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Csorvási Híradó

Folytatás a 2. oldalon

A COVID betegek ellátásá-
ban részt vevő egészségügyi 
dolgozók rendkívül leterhel-
tek, így a betegek állapota fe-
lőli érdeklődés is nehezebb a 
megszokottnál. A Dr. László 
Elek Kórház és Rendelőinté-
zet kidolgozott egy tájékozta-
tási rendet.

A szabályok szerint betegről 
felvilágosítást a legközelebbi 
hozzátartozó (házastárs, élet-
társ, felnőtt korú gyermek) illet-
ve a beteg által írásban megjelölt 
személy kaphat. A beteg egész-
ségi állapotáról, a kezelésekről, 
az alkalmazott terápiákról és a 
gyógyulás várható folyamatáról 
kizárólag a kezelőorvos adhat 
felvilágosítást, az ápolók csak ál-
talános tájékoztatással élhetnek 
– közölte a kórház. Az intézmény 
kéri, hogy a betegek állapota fe-
lől munkanapokon csak a megje-
lölt idősávokban érdeklődjenek 
a hozzátartozók, számolva azzal, 
hogy a vonal akár hosszú ideig is 
foglalt lehet. Ha az orvos a meg-
adott időpontban a betegek ellá-
tása miatt akadályoztatva van, a 
telefonáló elérhetőségét rögzítik 
és visszahívják.

E-mailben a rendelo@ohk.hu 
címen lehet érdeklődni, megad-
va a beteg nevét, melyik COVID 
osztályon fekszik, az érdeklő-
dő nevét, telefonszámát, amint 
lehetséges, az orvos telefonon 
keresi. Az e-maileket kizárólag 
munkanapokon, 8-16 óra között 
nézik, ünnepnapokon és hétvé-
gén nem továbbítják a leveleket 
az adott orvosnak. Telefonon 
érdeklődni a 06 68 411-166-os 
központi számon lehet, a lejjebb 
megadott mellékeken. Hétvégén 
és ünnepnapokon a központi 
számon érdeklődhet az ügyele-
tes orvos elérhetőségéről.

Dr. Sahin-Tóth Gábor - 13:00-
15:00 óra között, Légúti Beteg-
ellátó Tömb (Krónikus Osztály 
épülete), 188-as mellék
Dr. Dani Győző - 13:30-14:30 
óra között, COVID 1. emelet, 
keleti szárny 175-ös mellék;    
COVID 1. emelet, nyugati szárny 
157-es mellék; COVID 4. emelet 
déli szárny, 249-es mellék
Dr. Köpe Andrea - 14:00-16:00 
óra között; COVID 6. emelet ke-
leti szárny, 443-as mellék
Dr. Fodor István - 13:00-15:00 
óra között; COVID 6. emelet, 
nyugati szárny, 223-as mellék
COVID Intenzív osztály - az 
ügyeletes orvos a 340-es mellé-
ken  kérhető.

Tájékoztatási rend

A mélyszántás is befejező-
dött, ezzel végzett a növényter-
mesztési munkákkal a Csorvá-
si Gazdák Zrt. a földeken. Az 
állattenyésztésben természe-
tesen nincs pihenő, és ebben 
az ágazatban több fejlesztés 
is zajlik. Kelemen Mihállyal, a 
társaság igazgatóságának el-
nökével beszélgettünk.

A mélyszántás befejezésével 
végzett a növénytermesztési 
munkákkal a Csorvási Gazdák 
Zrt. a földeken. – Volt egy száraz 
tavaszunk, és akkor elbizonyta-
lanodtunk, hogy vajon milyen év 
következik – kezdte gyorsérté-
kelését az esztendőről Kelemen 
Mihály, a társaság igazgatósá-
gának elnöke. – A kora tavaszi 
növényeken látható jelei mutat-
koztak a csapadékhiánynak, ami 
a kalászosok közül elsősorban 
a búzánál mutatkozott meg. Mi-
nőségben, a malmi kategóriában 
nem ütötte megy a prémiumot, 
de sikerült értékesíteni. Mennyi-
ségben a hektáronkénti öt tonna 
körüli termés nem nevezhető jó-
nak. A repce is elmaradt a koráb-
bi évek eredményétől, de a piaci 

pozíció helyretette a jövedelem-
termelő képességet.

 Az őszi betakarítású kultúrák 
már egész szépen teljesítettek, 
köszönhetően a június környé-
kén megérkező csapadéknak.

Kelemen Mihály a kukoricát 
emelte ki, a hektáronként tízton-
nás hozam az utóbbi évek csúcs-
eredményének számít. Ehhez iga-
zodott a popcorn is, a 42 mázsás 
terméssel a jók közé számított. 
Kedvezően alakult a kukorica ára 
is a felvásárlás során, mint ahogy 
egyébként a búzáé is. Ugyanak-
kor a napraforgónál nem jegyez-
hettek fel extrahozamot, mivel az 
három tonnánál megállt.

– Az őszi vetések és a talaj-
munkák a későbbi érés, illetve 
a csapadék miatt kitolódtak. A 
repcét jó körülmények között 
vethettük el mintegy 350 hektá-
ron, jó állapotban is van, az árpá-
nak viszont gyengébb a kelése, a 
búzák pedig már szinte csak a 
Mezopotámiaiaknál alkalmazott 
módon tudtuk elvetni – részle-
tezte az elnök.

– A kereskedelem oldalán idén 
a megszokottnál is több megle-
petés ért bennünket. A napra-

forgó ára a tavaszi kötésekhez 
képest már a szezonban jelen-
tősen megemelkedett, így az in-
tegráltakkal szemben kialakult 
egy feszültség. Voltak lekötött 
termékek alacsonyabb áron, mi-
közben a termelő hallotta a piaci 
árakat, amit, persze, szeretne 
elérni. 

