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Csorvási Híradó

Folytatás a 2. oldalon

Egy újabb húsvét, a második, 
amit nem a korábban megszo-
kott módon vagyunk kénytele-
nek megülni, megünnepelni. 
Az elmúlt egy esztendő pedig 
nagyon sok változást hozott, 
jobbára nem kedvező hatások 
értek bennünket a koronaví-
rus-járvány miatt. Ki-ki a maga 
sorsa, szakmája, egészsége 
okán kell számba vegye, mi-
ben érte változás, miben érte 
nehézség, hiány, veszteség.

A húsvét a kereszténység kö-
rében Krisztus feltámadásának 
ünnepe, melynek üzenete a 
megváltás és a halál fölötti győ-
zelem. A vallásos tartalmakon 
kívül is a húsvét a tavasz, az új 
élet megünneplése, a szabadban 
való szórakozással, húsvéti nyúl 
és húsvéti tojás szimbólumaival.

Ám az újjászületésben, feltá-
madásban, újrakezdésben való 
hitünket, a mindig jóra való re-
ményünket igencsak kikezdik 
a mindennapi hírek, szóljanak 
azok a gazdasági, vagy a járvány-
helyzetről. Nem könnyű, jobban 
kell akarnunk a nehéz helyzet-
ben, hogy higgyünk a jóban, 
reménykedjünk, hogy dolgaink 
jobbra váltanak.

Babits Mihály Húsvét előtt 
című versének két utolsó sza-
kasza ezt a kimerült kettősséget 
fogalmazza meg.

„…hogy béke! béke!/béke! béke 
már!/Legyen vége már!/Aki al-
szik, aludjon,/aki él az éljen,/a 
szegény hős pihenjen,/szegény 
nép reméljen./Szóljanak a haran-
gok,/szóljon allelujja!/mire jön uj 
március,/viruljunk ki ujra!/egyik 
rész a munkára,/másik temetés-
re/adjon Isten bort, buzát,/bort 
a feledésre!

Ó béke! béke!/legyen béke 
már!/Legyen vége már!/Aki ha-
lott, megbocsát,/ragyog az ég 
sátra,/Testvérek, ha tul leszünk,/
sohse nézünk hátra!/Ki a bünös, 
ne kérdjük,/ültessünk virágot,/
szeressük és megértsük/az egész 
világot:/egyik rész a munkára,/
másik temetésre:/adjon Isten 
bort, buzát,/bort a feledésre!”

Lapzártánk idején még nem 
tudjuk, hogy az ünnep alatt a 
családok látogathatják-e egy-
mást. De a készülődés örömét 
nehezen engedjük el. Csorvás fő-
terén vidám húsvéti dekoráció, 
tojásfa és nyuszik örvendezteti 
meg az arra járókat – a műve-
lődési ház és az önkormányzat 

munkatársainak köszönhetően. 
A tojásfára ki-ki aggathat saját 
maga festett tojást, gyarapítva 
ezzel a közösség ünnepét. Emel-
lett március 23-a óta 19 ház szép 
fokozatosan ünneplőbe öltözött. 
Gombkötő Réka a karácsonyvá-
ráshoz hasonló módon hirdette 
meg a közösségi játékot, ami-
nek nincs díjazása, de mindenki 
nyertese, hiszen a készülődés 
öröme, a keresés izgalma és a 
megtalálás élménye jellemzi.

– Az idei fészekvadászat immár 
a második ilyen jellegű kezde-
ményezés, amellyel szeretnénk 
hagyományt teremteni város-
unkban – meséli Gombkötő Réka. 
– A cél, hogy településünk utcái, 
házai, udvarai az évszaknak meg-

felelő színes dekorációval vidá-
mabbá tegyék az itt élők hangu-
latát, egy kis jókedvet csenve a 
mindennapokba. Az ötletgazda 
Solymártól az országban első-
ként vettük át a játék alapjait, 
amelyet azután igyekeztem a 
csorvásiak kedvére igazítani. A 
játék lényege, hogy a fészekrakók 
az udvaron, ablakukban, keríté-
sükön jól látható „fészket”, húsvé-
ti/tavaszi dekorációt készítenek. 

Hogy melyik nap hol találha-
tó meg a „levadászandó” fészek, 
sorsolással dőlt el az idei je-
lentkezők között, köztük meg-
találjuk a családok mellett az 
Egyesített Szociális Intézményt 
és a Csorvási Önkéntes Tűzoltó 
Egyesületet is.

