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Csorvási Híradó

Folytatás a 3. oldalon

A járványügyi védekezés 
miatt szerényen ülte meg 
Csorvás ebben az évben az 
államalapítás ünnepét, ami 
egyben a várossá avatás 15. 
évfordulója is volt.

Az ünnepséget a művelődési 
házban tartották augusztus 
20-án, díszvendége Herczeg 
Tamás országgyűlési képvise-
lő volt. Közreműködtek: a Ki-
sze citerazenekar, a Nefelejcs 
Népdalkör, a fúvószenekar, 
Bereczki Bianka.

Kiállítás idézte a várossá 
válás és az azóta eltelt éveket, 
a tárlatot Bencsik János és Do-
hányos András állította össze, 
Kecskeméti Erika és Szente 
Károly fotóit is felhasználva. A 
város kulcsa montázs formá-
jában is megjelent, pogácsák 
fotóiból, amelyeket az elmúlt 
három évben mintegy 60 po-
gácsasütő készített az ünnep-
re. A díszasztalnál a testvér-
települések zászlóit ugyanúgy 
kihelyezték, mint más ünne-
peken, amikor együtt ünne-
pelhettünk azok képviselőivel, 
ezzel is jelezve, hogy lélekben 
együtt vagyunk. A polgármes-
ter mindkét testvértelepülés 
(Diószeg, Uzon) vezetőjének 
jókívánságait tolmácsolta, 
amit a város születésnapja al-
kalmából küldtek.

– Még mindig tanuljuk, hogy 
a város vagyunk, annyira 
megszoktuk a nagyközséget 
– fogalmazott Baráth Lajos 

A Magyar Falu Programban Csorvás Város Önkor-
mányzata két projekttel is sikerrel szerepelt.

A „Közterület karbantartását szolgáló eszközbe-
szerzés” kategóriában benyújtott pályázattal 13 millió 
904 ezer forint vissza nem térítendő támogatást nyert 
a város, amiből közterület karbantartásához szükséges 
gépeket, eszközöket vásárolhat. 

Az „Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fej-
lesztése” kategóriában elnyert 1 millió 157 ezer forint 
vissza nem térítendő támogatásból pedig a Liget utcai 
játszótér gazdagodhat két új játszóeszközzel.

TizenöT éves város Csorvás

polgármester ünnepi beszé-
dében. Kifejtette: a múlt-jelen-
jövő összefüggését fontos lát-
ni, hiszen mindig a múltból 
lehet építkezni, és a jelenben 
úgy kell cselekedni, hogy a jö-
vőben, akár száz év múlva is 
ünnepelhessék a csorvásiak a 

A város születésnapját ünneplő rendezvényen ajándékkal is kedveskedtek a szervezők          Fotó: Kecskeméti Erika

SiKErrEL PáLyázOTT
Az ÖNKOrMáNyzAT

városukat. A szónokok emlé-
keztettek arra, hogy ebben az 
évben is sok pályázati forrást 
sikerült Csorvásnak lehívni, 
amelyek a város fejlesztését 
szolgálják. Mindezt a telepü-
lés megtartó erejének növelé-
se érdekében.

Megyenapi kézműves vá-
sárt rendezett a Békés Megyei 
Önkormányzat - a koronaví-
rus-járvány miatt a megszo-
kottól kicsit eltérően.

A korábban programokban 
bővelkedő Megyenap rendez-
vényei közül egyedül a vásárt 
és a kistermelői piacot tartot-
ták meg a szervezők, kiegészít-
ve a Mesterségek ünnepével.

A rendezvény létszámát 500 
főben korlátozták.

A kilátogatók és a rendez-
vény iránt elkötelezettek nagy 
száma mutatta, igény van a 
megyei összetartozás ünne-

A Csorvás Városáért Em-
lékplaketteket Kasuba István 
helytörténész, korábbi alpol-
gármester, és Dénes István, 
a helyi termelőszövetkezet 
korábbi elnöke vehette át 
Herczeg Tamástól és Baráth 
Lajostól.

A Csorvásiak Baráti Társa-
sága (CSBT) által kiírt Kiss-
Antal istván-díjat idén Kacsova 
Csenge Evelin egyetemi hallga-
tó vette át Kelemen Mihály el-
nöktől.

pére – mondta el a megnyitón 
zalai Mihály. A Békés Megyei 
Közgyűlés elnöke hozzátet-
te, reméli, hogy jövőre újra a 

megszokott programokkal teli 
Megyenapra hívhatják Békés 
megye lakosságát.

