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A hétköznapok hősei

A fiatalokat is várják a véradásokra
A véradás társadalmi szerepére hívják fel a figyelmet minden év végén, hiszen 1987 óta november 27-e a véradók napja. Ehhez időzítve több fórumon
is elismeréseket adnak az önkéntes donoroknak.

Így örült Mira a kisöccsének (Fotó: Kecskeméti Erika)

Üdvözlünk Milán!

Kovács-Rohoska György (j) 90 alkalommal nyújtotta karját, hogy segítsen
(Fotó: Kecskeméti Krisztina)
A Vöröskereszt Orosházi Területi Szervezete ünnepségén több csorvási véradó
is részesült elismerésben.
50-szeres véradó:
Andó Mihály, Vozár Zoltán;
60-szoros: Borbély István, Keresztes
Csaba, Szalai Tiborné, Sütő Ferenc;
70-szeres: Asztalos Zoltán;
90-szeres: Kovács-Rohoska György.
Csorváson is ajándékkal, emléklappal
köszöntötték azokat a 10-, 20-, 30-, 40szeres véradókat, akik az adott évben

elérték a kerek számú véradást.
Számukra a Magyar Vöröskereszt
Csorvási Alapszervezetének tagdíjakból
befolyt forrásából futja jelképes ajándékra – tudtuk meg Kecskeméti Erikától,
az alapszervezet titkárától.
Csorváson minden évben négy alkalommal van véradás, a december 13-in
58 véradó jelent meg, egész évben összesen 246 véradást regisztráltak. (A kiértesítetteknek ez mintegy a negyede.)
Folytatás a harmadik oldalon

Szemléletformálás

Mézes reggeli, a suliban is
Tavaly kezdték el a mézes reggeli
programot a csorvási méhészek, idén
pedig folytatják a szemléletformáló
kezdeményezést. Az óvodások után
idén már az alsós diákokat is megvendégelték a méhészek.
A méz egy rendkívül értékes élelmiszer, bővelkedik ásványi anyagokban,
számos jótékony hatást gyakorol az
emberi szervezetre. Persze, csak ha fogyasztják. A mézfogyasztás mértéke –
bár javuló tendenciát mutat – még mindig az uniós átlag alatt van, miközben
a magyar méz kapós a külföldi piacon,
hiszen kiváló minőségű.
A méz minél szélesebb körű megismertetését tűzte zászlajára a csorvási méhészek közössége, Faragó Gábor méhésztől
megtudtuk, 2018-ban először készültek
mézes reggelivel az óvodások számára,

www.csorvas.hu

s egy kicsit a méhekről, méhészetről is
beszélgettek a gyerekekkel. – Már akkor
megfogalmazódott bennük, hogy folytatjuk a mézes reggeli kezdeményezést
és lehetőség szerint nem csak az óvodásokat, hanem az iskolásokat is megszólítjuk – tudtuk meg Faragó Gábortól. A
terveket valóra váltották, hiszen tavaly
novemberben felkeresték az óvodát
és megvendégelték a gyerekeket, akik
örömmel fogadták az édes, ám egészséges falatokat.
Méhészeink jóvoltából pedig decemberben az alsó tagozatos iskolásoknak
is része lehet a kóstolásban. Nem csak
a gyerekek, hanem tanítóik is örültek a
lehetőségnek. Faragó Gábortól megtudtuk, a felsősöket sem hagyják ki, terveik
szerint még az idén mézes reggelire invitálják őket is.

Január 6-án, Vízkereszt napján érkezett meg 2020 első csorvási babája. Juhász
Milán 3140 grammal és 48 centiméterrel látta meg a napvilágot az Orosházi Kórházban, édesanyja Melich Adrienn, édesapja Juhász Attila.
Milán harmadik gyermek a családban, testvérei, Máté és Mira örömmel fogadták
öccsüket. Jó egészséget, hosszú, boldog életet kívánunk az idei első babának, s valamennyi utána érkező gyermeknek. 2019-ben 30 gyermek született .