A koronavírus-járvány har-
madik hullámának nehézsé-
geivel küzdünk, március végi 
adatok szerint a 700 ezerhez 
közelít a COVID-fertőzöttek 
száma hazánkban, míg a be-
oltottaké átlépte a 2 milliót. 
Csorváson eddig csaknem ez-
ren kapták meg valamenyik 
védoltást. 

– Nagyon nehéz időket élünk, 
folyamatosan új kihívások, 
feladatok elé állítja a vírus a 
lakosságot, a vállalkozókat, 

HÚSVÉT 2021. VIRULJUNK KI ÚJRA

Felelősséggel, egymásra vigyázva
Koronavírus: húsvét után enyhítés várható

A kisorsolt napok természe-
tesen titokban maradtak, hiszen 
azt a „vadászoknak”, a települé-
sen sétálva kell két héten keresz-
tül nap mint nap megkeresniük, 
lefényképezniük, és feltölteni a 
képeket a „Húsvéti fészekvadá-
szat Csorváson”  nevű Facebook-
csoportba. A „vadászoknak” 
minden reggel a fenti csoport-
ban megjelenő térképrészlet 
nyújt segítséget. 

Laurinyeczné Tar Nikolett sze-
rint, ez egy izgalmas program, 
amiben mindenki örömét lelhe-
ti. – Minden nap megkeresni az 
aznapi fészket remek szabad-
idős program, főleg a jelenlegi 
Covid-helyzetben, ahol igen ke-
vés a kikapcsolódási lehetőség. 
Szebbnél szebb és kreatívabb 
megoldásokat lehet látni. Az 
emberek jószívűségéről pedig a 
vadászoknak kihelyezett apró-
ságok tanúskodnak.

Szabó Réka tavaly és idén is 
csatlakozott a megmozduláshoz. 
– Szuper kezdeményezésnek tar-
tom. Kislányommal minden nap 
útra kelünk kerékpárral és cso-
dáljuk mások gyönyörű munkáit. 
Köszönjük szépen mindenkinek, 
hogy szebbé teszik napjainkat a 
szép dekorációjukkal.

Kovácsné Nagy Katalin úgy véli, 
a kezdeményezés a közösséget is 
erősíti. – Fészekrakóként nagyon 
kellemes időtöltést jelentett a 
kis fészkünk elkészítése, minél 
szebb ünnepi díszbe való öltöz-
tetése. Ebben a jelenlegi korlá-
tozott mindennapjainkban ez a 
program, sok energiát és boldog 
pillanatot ad nekünk. Reméljük, 
jövőre is készülhetünk!

BIJ

A parkban kedves húsvéti dekoráció örvendezteti meg az arra járókat

az óvodásainkkal otthon lévő 
szülőket, a digitális oktatással 
érintett családokat és a hiva-
talt is – fogalmaz Baráth Lajos 
polgármester. – Látható, hogy 
mind anyagilag, mind lelkileg 
fogyatkoznak a tartalékok, ne-
héz már kitartani, de attól tar-
tok, nincs más lehetőség.

Az országos tendenciát kö-
vetve városunkban is febru-
árban szaporodott meg újra 
a fertőzöttek száma. A vírus 
alattomos, láthatatlan, nem 

tudhatjuk, hogy hol és mikor 
kapjuk el, feltételezésekbe pe-
dig nem érdemes bocsátkozni. 
A csorvásiak fegyelmezetten, 
egymásra vigyázva és a sza-
bályokat betartva élik a min-
dennapokat. Biztos vagyok 
abban, hogy aki betegnek érzi 
magát, nem megy közösségbe 
és azt is látom, hogy hordjuk a 
maszkokat, távolságot tartunk 
egymástól. Ezek mind nagyon 
fontos lépések, csökkentik a 
megfertőződés esélyét. Csök-
kentik, de nem zárják ki! – húz-
ta alá a városvezető.
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Változás a
bőrgyógyászaton

Változik az előjegyzés az oros-
házi Dr. László Elek Kórház és 
Rendelőintézet bőrgyógyásza-
tán. A szakrendelésre – a minél 
hatékonyabb és alaposabb be-
tegellátás érdekében – kizáró-
lag hétköznapokon 13:00-14:00 
óra között kérhető időpont a 06 
68/411-166-os számon a 315-
ös melléken. Dr. Bónis Béla sze-
mélyében új bőrgyógyász várja a 
betegeket a kórház szakrendelő-
jében, a doktor hétfőtől péntekig 
8-14 óra között rendel a szak-
rendelő 1. emeletén.

