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ÉRTESÍTEM CSORVÁS TISZTELT POLGÁRAIT, A CSORVÁSON MŰKÖDŐ 
VÁLLALKOZÁSOKAT ÉS CIVIL SZERVEZETEKET, HOGY

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2022. OKTÓBER 24-ÉN 18.00 ÓRÁTÓL

 KÖZMEGHALLGATÁST TART.  

A közmeghallgatás helye: a Művelődési Ház nagyterme
(5920 Csorvás, Petőfi u. 2. sz.).

A közmeghallgatáson a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek 
képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket tehetnek fel,

és javaslatokkal élhetnek.  
A kérdéseket és a javaslatokat a közmeghallgatást megelőzően írásban is 

benyújthatják a Csorvási Polgármesteri Hivatalhoz
(5920 Csorvás, Rákóczi u. 17. sz.) személyesen vagy postai küldeményként, 

továbbá e-mailen, a  barath.lajos@csorvas.hu  e-mail címre. 
A kérdésekre és a javaslatokra a Képviselő-testület a közmeghallgatáson,

vagy azt követően, legkésőbb 15 napon belül választ ad. 

Tisztelettel hívok és várok minden érdeklődőt! 
Csorvás, 2022. október 03.

Baráth Lajos
polgármester

Többéves munka eredmé-
nye ért be október 10-én, ami-
kor egy ünnepség keretében 
átadták a Bajcsy-Zsilinszky 
utcai emlékházat. A kívül-
belül megszépült épületben 
összegyűjtött emléktárgyak 
hűen idézik a 19-20. századi 
szlovákság mindennapjait. 
Mostantól egy helyen láthatók 
a csorvási szlovákok történel-
mi emlékei, érdemes felkeres-
ni és megnézni a tárlatot. 

Öt év leforgása alatt, több 
ütemben, összesen 30,2 millió 
forintból újult meg a szlovák 
nemzetiségi emlékház és a mel-
lette álló közösségi ház. A pá-
lyázati források mellett ehhez 
szükség volt a közösség össze-
fogására, sokak segítségére. 

Az október 10-ei ünnepsé-
gen a kétsopronyi Horenka 
Hagyományőrző Népdalkör és 
a csorvási Kisze citerazene-
kar előadását követően Soltész 
Miklós, a Miniszterelnökség 
egyházi és nemzetiségi kap-
csolatokért felelős államtitkára 
idézte a helyi szlovákság törté-
netét, kiemelve: idén több mint 
hatvan helyen, több mint egy-
milliárd forint értékben zajlot-
tak vagy zajlanak a nemzetisé-
geket érintő fejlesztések. 

Herczeg Tamás országgyűlé-
si képviselő, az Országgyűlés 
nemzeti összetartozás bizott-

ságának alelnöke kiemelte, a 
megújult csorvási tájházban be 
tudják mutatni az elmúlt 150 
évben felgyűlt tárgyi emléke-
ket, „annyi tárgyi emlék halmo-
zódott fel az itt élő szlovákság 
birtokában, amely megérett 
arra, hogy megnézhessék má-
sok is”. A közösségi házrész pe-
dig nemzetiségre, felekezetre 
való tekintet nélkül lehet a ta-
lálkozás helyszíne. Zalai Mihály 
Békés Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének elnöke azt hang-

súlyozta, hogy Békés megyében 
egymásra hatva, együttműköd-
ve békében tudtak együtt élni a 
különböző felekezetű, nemzeti-
ségű csoportok. 

Hugyik Erzsébet, a Csorvási 
Szlovák Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnöke mindazoknak 
köszönetet mondott, akik mun-
kájukkal hozzájárultak az em-
lékház és a közösségi ház elké-
szültéhez. A jövőbeni terveket 
is megosztotta az ünnepségen 
részt vevő közönséggel.

Baráth Lajos polgármester 
folytatta a köszönetek sorát, rá-
mutatva a kormány, az államtit-
kárság végig a kezdeményezés 
mellett állt és segítették annak 
megvalósulását. Ennek köszön-
hetően egy szép, a helyi közösség 
számára értékes épületkomple-
xummal gazdagodhatott Csorvás, 
ami őrzi a múltat, és találkozóhe-
lye a most élőknek – mutatott rá 
a városvezető. A köszöntők sorát 
követően felavatták és megál-
dották az emlékházat. 

Október végére készülhet 
el a városháza épületének 
korszerűsítése. Az 1900-es 
évek elején tervezett hiva-
tali épület tetőhéjazatának 
komplex felújítása mellett 
az utcai főhomlokzat lábaza-
ti része is megújul – tájékoz-
tatott Baráth Lajos polgár-
mester.

A beruházás keretében a régi 
cserépfedést, cserépléceket el-
bontották, ahogyan a haszná-
laton kívüli kéményeket is. A 
tűzfalak javítását követően új 
tetőlécezés készült, felszerel-
ték a bádogos szerkezeteket, 
hófogókat, valamint elkészült 
az új kerámia cserépfedés is. 
Az infrastrukturális fejlesz-
tésre 30 millió forint pályázati 
forrást nyert a város a Magyar 
Falu Program keretében.

