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Pályázati forrás – járdaépítésre

Megnyerték

Teniszpálya
épül
Bővülhet a sportolási lehetőségek köre a városban:
pályázati forrásból teniszpálya épül Rudolfmajor szomszédságában. A sport alapjait ingyenesen, önkéntesek
segítségével tanulhatjákmeg
az érdeklődő csorvásiak, elsősorban a diákok.

December 31-re készülhetnek el a munkával
Év végére több mint 700
méter járda épül, illetve újul
meg összesen 3 utcában. Az
önkormányzat közel 3 millió
forintot nyert a célra a Magyar Falu Program keretében.
Csorvás város épített környezetének infrastrukturális
állapota az elmúlt évek fejlesztései ellenére is elmarad a na-

Óvodánk logója

Régi igényként élt bennünk,
hogy legyen intézményünknek is egy logója, ami megjelenik minden velünk kapcsolatos dokumentumon is.
A megvalósításra a koronavírus miatti karanténhelyzet
adott lehetőséget: az elmélkedésre egy picit több időnk
jutott a mindennapi online tevékenység mellett. Ezt kihasználva, művészi vénával megáldott óvodapedagógusunkkal,
Molnár Brigittával, többször
is tanácskoztunk arról, hogy
milyen logó illene az óvodához,

www.csorvas.hu

gyobb településekétől, nagyon
sok járda szorul felújításra.
A most elnyert pályázati forrásnak köszönhetően összesen
709 méter járdát építtett, illetve újíttat fel az önkormányzat:
3 utcában 340, 246 és 123 méteres szakaszok épülnek/újulnak meg.
Érintett a Batthyány és a Petőfi
utca, ahol közlekedésbiztonsá-

bölcsődéhez. Mindenképpen
egy olyan egyszerű és mégis
egyértelmű jelet szerettünk
volna tervezni, amely méltóan
képvisel minket.
Településünk
legnagyobb
kincsét a volgamenti héricset

gi szempontból is nagyon indokolt a járda megléte. Egyes
szakaszok tömegközlekedéssel
is jelentősen érintettek.
A Tavasz és Kazinczy utcákban lakóknak évek óta jogos
igénye, hogy a „névtelen” utca
123 méteres szakaszán épüljön
új járda, hiszen ők a település
központját jelenleg csak nagy
kerülővel tudják elérni – most

alkottuk tovább két külsős segítséggel. A BSZC Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziuma
és Kollégiumának művészeti
tagozatának grafikus szakán
tanuló Milyó Luca terveit (9.
évf.) Komlósi Hajnalka (13.
évf.) vektorizálta. Így a közös
álomból valóság született!
Ezúton is köszönöm mindhármuknak a közös munkát,
a velem való közös gondolkodást! Júliustól már ez a jelkép
rákerült a belső dokumentumokra. Örömmel és büszkén
használjuk új logónkat!

Vicziánné Vincze Mónika
intézményvezető

Illusztáció, Pixabay
a pályázat keretében ez a vágyott járda elkészülhet – tájékoztatott a részletekről Baráth
Lajos, Csorvás polgármestere.

Tízmillió forintra pályázott,
végül 8 millió 670 ezer forintot
nyert az önkormányzat teniszpálya építésére. A projekt – jövő
év elejére tervezett – megvalósításához valamivel kevesebb,
mint 2,9 millió forint önerő
is szükséges. Az öntözhető,
villanyfényes pálya szabvány
szerinti, azaz 11m x 23,80 m
méretű lesz, erre csatlakozik a
kifutórész, melynek mérete oldalsó irányba 2 x 3,65 m, hos�szanti oldalon pedig 2x 6,40 m.
Az elképzelések szerint a pálya éppen úgy helyszíne lehet a
korcsoportos edzéseknek, mint
a regionális versenyeknek, továbbá különböző közösségépítő, - erősítő programoknak.

A város a jövőben is igyekszik megragadni minden
olyan lehetőséget, pályázati forrást, mely a települést
élhetőbbé teheti, megtartó
erejét növelheti.

