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Csendes hősök helyben is

Egyre nehezebb a szociális dolgozóknak

Baráth Lajos:
újratervezésre
lesz szükség
A járványhelyzet első szakaszában a legfőbb, és minden mást felülíró irányelv
az emberi élet és egészség
védelme volt. Május 4-e óta
a védekezés a következő szakaszba lépett, az élet lassacskán újraindul hazánkban.
Noha továbbra is a legfontosabb az emberi élet, de most
már ideje a járvány következményeivel is foglalkozni
– ezt teszi a városvezetés is.

Az ESZI munkatársai az Edison Klubtól kapott, 3D nyomtatóval készített arcvédő pajzsokkal
Az ESZI munkatársai az Edison Klubtól kapott, 3D nyomtatóval készített arcvédő pajzsokkal
Az elmúlt hetekben talán
háttérben maradtak azok a
csendes hősök, akik a szociális ágazatban dolgoznak: az
idősotthonokban, gyermekvédelemben, hajléktalanszállókon. Csorváson is nehéz időszakon vannak túl, fáradtak,
és nem is látni, mikor lesz változás ebben.
Olyan kihívásokkal kellett
szembenézniük az elmúlt hetekben az idősek otthonában is,
amire eddig nem volt példa, felkészülni senki nem tudott rá. Az
intézmény folyamatosan követi
a gyakran változó szabályozást,
amelynek bevezetésére sosincs
elég idő, gyorsan kell reagálni.
Megfeszített munkatempóval,
24-48 órás munkarenddel lát-

ták el feladataikat. Április végén – ahogy a kormányrendelet megszületett – a katonaság
Csorváson is fertőtlenítette az
otthont.
– Ennek nehézsége egyrészt az
volt, hogy rövid szervezési időt
kaptunk, másrészt addigra az
időseinknek annyit sulykoltuk,
hogy nem szabad kimenni, hogy
éppen attól pánikoltak be, hogy
nekik el kell hagyni az épületet
– meséli a részleteket Maczák
Istvánné. –Végül minden kolléga berendelésével, komoly
ötletelést követően sikerült házon belül maradni és viszonylag
nyugodt légkörben lebonyolítani
a fertőtlenítést. Mára a lakók is
túl vannak a kezdeti pánikon, de
a pszichés teher mindenkin óri-

ási, ahogy telik az idő, egyre nehezebben viselik a bezártságot,
a korlátozásokat, a megváltozott
életkörülményeket – teszi hozzá
az intézményvezető.
Nagyon más, és nagyon megható, örömteli anyák napja ünneplésen vannak túl a lakók –
tudjuk meg Maczáknétól.
– Az elmúlt hetekben kialakult, hogy időseink online felületeken tartják a kapcsolatot
a családjaikkal. Anyák napjára
jó volt látni, hogy a családok
Messenger-videókkal készültek,
amit a közös térben be tudtunk
mutatni, mindenki nagy örömére. Egész héten ebből éltek, ezt
emlegették a lakók.
A működési feltételeket illetően elmondható, hogy mára viszonylag jól el vannak látva védő
felszereléssel, maszkot, kesztyűt
kapnak elégséges mennyiséget,
de nincs megfelelő védőruhájuk, ha a vírus megjelenne az
otthonban. A fertőtlenítőszerek,
túlórák és a védekezés egyéb
feladatai nagy anyagi többletter-

het jelentenek. A mintegy 200
millióból gazdálkodó intézmény
ezekben a hetekben már 2 milliót költött erre a célra, amit a későbbiekben kell kigazdálkodnia,
és senki nem tudja, mit hoz az év
második fele.
Több adományt is kaptak:
maszkokat, gyümölcsöt, pelenkát, védőpajzsot – amit ezúton is
köszönnek az adakozóknak.
– Megnyugtatjuk a hozzátartozókat, hogy mindenki számára biztosítjuk a szükségleteinek
megfelelően a bevásárlást, ami
nagyon sok plusz munkát ad
az előírások betartása miatt,
de fogadjuk a hozzátartozók
csomagjait is amit megfelelően
fertőtlenítünk mielőtt átadásra
kerülne – hangsúlyozza az intézményvezető. Zárásként egy
kérést tolmácsolunk: szívesen
fogadnának felesleges társasjátékot, kártyát, babákat, nagyobb
plüss állatokat, mert ezek jó
szolgálatot tesznek az idősek lefoglalásában.
BIJ

Köszönet

Számos adomány érkezett a csorvási háziorvosoknak,
asszisztenseknek, amely a járvány elleni védekezést segíti.
Háziorvosaink köszönetet mondanak a lakosságnak mind
a felajánlásokért, mind pedig az elmúlt időszakban tanúsított fegyelmezett magatartásért, türelemért.