Az új tető az őszi esős idő-
szaknak köszönhetően próbá-
ra is lett téve: nem csak szép, 
de jó munkát is végzett a kivi-
telező Építőmester Bt. 

A projekt keretében az épü-
let lábazatának felújítása is a 
végéhez közeledik. A kivitelező 
tartja az ütemtervet, így októ-
ber végére elkészülhet az idő-
szerű korszerűsítés.

Korábban – a Terület és Tele-
pülésfejlesztési Operatív Prog-
ram keretében sikerrel elnyert 
pályázati forrásból – már meg-
valósult a polgármesteri hivatal 
épületének gépészeti korszerűsí-
tése, kazáncsere, utólagos födém 
hőszigetelés, valamint a gazda-
ságosabb működtetés érdekében 
napelemeket is telepítettek. Ezál-
tal az épület jóval gazdaságosab-
ban működtethető. 

Későbbi tervek szerint az 
anyagi lehetőségek függvényé-
ben önerőből a városháza kül-
ső homlokzatát is felújíttatja 
az önkormányzat, így a patinás 
és a városképet meghatározó 
épület régi szépségét is vissza-
kaphatja. 

Múltnak őrzője, a jelen közösségének találkozóhelye

ÁTADTÁK A SZLOVÁK EMLÉKHÁZAT
Pályázati forrásból

Megújuló városháza

Szerkesztőségünket
témajavaslatokkal és
hirdetési szándékkal

keresse a
csorvasihirado@gmail.com 

e-mail címen

                                                             Felavatták a szlovák emlékházat           Fotó: OrosCafe/Horváth Bence



Csorvási Híradó2

www.facebook.com/csorvasvarosonkormanyzata/

Esküt tett Lázár László szeptemberben, így mostantól teljes 
jogú tagja Magyarországnak. Hazánk újonnan felesküdött állam-
polgárának elsőként Baráth Lajos polgármester gratulálhatott. 
Örömteli érzés, hogy Lázár László Magyarországot tartja hazájá-
nak és Csorvást az otthonának.

Ebzárlatot és legeltetési ti-
lalmat rendel el október 21-
éig Békés megye közigazga-
tási területén a Békés Megyei 
Kormányhivatal, mert a rókák 
veszettségének megelőzése ér-
dekében csalétek-vakcinákat 
helyeznek ki repülőgépes ki-
szórással.

A zárlat végéig a kutyákat zárt 
udvarban elzárva kell tartani, 
onnan kivinni csak pórázon és 
szájkosárral szabad; a telepü-
lést csak érvényes veszettség 
elleni védőoltással vagy hatósá-
gi állatorvosi engedéllyel hagy-
hatják el.

Vadászebek, a fegyveres erők 
kutyái, a katasztrófamentő 
ebek, a segítő és terápiás ebek 
– ha van érvényes veszettség el-
leni védőoltásuk – mentesülnek 
a korlátozás alól.

Az ebzárlat alatt befogott kó-
bor húsevőket hatósági megfi-
gyelés alá kell helyezni – közöl-
te a hivatal.

Több mint négymilliárd 
forintos foglalkoztatási prog-
ram indult Békés megyében. A 
program célja, hogy 2027 végé-
ig 2300 ember munkaerőpiaci 
elhelyezkedését segítse - kö-
zölte a Békés Megyei Önkor-
mányzat. Közleményükből ki-
derül, a 4,2 milliárd forintos 
támogatást a 2020-2027-es 
uniós keretköltségvetési ciklus 
Terület- és településfejlesztési 
operatív program (Top) Plusz 
keretéből nyerték el.

A projekt kiemelten kezeli 
az átlagnál alacsonyabb foglal-
koztatási szinttel rendelkező 
járások teendőit. A konzorciu-
mi tagok képzésekkel és foglal-
koztatást támogató tevékenysé-
gekkel kívánják a célcsoportok 
munkaerőpiaci hátrányának 
csökkentését elérni. Emellett 
új készségek elsajátításának tá-
mogatásával a munkaerő minő-
ségének javítását célozzák meg.

Az előző pályázati ciklusban 
tíz ilyen projektet valósítottak 
meg hétmilliárd forint érték-
ben. Békés megyében a regiszt-
rált munkanélküliek száma a 
2011-es 28 ezerről az idén az 
első negyedévére 11 ezerre 
csökkent.

Hulladékszállítás. A szelek-
tív, sárga kukák ürítésének idő-
pontja október 27-e, csütörtök. 
A zöldhulladék ürítésének idő-
pontja: október 25-e, kedd. 

Novemberben 22-én, kedden 
viszik el a zöldhulladékot, míg 
24-én, csütörtökön a szelektív 
hulladékot.

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

Bővebb infó: dareh.hu

Szeptemberben indult egy 
tűzoltó 40 órás alaptanfolyam 
Békésen, melyen Csorvás Város 
Önkéntes Tűzoltó Egyesületé-
nek három tagja is részt vesz.