Baráth Lajos: folytatjuk

A mindennapok működésének biztosítása mellett a pályázati forrásokból
megvalósuló fejlesztésekről is szólt az elmúlt esztendő Csorváson. Ebben az
évben is lesznek látványos beruházások, miközben a kevésbé látványos háttérmunkára is felkészült a hivatal, a takarékos gazdálkodást tűzve ki az egyik
legfőbb célként. Az októberben újabb 5 évre megválasztott Baráth Lajos értékelte a tavalyi évet, és nagy vonalakban vázolta az ideit.
– A pályázatok a lakosság számára talán leginkább kézzelfogható eredmények.
Mi minden valósult meg pályázati forrásból 2019-ben?
– Az előző évben számos uniós pályázat zárult le. Volt, amelyik némi csúszással, hiszen 2018-ban kellett volna például a Csorvást Gerendással összekötő
kerékpárutat átadunk és a védőnők új
épületét is. Mindkettővel átcsúsztunk
2019 első felére, rajtunk kívül álló okok
miatt. De végül elkészült a 6 km hosszú
kerékpárút mintegy 400 millió forintos
pályázati forrásból, a védőnőink pedig
a mintegy 55 millió forintból megvalósult beruházás következtében szép,
méltó környezetben segíthetnek a gyermekes családoknak. Időszerű és fontos
beruházás volt mindkettő. Nemzetgazdasági forrásból korábban megújult a
Batthyányi utca egy szakasza, ezt folytathattuk 2019-ben: a Gremsperger utca
burkolata 450 méter hosszan újult 15
millió forintos állami forrásból és közel
2,5 millió forint önerőből. A Csorvási
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 10
millió forint pályázati forrásból valósította meg a Szlovák Emlékházat, ebben

partner volt az önkormányzat, és több
helyi vállalkozó is. A szlovák önkormányzat azóta újabb pályázatot nyert,
4 millió forintból az emlékház melletti
épületből közösségi ház lesz.
– Minden beadott pályázat nyert?
– Nem. A városháza energetikai korszerűsítésére pályáztunk, de tartaléklistára kerültünk. Idén újra megpróbáljuk. Pályáztunk, de nem nyertünk
forrást az orvosi eszközpark bővítésére,
itt viszont a képviselő-testület úgy ítélte meg, nem várhatunk tovább, fontos
a házi gyermekorvos, és a háziorvosok
eszközeinek fejlesztése. Kétmillió forint
önkormányzati forrást biztosítottunk a
célra, a jobb betegellátás érdekében. Ha
már egészségügy: kistérségi szinten, lakosságarányosan hozzájárultunk a központi orvosi ügyelet működtetéséhez,
ez így lesz idén is.
– Milyen fejlesztésre fordítottak még
önkormányzati önerőt?
– Klimatizált lett a művelődési ház
színházterme, erre 2,5 millió forint saját forrást fordítottunk.
Folytatás a harmadik oldalon
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Várják a látogatókat, tagokat, ötleteket
CSBT Munkaprogram 2020-ra
A Csorvásiak Baráti Társaságának
Elnöksége a 2019. november 22-én
megtartott ülésén a közgyűlésen elfogadott szempontoknak megfelelően munkaprogramját 2020. évre az
alábbiak szerint foglalja össze:
1., A hagyományos koszorúzási és
egyéb városi ünnepségeken, rendezvényeken részt veszünk, és azokra mozgósítunk.
2., Január 15-én megrendeztük a Civil
Kerekasztalt. Értékeljük eddig végzett
tevékenységünket.
3., Az országos és a regionális programokhoz is csatlakozva helyi sajátosságokhoz illeszkedő rendezvényeken
segítjük a fiatalok környezetvédelmi
nevelését, sport- és kulturális életük fejlesztését, színesebbé tételét. Ismételten
meghirdetjük a Kis-Antal István díj pályázati feltételeit.

4., Folytatjuk a „Téli Esték” sorozatot,
ennek keretében ötvözzük szervező,
mozgósító tevékenységünket más civil
szervezetekkel és az önkormányzat bizottságaival. Külön figyelmet szentelünk
az egészségnevelési, a hagyományőrzési
és az egészséges életet segítő előadások
szervezésére.
5., A kiemelt városi rendezvények lebonyolításában aktívan részt veszünk,
mozgósítunk.
6., Szélesítjük kapcsolatainkat a határon túli testvértelepülésekkel, azok
önszerveződő egyesületeivel. Részt veszünk testvértelepüléseink rendezvényein. Segítséget nyújtunk a testvértelepülések képviselőinek vendéglátásában
településünkön.
7., Keressük, kutatjuk a pályázatokon
való részvétel lehetőségét. Az ehhez szükséges pénzügyi fedezetet megteremtjük.

8., Anyagi lehetőségeinknek megfelelően támogatjuk a könyvtárat, valamint
a kiemelkedő teljesítményt nyújtó iskolai tanulók és sportolók jutalmazását.
9., Folytatjuk a tagszervezést, bevonjuk
a munkába a város minden rétegét. Felkutatjuk az elszármazott csorvásiakat,
tartjuk velük a kapcsolatot.
10., Kirándulást és színházlátogatást
szervezünk tagjaink részére.
11., Támogatjuk a „Virágosabb Csorvás”
ötletének megvalósulását az arculati elvárások figyelembevételével.
Kérjük a társaság tagjait, a szimpatizánsokat és a lakosságot, hogy családtagjaikkal együtt minél nagyobb
számban látogassák rendezvényeinket,
ötleteikkel, javaslataikkal támogassák
egyesületünket.
Csorvásiak Baráti Társasága Elnöksége

Közmeghallgatás

Január 27-én, hétfőn 17 órai kezdettel
Csorvás Város Képviselő-testülete
közmeghallgatást tart
a művelődési ház színháztermében.
A közmeghallgatásra minden
csorvási lakost várnak.

