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Meglepetésként érte a díszpolgári 
cím – meghatottan vette át Csorvás 
legmagasabb rangú elismerését és a 
vele járó, a város címerével díszített 
arany pecsétgyűrűt Dohányos András 
(76) alpolgármester augusztusban, 
az államalapítás és Csorvás várossá 
nyilvánításának ünnepén.

Eredetileg máshova beszéltük meg a 
találkozót, a kedvemért még a program-
ját is átszervezte, hogy beszélgethessünk 
– mindig ilyen előzékeny, bármivel is ke-
resem –, aztán új helyszínt javasol. Az 
egykor iskolaként működő Arany János 
utcai épület egyik termében foglalunk 
helyett, ahol még mindig kréta és könyv 
illat van, de gyerekek helyett már a hely-
történeti gyűjtemény darabjai sorjáznak 
a termekben. A falon a tíz díszpolgár 
fotója, mellettem a tizenegyedik, akit a 
Csorvásiak Baráti Társasága terjesztett 
fel a rangos elismerésre.

– Semmit nem sejtettem – mondja az 
augusztusi átadó ünnepség kapcsán –, 
és amikor tudatosult bennem, hogy itt 
és most engem dicsérnek, akkor bizony 
nyelnem kellett egy párat, nehezen bír-
tam megszólalni – meséli. Aztán beszél-
getünk az indulásról, az indíttatásról és 
kiderül, édesapjára ütött, aki közéleti 
szerepet vállalt a település vezetésében 
és munkahelyén, a vasútnál is. Dohányos 
Andrásnak is ez lett az útja, hiszen egy 
orosházi iparszövetkezetnél dolgozva 
alig 30 éves fiatalember, amikor bizal-
mat szavaznak neki, vezetőségi tag lesz 
és marad is 20 éven át. Munkája során 
pályakezdő dolgozóból csoportvezető, 
majd művezető lett, az 1990-es évektől 
üzemi tanácselnök, szakszervezeti ve-
zető, ez utóbbi egészen a nyugdíjazásig. 
Mindig érdekelte az emberek gondja, 
baja, szívesen meghallgatta őket, s ha 
tudott, segített – és mindig szeretett 
valahová tartozni. Talán ezért is „keve-

redett bele” még 12 
éves suhancként a 
tanárok szervezte ön-
kéntes tűzoltó csapat-
ba, „s ott is maradtam 
szinte a mai napig”. 
Meséli, világot láttak, 
versenyekre jártak, 
1958-ban még az or-
szágos első helyet is 
megszerezték. – Jó 
közösség volt, olyan, 
amihez érdemes tar-
tozni, és aztán e csa-
patból még műkedve-
lő színjátszócsoport 
is alakult – idézte a 
múltat Dohányos And-
rás, akinek mindezek 
mellett még lövész-
klubra és versenyekre 
is jutott ideje. Aztán bevonult, a kato-
naéveket a családalapítás követte, házat 
épített, nem maradt sok idő és erő más-
ra, csak a tűzoltóegyletbe járt el.

Az 1970-es évektől azonban újra a 
közéletben találjuk. – Felkértek, hogy 
szervezzek egy gyerekcsapatot, aminek 
tagjai majd valamikor a tűzoltóegyesület 
tagjai lesznek. 1972-től a 2000-es éve-
kig vezettem ezt a szakkört- Országos 
versenyt nyertünk, számos helyre eljut-
hattunk, táborozni vittük a gyerekeket. 
Szerintem ez nagyon fontos, és kívánom, 
hogy minél több mostani gyermeknek 
része legyen ilyen élményekben. Közben 
másodállást is vállaltam autófényező 
kisiparosként, így több jutott a család-
nak. Az 1980-as évektől tagja lettem a 
választási bizottságnak, később pedig 
elnöke. 1994-től a csorvásiak bizalmat 
szavaztak, képviselő-testületi tag let-
tem, most, a legutolsó ciklusban pedig 
alpolgármesterként szolgálom Csorvást, 
többek között a civil szervezetekkel való 

kapcsolattartás a feladatom – összegzi. 
Akárhogy számolom, a település veze-
tésében eltöltött évek száma 25, s ha va-
lami, ez bizonyítja a csorvásiak töretlen 
megbecsülését.

2003-tól, nyugdíjazásának évétől ele-
inte csak a családjáról gyűjt fotókat, ada-
tokat, de gyorsan ráébred, a múlt érté-
keit települési szinten érdemes kezelni, 
őrizni, egyike lesz a helytörténeti gyűjte-
mény gyűjtőjének, kezelőjének. Számos, 
a múltat megmutató kiállítás gondos 
összeállítója, a helyi értékek becsben 
tartója, és azt mondja, erről a szenve-
délyéről bizony nem is hajlandó lemon-
dani. – Amíg van bennem erő, csinálom 
– szögezi le a maga csendes, de határo-
zott módján. Hozzáteszi, a közélettől az 
októberi választások után ugyan hivata-
losan visszavonul, de „fél szemmel” azért 
csak odafigyel majd, hogy mi is történik 
szeretett városában.

Csorvás tizenegyedik díszpolgára
A közösségéért, Csorvásért – elismerték Dohányos Andrást

Folytatás a következő oldalon
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Kérdezem, mire büszke a leginkább. – 
Nagyon örülök annak, hogy az 1990-es 
évektől a településképet meghatározó 
nagy építkezésekben részt vehettem.

 Folyamatosan bővült a szilárd 
burkoltú úthálózatunk, kiépült a te-
lepülési szennyvízcsatorna-rendszer, 
létrejött a Hérics szálló, valamint a fi-
atalok életkezdését segítő Fecskeház, 
és egyre konfortosabb életkörülmé-
nyeket tudtunk teremteni az Egyesített 
Szociális Intézményben is. Annak is 
örülök, hogy lehetőségünk volt egy ki-

Bővült a csorvási értéktár
Megyenap: értékeinek seregszemléje, negyedszer

Tizenkilencedik alkalommal ren-
dezték meg a Békés Megyei Polgárőr 
Napot, a helyszín ezúttal az újkígyósi 
Wenckheim parkban volt. Az esemé-
nyen elismeréseket adtak át a pol-
gárőröknek, köztük két csorvásinak 
is, Benyovszki Péternek és Schwikker 
Attilának. 

