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Folytatás a 3. oldalon

Védőszentje Avilai Nagy Szent Teréz

SZÁZHÚSZ ÉVES A CSORVÁSI KATOLIKUS TEMPLOM
1900. október hó 21-én 

szentelték fel a Nagy Szent 
Teréz Plébániatemplomot, 
három évvel azelőtt ugyanis a 
régi, vályogból épült szerény 
és szűkös kis imaház életve-
szélyessé vált. Ezért a közös-
ség összefogott és megépí-
tette az új templomot, mely 
azóta is a település fő tere 
mellett magasodik. Időuta-
zásra a témát kutató Klapács 
Pál hívja olvasóinkat.

Dokumentumok szerint Csor-
vás már a XII. században templo-
mos falu volt, a román stílusban 
épült pusztatemplom az 1140-
es évekre tehető. 1552-ben a 
plébánia már fennáll, írásokból 
tudjuk, a csorvási plébánost 
megemlítik 1545-ben, mint a 
trienti zsinaton résztvevő kül-
döttet. A templomot 1596-ban a 
törökök oldalán harcoló tatár se-
reg felperzseli, a falak állva ma-
radnak, de azok is addig, amíg a 
portyázó Károlyi Sándor kuruc-
generális csapatai le nem döntik 
– 1705-öt írunk ekkor.

A Fásy Ádám nevével fém-
jelzett, 2016-ban útjára in-
dított Magyarok Világszépe 
Szépségverseny idei felkészí-
tő táborára és megmérettetés 
döntőjére tíz lány érkezett 
Orosházára.

A tábor keretében a csorvási 
Hudák Szőtteskúriát is felkeres-
ték a versenyzők. A szépségek 
a szeptember 18-i fináléban a 

Tavaszi szél dallamára Hudák-
ruhákban vonultak a zsűri és a 
közönség elé. Az orosházi Petőfi 
Művelődési Központ színpadán 
nagy sikert arattak a magyaros 
díszruhák, amelyeket a csorvási 
Hudák Mariann Mesterremek 
Díjas Viseletkészítő és édesany-
ja, Julika az előző napokban ala-
kított a versenyzőkre. Az est egy 
nagyszabású tévéfelvétel volt, 

a TV2 stábja olyan környezetet 
épített, aminek látványvilága a 
kereskedelmi televíziók szóra-
koztató műsoraiban megszo-
kott. A szépségverseny zenés, 
táncos műsorszámokkal egé-
szült ki, amelyet a FEM3 Cafén 
láthattak a nézők. Így mondhat-
juk, hogy megyénket és Csorvást 
is képviselték a szép viseletek – 
ismét. Gratulálunk! –j

Fotó: Magyarok Világszépe Facebook oldalFotó: Magyarok Világszépe Facebook oldal

HUDÁK-RUHÁKBAN POMPÁZTAK

Az Állatorvostudományi Egye-
tem 234. tanévnyitó ünnepsé-
gén a profresszor a gránit dísz-
diploma kitüntetést vehette át 
dr. Sótonyi Péter rektortól és 
fogadta dr. Kövér László házel-
nök gratulációját – írta a beol.

Dr. Fehér Dezső 1945-ben 
szerezte meg állatorvosi 
diplomáját, az állatorvos tu-
dományok kandidátusa, az 
állatgenetika és a nemesítés 
doktora, a magyar lóverseny-
sport első embere volt 1971-
1990 között a Magyar Lóver-
seny Közös Vállalat ügyvezető 
igazgatójaként. Kincsem lel-
kes kutatója és relikviáinak 
gyűjtője, a legendás ló pálya-
futását feldolgozó könyvei 
nem hiányozhatnak a lovat 

Gránit díszoklevelet kapott
Fehér Dezső, Csorvás díszpolgára

szerető emberek könyvespol-
cáról. Fehér doktor életútja 
és a sportdiplomáciában elért 
sikerei máig meghatározzák 
a magyar lóverseny és lovas-
sport pozitív nemzetközi meg-
ítélését. 