Februárban futóbál
Február 22-ére tűzték ki
a szervezők az első

Csorvási Hérics Futóbált,

helyszíne a művelődési ház
színházterme.
Vacsorajegyek 3500 forintos áron
kaphatók, a bál bevétele a futópálya
alapjaiba megy – ahogyan a tavaly
májusi futóverseny bevétele is.
A szervezők továbbra is várják a
tombolafelajánlásokat, illetve bárminemű segítséget a bál lebonyolításában.
Keressék a szervezőket:
Evancsi Brigitta 70/6471319,
Melichné Benyovszki Mónika
20/2245505,
Baráthné László Krisztina
30/8362380

zetet jegyeztek be, akkor a kéményseprés
megrendelése kötelező és fizetni is kell. A
http://kemenysepres.katasztrofavedelem.
hu/hirek/tajekoztato/35 linken a település irányítószámának megadásával
elérhetővé válik a kéményseprőcégek
listája.
Aki társasházban él és oda nincs cég
bejegyezve, ahhoz kérés nélkül érkezik
a kéményseprő és két időpontot ajánl,
amelyben ingyen elvégzi az ellenőrzést. A
társasházak éves sormunkaterve szerint
Csorváson május 1-je és június 30-a között érkeznek a szakemberek.
Aki társasházban él, de a lakásába
gazdálkodó szervezet van bejegyezve,
ahhoz kijön a kéményseprő megrendelés nélkül, de pénzért dolgozik. Ha
a lakásnak saját kéménye van, akkor a
teljes munkadíjat, ha a társasház gyűjtőkéményére csatlakoztatták, akkor a

Békés Megyei Hírlap és a Beol.hu
ismét keresi az év emberét. 2019ben ötven alkalommal mutattak be
a térségben munkálkodó embereket,
akik teljesítményükkel gyarapították megyénket. A hét emberei közül
kerül ki az olvasók szavazati alapján
az év embere.
A csorvási Hunyadvári Árpádra is szavazhatunk. Ő az, aki 60 éve tekinti szívügyének a galambtenyésztés sorsát, óvja
az őshonos fajtákat, és törekedett arra,
hogy megszerettesse a gyermekekkel
ezeket a csodálatos madarakat – 600
galambot adományozott a gyerekeknek
saját tulajdonból. Mintegy 30 éve tagja a
Galamb- és Kisállattenyésztők Országos
Szövetségnek, és kezdettől fogva, 10 éve
elnökként vezette a Galamb- és Kisállattenyésztők Csorvási Egyesületét, az elnöki posztról most leköszönt.
Szavazni kétféleképpen lehet január
22-e 12 óráig. A beol.hu oldalon az Év
embere címszó alatt a fényképre kattintva, vagy a megyei hírlapból kivágott és a
szerkesztőség címére beküldött fotóval.

Emelkedett

Kéményseprési kisokos

Békés megye csaknem teljes területén, így Csorváson is a katasztrófavédelem kéményseprőipari szervezetének szakemberei végzik el a lakossági
tulajdonú ingatlanok és a társasházak
égéstermék-elvezetőinek rendszeres
felülvizsgálatát.
Aki családi házban él és oda nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet, annak
a kéményseprés önkéntes és ingyenes.
A kéményseprő akkor jön, amikorra a
kéménytulajdonos időpontot foglal. Érdemes a szilárd tüzelőanyaggal működő
fűtőberendezéseket évente, a gázüzeműeket kétévente megnézetni szakemberrel. Időpont egyeztetni a katasztrófavédelem oldalán (http://kemenysepres.
katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat),
vagy a 1818-as telefonszámon, a 9-es,
1-es melléken lehet.
Ha a családi házba gazdálkodó szerve-

Szavazhatunk

munka rá eső részét kell kifizetnie.
A tűzmegelőzés és a szén-monoxidmérgezéssel járó balesetek megelőzése
területén bizonyított a kéményseprők
rendszeres ellenőrző munkájának fontossága. Ha nincs semmilyen probléma,
az ellenőrzés 30 percet vesz igénybe. Ha
a kéményt tisztítani kell, valamivel hos�szabb időbe telik, de a biztonság megéri
a ráfordított időt. A munka elvégzéséről,
eredményéről tanúsítvány készül (egy
példány az ügyfélé), ha a tanúsítványon
szerepel hibakód, akkor a problémát legkésőbb a következő ellenőrzésig szakemberrel ki kell javíttatni. Fűtési technológiától függetlenül komoly veszélyt jelenthet
a készülékek szabálytalan kivitelezése, ill.
a karbantartás, felülvizsgálat elmulasztása. A rendszeresen karbantartott fűtőeszköz nemcsak biztonságos, hanem gazdaságosabban is működtethető.