www.csorvas.hu

– Szembe kell néznünk azzal,
hogy a járvány komoly társadalmi és gazdasági következményekkel jár – kezdte Baráth
Lajos polgármester a város
helyzetének vázolását.
– Számos csorvási családot
érintett kedvezőtlenül, és a város költségvetési tervezetét is
felülírta a járvány. Elég talán
csak annyit említenem, hogy
a védekezés költségei miatt a
kormány a gépjárműadó átirányításáról döntött (eddig az
adónem 40%-a az önkormányzatnál maradt, most ezzel sem
számolhatunk), ez Csorvás
esetében 10 millió forintos kiesést jelent.
Folytatás a 3. oldalon

Pályázik a város
Orvosi eszközök beszerzésére pályázik a város a Magyar
Falu Program keretében – 1,5
millió forint a kitűzött pályázati összeg, melyből egyenlő
arányban részesülne a két
fogorvosi körzet és a védőnői
szolgálat. Az 5-500 ezer forintból az ellátáshoz szükséges eszközpark bővítése valósulhatna meg, sikeres pályázat
esetén. A program keretében a
közösségi terek fejlesztésére
és közterületi eszközbeszerzés támogatására is megnyílt
a pályázati lehetőség – amivel
szintén él a város, 3 illetve 14
millió forint támogatási ös�szegre pályázva.
Emellett a járdaépítés és
-felújítás alprogramban a város 3 millió forintos támogatási összegre is pályázott. A pályázatok 100%-os támogatási
intenzitásúak.
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Orvoshoz csak a szabályok szerint
Május 4-től Csorváson újraindult a háziorvosi és házi
gyermekorvosi, továbbá védőnői ellátás és a fogászati alapellátás.
Fontos azonban tudni, hogy
a rendelőkbe kizárólag telefonos egyeztetést követően, előre
egyeztetett időpontban lehet érkezni. Az előjegyzés fő szabályként óránként maximum 4 beteg
vizsgálatát teszi lehetővé. Az
egészségügyi szolgáltatóknak és
a betegeknek is kiemelt figyelmet kell fordítaniuk az időpontok beartására. A váróban töltött
idő és a személyek számának
minimalizálása az egyik fő cél a
vírus terjedésének megakadályozása érdekében.
A betegek egymás között legalább 1,5 méter távolságot kötelesek tartani. Meghatározott
háziorvosi tevékenységek átkerülnek a nem kontakt ellátási
körbe, így különböző igazolások
kiadásához nem indokolt a személyes megjelenés. A telefonos
egyeztetés alkalmával minden
esetben az orvos tud dönteni - a
rá vonatkozó szakmai előírások
alapján – a távkonzultáció alkalmazásának lehetőségéről. A jár-

ványügyi helyzet változásának
függvényében az egészségügyi
ellátásra vonatkozó új eljárásrend bármikor módosulhat.

Békés megyében is megjelent
a
madárinfluenza:
Battonyán egy mintegy 23
ezer 500 egyedet számláló növendék hízópulyka-állomány,
Nagykamaráson pedig egy
csaknem 10 ezres törzslúd-állomány felszámolását kezdték
meg a szakemberek - közölte
a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih).
A madárinfluenza március 25-i
kitörése óta 241 gazdaságban
jelent meg a betegség Bács-Kiskun, Csongrád és most már Békés megyében. A Békés Megyei
Kormányhivatal Élelmiszerláncbiztonsági és Állategészségügyi
Főosztálya megfigyelési körzetet
rendelt el madárinfluenza betegség hatósági megállapítása miatt
Csorvás város egy részét érintően is. A betegség megjelenésének
okait a folyamatban lévő járványügyi nyomozás tárhatja majd fel,
addig azonban fontos a járványügyi előírások fokozott betartása.
Kiemelten fontos, hogy a településen minden baromfiállományt
a gazdaságban vagy udvarokban

zártan tartsák, megakadályozva a vadon élő madarakkal való
esetleges érintkezésüket, a takarmányt, almot is zárt helyen kell
tartani. A baromfiállományokat
számba kell venni, az állomány
esetleges állatorvosi ellenőrzését
és diagnosztikai vizsgálatát az állattartók kötelesek megengedni.
Tilos baromfi vagy más madarak vásárainak, piacainak, kiállításainak, versenyének rendezése. Tilos a baromfi vagy más
fogságban tartott madarak vadállomány újratelepítése céljából
történő szabadon engedése.
Külön engedély nélkül tilos
baromfit, vagy más fogságban
tartott madarat, étkezési és
keltetőtojást, egyéb állati melléktermékeit a területen belül
közúton, vasúton szállítani. Fokozottan kell ügyelni továbbá a
takarmányszállító járművek alapos, folyamatos fertőtlenítésére.
A határozat teljes szövege és településünket érintő térkép megtalálható a város Facebook oldalán, https://www.facebook.com/
csorvasvarosonkormanyzata/

