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Csorvási Híradó
Boldog új évet

Tisztelt Csorvásiak!

Kihívásokkal teli év volt a 
tavalyi, ám sikereket is el-
könyvelhettünk és rendez-
vényeink révén a közösség 
találkozása sem maradt el. 
Bízom benne, hogy ahogyan 
a város életében, úgy az 
Önökében is jelen voltak a 
megoldandó feladatok mel-
lett az örömteli pillanatok is. 

Megragadom az alkalmat, 
hogy az újság hasábjain is 
köszönetet mondjak mind-
azoknak, akik Csorvást, an-
nak közösségét szolgálták az 
elmúlt évben és erre készül-
nek idén is.

Köszönöm a civileknek, 
az egyesületi tagoknak, az 
intézményeinkben dolgo-
zóknak, a képviselő-testü-
letnek és nem utolsó sorban 
kollégáimnak a városért, 
annak működtetéséért, fej-
lődéséért végzett munkát. 
Bízom abban, hogy olyan év 
következik az Önök és Csor-
vás, mint város számára is, 
amikor a megfogalmazott 
tervek valóra válnak és elő-
rébb léphetünk céljaink felé.

A legfontosabb azonban 
mégis az, hogy ahogyan az 
elmúlt években, úgy a mos-
taniban is az összefogás 
vezessen bennünket, figyel-
jünk egymásra, segítsük 
egymást továbbra is.

Csorvás egy szerethető 
kisváros, melynek erős a kö-
zössége, ez egy olyan érték, 
melyre bátran támaszkod-
hatunk 2023-ban is. 

Egészségben, sikerekben, 
örömben gazdag új eszten-
dőt kívánok Csorvás minden 
lakosának és egy szép, ered-
ményes, a közösséget erősí-
tő esztendőt városunknak.

 
Baráth Lajos

polgármester

December 16-án került 
sor a tavalyi év utolsó vér-
adó eseményére, melyet az 
ünnepek közeledtével újra-
gondolva retro véradásként 
hirdettünk.

A 2021-ben elnyert Közös-
ség-díjjal járó támogatást fel-
használva sörrel és virslivel, 
csorvási háziasszonyok finom 
süteményeivel kínáltuk vér-
adóinkat. Erre az alkalomra 
63-an jöttek el, jó társaságban, 
sok szép pillanattal búcsúztat-
tuk el a 2022-es véradó évet.

Tavaly négy véradó esemé-
nyen 252 megjelenést regiszt-
ráltunk. Nagy örömünkre első 
véradóink is vannak, remél-
jük, hogy életformává válik 
számukra az önzetlen segít-
ségnyújtásnak ez a különleges 
formája.

Szeretettel és büszkeséggel 
teszem közhírré ezt a csodásan 
hosszú névsort, amely a 2022-
ben "kerek" számú véradást el-
ért kedves véradóinkat sorolja.

Fogadjátok jókívánságain-
kat, és gondolatban mindazok 
köszönetét is, akiken véradá-
saitokkal segítettetek. 

Egyedülálló és pompás ruha 
készül Csorvás határában 
a Hudák Szőtteskúriában – 
megálmodója Hudák Mariann 
viseletkészítő, aki úgy gon-
dolta, ha van olyan, hogy az 
ország tortája, akkor lesz 
olyan is, hogy az ország ruhá-
ja. A ruha szimbóluma a tör-
ténelmi Magyarországnak.

Hosszú munkaórák, végigdol-
gozott éjszakák, sok tudás, ter-
vezés és rengeteg anyag van eb-
ben a csoda szép ruhában, amit 
több mint egy éve készít Hudák 
Mariann és édesanyja, Hudákné 
Julika. – Középen egy intenzív 
tündöklő díszítmény folyam a 
Dunát szimbolizálja és e köré 
kerülnek a gobelin hímzéssel 
készült történelmi ékítmények, 
a 64 vármegye (1881-1920) ki-
hímzett címerei. Az uszály 6,4 
méter hosszú, ami utalás a 64 

vármegyére. A ruha 38 méternyi 
bársonyból készült, ugyanennyi, 
szintén 38 méter vörös vászon 
a bélése, alatta tengernyi méter 
vörös fodor és tüll tartja a szok-

nyát – mesél Mariann a ruháról. 
Noha bőven van még hátra 

munka, de az alkotás öröme ins-
piráló, az pedig bizonyos, hogy a 
kész ruha páratlan lesz. Viselni 

senki sem fogja, ám amint kész 
lesz, az alkotók lehetővé teszik, 
hogy az ország minden pontjára 
eljusson nemzeti egységünket 
és összetartozásunkat hirdetve.