Programokkal teli karácsony

Ünnepi fények, forró tea, zsíros kenyér várta a csorvásiakat advent első vasárnapján a főtéren – így indult az adventi időszak a városban. Számos programot kínált a december. Tara művésznő zongorakoncertet adott a katolikus
templomban, ugyanitt a helyi óvodások szívmelengető műsorral kedveskedtek (felkészítők: Fabisz Julianna és Molnár Brigitta óvodapedagógusok, szervező Vicziánné Vincze Mónika intézményvezető).
Énekelt a Református Gyülekezet kórusa, a Calandrella Kamarakórus és ünnepi lézershowban is részünk lehetett. A Nefelejcs Népdalkör nagyszabású
ünnepi rendezvényén citeraszóval énekelték a Mennyből az angyalt Juhász
Kálmán tantványai, Csorvás Város Fúvószenekara és Majorette Csoportja pedig 26. alkalommal adott karácsonyi koncertet. A koncert ezúttal is teltházas
volt, nagy sikert aratva zenéltek a fúvósok (vezényelt Debreczeni István karnagy) és táncoltak a majorettek (művészeti vezető Szalai Erzsébet).
A rendezvény fényét Molnár Sándor, a 2018-as megyei Ki, mit tud verseny
győztesének előadása emelte, színesebbé, látványosabbá pedig Sztvorecz
Zoltán és Lipták Csaba tette kápráztató fénytechnikával. Új darabokkal is készült az együttes, a repertoárt úgy állították össze, hogy minden korosztály
számára kedvezzenek.
A programok mellett a „vadászat” élménye is izgalmassá tette a decembert,
hiszen (Gombkötő Rékának köszönhetően) Csorvás is csatlakozott a világító advent kezdeményezéshez, szentestére 81 ablakban világított számmal
ellátott dísz – Csorvás adventi naptáraként. Mikulás csomagokat is lehetett
elhagyni és természetesen vadászni (ötletgazda Obsuszt Nikoletta), sokak
csatlakoztak a megmozduláshoz, a gyermekek örömére.
Programokban, újdonságokban és izgalmakban tehát nem volt hiány az év
utolsó hónapjában.

2020 január elsejétől a minimálbér
bruttó összege 161 000 forintra, a garantált bérminimum pedig 210 600 forintra emelkedett, a növekedés mindkét esetben 8-8 százalékos – hiába
próbáltak meg tehát elérni 10% feletti
növekedést a munkavállalói érdekképviseletek. Ez azt jelenti, hogy a nettó
minimálbér (családi adókedvezmény
nélkül) 107 ezer forintra, a nettó garantált bérminimum (szakmunkás minimálbér) pedig 140 ezer forintra emelkedett. A minimálbér nettó összege 8 ezer
forinttal, a garantált bérminimum 10
ezer forinttal lesz magasabb, mint egy
évvel korábban.

Közvilágítás

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

Hulladékszállítás

Változott a szelektív gyűjtési nap,
a korábbi pénteki napok helyett
mostantól minden hónap negyedik
csütörtökén ürítik a szelektív hulladékgyűjtő edényzetet. Idén először január 23-án húzhatjuk ki a zöld kukát.
Szelektív kuka nap lesz február 27-e
és március 26-a is.

Január 28-án (kedd) kerül sor a
fenyőfák begyűjtésére. Januárban
egyéb zöldhulladékot nem gyűjtenek
be, erre legkorábban március 27-én,
pénteken kerül majd sor.
A közszolgáltatásban biztosított
hulladékgyűjtés és szállítás 2020 évben tervezett rendje elérhető a www.
dareh.hu oldalon, illetve az ingatlanhasználók a hulladékgyűjtési naptárat a 2019. IV. negyedévi számlával
együtt kézhez kapják.
Hulladékszállítással kapcsolatos
részletes információk:
www.dareh.hu.
Ügyfélszolgálat: +36 66/447-150
ugyfelszolgalat@grnkft.hu

www.facebook.com/csorvasvarosonkormanyzata/
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Folytatás az első oldalról

