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Európai Parlamenti választások
Az Európai Unió országaiban több mint 490
millió lakos él. Közülük azok, akik szerepelnek
valamelyik ország választási névjegyzékében,
2009-ben ismét megválaszthatják az Európai
Parlament tagjait.
De mi is az az Európai Parlament?
Az Európai Parlament az Európai Uniónak
az a képviseleti szerve, amelyet az Unió választásra
jogosult polgárai 1979 óta közvetlenül választanak
meg, és amelynek fı feladata, hogy az Unió
állampolgárainak érdekeit képviselje a közösségi
döntéshozatalban.
Az Európai Parlament tevékenysége
kiterjed:
a, az európai jogszabályok elfogadására,
együttmőködve az Európai Unió Tanácsával, mint
társ-jogalkotó szervvel (Az Európai Unió Tanácsa
a tagállamok intézménye, szokás a Miniszterek
Tanácsának is nevezni.),
b, a demokratikus ellenırzés gyakorlására,
többek között az Európai Bizottság felett (Az
Európai Bizottság az Európai Unió döntéselıkészítı szerve, amely kormányszerően mőködı
intézmény),
c, az Európai Unió költségvetésének
felügyeletére, amelyre szintén az Európai Unió
Tanácsával együtt jogosult, és amelybe beletartozik
az Unió költségvetésének elfogadása is.
Az Európai Parlament tagjait ötévente
választják meg az Unió polgárai. Az Európai
Parlament képviselıinek száma – a 2009-2014-es
idıszakban – 736 fı. Ezt a létszámkeretet a
tagállamok a lakosságszámuk szerint „töltik fel” a
delegált képviselıikkel, mégpedig úgy, hogy azért
a kisebb országok is kellı arányban legyenek jelen
a Európai Parlamentben. Ezért van az, hogy az
esetükben kedvezıbb szabályt (ún. pozitív
diszkriminációt) alkalmaznak a képviselıi létszám
meghatározásában.
Képviselıi helyek száma az Európai
Parlamentben országonként (2009-2014 között):

Az Európai Unió országai

Ausztria
Belgium
Bulgária
Ciprus
Cseh Közt.
Dánia
Egyesült Királyság
Észtország
Finnország
Franciaország
Görögország
Hollandia
Írország
Lengyelország

17
22
17
6
22
13
72
6
13
72
22
25
12
50

Lettország
Litvánia
Luxemburg
Magyarország
Málta
Németország
Olaszország
Portugália
Románia
Szlovákia
Szlovénia
Spanyolország
Svédország
Összesen:

