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Tájékoztató 
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választásán 

érvényes és hatályos szabályokról 
A címben jelzett választás időpontjának közeledtével 

egyre többször hallhatunk olyan felhívásokat, amelyek 
arra  buzdítanak  bennünket,  hogy  gyakoroljuk  a 
választójogunkat,  éljünk  a  választójogunk  által 
biztosított lehetőséggel. 

Mire ad lehetőséget a választójog? 
Annak, akinek korlátozástól mentes választójoga van, 

arra,  hogy  a  helyi  önkormányzati  képviselők  és 
polgármesterek 2010.  évi  választása  (a  továbbiakban: 
választás)  során  választható,  és  –amennyiben  a 
választás napján Magyarországon tartózkodik- választó 
legyen. 

Kiket illet meg a választáson mindkét jog? 
Egyrészt  a  Magyarország  területén  lakóhellyel 

rendelkező nagykorú 
magyar  állampol-
gárokat, másrészt az 
Európai  Unió  más 
tagállamának  a 
Magyarország  terü-
letén  lakóhellyel 
rendelkező nagykorú 
állampolgárait. 

A  hatályos  jogsza-
bályok  azonban  tar-
talmaznak  olyan 
rendelkezéseket, 
amelyek  bizonyos 
tekintetben  korlá-
tozzák a  választójog 
egyik  vagy  másik 
elemének  érvénye-
sülését, vagy adott személy esetében teljes mértékben 
kizárják a választójog gyakorlásának lehetőségét. 

Például  az  Alkotmány  azzal  korlátozza  a  választ-
hatóság  jogát,  az  ún.  passzív  választójogot,  hogy 
kimondja:  polgármesteri  és  fővárosi  polgármesteri 
tisztségre kizárólag magyar állampolgár választható. 

Szintén  az  Alkotmány  állapítja  meg  azokat  az  ún. 
természetes kizáró okokat, amelyek fennállása esetén a 
polgárnak  nincs  választójoga.  Így  nincs  választójoga 
annak, aki jogerős ítélet alapján: 

– cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnok-
ság hatálya alatt áll, 

-a közügyek gyakorlásától eltiltás hatálya alatt áll,
-szabadságvesztés büntetését tölti, vagy 
-büntetőeljárásban  elrendelt  intézeti  kényszergyógy-

kezelését tölti.
Az  a  tény  pedig,  ha  a  választópolgár  a  szavazás 

napján, ill. ideje alatt nem tartózkodik Magyarországon, 
vagy  Magyarországon  tartózkodik  ugyan,  de  nem  a 
lakóhelyén vagy a 2010. június 16. napja előtt létesített 
bejelentett tartózkodási helyén, a gyakorlatban zárja ki 
a  választás,  az  ún.  aktív  választójog  gyakorlását.  A 
választáson ui. nincs lehetőség külképviseleten történő 
szavazásra, ahogyan arra sem, hogy a választópolgár a 
lakóhelyén,  és  -  igazolás  alapján  -  a  jogszabályban 
meghatározott feltételek szerint létesített magyarországi 

tartózkodási  helyén 
kívül  máshol 
szavazzon. 

Csorváson  a  vá-
lasztás  választói 
névjegyzéke készíté-
sének  időpontjában 
(2010.  augusztus  3-
án)  4507  választó-
jogosult neve került 
fel  a  választói 
névjegyzékre. 

A  választás  nap-
ján,  2010.  október 
3-án, a választással 
azonos  időben, 
cigány  és  szlovák 
kisebbségi  önkor-

mányzati választás is lesz Csorváson. 
A  cigány  kisebbségi  önkormányzati  választás 

választói  névjegyzékén  71  fő,  a  szlovák  kisebbségi 
önkormányzati  választás választói névjegyzékén 38 fő 
választójogosult szerepel. Ők – és csak ők – jogosultak 
arra, hogy a Csorvás, Rákóczi u. 13. sz. alatt kialakított 
szavazóhelyiségben leadhassák a szavazataikat annak a 
kisebbségnek  a  jelöltjeire,  amely  kisebbség 
névjegyzékén szerepelnek. 

Kisebbségi  jelöltet  kizárólag  –jogszabályban 
rögzített  feltételeknek megfelelő-  jelölő szervezetek 
állíthatnak,  de  hogyan  lehet  valaki  Csorváson  ún. 

Csorvási Híradó
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egyéni  listás  jelölt  (a  korábban  hatályos  szabályozás 
szerint ún. kislistás jelölt), vagy polgármesterjelölt. 

A választásra vonatkozó módosított jogszabály 10.000 
fő alatti  választójogosult lakosságszámmal  rendelkező 
település esetében úgy rendelkezik, hogy egyéni listás 
képviselőjelölt  az  lesz,  akit  a  település 
választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánl. 
Ennek  megfelelően  Csorváson  legalább  45 
választópolgár  ajánlása  szükséges  az  egyéni  listás 
képviselőjelöltté váláshoz. 

Polgármesterjelölt  az  lesz  a  10.000  fő  alatti 
választójogosult  lakosságszámmal  rendelkező 
településen,  akit  a  település  választópolgárainak 
legalább 3%-a jelöltnek ajánl. 

Csorváson  tehát  legalább  135  választópolgár 
ajánlása szükséges a polgármesterjelöltté váláshoz. 

Ajánlást  azoknak  az  ajánlószelvényeknek  a 
kitöltésével  lehet  tenni,  amelyeket  a  választópolgárok 
2010. augusztus 16-ától 2010. augusztus 19-éig postai 
kézbesítés útján kapnak meg Csorváson. (Az, aki nem 
kapja meg az ajánlószelvényeket, vagy elveszti azokat, 
a  Polgármesteri  Hivatalban  működő  Helyi  Választási 
Irodától igényelhet újakat.)  Három ajánlószelvénnyel 
rendelkezhet minden választópolgár. Rózsaszínű annak 
az  ajánlószelvénynek  a  széle,  amelyen  a  megyei 
közgyűlés  tagjainak  megválasztásához  nem személyt, 
hanem  olyan,  Békés  megyében  listát  állító  jelölő 
szervezet(ek)  nevét  lehet  feltüntetni,  amelynek  a 
megyei  közgyűlésben  való,  a  listán  szereplő  jelöltek 
személyén keresztül megvalósuló részvételét az ajánló 
támogatja. 