Önerőből valósult meg az Aradi utca
aszfaltozása, mégpedig mintegy 40 millió forintból. Költöttünk a közvilágítás
fejlesztésére is. Ez ugyan nem önkormányzati feladat, de a képviselő-testület úgy vélte, mindenképpen fontos a
lakosság számára. Ezért a Vörösmarty
és Kisfaludy utcákban helyeztünk el 20
napkollektoros lámpát, melyek márciusig tesztüzemmódban működnek. Ha
beválnak, akkor a források tükrében
további utcákba is kihelyezünk ilyen
lámpatesteket. Kérem a lakosokat, hogy
jelezzék a polgármesteri hivatal 5. irodájában, ha úgy vélik, az ő utcájukban is
szükség lenne erre.
– Említette az Aradi utca aszfaltozását.
Számos másik utcában is szükség lenne
erre.
– A terveink szerint a belterületi utak
közül útalapot kap teljes hosszában a
Hóvirág és a Mikszáth utca, valamint
az Október 6. utca belső oldala. Folyamatosan dolgozunk azon, hogy mind
pályázati forrásból, mind pedig saját
erőből fejlesszük a település úthálózatát. Ez fontos, ugyanakkor rendkívül
költséges feladatunk.
– Elkezdték a külterületi utak rendezését. Mintegy 142 km-ről van szó, ezen a
téren hogyan teljesítettek tavaly?
– 2018-ban 22 km hosszan tudtunk
nagyon rossz állapotú külterületi utakat rendbe tenni, idén 50 km-t. Még
mindig van tehát tennivalónk bőven, de
úgy gondolom, ez egy jó kezdeményezés
és van eredménye a munkánknak.
– A járdák állapota is sarkalatos kérdés. Tavaly az önkormányzat biztosította
az anyagot, az építés az igénylő lakosok
feladata volt. Mennyi járda épült így?
– Mintegy 300 méter. A lehetőség ebben az évben is adott lesz. A Magyar Falvak Programjában is keressük a járdaépítésre a forrást, de ez még egyeztetés
alatt áll. Azt már tudjuk, hogy idén országosan 150 milliárd forint jut a programra, most ismerkedünk a részletekkel. Minden lehetőséget megragadunk,
mely a város fejlődését szolgálja.
– Tud konkrétumot mondani?

-Vannak már nyertes pályázatok?
– Energetikai korszerűsítésre 56 millió forintot nyertünk. Ebből a forrásból
a művelődési ház épületre, az önkormányzati gépek Kossuth utcai telephelyére, a focipálya melletti épületre,
valamint a napközikonyhára telepítünk
napkollektort. A fejlesztés a költséghatékonyabb fenntartást teszi lehetővé.
Szintén pályázati forrásból valósul meg
az óvoda két telephelyén az udvari játékok fejlesztése. Korábban az épületeket
korszerűsítettük, most az udvarok következnek. A terveink között szerepel
a bölcsődei férőhelyek számának növelése, ehhez csoportszobák kellenek, 117
millió forintra pályáztunk, döntésre várunk. Az evangélikus egyházközösség
15 millió forintot nyert közösségi tér
fejlesztésre, az önkormányzat partner a
pályázatban.
– Folytatódik márciustól a közfoglalkoztatási program?
– Eredményesen dolgoztak a mezőgazdaságban és a karbantartásban is a
közfoglalkoztatottak, és nyereségesen
is. Korábban lombszívó berendezést
vásároltunk a visszaforgatott nyereségből, most pedig egy tolólapra tettünk szert 1,3 millió forint értékben. A
közfoglalkoztatottaink értékes munkát
végeznek, amit a megyei és országos
közfoglalkoztatási kiállításon is megmutattuk. És hogy a kérdésre is válaszoljak: igen, mintegy 60 fővel folytatódik a program.
– A kulturális életre térve: látványosan
alakult a december.
– Valóban, új díszkivilágítás, közösséget megszólító és építő programok
sorát kínálta a december, sokan és sokat dolgoztak ezért. Nagy öröm volt
számomra látni, hogy adventi programok során lakossági kezdeményezések is voltak, és sokan megmozdultak.
Őszintén remélem, hogy megmarad
ez a lendület és közösségi erő, mert
szükség van rá. Ahogyan szükség van
a civil szervezetekre is, munkájukkal
színesebbé teszik a rendezvényeket,
segítenek a település megtartó erejének megőrzésében. Számítok erre idén
is, az elmúlt évekre tekintve pedig csak