Április 1-ig repülőgépes ki-
szórással kihelyezték a csal-
étek-vakcinákat. Ettől a dá-
tumtól kezdve számított 21 
napig ebzárlatot szükséges 
elrendelni a vonatkozó jogsza-
bályok szerint.

Az állat-járványügyi intézke-
dés hatálya alatt az alábbiakat 
kell betartani:

1. Tartási helyén minden ku-
tyát elzárva, illetőleg megköt-
ve kell tartani úgy, hogy a kihe-
lyezett csalétek-vakcinával ne 
érintkezhessen. Zárt udvarban 
a kutyák elzárását vagy meg-
kötését mellőzni lehet, ha azok 
onnan ki nem szökhetnek.

2. A település területéről 
kutyát kizárólag érvényes ve-
szettség elleni védőoltás meg-
léte esetén, csak a hatósági ál-
latorvos kedvező eredményű 
vizsgálata után és engedélyé-
vel lehet kivinni.

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
A szelektív, sárga kukákat 

minden hónap negyedik csütör-
tökén viszik el, áprilisban ez 22-
ére, májusban 27-ére esik.

A zöldhulladék elszállításá-
nak időpontjai a következő idő-
szakban az alábbiak: április 27-
e, május 25-e, június 22-e (keddi 
napok). A járványügyi helyzet-
re való tekintettel elektroni-
kus formában, ill. postai úton 
lehet ügyeket intézni. E-mail: 
ugyfelszolgalat@grnkft.hu, tele-
fon: 66/447-150

Csorvás Város Önkormány-
zatának Óvodája és Bölcsődé-
je vezetője, Vicziánné Vincze 
Mónika tájékoztatása szerint 
a 2021/2022. nevelési évre 
az óvodai beiratkozás elekt-
ronikus úton is történhet, a 
járvány miatt célszerű ezt 
aformát választani. – A kitöl-
tött dokumentumokat elekt-
ronikus úton kérjük elküldeni 
a csorvasbeiratas@gmail.com 
e-mail címre legkésőbb április 
20-ig. A beiratkozáshoz szük-
séges eredeti dokumentumok 
bemutatására az első nevelési 
napon kerül sor. 

Azok részére, akik elektro-
nikus úton nem tudják megol-
dani a beiratkozást, a szemé-
lyes megjelenéssel járó óvodai 
beiratkozásra április 20. és 
április 21. napján lesz lehető-
ség, 7.30-tól 17 óráig az óvoda 
Bocskai u. 2. szám alatti szék-
helyén – ismertette az óvoda-
vezető, hozzátéve: személyes 
beiratkozásra kizárólag előre 
egyeztetett időpontban van 
lehetőség. Időpontot foglalni 
a beíratást megelőző 2 hétben 
munkaidőben a 66/200-498, 
vagy a +3670/9039615-ös szá-
mon lehet. 

Kérik, hogy beiratkozás-
kor elektronikusan küldjék 
el (akár fénykép formájában), 
vagy személyesen mutassák be 
a következő dokumentumokat:
• a gyermek nevére kiállított sze-

mélyi azonosítót és lakcímet 
igazoló hatósági igazolvány,

• a gyermek születési anya-
könyvi kivonata,

• a szülő (gondviselő) személyi 
igazolványa, lakcímkártyája,

• a rendszeres gyermekvédel-
mi kedvezményről szóló ha-
tározatát (ha van ilyen),

• a gyermek egészségügyi (ol-
tási) kiskönyve, TAJ kártyája,

• amennyiben a gyermeke hát-
rányos helyzetű vagy halmo-
zottan hátrányos helyzetű, 
úgy az ezt igazoló határozat,

• nem magyar állampolgárságú 
gyermek esetén az itt tartóz-
kodást engedélyező okmány.