Évforduló és gasztronómia

A nemzeti ünnepre készülve

A nemzeti ünnepen Csorvás várossá avatásának 15 éves
évfordulóját is ünnepeljük, augusztus 20-ára ennek jegyében
szervezik a programokat. A járványügyi szabályokat folyamatosan figyelemmel kísérve, a Kormány vonatkozó rendeleteinek megfelelően a tervek változhatnak, de a szervezők
mindent megtesznek azért, hogy méltó módon ünnepelhessünk az évfordulón.
Lássuk, az augusztus 20-21-i két nap milyen elemeket tartogat, amelyek helyszíne zömében a PIACTÉR lesz.
A programsorozat szentmisével és kenyérszenteléssel kezdődik a katolikus templomban, 20-án 14 órakor. A művelődési
házban kiállítás készül a 15 éves évfordulóra, megnyitó 20-án
15.30-kor. A város születésnapjára ajándék is várja a térre érkezőket, de hogy mi, az legyen meglepetés.
Folytatás a 3. oldalon 
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ESZI: a látogatás szabályai
Az Országos Tisztifőorvos
június 18-ai határozatával
feloldotta a szakosított ellátást nyújtó szociális intézményekben elrendelt látogatási
és intézmény elhagyási tilalmat. Ez alapján módosultak
a látogatásra vonatkozó előírásokat.
Az Egyesített Szociális Intézmény az alábbi szabályok
betartását kéri a látogatóktól:
fertőző betegség jeleit mutató
személy nem látogathat; a bejáratoknál elhelyezett fertőtlenítőket minden esetben, minden
belépőnek kötelező használni;
csak azzal a lakóval teremtsen
kapcsolatot a látogató, akihez
érkezett és a 2 m-es távolságot
be kell tartani!
Továbbá: amennyiben a lakó

általános állapota lehetővé teszi, a látogatás a kültéri filagória alatt történjen, zárt térben
ill. szobában történő látogatás
alkalmával, egy helyiségben
csak egy látogató tartózkodhat,
szájmaszk használata kötelező!
Látogatás alkalmával az
egyes családok között legalább
4 m távolságot szükséges tartani; látogatók a mellékhelyiségeket nem használhatják;
elkülönítés alatt lévő lakó nem
látogatható; valamint a látogatás 30 percnél tovább nem
tarthat!
Az intézmény minden munkatársának kötelessége és felelőssége a látogatás szabályainak betartása, betartatása!
A szabályok be nem tartása esetén a látogatást felfüggeszthetik.

Mezőgazdaság: kárenyhítés

A koronavírus gazdasági hatásainak kezelésére országosan 25 milliárd forintnyi többletforrást biztosít a kormány
a Gazdaságvédelmi Alapból, a támogatásra vonatkozó kérelmeiket már benyújthatják a mezőgazdasági termelők, termelői szervezetek és élelmiszeripari vállalkozások a Magyar
Államkincstár oldalán.
Három szakaszban lehet kérelmet beadni.
A második szakaszban, július
27-ig nyújthatják be igényeiket
a méhészek, valamint az anyajuh-, és az anyatehén tartók:
ágazatonként 1-1 milliárd forint keretösszeg áll rendelkezésre, a tejhasznú szarvasmarha tenyésztők pedig mintegy
1,8 milliárd forintos keretös�szegig adhatnak be kérelmet.
A zöldségtermesztők, akik
1,2 milliárd keretösszegű átmeneti támogatáshoz juthat-

nak. Külön 1 milliárd forintos
vissza nem térítendő támogatási keretről született döntés a
zöldség-gyümölcs ágazatban a
termelői szervezetek megsegítésére.
Az intézkedés lehetővé teszi
például, hogy a termelői szervezetek – karitatív szervezeteken keresztül – ingyenesen
szétoszthassák a megmaradt
termékeket, illetve hogy a fogyasztás ösztönzését célzó
marketingakciókat indíthassanak.

Kormányablak busz érkezik
A Békés Megyei Kormányhivatal, bővítve az ügyfélszolgáltatás
lehetőségét, a kormányablakkal nem rendelkező településen
is biztosítja a helybeni ügyintézést a Békéscsabai Járási Hivatal
Mobilizált Ügyfélszolgálata keretében. Csorvásra július 30-án,
csütörtökön érkezik a Kormányablak busz, ami 9 órától 14.30ig művelődési ház (Petőfi utca 12.) előtti téren áll a lakosság
szolgálatára.
Az akadálymentesített Mobilizált Ügyfélszolgálaton lehetőség van valamennyi, a Kormányablakokban intézhető ügytípus
intézésére, így többek között
személyazonosító igazolvány,
lakcímkártya, útlevél, vezetői
engedély, ügyfélkapu vagy akár
mozgáskorlátozott
parkolási
igazolvány ügyintézésre is.
postai csekken is megfizethetik
A Mobilizált Ügyfélszolgála- a helyi postán. Kérjük, szíveston biztosított a bankkártyás kedjenek ellenőrizni okmányafizetés, de a bankkártyával nem ik érvényességét, hogy a fenti
rendelkező ügyfelek az eset- ügyfélszolgálati időben helyben
leges eljárási költséget akár elintézhessék ügyeiket!