9
12
6
22
5
99
72
22
33
12
7
50
18
736

Az Európai Parlamentbe megválasztott képviselık
nem nemzeti, hanem politikai nézet szerint kialakított
képviselıcsoportokba tömörülnek. A képviselık az
Unió bármely hivatalos nyelvén, azaz minden tagállam
nyelvén felszólalhatnak a Parlamentben. Az üléseket
Strasbourgban (Franciaország), és néha Brüsszelben
(Belgium) tartják.
Az Európai Parlament tagjainak választársára a
Magyar Köztársaságban 2009. június 7-én, vasárnap
kerül sor.
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A választójoggal rendelkezı polgárokról névjegyzék
készül. A névjegyzéket a helyi választási irodák április
8-tól április 15-ig közszemlére teszik.
A
névjegyzékbe
történt
felvételrıl
a
választópolgárt
„ÉRTESÍTİ”
megküldésével
tájékoztatják, melyet a választópolgároknak az
ajánlószelvényeivel együtt, április 6. és április 10.
között kell megküldeni.
A névjegyzékbıl való kihagyás vagy a
névjegyzékbe való felvétel miatt a névjegyzék
közszemlére tételének idıtartama alatt (április 8-15éig) lehet kifogást benyújtani a helyi választási iroda
vezetıjéhez, a jegyzıhöz.
Az
Európai
Unió
más
tagállamának
magyarországi lakóhellyel rendelkezı állampolgárai is
kérhetik
felvételüket
a
névjegyzékbe,
ha
választójogukat a Magyar Köztársaságban kívánják
gyakorolni, és igazolják, hogy rendelkeznek
magyarországi lakóhellyel. Ilyen kérelmet április 30.
napjáig lehet benyújtani a lakóhely szerinti helyi
választási iroda vezetıjéhez.
A választópolgárok az értesítıvel egyidejőleg
kézhez kapott „AJÁNLÓSZELVÉNY” kitöltésével,
aláírásával és az ajánlószelvénynek a jelölı szervezet
képviselıje részére történı átadásával ajánlhatnak
listát.
Egy választópolgár csak egy listát (közös listát)
ajánlhat!
Az ajánlásért az ajánlónak, vagy reá tekintettel
másnak elınyt adni vagy ígérni, valamint az ajánlásért
elınyt kérni, elınyt, vagy annak ígéretét elfogadni
tilos!
Az Európai Parlamenti választáson szavazni
2009. június 7-én 6 órától 19 óráig lehet abban a
szavazókörben, ahol a választópolgár a lakóhelye
szerinti beosztás alapján szerepel a szavazatszámláló
bizottságnak átadott névjegyzékben. Az igazolással
szavazó állampolgár csak az igazoláson feltüntetett
cím szerinti szavazókörben szavazhat.
Ahhoz, hogy szavazhassunk, a szavazatszámláló
bizottság
elıtt
igazolnunk
kell
a
személyazonosságunkat és a lakcímünket.
A magyar választópolgár a személyazonosságát és a
lakcímét a következı, magyar hatóság által kiállított,
érvényes igazolványok bemutatásával igazolhatja:
a) a lakcím igazolására is alkalmas, érvényes
személyazonosító igazolvánnyal;
b) lakcímigazolvánnyal és
- személyazonosító igazolvánnyal,
- útlevéllel,
- 2001. január 1-jét követıen kiállított (kártya
formátumú) vezetıi engedéllyel.
Lakcímigazolvány hiányában a lakcímet tanúsítja a
lakcímigazolvány igénylésének átvételérıl szóló
elismervény is.
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Az Európai Unió más tagállamának a Magyar
Köztársaság területén lakóhellyel rendelkezı nagykorú
állampolgára, az ún. uniós állampolgár, a
személyazonosságát és a lakcímét a következı
érvényes igazolványok bemutatásával igazolhatja:
a) lakcímigazolvánnyal és
- útlevéllel,
- személyazonosító igazolvánnyal,
- 2001. január 1-jét követıen, magyar hatóság által
kiállított (kártya formátumú) vezetıi engedéllyel.
Lakcímigazolvány hiányában az uniós állampolgár
is igazolhatja a lakcímét a lakcímigazolvány
igénylésének átvételérıl szóló elismervénnyel is.
Már szó volt arról, hogy hol szavazhat az igazolással
rendelkezı állampolgár. De ki rendelkezhet, ki
szavazhat igazolással?
Igazolással az a választópolgár szavazhat, aki a
szavazás napján a lakóhelyétıl távol tartózkodik, és
igazolást kért a lakcíme szerint illetékes jegyzıtıl
azért, hogy a tartózkodási helyén gyakorolhassa a
szavazati jogát.
Az igazolás kiállítása iránti kérelmet személyesen,
vagy meghatalmazott útján 2009. június 5-én 16 óráig
lehet benyújtani a lakóhely szerint illetékes jegyzıhöz.
Ajánlott levélben is kérhetı az igazolás kiállítása úgy,
hogy a kérelem legkésıbb 2009. június 2. napjáig
megérkezzen a jegyzıhöz. A kérelemnek tartalmaznia
kell az igazolást kérı választópolgár:
- nevét,
- lakcímét,
- személyi azonosítóját (személyi számát), és
- annak a településnek a nevét, ahol a szavazás
napján tartózkodik, és szavazni kíván.
Az a szavazópolgár, aki a választás napján külföldön
tartózkodik, szavazatát a Magyar Köztársaság
nagykövetségein és fıkonzulátusain adhatja le. Ehhez
azonban 2009. május 22. napjáig a lakóhelye szerint
illetékes jegyzıtıl kérnie kell a külképviseleti
névjegyzékbe való felvételt. Ezt a kérelmet is
személyesen, meghatalmazott útján, vagy ajánlott
levélben lehet benyújtani.
A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmezı:
- családi és utónevét,
- személyi azonosítóját (személyi számát),
- születési helyét és idejét,
- anyja nevét,
- magyarországi lakcímét, és
-annak a külképviseletnek a megjelölését, ahol a
kérelmezı a választójogát gyakorolni kívánja.
A külképviseleti névjegyzékbe való felvételrıl, vagy
a kérelem elutasításáról, a jegyzı a kérelmezıt az
általa megadott címen, postai úton értesíti.
Mivel mind az igazolás kiállítása iránti kérelemnek,
mind a külképviseleti névjegyzékbe történı felvételi
kérelemnek törvényben meghatározott kötelezı
adattartalma van (lásd: a fentiek szerinti
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felsorolásokat), de nincs kötelezıen használandó
nyomtatvány a kérelmek benyújtásához, célszerő
„ellátogatni” a www.valasztas.hu internetes oldalra.
Ide, a „Letölthetı nyomtatványok” menüpontba
helyezték el azokat a formanyomtatványokat, amelyek
megkönnyíthetik azoknak a helyzetét, akik ilyen
beadványokkal szeretnének a jegyzıhöz fordulni.
Természetesen annak, akinek nincs módja ezt a
megoldást
választani,
a
formanyomtatványok
letöltésében segítséget nyújtanak a helyi választási
iroda munkatársai.
Jó tudni, hogy a szavazás, –a választói akarat
konkrét kinyilvánításának technikai része– az Európai
Parlamenti választáson is a választásra vonatkozó
általános szabályok szerint történhet. Ennek
megfelelıen, 2009. június 7-én is úgy lehet érvényes
szavazatot leadni, hogy a választópolgár a
szavazatszámláló
bizottság
által
lebélyegzett
szavazólapon a pártok által állított listák közül az
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egyik lista feletti körbe tollal elhelyez két, egymást
metszı vonalat (például: X, +).
Az Európai Parlamenti választáson is kérhetnek
mozgóurnát
a
mozgásukban
akadályozott
választópolgárok. Ilyen tartalmú, írásbeli kérelmüket,
a választás napját megelızıen a jegyzıhöz, a választás
napján pedig a szavazatszámláló bizottsághoz kell
eljuttatniuk.
Amennyiben a fentebb ismertetett választási
információkkal kapcsolatban kérdéseik vannak, vagy
mást, többet is tudni szeretnének a 2009. június 7-ei
Európai Parlamenti választásról, forduljanak a
Polgármesteri Hivatalban mőködı Helyi Választási
Iroda munkatársaihoz, akik készséggel nyújtanak
felvilágosítást.
Dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi
Jegyzı, a Helyi Választási Iroda vezetıje