köszönettel tartozom. Az egész évről
szólva: törekedtünk arra, hogy minél
inkább megszólítsuk a csorvásiakat,
minden korosztályt. Azt gondolom, ez
sikerült is, de folyamatosan kell dolgoznunk tovább, bízom benne, hogy egyre
többen és többen vesznek részt a városi
rendezvényeken. Legközelebb január
22-én a kultúra napján találkozhatunk,
majd sorban következnek rendezvényeink: a fáklyás felvonulást ismét koncert
zárja, lesz gyereknap, gasztronómiai
napok, szeptemberben fogathajtó verseny, köszöntjük a pedagógusokat, szociális munkásokat és még sorolhatnám.
– Hogyan teljesültek az adóbevételek?
– Szinte teljes mértékben teljesültek.
Ez azért nagyon fontos, mert az állami
bevételek mellett a helyi adókból gazdálkodhatunk. Éppen ezért köszönettel
tartozunk az adófizetőknek, a vállalkozóknak és a lakosságnak egyaránt, hogy
adójukkal hozzájárultak a település
működéséhez, fejlődéséhez. Gesztusértékű, hogy elismerésünk jeleként 0,1%kal csökkentettük az iparűzési adót,
melynek mértéke így 1,7% lett.
– Hogyan alakultak a költségvetési számok tavaly és mire számíthatunk idén?
– A tavalyi év során folyamatosan
egyeztettünk a számok kapcsán, ugyan
nem kötelező feladat, de negyedévenként beszámoló volt a testület előtt, látnunk kellett a számokat. A költségvetés-tervezetet februárban tárgyaljuk,
így számokról még nem beszélhetek, azt
azonban már látjuk, hogy 27-ről 28 millióra emelkedett a szociális keretünk.
Minden lehetséges módon segítünk, így
például a fiatalok letelepedését segítő
kamatmentes kölcsönnel, ösztöndíjjal,
települési támogatásokkal, méltányossági jogkörben adható támogatásokkal.
Tavaly takarékos, átgondolt gazdálkodást folytattunk. Ezt tesszük idén is,
nem szeretnénk túlköltekezni. A stabil
működés biztosítása a legfontosabb, de
emellett mindenképpen fontos, hogy
jusson forrás az önként vállalt feladatainkra. Hiszen így lehet Csorvás egy még
inkább élhető és szerethető, a fiatalokat
megtartó település.
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A fiatalokat is várják
a véradásokra
– Az utóbbi évekhez képest ez némi
csökkenést mutat, de ez nem jelenti azt,
hogy a csorvásiak véradó kedve csökkent
volna. Sokkal több véradónk van, mint
akiket Csorváson látunk, hiszen nagyobb
munkahelyek is szerveznek kiszállásos
véradásokat, illetve a véradóink egy része egyenesen a véradó állomásokat látogatja – hangsúlyozza Kecskeméti Erika, akitől néhány háttér információt is
megtudtunk.
– Nagyon szeretek a véradók közt lenni, csodálatos emberek. Megható, hogy
néhányan éjszakás műszak után is eljönnek, mások tőlünk indulnak dolgozni. Sokan szabadságot vesznek ki, vagy
elcserélik a pihenő napjukat csak azért,
hogy el tudjanak jönni. Rendszeresen kapok üzeneteket, kérdéseket tőlük, hogy
ha betegek, gyógyszert szednek, mikor
jöhetnek újra, mert tudják, hogy szükség
van rájuk. Amikor a vérkészítményt felhasználják a kórházban, a véradó SMSben értesül a hírről. Ez szívmelengető
visszajelzés – sorolta Erika, hozzátéve,
fontos lenne a véradó kedvet a fiatalok
körében növelni. Hiába példamutató az
idősebb korosztály, az utánpótlásra is
nagy szükség van.
Csorváson 2020-ban a következő időpontokban lesz véradás: február 21., június 5., szeptember 11., december 18.
Véradóink:
10x Bánki-Horváth Kornél Tibor,
Darabos Adrienn, Evanyics Anita, Dunai
Zsolt, Horváthné Filyó Anita, Ivanics
Norbert, Kaszainé Benyovszki Anita,
Kómár István, Mihalik Éva, Mitnyán
Jánosné, Nagy László, Neller Ivett,
Nyári Ilona, Szegvári Mária Magdolna
20x Kukla László, Mitnyán Attila
25x Ágoston Zoltán
30x Paraj Helga, Bárándi Márta, Daridáné
Botyánszki Ilona, Karkus Szilvia, Kovács
Sándor, Neller Tibor
40x Lovas József
Tisztelt Tagjaink!
A Csorvási Horgász Egyesület
2020. február 8-án, szombaton
14.30-tól tartja rendes

Csorvási alkotók
seregszemléje

www.csorvas.hu

A hétköznapok hősei

MEGHÍVÓ KÖZGYŰLÉSRE

Újra lesz!