Fontos, hogy a választópolgár érvényesen csak egy 
listát lehet ajánlhat. 

Fehér  színű  annak  az  ajánlószelvénynek  a  széle, 
amelyen a polgármesterjelöltté váláshoz, és sárga színű 
annak az ajánlószelvénynek a széle, amelyen az egyéni 
listás  képviselőjelöltté  váláshoz adhatja  le  ajánlását  a 
választópolgár. 

Fontos, hogy a választópolgár érvényesen csak egy 
polgármester-jelöltet,  és  egy  egyéni  listás 
képviselőjelöltet ajánlhat.

Egyéni  listás  képviselőjelöltként  és 
polgármesterjelöltként független jelöltek is indulhatnak 
a  választáson,  amennyiben  összegyűjtik  a  jelöltté 
váláshoz  szükséges,  megfelelő  számú  érvényes 
ajánlást.  

(Jó  tanács: Érdemes  több  ajánlást  gyűjteni,  mint 
amennyi  minimálisan  szükséges  a  jelöltté  váláshoz, 
mert a Helyi Választási Bizottság az ajánlószelvények 
ellenőrzésénél  találhat  érvénytelen  ajánlást.  Ilyen 
esetben sem kerül azonban veszélybe a jelöltként való 
nyilvántartásba  vétel,  ha  a  benyújtott  ajánlószelvény-
mennyiséget „kellő rátartással” nyújtották be.) 

Az  ajánlás  érvénytelenségét  több  ok  is 
eredményezheti.  Például:  az  ajánlást  nem a  hivatalos 
ajánlószelvényen  tették,  hibásan,  vagy  hiányosan 
töltötték ki az ajánlószelvényt stb. 

Fontos: annak a választópolgárnak, aki egy jelölési 
fajtán belül egynél több személyt vagy listát ajánl, 
vagy  egy  személyre,  illetve  listára  egynél  több 
ajánlást tesz, valamennyi ajánlása érvénytelen.

Az egyéni  listás képviselőjelöltet  és a polgármester-
jelöltet  2010.  szeptember  3-án  16.00  óráig  lehet 
bejelenteni  a  Helyi  Választási  Bizottságnál  az 
ajánlószelvények,  és  a  megfelelő  (E  jelű) 
formanyomtatvány átadásával. 

A kisebbségi jelölt bejelentését is eddig az időpontig 
kell  teljesítenie  a  jelölő  szervezetnek,  az  EK  jelű 
formanyomtatványon. 

A jelöltajánlási határidő jogvesztő, az elmulasztása 
semmilyen  okra  hivatkozással,  és  semmilyen  módon 
nem igazolható. 

A  jelölteket  (egyéni  listás  képviselőjelöltet, 
polgármester-jelöltet,  kisebbségi  jelöltet)  a  Helyi 
Választási Bizottság nyilvántartásba veszi, illetőleg ha 
ennek  feltételei  hiányoznak,  a  nyilvántartásba  vételt 
elutasítja.

A Helyi  Választási  Bizottság hagyja  jóvá a csorvási 
szavazólapok (egyéni listás, polgármesteri, kisebbségi) 
adattartalmát is. 

A  szavazásra,  és  a  szavazás  előtti  választási 
kampányra  vonatkozó  fő  szabályokat  a  legutóbbi 
jogszabály-módosítások  nem  érintették.  A  választási 
kampányt szabályozó normák elsősorban a jelöltek és a 
jelölő  szervezetek  számára  tartalmaznak 
rendelkezéseket.  A  választópolgárnak  ezzel  kapcso-
latban  azt  érdemes  tudni,  hogy  választási  kampányt 
2010. október 3-án 0 óráig lehet folytatni. A szavazás 
napján,  azaz  2010.  október  3-án  0  órától  a  szavazás 
befejezéséig,  azaz  2010.  október  3-án  19.00  óráig 
választási kampányt folytatni tilos (kampánycsend).

A szavazásról röviden: 

Szavazni  kizárólag  személyesen,  és  -  a  törvényben 
előírt  kivételtől  eltekintve  -  csak  a  választópolgár 
lakóhelye szerint kijelölt szavazóhelyiségben lehet. 

A szavazatszámláló bizottságnak hiteles és érvényes 
okiratok  alapján  kötelessége  meggyőződni  a 
választópolgár  személyazonosságának  és  lakcímének 
valódiságáról.

A  választópolgár  a  névjegyzék  aláírásával  azt 
igazolja,  hogy  a  szavazólapokat  átvette.  Kérjük, 
figyeljenek  arra,  hogy  a  szavazólapokat  az  átadásuk 
előtt,  de  az  Önök  jelenlétében  a  szavazatszámláló 
bizottság  tagja  ellátta-e  bélyegző-lenyomattal.  A 
bélyegző hiánya ugyanis a szavazólap érvénytelenségét 
eredményezi,  ami  azzal  jár,  hogy  a  rajta  leadott 
szavazat is érvénytelen. 

A  választópolgár  a  szavazatszámláló  bizottságtól 
felvilágosítást kérhet a szavazás módjára vonatkozóan. 
A  magyarázat  azonban  nem  tartalmazhat  a 
választópolgár  döntésének  befolyásolására  alkalmas 
agitációt. 
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Érvényesen  szavazni  csak a  hivatalos  szavazólapon, 
és csak a jelölt, vagy a lista neve alatti, feletti, melletti 
körbe tollal írt, egymást metsző két vonallal lehet. 

A szavazat  leadásához nem kötelező a szavazófülke 
igénybevétele,  de  a  szavazás  jogának  gyakorlásakor 
ügyelni  kell  arra,  hogy  a  szavazásunkkal  más 
választópolgárt  ne  befolyásoljunk  a  választói  akarata 
szabad kinyilvánításában. 