A programokkal színesített polgár-
őr napon dr. Túrós András, az Országos 
Polgárőr Szövetség (OPSZ) elnöke is 
köszöntötte az ünnepelteket, és arról 
beszélt, hogy az OPSZ 63 ezer tagja évi 
kilencmillió szolgálati órát vállal. 

– Egy-egy polgárőr évente körülbelül 
145-150 órát teljesít, de a Békés megyei-
ek ezt meghaladták, itt egy polgárőr éven-
te 201 órát van szolgálatban – húzta alá az 
elnök. Azt már Herczeg Tamás országgyű-
lési képviselő mondta el a rendezvényen, 
hogy tavaly az előző évhez képest 12 szá-
zalékkal csökkent megyénkben a bűn-
cselekmények száma, és 12 százalékkal 
nagyobb volt a bűnesetek felderítésének 
aránya, amely a polgárőröknek is köszön-
hető. A polgárőrség 2035 településen van 
jelen, a Csorvási Polgárőr Egyesület veze-
tője Makszi József.  

– Az egyesület tagjai önkéntesen, sza-
badidejük terhére teljesítenek szolgá-
latot azért, hogy mi nagyobb biztonság-
ban érezhessük magunkat – fogalmazott 
Baráth Lajos polgármester. – Ezért a 
megyei polgárőrnap keretében ezúttal 
is elismertünk két csorvási polgárőrt, 
Benyovszki Pétert és Schwikker Attilát, 
köszönetképpen és elismerésünk jelé-
ül a település közbiztonsága érdekében 
végzett kiemelkedő munkájáért. 

A közbiztonság 
szolgálAtábAn

Dohányos András alpolgármester mesél a csorvási értékekről     (Fotó: Kecskeméti Krisztina)

csit a külvilág felé is nyitni, hogy részt 
vehettem a testvértelepülési kapcso-
latainkat kialakításában Uzonnal (Er-
dély), Zenta-Felsőheggyel (Délvidék) 
és Diószeggel (Felvidék) is. Ezek mai is 
élő kapcsolatok, a diószegi éppen idén 
20 éves. Mindennek örülök, ami a város 
javát szolgálja, mindegy, hogy kinek kö-
szönhető. Például mániám, hogy a régi 
épületeket meg kell menteni, így boldog 
voltam, amikor a Csorvási Gazdák Zrt. 
felújította a kiskastélyt, és boldog va-
gyok most is, hogy a Hudák Szőtteskúria 
épületét is felújították. Ez egy 156 éves 
épület, nagy érték a csorvásiak számá-
ra. Büszke vagyok arra, és sokat tettem 
is azért, hogy átadhattuk a Szlovák Em-
lékházat, egy kicsit az őseim tiszteletére 

munkálkodtam. A munkaórákat nem 
számolja az ember, már a család sem 
tartja számon, legfeljebb megjegyzik: 
Már megint oda mész? Igen, oda – teszi 
hozzá mosolyogva.

Az augusztusi ünnepségen dr. 
Kerekesné dr. Mracskó Gyöngyi, a város 
jegyzője méltatta Dohányos Andrást, 
s tehette ezt hitelesen, hiszen hosszú 
évek óta dolgoznak együtt. Köszöntő-
beszédében jegyzőasszony így fogal-
mazott, Dohányos András „közvetlen és 
szerény, akit nem a hangos siker, hanem 
a csorvásiak közmegbecsülése övez”.

A díszpolgári cím aláhúzza ezt a meg-
becsülést, gratulálunk!

Melich K.

Folytatás az előző oldalról

A közösségéért, Csorvásért – 
elismerték Dohányos Andrást

Az idei volt a negyedik alkalom, 
hogy a Békés Megyei Önkormány-
zat megrendezte a Megyenapot. Ha-
gyomány, érték, közösség – ezzel a 
mottóval hívták életre 2016-ban, 
s azóta is minden év szeptemberé-
ben. Csorvás ezúttal is képviseltette 
magát, és bemutatta a helyi értéktár 
legújabb elemét.  

Szeptember 7-én, a békéscsabai Szent 
István téren szép számú érdeklődő előtt 
ezúttal is bemutatkoztak a megyei érték-
tárban szereplő értékek, sőt, a szomszé-
dos megyék, valamint a nemzetiségek és 
testvérmegyék is felvonultatták kincse-
iket. Volt kézműves vásár, kistermelői 
piac, színpadi produkciók, bemutatók, 
óriástorta és kézműves foglalkozások. 

– Szükség van egy olyan programra, 
melyen hagyományaink, a nemzetisé-

gek kultúrája, megyénk értékei kerülnek 
középpontba, mindeközben a kilátoga-
tók színvonalas programokon érezhetik 
jól magukat – mondta el Zalai Mihály, a 
Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlés-
ének elnöke. Hozzátette, egyre többen 
csatlakoznak a programhoz.

Újdonság, hogy idén a megyei értéktár 
elemei mellett a települési értéktárakban 
szereplő tételeket is megismerhették az 
érdeklődők. Így például azokat az érté-
keket is, melyekkel Csorvás rendelkezik. 
A csorvási értéktár több mint 50 értéket 
vesz lajstromba, például a volgamenti 
héricset, vagy a Forrás tavat. A legújabb, 
53. elem a Csorvási Gazdák Olajmanufak-
túra üzemében gyártott tökmagolaj, len-, 
repce-, mákolaj, és máriatövis magokból 
préselt olaj, ezekkel is megismerkedhet-
tek Megyenapra látogatók.
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Tisztelt Választópolgárok!
Baráth Lajos vagyok, Csorvás jelen-

legi vezetője, polgármesterjelölt, csa-
ládapa, sportember. Kevesebb, mint egy 
hónap múlva véget ér az az ötéves ciklus, 
melyben az Önök bizalmából jómagam 
és képviselőtársaim hozzájárulhattunk 
városunk fejlődéséhez. Az elmúlt idő-
szak számos izgalmas feladatot tarto-

