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Országgyűlési képviselőválasztás Csorváson
2010.
április
11-én
városunk
minden
választójoggal
rendelkező
lakosa
élhetett
állampolgári jogával, azaz a szavazással
kinyilvánította politikai akaratát arra vonatkozóan,
hogy melyik politikai erő képviselőinek
parlamentbe jutását támogatja.

szavazási részvételi arány tehát 55,27 % - os
volt.

Ez a viszonylag magas részvételi arány jól mutatja
a választópolgárok aktivitását, amit ezúton is
köszönünk a csorvási szavazóknak. 59 olyan
választópolgár is szavazott, aki egészségi állapota
A
6-os
számú
választókerületben
a miatt nem tudta felkeresni a szavazóhelyiséget, de
választópolgárok a következő egyéni jelöltekre fontosnak
érezte,
hogy
a
szavazatával
szavazhattak:
hozzájáruljon a választás érvényességéhez és
eredményességéhez, a következő négy év politikai
•
Dr. Dancsó József (FIDESZ-KDNP)
irányvonalának, és ezáltal az ország jövőjének
•
Fanaczán Istvánné (LMP)
meghatározásához, ezért igényelte a mozgóurnás
•
Gál Ferenc (Munkáspárt)
szavazás lehetőségének biztosítását. Minden
•
Jámbor Nándor (Jobbik)
igénylőt felkerestek a szavazatszámláló bizottság
•
Muszka Kálmánné (MDF)
tagjai, és biztosították számukra a jogszerű
•
Varga Zoltán (MSZP)
szavazás lehetőségét.
Választókerületünkben az alábbi pártok állítottak
Csorváson 15 olyan választópolgár szavazott, aki
listát:
április 11-én Csorváson tartózkodott, de nem itt
• FIDESZ-KDNP
van a lakóhelye. Ők igazolással, a városunkban
• Lehet Más a Politika (LMP)
kijelölt egy szavazókörben, az Arany János utcai
iskola épületében szavazhattak.
• Jobbik
• Magyar Demokrata Fórum (MDF)
Csorváson, más városokkal ellentétben ez nem
• Magyar Szocialista Párt (MSZP)
okozott fennakadást a szavazás menetében. A
• Civil Mozgalom (CM)
településen este 19 óráig minden választópolgár
Városunkban a 4433 szavazásra jogosult személy leadta szavazatát, így nem kellett a szavazás idejét
közül 2450 választópolgár adta le szavazatát, a meghosszabbítani.
A végleges választási eredmények éjfél előtt születtek meg, melyeket a következő táblázat és diagram
szemlélteti:
Egyéni jelöltekre leadott érvényes szavazatok száma:
FIDESZ-KDNP

LMP

Munkáspárt

Jobbik

MDF

MSZP

1180

131

10

584

50

485
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A területi listákra leadott érvényes szavazatok száma:
FIDESZ-KDNP

LMP

Civil Mozgalom

Jobbik

MDF

MSZP

1191

125

45

557

58

458

A 2010. április 11-én tartott országgyűlési
képviselőválasztás
a
6-os
számú
választókerületben mind az egyéni, mind a területi
lista tekintetében érvényes és eredményes volt,
ezért április 25–én Csorváson nem kell második
választási fordulót tartani. A 6-os számú
választókerületben Dr. Dancsó József, a FIDESZKDNP egyéni jelöltje szerzett országgyűlési
képviselői mandátumot.
Az országgyűlési képviselők 2010. évi általános
választásán, a választás jogszerű lebonyolításában
sokan dolgoztak Csorváson azért, hogy a
választópolgárok törvényesen élhessenek a
szavazati jogukkal.
A szavazatszámláló bizottságok felkészült tagjai a
szavazókörökben dolgoztak, a Helyi Választási
Iroda
köztisztviselői
pedig
részben
a
szavazókörökben, mint jegyzőkönyvvezetők,