Fotó: Zentai P. 

Megyenapi
kézműves vásár
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A korona vírus fertőzés ki-
alakulásának megelőzése ér-
dekében látogatási és intéz-
mény elhagyási tilalom lépett 
életbe a Csorvás Város Önkor-
mányzatának Egyesített Szoci-
ális Intézményében szeptem-
ber 8-tól,  visszavonásig.

A végstádiumban lévő (hal-
dokló) ellátottaktól való elbú-
csúzás engedélyezett. Csomag 
átadására kizárólag a Kisfaludy 
utca felőli bejáratnál van le-
hetőség hétfőn és szerdán 14 
órától 16 óráig, valamint pén-
teken 8 órától 10-ig. Ha csoma-
got szeretne beadni, használja a 
Kisfaludy utca felőli csengőt, ha 
csengetésre nem megy ki senki, 
akkor hívja az alábbi telefon-
számokat: 06/70/476-8655; 
06/70/903-9613. A csomago-
kat fertőtlenítés 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. 

Magam és munkatársaim ne-
vében köszönöm a megértésü-
ket és türelmüket!

Maczák Istvánné intézményvezető

Az országosan növekvő 
COVID-19 esetszámok miatt 
a betegbiztonság érdekében 
az Orosházi Kórház fekvőbe-
teg részlegén dr. Duray Gergő 
főigazgató saját hatáskörben 
szeptember 2-a, szerdától ha-
tározatlan időre teljes látoga-
tási tilalmat rendelt el. 

A látogatási tilalom ideje alatt 
az alábbi szabályok érvényesek.

- Meglátogathatom-e súlyos, 
életveszélyes állapotú családta-
gomat?

igen. A súlyos, életveszélyes 
állapotú betegnél, – egyéni 
méltányossági alapon – írásos 
engedéllyel egyszerre egy hoz-
zátartozó tartózkodhat. A hoz-
zátartozó köteles beszerezni 
egészségi állapotáról egy házi-
orvosi nyilatkozatot, majd kér-
vényezni kell a látogatást a beteg 
kezelőorvosánál, amit a főigaz-
gató vagy az orvosigazgató en-
gedélyezhet.

- Bent lehetek-e a beteg gyer-
mekem mellett?

igen. A kiskorú beteg mellett 
az egyik szülő, vagy a gyermek 
törvényes képviselője tartóz-
kodhat a kórházi kezelés idején, 
amely idő alatt a kórház terüle-
tét nem hagyhatja el!

- Bent lehet-e az apuka gyer-
meke születésénél?

igen. A szülő nő által kijelölt 
személy jelen lehet a vajúdás 
és a szülés idejére. A megje-
lölt személy köteles beszerezni 
egészségi állapotáról egy 14 
napnál nem régebbi házior-
vosi nyilatkozatot, majd írás-

ban kérvényezni kell a bentlét 
engedélyezését a Szülészet-
Nőgyógyászati Osztály osztály-
vezető főorvosánál, amit a fő-
igazgató vagy az orvosigazgató 
engedélyezhet. Az ehhez szük-
séges nyomtatványt a szak-
rendelőben, a nőgyógyászati 
szakrendelésen lehet elkérni, 
majd kitöltve kell visszajuttat-
ni személyesen, vagy postán az 
alábbi címre: Orosházi Kórház 
Igazgatóság, 5900 Orosháza, 
Könd utca 49. 

- Mehetek-e vizsgálatra, keze-
lésre a tilalom ideje alatt?

igen. A tilalom a Könd utcai 
szakrendelőt nem érinti, min-
den szakrendelés a megszokott 
módon működik. Kísérő kizá-
rólag rossz általános állapotú 
vagy mozgásában korlátozott 
beteggel, vagy kiskorú gyer-
mekkel mehet a vizsgálatra.

A szakrendelésekre azonban 
továbbra is kizárólag telefonos 
időpontkérés után lehet érkezni. 
időpontot a 06 68 411-166-os 
számon lehet kérni.

Az intézménybe belépni to-
vábbra is a Kórház utcai főporta 
melletti szűrőponton keresztül 
lehet. A kórház és a szakrendelő 
teljes területén kötelező a szá-
jat és orrot eltakaró maszk vi-
selése. A 1,5 méteres távolságot 
egymás egészségének védelme 
érdekében kérjük, feltétlenül 
tartsa be!

- Behajthatok autóval a kór-
ház udvarára?