Hudák Szőtteskúria

Készül az
ország ruhája

Neller Erika hetvenszeres véradót köszönti óvodás csoportja

VÉRADÁS – HÍREKVÉRADÁS – HÍREK
110x Lovas János 
100x Kovács-Rohoska György 

80x Asztalos Zoltán 
80x Greksza László 
70x Deák Attila 
70x Neller Erika 
70x Szigeti Lászlóné 
60x Béres László 
60x Laurinyecz György 
40x Daridáné Botyánszki Ilona 
40x Verebesi László József 
30x Ágoston Zoltán 
30x Sándor-Séllei Evelin 
25x Farkasné Jakucs Ilona 
25x Lengyel Tímea 
25x Misecska Pálné 
20x Nagy László 
20x Némethné Izsák Edit 
20x Szabó Ibolya 
20x Ács Mihály 
10x Duna Bernadett 
10x Faragó Márk 
10x Lakatos Klára 
10x Mesziár-Neller Ivett 
10x Muszka Róbert 
10x Nagy Viktor 
10x Neller Zsanett 
10x Pacsika Jolán 
10x Szatmári István 
10x Sztvorecz-Sajti Ágnes 

Szeretnék köszönetet monda-
ni mindazoknak, akik a csorvási 

véradások megvalósulását bár-
milyen módon (süteménnyel, 
büfé hozzájárulással, meghívók 
kézbesítésével, stb.) támogatták. 

Külön kiemelném a Csorvási 
Pékség és Csemegebolt egész 
éves kenyér felajánlását,
Csorvás Város Önkormányza-
tának folyamatos büfé-támo-
gatását, valamint a művelődési 
házat, amely a helyszín térí-
tésmentes biztosításával járul 
hozzá évről évre a véradások 

sikeres lebonyolításához.
Véradóinknak, támogatóink-

nak egészségben eltöltött, bol-
dog új esztendőt, magunknak 
nagy forgalmú idei véradáso-
kat, és sok-sok bátor első vér-
adót kívánok.

Véradó eseményeink 2023-
ban: február 24., június 16., 
szeptember 29., december 15.

Zatykóné Kecskeméti Erika
területi védőnő, 

véradásszervező
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A Csorvásiak Baráti Tár-
sasága az idei évre készülve 
már össze is állította munka-
programját. Az elnökség dec-
emberi ülésén a közgyűlésen 
elfogadott szempontoknak 
megfelelően munkaprogram-
ja elfogadta.

E program szerint a hagyomá-
nyos koszorúzási és egyéb városi 
ünnepségeken, rendezvényeken 
részt veszünk, és azokra mozgó-
sítunk. Kezdeményeztük a Civil 
Kerekasztal ismételt összehí-
vását. Értékeljük eddig végzett 
tevékenységünket, egyeztetjük 
programjainkat. Az országos és 
a regionális programokhoz csat-
lakozva helyi sajátosságokhoz 
illeszkedő rendezvényeken se-
gítjük a fiatalok környezetvédel-
mi nevelését, sport- és kulturális 
életük fejlesztését, színesebbé té-
telét. Ismételten meghirdetjük a 
Kis-Antal István-díj pályázati fel-
tételeit – sorolta Kelemen Mihály.

A kiemelt városi rendezvé-
nyek lebonyolításában aktívan 
részt veszünk, mozgósítunk. 
Pályázataink sikeres elbírálása 
esetén anyagilag is támogatjuk 
a majális, gyereknap, Szent Iván 
éj, augusztus 20., illetve a gazda-
nap, valamint az októberi köz-

gyűlés sikeres lebonyolítását.
Folytatjuk a „Téli Esték” soro-

zatot, ennek keretében ötvözzük 
szervező, mozgósító tevékenysé-
günket más civil szervezetekkel 
és az önkormányzat bizottsága-
ival. Külön figyelmet szentelünk 
a Csorvásról elszármazott, mun-
kájuk során kiemelkedő tevé-
kenységet végzőkre.