Az egyéni listás képviselők megválasztására szolgáló 
szavazólapon leadott szavazat –egyebek mellett- akkor 
érvényes,  ha  legfeljebb  annyi  jelöltre  adták  le,  mint 
amennyi a törvény előírása szerint az adott szavazással 
megválasztható.  A  módosított  választási  törvény 
rendelkezésének  megfelelően  2010-ben  8  tagú 
képviselő-testület  választható  Csorváson. Érvényes 
tehát  a  szavazat  akkor  is,  ha  a  maximálisa 
megválasztható  képviselői  számnál  kevesebb,  de 
legalább egy jelöltre leadta szavazatát a választópolgár. 
 

Ez a szabály érvényesül a kisebbségi önkormányzati 
képviselők megválasztásánál is, ahol kisebbségenként  
4 tagú testület választható.  

A  polgármester  megválasztására  szolgáló 
szavazólapon leadott szavazat –egyebek mellett- akkor 
érvényes, ha egy polgármester-jelöltre adták le.  

Ez  a  szabály  érvényesül  a  megyei  listára  történő 
szavazásnál is. 

Ezen a választáson is lehet igazolással szavazni, de 
ennek a szavazásnak a lehetősége szűkebb, mint az 
országgyűlési  választáson volt.  Az a választópolgár, 
aki  2010.  június  16-áig  a  lakóhelyén  kívül 
Magyarországon valahol tartózkodási helyet létesített, a 
lakóhelye szerint illetékes jegyzőtől igazolást kérhet, és 
azzal a bejelentett tartózkodási helyén szavazhat. 

Igazolást  személyesen  vagy  meghatalmazott  útján 
legkésőbb 2010. október 1-jén 16.00 óráig lehet kérni. 
Ajánlott  levélben  is  kérhető  igazolás,  de  ennek  a 
kérelemnek  legkésőbb  2010.  szeptember  28-án  meg 
kell érkeznie a lakóhely szerint illetékes jegyzőhöz. 

Figyelem!  Aki  kért  és  kapott  igazolást,  csak  az 
igazoláson  megjelölt  szavazókörben  szavazhat. 
Semmilyen okból nincs arra lehetőség, hogy az ilyen 
választópolgár a lakóhelyén szavazhasson. 

Ezen a választáson is kérheti a mozgásában gátolt 
választópolgár, hogy mozgóurnával szavazhasson. A 
kérelmet  írásban,  a  szavazás  napja  előtt  a 
jegyzőhöz,  a  szavazás  napján  pedig  a 
szavazatszámláló bizottsághoz kell eljuttatni. 

A  választás  eredményének  megállapítása a 
szavazóköri  eredményeket  rögzítő  jegyzőkönyvek 
összesített adatai alapján történik. 

Települési  önkormányzati  képviselő  lesz  az  a  8 
egyéni  listás  képviselőjelölt,  aki  az  összesített 
érvényes szavazatok közül a legtöbbet kapta. 

Polgármester lesz az a polgármester-jelölt,  aki az 
összesített érvényes szavazatokból a legtöbbet kapta. 

Kisebbségi önkormányzati  képviselő lesz –kisebb-
ségenként külön-külön- az a 4 kisebbségi jelölt, aki a 
legtöbb érvényes szavazatot kapta. 

A  települési  összesített  választási  eredményt  a 
Helyi Választási Bizottság jegyzőkönyvben rögzíti. 

A  rendelkezésre  álló  terjedelmi  korlátok  miatt  –
röviden-  ennyit  tudunk  közölni  az  előttünk  álló 
választásról.  Számos  részletkérdés  kifejtésére  nem 
került sor, de úgy gondoljuk, hogy akinek az ezekben 
való  jártasság  fontos,  megkaphatja  a  szükséges 
információt.  Egyrészt  az  Országos  Választási  Iroda 
választópolgárokhoz  címzett  tájékoztatójából  (amit 
eljuttattunk  minden  lakóházba),  másrészt  tőlünk, 
amennyiben  kérdéseivel  megkeresi  a  Polgármesteri 
Hivatalban működő Helyi Választási Irodát. 

Az  Iroda  vezetője  Dr.  Kerekesné  Dr.  Mracskó 
Gyöngyi jegyző, munkatársai: 

Molnár Attila Mihály (általános helyettes) 
Laurinyeczné  Fabisz  Ibolya  (a  jegyző  helyettese 

választási jogi ügyekben) 
Szente Károlyné (választási szervezési ügyekben)
Sallay János (választási informatikai ügyekben) 
Krajcsó Ágnes (választási adminisztrációs ügyekben)

Tájékoztatásul közöljük a Helyi Választási Bizottság 
személyi összetételét és elérhetőségét is. 

A Helyi Választási Bizottság választott tagjai: 
Dr. Balla György elnök
Gergely János elnök-helyettes
Szabó László tag 
 
Póttagok: 
Bócsik Mátyásné
Tar Ferenc
(Megjegyzés: A Helyi Választási Bizottság a jelöltek, 

jelölő szervezetek által megbízott tagokkal egészül(het) 
ki.) 

A  Helyi  Választási  Bizottság  székhelye:  
5920 Csorvás, Rákóczi u. 17. sz.  

Tisztelt Választópolgárok! 

Kérjük,  hogy  a  választás  sikeres  lebonyolítása 
érdekében kísérjék figyelemmel nem csak az országos, 
de a helyi hírközlési csatornákat is. 

A Helyi  Választási  Iroda  folyamatosan  biztosítja  az 
Önök pártsemleges tájékoztatását az aktuális választási 
tudnivalókról,  ugyanúgy  az  önkormányzat  Internetes 
honlapján,  mint  a  szokásos  hirdetési  felületeken  (a 
Polgármesteri  Hivatalban  és  a  településen  elhelyezett 
hirdetőtáblákon), vagy megkeresésre személyesen is.

Gyakoroljuk  a  választójogunkat!  Éljünk  a 
választójogunk által biztosított lehetőséggel! 