A 2021/2022-es óvodai neve-
lési év 2021. szeptember 1. nap-
jától 2022. augusztus 31. napjáig 
tart. Az óvoda vezetője az óvodai 
felvételi, átvételi kérelem tár-
gyában hozott döntését írásban 
közli a szülővel, legkésőbb a be-
iratkozásra kiírt utolsó határna-
pot követő 30. napig, azaz 2021. 
május 21. napjáig.

EBZÁRLAT ÉS LEGELTETÉSI TILALOM!

3. Kutyát tartási helyéről 
csak pórázon vezetve és száj-
kosárral szabad kivinni.

4. Az érvényes veszettség 
elleni védőoltással rendelkező 
vadászebek, a fegyveres erők 
és fegyveres testületek ebei, a 
katasztrófa-mentő ebek, a se-
gítő és terápiás ebek, valamint 
a látássérült embereket veze-
tő ebek rendeltetési céljuknak 
megfelelő használatuk idejére 
mentesek a korlátozás alól.

5. Az ebzárlat alatt a húsevő 
állatok összevezetésével járó 
rendezvény nem tartható.

6. A települési önkormányzat 
köteles a szabadon talált, kó-
bor ebek befogása iránt intéz-
kedni. Az ebzárlat alatt befo-
gott kóbor húsevőket hatósági 
megfigyelés alá kell helyezni.

7. A jelzett időszakban a le-
geltetés tilos.

Óvodai beirakozás, lehetőleg online
A járványhelyzetre tekintettel a személyes megjelenés he-

lyett elsősorban az elektronikusan történő beiratkozás lehe-
tőséget válasszák a szülők, gyermekük beiratása során – kéri 
az önkormányzat. A nyomtatványok a város oldaláról letölt-
hetők és kinyomtathatók, de megtalálhatók a papírok a védő-
női szolgálat épületének előterében is, nyitvatartási időben.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a rókák ve-
szettségének megelőzése érdekében kihelyezett csalétek-
vakcina okán Csorvás közigazgatási területén az ebzár-
latot és a legeltetési tilalmat rendelt el a Békés Megyei 
Kormányhivatal, mint élelmiszerlánc-biztonsági és állat-
egészségügyi hatáskörben eljáró hatóság.

Felelősséggel, egymásra vigyázva
Koronavírus: húsvét után enyhítés várható

Házhoz menő lomtalanítást 
tart Csorváson a DAREH Zrt., 
a lomokat április 29-én és má-
jus 28-án szállítja el a szolgál-
tató – de csak onnan, ahol azt 
előzetesen kérik. A szolgálta-
tás az ugyfelszolgalat@grnkft.
hu e-mail címen, vagy pedig a 
66/447-150 telefonszámon, to-
vábbá polgármesteri hivatal 5. 
számú irodájában igényelhető. 

Lomtalanítás alkalmával ki-
zárólag azok a háztartásban 
feleslegessé vált nagydarabos 
hulladék helyezhető ki a ház 
elé, amik méretüknél fogva nem 
férnek a kukába. Ilyen például 
az elhasználódott bútor, kerti 
bútor, matrac, szőnyeg, nagy-
méretű sportszer (pl. síléc), 
nagyméretű használati tárgyak 
(pl. gyermekfürdető), ágynemű, 
textil, ruhanemű – bezsákolva 
vgay dobozban. 

Nem helyezhetünk ki: vegyes 
háztartási hulladékot, ipari, 
mezőgazdasági, szolgáltatási 
tevékenység következtében ke-
letkezett hulladékot, veszélyes 
ill. speciális kezelést igénylő 
hulladékot (pl. elektromos és 
elektronikai hulladék), építési 
és bontási törmeléket, gumi-
abroncsot, zöldhulladékot (ág, 
nyesedék, lomb, fű), szénport, 
hamut, földet, elkülönítetten 
gyűjtött üveg, papír, műanyag 
és fém hulladékot, gépjármű-
roncsot.

A lomokat a környezet, a zöld-
területek és a közlekedők szá-
mára biztonságos módon tegyük 
ki úgy, hogy azok a közelekdést 
ne zavarják, de a begyűjtést vég-
ző jármű számára jól megköze-
líthetők legyenek.

Az orosz fejlesztésű Szputnyik V koronavírus elleni oltóanyaggal
oltottak a békéscsabai kórházban március végén Fotó: MTI/Rosta T.