Bizonyára sokan emlékeznek rá,
hogy tavaly nagy sikert aratott a
csorvási kézművesek alkotásaiból
megrendezett kiállítás a művelődési
házban, a magyar kultúra napjához
kötődően.
Ebben az évben is megrendezik azt
a kiállítást, amely a ma Csorváson
munkálkodók alkotásait tárja a
közönség elé. Elsősorban olyanok
jelentkezését várják, akik tavaly
lemaradtak a bemutatkozási lehetőségről, de az újrázás nem kizáró
ok. Személyenként 4-5 munkát szíveskedjenek bevinni a művelődési
házba, január 20-ig.
A kiállítás január 22-től lesz látható a színházteremben. Ne feledjék,
a Hobó-est bizonyára nagy számú
közönséget szólít meg erre a dátumra. A Kossuth-díjas előadóművész
estjének plakátját megtalálja lapunk
jelen számában.

Folytatás az első oldalról

évi közgyűlését tagjai részére.
Helyszín:
Csorvás, Rákóczi utca 34/1.,
Csorvási Gazdák Zrt. irodaházának
ebédlője
Megjelenésére feltétlen számítunk!
Tisztelettel: Csorvási HE vezetősége

MEGHÍVÓ

Iskola előtt állva

Az Oktatási Hivatal bírálja el az iskolaérettségi felmentéseket. Az indoklás szerint
az a cél, hogy kiszűrjék a gyermek szempontjából hátrányos és indokolatlan felmentéseket. Azok a szülők, akiknek gyermeke tanköteles korú, de szeretnének egy év
halasztást kérni a beiskolázás alól, már beadhatják kérelmüket az Oktatási Hivatal
internetes felületén, erre 2020. január 31-ig van lehetőség.
Az elbírálást pedagógiai szakértők végzik, akik mérlegelik a szülő kérelmében foglaltakat és a gyermekkel foglalkozó szakemberek véleményét is. Részletes információk az Oktatási Hivatal honlapján: https://www.oktatas.hu/

A „HÓDIKÖT” életéből fotókiállítást (képek, tárgyak, kötöttáru) tartunk a művelődési házban, melynek
megnyitójára, a kiállítás megtekintésére és beszélgetésre az érdeklődőket tisztelettel meghívjuk.
A rendezvény ideje: 2020. január
31. (péntek), 14 óra. A kiállítás megtekinthető: további két hétig.
Várunk minden érdeklődőt, volt
dolgozót és hozzátartozót.
A szervezők
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Csorvási Híradó

A mesterek sorába léptek
Letették az esküt és átvették a mesterlevelüket Békés megye legújabb kiváló
szakemberei. A november 8-án tartott mesteravató ünnepségen a 127 új mester közül négyen csorvási szakemberek. Mesterré válásukról röviden hírt adtunk korábban, most bemutatjuk mind a négyüket.

Hetényi Tímea cukrász
– Már kiskoromban eldöntöttem, hogy
cukrász leszek, nagyon szerettem segíteni anyunak sütni – emlékezik vissza a
kezdetekre a fiatal cukrász. Szerencsés
alkat, mert minden süteményt szeret, és
ehet is, nem fognak rajta a kilók – bár ő
szeretné.
Hódmezővásárhelyen kezdte meg tanulmányait, harmadik évtől Békéscsabán
folytatta, és ott is szabadult föl öt évvel
ezelőtt. Eleinte a gyakorlati helyén volt
alkalmazott, majd jó ideje a reform édes-

Babinyecz Lajos Gábor cukrász
Talán nem is tudja az okát, amiért éppen cukrász lett, de a nyolcadikos pályaválasztáskor már határozott céllal iratkozott be Szabadkígyóson a kastélyba,
szakiskolába.
– Jó döntés volt, szeretem csinálni, jól
érzem magam benne.
2012-ben szerezte meg a szakmát, és 9
évet töltött az egykori grófi rezidenciában.
– Dupla szakon, pék és cukrász szakon
végeztem, ez 5 évig tartott. Utána 2 év
alatt érettségit szereztem, majd egy két-

ségek világában dolgozik.
– A reform sütemények egyre népszerűbbek, mert sajnos egyre többen érintettek az ételallergiákban. A munkámban
szeretem a kreatív dolgokat, a „tortázást”
és a kihívásokat is. Persze a kézügyesség
az alap és fizikai erőnlét is kell, bírni kell
a talpalást, emelést. A mesterképzéssel
régi álma vált valóra, hosszú távú befektetésként tekint rá, a szakmai fejlődésért
ezután is tenni akar. Álma: tíz év múlva
családi vállalkozásban édesanyjával közösen élvezni a tortadíszítés örömeit.