Nálunk is előfordultak fáziské-
sések a kötésekben. Jó árat sze-
retnénk adni a termelőnek, és 
ha mondjuk, azt hisszük május-
ban, hogy egy 108 ezer forintos 
napraforgókötés kedvező lesz – 
mert az sugallják, hogy csökken 
az olajár a szezonban –, és köz-
ben ez megemelkedik, akkor az 
feszültséget jelent – mondta az 
elnök. – Sok helyen a kukoricával 
is így jártak. A tejnél volt egy sta-
bil, 105 forint körüli, kilónkénti 
ár. (Ezt kilóban és nem literben 
számolja a szakma.) A sertésnél 
az év eleji, 450 forintos kilón-
kénti átvételi ár lecsökkent 370-
re, és még mindig van vissza-
esés. Ezeket nehéz kiszámítani. 
Nem egy nagy tételű, egyszeri 
vételt nyújtunk a terményeknél 
a termelőknek, hanem folyama-
tos árkövetésünk van, oda-visz-

Évet értékelt a Csorvási Gazdák ZrtÉvet értékelt a Csorvási Gazdák Zrt
Kelemen Mihály: izgalmas évet zártunk és nincs pihenőKelemen Mihály: izgalmas évet zártunk és nincs pihenő

sza – sorolta az elnök. Az állatte-
nyésztési tevékenység kapcsán 
fontos hír, hogy a sertéstelepen 
jelentős fejlesztést hajtottak 
végre az elmúlt években.

– A megszületett malacok szá-
mánál az év végéig várhatóan 
elérjük a tizenhétezres számot, 
és mintegy tizenháromezret 
értékesítünk. Igyekszünk alkal-
mazkodni az állategészségügyi 
előírásokhoz, a PRRS (reproduk-
ciós zavarokkal és légzőszer-
vi tünetekkel járó szindróma) 
mentesítési program végrehaj-
tásán dolgozunk, állománycse-
re előtt állunk. A szarvasmar-
hatelepen pályázati forráshoz 
szeretnénk hozzájutni, hogy 
istállóbővítéssel javítsunk az ál-
lománylétszámon – ismertette 
Kelemen Mihály, kitérve arra is, 
hogy a tejtermelésben kedvező-
ek a mutatók, hosszú évek vívó-
dása után eldőlt, van értelme a 
fejlesztéseknek.

 Ha maradnak a tejárak, akkor 
eredményesen tudnak tejet elő-
állítani. Javult a termelés meny-
nyisége, korábban 2,5 millió kiló 
tejet értékesítettek évente, idén 
elérik a 3,5 milliót. A kérdés az, 
hogy mikor tudják megépíte-
ni az új, 100 férőhelyes istállót, 
melyhez a tej hűtőkapacitását is 
növelniük kell.

Új feladatok, új kihívások elé 
állította Csorvást a koronaví-
rus és a pandémia 2020-ban. 
A városi rendezvények elma-
radtak, az oktatás és nevelés a 
korábbi rendtől eltérő módon 
zajlott, az idősek otthona be-
zárta kapuit, hogy lakóit védje. 
Az önkormányzat pedig azzal 
találta szemben magát, hogy 
az egyik legfőbb feladata lett a 
védekezés, valamint a lakosság 
segítésének megszervezése, 
illetve finanszírozása. Baráth 
Lajos, Csorvás polgármestere 
értékelte a tavalyi évet, és az 
idei esztendő nem zökkenő-
mentes indulására is kitért.

– Ha azt mondom, nem volt 
könnyű év 2020, akkor óvatosan 
fogalmazok – kezdte a városve-
zető. – Egy település vezetése 
során az első és legfontosabb cél 
a város stabil működésének biz-
tosítása, illetve a város fejlesz-
tése. Úgy gondolom, mindkettőt 
megvalósítottuk 2020-ban, még 
ha nehezített pályán is és nem 
100%-ig a tervek szerint. A ne-
hezített pályát a koronavírusnak 
köszönhetjük.

A vírus okozta járványhelyzet határozta meg 2020-at
Baráth Lajos: nehezített pályán, de helyt álltunk

 Nem szerettük volna a legin-
kább veszélyeztetett idős kor-
osztályt magára hagyni, ezért 
megszerveztük számukra a be-
vásárlást a tavaszi karantén ide-
je alatt, majd ősszel a második 
hullámban ismét, karácsonykor 
pedig egy kis élelmiszereket 

tartalmazó csomaggal kedves-
kedhettünk. Jelentős, mintegy 7 
millió forint többletkiadásunk 
lett abból, hogy a védekezést 
segítendő fertőtlenítő szereket, 
maszkokat stb. biztosítottunk 
az önkormányzati intézmények 
számára.

A rendezvények sajnos elma-
radtak, mindössze egy csendes 
augusztus 20-ai ünnepséget 
tartottunk és október 23-áról 
emlékeztünk meg, az előírások 
betartásával. 

Fotó: Drón StúdióFotó: Drón Stúdió
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Folytatás az első oldalról

Hulladékgazdálkodási NoNprofit zrt.

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSHULLADÉKSZÁLLÍTÁS
A kommuniális hulladékot 

továbbra is péntekenként viszi el 
a DAREH, így 22-én és 29-én.

A zöld kukában gyűjtött zöld-
hulladékot majd csak március-
ban viszik el: március 23-án, ked-
den. Január 27-én a fenyőfákat 
szállítja el a szolgáltató.