Baráth Lajos kiemelte, aki 
valamilyen oknál fogva nem 
tud regisztrálni az oltásra, 
annak segítenek a művelődési 
ház munkatársai hétköznap 
délelőttönként a könyvtárban. 
TAJ kártya, telefonszám szük-
séges a regisztrációhoz.

– Munkatársaink örömmel 
segítenek, forduljanak hozzá-
juk bizalommal. Arra is bizta-
tok mindenkit, hogy vegye fel 
az oltást, bármelyiket, hiszen 
szakemberek szerint vala-
mennyi vakcina jó és hatásos.
Úgy tűnik, egyedül az oltás 
jelenthet kiutat jelenlegi hely-
zetünkből, addig is azonban a 
maszkviseléssel, a távolság-
tartással, a gyakori kézmo-
sással tehetünk önmagunkért 
és másokért is – mutatott rá a 
polgármester.

Az országos híradások sze-
rint nyitás egyelőre semmi-
lyen formában nem engedhe-
tő meg, ám „szabad nyarunk 
lehet” – fogalmazott Orbán 
Viktor a közrádiónak adott 
interjúban március végén. A 
miniszeterelnök szerint reá-
lis esély van arra, hogy április 
19-én újraindulnak az óvodák, 
iskolák, középiskolák, ehhez 
azonban az ott dolgozókat be 
kell oltani.

A tájékoztatások szerint 
csak akkor nyílik lehetőség a 
jelenleg hatályban lévő korlá-
tozó intézkedések enyhítésé-
re (például a boltok hosszabb 
nyitvatartására), ha 2,5 millió 
ember legalább az első oltást 
már megkapta. Erre vélhetően 
húsvét után kerül majd sor.
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címmel sikeresen pályázott a 
Gulyás Mihály Iskolai és Mű-
vészeti Alapítvány a Minisz-
terelnökség Tárca Nélküli 
Minisztériuma a Nemzeti Te-
hetség Program keretében 
kiírt pályázatán. Az NTP-
MTTD-20-0188 kódszámú 
pályázatot Murvai József, az 
Edison Klub Tehetségpont 
képviselője és Kecskés Beáta 
tehetséggondozó szakkal is 
rendelkező tanárnő írták.

A pályázat fő célkitűzése – 
Szluka András ötlete nyomán – 
egy könnyű ballon felbocsátása 
a sztratoszférába mérő-, kutató- 
és kommunikációs eszközökkel.

A 10 fős csoport munkáját 
Szabados László villamos mér-
nök irányítja, jelenleg távkap-
csolatban Graz mellől. Kukla 
Zsolt gyenge- és erős áramú 
technikus állandó segítségére 
most is számíthatunk.

A csoport jelenleg kényszerű 
szünetet tart. A feladatra ké-
szülve tranzisztoros áramkörö-
ket forrasztottak, ejtőernyőket 
terveztek, különböző közegek-
ben felhajtóerőket vizsgáltak, 
micro:bit panalaket programoz-
tak eddig. A jelenlegi járványhely-
zet miatt elhalasztottuk a május 
15-ére tervezett felbocsátást.

Héliumos léggömbkísérletet 
készítünk elő. Micro:bit időzítő 
áramköre fog bekapcsolni egy a 
léggömbre erősített gyújtóesz-

közt, ami kiszámított magasság-
ban kilyukasztja a léggömböt és 
az eszközök ejtőernyővel vissza-
érkeznek, remélhetőleg látható 
távolságban. Az időzítő program 
már működik a micro:bit pane-
leken, már csak a jelfogó áram-
körét kell összeállítani. Asztalon 
végzett sikeres gyújtási kísérle-
tek után indul majd a magasba 
a léggömbünk. Az itt szerzett ta-
pasztalatokat használjuk majd a 
ballonkísérlethez.

A járványhelyzet miatt módo-

2009-ben, a Kreativitás és 
Innováció Európai Évében in-
dítottuk az iskolában A hónap 
feltalálója! programunkat. 
Ezzel a Tempus Közalapít-
vány programpályázatán el-
nyertük az Év Hivatalos Prog-
ramja címet.