Szélesítjük kapcsolatainkat a 
határon túli testvértelepülések-
kel, azok önszerveződő egyesü-
leteivel. Részt veszünk testvér-
településeink rendezvényein. 
Segítséget nyújtunk a testvérte-
lepülések képviselőinek vendég-
látásában barátaink kötetlenebb 
együttműködése érdekében. 

Keressük, kutatjuk a pályáza-
tokon való részvétel lehetőségét. 
Az ehhez szükséges pénzügyi 
fedezetet megteremtjük. Anyagi 
lehetőségeinknek megfelelően 
támogatjuk a könyvtárat, vala-
mint a kiemelkedő teljesítményt 
nyújtó iskolai tanulók és sporto-
lók jutalmazását. 

Gondozzuk a Szilágyi Meny-
hért-díjat, melyet az általános 
iskolai ballagási ünnepségen 
adunk át a nevelő testület ja-
vaslata alapján. Támogatjuk a 
Fehér-Pusztai alapítvány céljait. 

Hulladékszállítás

Az első negyedévben az alábbi 
időpontokban ürítik a szelektív 
kukákat: január 26-a, február 
23-a, március 23-a, csütörtöki 
napok. A zöld kukát március 
16-án, csütörtökön üríti a szol-
gáltató cég.

Ügyintézés: 
ugyfelszolgalat@grnkft.hu, 

telefon: 66/447-150
Ügyfélfogadás a polgármes-

teri hivatal épületében (falu-
gazdász iroda): január 25-én, 
február 8-án, 22-én, március 
8-án, 22-én szerdánként, 10 
órától 12.30-ig

Bővebb infó: dareh.hu

CSBT: aktívan 2023-ban is

Újra jár a toronyóra

A pontos időt mutatja az 
evangélikus templom torony-
órája – a több mint két évti-
zede álló órát egy nagylelkű 
adományozónak köszönhető-
en hozták újra működésbe. 

Novák Béla jelentős össze-
get ajánlott fel az evangélikus 
gyülekezetnek, hogy javíttas-
sák meg a toronyórát. Egy na-
pot vett igénybe a javíttatás, a 
toronyóra GPS-jellel vezérelt, 
navigációs műholdak által nyúj-
tott lehetőségekre épül és ne-
gyedóránként hanggal jelzi az 
időt. A templomtól mindössze 
néhány háznyira lakó Novák 
Béla a beol.hu hírportálnak el-
mondta, régi álma volt, hogy 
újra lássa a működő toronyórát.

Folytatjuk a tagszervezést, be-
vonjuk a munkába a fiatalokat, 
a nyugdíjasokat, a város minden 
rétegét. Új módszerekkel, az in-
ternet segítségével felkutatjuk 
az elszármazott csorvásiakat és 
tartjuk velük a kapcsolatot.

Kirándulást és színházlátoga-
tást szervezünk tagjaink részére 
az igények felmérése függvényé-
ben. Támogatjuk a „Virágosabb 
Csorvás” ötletének megvalósulá-
sát a településünk arculati elvá-
rásainak figyelembevételével, az 
országos fecskevédelmi progra-
mot, továbbá a beporzó rovarok 
életkörülményeinek, szaporodá-
si lehetőségeiknek javításához is 
hozzá kívánunk járulni. Segítjük 
a 3. osztályos tanulók kirándu-
lásának megszervezését Ópusz-
taszerre. A munkaprogram vég-
rehajtása során az elnökség az 
alapszabályban foglaltakat szem 
előtt tartva jár el, tevékenységét 
a már korábban rögzített mun-
kamegosztásban végzi.

Kérjük a társaság tagjait, a 
szimpatizánsokat és a lakos-
ságot, hogy családtagjaikkal 
együtt minél nagyobb számban 
látogassák rendezvényeinket, 
ötleteikkel, javaslataikkal támo-
gassák egyesületünket.

Dohányos András, Csorvás korábbi alpolgármestere és 
egyetlen élő díszpolgára a közelmúltban jelentős erőfeszí-
téseket tett annak érdekében, hogy a városba kerüljön gróf 
Wenckheim Sándor földbirtokos embernagyságú gipszszob-
ra, amely annak egykori visegrádi otthonából került a viseg-
rádi múzeumba.