A sárga kukákban gyűjtött 
szelektív hulladékot minden 
hónap negyedik csütörtökjén 
szállítják el, azaz január 28-án, 
február 25-én, március 25-én. 

Házhoz menő lomtalanítás 
továbbra is igényelhető április, 
május, szeptember és október 
hónapokban. Az igényt írásban 
az ugyfelszolgalat@grnkft.hu 
e-mail címen kell benyújtani.

Az orosházi hulladékgyűjtő ud-
varba beszállítható hulladékok: 
sütőolaj, zsír és azok flakonja, 
gumiabroncs (személygépkocsi), 
veszélyes hulladék, elektronikai 
hulladék, építési bontási hulladék 
(meghatározott mennyiségben).

Ügyfélfogadás:
Telefon: 66/447-150

E-mail: ugyfelszolgalat@grnkft.hu

Ügyfélkapcsolati pont helyszíne 
Csorváson a polgármesteri hivatal 
(Rákóczi utca 17.), ügyfélfogadási 
idő: február 3-a és 17-e (szerdai 
napok), 9:30-tól 11:45-ig. Máricus 
3-a, 17-e (szerdai napok), 9:30-tól 
11:45-ig. További információk a 
www.dareh.hu oldalon.

Karácsony előtt megrázta 
a település lakóit a hír, mely 
szerint tűz ütött ki a Hajni vi-
rágüzlet tároló helyiségében, 
ennek következtében jelentős 
károk keletkeztek az épület 
felső részében is, a virágbol-
tos lakásában. 

A csorvásiak megszokták, 
hogy harminchét éve Kissné Saj-
ti Hajnalka virágboltja a Rákóczi 
utcában áll és várja a vevőket. 
A vállalkozó reményei szerint 
tavasszal ismét visszaáll a régi 
rend, amit a december 20-án 
hajnalban keletkező tűz elsö-
pört. Addig a Kossuth utca 10 
szám alatti, ideiglenes helyen 
találjuk az üzletet, a helyiséget 
felajánlásba kapta, mint annyi 
más segítséget is. A történtek azt 
mutatják, Csorvás jól vizsgázott 
emberségből.

– Hajnali 4-kor hallottam a 
furcsa zajokat, hamar láttam 
a lángokat is – meséli Kissné 
Sajti Hajnalka. – Mire lejöttem 
az udvarra, már segítség volt 
a ház előtt: az ügyeletes rend-
őr másodmagával értesítette 

a tűzoltókat, elkezdték a men-
tést. Olyan gyorsan történtek az 
események, nem is tudom pon-
tosan felidézni. Ahogy megvir-
radt és a tüzet eloltották, egyre 
csak jöttek az emberek segíteni, 
menteni, amit lehet. Úgy zajlott 
minden, mintha megszervezte 
volna valaki, nagyon gyorsan, 
hatékonyan. A következő napok-
ban is nagyon sokan hívtak, ke-
restek, hogy segítsenek. Tényleg 
nem gondoltam, hogy ilyen van. 

„Nem gondoltam, hogy ilyen van”

ÖSSZEFOGTAK A TŰZESET UTÁN A CSORVÁSIAK
A gépjárműadóval kapcso-

latos adóztatási feladatokat 
jövőre az önkormányzati adó-
hatóságoktól a Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal (NAV) veszi át. 
A változás a gépjármű-üzem-
bentartókat, a tulajdonosokat 
nem érinti, plusz teendőjük 
nem lesz.

Év elején a NAV minden érin-
tettnek határozatot küld a fize-
tendő adóról. A gépjárműadó 
első részletét 2021. április 15-
éig, a második részletet 2021. 
szeptember 15-éig kell befizetni 
a 10032000-01079160 számú 
NAV Belföldi gépjárműadó bevé-
teli számlára. 

Azok az adózók, akiknek cso-
portos beszedési megbízásuk 
van, keressék fel a pénzintéze-
tüket a számlaszám változása 
miatt.

A változások nem befolyásol-
ják a gépjárműadó alóli men-
tességeket. A 2020. december 
31-én fennálló adómentességet 
és szüneteltetést az önkormány-
zatok adatszolgáltatása alapján 
a NAV hivatalból, automatiku-
san veszi figyelembe az adó 
kivetésénél. A 2021 előtti idő-
szakra vonatkozóan megállapí-
tott gépjárműadó kötelezettség 
esetében továbbra is az önkor-
mányzati adóhatóság jár el, füg-
getlenül attól, ha az adókötele-
zettséggel kapcsolatos fizetési 
határidő 2021-re csúszik.

Gépjárműadó:
mi változik jövőre?

Fotó: Gombkötő RékaFotó: Gombkötő Réka

Manapság azt hallani, hogy az 
emberek közömbösek. Én nem 
ezt tapasztaltam. Fóliát kaptam 
a tetőre, traktort pótkocsival, 
tehergépjárművet a romok elta-
karításához, voltak, akik a kará-
csonyi menüjüket osztották meg 
velem, más mosta a  füstös ru-
háimat, és sorolhatnám. Köszö-
nöm mindenkinek a támogatást, 
segítséget, nagyon hálás vagyok 
érte – teszi hozzá.

A tűzesethez a csorvási ön-

kéntes tűzoltók mellett oros-
házi és békéscsabai egységek is 
kivonultak. A Békéscsabai Ka-
tasztrófavédelmi Kirendeltség 
tűzeseti hatósági bizonyítvá-
nyában leírtak alapján tűzoltói 
beavatkozás történt, tűzvizsgá-
lati eljárás nem indult. Az anya-
gi kár jelentős, a melléképület 
teljesen megsemmisült, a lakó-
ház tetőszerkezetét is újjá kell 
építeni. Mind a lakáson, mind 
az üzleten volt biztosítás, így az 
újjáépítéshez számíthat a tulaj-
donos erre a forrásra.