A gyerekeket arra 
biztatjuk, hogy 
nézzenek szét a 
környezetükben és 
fedezzék fel a meg-

változtatásra váró tárgyakat, 
találjanak ki újakat, fogalmazza-
nak meg problémahelyzeteket, 
találjanak ötleteket. Mindezeket 
fogalmazzák meg, készítsenek 
megoldási terveket, leírásokat, 
magyarázó rajzokat és dobják be 
az iskola aulájában elhelyezett 
gyűjtőládába. A beérkező pályá-

zatokat Kecskés Beáta tehetség-
gondozó szakos tanárnővel ér-
tékeljük, és az alkalmas munkát 
A hónap feltalálója! díjjal jutal-
mazzuk. A díjazott oklevelet és 3 
000 Ft pénzjutalmat kap.

Mindenkit alkotásra szeret-
nénk ösztönözni, ezért a részt-
vevők emléklapot és tárgyju-
talmat kapnak. Általában 12 
wattos LED lámpát, csavarhúzót, 
konyhai eszközöket kínálunk ki-
választásra. Ebben a tanévben 
eddig 44 tanuló 99 pályázatát 
értékeltük.

A hónap feltalálója! díjat 
szeptemberben Barna Petra, 
novemberben Gelegonya Vivien, 
Varga Hanna és Sasvári Norman 
érdemelték ki. Ebben a hónap-
ban a 3. a osztály a Legkreatí-
vabb osztály kitüntető oklevelet 

A márciusi fellángolás (...) 
bölcsője volt a magyar alkot-
mánynak s éppen ezért sírig 
tartó kötelessége minden ma-
gyar embernek, hogy a szabad-
ság ébredésének emlékét, mely 
csodálatosan összeesik a tavasz 
ébredésével, minden évben ke-
gyelettel megülje. Csak igy ér-
hetjük el, hogy az utódok soha 
szem elől ne téveszthessék dicső 
őseik érdemeit.” (Cinkotai Nagy 
Ince, író)

A járványügyi előírások 
teljeskörű betartása mellett 
csendes főhajtással emléke-
zett meg a városvezetés 1848. 
március 15-e évfordulójáról. 

A HATÁR
A CSILLAGOS ÉG

Az időzítő programozása microbitre. Az előtérben Takács Ádám és Benyovszki Gergő
(Fotónk a jelenlegi járványügyi szabályok érvénybe lépése előtt készült)

sítanunk kell a betervezett prog-
ramidőt és a tanulmányi kirán-
dulásainkat is. Június 30. helyett 
július 31-én zárul a munkánk. Az 
Országos Meteorológiai Intézet 
Marcell György Főobszervató-
riumánál terveztünk egynapos 
tanulmányi kirándulást, amelyet 
át kell gondolnunk egy közeli 
helyre, illetve a Debreceni Egye-
tem Meteorológiai Tanszékén 
terveztünk 3 napos szaktábort, 
amelyet az iskolában fogunk 
megtartani.

A Szegedi Tudomány Egyetem 
Természettudományi és Infor-
matika Karának Informatika 
Intézetében a Mesterséges In-
telligencia Kutatócsoport mun-
kájába szerettünk volna még 
bepillantani, reméljük, hogy ez 
még megvalósítható lesz.

Murvai József

nyerte el. December Barna Petra 
újra elnyerte A hónap feltaláló-
ja! díjat. Januárban Dávid Cintia 
Dorina, részesült ilyen elisme-
résben.

Decemberben a résztvevők 
között kisorsoltuk a Laurinyecz 
család (Paks) által felajánlott di-
gitális fényképezőgépet, amelyet 
Barna Petra nyert meg.

A lelkes feltalálókat az Edison 
Klubban várom ötleteik meg-
valósítására. Sajnos, a jelenlegi 
helyzetben szüneteltetni kell a 
foglalkozásokat.

Programunk fő támo-
gatója kezdettől fogva Dr. 
Weiczner Roland, a Szegedi 
Tudomány Egyetem igazságügyi 
orvosszakértője, az Általános 
Orvostudományi Kar Anató-
miai Intézetének oktató orvo-
sa. Ebben a tanévben 40 000 
forinttal támogatja törekvése-
inket, hogy a díjakat és a tárgy-
jutalmakat biztosítani tudjuk. 
De alkalmanként számíthatunk 
Kelemen Mihály alpolgármes-
ter úr, a Csorvási Gazdák Zrt. 
elnöke támogatására is.