A professzor hazánk legidő-
sebb állatorvosa, családja ezer 
szállal kötődik Békés megyé-
hez, azon belül is Csorváshoz. 

A Fehér család Orosházáról 
került Csorvásra 1867-ben, 
Fehér Imre mindössze húsz 
éves kovácsmester munká-
jára nagy szüksége volt a te-
lepülésnek – írja a Csorvás 
Digitális Fényképalbuma, és 
helytörténeti érdekességei c. 
Facebook oldal.

      Folytatás a 4. oldalon  

Csorvás szülötte, dr. Fehér Dezső, hazánk legidősebb állator-
vosa jubileumi díszoklevelet kapott az Állatorvostudományi 
Egyetem tanévnyitóján. A professzor 75 évvel ezelőtt diplo-
mázott az egyetemen.

                                                                    Október 21-én 120 esztendeje, hogy felszentelték a templomot     Fotó: Melega Krisztián/dronstudio.hu                       
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Az Egyesített Szociális In-
tézményben mind a nappa-
li ellátásban, mind pedig a 
bentlakásban megünnepel-
ték az időseket, az október 
elsejei idősek világnapja 
alkalmából. Az intézmény-
vezető beszámolójából ki-
derül, hogy október elsején 
mindkét eseményre nagy iz-
galommal készültek, és részt 
vett rajtuk Baráth Lajos pol-
gármester is.

– A nappali klubban dolgo-
zók verssel köszöntötték az 
ellátottakat, majd az ellátottak 
örvendeztették meg egymást 
versekkel, írásokkal. Az intéz-
mény süteménnyel vendégelte 
meg az ünnepség résztvevőit, 
majd ajándékcsomagot kap-
tak az intézménytől, a pol-
gármester egy Csorvás logós 
vászontáskát adott át a kép-
viselő-testület nevében – írja 
beszámolójában Maczák Ist-
vánné.

– Látogatási és intézmény 

elhagyási tilalom miatt a bent-
lakásban házi ünnepséget tar-
tottunk, ami nagyon bensősé-
gesre és meghatóra sikerült. 
Az intézményvezető köszön-
tője után, az intézmény összes 
dolgozója bejött az ünnepségre 
és együtt köszöntöttük a lakó-
kat, majd a polgármester mon-
dott ünnepi gondolatokat, ezt 
követően a lakók kedveskedtek 
egymásnak versekkel, ének-
kel. A lakók ajándékcsomagot 
kaptak, a polgármester ebben 
a körben is Csorvás logós vá-
szontáskát adott át a képvise-
lő-testület nevében.

Mivel az évek során nyugdíj-
ba vonult dolgozók nem tud-
tak itt lenni, ezért lakcímükre 
ajándékcsomagot küldött az 
intézmény, ezenkívül minden-
kinek aki az intézménytől ellá-
tást vesz igénybe (étkeztetés, 
házi segítségnyújtás, nappali 
ellátás) ajándékcsomagot vit-
tünk a lakcímére – részletezte 
az intézményvezető. 

A Kormányhivatal mint 
élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi hatáskör-
ben eljáró hatóság a rókák 
veszettségének megelőzése 
érdekében kihelyezett csal-
étek-vakcina okán állat-jár-
ványügyi intézkedésként a 
megye teljes területére eb-
zárlatot és legeltetési tilalmat 
rendelt el október 23-ig. 

Ezen idő alatt tartási helyén 
minden kutyát elzárva/meg-
kötve kell tartani, hogy a kihe-
lyezett csalétek-vakcinával ne 
érintkezhessen (zárt udvarban 
nem kell megkötni a kutyát). A 
település területéről kutyát ki-
zárólag érvényes veszettség el-
leni védőoltás megléte esetén, 
csak a hatósági állatorvos ked-
vező eredményű vizsgálata után 
és engedélyével szabad kivinni. 
Kutyát tartási helyéről csak pó-
rázon vezetve és szájkosárral 
szabad kivinni.