– Szárnyra kaptak találgatások 
arról, hogy mi okozta a tüzet,  de 
erről hivatalos állásfoglalás nem 
született és ez egyébként sem 
változtatna a végeredményen – 
szögezi le Kissné Sajti Hajnalka, 
aki az első sokkon túljutva a jö-
vőre koncentrál. – Igen, sürget 
az idő, nekem már nincsenek 
évtizedeim az újrakezdéshez. 
Nem tudom miért kaptam ezt a 
próbatételt az élettől... de  igyek-
szem minél előbb és minél job-
ban kijönni belőle.

B. Imre J.

NEM ÁRT AZNEM ÁRT AZ
ÓVATOSSÁGÓVATOSSÁG
Szén-monoxid mérgezés 

gyanúja merült fel a tavalyi 
év utolsó napján egy Hunya-
di utcai házban. A lakásban 
hárman rosszul lettek, a hely-
színre a csorvási önkéntes és 
az orosházi hivatásos tűzoltók 
mellett a mentők és a gázszol-
gáltató szakemberei is kivo-
nultak. A mérések igazolták 
a magas gázkoncentrációt, a 
lakókat kivizsgálásra az oros-
házi kórházba szállították. 

A szén-monoxid színtelen és 
szagtalan gáz, ami az égés mel-
léktermékeként jelentkezhet 
bármely háztartásban, és mivel 
rendkívül nehéz időben érzé-
kelni, szinte észrevétlenül képes 
halálos mérgezést okozni. Az 
első tünetek, ami alapján gya-
nakodni kell a szén-monoxidra 
és azonnal szellőztetni: fejfájás, 
hányinger, rosszullét, szédülés 
vagy tudatzavar.

Később jelentkezhet az esz-
méletvesztés, a súlyos agykáro-
sodás, a kóma vagy legrosszabb 
esetben a halál.

Biztonságot csak a megfelelő 
szén-monoxid-érzékelő nyújt-
hat, fontos, hogy a készülék 
megfeleljen az előírásoknak. 
A katasztrófavédelem honlap-
ján listázzák a megfelelő ké-
szülékeket, illetve azokat is, 
amiknek nem megfelelő a mű-
ködése, így az illetékes hatóság 
megtiltotta a termékek forgal-
mazását. A listák elérhetők a 
https://katasztrofavedelem.
hu/ 33 8 8 3/s z en-monox id-
erzekelok oldalon. 

Minden egyébről – például pe-
dagógusaink, szociális munká-
saink köszöntéséről, a gyermek-
napról – le kellett mondanunk. 
Fontos tapasztalatokat tartoga-
tott ez az év, és azt hiszem, arra 
is rádöbbentünk mindannyian, 
hogy az élet törékeny. Fájdalmas 
veszteségek érték a lakosságot, 
több csorvásit is elveszítettünk 
a vírus miatt, osztozunk a csa-
ládok fájdalmában. Ugyanakkor 
felemelő volt azt megtapasz-
talni, hogy a csorvásiak segítik 
egymást a legnagyobb bajban is, 
és fegyelmezetten betartják az 
előírásokat a közösség érdeké-
ben – összegezte Baráth Lajos.

– A tavalyi évben rendre ér-
keztek fejlesztési források – 
összesen 229 millió forint tá-
mogatási összeget nyertünk el 
2020-ban – tért rá a fejleszté-
sekre a városvezető. – Ebből a 
forrásból többek között orvosi 
eszközöket szereztünk be más-
fél millió forint értékben, a mű-
velődési ház és könyvtár hűtő-
fűtő klímaegységeket kapott 3 
millió forint értékben. Említ-
hetem a járdaépítési progra-
mot: három utcában 709 méter 
járda épült meg a Magyar Falu 
Program keretében elnyert 3 
millió forintos támogatásból. 
A közterületek rendbentartása 
mindig sok feladatot jelent, 
megfelelő eszközökkel köny-
nyebb a feladatellátás. Ezért 
örültem, amikor közel 14 millió 
forintból rakodó munkagépet 
és egyéb, kézi eszközöket vá-
sárolhattunk. A temető útjait 
rendeztük, erre 1 millió forintot 
nyertünk, a Liget utcai játszótér-
re pedig hamarosan új játékok 
kerülnek a gyerekek örömére, 
1 millió 157 ezer forint érték-
ben. Továbbá 8 millió 670 ezer 
forintot nyertünk pályázaton 

egy teniszpálya építésére, ehhez 
némi önerőre is szükség volt. A 
szabvány szerinti, villanyfényes 
pálya a rudolfmajori kiskatély 
szomszédságában kapott helyet. 
A legnagyobb beruházásunk a 
belterületi utak felújítása volt: 
a Gremsperger utca korábban 
nem felújított szakasza és a 
Tompa utca burkolata újult meg 
csaknem 20 millió forint pályá-
zati forrásból és 3 millió forint 
önerőből. Itt előírás volt, hogy 
tömegközlekedéssel érintett 
utak újulhattak meg – sorolta 
Baráth Lajos.