LEADER rendezvény Csorváson
A Magyarországi Leader Közhasznú Egyesület és
a Hajdúvölgy – Körösmente Térség Fejlesztéséért
Közhasznú Egyesület konferenciát szervezett „A
nemzetközi gazdasági válság hatásairól a vidéki
térségekben” címmel. A Leader Szálló Konferenciatermében megrendezett elıadáson 82 fıbıl 4
polgármester, 12 önkormányzati képviselı, 37 civil
vezetı és képviselı, valamint 27 vállalkozó és 2
magánszemély vett részt.
A konferenciát Szilágyi Menyhért, Csorvás Város
polgármestere nyitotta meg.
Az elsı elıadást Debreceni Lajos, a
Magyarországi Leader Közhasznú Egyesület Békés
megyei irodavezetıje tartotta, aki beszélt a Magyar
Nemzeti Vidékfejlesztési Hálózat megalakulásáról és
munkájáról. Röviden elmondta, hogy egy olyan
információs és együttmőködési hálózatról van szó,
amelynek lényege, hogy minden tagállam nemzeti
vidéki hálózatot hoz létre, amely összefogja a
vidékfejlesztésben érintett szerveket és a közigazgatási
szerveket. Ismertette a hálózatépítés folyamatát, majd
az MNVH szervezeti felépítését.
Ezt követıen Lustyikné Dr. Papp Anikó, az
Orosházi Munkaügyi Kirendeltség vezetıje tartott
elıadást „A munka világáról a vidéki térségekben”
címmel, amelynek fókuszában az állt, hogy a mostani
nehéz helyzetben hogyan próbáljuk megırizni
munkahelyünket, milyen módszerek és lehetıségek
vannak arra, hogy az ember meg tudjon felelni a jelen
helyzet kihívásainak.
A legnagyobb érdeklıdést Dógi János, Békés
Megyei Cigány Önkormányzat elnökének elıadása

váltotta ki, aki beszélt a romák helyzetérıl, továbbá
arról, hogyan hat a válság a roma közösség életében a
mostani helyzetben.
Tiszolczki György, a Magyar Vállalkozások
Országos Szövetségének koordinátora elıadásában
arról beszélt, hogy a vállalkozásoknak milyen
segítséget tudnak nyújtani ahhoz, hogy ezt a válságot
túléljék. Beszélt a Magyar Vállalkozások Országos
Szövetségének céljáról, feladatáról, valamint arról,
milyen tevékenységet végeznek a cégek szolgálatában.
A következı eladást a Békés Megyei
Önkormányzat
Területfejlesztési
Osztályának
vezetıje, H. Kovács Judit tartotta, aki Békés megye
fejlesztési lehetıségeirıl beszélt, azaz arról, milyen
úton próbálnak elırehaladni a válság kezelése, s a
fejlıdés elérése érdekében.
Szintén magas fokú érdeklıdést váltott ki Szilágyi
Menyhért elıadása a biobrikett gyártás lehetıségeirıl.
A város vezetıje beszélt az új típusú energiahordozó
fajtáiról, főtıértékérıl, elıállításának módjáról,
valamint használatának elınyeirıl és hatásáról a helyi
és a vidéki lakosság körében.
A konferenciát Dankó Elıd, a gyulai HVI vezetıje
zárta, aki tájékoztatót tartott az FVM aktuális pályázati
lehetıségeirıl.
A rendezvény ebéddel zárult, és a sikerre való
tekintettel a 2009-es év második felében is
megrendezésre kerül egy hasonló konferencia.