Ha kórházi dolgozó, akkor 
igen, a behajtási engedély felmu-

tatásával. A mozgásában korlá-
tozott beteget a hozzátartozó ki-
teheti vagy felveheti az udvaron, 
azonban ezt követően 15 percen 
belül a gépjárművel ki kell hajta-
nia a kórház területéről.

- Hogyan vihetem be a kórház-
ba vagy hozhatom haza onnan 
hozzátartozómat?

Akár érkezik, akár távozik a 
beteg, a hozzátartozó kizárólag 
az adott kórházi osztály bejára-
táig kísérheti. A betegfelvételt 
és a beteg osztályról való elen-
gedését a kísérőnek az előtér-
ben kell megvárni.

- Küldhetek csomagot bent 
fekvő hozzátartozómnak?

igen. A jól lezárt csomagra írja 
rá a beteg nevét, melyik kórházi 
osztályon, hányas szobában fek-
szik, majd adja le a Kórház utcai 
főportán legkésőbb 16 óráig! 
Az osztályról kollégáink lemen-
nek a csomagért és átadják a 
hozzátartozónak. A csomag 
tartalmazhat általános ruháza-
ti-, tisztálkodási- és használati 
eszközöket, egyedi gyógyszert, 
táplálékkiegészítőt, vitamint, 
valamint tartós élelmiszert, a 
romlandó árukat azonban kér-
jük kerüljék. A csomag elvesz-
téséért, az abban elhelyezett 
értéktárgyakért, készpénzért 
felelősséget nem vállalunk. A 
csomag átvételekor átvételi 
elismervényt nem adunk.

- Mi történik, ha megszegem a 
látogatási tilalmat?

A látogatási tilalom idején a 
kórház területén fokozott biz-
tonsági ellenőrzések vannak. 

A Könd utcai szakrendelőből 
megszűnt az átjárás a kórház 
főépületébe, a fekvőbeteg osz-
tályokra történő belépést szigo-
rúan ellenőrzik. A látogatási tila-
lom megsértése – a jogszabályi 
előírások alapján – 30 000 Ft és 
5 000 000 Ft közötti pénzbírság 
kiszabásával járhat.

A Sürgősségi Betegellátó Osz-
tály (SBO), a háziorvosi ügyelet, 
az elhunytakkal kapcsolatos 
ügyintézés és a pénztár is a meg-
szokott rendben működik. Kér-
jük, amennyiben enyhék, nem 
sürgősek, nem életet veszélyez-
tetők a panaszaik, az SBO gör-
dülékeny működése érdekében 
először a háziorvossal, ügyeleti 
időben pedig a háziorvosi ügye-
lettel vegyék fel a kapcsolatot.

- Tudok-e segíteni abban, hogy 
az esetleges fertőzéseket elkerül-
jem illetve ne adjam tovább?

igen. A kórház és a rendelő-
intézet területén több mobil 
kézfertőtlenítő egység található, 
ezeket bárki szabadon használ-
hatja. Sőt, javasoljuk is, hogy 
érkezéskor illetve távozáskor 
nyomjon egy adag fertőtlenítőt a 
tenyerébe és alaposan dörzsölje 
át vele a kezeit. Ahogy azt is java-
soljuk, hogy otthon is rendszere-
sen és alaposan mosson kezet.

Kérjük, hogy saját, hozzátar-
tozójuk illetve a kórházi dol-
gozók érdekében működjenek 
velünk együtt! Megértésüket és 
türelmüket előre is köszönjük!
 Friss és hiteles információkat 
a https://www.nnk.gov.hu/ 

oldalon találhatnak.

Teljeskörű láTogaTási Tilalom az orosházi kórházban

Búcsú nélkül
Idén elmarad a Teréz-napi 

búcsú Csorváson, ami a kör-
nyék legnagyobb és legis-
mertebb búcsúja. A képvise-
lőtestület legutóbbi ülésén 
úgy döntött: „tekintettel a 
COVID-19 vírus miatti fer-
tőzésveszélyre, nem rendezi 
meg a hagyományos Szent 
Teréz napi búcsú-vásárt.”

Az ősz, sőt az év legnagyobb 
csorvási eseménye a búcsú, 
ami meghatározza a családok 
életét, a környékről, sőt az 
egész országból is számos lá-
togatója van minden esztendő-
ben. ilyenkor utaznak ide a ro-
konok akár külföldről is, mert 
ez a hagyomány. A járvány 
idején éppen emiatt vált ve-
szélyforrássá, hiszen nagyon 
sok ember találkozására ad le-
hetőséget. A város képviselő-
testülete megvitatta a témát, 
majd döntött a nagy hagyo-
mányokkal bíró esemény sor-
sáról. Mint elhangzott, három 
lehetőségből választhattak: a 
szokásos módon megtartani a 
búcsút október 18-án; óvintéz-
kedések előírása mellett tarta-
ni meg, vagy lefújni.

