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Csorvási Híradó

Folytatás a 3. oldalon

A Kossuth Rádió Országjáró 
műsora látogatott el Csorvás-
ra november 7-én, szombaton. 
A műsor keretében a rádió 
munkatársai egy-egy vidék jel-
legzetességeit, értékeit, érde-
kességeit mutatják be. A mos-
tani műsor keretében Csorvás 
mellett Békéscsaba és Kondo-
ros mutatkozhatott be. Város-
unk képviseletében Dohányos 
András, Csorvás díszpolgára, 
a helytörténeti gyűjtemény 
gondozója mesélt a település 
történetéről. Hudák Mariann 
Mesterremek Díjas Viseletkészí-
tő a Hudák Szövőműhelyről és 
az ott készült egyedi darabok-
ról beszélt.

A fennálló vírushelyzet mi-
att kevesebb meghívott je-
lenlétével, de nagy örömmel 
adták át november 7-én azt 
a teniszpályát, melyet a Vi-
dékfejlesztési Programban 
elnyert pályázati forrásból va-
lósított meg a város. A Rudolf-
majori kastély szomszédságá-
ban kialakított szabvány pálya 
ingyenesen áll a teniszezni 
vágyó csorvásiak rendelkezé-
sére, és a tervek szerint verse-
nyek helyszíne is lesz. 

Baráth Lajos polgármester az 
átadó ünnepségen mindazok-
nak köszönetet mondott, akik 
részt vettek a pályázatban, és 
a kivitelezésben. – Köszönöm 
Zsurzsucz Edinának, a Körösök 
Völgye Vidékfejlesztési Egyesü-
let munkaszervezet vezetőjének 
a pályázatban nyújtott segítsé-
gét. Köszönettel tartozom a fő-
vállalkozó Remete 2020 Kft. ve-
zetőjének, Bogdán Attilának és 
műszaki vezetőjének, Kerekes 
Lászlónak. A Csorvási Gazdák 
részéről Sluch Mihálynak, és az 
alvállalkozó Kovács Jánosnak, 
Krausz József műszaki ellenőr-
nek, a villanyvilágításért felelős 
Gergely Jánosnak, valamint az 
automata öntözőberendezést 
kivitelező Andrej Andrásnak. 
Örülök, hogy egy új mozgás-
formát kínálhatunk a lakosság-
nak. A terveink szerint a város 
honlapjára egy applikáció kerül 
majd, ami jelzi, mikor szabad a 
pálya, illetve minden egyéb in-
formációról tájékoztatást adunk. 
Biztatok mindenkit, hogy éljen a 
lehetőséggel és használja a pá-

lyát, ezt a csorvásiak ingyenesen 
tehetik meg – összegezte a vá-
rosvezető.

Csorvás Város Önkormány-
zata 8 millió 670 ezer forintot 
nyert pályázaton a teniszpálya 
építésére, melyhez valamivel ke-
vesebb mint 2,9 millió forint ön-
erőt társított az önkormányzat – 
ismertette a számokat Kelemen 
Mihály, a „Csorvási Gazdák” Me-
zőgazdasági és Értékesítő Zrt. 
igazgatóságának elnöke. Ebből 
a forrásból öntözhető, szabvány 
szerinti, azaz 11m x 23,80 m 
méretű, 200 lux erősségű vilá-
gítással bíró pálya épült meg. A 
pályához csatlakozik a kifutó-
rész, melynek mérete oldalsó 
irányba 2 x 3,65 m, hosszanti ol-
dalon pedig 2 x 6,40 m. Kelemen 

Mihály kiemelte, vannak még 
elképzelések: – Adott a terület a 
további bővítéshez, az elképze-
lések valóra váltásához keressük 
a pályázati forrásokat.  A kastély 
biztosítja az infrastrukturális 
feltételeket, de emellett van itt 
egy félig kész épület is, ami kö-
zösségi térré alakulhatna, hogy 
a teniszezésben elfáradt sporto-
lók pihenhessenek és újabb öt-
leteket, turisztikai attrakciókat 
fogalmazzanak meg számunkra. 

Herczeg Tamás országgyű-
lési képviselő köszöntő beszé-
dében kiemelte, a tenisz rend-
kívül egészséges és közösségi 
sport, az pedig nem igaz, hogy 
az elit sportja. – Pusztaföldvá-
ri származású vagyok, úgy tíz 
éves lehettem, amikor a nyári 
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Fotó: B-j: Baráth Lajos, Herczeg Tamás és Kelemen Mihály avatja fel a pályát 

Fotó: Szente Károly

szünetekben fel lett festve egy 
teniszpályaszerűség a tornate-
rem mellé és minket, falusi gye-
rekeket teniszezni tanított egy 
orosházi tanár. A tenisz alkal-
mas arra, hogy a labdarúgás és a 
kézilabda mellett új sportágként 
jelen legyen a csorvásiak életé-
ben. Jó egészséget kívánok min-
denkinek arra, hogy eljöjjön ide 
akár kerékpárral, akár autóval, 
és használja ezt a pályát – emelte 
ki a képviselő.

Az elképzelések szerint a pá-
lya éppen úgy helyszíne lehet 
a csorvási diákok testnevelés 
óráinak, mint a korcsoportos 
edzéseknek, regionális verse-
nyeknek, továbbá különböző kö-
zösségépítő programoknak. 
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A rádióban Majd a Körös-Maros Nemze-
ti Park munkatársa, Lengyel 
György, a hazánkban csak Csor-
vás határában található héri-
cset mutatta be a hallgatóknak. 
Szót kapott Kasuba István, aki 
helytörténeti érdekességek-
ről, településképről beszélt a 
műsorban, Buótyik Dorina a 
közelmúltban megjelent köny-
véről mesélt, Murvai József pe-
dagógus pedig az Edison Klub 
tevékenységét mutatta be.