Kasuba István
Munkaszervezet vezetı
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Kis lépések…
Az utóbbi hónapokban sok kritikai megjegyzés
hangzott el azzal kapcsolatban, hogy a város
legforgalmasabb helyein – például a gyógyszertár elıtt –
rosszak a járdák, megáll a víz, és nem történt ezzel
kapcsolatban intézkedés. Magyaráztuk, hogy a város
központjának rekonstrukciójára pályázatot adtunk be és
ha a pályázattal érintett területen munkálatokat végzünk,
az megkezdett beruházásnak számít, ami kizár minket a
pályázati lehetıségbıl.
A pályázatok elbírálása minden idıben nagyon lassú
volt, még inkább igaz ez a gazdasági válság sújtotta
idıszakban. Nehéz volt kivárni a döntést, amely
szerencsére számunkra kedvezıen alakult. Május
hónapban megkezdıdik a város központjának teljes
rekonstrukciója, amely magába foglalja a tér körüli
járdák újraépítését, a tér növényzetének megújítását, a
füvesítést, a sétányok felújítását, kerékpártárolók
kialakítását. Ezekre a feladatokra pályázati úton 50 millió
Ft-ot nyertünk.
Több helyen hallottam, hogy ebben a válságos
idıszakban nem járdát kell építeni, inkább a
foglalkoztatást kellene támogatni. Tudni kell, hogy a
pályázatos források csak arra fordíthatók, amire a
pályázatot kiírták, másrészt a munkálatok megvalósítása
a foglalkoztatást is segíti, értéket teremt. A kivitelezıt
közbeszerzési eljárás keretében kell kiválasztani.
Reméljük helyi munkavállalók dolgozhatnak itt néhány
hónapot. A parképítés az idıjárástól is függ, de
szeretnénk úgy szervezni a munkát, hogy augusztus 20-ra
minden elkészüljön.
Ilyen idıszakban, amikor sok területen – így a
kormányzás területén is – sok a bizonytalanság, az
önkormányzatok, a vállalkozók, de a családok is nehezen

tudnak tervezni, vagy a tervek megvalósítására
összpontosítani. Ezért is örülünk annak, hogy a
kormányváltással szinte egy idıben kaptuk meg a
határozatot, miszerint 40 millió Ft támogatást
használhatunk fel az egészségügyi alapellátás
feltételeinek korszerősítésére.
Ennek keretében korszerősödik az egészségügyi
központ, benne minden orvosi rendelı, eleget téve az
Európai Uniós normáknak, megteremtve az orvos-beteg
kapcsolat korszerő feltételeit.
A képviselı-testület a társadalmi, gazdasági
programjában az alapellátást biztosító intézmények
korszerősítését jelölte meg kiemelt célként. Erre
összpontosítottuk az elıkészítı munkát, erre készítettük
pályázatainkat. Ebbe a folyamatba illeszkedik
intézményeink akadálymentesítése (legutóbb az új iskola,
könyvtár, mővelıdési ház) és ennek elsı lépése az
egészségügyi központ rekonstrukciója. Ezen a területen
tovább kell folytatni az elıkészítı munkát, közbeszerzési
eljárás keretében választható ki a kivitelezı, és nagy
figyelmet igényel annak megszervezése, hogy az
átalakítás alatt is zavartalan legyen az egészségügyi
ellátás.
Mindig örültünk annak, ha a település fejlesztéséhez,
megújításához forrásokat tudtunk szerezni. A mai
körülmények között ezek a „kis” lépések különösen
fontosak, hiszen hosszabb távon is javulhatnak
életkörülményeink és hozzá tudunk járulni központi
források felhasználásával a foglalkoztatáshoz is.
Szilágyi Menyhért
polgármester

ÚT A MUNKÁHOZ
A képviselı-testület 2009. április 1-én elfogadta a
Közfoglalkoztatási Tervet. Erre volt szükség ahhoz, hogy
Csorváson is elindulhasson az a foglalkoztatási program,
amely megfelel a „segély helyett munkát” elvnek. A
jogszabály szerint a szociális segélyezettekkel közcélú
munkára legalább évi 90 munkanapra legalább napi 6
órai munkavégzésre határozott idejő munkaviszonyt kell
létesíteni. Erre az idıre munkabért kapnak.
A közcélú munka megszervezése az önkormányzat
feladata.
Mivel ismertük a jogszabály tervezetét is, elıre
tudtunk készülni a feladatra, így el tudtuk érni, hogy már
április 1-tıl 44 fı megkezdhette a közcélú munkát.
Tisztességesen dolgoznak, hasznos munkát végeznek.
Igyekszünk mindenkinek olyan közfeladatot biztosítani,
ami képzettségének megfelel. Jelenleg is van olyan
dolgozó, aki az Egyesített Szociális Intézményben
szakfeladatot végez.
Változatlanul szervezzük a közmunkát is. Jelenleg
10 fı dolgozik a MÁV területein.