Az iskolában csak úgy működ-
het sikeresen egy ilyen program, 
ha a tanítónők, a felső tagozatos 
tanárnők és tanárok is ösztönzik 
tanítványaikat a részvételre. Ez 
úton is megköszönöm segítségü-
ket. Kérem a Kedves Szülőket is, 
hogy támogassák gyermeküket 
ebben a folyamatban.

A hónap feltalálója! program az iskolában CSENDESEN, DE EMLÉKEZVECSENDESEN, DE EMLÉKEZVE
Az Ó-temetőben Herczeg Ta-
más országgyűlési képviselő, 
valamint Baráth Lajos, Csorvás 
polgármestere és dr. Keresné 
dr. Mracskó Gyöngyi, a város 
jegyzője helyezte el a tisztelet 
virágait. 

Rendhagyó módon emlékez-
tek az 1848/’49-es forradalom 
és szabadságharc történéseire, 
hőseire az iskolásaink is. Ün-
nepi műsorral készültek, amit 
az online térbe helyeztek át, a 
diákok műsorát mindkét helyi 
kábeltelevízió csatornáján meg-
nézhették az érdeklődők, és a 
város közösségi oldalán is köz-
zétették a felvételt. 

(Fotó: Kecskeméti Erika)(Fotó: Kecskeméti Erika)

Csorvás is tagja a tíz te-
lepülést tömörítő Orosházi 
Kistérség Többcélú Társulá-
sának, ami járványhelyzet-
ben is töretlenül működteti 
a jelzőrendszeres házi segít-
ségnyújtást a településeken, 
így Csorváson is. 

A jelzőrendszeres házi se-
gítségnyújtás keretében ösz-
szesen 360, ebből Csorváson 
25 készüléket üzemeltet a 
társulás. A szolgáltatás ingye-
nes, és nem ritkán életet ment. 
Legtöbbször rosszullét, elesés 
miatt riasztják az idősek a gon-
dozónőket, akik gyorsan és 
hozzáértőn segítenek a bajban.

– Biztonságtudatot jelent 
ez a készülék az időseink szá-
mára, hiszen tudják, egyetlen 
gombnyomásra van a segítség. 
Képzett és valóban elhivatott 
gondozók látják el az időseket, 
akik ismerik az alapbetegsége-
ket és rövid időn belül a hely-
színen vannak, ha riasztás ér-
kezik. – tudtuk meg a társulási 
elnöktől, Oravecz Nórától. 

Szolgálat
kistérségi szinten

Fotó: oroscafeFotó: oroscafe

Gulácsi Vivien veszi át az elismerést
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FEHÉR KLÍMAVILL KFT. ANYAKÖNYVI  
HÍREK

Folyamatosan véradásra 
hív mindenkit az Országos 
Vérellátó Szolgálat (OVSZ), a 
betegek ellátáshoz szükség 
van a vérkészítményekre.

Az ellátás megfelelő biztosí-
tásához folyamatosan szükség 
van a véradók kiemelt segít-
ségére, amely a betegeknek 
esélyt ad a gyógyulásra, az 
életben maradásra. Ezért az 
OVSZ kéri, aki teheti, és egész-
ségesnek érzi magát, adjon 

A díjat évente egy alkalom-
mal azok a működő közössé-
gek kaphatják a lakosság sza-
vazatai alapján, amelyek az 
előző évben a legtöbbet tették 
a kultúra, a közművelődés, a 
hagyományőrzés, a sport, a 
képzés, az ismeretterjesztés, 
a településfejlesztés, a kö-
zösségfejlesztés, a szociális 
tevékenység, a környezet- és 
természetvédelem, a polgár-
őr mozgalom illetve egyéb ci-

vil tevékenységek területén. 
A Magyar Vöröskereszt helyi 
titkárát kértük, értékelje az 
elismerést. – Örömteli, hogy 
képviselő úr a civil szerveze-
tek működésének fontossá-
gára irányította a figyelmet a 
Közösség-díj alapításával.

 A csorvási véradók közös-
sége, bár nem bejegyzett szer-
vezet, többek között olyan 
(napjainkban egyre ritkább) ér-
tékeket képvisel, mint az önzet-
lenség, az érdek nélküli, őszinte 
segítő szándék. Felemelő érzés 
olyan településen élni, ahol az 
ott élők számára is fontos volt a 
véradók felé erkölcsi megbecsü-
lésüket (jelen esetben szavaza-
tokkal) kifejezni.