részben a Polgármesteri Hivatalban, mint a
település valamennyi szavazóhelyiségében folyó
munka segítői „tartották a frontot” a szavazás
kezdetétől a települési választási eredmény
megállapításáig.
A választás napján a csorvási rendőrök és a
polgárőrség tagjai is kiemelt figyelmet fordítottak
a város nyugalmának, rendjének biztosítására.
Szerencsére a választással összefüggésben nem
történt olyan esemény, ami a közreműködésüket
igényelte volna. Rendkívüli esemény nem volt a
szavazóhelyiségekben
sem.
A
szavazás
törvényesen és gördülékenyen zajlott le
Köszönet illet mindenkit, aki résztvevőként,
közreműködőként, vagy mint a választás technikai
feltételeinek biztosítója hozzájárult a választás
érvényességéhez és eredményességéhez.
Helyi Választási Iroda Vezetője
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Rádióamatőrök találkozója

Bizonyára többeknek feltűnt, hogy március 28-án
milyen élénk forgalom volt a Művelődési Ház
környékén. Immár 16. alkalommal tartottuk meg
ugyanis az amatőr rádiósok találkozóját
városunkban, melyen kb. 150 fő vett részt,
nemcsak a környékről, de még Romániából is.
Minden év tavaszán a csorvási találkozó az első,
amit nagy érdeklődéssel várnak e sport
szerelmesei, sőt egyre több olyan személy is, akit
a technika érdekességei, a különböző „mütyürök”
érdekelnek. Ezt a rendezvényt követi a
hódmezővásárhelyi, békéscsabai, makói, szarvasi,
sőt határon túli (Arad, Pécska) stb. találkozó.
Kitűnő lehetőség egy-egy ilyen alkalom a baráti
beszélgetésekre, személyes találkozásra olyanok
részéről, akik többnyire rádión keresztül
ismerkednek meg és alakítanak ki sporttársi

kapcsolatot. Ilyenkor mindenkinek lehetősége
nyílik a saját technikájának bemutatására, saját
kezűleg
készített
különböző
szerkezeteik
közkinccsé tételére, esetleg csereberére. Ezenkívül
több alkalommal – mint most is – régi műsorvevő
rádiókból álló gyűjtemény bemutatására is sor
került.
A jó hangulatú, kedélyes beszélgetések közepette
ezen az összejövetelen is néma főhajtással
emlékeztünk meg azokról a társainkról, akik az
előző találkozó óta távoztak az élők sorából.
A találkozó szervezését, a szerény vendéglátást a
helyi rádióamatőrök lelkes csapata vállalja és
biztosítja. Köszönet illeti az ÁMK vezetését,
amiért a művelődési ház nagytermét minden évben
térítésmentesen rendelkezésünkre bocsátja.

Szente Károly
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IN MEMORIAM
Ismét egy eltávozott pedagógusról emlékezünk.
NÁFRÁDI SÁNDORNÉ életének78. évében
hunyt el, búcsúztatása Csorváson 2010. április 2-án
történt a köztemetőben.

Hódmezővásárhelyen született 1932. június 24-én.
Ebben a városban végezte el alapfokú tanulmányait, majd a Szegedi Pedagógiai Főiskola
matematika-kémia szakán 1953-ban szerzett tanári
diplomát.
A gyakorló tanévet Okányban teljesítette, ahol
még 2 évig tanított. Férjével 1955. aug. 1-től
dolgoztak a csorvási általános iskolában. Az 1987ben történt nyugdíjazását követően még 1 évig dolgozott az iskolavezetés felkérésének eleget téve.
Elődeim az alábbiak szerint minősítették
pedagógiai tevékenységét:
Gulyás Mihály 1958. június 28.
„Az órákra rendszeresen, gondosan előkészül.
Óraszervezését lelkiismeretesen végzi, a szükséges
eszközök minden óráján kéznél vannak. A
szemléltetést saját készítésű ábrákkal is segíti.
Szerény, szorgalmas, a nevelési kérdések iránt
állandóan érdeklődő, önmagát képző pedagógus.
Kartársias viszonyt tart fent a tantestület minden
tagjával.”