Az élet hozza, hogy a közcélú munkára bevonhatók
száma állandóan változik. A terv készítésekor 165 fıvel
számoltunk.
Sokan érdeklıdnek arról, hogy mi a munkába való
bekapcsolódás folyamata?
- Akinek lejár az álláskeresési támogatása és
együttmőködött a Munkaügyi Központtal, az kap egy
hatósági bizonyítványt, amivel jelentkeznie kell a
Polgármesteri Hivatalban.
- Szociális helyzetét vizsgálva, ha jogosult rá, akkor
megállapításra kerül számára a rendelkezésre állási
támogatás.
- Aki ebbe a kategóriába kerül, az számíthat arra,
hogy behívjuk közcélú munkára.
A Polgármesteri Hivatal dolgozói minden kérdésben
szívesen adnak felvilágosítást.

Szilágyi Menyhért
polgármester
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Bemutatjuk civil szervezeteinket:

CSORVÁSI GAZDÁK
HORGÁSZEGYESÜLET
Az Egyesület 20 éve, 1989-ben alakult. Tagjainak
kellemes környezetben kedvezı horgászlehetıséget
biztosít.
A homokbánya tavában ponty, süllı, csuka,
kárász, törpeharcsa és amur található, s az Egyesület
tagjai tervszerően, évente két alkalommal haltelepítést
is végeznek, ennek mennyisége 8-10 mázsa
háromnyaras ponty.
2017-ig vízbérleti szerzıdéssel rendelkeznek,
tagjai a horgászat népszerősítése, a horgászsport
fejlesztése mellett fontosnak tartják a víz védelmét s a
természet megóvását.
A kifogható halak mennyiségét és a tilalmi idıt a
közgyőlés határozza meg. A 30 fıs egyesület 4 ifjú
horgász tag részére is szakismereteket és

támogatást biztosít.
A 2008. évi horgászverseny eredményei:
I. Kovács Ferenc
II. Ágoston Béla
III. Szabó István.
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Bemutatjuk civil szervezeteinket:

CSORVÁSI HORGÁSZEGYESÜLET
Az Egyesület 1971. évben alakult, tagjainak száma
160-170 fı, továbbá támogatnak 6 ifjúsági, valamint
12 gyermek horgászt is, biztosítva szakmai
fejlıdésüket.
Mivel saját horgászvízzel nem rendelkeznek, így
több helyen is horgásznak, Békésszentandrás
határában a Siratói holtágnál, az Orosházán lévı
Bányatónál,
a
Körösök
mentén,
valamint
Csárdaszállás határában található holtágnál.
Az Egyesületben három olyan horgász is van, akik
eredményeikkel az országos fogási listán is elıkelı
helyen szerepelnek.
KISS ANDRÁS,
2006. évben 25 kg amur
fogásával orsz. III.
SZABÓ GÁBOR,
2007. évben 42 kg busa
fogásával az országos lista elsı 5 helyezettje között
van eredményével,
ZSIGA IVÁN
2007. évben 1,97 kg
jászkeszeg fogásával országos II. helyezést ért el.
Gratulálunk a szép eredményekhez!

Minden
évben
környezetvédelmi
napokat
szerveznek, ezen a tagság teljes létszámmal dolgozik.
Ez évi terveik között füvesítés és fásítás szerepel.
Az Egyesület elnöke Benyovszki Péter, aki már 6
éve tölti be ezt a tisztséget, már átvette a civil tagozat
által felajánlott serleget, melyet a 2009. évi verseny
díjazására használnak fel.

Hunyadvári Árpád
tagozatvezetı

Az egyesület 2009. évi terveiben szerepel két
horgászverseny megrendezése, valamint a tagság
részére egy horgászvacsora, melyet április hónapban
kívánnak megrendezni.
A tagok a szakmai rendezvényeken, megyei
összejöveteleken minden esetben megjelennek.
Béres László három éve tölti be az elnöki
tisztséget, aki a 2009. évi verseny díjazásához már
átvette a tagozat által felajánlott serleget.

Hunyadvári Árpád
Tagozatvezetı

Csorvási Híradó

6. oldal

FIATALOK!!!
PÁLYAKEZDİK, ÁLLÁSKERESİK
Várja jelentkezéseteket a

MAGYAR HONVÉDSÉG
szerzıdéses katonai szolgálatra!
Minimum feltételek:






18-35 éves életkor (maximum 47. életév)
Legalább alapfokú iskolai végzettség
Büntetlen elıélet
Magyar állampolgárság
Bejelentett magyarországi lakóhely

Juttatások; Lehetıségek; (a havi rendszeres béren
felül):
 Utazási támogatás
 Belépési lehetıség a Magyar Honvédség
szociális, jóléti rendszerébe
 Külföldi szolgálatvállalás
További Információ személyesen:
4. TOBORZÓ ÉS ÉRDEKVÉDELMI IRODA
5600 BÉKÉSCSABA, ANDRÁSSY út 67.-69.
66/547-190; 66/447-566
bekes.toborzo@regiment.hu

