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Csorvási Híradó

Folytatás a 2. oldalon

Papp Flórián, az orosházi 
Székács József Evangélikus 
Iskola tanulója érdemelte ki 
a dr. Fehér Dezső által alapí-
tott ösztöndíjat. Flórián oko-
san tervezgeti a jövőjét, ko-
moly elképzelései vannak és 
tesz is álmai valóra váltása 
érdekében. Segítőkész, nyi-
tott és érdeklődő fiatal, nagy 
reményekre jogosít. 

A dr. Fehér Dezső által alapí-
tott Fehér-Pusztai Tanulmányi 
Ösztöndíj Alapítvány kurató-
riumának ülésén döntöttek 
arról, hogy Flórián kapja meg 
az elismerést. A díjat hagyo-
mányosan a Csorvásiak Baráti 
Társaságának ünnepi, októberi 
közgyűlésén adtak át. Osztály-
főnöke így jellemezte Flóriánt: 
„Tanulmányi átlaga jó, mindig 
törekszik a jobb eredmény 
elérésére. Ennek érdekében 
plusz feladatokat is szívesen 
vállal. A közössége, osztálya 
érdekében is sokat vállal, kive-
szi a részét az osztályt érintő 
események megszervezéséből. 
Ötleteit, javaslatait elfogadják, 
osztálytársai is tudják, hogy 

November 4-én tartotta 
meg ülését a bizottság, ahol 
beszámoló hangzott el a 
Békés Megyei Önkormány-
zat TOP pályázata alapján a 
helyi értékeinkről készülő 
filmről.

Részleteket is láttunk már 
belőle, de hamarosan nagyobb 
közönség is megtekintheti. 
Szeptember 3-án a Megyenapi 
rendezvényen mutattuk be el-
sősorban az új helyi értékein-
ket – Csorvás Város Fúvósze-
nekara és Majorette csoportja, 
valamint a Nefelejcs Népzenei 
Egyesület, akik megkapták az 
erről szóló okleveleiket.

Szeptember 17-én a Gazda-
napon is a helyi értékeinkről 
mutattunk be kisebb kiállítási 
anyagot.

Október 15-én a Csorvásiak 
Baráti Társaságának közgyű-
lésére egy teljeskörű kiállítás 
készült a művelődési házban: 
54 helyi értékről, az Értéktár 
Bizottság munkájáról, a Me-
gyenapokon való részvétele-
inkről, a helyi és a megyei új-
ságban megjelent erről szóló 
cikkekből láthattunk bemuta-
tó anyagot.

A november 4-i ülésen két 
új helyi érték felvételéről is 
döntött a bizottság: az egyik a 
Szlovák Emlékház és Közössé-
gi Ház, a másik az Edison Klub.

Dohányos András
Helyi Értéktár Bizottság elnöke

Dohányos András a csőrend-
szer mosatásával kapcsolatban 
tett észrevételt. Jelezte, a mosó-
szeres szivacs, amivel tisztítot-
ták a vízvezetéket, a Táncsics és 
az Arany János utca sarkán lévő 
kiépített árokrendszerben ma-
radt, ezt az ott lakók nehezmé-
nyezték. Hozzátette, véleménye 
szerint a meglehetősen mély és 
széles árok gyommentesítésére 
is figyelmet kellene fordítson az 
Alföldvíz. A vízszolgáltató kép-
viselője elmondta, a távvezeték 
rendszer tisztítását a Regionális 
Víztermelési Divízió végzi, nem 
az Alföldvíz, de továbbítják a 
kérést. A belterületi vízelvezető 
rendszer esetében a növényzet 
karbantartásában sem az Alföld-
víz az illetékes. Azt már Baráth 
Lajos polgármester tette hozzá, 
hogy az ingatlanok előtti közte-
rület, így az árkok rendben tar-
tása is az ingatlan tulajdonosok 
feladata. 

Valastyán György az áram- és 
a gázszolgáltatóhoz fordult kér-

déssel. Azt szerette volna tudni, 
hogy a havi elszámolás hogyan 
történik pontosan, hogy az a fo-
gyasztással összhangban legyen. 
Az MVM Démász Áramhálózati 
Kft. önkormányzati kapcsolat-
tartója kifejtette,  internetes fe-
lületen, diktálással oldható meg 
az, hogy a tényleges fogyasztást 
fizesse a lakosság, évente egy-
szer van óraleolvasás. Abban az 
esetben, ha a szolgáltató maga-
sabb számlát állít ki a tényleges 
fogyasztásnál, akkor a túlfizetést 
az elszámoláskor jóváírja. Hoz-
zátette, az új elszámolási mód-
szer kormányzati intézkedés, 
amihez a szolgáltatók igyekez-
nek alkalmazkodni. 

Valastyán György a DAREH 
felé is jelzéssel élt, kérve, hogy 
kukaürítéskor nagyobb gondos-
sággal járjanak el a kukások, 
mert gyakori, hogy törik a kuka, 
vagy éppen az út közepére te-
szik le.