gatott. Több sikeres pályázatunknak köszönhetően energetikai 
felújítás valósult meg az óvoda két telephelyén, a polgármesteri 
hivatalban és az Egyesített Szociális Intézményben. Átadtuk a 
Gerendást Csorvással összekötő, közel 6 km hosszú kerékpár-
utat, ez régi igény volt már. A védőnői szolgálat újra az Egész-
ségházban fogadhatja a kismamákat, gyermekeket, korszerű 
és szép környezetben. Mindezen projektek összköltsége több 
mint 400 millió forint. A szabadtéri sportolást teszi lehetővé a 
sportpark, több út új útburkolatot kapott, a közelmúltban pe-
dig együtt ünnepelhettük azt, hogy elkészült a Szlovák Emlék-
ház. Itt azonban nem állunk meg. Azon fogok dolgozni, hogy a 
település tovább fejlődjön, szoros együttműködésben a város 
civil és gazdasági szférájával, Csorvás lakosságával. Előkészí-
tettük a bölcsőde bővítését célzó pályázatunkat, és igyekszünk 
megragadni minden lehetőséget, mellyel megoldást kínálha-
tunk a felmerülő lakossági problémákra. Fontosnak tartom a 
fiatalok támogatását éppen úgy, mint a nehéz helyzetben élők 
segítését. A város járhatósága terén is van még tennivaló, akár 
a járdákat tekintve, akár az úthálózatunkat. Az elmúlt időszak-
ban nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy építsük, erősítsük a 
csorvási közösséget, ezért is hívtunk életre több programot, 
hagyományteremtő szándékkal. Ezt a kezdeményezést min-
denképpen folytatásra érdemesnek tartom. 

Köszönöm az Önök eddigi bizalmát és a támogatást, 
Csorvás csak így fejlődhetett. Kérem Önöket, október-
ben ismét szavazzanak nekem, nekünk bizalmat, hogy a 
már megkezdett munkát folytathassuk és viszonozhas-
suk a bizalmat, amit kaptunk!

Tisztelettel: Baráth Lajos

Folytatás a következő oldalon

VÁLASZTÁSI INFORMÁCIÓK

Tisztelt Választópolgárok!
Neller Tibor János vagyok, Csorváson 
születtem 1967-ben. Első diplomámat 
mezőgazdasági gépész üzemmér-
nökként szereztem, majd 1995-ben 
a Rendőrtiszti Főiskolán szereztem 
meg második diplomámat. 1987-ben 
ismertem meg feleségemet, Pásztor 
Csillát, aki szintén csorvási, házassá-

gunkból négy lányunk született. A határőrség és a rendőrség 
összevonásakor, 2008-ban alezredesként nyugállományba vo-
nultam. Előtte évekig vezettem a csorvási körzeti megbízott 
csoportot, mely idő alatt jelentősen csökkent az ismertté vált 
bűncselekmények száma. Sokan fordultak hozzám különböző 
gondokkal, amit legtöbbször sikerült is megoldani.

Rendőri hivatásomnak is köszönhetően soha nem voltam – 
és jelenleg sem vagyok – egyik pártnak sem tagja, én valóban 
független jelöltként indulok. Feleségem révén szinte minden 
rendezvényen jelen vagyok önkéntes segítőként. Számomra 
mindig fontos volt annak a közösségnek az életében való aktív 
részvétel, ahol napjainkat töltjük, gyermekeinket neveljük.

Ezért is lenne fontos, hogy: a megígért tanuszoda meg-
épüljön, az utcák 90%-a szilárd burkolatot kapjon, a járdák 
megújuljanak, hogy az óvoda, bölcsőde biztonságosan meg-
közelíthető legyen, ne okozzon problémát a babakocsis köz-
lekedés, Eu szabványoknak megfelelő, jól felszerelt játszótér, 
közösségi tér kialakítása, állandó rendezvénytér létrehozása, 
ami mindenki számára könnyen megközelíthető, térfigyelő 
kamerák telepítése, helyi vállalkozók bevonása a gazdasá-
gi életet érintő döntéshozatalba, gondoskodó, családbarát 
önkormányzat létrehozása és szorosabb együttműködés az 
egyházakkal, civil szervezetekkel.

Célom a település fejlődésének elősegítése, munka-
helyteremtő, gazdaságilag önálló önkormányzat létre-
hozása. Ez csak az Önök aktív támogatásával valósul-
hat meg.

Tisztelettel: Neller Tibor János polgármesterjelölt 

VÁLASZTÁSI TudNIVALÓK
Tisztelt Választópolgárok!

Magyarország köztársasági elnöke 
október 13-ára tűzte ki a helyi önkor-
mányzati képviselők és polgármesterek 
választását. 

Szavazni kizárólag személyesen, a vá-
lasztópolgár lakóhelye, átjelentkezés ese-
tén a tartózkodási helye szerinti szava-
zókörben lehet. Csak az a választópolgár 
szavazhat aki: szerepel a kinyomtatott 
szavazóköri névjegyzéken, aláírja azt, to-
vábbá igazolja személyazonosságát, lak-
címét; vagy személyi azonosítóját.

A személyazonosság igazolására al-
kalmasak a következő, magyar hatóság 

által kiállított érvényes igazolványok: 
személyazonosító igazolvány; régi típu-
sú, könyv formátumú személyazonosító 
igazolvány; ideiglenes személyazonosí-
tó igazolvány; vezetői engedély; útlevél; 
ideiglenes útlevél; illetve az Európai 
Unió más tagállamának hatósága által 
kiállított útlevél vagy személyazonosító 
igazolvány. 

A lakcím igazolására alkalmasak az 
alábbi érvényes igazolványok: a lakcímet 
igazoló hatósági igazolvány (lakcímkár-
tya); a lakcímbejelentő-lap „Átvételi elis-
mervény” szelvény része, amelyet a lak-
címbejelentéskor a hatóság ügyintézője 
a bejelentés igazolásaként aláírásával, 

dátummal és hivatalos bélyegzőlenyo-
mattal látott el; a régi, könyv alakú sze-
mélyazonosító igazolvány, amennyiben 
tartalmazza a lakcímet.