A Csillag Szociális Szolgáltató Központ
Integrált Támogató Szolgáltatása
Az intézmény Orosházai kistérségben élı gyermekkorú, fiatal felnıtt, aktívkorú, valamint inaktív
fogyatékossággal élı emberek személyi segítése,
szállítása jött létre. Célunk, hogy munkánkkal egy
élhetıbb,
önállóbb
életet
biztosítsunk
a
fogyatékossággal élı emberek számára.
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Gyermekek beíratása az
Általános Mővelıdési Központ
intézményegységeibe
Intézményünkben április 6-án és 7-én tartottuk
meg a 2009/2010. tanévre vonatkozó beíratást.
A szülık döntı többsége naponta 7.30 órától 16 óráig
tett eleget kötelezettségének.
Az óvodai nevelési évre 164 gyermek került
felvételre, amely az elızı évhez képest 5 fıvel több.
Közülük 11 fı 2-3 éves, nagycsoportos korú 64
gyermek. A hét csoportból hármat (70 fı) az István
király utcai, négyet (94 fı) a Bocskai utcai épületben
mőködtetünk.
Az általános iskolai nevelés-oktatás elsı
évfolyamára eddig 44 gyermeket írattak be, határidı
április 30.
Az orosházi Nevelési tanácsadó és a szülık
véleménye alapján 14 gyermek továbbra is az óvodai
nevelésben vesz részt. A leendı 44 elsı osztályos
közül 2 fı Gerendásról jár majd iskolába. Két osztályt
tervezünk indítani, az egyik az iskolaotthonos,
amelybe 24 gyermek felvételét kérték a szülık.
A másik osztályból egy fı részére kértek napközis
ellátást. Tájékoztató értekezletet az Arany János utcai
iskolában május 21-én 17 órától tartunk, amelyre
tisztelettel várjuk a kedves szülıket.
Bencsik János
intézmény-vezetı
- ágynemőcsere
- gyógyszer felíratás, kiváltás
- bevásárlás, ügyintézés
- mozgatás
- segédeszköz használatának betanítása
- öltöztetés stb.
Szállítás:
Két személygépkocsi áll rendelkezésre, amelybıl egy
beemelı szerkezettel, egy mobil rámpával ellátott, így
kerekes-székes személyek szállítására alkalmas.
Szállító szolgáltatásunk térítési díja: 50.-Ft/km.
Személyi segítés térítési díja: 200.-Ft/óra.
A Csillag Szociális Szolgáltató Központ Lakóotthon
és Integrált Támogató Szolgáltatás ellátási területe:
Csorvás, Orosháza, Tótkomlós város, Gádoros,
Nagyszénás, Csanádapáca, Pusztaföldvár, Gerendás,
Kardoskút, Békéssámson községek, nagyközségek.
Szolgáltatásainkat fogyatékossági támogatással, emelt
szintő családi pótlékkal, vagy vakok személyi
járadékával rendelkezı személyek veheti igénybe.

Szolgáltatásaink:
Szociális gondozási feladatok:
- takarítás
- mosás-vasalás

Tel./Fax: 66/258-980
lakootthon@citromail.hu
5900, Csorvás, Széchenyi u. 24.
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Dr. Fehér Dezsı és Ravasz Magda családtörténete
Határkınél hittel megállni,
határköveknél visszanézni,
hálás szívvel a múltat idézni:
csodákra emlékezni jó!
Túrmezei Erzsébet verse
Egy könyvet kaptam, megtisztelı módon, a fenti
címmel, ajándékba. Olvasom, mikor csak tehetem, mert
„csodákra emlékezni jó!”
Jó pár évtizede, iskolás lettem Orosházán, s jártam
az akkori nevét viselı Pesti-úti állami elemi népiskolába, amely a mai Szent István úton található, de
régóta már csak az itt lakók koptatják a küszöbét.
Megfogyatkoztak a gyerekek, s akik még a Szılıkben
laknak, autóbusszal utaznak, a város központjában
található iskolák tanulói.
Szerettünk ide járni, legkedveltebb tanítónk, Nagy
Gyula szinte felnıttnek tekintett minket. Úgy
köszöntöttük: Jó napot kívánok! És úgy is fogadta!
Mintha már nem lennénk gyerekek. Kihúztuk magunkat!
A legszigorúbb korholása pedig, valami rosszaság
számonkérésekor: Csípje meg a kakas! S amikor mesélt
Orosháza történetérıl, Zombáról, honnan el kellett jönni
az evangélikusoknak, mert a vallásukat nem tőrte a
földesúr, a hitüket vállalók szinte hısök lettek elıttünk.
Megismertette velünk, a vezetık nevét –Ravasz
Györgyöt, Dénes Sándor tanítót–, az utazás fáradalmait,
az erıs akaratot, hitet, mellyel vigyázták, ırizték a
magukkal hozott harangjukat, a nélkülözéseket, mert az
asszonyok sokszor csak gombócot tudtak fızni.
Megtudtuk a csalódás okát is, mert „Herók” báró, így
nevezték a földesurat, Harruckern Ferenc bárót, aki nem
a jobb legelıjő Királyságot juttatta nékik. Mi is
átéreztük a kemény munkát, a szorgalmat, mellyel
gyökeret vertek, létrehozták, felépítették ismét a
községet, bár a vásárhelyi pásztorok el akarták ıket
őzni. S talán ez szülte bennük a rátartiságot: „Azért is
maradunk, mi hoztuk létre, ez most már a miénk! Nem
vagyunk rosszabbak másoknál!” /Ezt a szellemet,
állítólag, a Tolna-megyeiek szerint, Zombáról hozták
magukkal, mert az oda valók magatartását ma is az
jellemzi: „Ki a valaki, ha mi nem!”/ Az új honfoglalók,
az ısök, a felmenık, végezték a dolgukat, átadták az
utánuk jövıknek a hitet, a szorgalmat, a tenni akarást, a
törekvést. Úgy, ahogyan Goethe írta: „Két dolgot kell
adni a gyerekeknek: gyökereket és szárnyakat!” Bár,
nem valószínő, hogy az orosháziak ismerték szélesebb
körben, a német és a világirodalom kiemelkedı alakját,
alkotásait, szellemét.
A tanítónk, pedig, pár év múlva, bekapcsolódott a
nagy alkotásba, a Szántó Kovács János Múzeum
létrehozásába, melynek igazgatója lett, s több, jelentıs
kutatás, tanulmány szerzıje, könyv szerkesztıje.