Szécsényi László 1967. május 19.
„Szakfelügyelői vélemény alapján a kémiát úgy az
általánosban, mint a gimnáziumban igyekezettel,
megfelelő eredményességgel tanította. Sokat
szemléltetett, kísérletezett. Jó közösségi ember, a
nevelőkkel jó munkatársi kapcsolatot tart.”
Miklya Sándor 1979. augusztus 16.
„Éves munkáját pontosan tervezte meg, tanítási
óráira elmélyülten készült fel. A kísérleti
matematikát három éve tanítja eredményesen a
tagozatos osztályban. Első rendűnek tarja a tanulók
önálló munkáját, s annak eredményeit rendszeresen ellenőrzi, értékeli.”
A másfél évtizedes közvetlen munkakapcsolatunk
alapján elmondhatom, hogy Náfrádi Sándorné
példaértékűen teljesítette pedagógusi hivatását. A
matematika olykor elvont összefüggései mellett a
kémia rejtelmeibe; a molekulák kapcsolódásaiba
igyekezett tanítványait felfedezőként bevonni. A
tanulmányi versenyekre mindig szorgalmasan
felkészítette a tanulókat, közülük Molnár Szabolcs
matematikából megyei első helyezést ért el. A közösségi nevelés elkötelezettje volt, osztály-főnökként, rajvezetőként kiemelkedő munkát végzett. A
társadalmi munkából jelentős részt vállalt; a Május
1. mozi vezetője, az ifjú vöröskeresztes mozgalom
tanárelnöke, alapító tagja a felső tagozatos „Váci
Mihály” munkakollektívának, segítője a művelődési és ifjúsági ház, az úttörőcsapat, a pedagógus
szak-szervezet tevékenységének.
Munkájának elismeréseként az alábbi
kitüntetésekben részesült.
Kiváló egészségügyi nevelő munkáért 1972
Kiváló úttörőmunkáért
1980
Kiváló munkáért
1984
Szolgálati emlékérem
1987
Kosztolányi Dezső szavaival tisztelettel búcsúznak
a tanítványok, munkatársak és a támogatók.
„Az élet egyszer csak őrája gondolt,
mi meg mesélni kezdtünk róla:”Hol volt…”
majd rázuhant a mázsás, szörnyű mennybolt,
s mi ezt meséljük róla sírva: „Nem volt…”
Úgy fekszik ő, ki küzdve tört a jobbra,
mint önmagának dermedt-néma szobra.
Nem kelti föl se könny, se szó, se vegyszer.
Hol volt, hol nem volt a világon egyszer.”
Nyugodjon békében!
Bencsik János intézmény vezető
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EMLÉKTÁBLA
a római katolikus templom falán
2010. április 4-én, húsvét vasárnapján
került felavatásra az az emléktábla, amely annak
emlékét őrzi, hogy a világhírű zeneszerző
– BARTÓK BÉLA – szülei: BARTÓK BÉLA és
VOIT PAULINA 130 esztendővel ezelőtt,
1880. április 5-én a csorvási római katolikus
templomban kötöttek házasságot.

A házasságot a hívek előtt kihirdették 1880.
március 21-én és 29-én, valamint április 4-én.