A személyi azonosító igazolására alkal-
mas okmány: a személyi azonosítót iga-
zoló hatósági igazolvány (a lakcímkártya 
hátoldala); a hatósági bizonyítvány, ille-
tőleg igazolás a személyazonosító jelről.

Érvényesen szavazni csak a hiva-
talos szavazólapon szereplő jelöltre 
lehet, a jelölt neve melletti körbe tol-
lal írt két, egymást metsző vonallal (+ 
vagy x).
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Államalapítás ünnepe a hagyományok jegyében

Pálinkamustra eredménye: 

Aranyérem: Varga Imre,
                        Katona Emilné 
Ezüstérem: Ősz Szabó Ferenc,
                       Neller Tibor
Bronzérem: Mucsi József, Joó Gábor
Különdíj: Pető Jánosné

Idén 17 főzőcsapat nevezett, első a Vakzsír, 
második a Csorvási Horgászegyesület, har-
madik a Kömény Mag lett. 

Folytatás az előző oldalról

A gasztronómia és hagyományok 
jegyében telt az augusztus 19-e 
Csorváson, a művelődési ház előtti 
téren a főzés és a csorvási pogácsa 
hozta össze az embereket. A szá-
zakat megmozgató programokon 
a testvértelepülési küldöttségek is 
részt vettek. 

Immár harmadik éve bográcsos ételek 
versenyét hirdeti meg a város a művelő-
dési ház szervezésében, augusztus 19-
ére, továbbá pálinkamustrán is megmé-
retnek az érintettek, mindkettő jó eszkö-
ze a közösségépítésnek. 

Szintén harmadik alkalommal adnak 
találkozót egymásnak a csorvási pogá-
csák. Idén mintegy 60 résztvevő jelezte, 
hogy elhozza a saját sütésű pogácsáját. A 
város egyik jelképét, a héricset formálták 
meg belőle.

Ebben az évben túrós pogácsa és hal-
tepertős is volt a mind méretben, mind 
díszítésben igen színes palettát felvonul-
tató pogácsaseregben. Az ötletgazda és fő 
szervező Vereskáné Salla Valéria kezde-
ményezésére sorsolást is tartottak, ahol 
kézzel írott receptekkel lehetett nevezni.

A nemzeti ünnepen a városi ünnepség 
keretében – az érintett számára az elő-
készítést teljesen titokban tartva – dísz-
polgári címet adtak át Dohányos András 
alpolgármesternek. A közéleti tevékeny-
séghez szükséges családi háttér meg-
teremtéséért Dohányosné Katikát illeti 
köszönet, nem véletlen, hogy az elismert 
a cím felét feleségének ajánlja.

Az ünnepségen köszöntőt mondott 
Aczél Cecília, Uzon község jegyzője, ünne-
pi műsort Csorvás Város Fúvószenekara 
és Majorette Csoportja adott, augusztus 

19-én Bunyós Pityu, 20-án az Apostol 
zenekar élőzenés nagykoncertje, végül 
tűzijáték szórakoztatta a szépszámú kö-
zönséget.

Köszönet illeti a közfoglalkoztatotta-
kat, a művelődési ház dolgozóit, és min-
denkit, aki közreműködött az ünnepség 
szervezésében, lebonyolításában.

Imre J.

A hivatalos szavazólapon a jelöltek 
nevei a Helyi Választási Bizottság által 
kisorsolt sorrendben szerepelnek. 

Átjelentkezéssel és mozgóurna igény-
léssel kapcsolatban tájékoztatást kérni a 
Helyi Választási Irodánál lehet.  

Helyi önkormányzati képviselők
választása 

Csorváson a helyi önkormányzati kép-
viselőket a település választópolgárai 
egyéni listás választási rendszerben vá-
lasztják meg, ahol a település egésze egy 
választókerületet alkot. A választópolgár 
legfeljebb annyi jelöltre szavazhat érvé-
nyesen, amennyi a Csorváson megvá-
lasztható képviselők száma, azaz 6 fő. 
Képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a 
megválasztható képviselők száma szerint 
a legtöbb érvényes szavazatot kapták.  

A képviselőjelöltek és jelölő szerveze-
tek, a Helyi Választási Bizottság által el-
végzett sorsolás szerinti sorrendben:

1. Fodor József  FIDESZ-KDNP 
2. Bócsikné Huszár Olga független
3. Zsiga Iván független
4. Dr. Duliskovich Ilona független
5. Korcsmáros Károly Magyar Munkáspárt
6. Dr. Kaszai Balázs FIDESZ-KDNP
7. Dr. Pappné Darida Andrea FIDESZ-KDNP 
8. Faragó Gábor FIDESZ-KDNP
9. Kovács Irén Ibolya független
10. Virág Zsolt István FIDESZ-KDNP
11. Dr. Szénási Levente Zsolt független
12. Balogh István Péterné Mindenki 
       Magyarországa Mozgalom

13. 
14. Laczó Róbert DK
15. Melich Viktor FIDESZ-KDNP
16. Araczki Tibor független
17. Vereskáné Salla Valéria Sarolta független
18. Keliger Béláné független

Polgármesterválasztás 
A polgármester megválasztására szol-

gáló szavazólapon érvényesen szavazni 
egy jelöltre lehet. A polgármesterjelöltek 
és a jelölő szervezet, a Helyi Választási 
Bizottság által elvégzett sorsolás szerinti 
sorrendben:

1. Baráth Lajos független
2. 
3. Neller Tibor János független

Nemzetiségi önkormányzati
képviselők választása 

Csorváson roma és szlovák nemzetisé-
gi önkormányzati képviselők választásá-
ra kerül sor  október 13-án. A nemzeti-
ségi önkormányzati képviselőjelöltekre 
csak azok a választópolgárok szavaz-
hatnak, akik szerepelnek az adott nem-
zetiség szavazóköri névjegyzékében. A 
nemzetiségi szavazóköri névjegyzékbe 
felvett választópolgár a lakóhelye szerin-
ti szavazóhelyiségben szavazhat a nem-
zetisége jelöltjeire is.