Az egész Európát sújtó ener-
giaválság Csorvásra is negatív 
hatással van, a az önkormány-
zati intézményeket érintő 
közüzemi díjak jelentősen 
megemelkedtek, ezért a város 
lépéskényszerbe került.

Az októberi elszámoló számlák 
(lapzártánkig) nem érkeztek meg 
a városhoz, így pontos adatokkal 
Baráth Lajos nem szolgálhatott. 
A városvezető azonban elmond-
ta, tízszeres szorzóval kalkulál-
ták ki a várható költségeket és le-
het, hogy még ez is túl optimista 
számítás volt. De mit jelent ez a 
konkrét számok nyelvén? 

– Azt jelenti, hogy a közvilágí-
tás esetében eddig évi 4,5-5 mil-
lió forintot fizettünk, azonban ez 
a jövőben várhatóan 12,5 millió 
forint+áfa összeg lesz, tehát az 
emelkedés meghaladja a 10 mil-
lió forintot. Ugyanez a helyzet 
az önkormányzati épületek, a 
színházterem, az óvoda és böl-
csőde, az egészségház és a vé-
dőnői szolgálat, a Civilek Háza, a 

Kőhalmi Iskola, a Gulyás Mihály 
Általános Iskola és a sportpálya 
esetében is. Éves szinten 9,5-10 
millió forint között volt a gáz-
számla díja. Ez a jelenlegi hely-
zetben 100 millió forint is lehet! 
Az önkormányzatnak ezt lehe-
tetlen lenne kifizetni – fogalma-
zott a polgármester. – Átgondol-
tuk, hosszan átbeszéltük, hogy 
hogyan is tudnánk csökkenteni 
az energiafogyasztásunkat. Első 
lépésként a civil szervezeteket 
érintően intézkedett a képvi-
selő-testület. Hangsúlyozom, 
ezek szükségszerű lépések, nem 
öröm, hogy meg kell tennünk 
– húzta alá Baráth Lajos. – Az a 
döntés született, hogy az érintett 
civil szervezetek a művelődési 
házban kapnak helyet, így nem 
kell más önkormányzati épülete-
ket fűtenünk. A falugazdász a Vá-
rosházán fogadja az ügyfeleket, 
a Családsegítő Szolgálat pedig 
a Móra utcai ingatlan helyett a 
védőnők elhelyezésére szolgáló 
épületben működik. Ezzel jelen-

Helyi Értéktár
Bizottság munkájáról

BARÁTH LAJOS: NEHÉZ IDŐSZAKRA KÉSZÜLÜNK
tős költségmegtakarítást érhe-
tünk el. – A művelődési házban, a 
sportcsarnokban, a könyvtárban 
és a Petőfi utcai iskolarészben 
korszerű, viszonylag gazdaságo-
san működtethető hőszivattyús 
fűtéstechnika van. Sok épüle-
ten napelemekkel biztosítjuk 
az elektromos áramot, ugyan 
minden villamos energiát nem 
fogunk tudni így kiváltani, de 
gázfűtésnél jóval olcsóbban ál-
lítjuk elő a meleget. Minden ön-
kormányzati épületben 20 C fok 
lehet maximum, kivéve az óvodai 
és bölcsődei csoportszobákat, 
hiszen kicsi gyermekekről van 
szó, így ezekben a helyiségekben 
22 fok a maximum. Reménye-
ink szerint ezek az intézkedések 
5-10% csökkenést eredményez-
nek a várható kiadásinkban, de 
minden erőfeszítésünk ellenére 
is látható, hogy saját erőből nem 
fogjuk tudni kifizetni a várhatóan 
közel 100 millióval megemelke-
dett rezsit. Talán számíthatunk 
kormányzati kompenzációra, de 

számíthatnak rá. Segítőkész, 
nyitott, érdeklődő fiatal, aki 
szorgalmasan készül az érett-
ségire. Határozott elképzelése 
van a továbbtanulásban, ahol 
adottságait, a műszaki szak-
ma iránti elkötelezettségét jól 
tudja majd kamatoztatni. Ko-
molyan veszi a feladatait, és 
megtalálja az egyensúlyt a ta-
nulás és a hobbija, a motorozás 
között. 

Fentiek alapján a kuratóri-
um tagjai egyhangúlag úgy 
határoztak, hogy Flórián kapja 
meg az ösztöndíjat.
Gratulálunk!

ez is csak abban az esetben segít-
ség, ha a megemelkedett költsé-
geket 100%-ban fedezi az állam, 
az 50, a 60, de még a 80% sem 
elegendő, mert nem tudunk hon-
nan hozzátenni. Az biztos, hogy 
az év végéig minden intézmé-
nyünket fűteni tudjuk, de nem 
tudjuk, mi lesz januárban. Keres-
sük a megoldást, de ki kell mon-
dani: nagyon nehéz időszak előtt 
állunk – hangsúlyozta Baráth 
Lajos polgármester. A városve-
zető hozzátette, lehetőségeikhez 
mérten továbbra is segítenek a 
nehéz helyzetben lévőkön, illet-
ve befejezik a folyamatban lévő 
beruházásokat.