Az érvényes veszettség elle-
ni védőoltással rendelkező va-
dászebek, a fegyveres erők és 
fegyveres testületek ebei, a ka-
tasztrófa-mentő ebek, a segítő 
és terápiás ebek, valamint a lá-
tássérült embereket vezető ebek 
rendeltetési céljuknak megfelelő 
használatuk idejére mentesek a 
korlátozás alól. Az ebzárlat alatt 
a húsevő állatok összevezetésé-
vel járó rendezvény nem tartha-
tó. A települési önkormányzat 
köteles a szabadban talált, kóbor 
ebek befogása iránt intézkedni. 
Legeltetni tilos!

E-hulladék
Csorvás Város önkormányzata a DAREH Zrt-vel együttműködve 

elektronikai hulladékgyűjtést szervez.
Október 24-én, szombaton 8 órától 16 óráig a polgármesteri hi-

vatal udvarára lehet bevinni az elektronikai hulladékot (az utcákra 
nem érdemes kitenni, mert onnan nem viszik el!). Az erősen ron-
gált, szennyezett, illetve szétszedett e-hulladékot nem veszik át.

Októberben és november-
ben a megszokott rend sze-
rint, péntekenként viszik el 
a kommuniális hulladékot, 
decemberben viszont két pén-
tekre két csütörtök jut. Egészen 
pontosan kommunális hulladék 
elszállítás lesz december 4-én, 
pénteken, 11-én, pénteken, 24-
én, csütörtökön valamint 31-én, 
csütörtökön. 

A szelektív (sárga) kukát ok-
tóber 22-én, csütörtökön, nov-
ember 26-n, csütörtökön, vala-
mint december 23-án, szerdán 
viszik el. 

A zöldhulladék (zöld kuka) 
elszállítása október 23-a, pén-
tek, november 27-e, péntek, va-
lamint december 29-e, kedd.

    Ügyfélfogadási időpontok
Csorváson (polgármesteri hiva-
tal épületében): október 21-e, 
november 4-e, 18-a, december 
2-a, 18-a – szerdai napok, 9.30-
tól 11.45-ig.

Ügyfélszolgálati időn kívül az 
alábbiak a DAREH elérhetősé-
gei: 5600 Békéscsaba, Kinizsi u 
4-6, telefon + 36-66/447-150, 
e-mail: ugyfelszolgalat@grnkft.
hu, honlap: www.dareh.hu

A Csorvási Idősekért Ala-
pítvány tevékenysége olyan 
eszközök beszerzése, prog-
ramok megvalósítása, me-
lyek az Egyesített Szociális 
Intézmény lakóinak életmi-
nőségét javítják, minden-
napi életüket szebbé teszik, 
az intézmény dolgozóinak 
szakmai színvonalát emelik.

 A kuratóriumunk szeptem-
ber 23-án megtartott ülésén 
azt a határozatot hozta, hogy 
a magánszemélyek személyi 
jövedelem adójának 1 %-os 
felajánlásait kiegészítve a 
COVID-19 vírus miatt kialakult 
pandémiás helyzetben a véde-
kezést segíteni kívánja.

Ezért 200 darab mosható, 
fertőtleníthető textil maszkot, 
1 darab mosógépet, valamint 
ágyneműket vásároltunk, ösz-
szesen 259 ezer 442 forint ösz-
szegben. Az alapítvány ezúton 
is köszöni az eddigi felajánlá-

Isten éltesse Méri Imréné Erzsike nénit 95. születésnapja alkal-
mából. Az ünnepeltet szeptember23-án Baráth Lajos polgármes-
ter és dr. Kerekesné dr. Mracskó Gyöngyi jegyző asszony köszön-
tötte otthonában. Jó egészséget kívánunk Erzsike néninek!

Pályázati forrásból készült el a 
rudolfmajori kiskastély szom-
szédságában a teniszpálya, 
már csak a pálya körüli terület 
rendezése van hátra. A sport 
alapjait ingyenesen sajátíthat-
ják el jövő évtől a csorvásiak, 
elsősorban a diákok.