                                              Helyi Választási Iroda
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5 éves a város
2005.  augusztus  20-án,  a  Szabadság  téren  rendezett 

ünnepségen adta át Dr. Göncz Kinga miniszter asszony 
a várossá nyilvánítás okmányait és a város kulcsát.

Csorvás  lakossága  egységes  volt  annak  felismeré-
sében, hogy egyik település sem attól lesz város, hogy a 
köztársasági  elnök  azzá  nyilvánítja.  A  városi  lét 
megteremtéséhez  az  önkormányzat  mellett  az  itt 
dolgozó szakemberek,  civil  szervezetek,  az  itt  élő  és 
jövőjüket itt tervező állampolgárok tevékeny részvétele 
szükséges.

A közgazdasági körülményeket figyelembe véve nem 
a  legjobb  időszakban  élte  meg  ez  a  város  legifjabb 
gyermekéveit. Már 2006-ban elkezdődött és jelenleg is 
tart az a megszorítási politika, amely legkönnyebben az 
önkormányzatok  költségvetését  érte  el.  Különösen 
érzékenyen érintette ez azokat a településeket,  ahol a 
költségvetés döntő mértékben az állami finanszírozástól 
függ,  kis  hányadot  képvisel  a  helyi  adóbevétel,  mert 
nincsenek nagy üzemek és alacsony az itt élők által az 
államkasszába befizetett  személyi  jövedelemadó, mert 
például  a  Dunántúlhoz  képest  alacsony  a  csorvási 
emberek  átlagkeresete.  A  csorvásiak  által  befizetett 
személyi  jövedelemadóból  két év múlva kap vissza a 
településforrást. Évről-évre kisebb lett az intézmények 
működéséhez  nyújtott  állami  normatíva,  miközben  a 
kiadások  nőttek,  mert  emelkedtek  az  energiaárak,  az 
élelmiszerárak  és  nőttek  a  szolgáltatások  díjai.  Ez 
vezetett  oda,  hogy  jelenleg  az  Általános  Művelődési 
Központ  éves  költségvetését  70  millió  Ft-tal,  az 
Egyesített  Szociális  Intézmény  költségvetését  15,2 
Millió Ft-tal kénytelen az önkormányzat kiegészíteni és 
így is szűkösen vannak ellátva intézményeink.

Közben 2007-ben ismertté vált az Európai Unió 2007-
2013-as időszakra megalkotott fejlesztési költségvetése, 
a  hozzá  kapcsolt  hazai  forrásokkal  (CÉDE,  TEKI, 
LEKI,  TEÚT)  együtt.  Egymás  után  írták  ki  a  pályá-
zatokat,  melyekhez önerőt kell  biztosítani (igaz, hogy 
ennek  egy  részét  az  előző  évvel  bezárólag  az 
önkormányzatok az EU Önerő Alapból pályázhatták) és 
minden  pályázat  utófinanszírozott,  tehát  a  fejlesztési 
költségeket meg kell előlegezni.

Minden  településen  nagy  dilemmát  okozott  ez  az 
egyébként  kedvező  fejlesztési  lehetőség.  Különösen 
igaz  ez  azokra,  ahol  Csorváshoz  hasonlóan  olyan  a 
bevételek összetétele, hogy azok többsége címzetten, a 
kötelező  feladatok  (oktatás,  szociális  ellátás,  telepü-
lésüzemeltetés) ellátására érkezik.

„AKI KIMARAD – AZ LEMARAD” ismerték fel a 
legtöbb  helyen  és  elkezdték  a  kiírt  pályázatok 
elemzését,  a  pályázatok  készítését,  benyújtását. 
Csorváson azon pályázatok kivételével, melyeket nem 
kötelező szakcéggel  készíttetni  (mert  ilyen  is  van!)  a 
Polgármesteri  Hivatalban  készítettük  a  dokumen-
tációkat,  végeztük  a  bonyolítást  és  végezzük  az 
elszámolást is.

Nehéz  döntés  volt  a  fiatal  város  vezető  testülete 

számára, melyik pályázaton induljon, hogy megkezdje 
a  felzárkózást  a  városi  körülmények  elérése  felé. 
Segített  az  elfogadott  társadalmi-gazdasági  program, 
amely  az  intézmények  felújítását  és  az  infrastruktúra 
fejlesztését jelölte meg kiemelt célként.

 Ennek  a  célnak  alárendelve  sikerrel  pályáztunk  a 
különböző támogatókhoz (Európai Unió, LEADER +, 
Hazai  Források):  intézményeink  bővítése,  felújítása, 
akadálymentesítése  érdekében  elvégzett  munka 
380.510.000 Ft-ot  ér.  Ez  magában  foglalja  az  István 
király úti iskola felújítását, a Petőfi úti iskola akadály-
mentesítését,  az  Egészségügyi  Centrum  felújítását,  a 
bölcsődei  csoportok  kialakítását,  a  Hérics  Szálló  és 
Konferencia Központ létesítését.

Nem  nyert  az  Egyesített  Szociális  Intézmény 
felújítására benyújtott pályázatunk.

Infrastrukturális  fejlesztésre  –  úthálózat  fejlesztés, 
felújítás,  kerékpárút  építés,  városközpont 
rekonstrukció,  játszótér,  tájékoztató  táblák  – 
206.243.000 Ft-ot fordítottunk.

Nem  pályázati  forrásból,  hanem  még  a 
szennyvízhálózat  építésének  részeként  elkészült  a 
szennyvíztisztító  telep  intenzifikálása,  melynek 
költsége bruttó 112.800.000 Ft.

Működik  az  az  informatikai  hálózat,  melyet 
konzorciumban Elek várossal és Szabadkígyós község-
gel  közösen  valósítottunk  meg  és  melyből  Csorvás 
város tulajdonrésze 100.000.000 Ft-ot képvisel.

Mint  látható,  a  nagyobb  fejlesztések  útján  születése 
óta közel 800 millió (799.553.000) Ft-tal gyarapodott a 
város.