–Ezeket tehát eredményként 
könyvelhetjük el, sokat dolgoz-
tunk rajta a képviselő-testület-
tel és a hivatali apparátussal, 
valamint köszönettel tartozom 
országgyűlési képviselőnknek, 
Herczeg Tamásnak. Hozzá kell 
tennem, rendkívül jól tudunk 
együttműködni a járásba tar-
tozó települések vezetőivel, így 
előre egyeztetünk, hogy melyik 
település mire pályázik, ez is 
hozzájárul a sikerhez – mondta 
a polgármester. – Önerőből nap-
elemmel működő lámpatesteket 
helyeztünk ki városszerte, ahogy 
az időjárás engedi, úgy folytatjuk 
a tavaly beérkezett igények telje-
sítését. A célunk a gyalogos köz-
lekedés segítése. Szintén önerő-
ből több belterületi útszakaszon, 
mint például a Máricus 15. és a 
Munkácsy utcában javításokat 
végeztünk, de nem válthattuk be 
az ígéretünket és nem lett útalap 
a Hóvirág és az Október 6. utca 
belső oldalán. Ezt az egyébként 
költséges munkát a gépjármű-
adóból fedeztük volna, azonban 
ezt elvették az önkormányzatok-
tól – esetünkben ez 25 millió fo-
rintot jelent –, így forrás hiányá-
ban az útalap nem készülhetett 
el – összegezte Baráth Lajos.

Az idei évre térve a városveze-
tő elmondta, számos kérdőjellel 
indult 2021. Egyrészt a gépjár-
műadóval idén sem számolhat-
nak, másrészt a kormány a vál-
ságra hivatkozva a vállalkozások 
és vállalkozók önkormányzatok 
számára befizetett iparűzési 
adóját a felére csökkentette, 
ezzel azonban nehéz helyzetbe 
hozta az önkormányzatokat. Az 
év első napjaiban a települések 
arra vártak, hogy eldőljön, meny-
nyi kormányzati kompenzáció-
val számolhatnak. – Az iparűzési 
adó az egyik legjelentősebb be-
vételi forrásunk – köszönet érte 
a helyi gazdasági szereplőknek 
–, ami mintegy 70 millió forintot 
tesz ki, ennek a fele esett ki. A 25 
millió forint gépjárműadó elvo-
nása eleve érzékenyen érintette 
a büdzsét, ám a további 35 millió 
forint kiesést már nem tudtunk 
volna veszteségek nélkül átvé-
szelni. Készültünk a legrosszabb 
forgatókönyvre, azaz arra, hogy 
csak a kötelező feladatainkra jut 
forrás. Ám a kormány január 14-
én közzétette, hogy minden 25 
ezer fő alatti település a 2021-
ben kieső iparűzési adóbevé-
telének összegével megegyező 
összegben a központi költség-
vetésből támogatásra jogosult, 
amit legkésőbb júniusban és ok-
tóberben kapnak meg. 

A kompenzációnak köszönhe-
tően már egy kicsit nagyobb a 
mozgástér és juthat némi forrás 
a kötelező feladatokon túl másra 
is, mint például a civil szerveze-
tek támogatására, valamint ön-
erőre a fejlesztési elképzelések 
megvalósításához.

Ilyen izgalmak után, most 
már egy kicsit megnyugodva 
indulunk neki az évnek – zárta 
Baráth Lajos.

melich

   A vírus okozta járványhelyzet határozta meg 2020-at
Baráth Lajos: nehezített pályán, de helyt álltunk
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A szemétszedési akciónk az 
egyedüli, ami megmaradt az 
eredeti tervezett időpontban, a 
Békésszentandrási-Sirató holt-
ágon. Immár 22. éve takarítjuk 
a holtág partját, tavaly március-
ban 54-en szedték a szemetet 
egyesületünk szervezésében.

Köszönet a résztvevőknek, és 
a szemetes zsákokat biztosító 
KHESZ-nek, valamint Lustyik 
Gábor halászati őrnek. Gyulai 
Mihály halőri csoportvezető 
nem lehetett már közöttünk 
ezen a napon – ő volt az, aki az 
egyesület versenyein, vízparti 
takarításokon és az éves köz-
gyűléseinken mindig jelen volt 
és segítette a munkánkat több, 
mint 20 éven át. Köszönjük! 
Nyugodj Békében Misi!

* * *
Második alkalommal képvi-

seltette magát egyesületünk a 
Match-Fishing-KHESZ Match-
botos Kupán Békéscsabán a 
Fás-tavon Szluka András sze-
mélyében. András segítője Zsi-
ga Iván volt a háttérmunkák te-
kintetében. 2020. június 14-én 
igen szélsőséges időjárásban és 
rettentő erős 24 fős mezőnyben, 
ahol magyar és nemzetközi szin-
ten elismert versenyhorgászok 
ragadtak botot, a 20. helyet sike-
rült elérni a kétfordulós megmé-
rettetésen. 

* * *
A májusi gyereknapi hor-

gászversenyt az eredetileg ki-
írt időpontban nem tarthattuk 
meg, helyette július 4-én talál-
koztunk a fiatalokkal. Ez volt a 
12. alkalom, hogy a gyerekek 
egymást közt megmutathatták 
horgásztudásukat versenyhely-
zetben is a csorvási Forrás-ta-
von. Huszonöten vettek részt a 
megméretettetésen, ami előtt 
Takács Martin U20-as magyar 
válogatott versenyhorgász tar-
tott bemutatót a finomszerelé-
kes módszerekből. A verseny 
ideje alatt a kisebbek főleg ke-
szegféléket, kárászt és törpehar-
csát akasztottak. A nagyobbak-
nál már a pontyok rangsorolták 
a verseny végkimenetelét. 