Csorvás Város Önkormány-
zata 8 millió 670 ezer forintot 
nyert pályázaton a teniszpálya 
építésére, melyhez valamivel 
kevesebb mint 2,9 millió forint 
önerőt társított az önkormány-

zat. Ebből a forrásból öntözhető, 
szabvány szerinti, azaz 11m x 
23,80 m méretű, villanyfényes 
pálya épült meg.

A pályához csatlakozik a kifu-
tórész, melynek mérete oldalsó 
irányba 2 x 3,65 m, hosszanti ol-
dalon pedig 2x 6,40 m. Az elkép-
zelések szerint a pálya éppen 
úgy helyszíne lehet a korcsopor-
tos edzéseknek, mint a regioná-
lis versenyeknek, továbbá kü-
lönböző közösségépítő, - erősítő 
programoknak. 

Hulladékgazdálkodási NoNprofit zrt.

Ebzárlat és
legeltetési tilalom

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSHULLADÉKSZÁLLÍTÁS

sokat. Ha lehetősége van, kér-
jük támogassa ebben az évben 
is  adója 1 %-val:

 Alapítvány kuratórium

Fotó: ESZI

Alapítványi támogatás az idősek otthonának

„Csorvási Idősekért Alapítvány”
5920. Csorvás, Rákóczi u. 17.

Adószámunk: 19056951-1-04

AZ IDŐSEK TISZTELETÉREAZ IDŐSEK TISZTELETÉRE

Egyre népszerűbb az ESZI nappali ellátása, ajánl-
ják 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, játszanak.

Télen nagyon depresszióssá válhat, aki egyedül él,
erre lehet jó megoldás a nappali ellátás.

Nem mellékes, hogy spórolhat a fűtés-számlán,
aki a klubban tölti a fél napját. 

Érdeklődni a 06/66/259-224-es telefonszámon lehet,
az 5-ös melléken.

ELKÉSZÜLT A TENISZPÁLYAELKÉSZÜLT A TENISZPÁLYA
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56.000 koronáért. – Ezen ösz-
szegből igen tekintélyes meny-
nyiséget – 26 000 koronát ke-
gyesen magára vállalt a bíboros 
főpásztor, igen szép összeggel 
sorakoztak utána a minden szé-
pért és nemesért mintegy lelke-
sülő csorvási uradalmak, neve-
zetesen: gr. Wenckheim Géza, gr. 
Wenckheim Dénes, gr. Almássy 
Kálmánné szül. Wenckheim 
Mária, b. Wodianer Albertné: 
Atzél Zsófia, továbbá a csorvási 
középbirtokosok és az összes 
kath. hívek. Támogatták a szent 
ügyet a nagyváradi káptalan ér-
demekben gazdag tagjai, neve-
zetesen; b. e. Nogáll János fölsz. 
püspök, Vinckler József vál. püs-
pök, nagyprépost, Schiefner Ede 
prelátus, Palotai László, Fetser 
Antal, Andrásy János, Radnay 
Farkas és Grócz Béla prépost, 
kanonokok. 

Ilyen tekintélyes támogatás 
mellett 1899. jul. 19-én megkez-
dődött a templomépités s ma 
már a jó Isten végtelen kegyel-
méből az ízléses, remek, gyönyö-
rű gothikus új templom teljesen 
készen áll s rendeltetésének át 
van adva. A felszentelést, illető-
leg megáldást f. hó 21-én mint a 
templom védszentje, sz. Terézia 
ünnepének nyolczada alatti va-
sárnapon dr. Schlauch Lőrincz 
bibornok püspök megbízásából 
Grócz Béla prépost-kanonok, 
mint Csorvás községének első 
lelkésze teljesítette fényes se-
gédlettel. (...) – A fölszentelést 
az előirt szertartások mellett 
elvégezvén, impozáns körme-
nettel hozták át az ideiglenes 
imaházból a Legméltóságosabb 