Orvoshoz

A rendelőkbe továbbra is telefonos egyeztetést követően, előre egyeztetett időpontban lehet
érkezni, amennyiben a telefonos
egyeztetést követően az orvos
úgy látja, szükséges a személyes
vizsgálat. A betegek egymás között legalább 1,5 méter távolságot kötelesek tartani, ne feledjük
a maszkot sem.
Orvosaink rendelési ideje
és elérhetősége:
Dr. Szénási Levente
06 30/635 6486
Hétfő:
8:00-11:00
Kedd:
8:00-11:00
15:00-16:00
Szerda:
8:00-11:00
Csütörtök: 8:00-11:00
15:00-16:00
Péntek:
8:00-11:00
Dr. Duliskovich Ilona
06 30/618 4770
Hétfő:
8:00-11:00
Kedd:
8:00-11:00
Szerda:
8:00-11:00
15:00-16:00
Csütörtök: 8:00-11:00
15:00-16:00
Péntek:
8:00-11:00

Dr. Révész István
06 30/529 2936
Hétfő:
8.00-11.00
Kedd:
8.00-11.00
Szerda:
8.00-11.00
Csütörtök:
8.00-11.00
15.00-16.00
Péntek:
8.00-11.00

Dr. Zabos Ágnes
06 20/463-2135,
rendel: hétfő, kedd, csütörök,
péntek 8-10 óráig, kedden és
szerdán 14-16.00, csütörtökön 15-16.00
Dr. Hajdu Ilona Bajcsy utcai fogászati rendelő, Bajcsy u. 40.
Telefon: 06 66/258-050, rendel hétfőn és szerdán 15-20
óráig, kedden és csütörtökön
8-13 óráig
Dr. Bárány Magdaléna Egészségházban működő fogászati
rendelő, Kinizsi u. 2. Telefon:
06 30/608-4118, rendel kedden 14-19 óráig, szerdán 8-13
óráig, csütörtök 14-18 óráig,
péntek 8-14 óráig.

Félezer vonulás

Beszámoltak a tűzoltók

Az Orosházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság és Csorvás
Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete is összegezte, mi minden
történt az elmúlt esztendőben. Vonultak, ha tűz volt, akkor is,
ha baleset vagy éppen viharkár miatt kellett segíteni. Mindkét
szervezet beszámolóját elfogadta a város képviselő-testülete
a június 24-ei testületi ülésen, egyúttal köszönetüket fejezték
ki a tűzoltók felé.
Az orosházi hivatásosok – helyi önkéntes tűzoltó egyesüműködési területük 97005 hek- lete 22 riasztást kapott, ebből
tár, a lakosság száma 24162 fő 16 alkalommal tudott vonulni.
– tavaly összesen 484 esetben Helyt álltak lakástüzeknél, vivonultak. Többségében, 224 harkároknál, vonultak közleesetben műszaki mentéshez, kedési balesethez is, emellett
113 segítségnyújtáshoz vonul- rendezvények biztosításában
tak, 104 tűzesetnél álltak helyt, is részt vettek. Az egyesület
a téves jelzések száma 43. A tavaly nyáron is megszervezte
2019-es év a tűzoltói beavatko- a betakarítási munkálatokat
zások számát tekintve növekvő végző gépek szemléjét, a cél a
tendenciát mutat. A káresetek balesetmegelőzés.
Az önkéntes tűzoltók az adó
okait vizsgálva megállapítható, hogy a műszaki mentések a 1%-ok és a pályázati források
szélsőséges időjárás kártétemé- tükrében a folyamatos fejlesznyeihez, viharkárok felszámolá- tésre is törekednek, és ahogyan
sához kapcsolható.
évek óta, úgy idén is számíthatA hivatásosokat segítve a nak rájuk a csorvásiak.