2009 decemberében rendezett CIVIL
FÓRUMON fogalmazódott meg az az elképzelés,
hogy a BARTÓK szülők házasságkötésének
130. évfordulóját emléktáblával örökítsük meg. Az
ötletet önkormányzatunk felkarolta, a római
Ezt a tényt az egyházközség anyakönyvében a katolikus egyházközség képviselő-testülete is
következő bejegyzés dokumentálja:
támogatta. A tábla elkészítéséhez több civil
BARTÓK BÉLA, aki Újváron született, szervezet anyagilag is hozzájárult.
Tokontál vármegyében 1855. november 19-én,
A templomhoz illő táblát BATKI OTTÓ
római katolikus vallású, nagyszentmiklósi csanádapácai mester készítette.
földmíves oskolai igazgató és VOIT PAULINA,
KAMERRER TIBOR plébániai kormányzó úr
aki Túróczszentmártonban 1857. január 22-én áldásával az emléktábla elfoglalta helyét azok
született, római katolikus vallású hajadon, Csorvás között a dokumentumok között, melyek a település
majori lakos, GRÓCZ BÉLA lelkész előtt múltjára emlékeztetnek minket.
házasságot kötött.
Házassági tanúk:
BARTÓK KÁLMÁN tiszttartó
KÓS ADOLF tiszttartó.

Szilágyi Menyhért
polgármester

Csorvás Megújulásáért Egyesület hírei:
Köszönjük a 2009-ben, nekünk felajánlott SZJA 1%-okat. Az 129 011 Ft-ot adminisztrációs hiba
miatt, év végén, nem kaptuk meg. Méltányossági kérelmet nyújtottunk be, amit elfogadott az APEH,
így 2010. március 29-én át lett utalva számlánkra. Ezt az összeget a legnagyobb, és legköltségesebb
rendezvényünkre fordítjuk, a Gazdanapra.
Várjuk idén is felajánlásaikat, hiszen tevékenységünk közhasznú, követni tudják adományuk
felhasználását, és egyben támogatják a Gazdanapot is!
Adószámunk: 18386482-1-04
Soron következő programjaink: a tagságnak” Retró majális” a Gervik Tanyán, május elsején,
mindenkinek nyitott a horgászverseny és családi kirándulás Mezőhegyesre, május 22-én, valamint a
nyári kirándulás a Mátrába és a Cserhátra, július 16,17,18.
Mindenkit szeretettel várunk!
Érdeklődjön programjainkról bővebben honlapunkon: www.ujcsorvas.hu

Pünkösdi koncert
a Csorvási Római Katolikus Templomban
2010.május 24-én 17.00 órától.
Fellépő művészek:
Varga Zsolt Gitárművész,
és Lévai Enikő énekművész.
Minden érdeklődőt szeretettel várnak a Művelődési ház dolgozói
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (lapzártánk után)
2010. április 23-án 14 órától felfüggesztette a háztartási gépcsere
pályázati felhívást! A Minisztérium következő döntéséig a pályázati
felhívásban megjelölt célok nem pályázhatóak. Az eddig érdeklődőket az
egyesületek nyilvántartásba vették a támogatás újbóli megnyitásának
reményében.
A Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium pályázatot hirdet
annak elősegítésére, hogy a
nagycsaládosok,
időskorúak,
fogyatékossággal élők
energiafaló régi háztartási gépeik
(mosógép,
hűtőgép)
lecserélésével
hozzájáruljanak az ország klímavédelmi
céljaihoz,
és
ezzel
párhuzamosan
csökkentsék energiafogyasztásukat és
az ebből eredő kiadásaikat.
A háztartási gépek cseréjét azon civil
szervezetek közreműködésével lehet
igényelni, akik 2008. január 1. napja
előtt
bejegyzésre
kerültek,
és
alapszabályukban, alapító okiratukban
nevesítetten szerepel
a
nagycsaládosok
segítése, támogatása,

érdekvédelme,

szervezésében.
Erre való hivatkozással kérjük az
érdeklődőket, hogy információért az
alábbi kapcsolattartókat keressék:
MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK
CSORVÁSI EGYESÜLETE
Huszár Györgyné 06-20/299-9437
Minden hétfőn 10-12 között
személyesen az irodában.
Oláh Andrásné kedden és szombaton a
piac területén is megtalálható.
CSORVÁSI NAGYCSALÁDOSOK
EGYESÜLETE
Krenyán Imre,
Neller Tiborné 06-20/559-8344
CSORVÁSI IDŐSEKÉRT
ALAPÍTVÁNY

az időskorúak gondozása, segítése, Családsegítő Központ: Kiss Árpádné 06érdekvédelme,
66/258-022
a fogyatékossággal élő személyek
Dr. Hajdu Ilona fogászati rendelő
érdekvédelme, segítése, támogatása.
A Csorváson dolgozó alapítványok,
egyesületek közül ennek a feltételnek
az alábbiak felelnek meg:
• Mozgáskorlátozottak Csorvási
Egyesülete,
• Csorvási Nagycsaládosok Egyesülete,