A század derekán a vásárhe-
lyiek elhordják a köveket, hogy 

saját templomukba építsék.
1857-ben Csorvás jogilag ön-

álló településsé válik és felmerül 
egy saját imaház építése. 1859-
ben telket ajánlott fel Stojanovits 
Szilárd, Czingulszky Borbála, Kö-
vér János, Paim Antal, Paraszka 
János, Ormós János, Tomcsányi 
József, s a telkek eladási bevé-
teléből építési telket kapott az 
egyház, emellett adományokat 
is gyűjtöttek. Így vált lehetővé 
egy iskola és templom felépíté-
se. Először az iskola épült meg, 
majd 1863 után a templom épí-
tését is megkezdték, Schilrfert 
Mátyás tervei alapján. 1866-ban 
elkészült a templom, pénz híján 
torony nélkül, az épületet 1867. 
június 10-én Grf. Pongrácz János 
orosházi plébános áldotta meg.

Az évek alatt a hívek száma 
szépen emelkedett, alig fértek 
be a torony nélküli templomba, 
aminek az állapota is egyre rosz-
szabb lett, majd életveszélyessé 
vált és be kellett zárni (1897). 
Új templomra volt szüksége a 
katolikus közösségnek és ismét 
össze is fogtak a cél érdekében, 
a Csorváson birtokkal rendelke-
ző főnemesi családok, a közép-
birtokosok, és az egyház, főleg 
a megyéspüspök támogatta ko-
moly összeggel a templomépí-
tés ügyét. A ma is használatban 
lévő Nagy Szent Teréz Plébánia-
templomot 1900. október 21-én 
szentelték fel. 

A korabeli megyei lap így írt az 
eseményről: „Templomszente-
lés Csorváson. Lélekemelő, ma-
gasztos ünnepe volt Csorvásnak 
október hó 21-én. Ugyanis ekkor 
ment végbe dr. Schlauch Lőrincz 
bíbornok, megyés püspök bő-
kezű adománya folytán létrejött 
gyönyörű, gothikus róm. kath. új 
templom fölszentelése, illetőleg 
megáldása. Az 1897-ik évben, a 
régi, vályogból épült szerény kis 
imaház immár életveszélyessé 
válván s különben is kis terjedel-
me miatt a fölszaporodott hívek 
igényeinek meg nem felelvén, a 
bíboros főpásztor elhatározta 
az új templom fölépítését, - el-
készíttette a tervet a püspökségi 
uradalmak főmérnökével, Peiser 
Károllyal, a remekben készült 
gyönyörű gothikus terv keresz-
tülvitelét Wagner József békés-
csabai építőmester vállalta el 

Folytatás az  első oldalról Oltáriszentséget; ezután fellé-
pett a gyönyörű szószékre a fel-
szentelést végző Grócz Béla pré-
post-kanonok s megható alkalmi 
Szentbeszédet intézett az ő volt 
kedves első híveihez; – ezután 
a remek gothikus új főoltárnál 
melyet gr. Wenckheim Dénes 
adományozott a templomnak. 
Megkezdődött az első szentmi-
se, melyen szintén Grócz Béla 
prépost-kanonok pontificált 
teljes segédlettel. Megható jele-
net volt, midőn Epistola után, a 
templom hajójában elhelyezett 
200 fehér ruhába öltözött, felko-
szorúzott Mária-leány ajkairól, 
az orgona halk kísérete mellett 
felcsendült a templom védszent-
jének, szt. Teréziának dicséneke; 
az ártatlan gyermekek magasz-
tos éneke megható könnyeket 
csalt a templomot zsúfolásig 
megtöltött hívek szemeibe.”

A gótikus templom minden 
különösebb díszítés nélküli 
épület, az oltárokon át a pado-
kig, minden berendezési tárgy 
követi a gótika jegyeit. A torony 
35 méter magas, a támpillé-
rekkel, ablakokkal sűrűn tagolt 

hajó hossza 41,5 m, szélessége 
a kereszthajóknál 21,2 m, ma-
gassága 20 m. A templom 300 
ezer darab nagyméretű téglából 
épült.  A templomban 250, a kar-
zaton 25 ülőhely van.

