régi álmom vált valóra ez-
zel – hangsúlyozza Kelemen 
Mihály. – Lassan három éve, 
hogy dolgozunk ezen a pro-
jekten, szeretném, ha helyi 
alapanyagból készült, minő-
ségi kézműves sajthoz juthat-
nának a csorvásiak, kimérős 
formában, hogy a csomagolás 
se terhelje se a pénztárcát, se a 
környezetet. A tervek szerint a 
következő lépés a kékmárvány 
sajt lesz, kérdés, lesz-e rá igény 
a piacon.

BIJ

jelenlegi alkalmazottainkkal. Vá-
sárlási utalvány és munkaruha-
juttatás egészíti ki a sort – teszi 
hozzá Kelemen Mihály.

A Gazdák sokat jótékonykodik 
egész évben a csorvási civilek és 
sport egyesület részére. Idén is 
tudták ezt tartani?

– A járványhelyzet ezt a rendet 
is átírta, de mondhatom, hogy a 
hozzánk fordulóknak idén is 
tudtunk támogatást adni. A TAO 
támogatásból például a helyi 
utánpótlás sportolókat támogat-
juk, ilyenkor hagyományosan a 
dolgozóinkat ők is megajándé-
kozzák. Ez a kapcsolat arra is le-
hetőséget ad, hogy dolgozóinkat 
emlékeztessük a sportos, egész-
séges életmód fontosságára.

B. Imre J.

CÉLEGYENESBEN
A KÉZMŰVES SAJT

Az ajándék nem maradt el
Az óvodában is másképp zajlott az ünnepvárás

gozóval oldják meg, közülük 
igazoltan 7-en vannak túl a ko-
ronavírus fertőzésen, szeren-
csére mindenki enyhe tünetek-
kel vészelte át a betegséget.

A járvány jelentősen átírta 
a karácsonyi készülődést az 
óvodában és a bölcsődében is. 
A karácsonyfa, az ajándék és 
az ünnepi hangulat megvolt, de 
a szokásos műsorok és közös 
programok, adventi gyertya-
gyújtás elmaradtak a járvány 
miatt.

Az óvoda és bölcsőde veze-
tése minden gyermekének 
és szüleiknek, valamint dol-
gozóinak áldott, békés ka-
rácsonyi ünnepeket kíván 
szeretettel.   
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Apropó slágerek. Az előadó-
művészek az online térben 
igyekeznek táplálni az egyre 
magányosabb lelkeket, nem 
mellesleg maguk is életben ma-
radni. Az idei slágerek szövegei 
hűen tükrözik, mennyire más 
ez az év.

Ha szakad a part, sodor a 
szél/ Minket semmi baj nem ér/ 
Ha nem találsz, akkor se félj/ 
Ha egyedül vagy, és hideg a tél/ 
Téged semmi baj nem ér/ Ha az 
otthon benned él…  énekli Dallos 
Bogi.

„Karanténkarácsonyi” dal-
lal lepte meg az országot Dés 
László és Geszti Péter, Csillag-
szórás címmel:

„A Mennyből az angyal Skype-
on szól, egyedül anya integet, lá-
tod a távolból”.

A művész szerint a dal leg-
főbb mondanivalója, hogy a 
jelenlegi járványhelyzetben 
pont azoktól kell megvonnunk 
magunkat, akik a legközelebb 
állnak hozzánk, csak, hogy 
ne legyenek betegek – írja a 
Szeretlekmagyarország.hu.

Advent az elcsendesedés ide-
je, a várakozásé: hinnünk kell 
abban, hogy az ünnep így is 

megélhető, mert „az ünnep azé, 
aki várja” – fogalmaz Szabó T. 
Anna, az egyik legismertebb 
kortárs költőnk. Versét fogad-
ják szeretettel tőlünk.