Természetesen pályáztak intézményeink is. A Polgár-
mesteri Hivatal szervezetfejlesztésére 12.900.000 Ft-ot, 
kompetencia alapú oktatás fejlesztésére 32.000.000 Ft-
ot nyert. Érkeztek pályázati források rendezvényeinkre, 
szakmai  és  informatikai  feladatok  támogatására,  az 
Alapfokú Művészeti Iskola és a Könyvtár, Művelődési 
Ház munkájának támogatására.

Ismeretes,  hogy  a  pályázatokhoz  önerőt  kell  biz-
tosítani. Az amúgy is szűkös anyagi  eszközök mellett 
ennek  előteremtése  óriási  erőfeszítést  igényelt.  Nap, 
mint nap meg kellett küszködni a holnapért, a feladatok 
zavartalan ellátásáért.

A  Csorváson  élő  lakosság  szempontjából  fontosak 
azok  a  fejlesztések  is,  amelyeket  az  itt  dolgozó 
gazdasági  egységek,  vállalkozások,  vállalkozók 
hajtottak végre. Ebből a szempontból kiemelkednek a 
Csorvási  Gazdák  Szövetkezet  által  megvalósított 
programok: az állattartó telepek korszerűsítése, a gépi 
technika  korszerűsítése,  a  turisztikai  tevékenység 
fejlesztése.

Az egész város lakosságát szolgálja a szövetkezet és 
több  civil  szervezet  együttműködésével  a  bányató 
rekonstrukciójával megvalósuló szabadidő központ.

Jelentős  fejlesztéseket  hajtott  végre  a  HUNAPFEL 
Kft., több mikrovállalkozás is. Pl. : az Eszter tanya, a 
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Hudák szövőműhely.  Vannak megnyert,  de  még meg 
nem valósult projektek az Új Magyarország Fejlesztési 
Tervből. Ilyen a Római Katolikus Plébánia felújítására 
rendelkezésre álló 23.717.205 Ft és  a biobrikett gyártás 
elindítására fordítható 25.732.242 Ft. Ezeket a fejlesz-
tési  célokat  16  település  esetében  a  LEADER  Helyi 
Akciócsoport munkaszervezete Csorváson koordinálja.

A Csorváson megvalósult fejlesztések döntő többsége 
a csorvási  emberek keze munkáját  dicséri.  A progra-
mok lehetőséget adtak a vállalkozóknak a munkahelyek 
megtartására, a gazdasági válság azonban Csorváson is 
a munkanélküliek számának növekedését okozta.

Az  önkormányzat  az  értelmes  közfoglalkoztatás 
bővítésével igyekezett a nehéz helyzetbe került embe-
reken  segíteni.  Jelenleg  102  fő  munkanélkülit 
foglalkoztatunk. Közülük néhányan intézményeinkben 
végeznek munkát, mások számára is úgy szabtuk meg a 
feladatokat,  hogy elkerüljük  a  „látszattevékenységet”. 
A  lakosság  elismeréssel  szólt  az  erdők,  erdősávok 
rendbetételéről, de a csapadékos idő idején a szikkasztó 
árkok is jó szolgálatot tettek.

5 esztendő egy település életében nem hosszú idő. A 
végrehajtott  fejlesztések,  felújítások  a  kereteit 
teremtették  meg  annak,  hogy  a  közösség  szolgálata 
városi  szinten  történhessen.  Kötelező  feladataink 
színvonalas  ellátására  parancsoló  szükségszerűség,  de 

az önként vállalt  tevékenység is jelentősen hozzájárul 
ahhoz, hogy az itt élők jól érezzék magukat.

Széles  összefogással  létrejött  a  helytörténeti 
bemutatóhely. Megjelent több, a város múltját, jelenét, 
lehetőségeit  bemutató  kiadvány.  Működik  a 
felnőttképző intézmény,  ahol  évente  több mint  30-an 
szereznek  érettségi  bizonyítványt.  Határainkon  túl  is 
ismerik  az  ifjúsági  zenekart  és  mazsorettcsoportot. 
Mind a kézilabda, mind a labdarúgó szakosztályban 70-
80  gyermek,  fiatal  rendszeresen  sportol,  a  lányok 
NBI/B-s bajnokságban játszanak. Több civil szervezet 
egyre  aktívabban  szervezi  közösségét,  gyakoriak  a 
térségekre  kiterjedő  általuk  megvalósított  programok. 
Örvendetes,  hogy  növekszik  azok  száma,  akik  az 
ország különböző pontjairól érdeklődnek a Csorváson 
történtek iránt.

Tudjuk,  hogy sok még a feladat.  A most  következő 
napokban  több  közösség  programot  készít. 
Mindegyikben  lesz  olyan,  amely  előreviszi  a  város 
fejlődését és összefogással biztosan meg is valósítható.

Az önkormányzat képviseletében köszönöm mindazok 
segítségét, akik az elmúlt 5 esztendőben hozzájárultak a 
város fejlődéséhez.

Szilágy Menyhért
polgármester

Digitális írástudás az iskolában
Városunkban  nem  régen  indult  egy  előadássorozat  a 

digitális  írástudás  népszerűsítésére.  Ennek  beharango-
zására a Híradó múltkori számában egy cikk jelent meg, 
melyben a  cikk  írója  említést  tesz  (általánosságban)  az 
iskolai oktatásról is,  ezért úgy érezzük,  érdemes a helyi 
képzés színvonaláról áttekintést adni.

Az  iskolában  4.  osztálytól  tanulják  ezt  a  tantárgyat 
iskolásaink. Az informatika tantárgy igyekszik tartalmilag 
korszerű,  a  technikai  fejlődéssel  lépést  tartó,  szinte 
naponta  változó  ismereteket  nyújtani,  azokat  a  minden-
napi életben alkalmazható formában oktatni. A tananyag 
logikai  elrendezése  ennek  megfelelően  a  használati 
szinttől  a  belső  működés  megértése  felé,  a  passzív 
befogadótól az aktív irányítóig viszi a diákokat. A fő cél 
az  információs  társadalomban  otthonosan  mozgó,  az 
információt munkája során felhasználni és létrehozni tudó 
ember  képzése.  Cél,  hogy  a  tanuló  érezze,  képes 
bekapcsolódni  az  egész  világra  kiterjedő  információs 
társadalomba.