Az egyik ilyen a minibölcsőde, 
ami várhatóan márciusban már 
fogadhatja a gyerekeket. A másik 
a külterületi utak rendezése, ami 
hamarosan elindul, a tervek sze-
rint a 47-es főúttól a horgásztóig 
terjedő útszakasz aszfaltozása 
még idén megvalósul. A kame-
rarendszer kiépítése is folyamat-
ban van – zárta a városvezető.

Tanulmányi ösztöndíjat kapott
Papp Flórián 

A KÖZMEGHALLGATÁSRÓL
Közmeghallgatást tartott Csorvás Város Önkormányza-

ta októberben. Több téma is felmerült a lakosság részéről, 
választ a szolgáltatók, illetve az önkormányzat adott az ér-
deklődőknek.

Márton-napi filmvetítés

Az óvodások és az álta-
lános iskolások, összesen 
mintegy 275 gyermek nézte 
meg a Lúdas Matyi című me-
sefilmet a művelődési ház-
ban november 9-én.

Nagyon tetszett minden-
kinek, hogy Lúdas Matyi há-
romszor adta vissza a verést 
Dödröginek. A Lúdas Matyi 
1977-ben bemutatott ma-
gyar rajzfilm, Fazekas Mi-
hály azonos című költemé-
nye alapján készült.
Rendezője Dargay Attila.
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A DAREH képviselője vála-
szában kifejtette, a műanyag 
kuka könnyen törik, folyama-
tosan figyelmeztetik a kollégá-
kat, hogy járjanak el óvatosan 
az ürítéskor. Az eltört kukát a 
szolgáltató kicseréli. 

Béres László az utcán kóborló 
kutyákra hívta fel a figyelmet. 
És arra a kérdésre is választ 
várt, hogy az ingatlan előtti 
közterületen található, gondot 
okozó fát kinek kell kivágni, a 
közterületen keletkezett zöld-
hulladékot kinek kell elszál-
lítania. A DAREH képviselője 
elmondta, a közterületen kelet-
kező zöld hulladék elszállítása 
nem képezi a közszolgáltatás 
részét, a fagallyakat hulladék-

udvarba sem lehet bevinni és 
otthoni komposztálásra sem 
ajánlott. Dr. Kerekesné Dr. 
Mracskó Gyöngyi jegyző a ku-
tyákkal kapcsolatos felvetésre 
elmondta, évről évre visszaté-
rő probléma. Ezek a kutyák ál-
talában nem kóbor kutyák, van 
gazdájuk. Minden bejelentésre 
hivatalból intézkedik az ön-
kormányzat, figyelmeztetjük a 
kutya gazdáját, többszöri eset 
után bírságolunk.

Baráth Lajos hozzátette, 
a közterületi fák esetében 
és a kóborló kutyák miatt is 
Kondacs Szilárdot, a közfoglal-
koztatottak irányítóját kell ke-
resni, ő értesíti a hivatal szak-
embereit, akik a szabályoknak 
megfelelően járnak el. 

Folytatás az előző oldalról

Folyamatosan biztosít fog-
lalkozásokat az Egységes 
Szociális Intézmény, mint a 
bentlakásos, mind pedig a 
nappali ellátás keretében.

– Tesszük mindezt azért, 
mert fontosnak gondoljuk a 
mentális egészség megőrzését, 
a társas kapcsolatok biztosítá-
sát és a szabadidő hasznos el-
töltését. Kollégáim sok energi-
át és időt fordítanak arra, hogy 
minél színesebb, ötletesebb, 
érdekesebb legyen a napi fog-
lalkozás, ezzel is kedveskedve 
ellátottjainknak – fogalmazott 
Maczák Istvánné, a szociális in-
tézmény vezetője.

– Intézményünkben mindig 
megünnepeljük a névnapokat 
és a születésnapokat, ősz ele-
jén szüreti mulatságot is tar-
tottunk, októberben pedig az 
idősek világnapjára helyeztük 
a hangsúlyt. Ahogyan minden 
évben, úgy idén is megszer-
veztük idősek napi ünnepsé-
günket, melyre meghívtuk az 
intézmény összes szolgálta-
tásából (étkeztetés, házi se-
gítségnyújtás, nappali ellátás, 
bentlakás) az ellátottakat, to-
vábbá más helyi nyugdíjas klu-
bokat, szervezeteket, valamint 
egykori, ma már nyugdíjas dol-
gozóinkat is. Ünnepi műsort a 
művészeti iskola diákjai, taná-
rai adtak, és felléptek időseink 
is. Jómagam az intézmény ne-
vében köszöntöttem az ünne-
pelteket, a fenntartó nevében 
pedig Vereskáné Salla Valéria 
alpolgármester asszony üdvö-
zölte a jelenlévőket – sorolta 
Maczák Istvánné.