Kelemen Mihály többek kö-
zött a Csorvási Baráti Társaság 
tevékenységéről számolt be. 
Séllei Evelin különleges szőttes 
szőnyegeit mutatta be. Végül, 
de nem utolsósorban Baráth 
Lajos polgármester a város 
közelmúltban megvalósult fej-

Murvai József és Szluka András az Edison Klubról beszél  a Kossuth Rádióban 

Fotó: Fejes Zoltán

lesztéseit sorolta. A műsor el-
érhető a Médiaklikk honlapján 
(mediaklikk.hu), a csorvási 
megszólalókat visszahallgat-

hatják a városi Face-book ol-
dalon is. A vágott adás meg-
hallgatható a https://youtu.
be/8Ni4hOSoNHE linken.

Egyre emelkedik a COVID 
betegek száma – a súlyosbodó 
járványügyi helyzet miatt ve-
szélyhelyzetet hirdetett Ma-
gyarország, november 5-étől 
rendkívüli jogrend lépett 
életbe. A maszkviselés köte-
lező zárt terekben, ajánlott 
szabadtéren. A kézfertőtle-
nítés, távolságtartás szintén 
szükséges a járvány terjedé-
sének lassításához. A vírus 
Csorváson is jelen van: egyre 
több a fertőzöttek száma, és 
haláleset is köthető már a ví-
rushoz. Éppen ezért a város-
vezető fokozott óvatosságra, 
a szabályok felelősségteljes 
és következetes betartására 
kér mindenkit!

– Folyamatosan tájékozódunk 
arról, hogy mennyi csorvási fer-
tőződött meg koronavírussal, 
mennyien vannak házi karan-
ténban, a betegeknek mielőbbi 
jobbulást kívánok. Megrendül-
ten értesültem arról, hogy két 
csorvási lakos a közelmúltban 
elhunyt a koronavírus fertőzés 
következtében fellépő szövőd-
mények miatt. Az érintett csa-
ládok és a közösség vesztesége 
pótolhatatlan. A fájdalomban és 
a gyászban együttérzésünkkel 
osztozunk. Tisztelettel, de nyo-
matékosan kérek mindenkit, 
hogy szabályszerűen tartson 
be minden járványügyi intéz-
kedést, fokozottan ügyeljen a 
maga és mások egészségére! Ez 
most mindannyiunk érdeke – 
emelte ki Baráth Lajos.

November 5-ével rendkívüli 
jogrend lépett életbe, ami azt 
jelenti, hogy a polgármester kü-
lönleges felhatalmazással, tehát 
közgyűlési jogköröket gyako-
rolva vezeti a várost. – A rend-
kívüli hatáskör egyben rendkí-
vüli felelősséget is jelent. Ugyan 
testületi üléseket mostantól 
nem tartunk, de a képviselők-
kel folyamatosan egyeztetek 
ügyek mentén, meghallgatom 
álláspontjaikat, és felkészült 
kollégáimra is maximálisan tá-
maszkodhatok – emelte ki a vá-
rosvezető.
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Állatkínzás bűntette és két 
rendbeli állatkínzás vétsége 
miatt emelt vádat a Békéscsa-
bai Járási Ügyészség egy 40 
éves csorvási férfi ellen, aki egy 
tanyán három keverék kutyát 
tartott, kettőt szabadon, míg a 
harmadikat láncra kötve. 

A férfi tavaly nyáron elköltö-
zött a tanyáról, azonban az ál-
latokat nem vitte magával, azok 
ellátásáról nem gondoskodott. A 
láncon tartott eb lesoványodott, 
kiszáradt, vérszegény és bol-
hákkal fertőzött lett, ezek pedig 
hosszan tartó, különös szenve-
dést okoztak a számára. Végül 
az egyik állatőrség bejelentése 
alapján a rendőrök kimentek a 
helyszínre, és elszállították az ál-
latokat, de a láncon tartott kutya 
nem sokra rá elpusztult.A járási 
ügyészség vádiratában arra tett 
indítványt, hogy a bíróság felfüg-
gesztett börtönbüntetést szab-
jon ki a férfi ellen, valamint írja 
elő a számára, hogy vegye fel a 
kapcsolatot az állami foglalkoz-
tatási szervvel vagy jelentkez-
zen közfoglalkoztatásra a helyi 
önkormányzatnál, illetőleg azt is 
javasolták, hogy a bűnügyi költ-
séget is neki kell viselnie.