A szobor az egykori Arany János utcai általános iskola egyik 
termében kapott helyet és neves személyiségek –

dr. Hazai Sternschuss János, dr. Daimel Sándor, gróf Apponyi 
Albert, gróf Wenckheim Sándor, Gulyás Mihály, P. Szőke János, 
Zalai György, dr. Fehér Dezső, dr. Molnár András és Szilágyi 
Menyhért – társaságába.

Ők a falra felfüggesztett képekről „figyelik”, amint társuk, a gróf 
szobrának kalandos Csorvásra kerülésének történetét meséli a he-
lyi értékmentő díszpolgár, Dohányos András az érdeklődőknek.

Beol.hu/Gajdács Pál

Díszpolgár ápolja a díszpolgár emlékét

Egyre többen vannak tisz-
tában azzal, hogy használt 
sütőolajat semmiképp sem sza-
bad a lefolyóba önteni, mivel 
az több szempontból is káros 
a környezetünkre. A csatorna-
rendszerbe kerülve zsírlerakó-
dást okoz, ami idővel dugulás-
hoz vezethet. Az életteret adó 
élővizeinkbe kerülve elpusztít-
ja a benne lakó élőlényeket. 

Az elmúlt évben megszapo-
rodott a begyűjtő helyek szá-
ma hazánkban. A benzinkutak, 
bevásárló központok, üzletek, 
köznevelési intézmények és 
az önkormányzatok is csat-
lakozhattak a CSEPPET SEM! 
PROGRAM-hoz.

Csorváson a Polgármesteri 
Hivatal udvarán lévő gyűjtő-
edénybe is elhelyezhetik a kör-
nyezetükre odafigyelő lakosok 

konyhai mellékterméküket. 
Egy jól záródó műanyag fla-

konba öntve, szelektíven gyűjt-
ve csökkenthetjük a környeze-
tünk terhelését, hiszen:
• 100%-ban újrahasznosítható,
• 90%-ából biodízel, 10%-ából 

biogáz képződik,
• minden liter begyűjtött és 

újrahasznosított használt ét-
olajjal annyi felesleges szén-
dioxid kibocsátásától men-
tesíthető a környezetünk, 
mintha 90 km-rel kevesebbet 
autóztunk volna.
E mellett a háztartásokban 

keletkezett színes és fehér 
üveghulladék leadására is le-
hetőség van a hivatal udvarán 
elhelyezett szelektív gyűjtő-
edénybe rakva.

Weboldal alapján: 
tudatosvasarlo.hu

Barna Zoltán környezetbarát lakos helyezi el háztartásuk használt 
sütőolaját a megfelelő gyűjtőedénybe

Környezettudatosan az újévben is

Folyamatos akciókkal, kedvezményes telepítéssel és ingyenes 
helyszíni felméréssel, tanácsadással várjuk Önöket!

06 30/206-8711,  06 70/422-4690,  06 70/617-1815 
feherklima@orosnet.hu 

Bővebb információkért keresse honlapunkat: 
www.feherklima.hu

VÁLASSZON A LEGHATÉKONYABB, LEGTAKARÉKOSABB, VÁLASSZON A LEGHATÉKONYABB, LEGTAKARÉKOSABB, 
HŰTŐ-FŰTŐ,HŰTŐ-FŰTŐ,

 INVERTERES KLÍMÁK ÉS HŐSZIVATTYÚK KÖZÜL! INVERTERES KLÍMÁK ÉS HŐSZIVATTYÚK KÖZÜL!

FEHÉR KLÍMAVILL KFT.
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December 17-én a műve-
lődési házban gyűltek össze 
Juhász Kálmán citeraoktató 
tanítványai. A hagyományos 
év végi közös koncertre szá-
mos csoport érkezett a vá-
rosunkba.

A Nagyszénási Kurticsi cite-
razenekar, a Nagybánhegyesi 
Iglice gyermek citerazenekar 
mellett Romániából érkezett 
hozzánk a Pécskai Kismaros 
gyermek citerazenekar és a 
Kisiratosi gyermek citerazene-
kar, továbbá itt volt a Napra-
forgó ifjúsági citerazenekar, a 
Kikelet ifjúsági citerazenekar, 
valamint Csorvásról a Kisze ci-
terazenekar, és természetesen a 
házigazda Nefelejcs népdalkör, 
amit most már Csorvás értékei 
között is számon tartanak, 26 
népzene szolgálatában eltöltött 
év után.