Pályáznak
Legutóbbi, júniusi testületi
ülésén arról döntött a képviselő-testület, hogy pályázik
belterületi utak, járdák felújítására.
A tömegközlekedéssel érintett
utak felújítása prioritást élvez,
ezért a Gremsperger utca előző
évben már megkezdett felújításának folytatását célozta meg a
testület – sikeres pályázat esetén. Emellett a Tompa Mihály
utca útburkolatának felújítására
is pályázik a város: a beruházás
várható költsége 23 millió forint,
ebből sikeres pályázat esetén 20
millió forintot pályázati forrásból, míg 3 millió forintot önerőből biztosítana a város.

Szúnyoggyérítés
saját erőből

A számos lakossági jelzés
hatására Csorváson július 16án, csütörtökön napnyugta
utáni órákban szúnyoggyérítést tartottak.
Mint ismert, a katasztrófavédelem a felelős a feladatért, de a
rengeteg igény miatt Csorváson
csak július vége felé kerül sor a
hatósági beavatkozásra. Hogy
addig is élhetőbb legyen a város,
a képviselő-testület döntött, és
közel 800 ezer forint saját forrást
fordított a vérszívók gyérítésére.
A megbízott cég ún. melegfelhős, szárazföldi szúnyogyérítést
végzett július 16-án, a település
minden utcáján végig haladva. A
felhasznált vegyszer emberre és
melegvérű állatokra veszélytelen, hatóanyaga néhány óra alatt
lebomlik.

Kéményseprés

A katasztrófavédelem kéményseprő ipari szerve július
1-től teljes ellátási területén
a járványügyi készültségben
előírtak betartása mellett újrakezdi tevékenységét, illetve
a módosított ütemterv mellett
folytatja a társasházi sormunkát is, azokon a helyeken, ahol
március 17-ig nem fejezte be. A
módosított megyei ütemterv és
a tevékenység újraindulásával
kapcsolatos részletes információk, hírek a www.kemenysepres.
katasztrofavedelem.hu oldalon
olvashatóak.
Csorváson az ütemterv alapján, augusztus 1-je és szeptember 30-a között végzik el a tervezett sormunkát.

Hulladékszállítás

Július 23-a (csütörtök) szelektív kuka nap, július 24-e (péntek)
pedig zöldhulladék nap. Augusztus 27-e (csütörtök) ismét szelektív hulladékelszállítási nap, 28-a
(péntek) pedig zöldhulladék nap.
Ügyfélfogadás a polgármesteri
hivatal épületében:
9.30-tól 11.45-ig július 29-én,
augusztus 12-én és 26-án.
DAREH elérhetőségei:
5600 Békéscsaba, Kinizsi u 4-6,
telefon: + 36-66/447-150, e-mail: ugyfelszolgalat@grnkft.hu,
honlap: www.dareh.hu

csorvasihirado@gmail.com

www.facebook.com/csorvasvarosonkormanyzata/
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Évforduló és gasztronómia

A nemzeti ünnepre készülve

Folytatás az 1. oldalról

Az új kenyér ünnepe alkalmából ismét közösen kóstolhatunk bucit a fúvószenekar és
majorette csoport bemutatóját
követően. A város születésnapi
tortáját az ESZI lakói kapják,
hogy ők is részesei lehessenek
az ünnepnek. Az esti koncertet
a PA-DÖ-DÖ adja.

Gasztronómia
augusztus 21-én

Évek óta népszerű, így idén
is megszervezik a bográcsos
ételek versenyét, idén (16 éves
korig) gyermekek jelentkezését is várják.
Újra versenybe lehet szállni
saját főzésű pálinkákkal, a ver-

www.csorvas.hu

- 11 órától jubiláló idős házaspárok köszöntése a házasságkötő teremben
- 14.00 Kenyérszentelés és szentmise a katolikus templomban
- 15.30 Csorvás város 15 éves
Kiállítás megnyitó a művelődési házban

Augusztus 21.