Dr. Fehér Dezsı és Dr. Ravasz Magda élete,
tevékenysége, tudományos sikerei igazolják Goethe
megállapításait. Az orosházi gyökerek, a szülık
követésre méltó, példamutató élete, cselekedetei nevelı
erıként hatottak gyermekeikre.
Dr. Fehér Dezsı családját zombai felmenıkre
vezetheti vissza, nagyanyja Dénes tanító egyenesági
leszármazottja. Nagyapja, Fehér Imre, katona évei után
Csorvásra költözött, s nyitott patkoló- és kocsi-kovács
mőhelyt. Közösségi ember volt, ı alapította a Csorvási
Olvasó Népkört, volt községi bíró és evangélikus
presbiter. Édesapja, Fehér Dezsı, szintén kovács,
csorvási mőhellyel és iparengedéllyel, házzal.
Köztiszteletben álló, közéleti ember, több, egyházi és
társadalmi tisztséggel. Ide született fia, Dezsı,
1922. július 15-én. Szülei nagy szeretettel, gonddal,
példaadással nevelték. Óvodába, majd iskolába, az
ötödik osztály után Békéscsabára, gimnáziumba járt,
végig kitőnı eredménnyel, s úgy is érettségizett.
1941 szeptemberében
az
Állatorvosi
Egyetem
hallgatója, s lett a Hársfa utcai Protestáns Diákok Háza
lakója. Vizsgáit itt is kitőnı eredménnyel tette le.
1944-ben az Egyetemi Táncsics Zászlóalj tagjaként
fegyveresen vett részt az ellenállásban, az egyik
alegység
parancsnokaként.
1945-1951
között
tanársegéd, adjunktus, kutató, és sebészeti mőtéttant
tanított. Példaképe, D. Gouth Gy. Endre professzor
helyett, gyakran vett részt, végzett gyógyítást
lóversenypályákon,
vált ismertté széles
körő
tudományos, valamint gyakorlati ismeretével a lovas
világban. A szakmai-irodalmi publikációt már
másodéves egyetemi hallgató korában elkezdte.
Tankönyvpótló jegyzeteket írt, állami pályadíjat nyert.
Az egyetem befejezése után is folytatta tudományos
tevékenységét, az örökléstan terén nemzetközi tekintély.
Tizennégy könyv, könyvrészlet szerzıje, szerkesztıje,
háromszáznál több szakcikk írója. Summa cum laude
doktor, és száz százalékos elfogadással az állatorvosi
tudományok kandidátusa, egyetemi elıadó, majd c.
egyetemi tanár. Jelenleg a Magyar Állattenyésztık
Szövetsége Állattenyésztés történeti Szakbizottságának
az elnöke. Az angol és német nyelvtudása, megnyerı
modora révén kapcsolatot tudott teremteni II. Erzsébet
királynıvel, Fülöp herceggel, fırendekkel, német,
francia
államfıvel,
számos
külföldi
elismert
szakemberrel, tartott elıadást nemzetközi tudományos
tanácskozáson. Még 1951-ben megnısült, felesége
Ravasz Magda egyetemi hallgató lett.
Dr. Ravasz Magda szintén zombaiak, Orosházát
alapítók leszármazottja. Felmenıi közül többen
Orosháza és Békés megye köztiszteletben álló polgárai
voltak. Édesapja, Ravasz Antal, több nyelvet beszélı
mérnök, birtokán mintagazdaságot hozott létre. Volt
országgyőlési képviselı, orosházi, megyei közéleti
tekintély. Ravasz Magda iskoláit Budán kezdte, majd
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Orosházán, az evangélikus gimnázium felsı tagozatán
folytatta, hol kitőnıen érettségizett. 1952-ben végezte el
az egyetemet, fizika-kémia szakon. 1971-ben egyetemi
adjunktus a Kertészeti és élelmiszeripari Egyetem
Kémiai Tanszékén. 1975-ben Summa cum laude
minısítéssel doktor. Eredményes kutatásokat végzett,
több világszabadalma van, 1982-ben kiváló feltaláló.
Tankönyvet írt, 1987-ben kandidátusi tudományos
fokozatot szerzett. Tagja a Magyar Tudományos
Akadémia ÉKB Mikroelem Munkabizottságának,
melynek titkára is volt.
Dr. Fehér Dezsı és DR. Ravasz Magda ápolják a
kapcsolatot a szülıfölddel. 2007. október 15-én
létrehozták a Fehér-Pusztai Tanulmányi Ösztöndíj
Alapítványt, melynek célja, hogy anyagi támogatást
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nyújtson a kiemelkedın jól tanuló, kifogástalan
magaviselető, tanulmányait elsısorban az Orosházi
Evangélikus
Gimnáziumban,
másodsorban
a
Békéscsabai Evangélikus Gimnáziumban folytató
csorvási tanulónak.
Dr. Ravasz Magda László testvérével, férjével,
rokonokkal, régi barátok segítségével létrehozták a
Ravasz Antal Alapítványt az Orosházi Evangélikus
Általános iskola és Gimnáziumban jól tanuló, szociálisan rászoruló diákjainak ösztöndíjjal való segítésére.
Dr. Fehér Dezsı 2002-ben, 80. születésnapja
alkalmából Csorvás Díszpolgára lett.
Áldás életükre!
Nagy-Pál Andor