I. korcsoport:
1. Szabó Csanád 1606 gramm
2. Zleovszki Rajmund 893 gramm
3. Lovas Olivér 812 gramm
4. Hajdu László 679 gramm
5. Keliger Dóra 583 gramm

II. korcsoport:
1. Neller Alexa 16231 gramm,
    11 db ponty
2. Vida Balázs 6224 gramm
3. Orvos László 2981 gramm
4. Góg Réka 1942 gramm
5. Gergely Mihály 1412 gramm

Legnagyobb hal kifogója: Vida 
Balázs 2160 gramm súlyú tő-
ponttyal. 

A közös ebédet követő 
célbadobó versenyt Zleovszki 
Rajmund nyerte. 

Az értékes horgászcikkeket, 
okleveleket és a II. korcsoport 
győztesének az egyhetes hor-
gásztábor részvételt Vereskáné 
Salla Valéria alpolgármester asz-
szony és Kelemen Mihály a Csor-
vási Gazdák Zrt. elnöke adta át.

Köszönet a támogatóknak 
és segítőknek:

Csorvási Horgász Egyesület és 
tagjai, Csorvási Gazdák Horgász 
Egyesület, Csorvási Vadásztár-
saság, Csorvási Gazdák Zrt., 
Csorvás Kenyér Kft., Makai Zsolt 
és Makainé László Ágnes vállal-
kozók, Horváth ”Bongó” Mihály, 
Benyovszki Peti bácsi és Raczkó 
Mici bácsi szakácsok, Kiss János 
tófelügyelő, Körösvidéki Horgász 
Egyesületek Szövetsége, Magyar 
Országos Horgász Szövetség. 

* * *
A 2020-as évben is képvisel-

tük egyesületünket a megyei 
rendezésű ”elnök-titkári” hor-
gászversenyen, melynek a bé-
késcsabai Fás-tó adott otthont 
szeptember elején. A nagysza-
bású baráti rendezvényen 54 
megyei horgászegyesület 2 fős 
csapata vett részt. Seres Gábor 
egyesületi titkár és Seres Róbert 
egyesületi tag a középmezőny-
ben végzett 3 ponty és 1 amur 
fogással a 20 órás versenyen, 
ami tisztes helytállás részükről. 
A versenyen kívül itt az egyesü-
letek tisztségviselői megoszt-
hatják tapasztalataikat egy bará-
ti beszélgetés és közös vacsora 
keretein belül. A következőt sem 
hagyjuk ki!

* * *
Egyesületünk berkein belül 

a legnépszerűbb versenyünk a 
csapatok közötti horgászver-
seny, a tavalyi volt a kilencedik. A 
májusról szeptember 13-14-ére 
áthelyezett Békésszentandrási-
Sirató holtági versenyre 21 
csapat nevezett, ami közel 60 
főt tett ki. A remek időjárásnak 
köszönhetően nagyon jó kapó-
kedvükben voltak a halak: közel 
300 kg összfogás volt a 25 órás 
versenyen! Minden csapat büsz-
kélkedhetett hallal a szákjában. 
A verseny vége felé a dobogó 
1-2 és 3. helyeiért két külön csa-
ta kezdett kialakulni. Volt olyan 
versenyző, aki az első helyért 
megküzdve még az afrikai vad-
darázs csípése sem tartott visz-
sza teljesen, csak, hogy a csapata 
segítségére legyen! Illetve volt 
olyan is a magát nem kímélve a 
vízből fárasztotta a halat, a szá-
kolás reményében. Eredmény: 
1. MESTERHÁRMAS – 48019 

ponttal (Szabó Gábor, Szluka 
András, Zleovszki János)

2. TEKNŐS TEAM - 40133 
ponttal (Hőgyes Krisztián, 
Sanyó József)

3. ZSIGA TEAM – 17545 ponttal 
(Zsiga Róbert, Zsiga Zsombor, 
Zsiga Iván)

4. VIDÉKIEK TEAM – 17010
5. HAL-ÁSZOK – 15500
6. HORVÁTH-TEAM – 9600

A különdíjért a verseny leg-
nagyobb halát kellett megfogni. 
Aminek jutalma nem kevesebb, 
mint egy éves területi engedély 
volt. Este 10 órakor erőteljes 
húzós kapással jelentkezett az 
a 9580 gramm súlyú tőponty, 
ami a verseny legnagyobb hala 
lett. Negyed órás fárasztás után 
került szákba, mely gyors mér-
legelés és fotózás után mehetett 
is vissza éltető elemébe. Kifogója 
Zsiga Róbert (ZSIGA TEAM)

Gratulálunk minden résztve-
vőnek! Reméljük, hogy ebben 
az évben is tudjuk folytatni ezt 
a remek versenysorozatot ami a 
jubileumi 10. évébe lépett.

* * *
Ötödik éve kapunk meghívást 

a Kiss János tófelügyelő által 
szervezett egyesületek közötti 
csapatversenyre a Forrás-tóra, 
ahol az idén is 2 csapattal in-
dulhattunk. Rengeteg nagy hal 
lakja a tavat, ami minőségi és 
élvezetes pecát tudott nyújtani 
tavaly is az éjszakai versenyen 
szeptember vége felé közeledve. 
Eredmény: 

1. helyezett: Csorvási HE (Har-
csák csapata) Zsiga Iván, Szluka 
András, Makai Zsolt, Farkas 
Sándor, Zleovszki János - 46000 
gramm kifogott hallal.

2. Csorvás Forrás Tó csapa-
ta Kékesi Mátyás, Kovács Dávid, 
Tokár András, Mészáros Dávid, 
Kiss Dániel - 38250 gramm.

3. Csorvási Gazdák HE csapa-
ta Neller Ivett, Kelemen Róbert, 
Rotics Mihály, Fesető Zoltán, 
Sznopek Zoltán - 22890 gramm.