Az intézményvezető hozzá-
tette, finom ebéddel vendégel-
ték meg a résztvevőket, a há-
zilag készült süteményeket a 
dolgozók hozták, majd az apró 
ajándék kiosztása után közös 
beszélgetés, mulatozás vette 
kezdetét, a zenét Szatmári Pista 
bácsi biztosította.

– Mindenkinek hálásan kö-
szönjük azt amivel hozzájárult 
rendezvényünk sikeréhez – 
zárta az intézményvezető. 

A 7 évvel ezelőtt életre keltett 
egyesületek közötti csapatver-
senyt idén október 8-án rendez-
tük meg a csorvási Forrás-tavon. 
A meghívásos megmérettetés a 
hagyományoknak megfelelően 5 
csapat részvételével zajlott, ahol 
csapatonként 5 fő ostorozhatta 
a tó vizét. A végeredményt az 
összfogások adták meg, amihez 
igazi csapatmunkára volt szük-
ség a verseny folyamán.

A jó hangulatú baráti verseny 
ritmusát Onáka Norbert tógazda 
által készített ízletes babgulyás 
elfogyasztása szakította meg. 
Így viszont a délutáni fordulóra 
mindenki telihassal koncentrál-
hatott.

A verseny végén a számítások 
84,59 kg összfogást mutattak ki, 
melyeken a csapatok az alábbiak 
szerint osztozkodtak:

1. helyezett: Csorvási Gaz-
dák HE – 37,81 kg fogással – A 
győztes csapat tagjai: Neller Ale-

– A verseny előtti napon 20 fő 
érkezett meg a Félhalmi V. holt-
ág partjára, akik a felkészülés 
jegyében bizakodóak lehettek a 
25 órás versenyre, mivel nagyon 
jól evett a hal az „edzés” során. 
Sok pontyot, amurt lehetett fog-
ni és több nagytestű békéshal is 
horogra akadt 6 kg-tól egészen 
a 17 kg-ig – ismertette a rész-
leteket Zsiga Iván, az egyesület 
elnöke. – Így a másnapi versenyt 
nagy reményekkel várhatta a 
többiekkel egyetemben Oláh 
Gábor is, aki horogra bírta a 
gyönyörű nagytestű tőpontyot. 
A fronttal együtt megérkezett a 
jelentős mennyiségű csapadék 
is a verseny előtti éjszaka. Aki is-
meri a holtágat, tudja, hogy eső 
után onnan se ki, se be. Szomba-
ton még egyszer leszakadt az ég, 
emiatt maradt a 20 fős verseny-
létszám, mert az a mintegy 40 
fő, akik a verseny kezdésére ér-

Hulladékszállítás
Novemberben 22-én, kedden 

viszik el a zöldhulladékot, míg 
24-én, csütörtökön a szelektív 
hulladékot. Decemberben 22-
én, csütörtökön ürítik a szelek-
tív kukát, míg egy héttel később, 
29-én, csütörtökön a zöld kukát

Ügyintézés: ugyfelszolgalat@
grnkft.hu, telefon: 66/447-150

Bővebb infó: dareh.hu

Első alkalommal rendezte 
meg Csorváson a Szépkorúak 
napja elnevezésű ünnep-
ségét a Magyar Pünkösdi 
Egyház Dél-Alföldi Intéz-
ményműködtető Központ 
fenntartásában álló Humán 
Szolgáltató Központ.

Az októberi, meghitt, ünne-
pélyes alkalmon a házi segít-
ségnyújtás alapszolgáltatást 
igénybe vevő ellátottakat, va-
lamint a megjelent vendégeket 
a Humán Szolgáltató Központ 
részéről Puskásné Torma Ruth 
szakmai vezető, majd a tele-
pülés részéről Vereskáné Salla 
Valéria alpolgármester asz-
szony köszöntötte.

A Pünkösdi Egyház részéről 
Andelic János és Újlaki Már-
ton lelkipásztorok szolgáltak 
a megjelentek felé igei gondo-

ESZI: 
időseinkért, nap 

nap után

latokkal, énekekkel, gitárszó-
lóval. Az ünnepi műsor része-
ként, a Nefelejcs Népdalkör, 
valamint Orosz Sándor házi 
segítségnyújtást igénybe vevő 
szavalata teremtett vidám, 
egyben megható pillanatokat.

SZÉPKORÚAK NAPJA

keztek volna, nem tudták meg-
közelíteni a vízpartot. A front 
elvonultával a halak kapókedve 
is alábbhagyott, nehéz volt ha-
lat fogni, így mind darabszámra, 
mind egyedsúlyra is elmaradtak a 
fogások a pénteki naphoz képest.

Ragadozóhal kategóriában 
senki nem tudott értékelhető 
halat felmutatni a mérlegelésre, 
ezért itt nem lett győztes hir-
detve. A verseny szabályainak 
megfelelően a legnagyobb halak 
lettek díjazva.

