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Csorvási Híradó

GONDOSÓRA
Elindult a kormány Gondosóra 

programja, ami egy jelzőkészü-
lékből és a "mögötte álló", éjjel-
nappal az egész országból elér-
hető diszpécserszolgálatból áll.
Minden 65 év feletti magyar 
állampolgár, aki regisztrál a 
gondosora.hu oldalon, kaphat 
egy ingyenes, nyakban vagy ka-
ron hordható jelzőkészüléket. 

A készülék jelentősen növeli az 
idős emberek otthoni biztonság-
érzetét, hiszen bármilyen prob-
léma adódik, a diszpécserköz-
pontból azonnal tudják segíteni 
az ellátását.

Közel 200 milliós állami 
forrásból valósulhatott meg 
iskolánk infrastrukturális fej-
lesztése annak köszönhetően, 
hogy a Békéscsabai Tanker-
ületi Központ sikeres pályáza-
tot nyújtott be a Magyar Falu 
Programra. 

Néhány forint híján 14 millió 
forint forrásból a tornaterem 
kétszárnyú bejárati ajtajának 
cseréje és a küzdőtér károsodott 
padlófelületének helyreállítása 
valósult meg. Csaknem 28 millió 
forint támogatásból a Petőfi ut-
cai iskola (újiskola) emeletén a 
homlokzati nyílászárók cseréjé-
re kerülhetett sor, a kivételezés 
során 22 ablak, 3 ajtó, új belső 
párkány és külső ablakpárkány 
beépítése, belső javítási mun-
kák elvégzése, homlokzati nyí-
láskeret javítása történt meg. 
A kormánydöntés értelmében 
megújulhatott az iskola István 
király utcai épületének 3100 
m2-es tetőszerkezete is. A te-
tőfelújítás összköltsége bruttó 
151 millió 720 ezer forint volt, 
a felújítás magában foglalta a 
tetőlécek cseréjét, páraáteresztő 
tetőfólia és új cserépfedés felhe-
lyezését, a tetőhöz kapcsolódó 
bádogosmunkák elvégzését és 
új ereszcsatornák elhelyezését. 

A március közepi átadáson 
jelen volt Bánki András tanker-
ületi igazgató és Kovács Irén in-
tézményvezető mellett a város 
polgármestere, Baráth Lajos, 
valamint a pályázatokban haté-
konyan közreműködő Herczeg 
Tamás országgyűlési képviselő.

Iskolafelújítás
pályázati forrásból

Egy város költségvetését 
sosem egyszerű összeállíta-
ni úgy, hogy minden feladat-
ra jusson forrás, előrelátva a 
számok alakulását éppen úgy, 
mint az ország gazdasági mu-
tatóit. Különösen nehéz, ha a 
tervezést követően a szom-
szédos országban kirobban 
a háború – ennek hatásaival 
óhatatlanul számolnia kell 
Csorvásnak is. Baráth Lajos 
polgármestert kérdeztük, 
milyen évre készülnek? 

– Olyan évre, amiben nagyon 
átgondoltan kell felhasznál-
nunk a forrásainkat és óvato-
san, lépésről lépésre kell halad-
nunk a céljaink felé – fogalmaz 
a városvezető. – Előreláthatólag 
1 milliárd 319 millió forint az 
az összeg, ami meghatározza a 
2022-es esztendőt, de korábbi 
tapasztalataimra támaszkodva 
azt remélem, hogy ez az összeg 
emelkedik az év végi zárszám-
adásra, mégpedig a pályázati 
forrásoknak köszönhetően. 
Most azonban ebből a forrásból 
kell elsődlegesen minden köte-
lező feladatunkat finanszírozni, 
másodlagosan pedig azokat a 
vállalásokat, amik nem kötele-

ző feladatok, mégis hozzátar-
toznak a település mindennap-
jaihoz, igénylik a lakosok. Látni 
kell azt is, hogy a helyi vállal-
kozások több adót fizettek be, 
vagyis a város adóerő-képessé-
ge növekedett. Ez önmagában 
jó hír, de maga után vonta azt 
is, hogy az önkormányzati kö-
telező feladatok teljesítéséhez 
az állam idén kevesebb norma-
tívát biztosít – összegezte a pol-
gármester. 