Popol-Gyarmati Nóra Anna, 
Kerekes Gábor és Kun Zoltán 
– szabadidejük egy részét felál-
dozva – képezte magát a tanfo-

Céges autók tisztítását is vállaljuk!
Ajándékutalványt is kiállítunk!

ÓRÁS GYÖRGY NEVE A GARANCIA!

Tanulnak, hogy segíthessenek

Az állomány új tagjai  (Fotó: egyesület)

lyamon heteken át. A szorgalmas 
tanulás eredményt hozott, és az 
egyesületi tagok sikerrel adtak 
számot elméleti és gyakorlati tu-
dásukról. A vizsgát mindhárman 
kitűnő eredménnyel zárták, ami-
nek eredményeként a csorvási 
egyesület vonuló állományába 
léphettek. Gratulálunk!

NÉPSZÁMLÁLÁS
Október elsején elindul a 

népszámlálás. Azokat, akik 
október 16-ig nem nyilatkoz-
tak az interneten keresztül, 
október 17. és november 20. 
között számlálóbiztosok ke-
resik fel, és akkor már csak az 
ő segítségükkel lehet megvá-
laszolni a kérdéseket.

A népszámláláson összegyűj-
tött adatokból olyan statisztikák 
készülnek, amelyek a döntés-
hozók számára nélkülözhetet-
lenek a különböző fejlesztések 
megtervezésekor. Az adatokból 
a közvetlen környezetünk szá-
mára fontos információk is ki-
nyerhetők - hívta fel a figyelmet 
a Központi Statisztikai Hivatal.

Fontos tudni: az adatszol-
gáltatás kötelező! Önkéntes 
elhatározásból csak a következő 
témakörökben nem kötelező a 
válaszadás: a nemzetiségre, az 
anyanyelvre, a családi, baráti kö-
zösségben beszélt nyelvre, a val-
lásra, az egészségi állapotra és a 
fogyatékosságra. Kérdőívet kell 
kitölteni a személyekről: min-
denkiről, aki Magyarországon 
él, azokról is, akik átmenetileg, 
12 hónapnál rövidebb ideig kül-
földön tartózkodnak, a külföldi 
állampolgárokról is, ha legalább 
3 hónapja Magyarországon tar-
tózkodnak. Kérdőívet kell kitöl-
teni a lakásokról: minden lakás-
ról, az üres lakásról is, a lakott 
üdülőről és egyéb lakóegységről, 
a közösségi éjszakai elhelyezést 
szolgáló intézményről. 

A Zene Világnapjának min-
dig is jelentős szerepe volt a fú-
vószenekar életében. Így idén 
is, október 2-án, a Magyar Falu 
Program támogatásával meg-
rendeztük templomi hangver-
senyünket a Nagy Szent Teréz 
Katolikus Templomban.

A felkészülés zökkenőmente-
sen, családiasan telt, emellett az 
együttes kellő rutinnal rendelke-
zett a templomi hangzásokhoz, 
hiszen nem ez volt az első kon-
certünk itt. Időközben zenész-
társaimmal „rajthoz álltunk”. Az 
üres nézőteret kíváncsi, zene-
szerető emberek töltötték be, s 
türelmesen várták a kezdést. 

Nyitányként Charpentier 
Prelude-je csendült fel, amit 
a délután felkonferálójának – 
Oroveczné Egervári Zsuzsanna 
– hangja követett. Fellépésünk 
során szót ejtett az idei évünk 
értékéről, amiképp 50+30 éves 
fennállásunkat ünnepeljük. Re-
pertoárunkban számos stílust 
képviseltünk. Legfőképpen is-
mert, komoly- és könnyűzenei 
zeneszámokat tanultunk meg 
a próbáink során. Első zene-
kari darabunkként Fricsay Ri-
chárd Magyar Vér-indulójával 
teremtettük meg a visszhangzó 

légkört. Ezután pedig a közön-
ségben ülő gyermekek csillogó 
szemével találkoztunk, amint 
meghallották a nagysikerű Jég-
varázs mesefilm főcímdalát, a 
Legyen Hó című dalt. Némi kará-
csonyi hangulat is teremtődött az 
imaházban és a hópelyhek szál-
lingózását is majdnem sikerült 
megidézni. Viszont erre majd a 
Karácsonyi Koncertshow-n fog 
sor kerülni december 26-án, este 
6 órai kezdéssel. Negyedik mű-
ként Bruckner Locus Iste című 

50+30 éves Csorvás Város Fúvószenekara és Majorette csoportja

kamara darabja hangzott el a 
Debreczeni Márk vezetése alatt 
álló kürtkvartett előadásában. 
További produkcióinkban több 
más filmbeli dalokat játszottunk 
le. Elsősorban a Trónok Harcá-
nak, a Karib Tenger Kalózainak 
és Aladdin Ali hercegének sze-
rettünk volna hangsúlyt adni, 
amelyeket karmesterünk, Deb-
reczeni István nagyszerű szak-
mai tudással és erőbedobással 
vezényelt le nekünk. Mutatvány-
tárunkban a népdalokkal kötöt-

tünk kölcsönösen szerződést, 
Szénási-Bernáth Katalin felké-
szítésével a Viharsarki penge-
tősök és a KISZE citeraegyüttes 
zenélése, éneke tartotta fent a 
hangulatot. Köszönjük a Magyar 
Falu Programnak, Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt.-nek, a Miniszter-
elnökségnek, a Római Katolikus 
Plébániának a támogatást, mely-
lyel lehetőséget teremtettek 
eme színvonalas koncert meg-
rendezéséhez. 