4. Csorvási HE (Csukák csapata) 
Szluka Andrásné, Szabó Gábor, 
Horváth Sándor, Seres Gábor, 
Benyovszki Róbert - 14070 g.

5. Gerendási Csicsely-tó Sport-
horgász Egyesület Vallerjanovics 
Máté, Fátyol Róbert, Kosziczki Pál, 
Botyánszki Gábor, Nikora János - 
8940 gramm.
Legnagyobb hal kifogója Farkas 
Sándor, 8340 g. súlyú ponty.

* * *
Az egyéni versenyünket a 

Félhalmi 5-ös holtágon Csárda-
szállás határában rendeztük ok-
tóber 4-5-én. Felnőtt, ifjúsági és 
gyerek kategóriában is volt ne-
vező, ám a fogások elmaradtak a 
várthoz képest, mivel a közelgő 
front és vihar visszavette a halak 
étvágyát. Végül vasárnap reggel 
a több mint 40 fős versenysereg 
menekülőre fogta és idő előtt 
befejezte a versenyt. Viharos 
szélben és szakadó esőben kel-
lett összepakolni és a több kilo-
méter földúton kievickélni biz-
tonságos terepre. Szerencsére 
senki sem ragadt bent, nem úgy, 
mint 2019-ben… Az eredmény-
hirdetést az egyesület irodahely-
ségének udvarán tartottuk meg 
Csorváson. 

Gyerek kategória:
1. helyezett Hajdu Bence – 1200 

gramm
2. helyezett Zleovszki Rajmund – 

400 gramm
3. helyezett Hajdu László – 100 

gramm
Ifjúsági kategória:

1. helyezett Ruszin Bence – 4005 
gramm

2. helyezett Baranyai Márkó – 
2440 gramm

3. helyezett Békefi Roland – 500 
gramm

Évet értékelt a Csorvási Horgász Egyesület 
A tavalyi év az újratervezésről szólt
A Csorvási Horgász Egyesület és a teljes horgásztársadalom 

is megsínylette a vírus okozta szigorú korlátozásokat, tilalma-
kat 2020-ban. A versenyeinket kivétel nélkül más időpontra 
kellett áttenni, voltak olyan betervezett programjaink, amiket 
teljes egészében ”elvitt” a pandémiás helyzet. A vezetőségnek 
újra kellett terveznie az évet, ami az alábbiak szerint alakult.

Az egyesületi verseny 1-3. helyezett csapatai

A felnőtteknél nem az összfogás, 
hanem a legnagyobb halak lettek 
díjazva.

Békés hal kategória:
1. helyezett Kolarovszki ”Cola” 

István – 8600 gramm súlyú 
nyurgaponty

2. helyezett Szluka András – 
5580 gramm súlyú tőponty

3. helyezett Botyánszki Krisztián 
– 4800 gramm súlyú tőponty

Ragadozó hal kategória:
1. helyezett Szekerczés József –
    1200 gramm súlyú süllő

* * *
A legnagyobb kérdőjel a 2021-

es évre jelen pillanatban, hogy 
az egyesület megalakulásának 
50. évfordulójára tervezett hor-
gász- és egyben születésnapi bál 
időpontja. Nagyszabású rendez-
vényre készülünk, ám a vírus-
helyzet miatt egyelőre várunk. 
Szintén gondot jelent az idei 
évre tervezett rendezvényeink 
és versenyeink dátuma, helyszí-
ne. Ezekről a tagságnak van joga 
dönteni kizárólag a közgyűlésen, 
de jelenleg nem lehet közgyűlés 
tartani. 

A jó hír viszont, hogy az érték-
cikkek és területi engedélyek ki-
adása hamarosan beindul, azon-
ban megszűnik a papír alapú 
területi engedély, kizárólag on-
line lehet megvásárolni! A rész-
letek ismeretében tájékoztatjuk 
a Sporttársakat, illetve az áru-
sítás időpontjait, helyszínt és az 
engedélyek kiváltásához szüksé-
ges feltételeket is megosztjuk.

Csorvási Horgász Egyesület
Zsiga Iván elnök

A gyereknapi versenyen Vida Balázs (Gerendás) veszi át a legnagyobb halért járó különdíjat
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Csorvás várossá avatásának 15. évfordulóját ünnepelte tavaly. Ám a koronavírus okozta járványhely-
zet miatt erre a személyes találkozás, rendezvény helyett egy, a várost megmutató videó formájában 
került sor. Négy percben a város főbb pontjain viszi végig nézőjét a videó, így például felvételeket lát-
hatunk Csorvás fő teréről, a sportpályáról, a templomokról és a többi. Jónéhány forgatási óra munkája, 
valamint az utómunka van ebben a videóban, melyet virtuális ajándékként december 24-én tett közzé 
Csorvás Város Önkormányzata a hivatalos Facebook oldalán. A Drón Stúdió által készített videó megte-
kinthető a www.facebook.com/csorvasvarosonkormanyzata oldalon. (werkfotó – Drón Stúdió)

Szombati Dávid János fest-
ményével ünnepeljünk janu-
ár 22-ét, a magyar kultúra 
napját.

A 35 éves csorvási alkotó 
2004-ben festette Távolban c. 
képét, olaj vásznon. 