– Idén is számoltunk arra, 
hogy támogatni tudjuk a nehéz 
helyzetben lévő csorvásiakat, 
többek között például lakhatá-
si támogatással. Tehát szociális 
feladatainkra is megvannak a 
források, ahogyan a pályáza-
tokhoz szükséges önerőkre is. 
Ha valaki átnézi a város honlap-
ján is megtalálható költségve-
tést, láthatja, hogy a beruházási 
és felújítási költségsoron 307,8 
millió forint látható.

Ez az összeg azonban rész-
ben már kötött, hiszen olyan 
pályázati összegek szerepelnek 
benne, amiket már elkezdtünk 
(például minibölcsőde), vagy 
hamarosan kezdünk (városhá-
za energetikai korszerűsítése), 
vagy tervezünk (belterületi 

utak felújítása). Fontos szám 
a 124 – ennyi millió forint tar-
talékunk van, igaz, ebből is 
van már lekötve, például az 
intelligens zebrára és a kame-
rarendszerre, és tervezzük a 
közvilágítás korszerűsítését 
is, hitel helyett saját forrásból. 
Ez a 124 millió forint tehát a 
tartalék, ehhez nyúlhatunk, ha 
vészhelyzet van. Sajnos, erre 
is készülnünk kell, mert ami-
kor a költségvetést terveztük, 
4%-os inflációval számoltunk, 
azonban ez az év végére akár 
15%-os is lehet, többek között 
a háború miatt. Csorváson egy-
előre 6 felnőtt és 6 gyermek 
talált menedékre Ukrajnából, 
segítjük őket, amiben csak tud-
juk, közülük egyébként van, aki 
már el is helyezkedett, a gyere-
kek közül néhányan pedig már 
iskolába járnak. Fel kell ké-
szülnünk arra is, hogy további 
menekültek érkeznek hozzánk, 
nagyobb létszám esetén a kor-
mányhivatal koordinálásában 
helyezzük el őket és gondosko-
dunk róluk. Személy szerint azt 
remélem, mihamarabb véget ér 
a háború és erre nem kerül sor, 
de ha mégis, akkor biztos, hogy 
a csorvásiak segítőkészen és fe-

gyelmezetten állnak hozzá eh-
hez a helyzethez is. 

– Jó hírekkel is szolgálhatok: 
idén mintegy 12 millió forintot 
tervezünk kulturális progra-
mokra költeni, főként termé-
szetesen pályázati forrásokra 
építve (erről bővebben lapunk 
3. oldalán), valamint friss hír, 
hogy közel 300 millió forin-
tot nyertünk külterületi út-
jaink felújítására – köszönet 
illeti Kelemen Mihály alpol-
gármester urat, aki végigvit-
te a pályázati folyamatot. A 
közbeszereztetési eljárásokat 
követően várhatóan nyáron 
kezdődik a munka, és jövő év 
végére készen lehetünk a 7,2 
km külterületi út felújításával, 
közte a Forrás-tóhoz vezető, 
mintegy egy kilométeres út 
aszfaltozásával. 

– Összességében tehát sta-
bil a költségvetésünk, minden 
kötelező feladatunkat megfele-
lően el tudjuk látni, a pályázati 
lehetőségeket igyekszünk kiak-
názni, és lehetőség szerint nem 
kötelező, de a város közössége 
szempontjából mégis fontos fel-
adatainkra is biztosítjuk a for-
rásokat – zárta Baráth Lajos

BARÁTH LAJOS: MEGFONTOLTAN, KOMOLY TERVEKKEL 

Békés megye 1. számú vá-
lasztókerületében a válasz-
tópolgárok döntő többsége 
a kormánypárt színeiben in-
duló Herczeg Tamásra adta 
le szavazatát az április 3-ára 
kitűzött országgyűlési vá-
lasztás keretében. Így a vá-
lasztókörzetet, benne Csor-
vás várost az előző ciklusban 
képviselő Herczeg újra bizal-
mat kapott és a következő 
parlamenti ciklusban is or-
szággyűlési képviselője lesz 
a megyénk 1-es körzetéhez 
tartozó településeknek. 