Békéshal kategória: I. he-
lyezett: Szluka András – 4350 
gramm súlyú nyurgaponty; II. 
helyezett: Szekerczés József – 
3500 gramm súlyú tőponty;

III. helyezett: Oláh Gábor – 
2950 gramm súlyú tőponty

A vezetőség döntése alapján 
egy pót, ”rapidversenyt” hirde-
tett meg az egyesület a rablóha-

xa, Neller Ivett, Fesető Zoltán, 
Sznopek Zoltán, Orbán Viktor.

2. helyezett: Forrás-tó tagsága 
– 19,72 kg fogással

3. helyezett: Csorvási HE „Har-
csák csapata” – 14, 25 kg fogás-
sal

4. helyezett: Csorvási HE „Csu-
kák csapata” – 10,16 kg fogással

5. helyezett: Csicsely-tó Ge-
rendás Sporthorgász Egyesület 
– 1,25 kg fogással

A szervező bizottság egy kü-
löndíjat is kiosztott, melyet a 
versenyen a legnagyobb hal ki-
fogója érdemelt ki. A verseny 
legnagyobb hala egy 6,74 kg-os 
amur volt, melynek kifogója 
Sznopek Zoltán sporttárs, aki 
a Csorvási Gazdák HE csapatát 
erősítette. Gratulálunk!

Köszönjük a meghívást min-
den csapat nevében és gratu-
lálunk minden résztvevőnek! 
Jövőre is szívesen jövünk!

Csorvási HE vezetősége

 Ragadozóhal-fogó verseny győztes hala, Oláh Gábor (jobbra) fogása 

CSHE: emlékezetes versenyek
Amíg nyáron a vízhiány okozott gondot a Körös-vidéki hor-

gászoknak, addig az egyesület versenyét a sok csapadék mond-
hatni, harmadolta. Megtartotta azonban a szeptemberi, egyé-
ni versenyét a Csorvási Horgász Egyesület, de idén először – a 
fent említett okok miatt – gyermek és ifjúsági versenyző nem 
vett részt a megmérettetésen. Felnőttek azonban igen. 

lak kifogására, október 23-ára. 
A verseny helyszíne a Hármas-
Körös békésszentandrási sza-
kasza volt, és 27 horgász vett 
részt rajta. A verőfényes napsü-
tésben a nagytöbbség a leülős, 
fenekezős módszert részesítette 
előnyben, de voltak néhányan 
akik a pergetős készséget eről-
tették, és nagyobb folyószakaszt 
végigcserkelve vallatták a ”pá-
lyát” és a duzzasztómű környé-
két. Az őshonos ragadozóhalak 
szinte teljes repertoárját kifog-
ták a horgászok, a

mérlegelésnél a legnagyobb 
halak adták meg a helyezési sor-

rendet: I. helyezett: Oláh Gábor – 
2715 gramm súlyú csuka; II. he-
lyezett: Répás Krisztián – 2035 
gramm súlyú csuka; III. helye-
zett: Gális Zsolt – 1400 gramm 
súlyú csuka; IV. helyezett: Sza-
bó Gábor – 1200 gramm súlyú 
csuka; V. helyezett: Zsiga Iván – 
1000 gramm súlyú kősüllő

A következő esemény a febru-
ári közgyűlés lesz, melynek dá-
tumát a vezetőség a decemberi 
ülésén határozza meg, melyről 
a tagságot a következő év elején 
írásban értesíti. 

Zsiga Iván elnök

A Forrás-tónál görbült a bot

Valastyán György jelezte, köz-
területen is gyakran fordul elő 
parlagfű, ez ellen hatékonyab-
ban kellene fellépni. Baráth 
Lajos válaszában kifejtette, az 
önkormányzat kezelésében 
lévő területeket igyekeznek 
rendben tartani, kéri, hogy a 
lakosság is jelezze, ha ilyen 
területet lát, hiszen a korábbi 
220 közfoglalkoztatott helyett 
most csak 53 fő van. Hozzátet-
te, az elhagyatott magáningat-
lanok területét illetően nincs 
jogalapja az önkormányzatnak 
az intézkedésre.

Valastyán György azt is jelez-
te, a könyvtárnál kicsit be van 
szakadva tető és beázik, meg 
kellene javítani azt a tetősza-
kaszt. A válaszadók elmond-

ták, felmérték a tetőt, a csere 
nagyon sokba kerülne, a javí-
tásra (cseréplécre és cserepek-
re) fordított pénzt az önkor-
mányzat, annak ellenére, hogy 
ez nem a feladata. Az épület 
ugyanis részben a Békéscsabai 
Tankerületi Központ fennható-
sága alatt áll és a sérült tető-
rész javítása a tankerület fel-
adata lenne, jelezték is feléjük, 
de úgy tűnik, nincs rá forrásuk.

Az önkormányzat amiben 
csak tud, segít, emellett 10 mil-
lió forint pályázati forrásból a 
könyvtár 30  éves ablakait dec-
ember 31-ig kicserélteti.