Szabó T. Anna:
Az ünnep azé, aki várja

Aki magot szór ablakába
és gyertya vár az asztalán.
A várók nem várnak hiába.
Egy angyal kopogott talán?
Szárnysuhogás az ablakon túl –
vigyázz! Kinézni nem szabad!
Künn az angyalhad térül-fordul,
egy pillanatra látszanak.
A karácsonyfát hozzák – hallod?
– egy koppanás, és leteszik.
Fényben úszik az üvegajtód,
s megint suhogás. Mi ez itt?
Zöld angyaltoll: egy kis fenyőág,
karácsonyszagú és meleg.
„Gyújtsd meg a legutolsó
    gyertyát!”
Ez az angyali üzenet.
És be is mehetsz – vár az ünnep,
és minden zárt ajtót kitár.
A fa alatt angyalok ülnek –
az ünnep azé, aki vár.

B. Imre Julianna

Más íve lett a pályájának, bár 
az említett szakmák egyes ele-
mei fellelhetőek szakmájához 
köthető tevékenységeiben:
dr. Kinyó Ágnes bőrgyógyász lett.

A békéscsabai „Belvárban” 
ismerte fel, hogy érdekli a bi-
ológia. A szegedi egyetemen 
erősödött meg benne: a helyén 
van, a gyógyítás, az emberi test 
érdekli igazán. Hat év egyetem 
után még nem tudta, gyógyító 
vagy kutató orvos legyen. Így 
maradt a szegedi Bőrgyógy-
ászati és Allergológiai Klini-
kán, és részt vett mindkettő-
ben. Két év múltán vágott bele 
a rezidensképzésbe, mellette 
folytatva a tudományos foko-
zata megszerzését. Hét évvel 
ezelőtt meghívást kapott a pé-

csi bőrklinikára, ahol szakmai 
pályája kiteljesedett, egyete-
mi adjunktusként vezető po-
zícióban dolgozik, és közben 
a gyógyításhoz szükséges 
kutatómunkáját is folytatja. 
Sőt, napjainkra ez a sor még 
bővült is: belföldi és külföldi 
konferenciák gyakori előadó-
ja, magyar és angol nyelven 
oktatja az orvostanhallgató-
kat, és részt vesz a rezidensek 
képzésében is. Kutatásában a 
fény bőrre gyakorolt hatását 
vizsgálta, majd figyelme az im-
munológia felé fordult. Azóta a 
bőr immunológiai és allergiás 
betegségeivel foglalkozik. Több 
témában publikált, élő a kap-
csolata a nemzetközi szakmai 
szervezetekkel is.

– Nagyon érdekesnek tartom 
az emberi test felfedezését, 
az élettani folyamatok tanul-
mányozását. Mindig vannak 
új felfedezések, gyógyszerek, 
gyógymódok, eljárások, ame-
lyek inspirálnak. Szerencsés 

Gyógyítás és kutatás egyensúlyában
Dr. Kinyó Ágnes a hivatásában teljesedett ki

A Csorvásról elszármazottakat bemutató sorozatunkat 
most úgy indíthatjuk, hogy a Csorvási Híradó 1991-es au-
gusztusi számában egy ötödikes kislányról szólt egy cikk, 
mosolyog a fotón, mellette a verse: Búcsú Terike nénitől. 
Egy országos nyelvművelő verseny győzteseként mutatták 
be Kinyó Ágnest, aki hatosztályos gimnáziumba készült, 
Békéscsabára. „Érettségi után jogi egyetemre vagy színmű-
vészeti főiskolára szeretnék járni. De szimpatikus a tanári 
pálya is. Ahogy összejön…” – fogalmazott az írásban.

dolog, hogy amikor elfáradok 
a betegellátásban, akkor a tu-
dományos felfedezések öröme 
segít, ez adja a változatosságot.

Csorvással – a rokoni szá-
lak révén – élő a kapcsolata, 
tud a településen történtekről. 
Érdekességként említi, hogy 
a csorvási évfolyamtársak kö-
zül hárman is orvosok lettek 
(dr. Szkaliczki Andrea és dr. 
Weiczner Roland). Közel öt évig 
rendelt is városunkban, a távol-
ság miatt kellett abbahagynia. 
– Azt szerettem abban, hogy ott 
igazi orvos lehettem. A nagyvá-
rosi pörgős életstílushoz képest 
más az emberek életszemléle-
te, igazi emberközeli dolgokat 
élhettem meg. Különleges volt, 
hogy ismerősöknek, rokonok-
nak tudtam segíteni. 