Ne menjen el mellette!
Az állatok védelméről szóló 

törvény kimondja „az állatok 
érezni, szenvedni és örülni képes 
élőlények, tiszteletben tartásuk, 
jó közérzetük biztosítása min-
den ember erkölcsi kötelessé-
ge”. Ha állatkínzás szemtanúja, 
érdemes azonnal jelezni a ha-
tóságoknak. Feljelentést tehet a 
rendőrségen, a csorvási körzeti 
megbízotti iroda telefonszáma: 
06-30-633-7223; jelezheti a te-
lepülés jegyzője felé, a polgár-
mesteri hivatal telefonszáma: 
66/258-001, 66/258-022. Állat-
védelmi bejelentés a Kormány-
ablakokon keresztül is tehető, 
illetve segítségért fordulhat vala-
melyik állatvédő szervezethez is:

Viharsarki Állatvédő
Alapítvány:

viharsarkiallatvedok@gmail.com

Szikhát kutyamenhely: 
oroshaziallatvedok@freemail.hu

Csabai állatvédők: 
csabaiallatvedok.hu@gmail.com

A korona vírus fertőzés ki-
alakulásának megelőzése 
érdekében továbbra is láto-
gatási és intézmény elhagyási 
tilalom van érvényben Csor-
vás Város Önkormányzatának 
Egyesített Szociális Intézmé-
nyében.

A végstádiumban lévő ellá-
tottaktól való elbúcsúzás en-
gedélyezett. Csomag átadására 
kizárólag a Kisfaludy utca felőli 
bejáratnál van lehetőség hétfőn 
és szerdán 14 órától 16 óráig, 
valamint pénteken 8 órától 10-
ig. Ha csomagot szeretne bead-
ni, használja a Kisfaludy utca 
felőli csengőt, ha csengetésre 

Orvosaink elérhetősége:

Dr. Szénási Levente
       06 30/635-6486

Dr. Duliskovich Ilona
       06 30/6184770

Dr. Révész István
       06 30/529-2936, 

Dr. Zabos Ágnes
       06 20/463-2135

Dr. Hajdu Ilona
    Bajcsy utcai fogászati rende-

lő, Bajcsy u. 40.
   Telefon: 06 66/258-050

Dr. Bárány Magdaléna
   Egészségházban működő fo-

gászati rendelő, Kinizsi u. 2.
    Telefon: 06 30/608-4118

nem megy ki senki, akkor hív-
ja az alábbi telefonszámokat: 
06/70/476-8655; 06/70/903-
9613. A csomagokat fertőtlení-
tés után adják át a címzettnek. 

Minden más esetben a követ-
kező telefonszámokon érhető el 
az intézmény: 06 66/259-224; 
06 70/903-9613, továbbá: eszi.
csorvas@gmail.com 

A bent lakókkal lehetőség 
van az online kapcsolattartás-
ra, előre egyeztetett időpont-
ban. Időpontot lehet egyez-
tetni telefonon és a facebook 
( h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k .
com/csorvasidosekotthona/) 
messengeren üzenetet hagyva.

TOVÁBBRA IS LÁTOGATÁSI TILALOM

Egyre népszerűbb az ESZI nappali ellátása, ajánlják
mindenki figyelmébe a lehetőséget!

Aki magányos és szeretne időnként társaságban lenni, szívesen 
várják a klubba. Lehetőség van autóval beszállítani és hazavinni 
az érdeklődőt. A tagok sokat kreatívkodnak, sütnek, főznek, ját-
szanak. Télen nagyon depresszióssá válhat, aki egyedül él, erre 
lehet jó megoldás a nappali ellátás. Nem mellékes, hogy spórol-
hat a fűtés-számlán, aki a klubban tölti a fél napját. Érdeklődni a 
06/66/259-224-es telefonszámon lehet, 5-ös mellék.

Központi Orvosi Ügyelet: 
Orosháza, Könd utca 59.
Telefon: 68/411-200

Rendelés hétköznapokon 16 
órától másnap reggel 8 óráig; 
hétvégén, illetve munkaszüne-
ti napokon egész nap.

Mentők: A mentők hívószá-
ma 112 – bármikor, bárhonnan 
díjmentesen hívható, kizárólag 
indkolt esetben! Híváskor meg 
kell adni a hívó fél nevét, elér-
hetőségét, a pontos címet (ha 
a cím nem egyértelmű, akkor 
magyarázzuk el, hogyan lehet 
odajutni), röviden és pontosan 
el kell mondani, hogy miért 
kérünk segítséget, minden lé-
nyegi információt adjunk meg 
a mentésirányítónak.

ORVOSHOZORVOSHOZ
A rendelőkbe továbbra is telefonos egyeztetést követően, 

előre egyeztetett időpontban lehet érkezni. A betegek egy-
más között legalább 1,5 méter távolságot kötelesek tartani, 
kötelező a szájat, orrot eltakaró maszk viselése, a kéz fer-
tőtlenítése. 

Decemberben az ünnepek miatt két változás alkalommal 
péntek helyett csütörtökön viszik el a kommunális hulladékot. 
December 4-én, pénteken, 11-én, pénteken, és 18-án pénteken 
a megszokott rend szerint üríti a szolgáltató a barna kukákat. 
A hónap hátralévő részében december 24-én, csütörtökön vala-
mint 31-én, csütörtökön lesz kukaürítés.

A szelektív (sárga) kukát december 23-án, szerdán viszik el. 
A zöldhulladék (zöld kuka) elszállítása december 29-e, kedd.

Ügyfélfogadási időpontok Csorváson (polgármesteri hivatal 
épületében): december 2-a, 18-a – szerdai napok, 9.30-tól 11.45-
ig. Lehetőség szerint a személyes ügyintézés helyett telefonon vagy 
e-mailben forduljanak a szolgáltatóhoz. 