A közmeghallgatásról ké-
szült felvétel november végéig 
elérhető a város honlapján, a 
www.csorvas.hu oldalon. 

 A KÖZMEGHALLGATÁSRÓL
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Pár héttel a csorvási Gaz-
danap után volt szerencsénk 
újra találkozni vajdasági 
barátainkkal. Október 9-én 
rendezték meg a XVI. Kuko-
rica Mova programot Zentán, 
amelyre meghívást kaptunk.

Természetesen szívesen tet-
tünk eleget az invitálásnak, 
hiszen mindig örömmel láto-
gatunk Szerbiába, ahol min-
den alkalommal kimagaslóan 
jó társaságban és vendéglá-
tásban van részünk. Nem volt 
ez másként most sem, hiszen 
vendéglátóink - még forró 
- vajdasági lepénnyel vár-
tak minket reggelire. Sajnos 
kukoricát törni, szedni nem 
tudtunk, ezért inkább a gaszt-
ronómiai részben próbáltunk 
maradandót alkotni.

Vendéglátóink elmondása 
alapján náluk a babos és ká-
posztás étel a hagyományos 

Október 23-án ismét meg-
emlékeztünk az 1956-os for-
radalom és szabadságharc 
eseményeiről és a harcokban 
életüket vesztett, illetve be-
börtönzött mártírokról.

Komlóssy Katalin (képünkön) 
előadóművész és író lélekemelő 
ünnepi műsorát hallgathatták 
meg az ünnepségre kilátoga-
tó megemlékezők, majd Baráth 
Lajos polgármester szólalt fel, 
megemlékező beszédében kitért 

arra, hogy mi előzte meg a forra-
dalmat, ahogyan arra is, hogy mi 
követte.

– Október 23-a a modern, sza-
bad Magyarország megteremté-
sének kezdete. Akkor is, ha a for-
radalmat leverték. Kellett hozzá 
vagy 200 ezer szovjet katona, és 
tankok, gépfegyverek sora. Ha a 
forradalmat vérbe is fojtották, 
nem törték meg a magyar nem-
zet szellemét, sőt, a reményét 
sem. A szabadság emléke, az a 

TISZTELET A HŐSÖKNEKTISZTELET A HŐSÖKNEK csodálatos, reményteljes két hét 
immár ott volt a szívekben. És 
mint aprócska magot őrizték, 
dédelgették, hagyták, hogy idő-
vel kicsírázzon és erőre kapjon. 
A lyukas zászló több mint fél 
évszázada a szabadság szimbó-
luma. Rajtunk múlik most már, 
hogy mivel töltjük ki a nemzeti 
szín zászlót. Szerintem igazság-
gal, szabadsággal, egymás tiszte-
letével és összefogással kellene. 
1956-ban az emberek segítettek 
egymásnak, vállvetve küzdöttek 
egy szebb holnapért. Ez legyen 
a példa előttünk, küzdjünk mi is 
együtt egy szebb, egy jobb hol-
napért. Tegyünk meg mindent 
azért, hogy lelkünkben és cse-
lekedeteinkben megőrizzük a 
segítőszándékot, a tisztességet. 
Különösen nagy szükség lehet 
erre a mostani, vészterhes idők-
ben – fogalmazott Baráth Lajos.

A színvonalas műsor után 
helyezték el a megemlékezés 
koszorúit a civil szervezetek, 
intézmények és Csorvás Város 
Önkormányzata. 

Neller Tiborné

Zentán „kukoricáztunk„
bográcsba való ilyenkor. En-
nek megfelelően készültünk 
egy vegyes sertés pörkölttel, 
benne virág babbal és savanyú 
káposztával. Az ízélmény ne-
künk is új és jó volt, de szeren-
csénkre a zsűrinek is elnyerte 
tetszését.

Arany kategóriában a II. he-
lyezést sikerült elérnünk, ami-
re nagyon büszkék vagyunk. A 
nap végén még a „nótánkat is 
elhúzta” a helyi zenekar, koro-
nát téve ennek a remek rendez-
vénynek a végére. Nem tudunk 
elég hálásak lenni vajdasági 
barátainknak a meghívásért és 
azért, hogy újra bizonyították, 
hogy határok csak földrajzilag 
vannak, a barátságunkban ez 
nem létező kifejezés. 

Megköszönve mindent vár-
juk a következő találkozást.

Araczki Tibor

HÁZHOZ MEGY A MIKULÁS
A szolgáltatást igényelni lehet a Művelődési Házban, 

2022. december 2-án 16.00 óráig.
A Télapó december 5-én este érkezik.

Díja: 2.000 Ft/család
A programváltozás jogát fenntartjuk! Figyeljék a

plakátokat!

 A művelődési ház aulájában a hagyományokhoz hűen 
karácsonyi vásár lesz december 12-én és 13-án.

A szervezők mindenkit szeretettel várnak. 