Mérföldkő a katolikus egy-
ház, így a csorvási templom 
történetben az 1947-es dátum, 
amikor a Kommunista Párt 
hatalomra jutott, a diktatú-
ra egyházüldözésbe kezdett. 
Az 1989-ig tartó időszakban 
a hívek összefogására nagy 
szükség volt, a csorvási kato-
likus közösség tagjai vállalták, 
hogy a közadakozásból felépült 

templomuk állagát megőrzik, 
azon a kisebb-nagyobb javí-
tási munkálatokat elvégzik, 
vigyáznak a templomra. – A 
híveknek köszönhetően volt és 
van is gazdája a templomnak – 
fogalmaz Kammerer plébános. 
Hozzáteszi: az elmúlt években 
pályázati támogatással meg-
újult a kétmanuálos, 1038 da-
rab sípot működtető orgona, 
megújult néhány nyílászáró 
és a sekrestye, és ma már az 
elektromos hálózat is bizton-
ságos, korszerű. – Gergely Já-
nos villanyszerelőt mindany-
nyiunk köszönete megilleti. A 
templom és az egyházközség 
történetének kutatásáért óri-
ási köszönet illeti Klapács Pált 
és Kasuba Istvánt. A templom 
a Magyar Falu Programnak kö-
szönhetően 2020-ban korszerű 
hangtechnikát kapott.

A Nagy Szent Teréz Plébá-
niatemplom százhúsz eszten-
deje áll a csorvási hívek szol-
gálatára, a jeles évfordulóra 
Klapács Pál kutatásai alapján 
emlékeztünk. 

Százhúsz éves a 
csorvási

katolikus templom

1925-ben beszerelik a 12 ólomke-
retes színes ablakot, melyeket Palka 
József készített Budapesten. Adomá-
nyozók: Reck Géza és neje, szül. Papp 
Gizella, Popovics Kornél és neje, szül. 
Miskocsa Krisztina, Zahoray József, 
özv. gróf WenckheimHenrikné, gróf 
Wenckheim Sándor, Gremsperger 
József és neje, szül. Pálffy Piroska, 
Szathmáry Elek és neje, szül. Lavatka 
Erzsébet, dr. Molnár Lakkos és neje, 
szül. Gleb René, Zsifkó János és csa-
ládja, a csorvási hívek, a Rózsafüzér 
Társulat. 

1925-ben az öt harangot felhúz-
zák a toronyba (második bronz 
harang, háború áldozata lett) A 
haragteremben négy harang lakik. 
Adomámyozók: Csipak harang 
– Csipak Mihály 1884.; Sándor 
harang – gróf Wenckheim Sán-
dor 1925.; Jézusszíve harang – özv. 
Menyhárt Pálné szül. Horváth Má-
ria 1925.; Lélekváltság harang – La-
urinyecz István emlékére özvegye és 
családja 1925. 

 A 12 üvegablak egyike
(Fotó: kozterkep.hu)

Nagy Szent Teréz Plébánia lelké-
szei, 1912-től plébánosai: Grócz Béla 
1874–1889; Kozma Gusztáv 1889–
1905; Kovács Márton 1905–1906; 
Szirtes Antal 1906–1914; dr. Zahoray 
József 1914–1940; Glacz Mihály 
1940–1941; Láng Pál 1941–1955; 
Varga Ferenc 1955–1967; Sófalvy 
Márton 1967–1980; Sóki Károly 
1980–1990; Juhász János 1990–1992; 
Seidl Ambrus 1992–1997; Marosi 
János 1997–2001; Ficz Gábor 2001–
2006; Hűse József 2008–2009; Kam-
merer Tibor 2009-től napjainkig.

A Csorvásiak Baráti Tár-
sasága közgyűlésén idén is 
átadták a Fehér-Pusztai Ala-
pítvány ösztöndíját. A kura-
tórium döntése értelmében 
Papp Flórián kapta. A dr. Fe-
hér Dezső, Csorvás díszpol-
gára által létrehozott díjat, 
az alapító szándékának meg-
felelően mindig az orosházi 
Székács József Evangélikus 
Általános Iskola és Gimná-
zium egyik tanulója kapja – 
adta hírül a beol.