Ügyfélszolgálati időn kívül az alábbiak a DAREH elérhetőségei: 
5600 Békéscsaba, Kinizsi u 4-6, telefon + 36-66/447-150, e-mail: 
ugyfelszolgalat@grnkft.hu, honlap: 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 adó-
dó pihenőnapokon zárva tart. Címe: Orosháza, Belterület 2436/34 
hrsz. (A Tótkomlósra és a Mezőkovácsházára vezető utakat össze-
kötő Gyártelep utcában, az Iványi Építőmester Kft. szomszédságá-
ban) Telefonszám: 06 30/162-6624

A hulladékgyűjtő udvart ingyenesen veheti igénybe természetes 
személy, lakcímigazoló kártya és személyi igazolvány bemutatása 
szükséges. Díjhátralék nem állhat fenn, ezt igazolni kell, a számlán 
szereplő felhasználási hely és az igénybevevő lakcímkártyáján sze-
replő címnek egyeznie kell.

A hulladékgyűjtő-udvarba csak az olyan elkülönítetten gyűjtött 
hulladék szállítható be, amely a háztartásokban életvitelszerűen 
keletkezik és megfelel az alább felsorolt követelményeknek.

Megváltozott a polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendje – nov-
ember 9-étől visszavonásig a hivatal épületébe az ügyfelek csak 
rendkívül indkolot esetben léphetnek be, akkor is csak előre egyez-
tetett időpont alapján.

– Kizárólag az előzetes időpontfoglalás szigorú betartásával tud-
juk megakadályozni az ügyfelek együttes jelenlétét az irodákban 
és folyosókon. Kérem Önöket, hogy minden esetben telefonon vagy 
emailben előre egyeztessenek időpontot az ügyintézővel, ha olyan 
halaszthatatlan ügyet kell intézniük, amelyet elektronikusan vagy 
telefonon nem tudnak megoldani. A papír alapú beadványokat a hi-
vatal lépcsőjénél elhelyezett gyűjtőládába kérjük tenni – fogalmazott 
Baráth Lajos polgármester.

A hivatal elérhetőségei:
telefon: 06/66/258-001, e-mail: pmh@csorvas.hu

SEGÍT AZ ÖNKORMÁNYZAT
Csorvás Város Önkormányzata a járvány második hullá-

ma idején is biztosítja a 65 év felettiek részére az élelmiszer 
bevásárlás, gyógyszer-beszerzés és postai csekkbefizetés 
lehetőségét. A segítségnyújtás tudnivalóiról részletes írás-
beli tájékoztatót kapnak az érintett háztartások a Csorvási 
Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársain keresztül.

Személyesen csak akkor keresi a város a lakosokat, ha 
igénylik ezen szolgáltatások igénybevételét. – A Kormány 
a tavaszi időszakkal ellentétben most nem rendelte az idő-
sebb korosztály otthonmaradását, így ez nem kötelezően 
ellátandó feladatunk. Azonban ezzel a lépéssel csökkent-
hetjük az esélyét a veszélyeztetett korosztályhoz tartozó la-
kosok koronavírussal való megfertőződésének – mondta el 
Baráth Lajos polgámester.

Több környező településen, 
így Csorváson is megjelentek 
a csalók, alkalmi tolvajok, akik 
valósnak tűnő árubemutatók-
kal, vagy akár kedvezményes-
nek tűnő koronavírus tesztek-
kel célozzák meg –  főként – az 
idősebb korosztályt. A rendőr-
ség szakemberei összefoglal-
ták, mire érdemes figyelni:

1. A járványhelyzetre tekintet-
tel sem küldenek egészségügyi 
szolgáltatók vagy hivatalok ma-
gánházakhoz tesztelést végző 
alkalmazottakat, amelyért hely-
ben készpénzzel kellene fizetni.

2. Soha ne hagyja nyitva a ház 
kapuját, bejárati ajtaját, még ak-
kor sem, ha az udvarban vagy a 
kertben tartózkodik.

3. Amennyiben ismeretlen 
személyek szolgáltató, vagy va-
lamely hivatal munkatársaként 
bemutatkozva szeretnének 
bejutni Önhöz, kérje el tőlük a 
fényképes igazolványukat. Az 
adatokat olvassa el, szükség ese-
tén ellenőrizze azok valódiságát, 
mert előfordulhat, hogy a csalók 
ezzel a módszerrel akarnak be-
jutni az ingatlanába.

4. Bármennyire erőszakosan 
vagy megnyerően próbálnak 
bekerülni az ingatlanba, ragasz-
kodjon hozzá, hogy maradjanak 
a kapun kívül.

5. Amennyiben elengedhetet-
len, hogy idegeneket engedjen 
be a lakásába, házába, ne legyen 
egyedül, hívjon át szomszédot, 

ismerőst, közeli hozzátartozót, 
vagy kérjen másik időpontot a 
házaló kereskedőtől, szolgálta-
tótól. Ne hagyja egyedül, vagy 
felügyelet nélkül otthonában az 
ismeretleneket még rövid idő-
re sem. Egyedül ne tárgyaljon 
pénzügyekről és ne vegye elő 
megtakarított pénzét idegenek 
jelenlétében, mert kifigyelhetik, 
hogy hol tartja, és valamilyen 
trükkel eltulajdoníthatják

6. Sem a szolgáltatók, sem 
a hivatalok munkatársai nem 
kézbesítenek túlfizetésből adó-
dó készpénzt, ilyen esetekben a 
többletet a következő esedékes 
számlán jóváírják, vagy postai 
úton kifizetik, de házhoz nem 
hozza ki a szolgáltató.  

7. A hivatalok alkalmazottjai 
sosem kérnek, és nem vesznek 
át készpénzt, vagy értéktárgyat 
az ügyfelektől megőrzésre. Meg-
őrző, értékmentő szolgáltatást 
nem végeznek.