Juhász Kálmán köszöntötte a 
a vendégeket, külön köszöntve 
Korondi Erikát, Kisiratos pol-
gármesterét, valamint Baráth 
Lajost, Csorvás polgármesterét, 
Vereskáné Sala Valéria és Kele-

A magyar kultúra napi prog-
ramokhoz kapcsolódóan tar-
tanak könyvbemutatót január 
26-án 18 óra kezdettel, a mű-
velődési házban. Az érdeklő-
dők ezen alkalommal számos 
érdekességet is megtudhatnak 
a kiadvány születéséről az író-
szerkesztő jóvoltából.

A közel 500 oldalas, komoly 
kutató munkát igénylő könyv 
a régészeti leletek vázolásától 
indul és végigvezeti az olvasót 
a a honfoglalástól a középko-
rig, majd Csorvás pusztakorát, 
újraalakulását ismerteti, kitér 
a világháborúkra, forradal-
makra – természetesen mindig 
csorvási adatokat összegezve. 
Egészen a rendszerváltásig ju-
tunk el a könyvet olvasva. 

Nemzetiségi Nap kere-
tében 2022-ben is átadtuk 
a Csorvási Szlovákságért, 
szlovákul a Za čorvášskych 
Slovákov kitüntető díjat, 
mellyel ezúttal Balla András-
nét jutalmaztuk.

Balla Andrásné 2002. óta 
tagja a közösségünknek. Volt 
képviselő-testületi tagként 
hivatalból is sokat tett a helyi 
szlovákságért, de a testületi 
tagsága megszűnése után is 
rendszeresen részt vett, és a 
mai napig is részt vesz a szlo-
vák nemzetiségi rendezvé-
nyeken. A közösségi feladatok 
ellátásában is mindig számít-
hatunk rá, és nem riad meg a 
kétkezi munkától sem, ha az 
önkormányzati ingatlanoknál 
éppen erre van szükség. Te-
vékenységét több éve kitartó-
an végzi azért, hogy a szlovák 
közösségi élet méltó környe-
zetben, minél gazdagabb és 
színesebb legyen. Áldozatos 
munkáját a díj odaítélésével 
értékeltük. 

A Csorvási Szlovák Önkor-
mányzat számára a 2022-es év 
programokban és rendezvé-
nyekben rendkívül gazdag volt. 
Az öt év alatt pályázati forrás-
ból és közösségi összefogásból 
elkészült két, Bajcsy-Zsilinszky 
utcai épületet most már teljes 
kapacitással tudjuk kihasznál-
ni. Önkormányzatunk tagjai, 
segítői és támogatókkal együtt 
igyekeztek minden meghívás-
nak eleget tenni, képviselve 
Csorvást, a helyi szlovákságot 
és önkormányzatunkat itthon 
és külföldön egyaránt. 

Visszatekintve a tavalyi évre: 
nagy örömmel tölt el bennünket 
az is, hogy az adventi időszak-
ban vasárnaponként megtelt a 
Szlovák Közösségi Ház nagyter-
me. Öröm volt számunkra, hogy 
20-25 fő vett részt a délelőtti 
programokon, amikor is versek 
és énekszó után egy kis házi sü-
temény és tea mellett elevení-
tettük fel az elmúlt mozgalmas 
időszakot, a közösségi munka 
pillanatait, a sikeres rendezvé-
nyek eseményeit. 

Ebben az évben is megren-
dezzük adventi programsoro-
zatunkat – ez lesz a harmadik, 
hogy közös gyertyagyújtást 
szervezünk –, ezúttal azonban 
nagyobb karácsonyfát fogunk 
állítani. Tervezzük a 2023-as 
esztendőt, ám elképzelésein-
ket nagyban befolyásolják a 
benyújtott pályázatok ered-
ményei. 

Az idei évre több rendez-
vényt is tervezünk, ízelítőül: 
februárban például farsangot, 

Balla Andrásnét ismerte el a közösség

A CSORVÁSI SZLOVÁKSÁGÉRT

A képen Balla Andrásnét Szél Kálmánné, Hugyik Mihályné és
Hugyik Erzsébet köszöntötte

márciusban nőnapi ünnepsé-
get, májusban gyermeknapot 
és derelyenapot, míg júliusban 
kézműves tábort. Szeptember 
hónapban pedig a hagyomá-
nyos Szlovák Napi rendezvé-
nyünket tartjuk immár 21. 
alkalommal. Emellett részt ve-
szünk a városi rendezvényeken, 
valamint az országos és megyei 
szlovák programokon is.