CSORVÁSI NYUGDÍJASOK
ÉRDEKVÉDELMI EGYESÜLETE
Kiss István 06-66/258-083
Nyugdíjas Klub: hétfőn, kedden 9
órától

Háztartásonként 1 darab régi mosógép,
A energia-hatékonysági osztályú új
• Csorvási Idősekért Alapítvány,
mosógépre és/vagy 1 darab régi
• Csorvási Nyugdíjasok Érdekvédelmi
hűtőgép
A,
A+,
A++
energiaEgyesülete
hatékonysági osztályú új hűtőgépre
Az
akció
hatékony
lebonyolítása történő lecserélését támogatja. (Régi
érdekében 2010. április 19-én ezekkel a háztartási gép: 8 évnél idősebb gép)
szervezetekkel egyeztető megbeszélést A program teljes ideje alatt egy
tartottunk, ahol vállalták, hogy szívesen háztartás
csak
egy
támogatásra
közreműködnek
a
gépcsere
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jogosult
szervezet
listájában
Energiahatékonysági osztály:
szerepelhet és részesülhet háztartási (Régi háztartási gép, Új háztartási gép)
gépcserében.
Éves energia fogyasztás: (Régi
A támogatás mértéke, A energia- háztartási gép, Új háztartási gép)
hatékonysági
osztályú
új
hűtőgé- Jelentkezési határidő: 2010. április 30.
penként, új mosógépenként maximum
bruttó 60 000 Ft, azaz bruttó Az akcióban résztvevő háztartásoknak
hatvanezer forint, A+ és A++ energia- vállalni kell, hogy az új háztartási gépet
hatékonysági
osztályú
új
hűtőgé- 3 évig rendeltetésszerűen használják.
penként maximum bruttó 70 000 Ft, A civil szervezetek gyűjtik /szervezik/ a
azaz bruttó hetvenezer forint. A résztvevőket, a Polgármesteri Hivatal
támogatási összeg nem haladhatja meg elkészíti a pályázatot, a feladatra
a beszerzésre kerülő új háztartási gép vállalkozó kereskedő házhoz szállítja az
vételárát.
új energiatakarékos háztartási gépet és
Mindenképpen
működőképes
régi elszállítja a régit.
háztartási gépet cseréljenek le!
Reméljük, hogy ez az együttműködés
nyújt
a
háztartások
Szükséges
adatok
a
pályázó segítséget
megújulásához.
háztartásoktól:
Szilágyi Menyhért
Márkanév típusmegjelöléssel együtt:
(Régi háztartási gép, Új háztartási gép)
Polgármester
Gyártási év: (Régi háztartási gép, Új
háztartási gép)

Az el nem küldött levél
Szeretve tisztelt Osztályfőnökünk!
Kedves Marika Néni!
1949. június 12-én Csorváson íródott az az
„Emlék-lap”, amely a csorvási II. számú
állami
általános
iskola
végzett
növendékeinek kézjegyét őrzi időtlen
időkig. „Szeretettel gondolunk második
otthonunkra, ahol nyolc vidám esztendőt
töltöttünk együtt, s ígértük öt év múlva
ismét találkozunk, kedves nevelőinkkel...
Isten velünk! Segítsen bennünket új
utunkon.” És teltek múltak az évek,
évtizedek, elrobogott a megállíthatatlan
idő, s ki-ki könnyebben, nehezebben, de
megérkezett a 60. évfordulónk alkalmából
rendezett találkozónkra. Emlékünnep volt
ez a javából, örülhettünk egymásnak.
Bűvös szép őszi égen ragyogott a nap
tányérjának
aranytava,
amikor
a
művelődési
központ
előtti
tündöklő
virágágyások által körülölelt téren egyre
többször ismétlődött a „te, ki is vagy?
Várjunk csak, mindjárt eszembe jutsz!”
bizonytalanságra utaló, a múlt emlékeibe