Csorvás Város Önkéntes Tőzoltó Egyesülete
ezúton köszöni meg támogatóinak a 2008 –évi
56303 Ft. adó 1% felajánlást, amit tömlık
és hevederek vásárlására fordított.
Ez évben is várjuk a további felajánlásokat.
Adószámuk: 18374766-1-04

Ballagási AKCIÓ!!!
A Gyulai Autósiskola Tanfolyamot indít

TÁJÉKOZTATÓ

2009.04.30. 16 óra
Csorvás Mővelıdési Ház -ban

A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége
/SINOSZ/ Orosházi Helyi Szervezete tájékoztatja
mindazokat, akiknek kisebb vagy nagyobb fokú
halláscsökkenése van, jelentkezzen Csorváson a
Polgármesteri Hivatalban.
Feltétel, hogy a hallásvesztése mind a két fülön
40 decibel fölötti legyen. Ha a hallásvesztése a
80 decibelt meghaladja mind a két fülön, akkor
fogyatékossági támogatást is kaphat.
Aki tagja lesz a SINOSZ-nak különféle
kedvezményekben / 90%-os utazási, üdülési, vásárlási,
üzemanyag stb./részesülhet.
Bıvebb felvilágosítást Orosházán a Helyi
Szervezetben Táncsics Mihály u. 10. szám alatt az
ügyfélfogadáson kaphat Szanda Gábor titkártól.
Ügyfélfogadás: csütörtök 9- 12 óráig
szombat 14- 16 óráig
Szeretettel várjuk az új sorstársakat!

kedvezményekkel, minden kategóriában!
Pl. személygépkocsinál
Elméletbıl 20.000.- Ft.
Vezetésbıl 21.000.- Ft. kedvezménnyel!
Igény szerint gyorsított képzés, akár DÉLELİTTI
oktatással!!!
„AZ EMBER AZ ÉLETBEN EGYSZER TANUL
MEG VEZETNI, ÖNMAGADDAL SZEMBEN
LÉGY IGÉNYES, VÁLASSZ BENNÜNKET”
15 oktató, 13 féle autótípussal várja jelentkezésed.
Jelentkezz a tanfolyam napján személyesen,
ill. 06-20/580-8108 vagy
06-66/362-620
telefonszámon.
KRESZ oktatók -Góg János
-Hizó Béla

Anyakönyvi hírek
Halálesetek:
Békési Ferenc 1936, Bella Bálint 1947, Bor Jolán Erzsébet 1931, Fabisz Mária Julianna 1923,
Fanaczán Györgyné (Lukács Ilona) 1912, Horváth András 1956, Káposzta Julianna 1922,
Kecskés József Mátyás 1938, Lengyel Jánosné (Óvári Mária) 1925, Mátó Attila 1969,
Plesovszki Istvánné (Seres Julianna) 1927, Posuch János 1952, Szabados Istvánné (Vereska Mária) 1924,
Tomcsenkó Tibor 1955, Tóth György Lászlóné (Kepka Anna) 1964, Tóth Mihályné (Filip Eszter) 1930,
Vitális Pálné (Vozár Mária Etelka) 1938, Zatykó József 1947