Serényi séf főz
seny évek óta igen népszerű.
A csorvási pogácsák is találkoznak újra. Negyedik alkalommal hozhatják el a csorvási
asszonyok a családi receptek
alapján készített finomságokat, hogy közösen fogyasszuk
el. Ebben az évben a város
kulcsa lesz az a motívum, amit
kiraknak a sokféle pogácsából. Jelentkezni már most lehet a művelődési házban, vagy
Vereskáné Salla Valéria alpolgármester asszonynál.
A receptek úgy is szerephez
jutnak ezen a napon, hogy be-

Csorvás biztonságáért

Beszámolt tavalyi évi tevékenységéről a Békéscsabai Rendőrkapitányság és a
vele szorosan és hatékonyan
együttműködő helyi polgárőrség is. Mindkét szervezet
célja az volt, hogy a város lakossága biztonságban érezze
magát, a számok alapján sikerrel működtek – munkájukat a képviselő-testület június 24-ei ülésén megköszönte,
beszámolójukat elfogadta.
A 2019. évben a Békéscsabai
Rendőrkapitányság legfontosabb célkitűzése volt a lakosság
szubjektív közbiztonságérzetének növelése, a köznyugalom
megóvása, valamint a közterületi rend fenntartása. A számokat tekintve elmondhatjuk,
hogy a rendőri eljárásban rögzített bűncselekmények száma
Csorváson 2019-ben 42, míg
2018-ban 64 volt – 34%-os a
csökkenés. A közterületen elkövetett bűncselekmények számában jelentős változás a korábbi évekhez viszonyítva nem
tapasztalható, 2019-ben 12,
míg 2018-ban 8 volt a regisztrált esetszám.
Csorváson a rendőri eljárásban regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények száma 5
esetszámmal csökkent (20-ról
15-re). Jelentős csökkent a lopások száma: 2019-ben 11 volt,
előtte évben 18, viszont 2 esetben kezdeményeztek eljárást
garázdaság miatt, míg 2018ban ilyen bűncselekmény a vá-

Augusztus 20.

A színpadon:
- 16.30 Kulturális műsor csorvási fellépőkkel,
vendégművészekkel (szervezés alatt)
- 18.30 Boldog születésnapot, Csorvás!
városi ünnepség, díjátadó
- 20.00 Csorvás Város Fúvószenekara és Majorette Csoportja
- 21.00 PA-DÖ-DÖ koncert
- 22.00 Vízvarázs: táncoló szökőkutak

Vízijáték!

Csorvás is csatlakozott azon
településekhez, ahol a költséges
és egyáltalán nem állatbarát
látványosságot, a tűzijátékot
lecserélik. Idén először tesz kísérletet a városvezetés arra,
hogy lemondjon erről a hagyományról. Ám nem maradunk
látványosság nélkül: színes, zenével kísért vízijátékban, 8-10 m
magas táncoló szökőkutakban
gyönyörködhetünk.

Tervezett programok a PIACTÉREN:

rosban nem történt. Ahogyan
tavaly, úgy az előtte évben is két
esetben történt testi sértés.
A közlekedésbiztonsági helyzet kapcsán elmondható, hogy
Csorváson 2019-ben 8 személyi
sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt (2018-ban
1). A bekövetkezett balesetekből 1 halálos kimenetelű, 3 súlyos, 4 pedig könnyű sérüléses
baleset. A balesetek okozója 4
esetben személygépkocsi vezető, 1 esetben tehergépkocsi vezető, 1 esetben motorkerékpár
vezető, 1 esetben kerékpár vezető, 1 esetben pedig gyalogos
volt.
2019-ben Csorváson önálló
körzeti megbízotti csoport látta
el a település és a hozzá tartozó külterületek rendőri ellenőrzését. A város közigazgatási
területén túl Gerendás község
területét is folyamatosan ellenőrizték, az ötfős csapat munkáját nagyban segítette a szolgálati kutya: Csorvás.
Együttműködve

A rendőrkapitányság illetékességi területének minden településén, összesen 13 polgárőr
egyesület működik, a polgárőrök nagyban megkönnyítették
a szolgálatellátást, mert a rendőrrel párban dolgozva, minden
településen nagyobb óraszámban lehetett rendőri jelenlétet
biztosítani. Kifejezetten jónak
mondható a polgárőrség és a

mutatják azt a füzetet, amely
nagyanyáink receptjeit hivatott
összegyűjteni és megőrizni.
Délután humoros, „könnyfakasztó” főzőshow nyújt szórakozást, a tetovált séffel, Serényi
Zsolttal és „eszement” kuktájával, Vajtó Lászlóval. Hogy mit
ígérnek? Közös főzést a Séffel,
játékos vetélkedőt az egész családnak, kiderülhet, ki a jobb a
konyhában: a hölgyek vagy az
urak. Kóstolót kapunk a finom
ízekből és a stand up műfajából.
Az esti hangulatért a színpadon a Sramlikings felel majd.