8. Amennyiben a házalók va-
lamilyen szolgáltatást (pl.felújí-
tást, javítást) kínálnak Önnek, 
és szándékában áll azt igénybe 
venni, a szolgáltatás megrende-
lésekor ne adjon előleget. A szol-
gáltatás díját annak elvégzése 
után fizesse meg.

Ha mégis megkárosítják, 
haladéktalanul tegyenek be-
jelentést a rendőrségen sze-
mélyesen, vagy a 112-es in-
gyenes segélyhívó számon!

NE HIGGYENEK A CSALÓKNAK!

Házasulandóknak
A veszélyhelyzet idején al-

kalmazandó védelmi intézke-
dések második üteméről szóló 
kormányrendelet értelmében 
a csorvási városháza házas-
ságkötő termében történő 
házasságkötésnél kizárólag 
a szertartás vezetője, illetve 
az anyakönyvvezető, a háza-
sulók, a tanúk, a házasulók 
szülei, nagyszülei, testvérei és 
gyermekei lehetnek jelen. 

A maszk viselése, továb-
bá a hivatalban is rendel-
kezésre álló kézfertőtlenítő 
használata minden házas-
ságkötési eseményen részt-
vevőnek kötelező.

CSAK INDOKOLT ESETBENCSAK INDOKOLT ESETBEN

Magukra hagyta
a kutyáit
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Egy legyengült hattyút talált 
Kétsoprony külterületén, 
egy szántóföldön a csorvási 
Varga Balázs r. zászlós, a 
Békéscsabai Rendőrkapi-
tányság kétsopronyi körzeti 
megbízottja.

A madár nem tudott felszáll-
ni, ezért a rendőrtiszt magához 
vette a madarat, majd segítsé-
get hívott. A fiatal állatot egy 
közeli madármentő fogadta be. 
Sérülése nincs, csak lemaradha-

tott a társaitól, leszállt és nem 
talált elegendő táplálékot, ezért 
gyengült le. A védett bütykös 
hattyú gondos ellátás mellett 
tavaszra felerősödik és vízre 
tudják bocsátani.

Balázs úgy fogalmazott: egy 
kis odafigyeléssel életeket lehet 
menteni, ez éppen úgy igaz a 
hattyúra, mint a jelenlegi vírus-
helyzetre, hiszen a maszkvise-
lésen most nagyon sok múlik.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc évforudulójára emlékeztek Csorváson október 23-án 
a katolikus Ó-temetőben. Október 23-a a szabadságot jelenti minden magyar számára. Ez a közös 
örökségünk, amit generációkon keresztül őrzünk és adunk át az utánunk következőknek – fogal-
mazott ünnepi beszédében Baráth Lajos. A városvezető az országos és helyi eseményeket idézte, 
és kiemelte, az évfordulón tiszteletet adunk a hősöknek, ugyanakkor megerősítjük önmagunkban 
október 23-a üzenetét, jelentőségét. A megemlékezésen közreműködtek a Jókai Színház színművé-
szei, majd a jelenlévők elhelyezték koszorúikat.                                                                               Fotó: Klapács Pál

Következetesen és fegyelmezettenKövetkezetesen és fegyelmezetten

COVID: Az előírások betartása most a legfőbbCOVID: Az előírások betartása most a legfőbb

EMLÉKEZTEKEMLÉKEZTEK

Hattyút mentett

Fotó: police.huFotó: police.hu

GYERMEKRAJZ-
PÁLYÁZAT

Általános iskolás gyere-
keknek hirdetett országos 
gyermekrajzpályázatot a 
Magyar Közút Nonprofit Zrt., 
a nyertes alkotások többek 
között útellenőri autók olda-
lán lesznek láthatók egy évig

Öt kategóriában, elektronikus 
formában várják a rajzokat az 
úthoz, a munkagépekhez, a köz-
lekedéshez, az úton dolgozók-
hoz kapcsolódó tartalommal. 
Kategóriánként egy győztest 
hirdetnek, a legjobbnak válasz-
tott pályaművekből a Magyar 
Közút Facebook-oldalán közön-
ségszavazást szerveznek és a 
győztes különdíjat kap.

A kategória- és a közönség-
szavazás győztese osztálykirán-
dulást nyer a kiskőrösi Úttörté-
neti Múzeumba, ahol az osztály 
bepillantást nyerhet az útépítés 
fortélyaiba, úthengert vezethet, 
belekóstolhat a közlekedési 
hírszerkesztésbe, megismer-
kedhet az útépítés történetével, 
eszközeivel. A győztes pályamű-
veket jutalmazzák és egy éven 
keresztül láthatóak lesznek a 
társaság útellenőri autóin, a 
társaság a gyerekeket felkészítő 
pedagógusokat is elismeri. 

A nevezés részletei megtalál-
hatók a Magyar Közút honlap-
ján, a rajzokat 2021. január 15-
ig lehet beadni.

Folytatás az első oldalról:

– November 9-étől a Csor-
vási Polgármesteri Hivatalba 
ügyfelek csak rendkívül indo-
kolt esetben mehetnek be, és 
akkor is csak előre egyeztetett 
időpont alapján. Arra kérem 
a lakosságot, hogy személyes 
ügyintézés helyett most lehe-
tőség szerint a telefont, e-mailt 
részesítse előnybe. A középfo-
kú iskolában tanuló csorvási 
diákok esetében a digitális ok-
tatás életbe lépett. Bízom ben-
ne, boldogulnak az online térbe 
szorult tanulással, kitartást kí-
vánok a fiataloknak  – fogalma-
zott a városvezető. 