éves sütő- és cukrászipari technikusit is
elvégeztem. 2013 óta egy orosházi cukrászüzemben dolgozom.
– Az foglalkoztat, hogy a süteményeknél megtaláljam az egyensúlyt az íz és a
forma között. Tetszetős legyen, de ne is
legyen sok, harmonizáljon a díszítés a
sütemény ízével. Izgalmas, amikor „megújítunk” egy-egy sütemény, változtatva
egy-egy alkotóelemet, vagy éppen újakat
találunk ki. A mesterlevél elismerés a
szakmában, ami arra ösztönöz, hogy adjam át a tudásom a fiataloknak.

Anyakönyvi hírek:

Megérkeztek:
Berecz István és Bölcskei-Molnár Anetta fia - Dorián
Szabó Tibor és Szűcs Edina leánya - Petra Katalin
Hajas Tibor és Murvai Tünde leánya - Noémi
Juhász Attila és Melich Adrienn fia- Milán
Uhrin Dávid és Kis Barbara leánya - Brigitta

Elhaláloztak:
Szilasi Györgyné (72 év); Tóth Józsefné sz. Sánta Mária (85 év)
Mazán Györgyné (66 év); Simon István Pál (69 év); Maczák István (82 év)
Onáka Pál (65 év); Seres Mihály (81 év); Korcsok Mihály (80 év); Bugár Imréné (62 év)

Szél Zoltán autószerelő
Gyerekkora óta autószerelő édesapja
műhelyében sertepertélt, mondhatni, ott
nőtt fel. Innen az indíttatás. A szakmát
Gyulán tanulta ki, 1993-ban végzett. Két
évvel később az autóvillamossági szakma
is a kezében volt. Mezőgazdasági gépszerelőként helyezkedett el Csorváson, majd
Németországban dolgozott egy ideig.
2002-ben megszületett a fia, ezt követően
a Magyar Közútnál alkalmazták.
– Szeretem ebben a szakmában a kihívást. Sikerélmény, ha az ember kap egy

olyan autót, ami nem működik és életre
tudja kelteni. Jó érzés az is, hogy másoknak segíthetek a munkámmal – összegzi
Szél Zoltán. Hozzáteszi, a legfőbb szempont mindig a biztonság. – Ezt sokszor
nehéz összeegyeztetni a végösszeggel, de
hibás autót nem engedhetek a forgalomba – szögezi le.
Hosszú távú tervei között szerepel,
hogy vállalkozóként dolgozzon, ezért is
jelentkezett a mesterképzésre. – Az is jó,
ha az ember időnként megméretteti magát – teszi még hozzá.

Szluka András autószerelő
Először az esztergályos szakmát tanulta ki, majd az autószerelő szakmát is
megszerezte. Gyakorlati helyet a Csorvási
Gazdák Zrt-nél talált, az iskola után
(1993-ban) ez lett a munkahelye, ahol azóta is dolgozik.
Műhelyben autószerelő, feladata mezőgazdasági gépek, pótkocsik, teherautók
javítása és felkészítése műszaki vizsgára.
A mesterképzés a szakmai fejlődés egyik
állomását jelenti számára:
– Saját magamnak állítottam fel a mércét. Úgy gondoltam, hogy több mint húsz

év szakmai tapasztalattal nem árt, ha
megszerzem a mesterlevelet. Értéke van,
például akkor, ha elhelyezkedne az ember.
A tanulóképzéshez megint csak szükséges, és a cégnél valahogy mindig hozzám
küldik a tanulókat – mondja. Talán mert a
diákoknak türelemmel magyaráz.
A mesterképzés indulásával egy időben
Szluka Andrást műhelyfőnök-helyettessé
is előléptették, így egy kicsit sűrű, feladatokkal terhelt időszakkal kellett megbirkóznia.
Fotó: BMKIK/Rosta T.

Asztalitenisz
Molnár Levente bronzérmes

Budapesten rendezték meg a Mini
Cadet Open Hungary 2020-as nemzetközi
utánpótlás versenyt, amelyen több Békés
megyei fiatal is ütőt fogott. A HED-LAND
Mezőberényi SE játékosa, a csorvási Molnár Levente csapatban az U15-ös korosztályban a budaörsi Szabó Ákossal együtt
szerepelt – a páros a legjobb 16 között
végzett. Egyéniben csoportjában a kispesti Simon László, és egy német játékos
legyőzésével, valamint egy szlovák sportolótól elszenvedett vereséggel Levente
feljutott a 32-es főtáblára. A 16 közé jutásért egy német ellenfelet vert meg, majd a

8 közé jutásért egy törököt. Molnár a nyolc
között a magyar válogatott Wei Chen Yu-t
3:0-ra győzte le, az elődöntőben kikapott
a francia Caudoux Romaintől, így harmadikként állhatott a dobogóra.
(forrás: beol.hu)
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