Dr. Szénási Levente képvise-
lő háziorvosként egyértelmű 
érveket állított ellene: „maga 

- Helyszín: Félhalmi V. holtág

- Verseny ideje: 2020. október 
2., szombat, 9.00 órától, októ-
ber 3., vasárnap 10.00 óráig.

- Versenyszabályok: Helyek 
elfoglalása érkezési sor-
rendben történik, szabadon 
választva. A versenybe csak 
a verseny ideje alatt fogott 
hal számít bele. Kizárólag a 
Csorvási Horgász Egyesület 
tagjai részére szól a verseny. 
A versenybe a KHESz helyi 
horgászrendjébe tartozó 
egyéb és méretkorlátozással 
védett halak számítanak. To-
vábbá az éves programban 
leírtak szerint. Mérlegelés, 
díjátadás 10.30 órakor a ver-
senyfelelősnél.

- Nevezés, díjazás: Nevezési 
díj nincs.

Felnőtt kategória – 4 díjazás, 
a legnagyobb ragadozó hal il-
letve a 3 legnagyobb békés hal 
kifogói lesznek jutalmazva.

a vírus lappangási ideje és ter-
jedési potenciálja, társulva egy 
olyan típusú mikrokörnyezet-
tel, mint amilyen a búcsú idején 
napokig jelen van a városban, 
könnyen egy gócpont kialaku-
lását idézheti elő. A problémás 
mikrokörnyezet alatt azt ér-
tem, hogy az ország, de akár 
a világ minden részéről érkez-
nek a városba ilyenkor vendé-
gek. Létszámát tekintve, akár 
meg is kétszereződhet a város 
határain belül lévő emberek 
száma. A vásárban sokan ki-
abálva, hangosan üdvözölik 
egymást, amelynek következ-
tében nagyobb levegőoszlop 
távozik a testből, így minden 
faktort együtt nézve hatalmas 
a kockázati lehetőség a vírus 
terjedésére. A COViD-19 vírus-
sal kapcsolatban hangsúlyozni 
kell, hogy sok a tünetmentes 
fertőzött, akik miatt még ijesz-
tőbb az, hogy valaki nem is 
tudja magáról a fertőzöttség 
tényét, így egészségesnek gon-
dolva magát kimegy a búcsú-
ba, és akár több száz embert 
fertőz meg maga körül.”

Az is elhangzott, hogy a kor-
látozó intézkedések betartatá-
sa ilyen nagy létszámú tömeg-
ben nem lenne megoldható.

A testület annak ellenére 
hozta meg ezt a döntést, a la-
kosság védelme érdekében, 
hogy ez anyagi veszteséget, 
közel 2,5 millió forint bevétel-
kiesést is jelent. A képviselők 
többsége arra szavazott, hogy 
nem éri meg kockáztatni. 

Baráth Lajos polgármester 
úgy fogalmazott:
„Ezzel egyrészt több pénz ma-
rad most a családoknál, ami a 
pandémiás időszak alatt kiala-
kult egyébként is gyengébb ke-
resetek miatt fontos, másrészt, 
hogy attól a rokonok, barátok 
jöhetnek még a családokhoz, 
de most az otthon falai között 
beszélgetve, minőségi időt 
együtt töltve telik majd ez az 
októberi hétvége.”

A katolikus templomban a 
búcsúi szentmisét a hagyomá-
nyok szerint megtartják.

Hulladékszállítás

Szelektív hulladék
elszállítási nap:

szeptember 24-e, csütörtök.

Zöldhulladék
elszállítási nap:

szeptember 25-e, péntek.

horgászversenY

ESZI:
látogatási tilalom

Tisztelt Tagjaink!

A vírushelyzet miatt elhalasztott és új időpontra áttett egyesü-
leti egyéni versenyt az alábbiak szerint hirdetjük meg. 

Ifjúsági és gyermek kate-
gória  az i-iii. helyezett 
összfogás szerint. A fogás a 
KHESz helyi horgászrendjé-
nek megfelelően.

A díjak tárgynyeremények és 
oklevél. A versenyek eső esetén 
is meg lesznek tartva!