Csorváson a települési nemzetiségi 
önkormányzati képviselők száma nem-
zetiségenként három fő lehet, tehát ér-
vényesen szavazni az adott nemzetiség 
hivatalos szavazólapján, az adott nem-
zetiség önkormányzati képviselőjelöltjei 
közül legfeljebb három főre lehet. 

Roma nemzetiségi képviselőjelöltek és 

a jelölő szervezet, a Helyi Választási Bi-
zottság által elvégzett sorsolás szerinti 
sorrendben:

1. Lukács Kálmán FIROSZ
2. Kesztyűs Péterné FIROSZ
3. Lukács Kálmánné FIROSZ

Szlovák nemzetiségi képviselőjelöltek 
és a jelölő szervezetek a Helyi Választási 
Bizottság által elvégzett sorsolás szerinti 
sorrendben: 

1. Szél Kálmánné MSZSZ, CSSZSZ, 
IDENTITA, DOLINA

2. Gyimesiné Hugyik Erzsébet MSZSZ, 
CSSZSZ, IDENTITA, DOLINA

3. Hugyik Mihályné MSZSZ, CSSZSZ, 
IDENTITA, DOLINA

4. Balla Andrásné MSZSZ, CSSZSZ, 
IDENTITA, DOLINA

A megyei közgyűlés tagjainak
választása 

A megyei önkormányzati képviselő-
ket a választópolgárok megyei listán vá-
lasztják. A választás tekintetében Békés 
megye egy választókerületnek számít, 
melynek nem része a megyei jogú város. 
A megyei listákra külön szavazólapon 
lehet szavazni, érvényesen úgy, hogy a 
választópolgár a szavazólapon szereplő 
listák közül egyre szavaz.

A Csorvási Helyi Választási Iroda a 
Csorvási Polgármesteri Hivatalban (Rá-
kóczi u. 17.) működik. A választással 
kapcsolatban tájékoztatás kérhető a 
66/258-001 telefonszámon, illetve sze-
mélyesen.

Helyi Választási Iroda
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A Csorvásiak Baráti Társasága 
ebben az évben először adományo-
zott ösztöndíjat a mezőgazdaság, a 
környezetvédelem, az agrár-kör-
nyezetgazdálkodás, illetve a hul-
ladékgazdálkodás területén tevé-
kenykedőknek.

A Kiss-Antal István ösztöndíjat a nem-
zeti ünnepen vehette át Seres Balázs, aki 
általános iskolai tanulmányát Csorváson 
végezte. Középiskolás korában segítette 
a Csorvási Galamb és Kisállattenyésztők 
Egyesületének tevékenységét. Felsőfokú 
tanulmányai során a növénytermesztés 
keretein belül az ökológiai gazdálkodás-
ra összpontosít. Célja, hogy ismereteit 
ezen témakörökben bővítse a későbbi-
ekben, a mesterképzés lehetőségeit ki-
használva.

Az anyagi hátteret néhai Kiss-Antal István 
két lányának adománya biztosítja.

Egyikük, Takács-Kiss Klaudia a baráti tár-
saság elnökével, Kelemen Mihállyal együtt 
adták át az 50 ezer forintos ösztöndíjat 
augusztusban. Velük együtt gratulálunk 
és további jó eredményeket kívánunk 
tanulmányaiban.

Szeptember elején hivatalosan is 
átadták a júliusban közös kerékpá-
rozással már felavatott kerékpár-
utat, amely Gerendást Csorvással 
összeköti – az 5980 méter hosszú 
kerékpárutat mintegy 400 millió fo-
rintos pályázati forrásból, konzorci-
umi keretek között valósította meg 
a két település.

A kerékpárút régi igényre válasz, 
megkönnyíti a munkába járást a két 
település között, és – ahogyan arra 

Nagy érdeklődés közepette adták át 
a Szlovák Emlékházat augusztus vé-
gén, a csorvásiak mellett a szlovákiai 
testvértelepülés, Diószeg delegációja 
is jelen volt az ünnepségen. Pályáza-
ti forrásból és összefogásból valósult 
meg a korabeli ház állagának javítása 
és a helytörténeti gyűjtemény beren-
dezése. Sokan, sokat dolgoztak, de az 
ünnepi átadón mindannyiuk számára 
kiderülhetett: megérte a fáradság.

A Csorvási Szlovák Nemzetiségi Ön-
kormányzat 10 millió forint vissza nem 
térítendő pályázati forrást nyert az Em-
beri Erőforrások Minisztériuma pályáza-
tán, ebből vásárolták meg, és újíttatták 
fel a Bajcsy-Zsilinszky utcai kis házat. A 
pályázati forráshoz kellett a csorvási ön-
kormányzat és helyi szakemberek támo-
gatása, munkája is, a gyűjtőmunkához a 
lakosok is hozzájárultak – így állt össze 
az emlékház, amely a helyi szlovákság 
múlt század eleji életét idézi. 

Gyimesiné Hugyik Erzsébet, a Csorvási 
Szlovák Önkormányzat elnöke az ünnep-
ségen az összefogás erejét méltatta és azt 
is elmondta, a jövőbeni tervek között sze-
repel a Csorvási Szlovák Közösségi Ház 
rendbehozatala. Emil Kuchár, Szlovákia 
főkonzulja rámutatott, mennyire fontos, 
hogy a csorvásiak megfogalmaztak egy 
célt, amihez aztán sikerült támogatást 
szerezni. – Egy ilyen néprajzi gyűjtemény 
nagy jelentőséggel bír a szlovákság, de a 
helyiek számára is. Az épület elrendezé-
se gyermekkoromat idézi – fogalmazott 
a főkonzul.

Az eseményt megtisztelte jelenlétével 
Vantara Gyula, a térség korábbi ország-
gyűlési képviselője, elismeréssel szólva 
a szlovák önkormányzat munkájáról és 
a megvalósított emlékházról. Hollerné 
Racskó Erzsébet, az Országos Szlovák 

Önkormányzat elnöke úgy fogalmazott, 
az emlékházzal megvalósult a csorvási 
szlovákok álma, és ez az álom a közössé-
gi ház felújításával folytatódhat.