– Adventre, karácsonyra ké-
szültünk, de a november 10-én 
meghozott újabb védemi intéz-
kedések értelmében december 
12-éig általános rendezvény-
tilalom van, így terveink egy 
részéről le kellett mondanunk. 
Arról azonban nem mondunk 
le, hogy ünnepi fényekkel dí-
szítsük a fő teret. Remélem, 
advent harmadik vasárnapján 
találkozhatunk a katolikus 
templomban a „Kecskeméti Ba-
rátok” koncertjén, majd pedig 
a parkban. December 20-án 15 
órakor pedig Vásáry André ad-
venti koncertje lesz a színház-
teremben – kizárólag akkor, 
ha a járványügyi előírások ezt 
lehetővé teszik.

Folyamatosan figyelemmel 
kísérjük a kormány rendelke-

zéseit, a járványügyi helyzet 
alakulását és ezeknek meg-
felelően határozunk adventi 
programjainkról is – mondta el 
Baráth Lajos.

Az újonnan bevezetett védel-
mi intézkedések előírják a 20 
órától hajnal 5-ig tartó kijárási 
tilalmat (kivéve munkahelyre/
ről történő közlekedés, életve-
szélyes, súlyos kárral fenyegető 
helyzet). Az egyéni szabadtéri 
sportok gyakorlása engedélye-
zett, a csapatsport tilos. 

Minden gyülekezés tilos. 

Az üzletek, lottózók és a nem-
zeti dohányboltok – a gyógy-
szertárak és a benzinkutak 
kivételével – este 7 óráig ma-
radhatnak nyitva, és utána a 
kijárási tilalom lejártával, te-
hát leghamarabb reggel 5 óra-
kor nyithatnak ki. A könyvtár 
december 11-éig biztosan zár-
va, a bölcsőde, az óvoda és az 
általános iskola a megszokott 
rend szerint működik. Magán 
és családi rendezvények (pél-
dául születésnap) 10 főig meg-
tarthatóak. Temetés legfeljebb 
50 fővel tartható meg. Eskü-
vőkre szűk körben kerülhet 
sor, lakodalom nélkül. 

Az önkormányzat Facebook 
oldalán folyamatosan tájékoz-
tatja a lakosságot a napról nap-
ra változó helyzetről. 

-c

Tisztelettel köszöntöm a Szociális Munka
Napja alkalmából a szociális területen dolgozókat.

Köszönöm, hogy ezek a remek szakemberek minden nap 
odaadó elhivatottsággal gondoskodnak a segítségre szoru-
lókon, odafigyelnek problémáikra és igyekeznek megoldani 
azokat. Embert próbáló hivatás, mind fizikailag, mind lelki-
leg – mégis szívvel-lélekkel végzik munkájukat. Mindig szá-
míthatunk Rájuk.

Köszönöm az Egyesített Szociális Intézmény, a Bölcsőde, a 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, a Védőnői Szolgálat, 
valamint a Közösségi Misszió minden jelenlegi és volt dol-
gozójának, továbbá köszönöm a csorvási nevelőszülőknek az 
eddigi és ezután végzett munkáját! 

Kitartást, jó egészséget, hivatásukhoz sok erőt kívánok 
Önöknek Csorvás Város Képviselő-testülete nevében is.

Baráth Lajos polgármester

Ez itt az Ön
hirdetésének helye!
Méretekről és árakról a 

csorvasihirado@gmail.com 
címen érdeklődhet.

Lakossági apróhirdetések 
ingyenesen feladhatók.

Szüneteltetjük a fekvőbeteg 
ellátásban az elektív, azaz a ter-
vezett ellátásokat, műtéteket 
(sebészet, szülészet-nőgyógy-
ászat, urológia, szemészet, fül-
orr-gégészet, stb). Kórházunk a 
fekvőbeteg osztályokon kizáró-
lag sürgősségi betegeket lát el 
és nem halasztható ellátásokat 
végez.

Az Egynapos Szemészet mel-
lett szünetel a Nappali Kórházi 
ellátás is, így a Mozgásszervi 
Rehabilitációs Osztály nappali 
részlegére nem lehet bejönni 
felvenni a kezeléseket. Ideigle-
nesen bezárt a gyopárosfürdői 
Fiziko- és Mozgásterápiás Köz-
pont is, az elmaradt kezeléseket 
az újraindítás után lehet majd 
felvenni.

A fent felsorolt döntések fő 
oka, hogy a tervezett műtéti 
beavatkozások, az osztályok-
hoz kapcsolt ambuláns- illetve 
a nappali kórházi ellátások sok 
orvos-beteg találkozással jár-
nak, ami terheli a kórházi ellá-
tó rendszert. Ezért a központi 

rendelkezéseknek megfelelően 
kellett meghozni ezen intézke-
déseket.

Kérjük betegeinket, amennyi-
ben a tervezhető vizsgálatokat 
(labor, röntgen, ultrahang és 
egyéb szakrendelői vizsgála-
tok) a háziorvosuk is halasztha-
tónak tartja, a fertőzésveszély 
csökkentése érdekében csak a 
járványhelyzet után keressék 
fel szakrendelőinket, diagnosz-
tikai részlegeinket.