Csorvási Horgász Egyesület
 Zsiga Iván elnök

egYéni versenY felnőTT, ifjúsági és gYermek 
kaTegóriában.
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Folytatás az  első oldalról

Kacsova Csenge Evelin ál-
talános iskolai tanulmányait 
Csorváson fejezte be; Szeged 
város közterületi faállományá-
val kapcsolatos kutatási tevé-
kenységet folytat.

2019-ben a SzTE TTiK föld-
rajzi szakon jeles diplomát 
szerzett. Jelenleg szintén a 
Szegedi Egyetem hallgatója, a 
mesterképzést geográfia, táj- 

Csorvás Város Önkéntes 
Tűzoltó Egyesülete az elmúlt 
évekhez hasonlóan idén is el-
indul a Belügyminisztréium 
Országos Katasztrófavédel-
mi Főigazgatóság és a Ma-
gyar Tűzoltó Szövetség által 
kiírt, önkéntes tűzoltó egye-
sületeknek szóló pályázatán. 
A helyi egyesület sikerrel 
szerepelt a pályázaton és 
összesen 1 millió 37 ezer 218 
forintot nyert el. 

A támogatás több részből áll: 
tűzoltó védő- és technikai eszkö-
zökre 439.341 forint, míg szer-

megújUló szerTár 

tárépítésre, -felújításra 597.877 
forintot fordíthatott az egye-
sület.

Oláh zsolt egyesületi elnök-
től megtudtuk, hogy a pályá-
zati forrásnak köszönhetően a 
a használatukban álló épület 
tetőhéjazatának cseréje már 
megvalósult, a nyílászáró ab-
lakok cseréje, valamint az esz-
közök beszerzése folyamatban 
van. A tetőn végzett munkából 
az egyesület tagjai és önkéntes 
segítők is kivették a részüket, 
amit az egyesület ezúton is 
tisztelettel megköszön. 

Csorvás Város Önkor-
mányzatának Óvodája és 
Bölcsődéje a járványhely-
zetre való tekintettel nem 
zárta be kapuit a nyár folya-
mán, a takarítási szünet idő-
szakára sem. Igyekeztünk 
fogadni minden kisgyerme-
ket – a javasolt fertőtleníté-
si eljárások mellett –, aki-
nek szülei a munka világába 
visszatértek.

Majd a megszokott rend sze-
rint, szeptember 1-vel kinyitott 
az intézmény. Jelenleg 142 óvo-
dás és 22 bölcsődés érkezését 
várjuk az ütemezések szerint. 

A járványhelyzet a mi éle-
tünkre is hatással van. A be-
íratások kivételesen április-
ban, online módon történtek, a 
személyes találkozás nélkül. A 
beíratásban a Védőnői Szolgá-
lat segítette munkánkat, amit 
ezúton is köszönünk nekik!

Minden 3. életévüket betöl-
tött gyermeket tudtunk fogad-
ni és ezen kívül a fennmaradó 
üres helyekre jelentkezett 2,5 
évesek befogadására is alkal-
masak vagyunk. A bölcsődé-
ben két férőhelyünk maradt, 
ami betölthető.

A járványügyi helyzettel 
kapcsolatos intézkedésekkel a 
napi elvárásoknak megfelelően 
igyekszünk eljárni. A szülőket 
arra kérjük, hogy minden nap 
8 óráig érkezzenek meg az in-
tézménybe, ezzel is támogatva 
bennünket, hogy a takarítások 
és fertőtlenítések az előírt mó-
don történhessenek.

 Az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumának minisztere 
legutóbbi (szeptember 9.) ren-
delkezése szerint a szülő/kísé-
rő nem léphet be az intézmény 
épületébe, csak az intézmény-
vezető előzetes engedélyével, 
illetve kifejezetten a szülők ré-
szére szervezett programokon 
való részvétel céljából.

A rendelkezés visszavonásáig 
tehát a gyermekeket a kapuban 
veszik át az intézmény dolgo-
zói, és nap végén is ők kísérik 
ki őket a szülőkhöz. Ameny-
nyiben bármilyen további vál-
tozás történik a működésünk-
kel kapcsolatosan, az érintett 
szülőket értesítjük. Ebben a 
nevelési évben a megszokottól 
kicsit eltérően, de továbbra is 
nagy szeretettel várjuk gyer-
mekeinket! Jól megélt évkez-
dést kívánok mindenkinek!

Vicziánné Vincze Mónika 
intézményvezető

ÓVODA: 
járványhelyzetben is

nagy szeretettel

TizenöT éves város Csorvás

Dénes Istvánnak Herczeg Tamás országgyűlési képviselő gratulál

Fotó: Szente Károly

Dénes Istvánt kiemelkedő kö-
zösségépítő és közösségfejlesztő 
tevékenysége okán jutalmazták.