Gombkötő Angelika

Zene Világnapja hangverseny a csorvási katolikus templomban
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Közgyűlés, kiállítás,
megállapodás

A Csorvásiak Baráti Társasága 
ünnepi közgyűlést tarott a ha-
gyományok szerint a Teréz-na-
pi búcsú előtti szombaton, idén 
ez október 15-ére esett. Szintén 
hagyomány szerint kiállítást is 
szerveztek az alkalomra, a ren-
dezvénynek helyszínül szolgá-
ló művelődési házban. Ebben 
az évben Csorvás helyi értékei 
szolgáltak témaként, a szerve-
zők Bencsik János és Dohányos 
András, közreműködött a Kisze 
citerazenekar

A baráti társaság szeptember 
elején együttműködési megálla-
podást kötött a Csorvási Szlovák 
Önkormányzattal. Mint az okirat 
rögzíti, az egymás között több 
éve fennálló, kiváló kapcsolatot 
erősítették meg írásban. Ennek 
értelmében kölcsönösen segítik 
egymást közös céljaik elérésé-
ben: hagyományőrzés, értékte-
remtés és -megőrzés, valamint 
Csorvás tudományos, kulturális 
és sportéletének támogatása, 
az együvé tartozás érzésének 
erősítése. Hangsúlyt helyeznek 
továbbá arra, hogy programjaik 
minél szélesebb körben, egyre 
több ember számára legyenek 
könnyen elérhetőek.

A szlovák közösség szept-
ember közepén ismét meg-
rendezte a hagyományos 
Szlovák Napot. Pénteki prog-
ramon részt vettek helyi szlo-
vák közösség vendégeként a 
diószegi delegáció és a Buda-
pest II. kerületi Szlovák Ön-
kormányzat tagjai is.

Hagyományos péntek esti 
program fő küldetése a kölcsö-
nös tudás, tapasztalatcsere, a 
bátorítás az összekötő mun-
kában. Pontosabban az őseik 
örökségének megőrzésében. 
Ezt szolgálják az évről évre 
megújuló együttműködési meg-
állapodások is. Így történt ez 
ezúttal is, amikor a Csorvásiak 
Baráti Társasága elnöke, Kele-
men Mihály város alpolgármes-
tere és a diószegi Dió héj Kul-
turális Egyesület vezetője, Vígh 
Sándor együttműködési szerző-
dést kötött a Csorvási Szlovák 
Önkormányzattal az új Szlovák 
Közösségi Házban. A péntek 
este jól sikerült, az új bútorok-
kal berendezett zsúfolásig meg-
telt teremben a szervezők és a 
vendégek képviselőinek beszé-
dei után, késő estig tartó be-
szélgetések zajlottak, melyeken 
a csodálat szó dominált.

Szombat délelőtt ünnepélyes 
keretek között bemutattuk a 
megújult Szlovák Emlékházat 
Házat és Közösségi Házat. Szé-
pen felújított udvarban a két 
felújított épület között asztal és 
padsorral ellátott kerti pavilont 
alatt a diószegi Dió héj citera-
zenekar fogadta a látogatókat.  
Rendezvényre a meghívást el-
fogadta, Emil Kuchár Úr Szlovák 
Köztársaság főkonzulja, Paulik 
Antal Úr a magyarországi szlo-

Ebben az évben szeptember 
17-én, szombaton rendezte 
meg a város önkormányzata 
a gazdanapot. Tette mindezt 
egyrészt saját erőből, más-
részt pedig pályázati forrás-
ból, hiszen sikerrel pályázott 
a Hungarikum Bizottság „Ér-
ték, szépség, hangulat, íz – ter-
mészetesen” kiírásán. 

A színpadi programokat az 
időjárásra való tekintettel le kel-
lett mondani, azonban a jó han-
gulat a borongós idő ellenére 
garantált volt, a zenét egész nap 
Liska János biztosította.

A Gazdanap keretében meg-
rendezték a C kategóriás Békés 
megyei bajnokságot, amelynek 
Csorvás így pontgyűjtő állomása 
lett. Közel 30 fogat versenyzett, 
mind C kategóriás. Az időjárás 
kezdeti viszontagságai után 
minden rendben zajlott, a pálya 
nehézségi fokozatai megfelelőek 
voltak, a versenyzőktől sok pozi-
tív visszajelzés érkezett. 