Hálásan köszönjük a lehető-
séget, valamint a szavazatok 
által a véradóink felé irányuló 
szeretetet. A díjjal járó kész-
pénz felajánlást véradó rendez-
vényen szeretnénk majd fel-
használni – mondta Zatykóné 
Kecskeméti Erika.

Már február elején előbújtak az első volgamenti héricsek Csorvás határában, s azóta még több példány 
bontotta ki sárga szirmait. Ez a növény rendkívül ritka és fokozottan védett, hazánkban egyedül

városunk határában lelhető fel. Fotó: Kecskeméti Erika

Házasságot kötött:

Szluka Bernadett
és Horváth László 

Greksza László
és Kertész Anett

Megszülettek:

Kovács Krisztián és
 Nagy Katalin leánya - Réka

Pásztor Róbert és
Laurinyecz Szimonetta

leánya - Nóra

Krajnyák Mihály és
Babar Enikő leánya - 

Bettina Boglárka

KÖZÖSSÉG-DÍJASKÖZÖSSÉG-DÍJAS
 CSORVÁSI VÉRADÓK CSORVÁSI VÉRADÓK

SEGÍTSÜNK, HA TEHETJÜKSEGÍTSÜNK, HA TEHETJÜK

Átadták a Herczeg Tamás országgyűlési képviselő által ala-
pított Közösség-díj elismerést. Csorváson a lakosság szava-
zatai alapján ezt a díjat a Csorvási Véradók Közössége nyerte 
el, képviseletében Zatykóné Kecskeméti Erika vette át.

Eljött a szép húsvét reggele,
Feltámadásunk édes ünnepe.
Ünneplő ruhákba öltöztek a fák,
Pattognak a rügyek, s virít a virág.
A harang zúgása hirdet ünnepet,
Egy kismadár dalol a zöld rétek felett.
Tündérország rózsái közt
     gyöngyharmatot szedtem,
Akit azzal meglocsolok, megáldja az
    Isten.
Az illatos rózsavíztől megnőnek a
    lányok,
Zsebeimbe beleférnek a piros tojások.

E locsolóverssel és Szutor Gabriella Csorvásról elszármazott tervezőgrafikus iparművész  
szép, húsvéti alkotásaival kívánunk kellemes ünnepeket szerkesztőségünk nevében.

Herczeg Tamás képviselő
személyesen gratulált a

csorvási közösségnek

MDV, Midea, Cascade, Gree, LG, Fisher, Fujitsu
LG klímákra 3 év jótállás!

FISHER klímákra 6 év jótállás!
FUJITSU klímákra 10 év jótállás!

MDV, MIDEA 5 év jótállás!
CASCADE, GREE klímákra 10 év jótállás,

ha az akció ideje alatt vásárol!

Akár 50%-os felújítási támogatással!
Falusi CSOK!

Ingyenes helyszíni felmérésért és egyedi ajánlatokért
keressen bennünket!

Telefon: 06-30/206-8711, 06-70/617-1815
E-mai: feherklima@orosnet.hu

  www.feherklima.hu

NE VÁRJA MEG A KÁNIKULÁT, 
VÁLASSZON MOST
AKCIÓS KLÍMÁKBÓL,
HŐSZIVATTYÚKBÓL!
EGYES TÍPUSOK WIFIVEL!

KLÍMA ÉS BESZERELÉSI AKCIÓ
Ajánlatunk 2021. május 10-ig, vagy a készlet erejéig érvényes!

Nagy csapat nyuszi, fából - valamennyi Bereczki Gyula keze munkáját 
dicséri, a nyuszikat Bereczkiné Orvos Marika dekorálta.

A nyuszik rokonok, barátok, szomszédok gyermekeinek készültek, 
nagy örömöt okozva valamennyi megajándékozottnak.

vért. A véradásokat a járvány-
ügyi szabályok maximális be-
tartása mellett szervezik.

Csorváson június 11-én, ok-
tóber 1-jén és december 17-én 
lesz véradás, ám Orosházán 
(Orosházi Transzfúziós Osz-
tály intézet, Könd utca 59.) 
vagy Békéscsabán (Békéscsa-
bai Területi Vérellátó Intézet, 
Gyulai út 20.) is lehetőség van 
vért adni, az időpontokról a 
www.ovsz.hu oldalakon lehet 
tájékozódni.