Ördög Nándorné, a kurató-
rium elnöke állította össze a 
jellemzést, amely szerint Fló-
rián: – Családi neveltetéséből 
adódóan közvetlen, őszinte és 
tisztelettudó fiú. Tanulmányi 
átlaga jó, mindig törekszik a 
jobb eredmény elérésére. A kö-
zössége, osztálya érdekében is 
sokat vállal, kiveszi a részét az 
osztályt érintő események meg-

szervezéséből. Ötleteit, javasla-
tait elfogadják, osztálytársai is 
tudják, hogy számíthatnak rá. 
Segítőkész, nyitott, érdeklődő. 

Fotó: Szente KárolyFotó: Szente Károly

PAPP FLÓRIÁN ÖSZTÖNDÍJASPAPP FLÓRIÁN ÖSZTÖNDÍJAS

A 120 éves templom mindenki számára nyitott    (Fotó: facebook.com/csorvasplebania)

Olyan tanuló, aki komolyan ve-
szi a feladatait, és megtalálja az 
egyensúlyt a tanulás és a hobbi-
ja, a motorozás között. 
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Folytatás az első oldalról 

Fehér Imre gyermekei is a 
község iparos rétegét erősítet-
ték, a kerékgyártást kitanuló 
Dezsőt 1923-ban a Csorvási 

GRÁNIT DÍSZOKLEVELET KAPOTT FEHÉR DEZSŐ,
CSORVÁS DÍSZPOLGÁRA

                                                             Dr. Fehér Dezső átveszi díszoklevelét               (Fotó: Kárpáti Zsuzsanna)

Ipartestület elnökének válasz-
tották. Ebbe a családba szüle-
tett dr. Fehér Dezső 1922. július 
15-én. Elemi iskoláit Csorvá-
son végezte, középiskolát Bé-
késcsabán, majd állatorvos 

lett. Gyerekkorától szerette a 
lovakat, amelyeket unokabáty-
ja, a kitűnő lótenyésztő Fehér 
János szerettetett meg vele, a 
lovak iránti rajongása egész 
életét végigkíséri.

ANYAKÖNYVI  HÍREK
Megérkeztek:

Jakobecz Norbert és Kupeczik Diána leánya - Olívia
Ónodi Zoltán és Mihalik Anita leánya - Dorka

Hetényi Csaba Gábor és Kepka Sára leánya - Léna Sára

Házasságot kötött:
Debreczeni Márk és Vizvári Tímea Anna 

Szabó Máté Bence és Gajdács Nikolett 
Órás György és Tanács Enikő 

Podmaniczki György és Drahota Stella
Sztvorecz Csaba és Sajti Ágnes

Elhaláloztak:
Komáromi Jánosné sz. Lovas Mária (90 év)

Bánki-Horváth Bálintné sz. Lázár Mária (97 év)
Faragó Attila István (46 év);   Nagy János (59 év)

Mitykó Pál (64 év);   Téren Jánosné (89 év)
Biró Erzsébet (51 év);   Varga János (59 év)

Eszteró Gergelyné (84 év)

A tünetek, gyakorisági sorrendben a kö-
vetkezők: láz, száraz köhögés, fáradékony-
ság, légzési probléma, torokfájás, fejfájás, 
izom- vagy ízületi fájdalom, hidegrázás, íz- 
és szaglásvesztés, ritkább esetben hányás, 
hasmenés.

Az Orosházi Kórház tájékoztatása szerint: ha 
a tünetek közül bármelyiket észleli magán, de 
nincs igazán rosszul, maradjon otthon és hívja 
fel háziorvosát, aki telefonos kikérdezés után 
dönt arról, fennáll-e az új koronavírus-fertő-
zés gyanúja. Ha igen, kéri önnek a koronaví-
rus (PCR) tesztet, a mintát otthonában a men-
tőszolgálat szakemberei veszik le. Ha a teszt 
igazolja az új koronavírus fertőzést, de a beteg 
tünetmentes/enyhe tünetei vannak, akkor ott-

honában maradhat. Ha a tünetek mellett folya-
matos láza, nehéz légzése van, maradjon otthon 
és hívja háziorvosát, vagy ha nagyon rosszul 
érzi magát, a mentőket a 112-es számon. A kiér-
kező mentősök a tünetek alapján döntenek, mi-
lyen vizsgálatra van szüksége és ha kell, beszál-
lítják a kórházba, ahol szükség esetén elvégzik 
a PCR tesztet is.