Az egyéni országgyűlési kép-
viselők száma 199, ebből 135 
helyet szerzett meg a Fidesz, 
56-ot a  DK-JOBBIK-LMP-MSZP-
MOMENTUM-PÁRBESZÉD, 7-et 
a MI HAZÁNK és 1 helyet a Ma-
gyarországi Németek Országos 
Önkormányzata (MNOÖ). Ez azt 
jelenti, hogy a Fidesz ötödjére 
is kormányt alakíthat, sőt, újra 
kétharmados többsége lesz a 
következő parlamentben, aho-
vá újoncként a Mi Hazánk és az 
MNOÖ is bejutott. Az úgyneve-

zett gyermekvédelmi népszava-
zás viszont érvénytelen lett. 

– Nincs Európában még egy 
olyan nép, amely ilyen hosszú 
idő óta kormányon lévő politikai 
közösségnek akkora bizalmat 
tudna adni, mint amit most mi 

Országgyűlési választások: Herczeg Tamás folytatja

kaptunk a magyaroktól. Nagyon 
sokat kell dolgoznunk a követke-
ző években, hogy ezt meghálál-
juk – fogalmazott Orbán Viktor 
miniszterelnök a választások 
után az országos sajtónak adott 
interjúban. 

Herczeg Tamás Facebook ol-
dalán megköszönte a választók 
bizalmát, törekedve arra, hogy a 
jövőben is megszolgálja azt. 

Csorváson rendben lezajlott 
a szavazás, rendkívüli esemény 
nem történt.

Ivanics Dorka első szavazót Juhász Kálmán köszönti
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A Csorvási Óvodásokért Alapítvány kéri, idén is tiszteljék meg bizal-
mukkal az alapítványt. Adószámunk: 18017506-1-04 Köszönjük

Ha lehetősége van, kérjük, támogassa ebben az évben is adója 1 
%-val a Csorvási Idősekért Alapítványt. Adószám: 19056951-1-04 

A Csorvási Gazdák Horgász Egyesület tisztelettel kéri, támogassa az 
egyesületet adó 1%-ával. Adószám: 19056418-1-04 Köszönettel

Kérjük, támogassa az adó 1%-ával a Csorvási Horgász Egyesületet. 
Adószám: 19978002-1-04 Köszönettel

Csorvási Fúvószenekarért és Majorette Csoportért Alapítvány tisz-
telettel kéri, támogassa az alapítványt adó 1%-ával.

Adószám: 18372678-1-04 Köszönjük!

A Csorvás Sportjáért Alapítvány 1%-os felajánlás adószáma: 
19062341-1-04 Felajánlásaikat köszönettel veszik a klub sportolói

Csorvás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete - Segítsen, hogy
segíthessünk! Adószámunk: 18374766-01-04 Köszönjük!

A Csorvási Polgárőrség Közhasznú Szervezet tavaly 63.041 forint 
bevételre tett szert az adó 1%-ból, az összeget technikai felszerelésre 

fordítottuk. Köszönjük a felajánlásokat, és további bizalmukat.
Adószámunk: 18385546-1-04 Köszönjük

Cseppet sem!
A Cseppet sem! Program 

keretében leadható a háztar-
tásokban keletkezett sütő-
zsiradék, sütőolaj, pálmaolaj, 
kókuszolaj – korlátlan meny-
nyiségben, zárt, műanyag 
flakonban összegyűjtve.

A gyűjtőedényzet a polgár-
mesteri hivatal udvarán ta-
lálható, az üvegek gyűjtésére 
alkalmas konténerek mel-
lett. Kiemelten fontos a hasz-
nált sütőolaj szelektív gyűj-
tése, hiszen egyetlen liter 
csatornába öntött használt 
olaj akár százezer liter élővi-
zet is képes elszennyezni. 