„Dénes istván először, mint a 
település meghatározó gazda-
sági szereplője, a csorvási me-
zőgazdasági termelőszövetkezet 
első számú vezetőjeként végzett 
ezen a területen elismerésre 
méltó munkát, később pedig a 
gazdaságirányításban szerzett 
tudását és tapasztalatát Csorvás 
egész lakosságának szolgálatába 
állította. A településvezetésben 
aktív települési képviselő, a kö-
zösségi életben sikeres sportve-
zető volt. Szívügyeként kezelte 
környezetünk védelmét, az élhe-
tő település fenntartását a jövő 
nemzedék számára.

Minden munkájában Csorvás 

népességmegtartó erejének 
növelése érdekében dolgozott, 
ezért érdemesnek tartjuk a kö-
zösség kitüntető elismerésére. A 
közösségi életben tapasztalható 
felelősségvállalás és kitartás a 
magánéletét is jellemzi.

Meghatározó egyéniségként 
hosszú ideig alakító szerepet 
töltött be Csorvás sportéletében. 
Két gyermekét is úgy nevelte, 
hogy fontosnak érezzék a közös-
ségi életben való aktivitást, ezért 
örömmel támogatta szereplésü-
ket a Csorvási Fúvószenekar és 
Majorette Csoportban. A helyi 
civil szervezetek is mindig szá-
míthattak rá, hiszen a lehetősé-
geihez képest mind anyagilag, 
mind erkölcsileg segítette a mű-
ködésüket és fejlődésüket.”

Kasuba István Baráth Lajos polgármestertől veszi át az elismerést

„Kasuba István Csorvás tör-
ténetének kutatása terén mara-
dandó értékekkel gazdagította 
a települést, feltárva és rögzít-
ve helytörténeti kiadványaiban 
a jelenkort megalapozó múltat, 
Csorvás gazdasági, társadalmi, 
kulturális és művészeti életé-
nek alapjait és hagyományait. 
Csorvás közéletében is aktív 
szerepet töltött be évtizedeken 
át, mint települési képviselő, és 
mint alpolgármester.

Kasuba istván közel 40 éve 
kutatja, tanulmányozza Csorvás 
történetét. Közel 200 írása je-
lent meg a sajtóban, közel fél 
százra tehető a helytörténet 
legkülönbözőbb témájában ki-
adott könyveinek száma. 

Munkásságának kiemelkedő 
jelentőségű szakasza és egyben 
elismerése az a tény, hogy köz-
reműködhetett a „révai Nagy 
Lexikon” 2000-ben megjelent 
4. kötetének összeállításában, 

mint a Csorvással kapcsolatos 
történeti szakasz elkészíté-
sének felelőse. Nevéhez kap-
csolható a helyi nemzetiségi 
önkormányzatok létrejöttének 
támogatása, a LEADEr akció-
csoport helyi működésének 
irányításával pedig a telepü-
lés gazdasági fejlődése iránti 
elkötelezettség fontosságának 
hangsúlyozása. 

Meghatározó személyiség 
volt a város jelenleg is élő és 
működő testvér települési tár-
sadalmi kapcsolatainak kiala-
kításában, ápolásában és fej-
lesztésében is.

Értékteremtő munkája mel-
lett figyelmet szentel a meglé-
vő értékeink védelmére, meg-
őrzésére is. A tárgyi emlékeink 
megmaradásának és bemuta-
tásának színtereként működő 
Helytörténeti Gyűjtemény lét-
rejöttében vitathatatlan érde-
mei vannak.” 

Fotó: Szente Károly

és környezetkutatás, földrajz 
területen; a város klimatológia 
kutató csoport tagja. Kiemelt 
terve az ezüst hársak légszeny-
nyező porok koncentrációjának 
csökkentő képességének vizs-
gálata. Távolabbi célja Csorvás 
külterületi erdeinek, gyümöl-
csöseinek mikroklímára gya-
korolt hatásainak elemzése, a 
doktori fokozat megszerzése.