körzeti megbízotti csoport kapcsolata Csorváson. Napi szinten konzultáltak, rendszeresen
egyeztették a szolgálatszervezést. A polgárőrök minden helyi rendezvény biztosításában
részt vettek, illetve már több
éve a szeptemberi iskolakezdéskor biztosították az iskolába érkező diákok biztonságos
közlekedését. A körzeti megbízotti csoport a polgárőrökkel
közösen továbbra is folytatja
a meghirdetett „Tanya Programot”. A helyi polgárőrök beszámolójából kiderült, hogy tavaly
1186 órát szolgáltak közösen a
rendőrökkel, önálló szolgálatot
3950 órában láttak el.
Többek között a gyalogátkelőhelyeken 311 óra szolgálatot
töltöttek, míg a temető és környékén 828 órában voltak jelen,
rendezvények biztosítását segítették, eltűnt személy felkutatásában is részt vettek. Jelzésük
nyomán több alkalommal is
történt rendőri intézkedés gyanús személy, ill. gépjármű miatt,
egyre kevesebb a házaló árus a
településen, ami köszönhető
annak, hogy a lakosok jelzik a
polgárőrök felé, fontos feladatuk, hogy kiemelten figyelnek
városunk idős lakosságára, főként a téli időszakban.
Működésüket pályázati forrásból, az önkormányzat és a
Csorvási Gazdák Zrt. támogatásából, a felajánlott adó 1%-okból
biztosítják, emellett egyéb formában több helyi vállalkozó is
segíti tevékenységüket, mellyel
Csorvás lakosságát szolgálják.

- 14.00 Bográcsos ételek versenye
(gyerekek is nevezhetnek 16 éves korig)
- 15.00 Csorvási pogácsák találkozója,
receptes füzet bemutatója, pálinkák versenye
- 16.00 Gastro Stand Up Serényi Zsolttal és Vajtó Lászlóval
- 17.30 Pálinka verseny értékelése
- 18.00 Főzőverseny eredményhirdetése
- 19.00 Sramlikings
Augusztus 21-én egész nap zenél Liska János

Énekel a Sramlikings

Őrizetben az anyagyilkos
Életét vesztette egy nő, akit
a gyanú szerint fia bántalmazott. A 42 éves férfi feladta
magát, a bűncselekményről
személyesen tett bejelentést a
rendőrségen, őrizetbe vették.
Az Orosházi Rendőrkapitányságon, 2020. július 16-án 14 óra
20 perckor személyesen tett
bejelentést egy férfi arról, hogy
csorvási otthonukban bántalmazta 61 éves édesanyját. A
nő életét vesztette, fia a házuk
udvarán elhantolta. A Békés
Megyei Rendőr-főkapitányság
emberölés bűntett megalapozott gyanúja miatt nyomozást
rendelt el. A helyszíni szemle
és a 42 éves férfi elszámoltatása az esti órákig tartott, a
rendőrök a lakóház udvarán
megtalálták a nő holttestét. A
42 éves férfit a rendőrség emberölés bűntett elkövetésével

gyanúsítja és őrizetbe vette. A
helyszínelés idején a település
polgármestere is megjelent,
aki szomszédként is úgy nyilatkozott: a történteknek semmi előjele nem volt. Anya és fia
kb. két éve éltek a házban, amit
fokozatosan csinosítottak. Érthető, hogy mindenki megrendülten hallotta a gyilkosság
hírét – mondta Baráth Lajos.

- Sajnálatosnak tartom a történteket, magam is megdöbbenéssel vettem tudomásul. Ettől
az esettől Csorvás még ugyanaz a biztonságos hely marad,
ami volt, a lakosságnak nincs
oka félni. Kérem, aki úgy érzi,
segítségre van szüksége, keresse a helyi orvosokat, családsegítőt, vagy akár személyesen
engem, hogy időben segíthessünk – hangsúlyozta.