A Szlovák Emlékház jelenleg 
vasárnaponként látogatható. 
Természetesen egyéni beje-
lentkezéseknek is eleget te-
szünk. Mivel a Szlovák Közös-
ségi Házban még sajnos nincs 
fűtés, ezért a téli rendezvénye-
ket ritkán fogunk tartani, tájé-
koztatást a Facebook oldalun-
kon adunk
(www.facebook.com/emlekhaz.
csorvasiszlovak.7) 

Mindenkit szeretettel várunk.

CSSZÖ Képviselő-testülete

men Mihály alpolgármestere-
ket, Dohányos Andrást, a helyi 
Értéktár Bizottság elnökét. 

Az eseményt Baráth Lajos 
polgármester nyitotta meg, aki 
köszöntötte a megjelent zene-
karokat, a hazai és a szép szá-
mú külföldi vendégeket. Örö-
mét fejezte ki, hogy a pandémia 
utáni nehéz időszak után ismét 
megrendezték a citeraestet, ami 
egyben az adventi időszakban a 
közös ünneplés egyik szép al-
kalma. A népzenei műsor két 
részből állt. Először minden 
csoport a maga által kiválasz-
tott legkedvesebb népdalcsok-
rát adták elő, majd pedig a meg-
tanult karácsonyi dalokat adták 
elő. 

Az együttesek magas színvo-
nalú előadását követően került 
sor a közös karácsonyi műsor-
számra, ahol 60 citerás és éne-
kes közös produkcióban kará-
csonyi dalokat adott elő. Ritka 
pillanat, amikor ilyen sok cite-
rás játszik együtt és tesz felejt-
hetetlen hatást a közönségre. 
Az előadás végén a résztvevők 

által hozott süteményekkel és 
üdítőkkel megpakolt szeretet-
asztal köré gyűltek a közönség 
tagjai és a fellépők, és együtt fo-
gyasztották el a finomságokat. 

Ezúton szeretném megkö-
szönni minden kedves tanít-
ványomnak a 2022-es évben 
végzett munkát, valamint a Ne-
felejcs Népdalkör tagjainak és 
pártoló tagoknak a sikeres ren-
dezvény háttér munkáját. Kívá-
nok sikerekben, citera és ének-
szóban gazdag 2023-as évet! 

Juhász Kálmán

ADVENTI CITERAEST

Könyvbemutató: Csorvás monográfiája
Az önkormányzat sikeres pályázata révén elkészült Csor-

vás monográfiája. Az átfogó kiadványt Kasuba István jegyzi, 
akinek neve egybeforr a helytörténeti gyűjtéssel és írással, 
évtizedek óta.

A könyvbemutatón a kiad-
vány a lakosság számára is 
elérhető lesz, a későbbiekben 
a könyvtárban szerezhető be, 
korlátozott példányszámban.
  A kiadvány a TOP-5.3.1-16-
B S 1-2017- 0 0 011p r oj e k t-
azonosítójú és „A helyi iden-
titás és kohézió erősítése 
Csorvás, Gerendás, Kétsoprony 
és Kondoros települések lakói 
számára” című projekt kereté-
ben valósulhatott meg. 

A teljesség igénye 
nélkül néhány gon-
dolat a közösség tag-
jaitól:

- nagyon sokat tesz a 
közönségünkért és 
próbál összetarta-
ni minden erejével. 
Kérjük a Jóistent 
adjon még neki 
erőt és kitartást. 
Köszönjük!

- az elmélkedései el-
gondolkoztatnak, 
utat mutatnak. 
Hálásak vagyunk, 
mert Isten mellett 
bennünk is meg-
i n g a t h a t a t l a nu l 
hisz és hálásak va-
gyunk, hogy meg-
mutatta: hite, mely 
egyaránt mindannyiunké, 
mindennél erősebb, bármi 
történjék is az életben. A hit 
összeköt és felszabadít.