Baráth Lajos, Csorvás polgármestere 
a település múltját idézte fel köszöntő-
jében. Elmondta, Csorvást az 1800-as 
évek közepén harmadjára építették újra, 
ekkor négy nemzetiség, a magyar, a szlo-
vák, a román és a sváb került ide és épí-
tette fel közösen a települést. – Köszönet 
jár ezért az elődöknek, de a maiaknak 
is, akik részt vettek ennek az épületnek 
a felújításában, így Dohányos András al-
polgármester úrnak is, aki szívügyének 
tekintette az emlékház ügyét – mondta a 
városvezető.

Az alpolgármesterre várt a megtisztelő 
feladat, hogy jelképesen kinyissa az ajtót, 
s ezzel hivatalosan is megnyissa a nagy-
közönség előtt az emlékházat. 

Az evangélikus egyház részéről 
Gulácsiné Fabulya Hilda szlovák nyelven, 
Zsíros András helyi lelkész magyarul ál-
dotta meg az épületet. Közreműködött: 
Baji Brigitta citerán.

kerékpárút: hivatalosan is átadva
Baráth Lajos polgármester rámutatott, 
a gerendási strand is biztonságosab-
ban megközelíthető a csorvási gyere-
kek számára. Lengyel Zsolt, Gerendás 
polgármestere elmondta, a kerékpár-
útnak köszönhetően a túrázók, sporto-
lók is megjelentek.

Zalai Mihály, a Békés Megyei Ön-
kormányzat Közgyűlésének elnöke el-
mondta, Békés megyében 466 ilyen és 
ehhez hasonló projekt valósult meg, 
vagy valósul meg a közeljövőben. 

Összefogás a jelenben a múlt értékeiért 
átadták a szlovák Emlékházat

Fotó: Szente Károly

Emil Kuchár főkonzul méltatta az
emlékházat és az azt létrehozó munkát is 

Közvilágítás.
Amennyiben a településen közvilá-

gítási hibát tapasztal, kérjük, jelentse 
be az NKM Áramhálózati Kft-nél az 
alábbi, hibabejelentő telefonszámon: 
+36 62/565-881.

Kiss-Antal István
Ösztöndíj

B-j: Kelemen Mihály, Takács-Kiss Klaudia
és Seres Balázs        (Fotó: Szente Károly)



6 2019. szeptember

A csorvási könyvtár meghívására az Országos Könyvtári 
Napok keretében szeptember 30-án 17 órakor Steigervald 
Krisztián generációkutató előadása Generációs önismeret 
– működésünk a 21. században címmel. Helyszín: művelődé-
si ház színházterme.

Október 4-én 17 órakor pedig vendégünk lesz Borsa 
Brown, az ország egyik legolvasottabb írónője. Legsike-
resebb könyvei az Arab-sorozat regényei. Helyszín: a könyv-
tár előadóterme.

Október 4-én Megvilágosodás napja, a rendőrség 
programot hirdet, és akciókkal várnak a kerékpárüzletek, 
Csorváson a CS+T Bringa Kft. Műszaki és Iparcikk Üzlet.
Bővebben a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Információs 
Portál Facebook oldalán

Búcsú: idén október 20-án, vasárnap lesz hagyományos 
csorvási búcsú a piactéren és környékén.

Erzsébet tábor – sportosan!
A sport, az egészségtudatos élet-

mód fontos része a mindennapoknak. 
Ezen a nyáron sikerült 30 gyermeket 
mozgásra ösztönöznünk sporttábo-
runkban a nagy nyári meleg ellenére.

A vidám hangulatú futó-, fogó-, labda- 
és versenyjátékokban észre sem vették 
a „megtett kilométereket”, kitartóan küz-
döttek a győzelemért. A kézilabda játék 
mellett kipróbálhatták magukat jógában 
is, Tóth Terézia irányítása alatt. A For-
rás-tó melletti homokpályán strand kézi-
labdában mérkőzhettek meg egymással 
a csapatok. A pályán kívüli csapatépítő 
játékokban tovább kovácsolódtak a ba-
rátságok, formálódott kis közösségünk. 
A mozgáson túl kézműves foglalkozások 
szervezésével tettük színesebbé az együtt 
töltött időnket. Neller Tiborné az agyago-
zás fondorlatait mutatta meg a gyerme-
keknek, Zengő Emese pedig a pirográf 
technikával ismertette meg őket. A tábor-
ban mindenki megfonhatta színes karkö-
tőjét és díszíthette kendőjét. 

  

 
 

 A Vállalkozók a Közösségért Egyesület 

Meghívja Önt 
a 2019. szeptember 21-én 15 órától megrendezésre kerülő 

Csorvási Kézműves Termékbemutató 
és Vállalkozói Partnertalálkozóra 

Program:  
- 15 órakor:  A Csorváson kézműves tevékenységet végző 
őstermelők, vállalkozók termékeiből kiállítás kóstolással 
egybekötve 
- 17 órakor: Szakmai kerekasztal beszélgetés 
A szakmai találkozót megnyitja:  

Dr. Pappné Darida Andrea 
a Vállalkozók a Közösségért Egyesület elnöke 

A rendezvény Fővédnöke:  

Herczeg Tamás országgyűlési képviselő 

Programajánló

Beszéltünk az egészségtudatos étke-
zésről is, majd jóízűen fogyasztottuk el 
a közösen készített gyümölcssalátánkat. 
Vendégünk volt Tóth Katalin, aki a kézi-
labda sportágban elért eredményeivel 
(NB I-es és válogatott játékos is volt), pél-
daképe lehet a jövő sportolóinak. Barát-
ságos kézilabda mérkőzést játszottunk 
Újkígyós csapatával és díjaztuk őket az 
általunk készített emlékéremmel. Láto-

gatást tettünk a Helytörténeti Múzeum-
ba, ahol érdeklődve hallgattuk Bencsik 
János előadását Csorvás történetéről, 
kiemelve Csorvás sportmúltját. Táborzá-
rásként a gyopárosi strand hűs vizében 
„pihentük ki” az élménydús napokat.