A Galamb és Kisállatte-
nyésztők Csorvási Egyesüle-
te 1959. április 5-én alakult 
29 fővel, 55 évig működött 
pár év szünet után más né-
ven alapult meg Galamb és 
Kisállattenyésztők Csorvási 
Egyesületeként.

Rengeteg versenyen vettek 
részt a tenyésztők.

Kiemelendő Rozsnyai Pál és 
Hajdú Tibor versenyzői telje-
sítménye. Hunyadvári Árpád 
egyik galambja Országos Zóna 
versenyen 1. helyezést ért el.

Ma már a postagalambot 
tenyésztők létszáma erősen 
lecsökkent az utaztatási költ-
ségek miatt. Rendkívül szép és 
élvezetes hobbi aki szemlélni 
tudja a hazaérkező galambok 
viselkedését annak különleges 
élményben lehet része.

Hunyadvári Árpád

A zöldhulladék ürítésének 
időpontja: április 26-a, kedd. A 
szelektív, sárga kukák ürítésé-

nek időpontja
április 28-a, csütörtök. 

Ügyintézés: ugyfelszolgalat@
grnkft.hu, telefon: 66/447-150

Bővebb infó: dareh.hu

Ünnepeltek
 Örülünk, hogy kicsit fellélegezhettünk a járványhelyzet enyhü-

lésével, és március közepén megtarthattuk a nőnapot, egybekötve 
a férfinappal. Ezúton szeretném a tagok és meghívott vendégeink 
részvételét, Rigler Miklósnak pedig a figyelmességét megköszön-
ni. Április 23-án lesz az éves zártkörű rendezvényünk, amire a 
baráti klubbokat és egyesületeket is meghívjuk.

Lakatos Anna, Csorvási Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete

Kedves szülők!

Az óvodai beiratás időpont-
ja április 20-a és 21-e. Szemé-
lyes megjelenés esetén 7.30-
17.00 óra közötti időszakban 
a Bocskai utca 2 szám alatt 
történik.

Online beiratás esetén a későb-
biekben az óvoda honlapjára fel-
csatolt dokumentumokkal lehet 
beiratkozni a csorvasbeiratas@
gmail.com e-mail címen.

Óvodaköteles az a gyermek, 
aki 2022.augusztus 31-ig betölti 
a harmadik életévét. A két és fél 
éves korú gyermekeket az eset-

– További jó hír, hogy nem-
zetiségi támogatási igényünk 
alapján a közösségi ház további 
5 millió forint vissza nem térí-
tendő támogatást kapott, erről 
Soltész Miklós, a Miniszterel-
nökség egyházi és nemzetiségi 
kapcsolatokért felelős állam-
titkára tájékoztatta a szlovák 
önkormányzatot. A forrás a 
Csorvási Szlovák Közösségi 
Ház berendezésére, valamint 
kültéri rendezvényhelyszín ki-
alakítására fordítható. A támo-
gatásnak köszönhetően asz-
talokat, székeket vásárolunk, 
valamint rendbe tesszük a kö-

Laczóné Kovács Emma Laczóné Kovács Emma Masszőr e.v.

 Japán ránctalanító arc / vagy  Hévizi-iszap pakolásos arc masszázs    3.500.- / 50 perc 

 Relaxációs – reflexzónás talp masszázs   2.500.- / 30 perc

 Egyéni, fájdalmak, fizikai bántalmak elleni kezeléscsomagok - masszázsok: Pl:krónikus derék-, nyak-, hát fájdalom,
     beszükült mozgás stb.     4.000.- / 60 perc

Típus masszázsok: (egységes árral és időtartammal)  4.000.- / 60 perc 
Aromatherapiás masszázs – választható illóolajjal    Energetizáló masszázs    Svéd classic masszázs    Kismama masszázs   
Szőlőmagolajos masszázs    Sókristályos masszázs      Himalája Sókristályos intenzív - mélyszöveti masszázs      Cellulit 
= narancsbőr elleni, alakformáló masszázs     Csokoládé luxus arc és/vagy test masszázs    Hideg-meleg lávaköves luxus 
masszázs      Száraz kefe + aromatherápiás masszázs     Gua sha arc- nyak- dekoltázs nyirok masszázs - jáde ásvánnyal  
  Dermato vákuum reflexológia - köpölyöző kezelések: mozgó köpöllyel, fix köpöllyel, mágneses és hőterápiás köpöllyel. 