Aki teheti, maradjon otthon, 
feleslegesen ne találkozzon 
másik emberrel, ne menjen 
közösségbe. A fertőzés elleni 
védekezés és járvány terjedé-
sének lassítása érdekében a 
leghatékonyabb az orrot és szá-
jat eltakaró maszk viselése, a 
rendszeres és alapos kézmosás, 
a távolságtartás és a használati 
tárgyak fertőtlenítése.

Köszönjük, hogy a szabályok 
betartásával segíti munkánkat!

#vigyázzunkegymásra

Koronavírus második hullám:
halasztott műtétek, bezárt a nappali kórház

és a gyopárosi gyógyászati központ

Tekintettel a koronavírus (COVID-19) okozta egészségügyi 
veszélyhelyzetre, a központi rendelkezések szerint az Oros-
házi Kórházban november 10-től több ütemben – a lakosság 
és az egészségügyi dolgozók védelme érdekében – változások 
léptek életbe.
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Egy évvel ezelőtt Békés 
megyéből elsőként csatlako-
zott Csorvás egy kedves soly-
mári kezdeményezéshez, 
melynek a lényege, hogy a 
településen minden nap más 
család kidíszített, sorszámo-
zott adventi ablaka világít.

Csorváson 81-en neveztek be 
az ünnepi hangulatú játékba, 
magánszemélyek és intézmé-
nyek egyaránt. A játékot idén is 
meghirdetik.

A jelentkezők titkos sorszá-
mokat kapnak, aminek az ab-
lakdíszben is meg kell jelennie 
– a sorszám az Advent adott 
napját jelöli. Hogy melyik nap, 
hol található a sorszámmal el-
látott, kidíszített világító ab-
lak, az meglepetés, mert azt a 
„vadászoknak”, a településen 
sétálva, bringázva, vagy éppen 
kocsikázva kell megkeresniük, 
lefényképezniük, és feltölteni 
a képeket a Csorvási Advent 
nevű facebook-csoportba – so-
rolta a fő szervező, Gömbkötő 
Réka. – Szenteste egyszerre 

Megérkeztek:

Csábi Mihály és Kómár Kitti leánya - Babett
Balogh Ferenc és Kadácsi Melinda leánya - Evelin Piroska

Beleznai János és Samu Erika leánya - Korina Léna
Halustyik László és Podmaniczki Anita fia - Noel

Kovács Pál és Balogh Krisztina fia - Pál Tamás
Dudás Sándor és Gáll Gyöngyi fia - Sándor

Együtt – egy karácsonyi mosolyért
Városunk idén csatlakozott egy másik ünnepi eseményhez 

is. A „Szívvel-kézzel egy karácsonyi mosolyért” egy olyan kez-
deményezés, amelyben jószándékú emberek apró ajándékokat 
készítenek, hogy ezeket az apróságokat az adventi időszakban 
elhelyezzék településük különböző helyein, hogy aztán aki 
megtalálja, örömét lelje benne. Hogy miért? - Egy karácsonyi 
mosolyért. Ha szeretne Ön is örömet szerezni másoknak és szí-
vesen készít apróságokat, hogy azokat elrejtse, akkor ne haboz-
zon, csatlakozzon a „Szívvel-kézzel egy karácsonyi mosolyért 
Csorváson” Facebook-eseményhez! Bővebb információ az ese-
ménynél, Gombkötő Rékánál messenger-üzenetben, illetve a 
06-30/262-1545-ös telefonszámon kapható. 

Tökfaragó versenyt hirdetett 
a művelődési ház október vé-
gén. A megmérettetésre sokan 
neveztek, a szervezők a zsűri 
szerepét a lakosokra osztották: 
az intézmény Facebook oldalán 
közzétett fotókat lájkolni lehe-
tett, a legtöbb lájkot gyűjtő tök 
lett a győztes. A Tök jó fej elne-
vezésű verseny végeredménye 
a következő: 1. hely Ficzere 
Ibolya és Széles Adrienn 366 
szavazattal, 2. hely A csorvási 
polgármesteri hivatal dolgozói 
329 szavazattal, 3. hely Nyuszi 
csoport 261. Különdíjas lett 
Kovács Tamás faragása 

TÖK JÓ FEJ 

A különdíjat Kovács Tamás
kiváló munkája kapta

világít az összes ablak és öl-
tözteti ünnepi fénybe a tele-
pülést. – Nyertes, díjazott, első 
és második nincs, mert ez nem 
egy verseny. Itt mindenki nyer, 
mind a díszítő, mind a vadász, 
illetve az is, aki csak gyönyör-
ködik egy-egy ilyen szép ablak-
ban. A „vadászoknak” segítsé-
gül minden reggel a csoportban 
megjelenik majd a térkép, hogy 
melyek azok a területek, ahol 
az aznapi „kinyitandó” ablakok 
lesznek megtalálhatók. Tavaly 
gyönyörű volt a városkánk, öl-
töztessük hát Csorvást az Ad-
vent fényeibe idén is! – buzdít 
Réka.

Újdonság, hogy a magánsze-
mélyek, intézmények, cégek 
mellett idén mindazok jelent-
kezését is várja a szervező, 
akik csorvási származásúak, 
de más településeken, illetve 
külföldön élnek. Jelentkezni 
november 27-én 18 óráig lehet 
Gombkötő Rékánál messenger 
üzenetben, illetve a 06-30/262-
1545- ös telefonszámon. 