Bajnokok avatása is történt: 
nemcsak a nagy kettes fogatok 
számára volt bajnoki forduló, 
hanem a póni kettes fogatoknak 
is. A nagy egyes fogat kategóriá-
ban ez volt a döntő – értékelte a 
fogathajtó versenyt a lovas sport 

elszánt csorvási képviselője és 
szervezője, Hajnal Zoltán.

A bográcsos ételek főzőverse-
nyén 11 csapat indult különféle 
ételek elkészítésével. Az étkek 
finom illata betöltötte a piacte-
ret már a reggeli órákban. Az 
elkészült ételek mintája a zsűri 
elé került, melyeket nehéz volt 
rangsorolni, hiszen mindegyik 
nagyon ízletesre sikerült. A bog-
rácsaikat is éberen őrizték a fő-
zőcsapat tagjai – tájékoztatta a 
közönséget a zsűri elnöke, Rácz 
Túrkevei Lajos. 

Eredmények:
1. helyen Betyárok – Vadas mar-

haragu (Csorvási Horgász-
egyesület - Kőrösi halészlé és 
halcsipsz)

2. helyen Csorvásiak Barátiak 
Társasága – őzpörkölt és ger-
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vákok országgyűlési szószólója,  
Hollerné Racskó Erzsébet az Or-
szágos Szlovák Önkormányzat 
elnöke, Vereskáné Salla Valéria 
Csorvás Város alpolgármestere, 
Kelemen Mihály Csorvás Város 
alpolgármestere

A vendégek köszöntése és be-
mutatása után a helyi szlovák 
önkormányzat elnöke röviden 
összefoglalta az épületrekonst-
rukció ötéves folyamatát. Ez-
után pedig Dohányos András 
tárlatvezetésével a jelenlévők 
megcsodálhatták a több évti-
zedes gyűjteményt, melyre na-
gyon büszkék vagyunk.

Az álom valóra vált. Jelentős 
forrásokhoz tudtunk jutni pá-
lyázatok révén. Ezeket a lehe-
tőségeket keresve több oldalas 
dokumentumokat előkészítve 
és azokat benyújtva a rekonst-
rukciókhoz 30,2 millió forint 
támogatást kaptunk. Jelentős 
támogatás érkezet a városi Ön-
kormányzattól. Kiemelkedő a 
sok önkéntes közösségi munka 
nélkül nem tartanánk itt,  amely 
azonban felbecsülhetetlen érté-
ket képvisel, miközben hangsú-
lyozni kell, hogy a megerőltető 
fizikai munkát olyan emberek 
végezték akik már nem fiatalok. 
Körülbelül 2900 órát dolgoz-
tunk a projekten. 2019. óta az 
Emlékház kamrával és istállóval 
bővítettük. Átalakíttatásra ke-
rült a nagy udvar, mely ezután 
rendezvénytérként is funkcionál 
majd. A Közösségi Ház kívülről 
megszépült. Asztalok, székek 
vásárlásával pedig méltó helyen 
tudjuk rendezvényeinket meg-
tartani.  Egy átfogó füzetben 
dokumentálásra került a teljes 
folyamat, melyben nemcsak a 

legulyás (Csorvási Aerobic 
csapat -szarvaspörkölt)

3. helyen Öreg kakas két tyúk-
kal (Zenta testvértelepülés) 
– csirkepaprikás (Vakzsír SK 
- marhapörkölt)

Különdíj: Sárvári Margit, Bogdán 
Zsófia (Zenta), Ízvarázs, Malom 
Söröző, Öregfiúk
A gazdanapi bográcsgulyást az 

ebédjegyet vásárlók zsűrizhették. 

Lehetőség volt saját készítésű 
pálinka és savanyúság megmé-
rettetésre, mely ebben az évben 
nagy érdeklődést mutatott. A sa-
vanyúságból 18, a pálinkából 37 
nevező adta le a mintáját.

Savanyúság verseny eredményei:
1. hely: Szelezsánné Pető Er-

zsébet, 2. hely: Kiss Viktória, 3. 
hely: Zoltán Veronika

Pálinka verseny eredményei:
1. hely: Ivanics Roland - Irsai
2. hely: Neller Tibor - birs
3. hely: Mucsi József (Zenta) körte
Különdíj:  Horváth Sándor – feke-

te berkenye
    Neller Tibor - málna

A rendezvényre kilátogatók 
megnézhették a veterán moto-
rokat és mezőgazdasági gépe-
ket, melyeket Bencsik Antal és 
Szél Zoltán koordinált.

Hagyományos szilvalekvárfő-
zést is láthattak az érdeklődők, 
melyet az Egyesített Szociális 
Intézmény lakói és dolgozói va-
lósítottak meg az idén is. Felvált-
va kavarták az üstben a lekvárt, 
melynek elkészítése jónéhány 
órába tellett. A gasztronómia ke-
retén belül találkoztak a csorvási 
pogácsák és készítőik. Közel 50 
fő vett részt és illesztette pogá-
csáját a lófej formába. A közös-
ségépítő programon a legkiseb-
bektől a legnagyobbakig minden 
korosztály képviseltette magát.