Cím: 5920 Csorvás, Áchim utca 7.      Mobil: 06 20 / 411 6600
Honlap: www.emi-masszazs.hu            Facebook csoport: Emi – masszázs

Nyitvatartás: Kizárólag előre egyeztetett időpontban!

ÁR – KEDVEZMÉNYEK:

 Csorvási lakosoknak: 10 %
 Csorvási kismamáknak: 15 %
 Kistérségi lakosoknak: 5 % 

Árakról / bérletekről / csomagajánlatokról és a masszázs- típusokról
részletes  információk a honlapon!

MASSZÁZS KÍNÁLAT / VÁLASZTHATÓ KEZELÉSEK:

zösségi ház udvarát, elegyen-
getjük a talajt, hogy kinti ren-
dezvényeinket is meg tudjuk 
tartani – részletezte az elnök. 
– Hálásan köszönöm mind-
azoknak, akik segítségünkre 
voltak, önkéntes segítőinknek.

– Tervezzük a szlovák klub 
megalakítását, szeretnénk vir-
tuális tárlatvezetést az emlék-
házba és folytatjuk a közösségi 
munkát. A beruházások végez-
tével programokat szervezünk, 
és már javában készülünk a 20. 
Csorvási Szlovák Napra, ami 
szeptember 10-én lesz – zárta 
az elnök. 

Szlovák önkormányzat: felújítások
és programok

Idén elkészül a Csorvási Szlovák Emlékháznál a kamra és 
az istálló újjá építése, valamint a közösségi ház külső vako-
lása – erre a két projektre 10,2 millió forint pályázati forrást 
fordíthat a Csorvási Szlovák Önkormányzat. A munkálatok-
kal még az idén kész leszünk – tudtuk meg Gyimesiné Hugyik 
Erzsébettől, a Csorvási Szlovák Önkormányzat elnökétől.

legesen fennmaradó üres he-
lyekre tudjuk fogadni, indokolt 
esetben.

A bölcsődébe való beíratás az 
év folyamán folyamatosan törté-
nik a férőhelyek függvényében 
elsősorban a dolgozó szülők 
gyermekei részére.

A beiratkozáshoz szükséges 
okmányok: a gyermek szüle-
tési anyakönyvi kivonata, TAJ 
kártyája, gyermek és szülők 
lakcímkártyája, egyedülálló 
szülő esetén egyedülállóság 
igazolása, bölcsődébe munkál-
tatói igazolás.

ÓVODAI BEIRATÁS

ADÓ 1% - RENDELKEZZÜNK RÓLA















Ebédet kapnak
A korábbi évek gyakorlatát 

követve az önkormányzat a 
mostani tavaszi szünetben is 
biztosítja a napi egyszeri meleg 
ételt az arra jogosult, rászorult 
gyermekek számára. A hátrá-
nyos helyzetű vagy rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény-
ben részesülő, halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermeke-
ket nevelő családok igényel-
hették a szociális étkeztetést. A 
tavaszi szünetben két munka-
napon kaphatnak az érintettek 
ebédet: április 14. (csütörtök) 
és április 19. (kedd). Az ön-
kormányzat minden lehetséges 
módon igyekszik támogatni a 
nehezebb helyzetben lévő csalá-
dokat, gyermekeket. 
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Az ünnepi hangolódás ré-
szeként Csorváson ismét 
Húsvéti fészekvadászat – az 
idei a harmadik alkalom. 
Lapunk megjelenésekor a já-
ték már elindult, de egészen 
április 18-ig van lehetőség 
„fészekvadászatra”, érdemes 
csatlakozni.