- szereti az embereket, időse-
ket, fiatalokat, gyerekeket 
egyaránt. A maga egysze-
rűségében Ő egy nagyszerű 
ember!

- köszönjük a sok áldozatot 
amit a csorvási és gerendási 
közösségért tesz.

- örömeinkben, bánatunkban 
és kétségeinkben mellettünk 
áll és segít megtalálni a he-
lyes utat.

- hálás vagyok a türelméért, se-
gítségéért egy jó szóért. Egy-
szóval mindenért.

- hálás vagyok, mert meghallja 
és megszívleli a jószándékú 
kritikát és nem fél a válto-
zástól

-mert a sok támadás ellenére 
is velünk van és folytatja a 
hivatását.

- mert mindig rendelkezésre 
áll, nincs munkaideje

- hálás vagyok az önfeláldozá-
sáért!

Bőven van miért hálát adni a 
közösségtől kapott sok válasz 
is ezt mutatja, Isten vezesse, 
bátorítsa és erősítse meg az 
útján!

Laurinyecz Bernadett

SZÜLETÉSNAPOT ÜNNEPELTÜNK
Isten éltesse Tibor atyát!

Városunk katolikus plébánosa Kammerer Tibor atya 50 
éves lett. Rendhagyó köszöntéssel készültünk a születésnap-
ja alkalmából. A közösség tagjait arra kértem, hogy üzenje-
nek az atyának, megválaszolva azt kérdést, hogy miért va-
gyunk hálásak Tibor atyának? 
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Anyakönyvi  hírek:
Megérkeztek:

Szakács Alex és Gyurkó Kitty fia - Dominik
Gyémánt Róbert és Palotás Georgina fiai: Róbert és Kevin

Kerekes Gábor és Gajdács Krisztina fia - Balázs
Benkő Dávid és Horváth Annamária fia - Dávid
Babinyecz Viktor és Baráth Zsanett fia - Botond
Mihály Sándor és Antal Katalin leánya - Jázmin

Keliger László és Pitters Roberta fia - Levente Regő
Hajkó Roland és dr. Gáspár Zsanett Fanni leánya - Milla

A Csorvási Református 
Missziói Egyházközség a 
Magyar Falu Program kere-
tén belül MFP-EKEB/2021.
pályázati lehetőség kereté-
ben 2022. márciustól min-
den hónapban gyülekezeti 
programokat szervezett, 
ami nyitott a város lakossá-
ga felé is.

Decemberben ennek ke-
retében a táborozó gyere-
keket és családjukat a Bib-
lia karácsonyi üzenetével, 
jó hangulatú kézműves 
foglalkozással és szere-
tetvendégséggel várták a 
gyülekezet tagjai.

A 2022-es év utolsó babája Keliger Levente Regő, aki Békéscsabán 
született december 21-én, természetes úton 3840 grammal és 52 
centivel. Édesanyja Pitters Roberta, édesapja Keliger László. 

Szintén Békéscsabán született, de már a 2023-as évben, mégpedig 
január 6-án Hajkó Milla. Milla természetes úton 3000 grammal és 48 
centivel érkezett közénk Hajkó Roland és dr. Gáspár Zsanett Fanni 
első gyermekeként. 2022-ben 34 kisbaba született Csorváson

A szépség ott van körülöttünk

Szatmári Erzsébet fotói

Isten hozott Levente és Milla

Korán jelentek meg a foko-
zottan védett volgamenti hérics 
első virágzó tövei a Körös-Maros 
Nemzeti Parkhoz tartozó Csor-
vási löszgyepen. Az első virágo-
kat január 9-én észlelték az igaz-
gatóságunk munkatársai. Ekkor 
még csupán egy tövet találtak 
két virághajtással a Sarkadi-dű-
lőnél, amelyek a hetek óta tartó 
enyhe időben kibújtak a talajból. 
Január harmadik hetére már öt 
virágzó tő volt jelen Csorváson. 
Tavaly januárban is találtak ilyen 
korai virágzású töveket, az azt 
megelőző években február ele-
jén jelentek meg a legkorábban 
virágzó növények.  Az első virá-
gok szinte a talajfelszínen nyíl-
nak, később áprilisban, a csúcs-
virágzás idején a 20-30 cm-es 
magasságot is elérik virághajtá-
saik. Fotó: KMNI/Palcsek István

VIRÁGZIK A HÉRICS