B. Imre J.

2004-2013. a szegedi Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinikán
                       dolgozott
2010. - bőrgyógyászat szakvizsga
2011. - tudományos fokozat (PhD)
2013-tól a pécsi Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai
                 Klinkán osztályvezető orvos
2013. óta a Magyar Dermatológiai Társulat vezetőségi tagja
2015 – klinikai immunológia és allergológia szakvizsga
2015.  – a pécsi bőrklinika immunológiai profiljának vezetője
2016-tól a pécsi bőrklinika ambulanciájának vezetője

ANYAKÖNYVI  
HÍREK

Megszülettek

Furák Zoltán és Majoros Anett 
leánya - Zóra

Csuri Antal és Kovács Krisztina 
leánya - Bianka

Gombkötő Zoltán és
Orbán Anikó fia - Szabolcs

Bali Norbert és Vizi Andrea 
leánya - Flóra

Orosz Zoltán és Nagy Ibolya 
leánya – Lilien

Házasságot kötött
Pusztai Ágnes és
Magola Viktor

Karácsony 2020 – amikor minden más

KÖSZÖNET!
Az idei év többlet terhet rótt 

mindannyiunkra, különösen 
igaz ez a nehézségekkel küzdő 
embertársainkra. Bár a család-
segítés működését is érintik 
a szabályozások, melyek nem 
könnyítik meg feladatellátá-
sunkat, ennek ellenére igyek-
szünk minél zökkenő mente-
sebben a segítségért hozzánk 
fordulók rendelkezésére állni.

Szeretnénk megköszönni 
az Intézményünket, illetve 
rajtunk keresztül a rászoru-
ló embertársaikat támogató 
lakosságnak az egész éves 
figyelmét, különösen ruha-
adományaikat tekintve. 

Ügyfélfogadásra illetve ruha-
válogatáshoz a

06 70/9533284 vagy a
06 70/9344327-es

telefonszámokon lehet
bejelentkezni.

Békés, szeretetteljes, áldott 
karácsonyi ünnepeket

kívánunk mindenkinek!

Benkőné Labancz Ilona és
Sarkadi Andrea

családsegítő munkatársak

Hamarosan itt van az év vége, a szilveszter a mulatságok 
ideje, jókedvvel, vidámsággal szokás búcsúztatni az eltelt 
évet és köszönteni az újat.

Nosztalgiázni mindig jó, a fotók pedig megőrzik a több évtized-
del ezelőtti szilveszterek hangulatát, ahogyan azt is, hogyan ké-
szült a Magyar Rádió több évtizeddel ezelőtti szilveszteri műsora. 
Idén a szilveszteri mulatságokról le kell mondanunk, de az újév 
csendesebb köszöntésében is kívánhatunk a 2020-as évnél boldo-
gabb esztendőt!

(Fotók forrása: Fortepan.hu)

Jókívánságok a múltból

A Magyar Rádió 6-os stúdiója, 
a rádió 1961. évi szilveszteri mű-
sorának felvétele, Pécsi Sándor 
és Rátonyi Róbert színművészek. 
1961, Budapest

A Magyar Rádió 6-os stúdiója, 
Toldy Mária és Majláth Jenő tánc-
dalénekesek a Magyar Rádió 1961-
es szilveszteri adásának felvételén. 
1961 Budapest

Az elmúlt években megszo-
kott módon, december 26-án 
19 órai kezdettel tartja meg 
Karácsonyi koncertshow mű-
sorát a Csorvás Város Fúvós-
zenekara és Majorette Cso-
portja.

Csakhogy ezúttal a személyes 
találkozást mellőzve, az on-
line térbe helyezve. A koncert 
nézhető lesz a YouTube-on és 
az önkormányzat támogatá-
sával a helyi két kábeltévén is 
(Oroscom, Kocsis).

Vezényel Debreczeni István, 
koreográfus, művészeti vezető 
Szalai Erzsébet.  

A zenekar és a majorette 
csoport kellemes ünnepeket 
és boldog új évet kíván.

Rendhagyó koncertFolytatás az első oldalról