Tartalmasan telt  október 
utolsó két napja. Először ren-
deztük meg a Töklámpások 
sétánya nevű programot: ok-
tóber 30-án húsz család és 
még az ovis Nyuszi csoport 
is jelentkezett, hogy a kicsik 
- szüleik kíséretében - egy ki-
adós sétát tegyenek, ami alatt 
a töklámpások és a borzonga-
tó jelmezek uralják városunk 
fő utcáját.

Nagyon sokan, családok, ba-
ráti társaságok és gyermekek 
sétáltak együtt, hogy azután az 
általuk kifaragott tökökből egy 
szuper világító dekorációt állít-
sunk össze a parkban.

A Töklámpások napjára 18 
család vállalta, hogy október 31-
én tökös dekorációba öltözteti 
otthonát. A vadászok által be-

Töklámpások napja 

küldött képek és a beszámolók 
alapján ez teljes mértékben sike-
rült is, minden díszítő maximáli-
san kitett magáért! A házaknál 
az élethű pókok, szellemek, tök-
fejek és egyéb kreatív rémségek 
nagy sikert arattak!

Jó móka volt mindkét alkalom, 
azt hiszem, jövőre ismétlés lesz.

Köszönöm mindenkinek a 
részvételt, a rengeteg munkát, 
időt, energiát és pénzt amit ebbe 
a két napba fektetett.

Köszönöm, hogy ilyen sokan 
eljöttek töklámpásozni és va-
dászni - büszke vagyok erre az 
összetartó és lelkes közösségre.

Köszönöm Fülöp Tamarának 
a sétánynál nyújtott segítséget, 
Krnyán Tamásnak pedig a szu-
per fotókat!

Kársai-Gombkötő Réka

A "Szívvel-kézzel egy kará-
csonyi mosolyért" egy olyan  
kezdeményezés, amelyben 
jószándékú emberek apró aján-
dékokat készítenek, hogy eze-
ket az apróságokat az adventi 
idôszakban elhelyezzék város-
ok, községek, falvak különbözô 
helyein, hogy aztán aki megta-
lálja, örömét lelje benne.

Hogy miért? - Egy karácsonyi 
mosolyért.

Bárki csatlakozhat, aki szíve-
sen készít apróságokat, és  sze-
retne alkotásaival másoknak 
örömet szerezni. 

Erre december 1-je és 24-e 
között lesz lehetősége. A da-

rabszám nincs meghatározva, 
már egyetlen apróság is mo-
solyt csal egy ember arcára, 
ebben biztosak lehetünk.

Ennek a közösségformáló 
megmozdulásnak sincs más 
célja, minthogy együtt egy ki-

Békés megyéből elsőként 
csatlakozott Csorvás – még 
2019-ben – a Világító Advent 
solymári kezdeményezés-
hez, melynek lényege, hogy 
minden nap más család ki-
díszített ablaka/dekorációja 
világít, a jelentkezők között 
előzetesen kiosztott, titkos 
sorszámok alapján.

A díszítésben meg kell je-
lennie a sorszámnak is, amely 
az Advent adott napját jelöli. 
Szenteste pedig egyszerre vilá-
gít majd az összes ablak.

Hogy melyik nap, hol talál-
ható a sorszámmal ellátott, 
kidíszített világító ablak/ház, 
az meglepetés, mert azt a "va-
dászoknak", a településen sé-
tálva, bringázva, vagy éppen 
kocsikázva kell megkeresniük, 
lefényképezniük, és feltölteni a 
képet az ünnepi játék Facebook 
csoportjába. Nyertes, díjazott 
nincs, hiszen a lényeg a közös 
ünnepvárás.

Jelentkezni (magánemberek-
nek, cégeknek, intézmények-
nek) november 24-én 18 óráig 
lehet Kársai-Gombkötő Réka 
szervezőnél messenger üze-
netben.

Az első ablaknyitás ideje: 
december 1.

Idén is várom azoknak a 
külföldön élő csorvásiaknak 

Egy karácsonyiEgy karácsonyi
 mosolyért mosolyért

csit szebbé, mosolygósabbá te-
gyük a világot.

Bővebb információ a "Szív-
vel-kézzel egy karácsonyi mo-
solyért Csorváson" facebook-
csoportban.

VILÁGÍTÓ ADVENT - IDÉN ISVILÁGÍTÓ ADVENT - IDÉN IS
a jelentkezését is, akik szeret-
nének velünk együtt készülni 
a karácsonyra, és szívesen be-
mutatják, náluk hogyan zajlik 
az ünnepre hangolódás.

Az elmúlt 3 alkalommal gyö-
nyörű volt a városkánk, öltöz-
tessük hát  Csorvást az Advent 
fényeibe idén is!
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Korosodó életünk egyik je-
lentős eseményére került sor 
ez év október 22-én, amikor is 
az 1957. évben végzett 8. év-
folyam 65 éves osztálytalálko-
zóját tartotta. Amióta az álta-
lános iskolából elballagtunk, 
ez volt az ötödik ilyen összejö-
vetelünk amit, dacára korunk 
előre haladtának, közkívánat-
ra hoztunk össze.