A tábori életet Ivanics-Gyemó Anita, 
Sajben Regina, Krizsánné Baráth Ágnes 
és Neller Erika (a CSORVÁSI SK női kézi-
labda szakosztály edzői) szervezték
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Egyesületi verseny sárba ragadt 
autókkal

Május elején az egyesület körében na-
gyon népszerű csapatversenyen méret-
tette meg a Csorvási Horgászegyesület 
Békésszentandrás-Siratón. Ez volt a nyol-
cadik csapatverseny és idén neveztek be 
a legtöbben: 24 csapat összesen 66 fővel, 
telt ház volt tehát a holtágon. A verseny 
népszerű a csorvási egyesület körében. A 
verseny 25 órás volt, ebből 20 órát ha nem 
esett az eső, akkor ömlött… A viharos eső 
rendkívüli széllel is járt, ezért néhány csa-
pat feladta, de a többség végig horgászta a 
versenyt, ahol minden kapásért és halért 
meg kellett küzdeni az elemekkel is.

A Mesterhármas csapat tagjai: Szabó 
Gábor, Szluka András, Zleovszki János 
(36977), a második a HAL-ÁSZOK, Fesető 
Zoltán, László József, Makai Zsolt (31271), 
a harmadik pedig a Farkas Team, Farkas 
Pál, Farkas Sándor, Sanyó József (20764). 
Negyedik a Vidékiek Team (20021), ötö-
dik a Nyolcezrelék (11969), a hatodik pe-
dig a Zsiga Team (8948 gramm).

A verseny összfogása 170 kg, ami főleg 
ponty és amur, kevesebb keszegfélék, ká-
rász. Volt több nagytestű hal 5-8 kg-ig. A 
legnagyobb hal különdíjat Sanyó József 
érdemelte ki – egy 8600 grammos amur-
ral. A versenyt a csapatépítés szándéká-
val hirdettük meg, igaz, arra nem számí-
tottunk, hogy lesz még ráadás. Az autóink 
ugyanis beragadtak a sárba, a csapatok 
közösen húzták, tolták, vonták ki a jár-
műveket, hogy mindenki hazaérjen…

Főzni is tudunk 
II. Békés megyei Horgász-Vadásznapon 

és V. Körös-völgyi Halászlé- és Halétel-
készítő Versenyen második alkalommal 
vettünk részt augusztus 18-án, Sarka-
don. Egyéb halétel kategóriában nevez-
tünk, mint Csorvási Horgász Egyesület, 
méghozzá kétféle étellel: pontypaprikás 
túróscsuszával és haltepertős pogácsa. 
A paprikás ezüst minősítést kapott, a 
dicséret Szluka András és Szabó Gábor 
szakácsokat illeti. Nagy örömünkre a po-
gácsa különdíjas lett, ezért pedig Szluka 
Andrásné Julika néninek jár a köszönet. 
Emellett a csapatunk reggelire frissen 
sütött pontyot készített versenyen kívül, 
melyet a Csorvási Vadásztársaság tag-
jaival közösen fogyasztottunk el. A ren-
dezvény megnyitóján dr. Hunya Miklós, 
a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szö-
vetségének elnöke elmondta, hogy a hor-
gászok országosan 540 ezer fős tábora 

jelenleg is dinamikusan nő, Békés megye 
pedig az egyik legkiválóbb halfogási lehe-
tőségekkel rendelkezdő, horgászvizekben 
kimagaslóan gazdag terület. Mi pedig a 
verseny végeztével még a sarkadi tó part-
ján eldöntöttük, hogy jövőre is megméret-
tetjük magunkat ezen a versenyen.

Másnap maradtunk a fakanálnál, 
és a nemzeti ünnephez kapcsolódóan 
Csorváson meghirdetett főzőversenyre ne-
veztünk be, az egyesület 17 csapatból lett a 
második a finom körösi halászlével. A hor-
gászok által kifogott halakból a finom étket 
a szakácsok közel 7 órán keresztül készí-
tették el, igazi csapatmunka volt tehát. 

A halászlevet László József és Zleovszki 
János horgászok eredeti Körös-vidéki 
recept alapján készítették, mely a zsűri 
tetszését is elnyerte. Tavaly azt az ígé-
retet tettük, hogy csatlakozunk a pogá-
csát sütők táborához is. Ha megígértük, 
meg is tartjuk, ezért a sok csorvási és 
testvértelepülési pogácsa mellé odatet-
tük egyesületünk halas pogácsáját is, iga-
zi kuriózumként. Jövő újra itt leszünk.

Elnök-titkári – negyven éve
Szeptember elején Békéscsabán ren-

dezték meg a harmadik Elnök-titkári 
versenyt, a megyei szövetség rendezte 
megmérettetésnek a Fás tó adott he-
lyet. Egyesületünk 40 éve képviselteti 
magát a versenyen, minden évben részt 
veszünk rajta. A 39 kétfős csapat alkot-
ta mezőny a 22 órás versenyen összesen 
566,4 kilogramm halat fogott, melyből 
nagyobb részben ponty, kisebb részben 
dévérkeszeg, kárász és törpeharcsa adta 
a végeredményt. Idén a Csorvási HE-t 
Seres Gábor titkár és Seres Róbert kép-

viselte, a csapat a középmezőnyben vég-
zett, tisztes helytállás mellett.

Forrás tó partján, sok esővel
Szeptember 7-8-án a IV., Forrás-tavi, 

egyesületek közötti csapatversenyen 
mérettettük meg magunkat.
Az első a Csorvási Gazdák Horgász Egye-
sület lett 49560 gramm összfogással: 
Neller Ivett, Orbán Viktor, Kelemen Róbert, 
Sznopek Zoltán, Gergely László. A második 
a Csorvás Forrás-Tó csapat 23960 gramm 
összfogással: Flender Csaba, Csáki Róbert, 
Kiss József, Faragó János, Kékesi Mátyás. 
A harmadik a Csorvási Horgász Egyesület 
Csukák csapata 20190 gramm összfogással: 
Zsiga Iván, Szluka András, Makai Zsolt, 
Farkas Sándor, Zleovszki János. A negyedik 
a Csicsely Tó Sporthorgász Egyesület csa-
pata 9760 gramm összfogással: Botyánszki 
Gábor, Fátyol Róbert, Nikora János, Dékány 
Lajos, Gömöri Róbert és az ötödik a Csorvási 
Horgász Egyesület Harcsák csapata 9400 
gramm összfogással: Benyovszki Ágnes, 
Szluka Andrásné, Horváth Sándor, Seres 
Gábor, Szabó Gábor. Legnagyobb hal: Kiss 
József Csorvás Forrás Tó, 7650 gramm.