Ezen  a  gyorsan  változó,  fejlődő  területen  különösen 
fontos, hogy a tanulókban kialakítsuk informatikai isme-
reteik folyamatos megújításának igényét. Az új eszközök 
közül sokoldalúságával kiemelkedik a számítógép, amely 
újszerű probléma-megoldási lehetőségeket biztosít. 

A céljaink eléréséhez különösen fontos, hogy a tanulók 
folyamatos sikerélményben részesüljenek az informatika 
tanulása során, különben az élet más területein nem fogják 
alkalmazni  a  megszerzett  kompetenciáikat,  szinte 
áttörhetetlen  idegenkedés  alakulhat  ki  a  modern 
információs eszközökkel szemben.

Az  elmúlt  tanévben  Battonyán  megrendezett  megyei 

szintű  „Középiskolás  leszek…”  tanulmányi  versenyen 
informatika  tantárgyból  1.,  3.,  4.,  helyezést  érték  el  a 
tanulóink.

Több mint 10 éve – választható tantárgyként – számítás-
technikát  tanulhatnak  az  iskolánkba  járó  gyerekek.  E 
tantárgy tanítása a gyulai APC Stúdió akkreditált tanterve 
szerint történik, melynek eredményeként az itt tanulók a 8. 
osztály  végére  ECDL  bizonyítványt  szerezhetnek.  A 
mozaikszó  jelentése:  Európai  Számítógép  Használói 
Jogosítvány.  Az elmúlt  tanévben a  14 fős,  8-os csoport 
minden tagja teljesítette az ECDL Select vizsgarendszer 7 
modulját, így megkapják az ECDL bizonyítványukat. 14-
15 évesen rendelkeznek egy olyan végzettséggel, amellyel 
munkát is vállalhatnak – nem csak Magyarországon.

Az  ÁMK,  mint  felnőttoktatási  intézmény  rendelkezik 
akkreditált alapfokú számítógép tanfolyammal. A 60 órás, 
gyakorlat  centrikus tanfolyam elvégzése után  a  hallgató 
képes lesz a számítógép hardver elemeit kezelni, szöveget 
szerkeszteni, egyszerű prezentációt készíteni, táblázatokat 
létrehozni,  azokban  számításokat  végezni,  az  interneten 
információkat  megkeresni  és  feldolgozni,  levelezni  tud 
levelező  programmal  is.  Sajnos,  a  jelenlegi  gazdasági 
helyzetben nincs elég jelentkező a tanfolyam indításához.

A digitális írástudás megszerzéséhez szükséges eszközök 
tanulóink  rendelkezésére  állnak.  Számítógéptermünkben 
16  tanuló  foglalhat  helyet.  Természetesen  mindig  lehet 
jobbat kívánni, mi is várjuk a második számítógépterem 
berendezését,  hogy  más  tantárgyak  óráin  is  lehessen 
informatikai eszközöket használni.

Mansáné Makra Mária informatika tanár  
Murvai József számítástechnika szakos tanár
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I. Csorvási Agaras Találkozó
2010. 08. 28.

Helyszín: Csorvási Sportpálya

  900 Megnyitó
  915 Hunyadvári Árpád galambász bemutatója
  930 Műnyúlhúzás minden vállalkozó szellemű 

kutyának  
1100 Repülési eszközök bemutatója
1200 Ebéd 
1400 Folytatódnak a futamok
1600 Repülési bemutató
1700 Hudák szövőüzem ruhabemutatója
1730  Rendőrségi kutyás bemutató 

1800 Könnyűzenei műsor
1900 Tábortűz, szalonnasütés

Egész nap folyamatos gyermekprogram, játszóház, 
lovaglási lehetőség, „Csináld Magad 

Kürtőskalácssütés”, kézműves kirakodóvásár.
„Hangulatfelelős” a Csorvás FM!

A belépés díjtalan! 
Bővebb információk: Kecskés Zsófia 30/4953-206

Támogatók: 
• Általános Művelődési központ • Hudák Szövőüzem 
• Keliger Mara • Trunkócziné Zsuzsa néni 
• Babinyecz János • Brezsnyik György  

100 esztendő
Zsiga István Csorvás Sallai út 22 szám alatti lakos 
2010. július 26-án ünnepelte századik születésnapját.
Az egykori szabómestert az Önkormányzat és a 
Csorvásiak Baráti Társasága lakásán köszöntötte.
Ezúton is kívánunk neki jó egészséget és családja 
körében boldog, szép napokat.

Szilágyi Menyhért polgármester

Gazdanap és fogathajtó verseny Csorváson 
2010. szeptember 11-én

Csorvás Megújulásáért Egyesület idén is megrendezi a 
hagyományos  Gazdanapot,  a  versenyzők  és  a  hálás 
közönség  biztatása  miatt.  A  fogathajtó  verseny most 
sem maradhat  el,  bár az anyagi  források előteremtése 
egyre nehezebb.
Itt  ismertetem,  hogy  Egyesületünk  tagja  a  Békés 
Megyei  Lovas  Szövetségnek.  Tehát  a  versenyünk, 
bajnoki  forduló  is  lehet  számukra,  feltétel  a 
rajtengedély vizsga, amit Mezőhegyesen 2010. 03. 26-
27.-én tehettek le fogathajtó szakágban. Természetesen, 
a  szövetség  által  küldött  bírók  vezetik  a  versenyt, 
akiknek  megfelelő  végzettségük  van.  A  rendezőktől 
megkövetelik  a  körülményeket:  pályaépítés, 
melegítőpálya,  biztonság,  mentők,  stb.  Egyre  több 
településről  neveznek  hozzánk:  Csorvás,  Gerendás, 
Kondoros,  Orosháza,  Nagyszénás,  Újkígyós, 