A DAREH szolgáltatási területen található hulladékudvarok,
így az orosházi is, május 18-ától
a megszokott nyitvatartási rend
szerint üzemelnek. A hulladék
beszállítása során az alábbi óvintézkedéseket szükséges betartani: a szájat és az orrot eltakaró eszközt (védőmaszk, sál,
kendő) kell viselni, valamint az
ügyintézés során az 1,5 méteres
védőtávolságot szükséges betartani, ha a hulladékudvarban
egyszerre több ingatlanhasználó van. Ha a 1,5 méteres távolság
nem tartható, a hulladékudvar

kezelője jogosult ideiglenesen a
hulladékudvar kapuját bezárni,
az ingatlanhasználóknak sorra
kerülésükig a kapun kívül kell
várakozniuk.
Az orosházi hulladékudvar
címe: 5900 Orosháza, Belterület 2436/34 hrsz. (A Tótkomlósra és a Mezőkovácsházára
vezető utakat összekötő Gyártelep utcában, az Iványi Építőmester Kft. szomszédságában).
Nyitvatartása: hétfőtől-péntekig 7-15 óra között és minden
hónap első szombati napján
8-tól délig.

Dr. Szénási Levente 06 30/6356486, rendel: hétfőtől péntekig 8-11 óráig
Dr. Duliskovich Ilona 06
30/6184770, rendel: hétfőtől
péntekig 8-11 óráig
Dr. Révész István 06 30/5292936, rendel: hétfőtől péntekig 8-11 óráig.
Dr. Zabos Ágnes 06 20/4632135, rendel hétfőn, kedden,
csütörtökön, pénteken 8-10
óráig, kedden és szerdán
14.00-16.00, csütörtök 15.0016.00 óráig.
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.

Madárinfluenza, már a megyében is

Nyit a hulladékudvar

Fokozatosan újraindulnak
a kórház szolgáltatásai
Az Orosházi Kórházban is
újraindult május 4-étől az
eddig szüneteltetett egészségügyi szolgáltatások – egynapos ellátások, szakrendelések – egy része, amik eddig
a járvány miatt szüneteltek.
A vizsgálatokon csak telefonon előre egyeztetett időpontban lehet megjelenni, a
kórház a 06 68/411-166-os
számon érhető el.
Beutalóköteles szakrendelések esetén a háziorvos, nem
beutalóköteles szakrendelések esetén (bőrgyógyászati,
nőgyógyászati, urológiai, pszichiátriai és addiktológiai, fül-,
orr-, gégészeti, szemészeti,
általános sebészeti és baleseti
sebészeti, onkológiai) a beteg
vegye fel a kapcsolatot az adott
szakrendeléssel. Ahol lehetőség van, ott telefonos vizit
lesz (pl. gyógyszerfelírás e-receptre), így nem szükséges a
személyes orvos-beteg találkozás. Ha így nem oldható meg a
panasz kezelése, akkor a beteg
időpontot kap. Óránként maximum 4 vizsgálatot tarthat egy
szakrendelés, ezért kiemelten

fontos, hogy a beteg időben
érkezzen a vizsgálatra – ha
nem jelenik meg időben a szigorú betegfogadási rend miatt
a vizsgálatot nem végzik el, új
időpontot kell kérni. A rendelőintézet Könd utcai bejárata továbbra is zárva lesz, bejutni a
Kórház utcai főbejárat melletti
szűrőponton keresztül lehet –
lázmérést, kézfertőtlenítést,
kérdőívkitöltést követően. A
kórház területén kizárólag védőmaszkban lehet tartózkodni! A vizsgálatra egyedül kell
érkezni (kivéve kiskorú illetve
mozgásában korlátozott beteg
esetén), a váróban a 1,5 méteres távolságot be kell tartani!
A március 16-a óta szüneteltetett nem sürgős műtétek,
egynapos ellátások egy részét
is fokozatosan újraindítják. A
rehabilitációs kezelések is megkezdődhetnek, egyelőre kizárólag az akut esemény utáni kórházi kezelések indulhatnak el.
A kórház folyamatosan tájékoztat Facebook oldalán,
https://www.facebook.com/
oroshazikorhaz/ , illetve hívható a fenti telefonszámon.

Virágos város

Kátyúznak
Májusban útpadka karbantartási, javítási munkák kezdődtek
meg a városban. A padka nyesése már több utcában is megtörtént, például a József Attila, a
Batthyány és a Táncsics utcában,
a munkálatok során keletkezett
földet elhordták. Az útkarbantartás folyamatosan zajlik.
Ezen kívül a kátyúk kijelölése,
kivágása megtörtént, május 18ától a kátyúk kijavítására kerül
sor ütemezetten. A közlekedésbiztonságot szolgáló munkálatok idejére az önkormányzat
türelmet, és fokozott figyelmet
kér.