Az eső ezen a versenyen sem kímélt 
bennünket. A fogások a tavalyihoz képest 
elmaradtak, kicsit csalódottak is voltunk. 
De jövőre ismét felvesszük a kesztyűt 
azaz horgászbotot és megpróbáljuk visz-
szaszerezni a trónt. Egyesületünkből a 
legnagyobb fogás 7220 grammos amur, 
Zsiga Iván érdeme. Ez egy igazán jó 
hangulatú verseny volt, ahol különböző 
csapatok versenyzői egymásnak segítet-
tek akár a hal fárasztásában vagy annak 
megszákolásában. És ez horgászberkek-
ben így helyes!

Csorvási HE

Összetartás a vízparton, bogrács mellett
Folyamatosan versengenek a horgászegyesület tagjai

A csorvásiak főztje a sarkadi versenyen is jól szerepelt
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ANyAKÖNyvI HírEK

Az egykori termelői szövetkezetek 
megalakulásának időpontját tekintve 
jogelődnek, 7 évtizedes fennállását 
ünnepelte a Csorvási Gazdák Zrt.

Baráti hangulatú családi napot szer-
veztek az évforduló tiszteletére, augusz-
tus 31-én, a művelődési házban. Déltől 
szabadtéri programon látták vendégül 
a dolgozókat, tulajdonosokat és család-
tagjaikat. Délután a szövetkezet múlt-
jára visszatekintő kiállításmegnyitóval 
egybekötött ünnepi közgyűlést tartot-
tak, amelyet ünnepi vacsora követett, és 
tűzijáték zárt. A nap során mintegy 250-
en vettek részt a rendezvényen, amely a 
megvendégelésen túl a szórakoztatást, 
kikapcsolódást, tartalmas időtöltést 
szolgálta. Az évfordulós nap során arra 
törekedtek, hogy a cég által előállított 
termékeket is kínálják a vendégeknek. 
A programba interaktív játékos eleme-
ket is beemeltek, és az egészséges élet-
mód is fókuszba került.

Kelemen Mihály, a zrt igazgatóságának 
elnöke az ünnepi közgyűlésen vissza-
tekintőjében úgy fogalmazott: a gazdák 
bölcsességének köszönhető, hogy az 
egykori szövetkezet még ma is megvan, 
és egyben maradt. Beszédében az elnök 

áttekintette az említett időszak jelentő-
seb csomópontjait, kitérve a közelmúlt 
változásaira, melyek Csorvás legnagyobb 
foglalkoztatójának és egyben Békés me-
gye top 100 vállalata egyikének jövőjét is 
meghatározza. Fontosnak tartja a társa-
dalmi kapcsolatokat, az együttműködést 
a civil szervezetekkel, önkormányzattal, 
a település vállalkozásaival. Bízik ab-
ban, hogy még sokáig eredményes lesz 
a gazdaság, köszöni meglévő és leendő 
partnereinek a bizalmat, hogy fontosnak 
tartják a cég megbízható konzervatív üz-
letpolitikáját, vevő központúságát. 

BIJ

Megérkeztek:
Marosán József és Csapó Ivett

fia - Bence József
Laurinyecz Pál és Tar Nikolett

leánya - Noémi
Szoroka Csaba és Roszik Malvin

fia - Csaba
Dunai Zsolt és Zengő Emese

leánya - Médea
Gyémánt Róbert és Palotás Georgina 

leánya - Rebeka Léna

Házasságot kötöttek:
Beleznai János és Samu Erika

László András és Farkas Mónika 
Uhrin Dávid és Kis Barbara Anikó 

Eltávoztak közülünk:
Elekes Elemér (85 év), 
Tóth Mihályné (93 év)
Makra Antalné (90 év) 

A gazdák józansága tartotta életben

HEtvEn évEs csorvási gAzdák
Ovitorna a legkisebbekért

Közel 30 éve tart ovitornát Kocsisné 
Popol Ágnes óvónő – minden év októbe-
rétől a következő év májusáig, heti egy al-
kalommal. A szakkör a Békéscsabai Torna 
Klub kihelyezett foglalkozása, nem titkolt 
célja a tehetségesek felfedezése.

Ugyan mindenkiből nem lehet például 
egy Korcsmáros Enikő, de az biztos: min-
denkire jótékony hatással van a torna. – Az 
ovitorna a gyerekek életkorát figyelembe 
vevő játékos, fejlesztő torna, számos jó-
tékony hatással. A tornára járó gyerekek 
kitartóak lesznek, fegyelmezettebbek, tü-
relmesebbek, hiszen ki kell várniuk, amíg 
sorra kerülnek. Megtanulják legyőzni a fé-
lelmeiket, ezáltal nő az önbizalmuk – sorol-
ja Kocsisné Popol Ágnes. Hozzáteszi, a fog-
lalkozás keretében tornaszerekhez szoknak 
a gyerekek, olyan mozgást is végezve, amire 
az óvodai testnevelés keretében nincs mód, 
és amit a szabad mozgás nem pótol. – Fon-
tos, hogy futkározzon, biciklizzen a gyer-
mek, de ez nem helyettesíti a fejlesztő moz-
gást, ami megelőzi a lúdtalpat, egyenesíti a 
gerincet, fejleszti a mozgáskoordinációt, és 
ez elengedhetetlen ahhoz, hogy az iskolá-
ban majd helyt tudjon állni. A mozgás során 
megszerzett képességeit ugyanis a gyerek a 
tanulás, figyelem, koncentráció terén is ka-
matoztatja. Emellett szeretik a gyerekek és 
ez a legfőbb – szögezi le a szakember. 

EgészségünkrE