Nyertes pályázat

A helyi egészségügyért

Sikeresen pályázott és összesen 1,5 millió forintot nyert
Csorvás Város Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében. Az elnyert támogatási forrásból a városban rendelő
két fogorvos 5-500 ezer forint értékben, a védőnői szolgálat
pedig szintén 500 ezer forint értékben jut új eszközökhöz.
Arról, hogy milyen eszközöket vásároljunk, egyeztettünk az
egészségügyi szolgáltatókkal, az ő igényeikhez és a beszerzés fontossági sorrendjéhez igazodva állítottuk össze a listát. A most elnyert 1,5 millió forintból szeptember végére vásároljuk meg a különböző eszközöket – tájékoztatott Baráth
Lajos polgármester.
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ESZI: adományt kaptak
KEDVEZMÉNYEZETT:
Csorvás Város Önkormányzata

PROJEKT CÍME: Csorvás - új mini
bölcsőde kialakítása

PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA: TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00014
Támogatás összege: 117 143 681 Ft
A támogatás intenzitása: 100%

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A projekt megvalósítási helye az 5920 Csorvás, Bocskai utca 2. címen található ingatlan, melynek kizárólagos tulajdonosa Csorvás
Város Önkormányzata. A telek területe összesen 5004 m2, jelenlegi beépítettsége 1142,6 m2 (22,83 %). A projekt során kialakításra kerülő új mini bölcsőde a városban található Csorvás Város
Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje új intézményegységeként fog működni a megvalósítást követően. Az intézmény fenntartója Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. Az
intézmény bölcsődei tagintézménye jelenleg mindösszesen 24 fő
(2 csoportszoba, 12 fő/ csoportszoba) 0-3 év közötti kisgyermek
befogadására és ellátására alkalmas.
Opacsity László és Maczák Istvánné az adománnyal
Június 22-én Németországból származó kórházi ágyak
érkeztek adományba az Egyesített Szociális Intézménybe.
Gécs László ajánlásával ismerkedtem meg Opacsity
László gyulai lakossal, akinek
vannak németországi kapcsolatai és tudnak leselejtezett
kórházi ágyakat adományozni rászoruló intézményeknek.
Opacsity Lászlótól két korábbi alkalommal nagyon baráti
áron vásárolt az intézmény
kórházi ágyakat, majd László
ígéretet tett arra, hogy segít
egy nagyobb adomány hozzájutásában. László a Johann
Öfele által vezetett Verien Führ
mehr Humanitat &Frieden e.v.
alapítvány segítségével tudja
az adományokat Magyaror-

szágra juttatni. Az alapítvány
folyamatosan jótékonykodási
szándékkal gyűjti az adományozásra szánt dolgokat és juttatja el segélyszállítmányait az
arra rászorulóknak. Ígéretét
be is tartotta, amikor is keresett telefonon, hogy gondoskodjon az intézmény a fuvar
megszervezéséről, 30 kórházi
ágyat hozhatunk az intézmény
számára.
A szállítmány június 22én megérkezett a kamionnal,
László is eljött, hogy osztozzon
örömünkben. Amikor a kamion
ajtaja kinyílt meglepődtünk,
hogy csak 9 kórházi ágy és 2
vizsgáló ágy volt a kamionban. László azonnal telefonált,
Johann Öfele nem tudta, hol
történt a hiba és ígéretet tett,

Elismerték

gondoskodik róla, hogy a többi
ágy is eljusson az intézménybe.
Hálásan köszönjük Opacsity
Lászlónak a szervezést, és a
Johann Öfele által vezetett
Verien Führ mehr Humanitat
&Frieden e.v. alapítványnak a
segítséget, mert tudjuk milyen
nagy munka ezeket az ágyakat
összegyűjteni, tárolni, majd útnak indítani a végcél felé.
Tudjuk, ezek az ágyak nagyon drágák és még így is bőven fedezik a fuvar árát. Gazdagabbak lettünk 9 jó minőségű
kórházi ággyal, amely lakóink
kényelmét, jobb komfort érzetét fogja szolgálni.
Bízunk a további jó és hasznos együttműködésben.
Maczák Istvánné
intézményvezető