Véradás

A június 5-re tervezett
csorvási véradás nem marad el,
8 és 11.30 között a művelődési
házban várják a véradókat. A
véradók biztonsága érdekében
a bejáratnál előzetes kikérdezés és kézfertőtlenítés lesz,
valamint maszkot osztanak. A
bejutás várhatóan picit lassabban zajlik majd, de ne feledjék,
a vérre ugyanolyan nagy szükség van, mint eddig.

Járványhelyzet:

Több mint ezer tő palántát
ültettek el május első felében a
közfoglalkoztatottak, és az ültetés még folyamatban van.
Egynyári virágok (többek között muskátli, begónia, gazánia,
büdöske, fuxia) kerültek a polgármesteri hivatal előtti területre, valamint a parkban a
szobor környékére.

A következő időszakban a
park több pontjára is ültetnek
majd virágot, május vége felé
pedig a szárazságot jól tűrő
vinkákat ültetik ki a naposabb
helyekre. Megtudtuk fából
virágládák is készültek, melyekbe szintén szebbnél szebb
virágpalánták kapnak helyet,
ezzel is dísztítve a várost.

Pályázat

A Csorvásiak Baráti Társasága pályázatot ír ki Kiss-Antal
István ösztöndíj elnyerésére.
Pályázati cél: az egyesület a Csorváson élő, itt lakóhellyel rendelkező, alapfokú vagy középfokú oktatási intézménnyel tanulói jogviszonyban álló, illetve felsőfokú oktatási intézménnyel aktív hallgatói jogviszonyban álló fiatalokat kívánja tanulmányai folytatására
ösztönözni akként, hogy közülük évente egy tanulót vagy hallgatót
egyösszegű ösztöndíjjal jutalmaz. A támogatás további feltétele,
hogy a jelölt szakmai érdeklődési, kutatási területe a mezőgazdaság, a környezetvédelem, az agrárkörnyezetgazdálkodás, illetve a
hulladékgazdálkodás legyen, esetleg tanulmányait a fenti képzések
egyikén folytatja. Az 50 ezer forintos ösztöndíjat évente egy fő kaphatja meg. Május 31-éig lehet beadni a pályázatot a csgsz@csgsz.
hu e-mail címre, „Pályázat Kiss-Antal István Ösztöndíjra” tárggyal,
vagy levélben a Csorvási Gazdák Zrt., 5920 Csorvás, Rákóczi u.
34/1. szám, „Pályázat Kiss-Antal István Ösztöndíjra” megjelöléssel,
vagy személyesen a Csorvási Gazdák Zrt. titkárságára.

A Védőnői Szolgálat változatlanul a szülők rendelkezésére
áll, végzi a védőoltások és kisgyermekkori szűrővizsgálatok szervezését, tanácsadások
bonyolítását, időpontos rendszerben.
Telefonszám: 06-66/200-128
Központi Orvosi Ügyelet

Orosháza, Könd utca 59.
Telefon: 68/411-200
Rendelés hétköznapokon 16
órától másnap reggel 8 óráig;
hétvégén, illetve munkaszüneti napokon egész nap.

Hulladékszállítás

A DAREH minden ügyfélszolgálati irodájában és ügyfélkapcsolati pontján egyelőre
még szünetel az ügyfélfogadás. Ügyintézésére az elektronikusan vagy telefonon van
lehetőség. Postacím: 5600
Békéscsaba, Kinizsi u 4-6, telefon + 36-66/447-150, e-mail:
ug y felszolgalat@grnk f t .hu,
honlap: www.dareh.hu
Hulladékszállítási időpontok:
Május 22-e (péntek) zöldhulladék, 28-a (csütörtök) pedig
szelektív hulladék elszállítási
nap. Júniusban 25-én (csütörtök) viszik el a szelektív hulladékot, 26-án (péntek) a zöldhulladékot.

csorvasihirado@gmail.com

www.facebook.com/csorvasvarosonkormanyzata/
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A járvány pozitív hozadékait is látom

Dr. Lengyel Csaba Csorváson
Szeret beszélgetni, emberekkel foglalkozni, a gyógyítás
számára talán leginkább egy
jó matekpéldához hasonlít,
aminek játékos, érdekes megközelítésére éppen Csorváson
tanították meg. Úgy véli,
mindehhez a kellő mennyiségű tudás mellett elengedhetetlen az empátia, és az alkalmazkodó képesség, hogy
a páciensekkel és a gyógyítás
szűkebb és tágabb rendszerében is megtalálja a megfelelő
kulcsot a megoldásokhoz.
Dr. Lengyel Csaba május 11-én
annak kapcsán járt Csorváson,
hogy városunkban is elvégezték
az országos szűrővizsgálatot,
amely a koronavírus-fertőzés
elterjedtségét kutatja. A csorvási
gyökerű professzor a Dél-Alföld
4 megyéjében irányítja a folyamatot. Prof. Dr. Habil. Lengyel
Csaba PH.D a Szegedi Tudományegyetem I. sz. Belgyógyászati Klinikájának tanszékvezető egyetemi tanára, február óta
az egyetem Szent-Györgyi Albert
Klinikai Központjának elnöke.
Hét szakvizsgája van, számos
publikációja, a Magyar Diabetes
Társaság vezetőségi és elnökségi tagja. Szakmai tapasztalatai
alapján rálát az egészségügyi
ellátórendszer majd minden
szegmensére. Felesége és két
gyermeke is az orvosok táborát
erősíti, lánya jelenleg a vírus elleni védekezés frontvonalában:
intenzív osztályon.
Mai napig élőnek mondható a
kapcsolata Csorvással. 16 éves
koráig, 1980-ig lakott itt a családja: édesapja körzeti orvos volt,
édesanyja gyógyszerész. Szülei,
ha csak tehetik, a búcsú idején
eljönnek a Csorvásiak Baráti
Társasága találkozójára. Osztálytalálkozókon lehetőség szerint
maga is részt vesz, és baráti szálak fűzik a településhez – többek
között egykori tanáraihoz.
Általános iskolai éveire amúgy
is sok nosztalgiával gondol és
nagyon sok hálával azokra a pedagógusokra, akik, véleménye