mélyedő, tűnődő gondolatok sora. 2009.
szeptember 26-án történt mindez, melyről
szerettem volna beszámolni kedves Marika
Néni. De ezt a levelet már nem
postázhattam. Ez az el nem küldött levél
nem juthatott el a címzetthez, mert a
megdöbbentő
értesítés,
hogy
osztályfőnökünk 2010. március idusán
csendesen örökre megpihent. A tavaszelő
hónapjában, amikor a kacér kikelet még
hűtlen és hideg, akkor repítette a halálos
hírt a távirat; akkor, amikor már virágosan
zsendülő élet bontogatja szirmait, illatosan
gyenge szellő cirógatja az arcokat, akkor
kellett szembesülnünk a szomorú ténnyel.
A múlt és a jelen együtt van ebben a
pillanatban. Tisztelettel gondolunk kedves,
szeretetre méltó modorára: bámulatos
tapintattal tudott hozzásimulni tanítványai
értelmi tehetségéhez. Mindig mosolygó
vidámság,
bántó indulatoktól mentes
légkör vette körül, ha belépett az
osztályterembe. Mint egy messze távoli
felleg, úgy lepi el szívünket a sötét
szomorúság, hogy nincs nekünk többé.
Egy hajdan volt diák, LBL

Csorvási Híradó

8. oldal

2010. március-április

Csorvási Majális
Április 30. Péntek
- 20.00 : Fáklyás felvonulás a Postától
- 20.30 : Csorvási Fúvószenekar és Mazsorett csoport
bemutatója
- 22.00 : Disco a Piactéren

Május 1. Szombat
8.00: Majális a piactéren
9.00: Lengőteke és célba lövés
10.00: Aszfaltrajzverseny, KRESZ és ügyességi verseny
11.00: Csorvási Fúvószenekar és mazsorett csoport
12.00: Ebéd
13.00: Kick-box bemutató
14.00: Rendőrkutya bemutató
14.30: Toldi Miklós erős ember verseny
– nevezni a helyszínen lehet –
- 15.00: Vadászsólyom bemutató
- 16.00: Divatbemutató – Hudák szövőműhely
- 17.00: D-Stúdió együttes házibulikoncertje
-

 –––––– 
Halálesetek:
Bottó Mihályné (Szabados Mária 1929); Bús András
(1919);
Dr. Rozsnyai János Mihályné (Blaskó Edit Eszter
Születések:
1928); Fábián Jánosné (Német Irén 1919); Fülöp Gyuláné
(Héricz Mária 1924); Hudák Mártonné (Kepka Mária
Faragó Zoltán és Bakos Erzsébet fia – Ádám
1920); Incze Béla (1947); Kerekes Józsefné (Aklan Lenke
Lovas József és Kerekes Szilvia fia - Olivér
Jusztina 1938); Lukács Kálmán (1950); Mangru Sándorné
(Horváth Julianna 1934); Náfrádi Sándorné (Bán Katalin
Gulácsi László és Gubény Julianna leánya - Dorina 1932); Oskó Györgyné (Horváth Ilona 1939); Popol Pál
Lajos (1940); Répás István (1956); Szabó István Tamás
Deák Attila és Maczkó Katalin leánya - Emese
(1940); Szabó Lászlóné (Lengyel Ilona 1955); Szilasi
István (1929); Sztovcsok István (1975); Várady Béláné
(Haraszt Erzsébet 1935); Vitális József Lajos (1952)

Anyakönyvi hírek