A Hungarikum Bizottság felé 
benyújtott „Érték, szépség, 
hangulat, íz - természetesen” 
sikeres pályázat jóvoltából le-
hetőség adódott sajt, kolbász 
és pálinkakóstolásra is. Zöld-
ségszobrász keze munkájában 
gyönyörködhettek a rendezvény 
résztvevői, és a gyerekek örömé-
re pónilovaglásra is volt mód.

források, az egymást követő lé-
pések, a felszerelések, hanem 
az adományozók és önkéntesek 
neve is megörökítésre került. 

A délelőtti program részvevő-
it örömmel és meghatóan hall-
gatták, ahogy Vereskáné Salla 
Valéria alpolgármester asszony 
méltatta a szlovák közösséget. 
Különösen az alábbi gondolatai 
voltak hatásosak a közönségre: 
„Köszönet illeti elhivatottságu-
kat, mindennapi helytállásukat 
és erőfeszítéseiket, melyet an-
nak érdekében tesznek, hogy 
egyre többen éljék meg a szlo-
vák hagyományokat. Ők azok, 
akik a kultúra ápolásával és 
újrateremtésével a legtöbbet 
tesznek azért, hogy mi képesek 
legyünk a jövőben is a szlovák 
népcsoport értékeit nyomon 
követni, a felnövekvő generáció 
megismerni azt. Önök hozzá-
tartoznak a jövőnkhöz, épp úgy, 
mint múltunkhoz és jelenünk-
höz. Köszönjük példamutatásu-
kat, tapasztalataikat, és kitartá-
sukat. Szükségünk van az Önök 
véleményére, tanításaikra, böl-
csességeikre, hogy azokra ala-
pozva a felnövekvő nemzedék 

tovább gyarapíthassa az Önök 
által megteremtett eredmé-
nyeket, hagyományokat. Kívá-
nom, hogy érezzék, szükség van 
Önökre az év minden napján a 
társadalomban, hogy vannak 
dolgok, amit jobban tudnak, és 
vannak dolgok, amit csak ÖNÖK 
tudnak. "

Hollerné Racskó Erzsébet az 
Országos Szlovák Önkormány-
zat elnöke is hasonló elisme-
rést és bátorítást adott a jövőre 
nézve. „Örülünk sikerüknek, és 
legfőbb szervünk lehetőségeink 
keretein belül a jövőben is tá-
mogatni kívánják a szlovák ön-
kormányzat törekvéseit.”

A jelenlévőkhöz szólt Emil 
Kuchár Úr Szlovák Köztársaság 
főkonzulja is, aki rendszeresen 
járt Csorvásra szlovák rendez-
vényekre, és más városokban 
is, ahol dolgozott, baráti kap-
csolatot alakított ki a helyi szlo-
vákokkal. Mivel mandátuma a 
napokban jár le, elbúcsúzott a 
jubileumi szlovák nap résztve-
vőitől is.

Délutáni program a helyi 
evangélikus templomban folya-
tódott, ahol szlovák és magyar 

nyelvű Istentiszteletre került 
sor. A helyi evangélikus lelkész 
asszony Zsíros Lilla üdvözölte 
a számos hívőt. Szlovák igehir-
dető Gulácsiné Fabulya Hilda 
magyarországi szlovák evan-
gélikusok vándorlelkésze volt. 
„Aki arról beszélt, hogy a földön 
a legnagyobb érték a szeretet, 
Isten szeretete. Isten minden-
kor elkísér, utat mutat. Ebben 
az időszakban az ember gyak-
ran szorong. Az Úr Jézus azt 
mondja, hogy ne aggódj, hanem 
keresd Isten Országát. Bár fon-
tos, hogy meglegyen az élethez 
szükséges táplálékunk, de ha 
Isten Országát keressük, akkor 
az Úr gondoskodik rólunk, mert 
szeret minket.” Az úrvacsora 
közös imádsága és az áldás után 
a helyi gyülekezet tagjai meg-
vendégeléssel várták a híveket. 
Nagyon köszönjük! 

További program a helyi Mű-
velődési Házban folytatódott. 
A köszöntések után egy rövid 
kulturális műsort adtak elő 
a csorvási Viharsarki penge-
tősök, akik a helyi zeneiskola 
növendékei. Ezután a  Kisze 
Citeraegyüttes műsorát láthat-
tuk. Ezt követően a Csabacsűdi 
Hagyományőrző Szlovák Nép-
dalkör szlovák magyar reper-
toárját hallgathatta a közönség. 
Őket követte a diószegi Diócska 
gyermek citerazenekar és végül 
szintén testvér településükről 
érkező Dió héj citerazenekar 
zárta a programot. 

A finom vacsora elfogyasztása 
után Liska János húzta a táncos 
lábú vendégeknek a talpaláva-
lót. Köszönet illeti mindazokat, 
akik bármilyen módon hozzájá-
rultak a XX. Szlovák Nap sikeré-
hez. Hálásan köszönjük! 