Mezőkovácsháza,  és  szarvasi  sporttársak.  Három 
kategóriában hirdetünk versenyt: kettes fogatok akadály 
hajtása,  póni  fogatok  akadályhajtása,  táblás  kocsik 
(gumikerekes)  akadályhajtása, valamint  ezek  egyszeri 
összevetése. Az alap pályán,  az alap időt,  jellemzően 
nem  szoktuk  szűkösre  szabni,  hogy  minél  több 
versenyzőnek legyen esélye,  figyelembe véve a pálya 
hosszát,  az  akadályok  számát  és  nehézségét.  A 
közönségünk kedvence a  vadászhajtás,  ami  izgalmas, 
látványos,  ahol  pattognak  az  ostorok,  zúg  a  taps,  és 
minden  másodperc  számít.  A  versenyszámok 
szünetében  bemutatókat  szervezünk:  pl.  bemutató 
hajtás,  csikós  bemutató,  voltige  (lovas  tornász) 
bemutató.  Az  idén  külön  meglepetéssel  készülünk! 
Mindenkit szeretettel várunk szeptemberben!

Faragó István szervező

Értesítés
A Fogyasztóvédelmi panaszfelvevő hely a jövőben a csorvási ÁFÉSZ udvari irodájában 

(Csorvás, Rákóczi út 14. szám) található.
Ügyfélfogadási idő: hétfőn és szerdán 14-16 óráig.

Szikora Lajosné megbízott ügyintéző
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A Semmelweis-nap apropóján
Július  elseje,  a  Semmelweis-nap  a  magyar 

egészségügy legnagyobb ünnepe, Semmelweis Ignác, a 
világszerte  legelismertebb  magyar  orvos  születésének 
napja. Ezen a napon országszerte elismerik azoknak az 
egészségügyben,  szociális  területen  dolgozó 
szakembereknek  a  munkáját,  akik  sokat  tesznek  a 
lakóhelyükön élő betegekért, idősekért, gyermekekért.

A kisvárosunkban dolgozó mintegy 40 egészségügyi 
végzettségű  szakembernek  azonban  a  július  elseje  is 
csak  ugyanolyan  nap,  mint  a  többi.  Egy  dolgos 
hétköznap,  amikor  az  elvégzett  munkáért  ugyanúgy 
nem jár sem köszönet, sem egy jó szó , mint az év többi 
napján. Úgy reméltük, az idei évben másképp lesz, és 
ezt  a  jeles  napot  a  megújult  orvosi  rendelőnkben 
tehetjük emlékezetessé…

Az  Új  Magyarország  Fejlesztési  Terv  Dél-alföldi 
Operatív  Program  támogatási  rendszerének  keretén 
belül  Békés  megyében  6  helyszínen,  Kétegyháza, 
Füzesgyarmat,  Elek,  Kondoros,  Sarkad  és  Csorvás 
településeken  valósulhat  meg  korszerű  Egészségügyi 
Centrumok  kialakítása.  A  felújított  épületekben 
rendszerint helyet kapnak a védőnők is. 

Az  idén  95  éves  fennállását  ünneplő  Védőnői 
Szolgálat  a  várandósok  és  a  gyermekek  védelmét 
szolgáló  kiépített  hálózat,  amely  a  maga  nemében 
egyedülálló,  ingyenes  prevenciós  szolgáltatás.  A 
védőnők munkája egy kívülálló számára láthatatlannak 
tűnhet,  tevékenységünket  nehéz  dokumentálni, 
számokkal alátámasztani, mérni. Munkánk jelentőségét 
talán csak akkor vennék észre, ha nem lennénk.

2009 decembere  óta  a  gyakorlatban  is  láthatatlanok 
lettünk. Egészségházunk felújítása miatt először a Móra 
utcába, majd 1 hét múlva a város szélére költöztünk. A 
kényszermegoldás  miatt  elmaradtak  megszokott 
nőgyógyászati szűréseink, a frissen szült anyukák még 
messzebbre kocsikáztathatták babáikat, mint eddig, az 

iskolások  alig  fértek  be  a  „lakásunkba”,  amikor 
vizsgálatra  hívtuk  őket.  Derűsen  viseltük  a 
kényelmetlenségeket,  a  két  költözést,  mára  már 
gondozottaink is megszokták, hogy a várótermünk egy 
nappali,  a tanácsadó-rendelőnk egy konyha,  s  hogy a 
babakocsi tárolónk egy vadregényes előkert, amelyben 
időnként  térdig  ér  a  gaz…  Kitartottunk,  mert  úgy 
gondoltuk, hogy hamarosan visszaköltözhetünk a szép, 
új Egészségházunkba. Csalódnunk kellett. Velünk senki 
sem  közölte  azt  a  tényt,  amely  már  az  építkezés 
kezdetén nyilvánvaló  volt:  nekünk nem alakítanak ki 
munkahelyet  abban az épületben, amely annak idején 
az  Egészségvédelmi  Szolgálatnak  épült,  s  amelyben 
előbb dolgoztak védőnők,  mint  orvosok.  Nem tudunk 
válaszolni  gondozottainknak,  mikor  költözünk,  és 
legfőképpen hová? Nem kaptunk még választ sem mi, 
sem a szakmai vezetőnk.

Nem szeretnénk hálátlannak tűnni, nem felejtettük el a 
juttatásokat, amelyeket az évek során az Önkormányzat 
a  védőnőknek  nyújtott,  amikor  lehetősége  volt  rá. 
Elnéztük  az  utóbbi  időszak  megvonásait,  mert  a 
közösségi érdek, a gazdasági nehézségek ezt kívánták. 
De nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy egyetlen 
konkrét  választ  sem kapunk  arra  a  kérdésünkre,  hol 
fogunk ezután dolgozni? 