Dr. Lengyel Csaba
szerint meghatározták a sorsát.
Az iskolai évekről szívesen mesélt, ám a Csorvási Híradó számára a koronavírus-helyzetről
kérdeztem.
- Mit kell most gondolnunk? Mi
lesz velünk?
– Ez egy új típusú koronavírus,
amit nem ismerünk. A koronavírusok náthát okoznak, cseppfertőzéssel terjednek, könnyen fertőznek. De ez a vírus, amellett,
hogy 80%-ban tünetmentes,
nagy arányban okoz egy speciális formájú tüdőgyulladást,
viszonylag súlyos szövődményekkel. Nem tudjuk, hogy úgy
viselkedik-e, mint a többi, amelyek esetében a nyár beköszöntével elmúlik a fertőzés, az ősz,
tél során újra megjelenik. De
amíg nem lesz védőoltás, ez a vírus itt marad, a fertőzés mindig
visszatérhet.
– Hogyan értékeli a kialakult
helyzetet?
– Minden tragikus következménye ellenére több pozitív
hozadékát látom. A legegyszerűbb, amit száz év alatt sem
tanultunk meg: kezet mosni
helyesen. Tágabban szemlélve megmutatta például, hogy a
társadalom nagyon gyorsan képes alkalmazkodni: meghozni
a megfelelő óvintézkedéseket
(Magyarország ebben élen jár),
átállni olyan életformára, ami a
normális életet segíti. Előtérbe
került az elektronikus ügyintézés, a távoktatás, ami évek óta

napirenden van, de most a vírus
kikényszerítette a bevezetésüket. Az, hogy webes felületeken
történnek konferenciák, egyben
az infrastrukturális hátrányok
leküzdésében is előrelépés. Megtanuljuk az egyszerűbb kapcsolattartás ezen formáit. Ilyen lesz
majd a telemedicina is, ami másfél éve élő projekt, magam is dolgozom az egyikben, a diabétesz
telemedicinális ambuláns ellátórendszerének a kidolgozásában.
– Kezdjünk hozzászokni, hogy
webkamerán keresztül panaszkodunk az orvosnak?
– Isten őrizzen attól! A
telemedicina funkciója sok körülménytől függ. Ami biztos,
hogy a diagnózis felállításában
elengedhetetlen az orvos és a
beteg személyes találkozása. De
egy „telekonzultáció”, azaz a háziorvos és a szakorvos webes
kapcsolata, közös elemzése, vizsgálata azt eredményezheti, hogy
a diabeteszes betegnek nem kell
Csorvásról Szegedre utaznia, ha
szakorvosi javaslat szükséges
a gyógyszere felírásához. Az új
helyzet új megoldásokat hoz: két
orvos közös konzultációja lesz az.

A koronavírus okozta
veszélyhelyzet miatt március 16-án bezárta kapuit az óvoda. Lassacskán
visszkerülünk a régi kerékvágásba, május elejétől az
óvodai ügyelet is rendelkezésére áll – szigorú szabályok szerint.
– Azok az egészséges, fertőző betegségben nem szenvedő
gyermekek vehetik igénybe
az ügyeletet, akiknek szülője
vagy más törvényes képviselője – munkavégzés vagy más
ok miatt – ezt igényli. Kiscsoportos formában kell megszerveznünk az ügyeletet, tehát
csoportonként legfeljebb 5
gyermek felügyelete biztosítható egyszerre – tudtuk meg
Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje
vezetőjétől, Vicziánné Vincze
Mónikától.
– Van igény az óvodai ügyeletre?
– Az intézkedések enyhítése óta fokozatosan érkeznek
be hozzánk az igények, május
második hetétől már 3 ügyeleti
csoport is működik. A befogadási kapacitása az óvodának a
6 csoportra 30 fő, a bölcsődének 10 fő. Az igények felmérése
heti szinten történik, igyekszünk eleget tenni a jövőben is
a kéréseknek, ezzel is segítve a
munkába való visszaállást.
A részünkről ez egy sokkal
átgondoltabb munkaszervezést igényel. Az életünk részét
képezi a folyamatos fertőtlenítés és több higiéniai intézkedés
betartása. Mindennapossá vált
Folytatás az első oldalról