A hajdani kilencven feletti 
létszámból, 21 egykori tanuló 
jelent meg. „Megfogyva bár, de 
törve nem”, kitart a kemény mag. 
Ez az emberöltőnyi távolság, bi-
zony megritkította sorainkat és 
a megritkultakat meg is gyötör-
te. Döcögve indultak az előké-
születek is, mert a szervezők kö-
zötti haláleset és tartós betegség 
is növelte gondjainkat. 

Végül aztán segítséggel úrrá 

Megérkeztek

Evanics Tamás József
és Csendes Gyöngyi

fia - Balázs

Faragó Gábor
és Mitykó Ágnes

leánya – Anna

Elhunytak

Szarka Dezsőné 89 év
Heller Zsolt 53 év

Gyimesi Ilona 64 év
Bartos Györgyné 81 év

Gergely István 89 év
Gyebnár Mihály 80 év
Minya Mónika 40 év
Bertók László 69 év

Sütő Sándor Mihály 68 év
Beke Andrásné 84 év

Hosszú, több mint 60 évnyi 
távollét után haza érkezett 
Sándor gróf mellszobra.

Az idősebb csorvásiak csak 
így nevezték gr. Wenckheim 
Sándor nagymajori földbir-
tokost. 1940-es évek végén a 
földbirtokát, földjeit az Állami 
Gazdaság vette művelésbe, ő 
felköltözött budapesti laká-
sába. Majd onnan kitelepítet-
ték Visegrádra, de 1956-ban 
Ausztriába távozott. Még ab-
ban az évben Bécsben meghalt. 
A visegrádi lakásából került 
ez a szobor a múzeumba, ahol 
gondosan őrizték.

2018-ban egy visegrádi mu-
zeológus, Gróf Péter előadást 
tartott Csorváson Mátyás ki-
rályról. A rendezvény után 
felajánlotta a Wenckheim gróf 
szobrot, melyet kölcsön tudná-
nak adni Csorvásnak. 

Hamarosan kezdeményez-
tem vele a kapcsolatfelvé-
telt és arra jutottunk, hogy 
hosszútávú letétbe tudnák 
kihelyezni kiállítási célra. A 
pandémia és egyéb más miatt 
feledésbe merült egy kis időre.

2022 augusztusában újból 
felvettük a kapcsolatot e-mail-
ben. A múzeum kérte, hogy 
írjuk meg, milyen kapcsolata 
volt a szobornak Csorvással. 
Kasuba István helytörténész 
elküldte a Wenckheim család-
ról szóló leírást. A következő 
telefonbeszélgetéskor már a 
szobor szállítási körülményeit 
is meg tudtam vele beszélni – 
mesélte Dohányos András.

Október 27-én a beltéri gipsz 
mellszobrot az önkormányzat 
segítségével hazaszállítottuk 
és a Helytörténeti Gyűjtemény-
ben helyeztük el a díszpolgá-
rok sorában. 

lettünk a nehézségeken.
Régi iskolánk öreg diákjait be-

fogadta. Ódon falai közé a ren-
dezvény idejére, hellyel és finom 
ebéddel járult hozzá annak sike-
réhez, méltányos díjazás mellett. 
Ami az esemény emberi oldalát 
illeti, mi szervezők - reméljük, 
hogy az osztálytársak is - foko-
zódó izgalommal, túlcsorduló 
érzelmi telítettséggel közeled-
tünk a megvalósulás dátuma 
felé, amikor is, e nagy napon 
minden tetőzött bennünk. A vi-
szontlátás, a találkozás öröme, 
az egymásra ismerés, vagy nem 
ismerés élménye mindent felül-
múló volt, emelkedett, lebegő, 
ünnepi lelkiállapotba hozott 
bennünket, amit nehéz volna 
szavakba önteni - azt érezni kell.

Több régen látott osztálytár-
sunkat is csak némi kérdezőskö-

dés és találgatás után ismertük 
meg. Arra döbbentünk rá, hogy 
az idős kor rövidebb idő alatt 
is, lényeges változásokat vés ki-
nézetünkre, ami megnehezíti az 
egymásra ismerést.

Ezért egy régi javaslat mellett 
döntöttünk, ezután sűrűbben 
találkozunk, legközelebb 2 év 
múlva. Igaz, hogy idősödve min-
den nehezebben megy, de nem 
adjuk fel, nem mondunk le a ta-
lálkozás öröméről. Így határoz-
tunk. Az iskolában eltöltött évek, 
egy életre szóló kötődést hozott 
létre közöttünk, és amíg élünk, 
ápoljuk ezt az egymáshoz tarto-
zás érzését.

Ezért azzal köszöntünk el egy-
mástól: ELŐRE KISPAJTÁSOK!

Szervezők

Wenckheim szobor

Szerkesztőségünket
témajavaslatokkal és
hirdetési szándékkal

keresse a
csorvasihirado@gmail.com 

e-mail címen

OSZTÁLYTALÁLKOZÓ - 65 ÉVES