Kelemen Mihály elnök gratulációját fogadja Kacsova Csenge Evelin 
(Fotó: Kecskeméti Erika)

A város születésnapi tortáját örömmel fogadták az idősek otthona lakói
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Megszülettek:

Szoroka János és Bakos Erzsébet Andrea
fia - Áron Pál

Tar Krisztián és Samu Nikolett
fia - Bertalan

Kerekes Gábor és Gajdács Krisztina
fia - Bendegúz

Házasságot kötöttek:

Tiffinger László - Meizner Hajnalka
Kiss Gábor - Kun Henriett 

Takács Sándor Csaba - Béres Bernadett Dalma 
Zsiga Norbert és Fodor Krisztina

Hajkó Roland és Dr. Gáspár Zsanett Fanni
Babinyecz Lajos Gábor és Petrovszki Éva Magdolna

Most zajló pályázatunk a 
Földön – vízen – levegőben 
címet viseli. A pályázatott a 
Nemzeti Tehetség Program 
keretében az Emberi Erőfor-
rás Minisztérium írta ki. A mi 
pályázatunk az NTP-MTTD-
19-0249 kódszámot viseli.

A földi részben a Mechanitech 
Kft.-ben, Fruzsa Mihály irányí-
tásával és a gyerekek közremű-
ködésével elkészült az autónk 
utánfutója. A levegőben már 
repültek a rádióirányítású re-
pülőink, amelyek Prorok András 
modellező szakkörvezető irá-
nyításával készültek el. A vízen 
pedig már bizonyított a ShiPET 
nevű hajónk. Nem süllyedt el, 
és többféle hajtásmóddal mű-
ködött. A hajó Szluka András 
tervei alapján készült, aki már 
másodéves egyetemista, de 
szívesen visszajár hozzánk, az 
Edison Klubba. A tervezés a pa-
lackok számának megállapítá-
sával kezdődött. Az eredmény 
140 db, 1,5 literes palack lett, 
amelyeket két úszóegységben 
helyeztünk el. Katamarán törzs 
mellett döntöttünk, így nem 
kellett tőkesúlyt alkalmaznunk 
a borulás megakadályozására. 

Az első kísérleti célunk annak 
megállapítása volt, hogy az au-
tónkról leszerelt ventilátor ké-
pes-e meghajtani a hajót?

Menet közben formálódott 
a többi meghajtásmód is. Ko-
rábban kaptunk rokkantkocsi 
motorokat, amelyeket András 
szeretett volna a hajón is lát-
ni. Ebben segítségünkre volt 
Kukla Zsolt, aki a motorhoz el-
készítette a hosszú tengelyt és 
a hajócsavart, valamint a rögzí-

tő elemeket és a motorvezérlő 
áramkört is. Miután találtunk 
árbocnak megfelelő anyagot, 
már nem sokakadálya volt an-
nak, hogy vitorla is kerüljön a 
hajóra. A vitorlát Kecskés Beáta 
tanárnő varrta meg.

Engedélyt kértünk Kiss János 
tógazdától, hogy a Horgászta-
von augusztus 29-én kipróbál-
hassuk a hajónkat. Ez úton is 
köszönjük a hozzájárulását! 

Az ismeretlen veszélyt vál-
lalva először a programfelelős 
szállt vízre, és Ő úgy szeretné 
látni, hogy a ventilátor moz-
gatta a hajót, ha csak kis mér-
tékben is. Ez után Szluka And-
rás „hajómérnök” vette át az 
irányítást, és sikerrel próbálta 
ki a Kukla zsolt által készített 
motoros hajtást. Ez után még 
egy gyári csónakmotorral séta-
utakra vitte András a bátor je-
lentkezőket.

Végül az árbocot is felsze-
reltük, és vitorlát bonthatott a 
ShiPET. Nagy siker volt, amikor 

ShiPET, az Edison Klub hajója

feltámadt a szél és dagadni kez-
dett a vitorla, a hajó pedig szel-
ni kezdte a habokat.

Az úszó egységeket és a fe-
délzetet cseréplécekből készí-
tettük, a gyerekek csiszolták és 
festették le. A cél előtt megtor-
pantunk, mert kiderült, hogy az 
inverterünk a ventilátor meg-
hajtásához 24 V-os, de csak egy 
akkumulátorunk volt. Kukla 
Imréhez, az Edison Klub alapító 
tagjához, a Solargroup Energy 
Kft. ügyvezető igazgatójához 
fordultunk segítségért, aki 2db 
12 V-os akkumulátort adomá-
nyozott nekünk. Az úszóegysé-
gek orrát a Mechanitech Kft.- 
ben Fruzsa Mihály készíttette.

A ShiPET elnevezés Szilágyi 
Dávid ötlete volt, az angol ship – 
hajó szóból származik és a PET 
palackokra utal a név második 
fele. A hajó úszási kísérletét 
Andrékó Patrik fényképezte és 
Murvai Józsefné örökítette meg 
videófelvételeken.