VILÁGÍTÓ ADVENT IDÉN IS

Összesen 831 millió forint 
központi költségvetési for-
rásból újul meg az orosházi 
tűzoltók Kossuth téri lakta-
nyája. A közel 70 éves épület 
korszerűsítése várhatóan 
másfél évig tart. A munkála-
tok ideje alatt a Csorvást is 
szolgáló orosházi tűzoltók a 
korábbi IKR telephelyen ál-
lomásoznak.

Az orosházi tűzoltólakta-
nya az 1950-es évek közepén, 
több ütemben készült el. Az 
eltelt évtizedek alatt csak az 
állagmegóvást célzó munkála-

tokat végeztek el az épületen, 
most viszont teljes körű lesz a 
megújulás. A 831 millió forin-
tos forrásból a helyi védettség 
alatt álló épületet szigetelik, 
a nyílászárókat kicserélik, 
megújítják a teljes gépészeti, 
elektromos és közműrend-
szert, valamint napelemek 
kerülnek a tetőre. A tetőt egy 
méterrel megemelik, így a te-
tőtér beépíthető lesz, a tervek 
szerint az orosházi kataszt-
rófavédelmi kirendeltség kap 
ott majd helyet. A forrásból 
riasztáskor automatikusan 

nyíló szertárkaput is kiépíte-
nek. Az Orosházi Hivatásos 
Tűzoltóparancsnokság teljes 
személyi és technikai állomá-
nya a felújítás várhatóan más-
fél éve alatt a Kardoskútra ve-
zető út melletti, korábbi IKR 
telephelyen állomásozik.

A tűzoltóparancsnokság 
elérhetősége: 5900 Orosháza, 
külterület 0327. helyrajzi szám 
(volt IKR telephely)

telefonszám:
68/414-244,  66/549-481

e-mail:
oroshaza.ht@katved.gov.hu
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Látványterv: Premiterv Kft. 

Megújult a Gremsperger 
utca az Arany János utcától 
a Bajcsy utcáig terjedő egy 
szakasza. Emellett pedig a 
Tompa Mihály utcában, a Li-
get utcában és a Gárdonyi ut-
cában is útfelújítási munká-
latokat végeztek november 
első felében. 

Az útfelőjításra idén 19,5 mil-
lió forintot fordíthatott a város 
az „Önkormányzati feladatellá-
tást szolgáló fejlesztések tám 
ogatása” elnevezésű nyertes 
pályázatnak köszönhetően.

A pályázati forrást közel 3,5 
millió forint önerővel egészí-
tette ki az önkormányzat. A pá-
lyázat előírása volt, hogy csak 
tömegközlekedéssel érintett 
utcák fejlesztésére fordítható 
az elnyert támogatási összeg. 
Ezért a Gremsperger utca az 
Arany János utcától a Bajcsy 
utcáig terjedő egy szakaszán, 
valamint a Tompa utca teljes 
hosszán megújult az útburko-
lat. Önkormányzati forrásból 
valósul meg továbbá a Liget 
utca és a Gárdonyi utca útbur-
kolatának aszfaltozása.

A Magyar Falu Programban 
újabb nyerteseket hirdettek 
– a nyertesek között Csorvás 
Város Önkormányzata is.

A temetői infrastruktúra 
fejlesztése kategóriában be-
nyújtott pályázatával a város 
1 millió 13 ezer forint visz-
sza nem térítendő támogatást 
nyert.

A forrásból a csorvási közte-
metőben a közlekedő utak egy 
részét látják el burkolattal.

Tisztelt Csorvásiak!
Köszönjük az adó 1%

felajánlásokat, összesen
504 ezer 81 forinthoz
jutottunk így hozzá.

Az összeget az önkéntes
tűzoltók felszerelésére

fordítjuk.

Köszönettel,
Oláh Zsolt, elnök

Önkéntes Tűzoltó Egyesület

1%1%Pályázati és
városi forrásból

ÚTFELÚJÍTÁSÚTFELÚJÍTÁS

Egyre aggasztóbbak a hírek 
a koronavírus okozta járvány-
helyzetről – a jelenlegi hely-
zet fokozott stresszt jelent 
valamennyiünk számára. 

A szorongással foglalkoz-
nunk kell és tehetünk is ellene. 
Szakemberek ajánlása szerint 
sokat segít a rendszeres test-
mozgás – akár a négy fal között 
is –, a relaxáció, a friss levegőn 
történő tartózkodás és/vagy a 
gyakori szellőztetés.

Amennyiben otthonról dol-
gozunk, fontos a napirend ki-
alakítása. Tartsuk a velünk 
nem egy háztartásban élő 
szeretteinkkkel is a kapcsola-
tot, de lehetőleg most a szemé-
lyes találkozás mellőzésével, 

online módon. Lássuk reálisan 
a helyzetet, de igyekezzünk a 
pozitív gondolatokat erősíteni, 
találjuk meg minden napban 
azt, amiért hálásak lehetünk.

A zöldség, gyümölcs, méz 
mint mindig, most is jó vá-
lasztás, hogy erősítsük az im-
munrendszerünket és hogy 
érezzük, tettünk önmagunkért 
valamit. 

Ha segítségre van szüksége 
(például mert elveszítette a 
munkáját, gondja van a család-
ban, magányosnak érzi magát) 
keresse a Magyar Lelki Elsőse-
gély Telefonszolgálatok Szövet-
ségét, a nap bármely órájában 
ingyenesen hívhatja 116-123-as 
telefonszámot.

LÉLEKBEN IS JÓL LENNI 