Csorvási Szlovák Önkormányzat 

XX. CSORVÁSI SZLOVÁK NAP
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Anyakönyvi  hírek:
Megérkeztek

Verebesi László és
Szilasi Renáta fia - László

Fehér Csaba és Dékány Edina 
leánya - Dorka Olívia

Házasságot kötött

Katona Eszter és
Madutai Attila Tibor 

Tobai Mihály és Jónás Erika

Kis Krisztina Éva és Ács Gergő

Díjazták
Hanna mosolyát

Szeptember végén átadták 
a Beol.hu által meghirdetett 
Gyermekmosoly őszi fotópá-
lyázat díjait.

Két kategóriában – 0-3 éve-
sek és 4-7 évesek –  összesen 
535 gyermek megörökített mo-
solya került a szervezőkhöz on-
line formában. Szavazni is ilyen 
módon lehetett – tudtuk meg a 
csorvási Zsingor Magdolnától, 
aki kislánya, Inásel Hanna fotó-
jával nevezett a versenyre.

- Honnan jött az ötlet a neve-
zésre?

- Az interneten egy közös-
ségi oldalon láttam meg a fo-
tópályázatot. Nem gondoltam 
volna, hogy helyezést érünk el, 
végül csak beneveztem. Ennek 
Hanna nagyon örült és izgatott 
volt. Minden nap kérdezte, ho-
gyan áll a szavazatok száma?

-  Miért éppen erre a képre 
esett a választás?

- Azért, mert pillanatkép és 
ez a kedvenc képem róla, az 
unokatestvérem középiskolai 

ballagásán készült. A kép tük-
rözi, hogy milyen kis mosoly-
gós, vidám és persze zsivány 
is, és a pályázat is a mosolyról 
szólt. Hanna a 4-7 éves kor-
osztályban a második helyet 
szerezte meg huncut mosolyá-
val. Nagyon meglepődtünk az 
eredményen, főleg Hanna. Na-
gyon örült is neki.

- Mi volt a díj?
- Egy játékvásárlási utal-

vány. Hanna még nem tudja, 
hogy mire szeretné költeni, így 
várunk a beváltással még egy 
kicsit – zárta az édesanya, mi 
pedig gratulálunk Hannának.

A Munkácsy utca utolsó ti-
zedében mindig is összetartó, 
egymást segítő volt a kapcso-
lat az ott lakók között. Ezt a 
Liska család is megtapasz-
talhatta, hiszen 2004 óta ők 
maguk is utcabeliek. Az itt 
lakók figyelnek egymásra, és 
ha tudnak, segítenek, ha más-
sal nem, jó szóval és ez bizony 
nagy érték. Nyáron pedig a kö-
zösség utcabált is szervezett, 
ami nagyon jól sikerült.

Az arra járók gyakorta hallhat-
tak zene és énekszót az utcában, 
hiszen Liska János kedvelt nyár 
esti kikapcsolódása, hogy a te-
raszra ülve zenél, miközben a gye-
rekek az utcában szaladgálnak, 
kerékpároznak. – Ilyenkor – me-
séli Liskáné Sárközi Csilla  – az 
utcabeliek mind kijjebb kerültek 
egy-egy kis székkel és hallgattuk 
együtt a zenét. Egy ilyen estén 
merült fel az ötlet: milyen jó len-
ne egy utcabál, ahol együtt szó-
rakoznánk. Kitaláltuk: legyen egy 
batyus bál. Mindenki hoz magával 
amit eszik és iszik. Az asztalokat, 
székeket pedig összehordja a 
szomszédság – sorolta a kezde-
teket Csilla. – Az első alkalommal 
csak mi, környező szomszédok 
ültünk ki páran és hallgattuk a ze-
nét, táncoltunk, nevetgéltünk, de 
alig telt el egy óra máris többen 
idejöttek és megkérdezték tár-
sulhatnak-e a kis vigadalomhoz. 
Természetesen. Mindenki nagyon 
jól érezte magát így megbeszél-
tük, hogy kell egy ismétlés, amit 
augusztusra tűztünk ki. Ekkorra 
már híre ment a Munkácsy utcai 
bálnak, így többen is kérdezték, 
csatlakozhatnak-e hozzánk. 

Nagyon örültünk és minden-
kit szeretettel vártunk, még egy 
messenger csoportot is létrehoz-
tunk, hogy a szervezés gördüléke-
nyebb legyen. A második bál pont 
ugyan olyan jól sikerült, mint az 
első, csak ezen már sokkal töb-
ben voltunk, nemcsak utcabeliek. 
Az volt a célunk, hogy itt helyben 
megteremtsük a lehetőséget a 
kikapcsolódásra, és közösségünk 
erősítésére. A Munkácsy utcában 
lévő szomszédok valóban össze-
tartanak, kedvelik egymást, és ez 
megmutatkozott az utcabálon is 
– zárta Csilla, hozzátéve, a Mun-
kácsy utcaiak tervezik a jövő nyári 
folytatást. 

A legutóbbi, szeptember végén tartott véradáson hatvan-
hárman adtak vért – minden véradó három embert segített 
hozzá a túléléshez, a gyógyuláshoz.