 Murvai József

Lomtalanítás 
A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. 

szeptember és október hónapban házhoz menő lomtalaní-
tást tart Csorváson. Házhoz menő lomtalanítás írásban az 
ugyfelszolgalat@grnkft.hu e-mail címen, valamint személye-
sen az ügyfélszolgálati irodákban igényelhető. 

A DArEH a lomtalanítás alkalmával a háztartásban felesleges-
sé vált nagydarabos hulladékokat (amelyek méreteik miatt nem 
rakhatók a hulladékgyűjtő-edénybe) gyűjti össze és szállítja el. (A 
feleslegessé vált, de mások számára még használható bútorokat, 
használati tárgyakat segélyszervezeteknél, szociális szolgáltatók-
nál is leadhatja, így segítve másokon, egyben csökkentve a hulla-
déklerakás mennyiségét). Az elszállításra váró lomot az egyeztetett 
napon, reggel 6 óráig - a hulladékgyűjtő járművekkel jól megköze-
líthető - közterületre kell kirakni. 

Lomtalanításkor kirakható: bútorok, fából készült tárgyak, 
(ablakkeret - üveg nélkül, ajtó, kerítés), műanyag (linóleum) pad-
ló, kerti bútor, szőnyeg, padlószőnyeg (kötegelt állapotban, matrac 
(szétvágva/összetekerve), ágynemű, textil, ruhanemű (zsákban/
dobozban kihelyezetve), hordó, virágtartó, gyerekjátékok, mű-
anyag medence.

Nem rakható ki: kommunális hulladék, elkülönítetten gyűj-
tött üveg-, papír, műanyag- és fémhulladék (szelektív hulladék), 
zöldhulladék (ág, nyesedék, lomb, fű), építési törmelék (pl. kád, 
wc-csésze, sitt, stb., síküveg, ablakkeret üveggel), fénycső, gyógy-
szerhulladék, elektromos háztartási eszköz, elektronikai hulladék, 
gumiabroncs, traktorgumi, kerékpárgumi, veszélyes és különleges 
kezelést igénylő hulladék (akkumulátor, festék, fáradt olaj, hígító, 
növény-védőszer, szárazelem, stb.), ipari, mezőgazdasági, szolgál-
tatási tevékenység következtében keletkezett fólia, sütőolaj, sütő-
zsiradék

A lom kihelyezésénél kérjük legyenek tekintettel arra, hogy a ki-
helyezett lom mérete akkora legyen, hogy azokat kézi erővel meg 
lehessen emelni és behelyezni a hulladékgyűjtő járműbe:
(100 cm x 100 cm x 80 cm).

Az el nem szállítható hulladékok leadhatók:
• egyes hulladéktípusok esetében, a DArEH által üzemeltetett 

hulladékgyűjtő udvarokon. Az igénybevétel részletes feltételeiről a 
dareh.hu oldalon lehet tájékozódni. 

• a közszolgáltató által nem gyűjthető hulladékok esetében más 
vállalkozás által üzemeltetett hulladékudvarokon.

A lomtalanítás során kihelyezett hulladék a NHKV Nemzeti Hul-
ladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő zrt. (NHKV zrt.) 
tulajdonát képezi, ebből kifolyólag a jogtalan eltulajdonítás rend-
őri intézkedést vonhat maga után.

Hatósági házi karantén alatt álló ingatlanokról nem szállítják el
a hulladékot!

Kérjük, a fentiek betartásával járuljon hozzá a
település tisztaságához!

ANyAKÖNyVI  HírEK

Ortopédiai szakrendelés:
szeptember 17-én, 15.00-17.00 

Helyszín: védőnői szolgálat

ShiPET a csorvási Forrás tavon,

fehér klÍmavill kfT.
Ne várja meg az áremelést és a kánikulát,

válasszon most akciós klímáinkból!
Egyes típusok WIFIVEL!

KLÍMA ÉS BESZERELÉSI AKCIÓ

Ajánlatunk 2020. október 15-ig, vagy a készlet 
erejéig érvényes!

MDV, Midea, LG, Cascade, Gree, Fisher,
Daikin klímák teljes választéka!

LG klímákra 3+7 év garancia!
FISHER klímákra 3+3 év garancia!

MDV, MIDEA, CASCADE, GREE klímákra
5 év garancia!

Ingyenes helyszíni felmérésért és
egyedi ajánlatokért keressen bennünket!

Tel.: 06-30/206-8711, 06-70/617-1815 vagy a  
feherklima@orosnet.hu e-mail cím.