A projekt megvalósításával a városnak lehetősége nyílik egy új
építésű, minden követelménynek megfelelő 8 férőhelyes mini bölcsőde létrehozására, hozzájárulva ezzel a város és a szomszédos
Gerendás község bölcsődei férőhely igényeinek kielégítéséhez. A
városban jelen pillanatban 118 fő 3 éven aluli kisgyermek él, és
mivel a működő bölcsődénk jelenleg 24 kisgyermek ellátására
elegendő férőhely kapacitással rendelkezik, ez a kapacitás a városban élő kisgyermekek számát tekintve nem elegendő, emellett a lakosság részéről felmerült igényeket figyelembe véve is
magasabb férőhely kapacitásra van szükség. Ezen felül Gerendás
község lakosai részéről is igény mutatkozik arra, hogy Csorváson
részesüljenek kisgyermekeik bölcsődei ellátásban. Az új mini bölcsőde kialakításához kapcsolódóan a szakszerű és minőségi mini
bölcsődei szolgáltatás ellátásához nélkülözhetetlen eszközök is
beszerzésre kerülnek a projekt megvalósítása során. A betervezett eszközök listája a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet követelményei alapján kerültek összeállításra. A Felhívás Területspecifikus
Mellékletének 1.2 pontjában meghatározott elkülönített földrajzi
célterületek közül a „Minden megyén belüli jogosult számára elkülönített indikatív keretösszegből” kerül lehívásra a támogatás.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.
A projektről bővebb információt a www.csorvas.hu oldalon olvashatnak. További információ kérhető:
Csorvás Város Önkormányzata
Tel.: 06-66/258-001, E-mail: info@csorvas.hu

Diákmunka

Legkevesebb kétezer 16-25 év közötti, nappali tagozatos
tanuló vállalhat nyári diákmunkát a kormány támogatásával július-augusztusban Békés megyében.
A program Békés megyei megvalósításához a kormány
csaknem 279 millió forint vissza nem térítendő támogatást biztosít. Csorváson júliusban 10, augusztusban 20 diák
végez diákmunkát.

Fotó: Herczeg T. közösségi oldala
Orvos Levente kapta az elismerést
Díjat alapított és idén először adta át a választókerületéhez tartozó településeken
egy-egy általános iskolai ballagó diáknak Herczeg Tamás
országgyűlési képviselő.
Az egy-egy kiemelkedő teljesítményt nyújtó diák elismerését szolgáló Tehetség-díjat
Csorváson – a nevelőtestület
egyöntetű javaslatára – Orvos

Levente kapta meg a júniusi
ballagási ünnepségen. – A következő időszakban minden évben szeretnék odafigyelni arra,
hogy a választókerület településein a Tehetség-díjjal kifejezzem elismerésemet a közöttünk
élő ifjú tehetségek számára –
mondta el közösségi oldalán a
képviselő.
Gratulálunk Levente!

A kormány idén 3 milliárd forintos keretösszeggel indítja el
a Nyári diákmunkaprogramot,
így július 1. és augusztus 30.
között országosan több mint
21 ezer diák juthat munkához
és jövedelemhez. A tanulók a
programban két típusú – önkormányzati, illetve a mezőgazdaság, a turizmus és vendéglátás
területén folytatott – diákmunkára jelentkezhetnek. Mindkét
esetben maximum két hónapra
vállalhatnak munkát, de míg
előbbinél legfeljebb napi 6 órában, utóbbinál akár napi 8 órában is dolgozhatnak.
Az önkormányzati diákmunka keretében a diákok havi

munkabérét valamint az arra
rakódó szociális hozzájárulási
adót az állam 100 százalékig
téríti meg. A mezőgazdaság,
turizmus és vendéglátás területén történő foglalkoztatás
esetén az állam a munkabér
és a szociális hozzájárulási
adó 75 százalékát fizeti meg,
a fennmaradó bérköltséget és
járulékait a foglalkoztatónak
kell viselnie.
A nyári diákmunkaprogram
részleteiről a https://www.
munka.hu/ oldalon vagy a járási hivatalok foglalkoztatási
osztályain tájékozódhatnak az
érdeklődők.

Anyakönyvi
hírek:
Megérkezett

Békefi István és Urbancsek
Dóra leánya – Bíborka
Elhunytak

Szeles Jánosné
sz. Zoltán Ilona (89 év)

Szaszák Jánosné
sz. Kovács Katalin (64 év)

Araczki Zoltánné
sz. Priskin Katalin (56 év)

Csernai Pálné
sz. Konyecsni Erzsébet (100 év)
Sztvorecz János (73 év)

Olvasói észrevételekkel
keresse
szerkesztőségünket:
csorvasihirado@gmail.com
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