A cél idén is az, hogy telepü-
lésünk minél több utcájában 
tavaszi díszbe öltözzenek a 
házak ablakai, udvarai, hiszen 
a szép alkotások mindig jó-
kedvre derítik a járókelőket. A 
"fészkeket" felkereső vadászok 
száma is évről évre növekszik, 
az itt élő emberek szívesen ke-
rekednek fel családostól, vagy 
akár a barátokkal is, hiszen ez 
egy remek időtöltés, vidámság-

Kedves Testvérek!

Készülünk Húsvétra, de még 
előttünk van Nagypéntek, a bűn-
bánat és a gyász napja, amikor 
megmutatkozik, hogy a bűn rab-
ságában élő ember hová jut el, 
milyen mélyre zuhan.

Ebbe a sötét mélységbe világít 
bele a Húsvét ragyogó fénye, és 
lesz ez a nap az öröm és hála-
adás ünnepévé.

A húsvéti örömhírt Jézus 
Krisztus feltámadásáról először 
az asszonyok hallják meg, s az-
után „...félelemmel és nagy öröm-
mel futottak, hogy megvigyék a 
hírt tanítványainak.”. Útközben 
találkoztak a feltámadott Jézus 
Krisztussal, aki szintén így szólí-
totta meg őket: „Ne féljetek!” Ez-Ünnepi műsort a helyi általános iskola diákjai adtak, felkészítő tanárok: Likerecz Gizella és Bernáth 

Kata. Beszédében Baráth Lajos az 1848-as forradalom és az utána következő szabadságharc esemé-
nyeit idézte, valamint ma is érezhető hatását, üzenetét fogalmazta meg.

– A  forradalom igazi üzenete nem más, mint hogy mindenki tegyen meg mindent, ami tőle telik a kö-
zösségért, ahová tartozik. Ugyanakkor nyújtsunk segítő kezet azoknak, akik bajba kerültek. Fogjunk 
össze és tegyük meg mindazt, amit módunkban áll azért, hogy valóban béke, szabadság és egyetértés 
legyen itt nálunk és a világban egyaránt – emelte ki a városvezető. 

Jelentős erőfeszítéseket 
tett az önkormányzat az el-
múlt időszakban, és a visz-
szajelzések szerint megérte. 
A koronavírus-járvány miatti 
korlátozások után a közös-
ségben eltöltött idő felérté-
kelődött. Ezt mutatja az is, 
hogy szép érdeklődés mellett 
zajlottak ebben az évben a 
színházi előadások.

Csorvás város vezetése si-
keresen pályázott több olyan 
forrásra is, ami lehetővé tette, 
hogy ingyenes színházi előadá-
sokat biztosítson a lakosságnak. 

A Déryné Program sikeres pá-
lyázata révén az első negyedév-
ben két előadás jut(ott) el vá-
rosunkba. Más pályázatokból a 
nagyrendezvényeket tudják fi-
nanszírozni, így a költségvetés-
ből marad erre a célra mintegy 
másfél millió forint. Januárban 
a magyar kultúra napja alkal-
mából a Körúti Színház hozta 
Csorvásra, Vörösmarty Csongor 
és Tündéjét a diákoknak, a fel-
nőtteknek pedig Molnár Ferenc 
Az üvegcipő című vígjátékát 
(Kautzky Armand főszereplésé-
vel). Utóbbit több mint 300-an 
nézték meg, elfogadva a szerve-

zel kivette a szívükből a félelmet, 
de meghagyta, sőt megszentelte 
húsvéti örömüket. Az idei Hús-
vétra mi is nemcsak örömmel, 
hanem félelemmel is készülünk 
a pandémia és a szomszédban 
zajló háború miatt. 