Megyénkben a a gyulai kórház a kijelölt 
COVID-19 ellátó intézet, így a kórházi ellátást 
igénylő koronavírusos betegeket ott gyógyítják.

A szakemberek kérik, hogy a vírus terjedé-
sének lassítása érdekében ne feledje a kéz-
mosást, a maszkhordást, a távolságtartást. 

Összesen 1000 darab egyszer használatos maszkot kaptak a város intézményei, az Egyesített 
Szociáis Intézmény, az óvoda és bölcsőde, továbbá általános iskola.

A maszkokat Chen Xiaoping helyi vállalkozó ajánlotta fel, Baráth Lajos polgármester pedig kö-
szönettel fogadta és adta át az intézményvezetőknek.

COVID: HA TÜNETEKET ÉSZLEL

Ortopédia: Október 29-én, 15 órától 16.30-ig a

Védőnői Szolgálat épületében

Ez összesen 13 hozzáférési 
pont, mely ingyenesen bárki 
számára lehetővé teszi az in-
ternet használatát, a pontokat 
WIFI4EU logóval jelölik majd 
meg. A műszaki megvalósí-
tásnál az egész Európai Uni-
óban egyformán egységesen 
határozták meg a használat 
feltételeit, éppen ezért beje-
lentkezés szükséges (szemé-
lyes adatok nélkül és el kell fo-
gadni a használati feltételeket. 
Egy feljelentkezéssel 10 percig 
használható az internet, azon-
ban az ismételt feljelentkezé-
sek száma korlátlan.

Az eszközöket önkormány-
zati ingatlanok látják el a szük-
séges árammal, kivéve a vasút-
állomásnál, ott áramvételezési 
hely kiépítésének engedélye-

zését és kiépítését kellett kez-
deményezni. Ez az eljárás még 
folyamatban van, amikor ezen a 
helyen is megvalósul az áramel-
látás, akkor lesz 100%-ban kész 
a beruházás.

WIFI – a város 13 pontján, ingyenesen
Sikeresen pályázott Csorvás a WIFI4EU pályázati kiírásra, 

melynek következtében wifis internet használatot biztosító 
pontokat építettek ki a város alábbi pontjain: Bocskai utcai 
óvoda, kültéri fitnesz park, művelődési ház, Szabadság tér, 
István király utcai óvoda, tornacsarnok, sportpálya, védőnői 
szolgálat épülete, egészségház épülete, piactér, polgármes-
teri hivatal és belső udvara, hivatal előtti buszmegálló vala-
mint a vasútállomás környéke.

Hátrányos helyzetű, szo-
ciálisan rászoruló fiatalok 
pályázhatnak felsőoktatá-
si tanulmányainak támo-
gatására.

A Bursa Hungarica 2021. 
évi pályázati kiírásai már 
megjelentek, Csorvás pedig – 
képviselő-testületének dön-
tése éretelmében – ezúttal 
is csatlakozik a pályázathoz. 
A pályázatoknak az Emberi 
Erőforrás Támogatáskeze-
lő EPER rendszerében való 
rögzítésének és a települési 
önkormányzathoz papírala-

pon történő benyújtásának 
határideje november 5.

Minden szükséges doku-
mentum és tájékoztató le-
tölthető a www.emet.gov.hu 
oldalról, további tájékozta-
tás kérhető a Csorvási Pol-
gármesteri Hivatal Hatósági 
Irodájában.

Valamennyi dokumentum 
olvasható a Csorvási Polgár-
mesteri Hivatal faliújságán, a 
Bartók Béla Városi és Iskolai 
Könyvtár faliújságán, továb-
bá a www.csorvas.hu honla-
pon is.

Már lehet pályázni
Bursa Hungarica