Az  illetékesek  türelemre  intenek,  de  már  fogy  a 
derű…  Nem  túl  vidám  hangulatban  köszöntünk  el 
Püski  Lászlóné  kolléganőnktől,  eggyel  kevesebben 
lettünk. Változások előtt állunk. Valószínűleg lesz majd 
új munkahelyünk valahol, valamikor, talán jobb lesz a 
réginél, talán rosszabb. Addig is a megszokott módon 
végezzük  tovább  a  munkánkat.  De  a  rossz  szájíz 
megmarad.  Mert  ennyi  jár  egy  védőnőnek  ma, 
Semmelweis-napra…

Csorvás Város Védőnői Szolgálata 

Gazdanapi előzetes
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján, és a Csorváson élő emberek visszajelzései szerint, a Gazdanap népszerű  

rendezvény, hiszen az itt élő emberekről, és az itt élő embereknek szól.
Idén,  szeptember  10- 11-én, a Csorvás Megújulásáért Egyesület  kilencedik alkalommal  szervezi  meg ezt  a 

rendezvényt.  A számmisztikában, a kilences különös erővel bír.  Ezért fokozott izgalommal  nézünk elébe. A  
Gazdanap  méretei  és  költségei  rég  meghaladták  egy  civil  egyesület  kereteit.  Eddig  is  szükség  volt  széles  
összefogásra, idén erre még nagyobb szükség lesz, mert mindenhol kevés a pénz. Hiányát pedig, kreativitással,  
munkával,  közadakozással  lehet  pótolni!  Ezért  szeretnénk,  ha  soha  nem látott  összefogással  bizonyítanánk 
magunknak, és a vidékről ide látogatóknak, mire vagyunk képesek. Várunk minden jó ötletet, segítő kezet, tárgyi  
és pénzbeli  segítséget.  A gazdasági  helyzet  miatt,  nem tudunk csak a vállalkozókra támaszkodni.  Ebben az  
évben,  nem  kis  munkát  vállalnak  az  egyesületi  tagok:  személyesen  fogják  kihordani  programfüzetünket  a 
lakossághoz. Kérem Önöket, támogassák lehetőségeik szerint, ezt a rendezvényt. Mutassuk meg mit jelent, az  
összefogás ereje!

Fő koordinátorok, akikhez lehet fordulni, és akiket lehet támogatni:

v Fabisz  Julianna,  Hamar  Csaba  –  népművészek,  mesterségek  bemutatója  v Faragó  István  –  lovas 
programok v Fruzsa Mihályné, Szeles Sándorné – sütemények összegyűjtése, kiosztása v Gergelyné Fülöp 
Ibolya  – felajánlások,  adományok  összegyűjtése  v Győri  Istvánné – régi  falvédő és  kézimunka  kiállítás  
v Kerekes  Józsefné  –  színpadi  műsorok  v Kukla  László,  Hamar  Csaba  –  reklám,  sajtó,  marketing  
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v Pintér Pál – nosztalgia traktorok felvonulása v Popol Klára – fiatalok színpadi vetélkedője
v Szél Csaba – kis állat bemutatók, kiállítások, péntek esti fosztóka v Verebesi László – színpadállítás és 
bontás v Bárány Magdolna – mindezek összefogója és felelőse
 Jelentkezni bármelyik szervezőnél lehet a fent említettek közül, ismeretség, vagy szimpátia alapján.

Utánpótlás szezonzáró buli!
A Csorvás SK Labdarúgó Szakosztálya szezonzáró bulit szervezett első alkalommal az utánpótlás 7-9-11-

14 éves korosztályú csapatainak.

A rendezvényre 2010. június 12-én, a Homokbánya-tónál került sor, melyen az elmúlt bajnoki szezon, 
illetve a csapatok különböző tornákon való szereplésének az értékelésével kezdődött.
Elmondhatjuk, hogy a 2009/2010-es évad sok szép eredményt hozott, sok a tehetséges fiatal labdarúgó,  

akiket egyértelműen a jövő Csorvás SK felnőtt csapatában szeretnénk minél hamarabb viszontlátni.
Az, hogy sikeres szezonon vagyunk túl, oroszlánrészt vállalva és teljes vállszélességgel a csapatok mögött  

a  szülőknek  köszönhetjük,  akik  önzetlen  munkájukkal  segítették  a  csapatokat  mind  az  utaztatásban, 
focitornáink szervezésében és lebonyolításában. Köszönjük!
A folytatásban a gyerekek kedvük szerint pecázhattak, rúghatták a bőrt a strandfoci  pályán, de voltak 

olyanok is akik a tanösvényen sétálgattak, nézelődtek. A horgászokat díjaztuk is, de a nap főműsorszáma 
mégis csak a szülők-gyerekek homokfoci meccse volt. Nagy csatában szoros eredmény született, ami a” 
rutinnak” köszönhetően 15-14-es szülő győzelmet hozott. Az estét követően közös szalonnasütéssel zártuk a  
napot, melyről elmondhatjuk, hogy mindenki jól érezte magát.
Szeretnénk köszönetet mondani Kelemen Mihály Elnök Úrnak, hogy biztosította a helyszínt számunkra! 

Bízunk abban, hogy jövőre megismételjük a bulit! 
Mindenkinek köszönet a sokféle segítségért!

 Araczki Tibor, Zsiga Iván 
 –––––– 

Anyakönyvi hírek

Születések:
Krámli Dániel és Medveczki Orsolya fia - Levente
Varga Attila és Fazekas Mariann leánya - Éda Hanna 
Bánki-Horváth  Kornél  és  Farkas  Bernadett  leánya  - 
Romina

Halálesetek:

Ancsin István (1919);Bagi László (1952); Béres Imre 
(1934); Bogár Ferenc József (1945); Farkas Mihályné 
(Gyaraki  Róza  Ilona  1953);  Gergely  János  Istvánné 
(Szabados Julianna 1922); Hajdu István (1922); Jankai 
Mihály  (1948);  Lázár  Mihály  (1928);  Lukács  Dezső 
(1928);  Oláh András  (1922);  Pacsika Sándor  (1925); 
Pólya Gusztáv István (1941);  Serbán György (1963); 
Seres  András  Márton  (1960);  Szabó  Gyula  (1944); 
Tompa  Sándorné  (Kesjár  Ibolya  Margit  1932);  Vigh 
István (1931)