De most nekünk is szól az 
Úr: „Ne féljetek.” Készüljünk hát 
örvendező szívvel, de félelem 
nélkül az idei húsvéti ünnepre 
a világ minden nyomorúsága 
ellenére is. „Mert nem a félelem 
lelkét adta nekünk Isten, hanem 
az erő, a szeretet és a józanság 
lelkét.”

Csorvás, 2022. böjt hava

Szalkay Róbertné, lelkipásztor
Simon Zoltán, főgondnok

„Az asszonyokat pedig így szólította meg az angyal: Ti ne féljetek! 
Mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert 
feltámadt, amint megmondta....” /Mt 28,5-6/.

HÚSVÉTI GONDOLAT

Több ingyenes színházi előadás – nagy érdeklődés
zők meghívását. Március 8-án 
Krúdy Gyula novelláiból szín-
padra alkalmazott zenés játékra 
(Szindbád ma révbe ér) mintegy 
200-an voltak kíváncsiak.

A felnőttek után ismét a gye-
rekekre gondolva március 17-
én a sepsiszentgyörgyi Három-
szék Táncegyüttes elsősorban 
nekik szóló előadással érkezett 
és mutatta meg, hogyan lehet 
ötvözni az autentikus népzenét 
és - táncot a jókedvű játékkal 
és focival, egy fergeteges elő-
adásban.

A következő időszakban is 
folytatódik a sor: április 21-én 
a Déryné Program keretében 
Jászai Mari alakját ismerhetjük 
meg Szilágyi Enikő monodrá-
mája (Mi lennék nélküled? – 
Gyulai Várszínház produkciója) 
révén. A Körúti Színház május 
19-én tér vissza, a Meseautó 
című zenés vígjátékkal, címsze-
repben Beleznay Endrével.

Egy vendégelőadás gazdagít-
ja még a sort, a Békési betyárok 
című folk musical, amelyet szin-
tén ingyenesen lehet megtekin-
teni május 5-én.

Pontos kezdési időpontért és 
további részletekért érdeklődni 
a művelődési házban lehet.

gal, beszélgetésekkel fűszerez-
ve, és egybeköthető akár egy 
kiadós sétával vagy kerékpá-
rozással is – sorolta a szervező 
Kársai-Gömbkötő Réka.

A jelentkező "fészekrakók" 
között sorsolással dőlt el, hogy 
a "vadászok" majd melyik na-
pon kereshetik őket, a játék 
Facebook oldalán reggelente 
megjelenő térképrészletek pe-
dig most is segítségére lesznek 
mindazoknak, akik szívesen 
keresik meg a szívvel-lélekkel 
készített tavaszi "fészkeket".

Ebben a játékban, ahogyan 
azt már megszokhattuk, nin-
csen díjazás, de a készülődés, 
a keresés és a megtalálás iz-
galma a korábbi visszajelzések 
alapján mégis emlékezetes él-
mény a résztvevők számára. 

Húsvéti fészekvadászatHúsvéti fészekvadászat

Március 15-ére emlékeztünkMárcius 15-ére emlékeztünk

Április 11-én húsvéti játszó-
ház lesz 14 órától a művelődési 
ház aulájában, április 12-én és 
13-án pedig húsvéti kézműves 
vásár 8 és 18 óra között.

Április 22-e a Föld világnapja, 
a művelődési ház programmal 
készül, figyeljék a plakátokat és 
a Facebook oldalt.

Április 30-án pedig fáklyás 
felvonulás 20 órától, és Pokol-
gép koncert 21 órától.
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Március 24-én
90. születésnapja alkalmából

 köszöntötte otthonában
Tóth Pálné Julika nénit

a város nevében
dr. Kerekesné dr. Mracskó 
Gyöngyi jegyzőasszony és 

Baráth Lajos polgármester. 

Julika néni jókedvűen és 
nagy szeretettel fogadta a 
vendégeket és a köszönté-
sért cserébe sok vidám tör-
ténetet mesélt.

Boldog születésnapot,
jó egészséget kívánunk!