a gyermekek lázának mérése
az épületbe lépés előtt.
– Két hónapja nincs óvoda. Hogyan tudnak kapcsolatot tartani
a gyerekekkel, a szülőkkel?
– A pedagógusaink, kisgyermeknevelőink egy szokatlan
oktatási-nevelési módszerre
tértek rá a virtuális világ segítségével. Minden nap az éves
tervben megfogalmazott heti
tervek szerint közvetítenek
fejlesztési tartalmakat a családok felé. Próbálunk most is
valami támaszt, hatékony játékos formában történő tanulást
nyújtani. A családok az első
időszakban nagyon próbáltak
aktívak, lenni és együttműködni, mostanra talán a napi
monotónia, a bizonytalanság,
a rengeteg új feladat egy kissé
visszafogottabbá tette őket.
Nem egyszerű most szülőnek
sem lenni, és mi semmiképpen
sem várjuk el, hogy helyettünk
dolgozzanak. Csak tegyék azt,
amit máskor is: szeressék, óvják gyermeküket és a körülöttük lévő nagyvilág csodáit apránként fedezzék fel együtt!
Mi csak javaslatokat teszünk,
irányt mutatunk, nincs kötelező feladat, annak viszont
nagyon örülünk, ha a zárt csoportokban
visszajelzéseket
kapnak az óvó nénik! Bízunk
benne, hogy hamarosan helyre
áll a rend és újra találkozhatunk a gyerekekkel, azt hiszem,
valamennyi kollégám nevében
mondhatom, hogy nagyon hiányoznak már nekünk – fogalmazott az intézményvezető.

Baráth Lajos: újratervezésre lesz szükség

A május 11-ei, önkéntes alapon
működő szűrésre a településen
állandó lakóhellyel rendelkező
lakosok közül 31 véletlenszerűen kiválasztott személyt hívtak
be, közülük 17-en vállalták a
vizsgálatot.
B. Imre J.

Segít a város

A koronavírus miatt március 11-én kihirdetett veszélyhelyet alapjaiban változtatta meg
a mindennapokat. Az önkormányzat elsődleges feladata lett az emberi élet és egészség
védelme, és a vírus elleni védekezés.
– A legveszélyeztetettebb korosztály az időseké, nekik igény esetén a bevásárlásban, gyógyszerkiváltásban, csekkbefizetésben segítünk. Jelenleg 20 idős csorvási él ezzel a lehetőséggel, így
elkerülhetik a másokkal való találkozást, csökken a megbetegedés lehetősége. Ezen felül 25
fő szociális ellátásban részesülő számára a hét
minden napján ebédet szállítunk ki – ismertette
Baráth Lajos polgármester. – Gördülékenyen és
problémamentesen segíthetünk és ezért köszönettel tartozom Réti Jánosnak, Samu Kálmánnak,
Araczki Tibornak, Zsiga Ivánnak, Kecskemétiné
Beátának és Baráthné László Krisztinának, valamint a hatósági iroda dolgozóinak – emelte ki a
városvezető. Több mint 5000 darab maszkot is

www.csorvas.hu

(Fotó: Dr. Szénási Levente)

Óvoda: hiányoznak a gyerekek

kiosztott a város. Maszkokat adtak az Orosházi
Kórháznak, az Egyesített Szociális Intézménynek, az Önkéntes Tűtoltó Egyesületnek, a Közösségi Missziónak, a Polgárőrségnek, a helyi körzeti megbízotti irodának, a Csillag Lakóotthonnak,
a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatnak, illetve
a teljes lakosságnak lakcímnyilvántartás alapján.
– Tehát ha valaki máshol lakik, mint ahova
be van jelentkezve, vagy nincs is bejelentkezve
Csorváson, ahhoz nem jutott el a maszk. Azt kérem mindazoktól, akiknek szükségük lenne mosható maszkokra, de nem kaptak, hogy hívjanak
bennünket (66/258-001) és pótlólag eljuttatjuk
– mondta el Baráth Lajos.
Hozzátette, a mosható, többször használatos
maszkokat, összesen 6400 darabot az önkormányzat közfoglalkoztatottai, Albertné Mihalik
Tünde, Csendes Gyöngyi, Szaszák Jánosné, Danó
Erzsébet, Sarkadi Szilvia, Kissné Kovács Kinga és
Tóth Marianna készítették, köszönet érte.