– Keramikusnak tanultam, 
de éppen úgy magaménak ér-
zem a festészetet és a grafikát 
is. Kiállításaimon főként fest-
ményekkel szerepelek. Ahogy 
ez a pandéniás időszak lecseng 
és lehetőségem nyílik rá, újabb 
egyéni kiállítás formájában sze-
retnék beszámolni az elmúlt 

Csorvás díszpolgára 98 éves volt

Elhunyt dr. Fehér Dezső
Dr. Fehér Dezső (1922-2020) 

fővárosi otthonában hunyt el, 
2020. december 18-án.

Csorváson született 1922-
ben, sokoldalú műveltségét, 
nyelvtudását, kapcsolatterem-
tő képességét kiváló állatorvos-
ként a magyar lóversenysport 
szolgálatába állította. Gránit 
diplomás állatorvos, c. egyete-
mi tanár, a lovastársadalom, a 
tudományos élet és a szakiro-
dalom kimagasló személyisé-
ge, a Magyar Lóversenyvállalat 
igazgatója 1971-től húsz éven 
át Párizsban, Moszkvában, 
Londonban, Rómában képvi-
selte a hazai lóversenysportot.

Több sikeres, a világ élvona-
lába tartozó vérvonalú angol 
telivér és ügetőló importja fű-
ződik a nevéhez. Hosszú és tar-
talmas életet élt, munkásságát 
az Életműdíj arany fokozatával 
és a Hűség a Hazához érdem-
kereszttel ismerték el. 

Baráti kapcsolatot ápolt a 
brit királyi családdal, kiváló 
tanár volt és több könyvet is 
írt: Az angol telivér Magyaror-
szágon, Kincsem – a csodakan-
ca, Blaskovich emlékkönyv, A 

Dr. Fehér Dezső Csorváson,
2017-ben

(archív fotó: Kecskeméti Erika)

tápiószentmártoni ménes tör-
ténete, A honfoglaló magyar-
ság lovai. Legismertebb írása 
Kincsem versenykarrierjé-
nek és a Kincsem családnak 
a bemutatásáról szóló könyv. 
Ösztöndíjakat hozott létre a 
fiatal, tehetséges diákok tá-
mogatására.

Csorvásra „mindig öröm-
mel jött haza”, ahogyan egy 
korábbi interjúban fogalma-
zott. Családja révén kötő-
dött a településhez, például 
az Arany János úti iskolában 
tanulta a betűvetést, aminek 
emlékére – 2017-ben – em-
léktáblát avatott a város ön-
kormányzata és a Csorvásiak 
Baráti Társasága.

A város díszpolgára akkor 
úgy fogalmazott, a fiatalok 
legfőbb feladata: „tanulni, ta-
nulni és mindig jobbá válni, 
Istentől kapott képességeiket 
a legjobban kihasználni”.

Ezen elvek mentén élte ő is 
az életét. 

évek terméséről – osztotta meg 
velünk Dávid, aki egyébként 
akvarelljeivel hívta fel magára 
először a műértő közönség fi-
gyelmét és számos képzőművé-
szeti pályázat nyertese. Jelenleg 
azonban fegyveres testületnél 
szolgál, ám szabadidejében a 
sport és a természetjárás mel-
lett aktívan alkot.

Munkáiról – egyfajta vir-
tuális tárlatként – megosz-
tunk majd néhány fotót a ma-
gyar kultúra napján a város 
Facebook oldalán. 

Burai Edina és Murvai Fe-
renc kislánya január másodi-
kán, 3210 grammal és 49 cm-
rel, sima szüléssel született, 
egészséges, gyönyörű baba.

Melissza a család második 
gyermeke, akit a 4 éves bátyus, 
Nikolasz várt haza.

Zatykóné Kecskeméti Erika 
védőnőtől megtudtuk, 2020-ban 
46 csorvási kisbaba született.

Decemberben született meg 
Faragó Márk és Varga Vanda fia 
- Edmond Márk, Németh István 
és Németh Ágnes fia - Milán 

Melissza erős, egészséges kislány, az első csorvási baba 2021-ben
(Fotó: Kecskeméti Erika)

Isten hozott Melissza
Csorvás első, 2021-ben született babája egy kislány:  

Murvai Melissza.

István, Szabó Máté Bence és 
Gajdács Nikolett fia - Levente 
Benjámin. 

2021-ben Békés megye első 
babája Dominik János, aki az 
orosházi kórházban született, 
január elsején, nem sokkal éjfél 
után. Ám nem ő lett az új esz-
tendő első, vidéken született 
gyermeke, hanem egy kislány, 
Boglárka, aki a salgótarjáni 
kórházban született. Az első 
fővárosi újszülött pedig egy 
kisfiú lett, Hunor Pál.

Ha lehetősége van, kérjük 
támogassa ebben az évben is 

adója 1 %-val a 

Csorvási Idősekért 
Alapítványt.

Adószámunk: 19056951-1-04
Cím: 5920 Csorvás,

Rákóczi u. 17.

Számlaszám:
53300050-11048527

Köszönet az eddigi 
felajánlásokért: 

alapítvány kuratóriuma

MAGYAR KULTÚRA NAPJA

Tisztelt horgászegyesületi tagok!
A 2020-as fogási naplók leadási határideje február 28.

A naplót kizárólag pontosan kitöltve és összesítve vesszük 
át, kérnénk, erre mindenki figyeljen oda!

A naplókat a Háztartási boltban (Rákóczi utca 31.), és a
vezetőségi tagoknál lehet leadni. 

Az értékcikkek, horgászati okmányok és az idei évtől
kizárólag online értékesített területi jegyek forgalmazása 

előreláthatólag februártól indul.
Pontos dátumról később tudunk tájékoztatást adni.

Megértésüket köszönjük!

Csorvási Horgász Egyesület vezetősége