Nőnapi tárlatot szervezett 
a Hudák Szővőműhely csa-
pata – sokan érdeklődtek a 
gobelinkiállítás iránt, ami 
két, ügyes és kitartó, pusz-
taföldvári asszony, Sitkei 
Józsefné és Gábor Sándor-
né munkáit vonultatta fel. A 
rendezvény díszvendégei vol-
tak gróf Wenckheim László 
és gróf Wenckheim Lászlóné 
gróf Csáky Ilona.

Lánczi Ildikó, a szabadkígyósi 
Wenckheim major kulturális 
vezetője megnyitó beszédében 
kitért a gobelin készítésének 
hagyományaira és bemutatta 
a kiállítókat is. Sitkei Józsefné 
Ibike néni egyik gyermekétől 
kapott egy gobelint, ami olyan 
jól sikerült, hogy azóta is szor-
galmasan alkot, készíti a képe-
ket és varr.

Gábor Sándorné Ilonka néni 
egyik lánya kalocsai mintás 
menyasszonyi ruháját is el-
készítette, később horgolt, 
kézműveskedett, gobelineket 
készít.

A házigazda, Hudák Mariann 
köszöntőjében kiemelte, bol-
dog, hogy végre alkotókkal, 
díszvendégekkel, a művészetek 
patronálóival telhet meg a szőt-
tes kúria. 

A március eleji programot 
követően a hónap közepén is 

akadt dolga bőven a Hudák csa-
ládnak, hiszen a szabadkígyósi 
Wenckheim-kastély megnyitó 
ünnepségén Hudák ruhába öl-
tözött hölgyek segédkeztek. A 
rezidencia a 19. század végén 

Településünkön a lakosok 
szavazatai alapján a Csorvá-
si Óvodásokért Alapítvány 
kapta az idei Közösség díjat. 

Herczeg Tamás országgyű-
lési képviselő tiszteletdíjából 
felajánlott 70 ezer forintot, me-
lyet a március közepén adott át 
az alapítványnak.

Nagyon örültünk ennek az 
összegnek, mert ennyivel töb-
bet tudunk az ovisoknak adni. 
Egyelőre még nem döntöttünk 
a díjazás felhasználásának 
módjáról.

Véradások időpontja:

június 24.
szeptember 23.
december 16.

Ingyenes ortopédiai vizsgálat, 
gyógyászati segédeszközök 

felírása a védőnőknél:

április 21.
június 30.
október 6.

december 1.

Gobelinkiállítás – grófi vendégekkelGobelinkiállítás – grófi vendégekkel

Ybl Miklós tervei alapján ké-
szült, most pedig 3,2 milliárd 
forint hazai és uniós forrásból 
újult fel.

Március 20-ától a nagykö-
zönség számára is látogatható. 

ÖSSZEFOGÁSSAL SIKERÜLT

Vagy vásárolunk belőle vala-
mit az óvoda két telephelyének 
most vagy pedig az alapítvány 
számlájára tesszük az össze-
get és – megvárva az adó 1% 
felajánlásokat –, egyszerre na-
gyobb összeget fordíthatunk a 
gyerekekre.

Köszönjük a lakosok aján-
lását a Közösség díjra és kö-
szönjük a tavalyi adó 1% fel-
ajánlásokat, remélve, idén is 
megtisztelnek bizalmukkal.

Neller Tiborné
Csorvási Óvodásokért Alapítvány

ANYAKÖNYVI
 HÍREK:

Megszülett:

Szeles Gábor és
Tóth Rebeka Virág

leánya - Linett

Eltávoztak közülünk

Petrovszki Mihály 74 év
Süle Jánosné 96 év
Koter István 66 év

Balogné Liker Erzsébet 57 év
Ancsin István 74 év
Gáspár Mária 62 év
Skorka Szilvia 30 év
Kaczkó György 66 év
Finta Sándorné 80 év

Az aktuális programokért, felhívásokért, pályázatokért érde-
mes követni a művelődési ház Facebook oldalát
(www.facebook.com/csorvas.muvelodesihaz.3)

és a figyelni a plakátokat!