Ezt ellensúlyozandó a 10 millió forintos kamatmentes (a
fiatalok lakásvásárlásának támogatását célzó) hitelkeretet
átmenetileg lecsökkentettük
5 millió forintra, illetve kiegészítésképpen átcsoportosítottunk 5 millió forintot a tavalyi
költségvetési maradványból.
Jó, hogy takarékosan gazdálkodtunk! Jelenleg a civileknek
nyújtandó támogatások kifizetését is visszatartja a képviselő-testület – tájékoztatott a
városvezető.
– Tehát: bevételkieséssel számolhatunk, ráadásul a védekezésre (fertőtlenítőszerek, ételkiszállítások,
bevásárlások,

maszkok és a többi) továbbra is
jelentős összegeket fordítunk,
ezért újra kell majd gondolnunk
korábbi terveinket. Ezt úgy kell
megtennünk, hogy megőrizzük
a város stabilitását. Elsőbbséget élvez a védekezés költségeinek biztosítása mellett kötelező feladataink elvégzése és az
önkormányzati munkahelyek
megőrzése. Nem csak az idei,
hanem már a következő évre
tekintve is érdemes átgondolni
a lehetőségeket.
Türelmet és megértést kérek
a lakosoktól, biztos vagyok abban, hogy együtt ezen a helyzeten is túljutunk – zárta Baráth
Lajos.
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Csorvási Híradó

Amenemhat rejtélye, Dorina álma

Búcsúzunk az iskolába menő óvodásainktól

Júniusban vehetjük a kezünkbe a csorvási Buótyik Dorina könyvét – a III. Amenemhat rejtélye c. könyv az ókori Egyiptom világát idézi, kalandokban is bővelkedik. A könyv megjelentetésével – nem kevés munka árán – egy álom vált valóra.

– Fantasztikus érzés, hogy hamarosan a kezemben foghatom
a saját könyvemet. Mert ki gondolta volna, hogy valóra válik az
álmom?! – fogalmazott Dorina. A
25 éves csorvási lány a Vásárhelyi Pál Szakközépiskolában végzett, majd pénzügyet és számvitelt tanult, három éve pedig
Budapestre költözött. Dolgozott
árufeltöltőként, telefonos behajtóként, majd egy képeslapokat és
ajándéktáskákat gyártó cégnél, a
koronavírus okozta helyzetben
azonban elvesztette a munkáját.
De az önmagba vetett hitét nem
– így a hétköznapok mókuskerekében is képes volt arra, hogy
tegyen az álmaiért, dolgozzon
azért, ami már régóta az egyik
leghőbb vágya. – Tizenhárom
éves voltam, amikor felvetődött
bennem, hogy szeretnék egy
regényt írni. Egyszer egy mesét néztem a testvéremmel, és
utána döntöttem el, na én most
megyek és írok egy könyvet. Emlékszem, nagyon ambiciózus és
eltökélt voltam, mivel nem csak

a könyv megírását, de a kiadást
is elterveztem. Felkértem az akkori magyar tanárnőmet, Kovács
Irént, hogy javítsa ki a helyesírási hibáimat. Amikor elkészültem, nem foglalkoztam többet
a könyvvel. Azután 2018 januárjában egy álom hatására hozzáláttam, hogy átírjam a könyvet. Ez fél évembe telt, közben
szerkesztőt is kerestem. Nádasi
Krisz szerkesztő elvállalta a lektorálást, és rengeteg változtatást
javasolt, tanácsokkal segített.
Fejezetenként írtam át ismét az
egész könyvet, újabb fél év munkát fektetve Amenemhat kalandokban bővelkedő történetébe.
Hálás vagyok a szerkesztőmnek,
mivel az ő segítsége által fejlődött az íráskészségem – sorolja
Dorina a könyvkiadáshoz vezető útját. S hogy miért éppen
Egyiptom a történet helyszíne?
– Apukám egy barátjától kaptam
ókori Egyiptomról szóló könyveket. Megragadott ez a világ,
innen az indíttatás. Később rengeteg kutatómunkát végeztem,

sőt jelenleg egy egyiptológiai
szabadegyetemre is járok – meséli Dorina. Mikor a szöveg elkészült, találni kellett egy kiadót.
Ez nem volt egyszerű feladat, de
a sikertelen próbálkozások sora
sem vette el Dorina kedvét és
végül a NewLine kiadó rábólintott a kéziratra: első körben 146
példányban jelenik meg a könyv,
méghozzá június 4-én, később
lesz utánnyomás. Terveztek
könyvbemutatót, és az Ünnepi
Könyvhéten is szerepelhetett
volna Dorina írása, de a koronavírus felülírta a terveket. Ez
azonban nem csorbítja Dorina
örömét! Aki szereti Indiana Jones kalandjait, annak mindenképpen ajánljuk III. Amenemhat
rejtélyét, ami megvásárolható
lesz az Álomgyár könyvesboltokban, a Book24, Líra, NewLine
oldalain. És hogy lesz-e folytatás? Dorina tavaly októberben
két hetet töltött Egyiptomban,
hogy ötleteket gyűjtsön a következő könyvéhez. Amit már el is
kezdett írni…

„Kicsik voltunk, nagyok leszünk,
Hívogat az iskola,
De téged, szép óvodánk,
Nem felejtünk el soha.”
/Csanádi Imre/
A koronavírus járvány miatt
idén elmarad az óvodai búcsúztató ünnepségünk is. Terveinkbe beleszólt egy tőlünk
teljesen kívülálló ok, amire
100 éve már nem volt példa.
Bízunk benne, hogy a későbbiekben nem csak ez marad meg
sok család emlékében, hanem
az együtt töltött esztendők és
közös élmények. Ölelgettük, vigasztalgattuk a sírókat, biztattuk
a félénkeket, óvtuk azokat, akik
túlontúl bátornak mutatkoztak,
igyekeztünk nyitottá tenni őket a
környező világ rezdüléseinek befogadására és közben arra gondoltunk, milyen nagy büszkeség
és boldogság számunkra, hogy
ezek a családok a legféltettebb
kincseiket, gyermekeiket ránk
bízták. Most az iskolára megéretten az életükben egy jelentős állomás következik, amihez
örömmel járultunk hozzá mi is.
A szülők, keresztszülők a nagymamák, a nagypapák együttműködése nélkül a mi munkánk
sem lenne eredményes és teljes.
Partnerek voltak a csoportok
életének mindennapjaiban.
Köszönjük szépen a bizalmat és együttműködést! A
gyermekeknek boldog gyermekkort és sikeresen megélt
iskolás éveket kívánunk!
Szeretettel búcsúzunk
ballagóinktól:
Bocskai utcai óvodából
Méhecske csoport:
Bakos Izabella
Faragó Tamás
Farkas Viktória
Gergely Linett
Hudák Éva Kata
Kecskés Adrián
Kósa Melinda
Liszkai Szilvia Roxána
Pacsika Krisztán
Óvodapedagógusok:
Gyebnár Brigitta,
Kondacsné Evanics Aranka
Pedagógiai asszisztens:
Zsiga Tímea
Dajka: Vicziánné Balog Ágnes

Csiagabiga csoport:
Ancsin Áron
Csiák Tamás
Hajdu Bence
Kocsis Márton
Kómár Zoé
Majoros Máté
Szabó Larissza
Szalkai Dorka
Szénási Borka Kata
Sajti Márton
Zsemján Larissza Léna
Zsibrita Boglárka
Óvodapedagógusok.
Barakonyi Ildikó,
Béresné Sarkadi Ildikó
Dajka: Béresné Rédai Krisztina

Az István király utcai óvodából
Nyuszi csoport:
Bacsa Bertalan
Gubény Orsolya
Ficzere Tímea
Gyímesi Richárd János
Katona Csongor
Könyves Csenge Gerda
Krajcsovics Benett
Leszkó György
Mátó Jázmin
Roszik Jázmin
Szabó Ervin
Szabó-Nagy Szebasztián István
Szilasi Zsófia
Szűcs Annabella Mária
Torma Lajos Mihály
Óvodapedagógusok:
Neller Erika
Vereskáné Salla Valéria
Dajka: Szalai Tiborné
Cicamica csoport:
Győző Hanna
Keliger Dóra
Tóth Anna
Óvodapedagógusok:
Fabisz Julianna
Molnár Brigitta
Dajkák: Bakos Lászlóné,
Benéné Tari Csilla

Micimackó csoport:
Csuri Antal
Durkó Máté
Gergely Luca
Fruzsa Janka
Ivanics Nagy Álmos István
Kaszai Domonkos
Kaszai Apor
Nagy Brigitta
Óvodapedagógus:
Kocsisné Popol Ágnes
Pedagógiai asszisztens:
Klapácsné Dikasz Szilvia
Dajka: Halász Judit

Vicziánné Vincze Mónika
intézményvezető

Anyakönyvi hírek:

Megérkeztek:
Popol Róbert és Vancza Dóra gyermekei: Sára és Nándor
Danó Ferenc és Szabó Szilvia leánya: Emma
Földesi Zoltán és Fabisz Diána leánya: Gréta
Babinyecz Viktor és Baráth Zsanett fia: Barnabás
Vitális Tamás és Dani Barbara fia: Áron
Gyulai Nándor és Forgó Angéla leánya: Angéla
Házasságot kötött: Varga Péter és Neller Evelin

Fotó: RoyBuri
Néhány hete ismét megérkeztek a település gólyái hosszú vándorútjukat követően a Kossuth utcai fészküket rendbe tették és már fiókáik nevelésével foglalatoskodnak.

Elhaláloztak:
Babinyecz István (89 év)
Tordai Attila (70 év)
Koter Istvánné (68 év)
Faragó Ferencné (92 év)
Andrékó Gábor (50 év)
Sarkadi András (82 év)
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