A helyszínt ezúttal is a művelődési ház biztosította, míg a 
„hírverés”, azaz a figyelemfelhívó plakátok kihelyezése, a vér-
adó meghívók kézbesítése a védőnők, Zatykóné Kecskeméti 
Erika és Rácz Imréné pluszban vállalt feladata volt. Akik rend-
szeres véradók, jól tudják, hogy ilyen alkalmakkor a köszönet 
szavai mellé mindig jár egy-egy bögre finom tea, néhány falat 
szendvics, pogácsa, köszönhetően az önkormányzat, valamint 
Csorvás Pékség és Csemegebolt hozzájárulásának, illetve la-
kossági felajánlásoknak. A vendéglátás feladatait rend szerint 
Pelesz Ibolya és Zatykóné Kecskeméti Erika vállalja.

Biztatunk mindenkit, aki önmagát egészségesnek érzi, 18 év 
feletti, de nem idősebb, mint 65, hogy vegyen részt a véradáson, 
nyújtsa segítő karját. Erre Csorváson legközelebb december 
16-án lesz lehetőség a művelődési házban. 

Utcabál a
Munkácsyban

Idén is csatlakozott könyv-
tárunk az Országos Könyv-
tári Napok programsorozat-
hoz. Sok-sok programmal és 
egy kiállítással vártuk láto-
gatóinkat. 

Könyveink közül megmutat-
tuk a legnagyobbat és a leg-
kisebbet, a legvastagabbat és 
legvékonyabbat, az 1. leltári 
számú könyvet és a legújabbat, 
valamint az író-olvasó találko-
zók során kapott és dedikált 
könyveinket. 

Éljünk egészségesen! – cím-
mel jógafoglalkozást tartott 
Tóthné Terike, majd őszi gyü-
mölcsöket, sajtot és kölessel 
töltött palacsintát kóstolhat-
tak a gyerekek és a felnőttek. 

A szerdai napon hangos volt 
az épület, mert a Spanyolor-
szágból hazalátogató Bencsik 
Adrienn vezetésével zumba 
óra volt a színházteremben.

Országos Könyvtári Napok
A csorvási téka is csatlakozott

A fergeteges zene magával 
ragadta az idelátogatókat. 

A felelős állattartás szabá-
lyaival ismerkedhettek a gye-
rekek, majd akinek kedve volt 
megsimogathatta a kutyákat. 

A Premier Művészeti Szak-
gimnázium és Alapfokú Mű-
vészetoktatási Iskola diákjai 
könnyűzenei és kortárs mo-
dern tánc bemutatóját néz-
hették meg az utolsó napon a 
gyerekek. Ez a hét számunk-
ra a megbocsátás hete is volt, 
mert elengedtük a lejárt köny-
vek késedelmi díját. Ingyenes 
beiratkozásra volt lehetőség, 
az érdeklődő osztályoknak 
könyvtári kutakodó címmel já-
tékos vetélkedőt szerveztünk. 

Sok-sok új könyvvel, folyó-
iratokkal várjuk kedves olva-
sóinkat, leendő olvasóinkat.

Neller Tiborné

ÉLETMENTŐ ÖSSZEFOGÁS

A korábban nyolc alkalom-
mal megrendezett közfoglal-
koztatási kiállítás és vásár 
„utódaként” született rendez-
vényen a Békés Megye Érték-
teremtő Közfoglalkoztatásáért 
díjakat is átadták.

A rendezvényen a Békés Me-
gyei Közfoglalkoztatási Érték-
tár Kiadvány fotókiállítása, 
illetve 17 Békés megyei telepü-
lési önkormányzat reprezen-
tatív bemutatkozása is megte-
kinthető volt. A konferencián 
lehetőséget kaptak a meghí-
vott önkormányzatok, hogy az 
általuk előállított termékekből 
bemutatót, ízelítőt, kóstolót 
prezentáljanak a meghívott 
vendégek számára. Baráth La-
jos polgármester pedig bemu-
tathatta a Csorváson zajló köz-
foglalkoztatási programot.

Két csorvási szervezet is be-
került a Békés megyei Érték-
tárba – tudtuk meg Dohányos 
Andrástól, a helyi értéktár bi-

zottság elnökétől. A több mint 
25 éves múltra visszatekintő, 
Juhász Kálmán vezette Nefelejcs 
Népdalkör, valamint Csorvás Vá-
ros Fúvószenekara és Majorette 
Csoportja. A zenekar 50 éves 
fennállását ünnepli ebben az év-
ben, vezetője Debreczeni István 
karmester, míg az idén 30 éves 
mazsorett csoport művészeti 
vezetője Szalai Erzsébet. Az ok-
levelet, ami a tanúsítja a megyei 
értéktárba történő bekerülést, 
a megyenapon vette át a bi-
zottsági elnök, hiszen mindkét 
egyesületnek éppen fellépése 
volt. 

ÉRTÉKTEREMTÉS
Két csorvási egyesület is megyei értéktárba került

A közfoglalkoztatás múltját, jelenét és jövőjét egyaránt átte-
kintő konferencia és kiállítás keretében mutatták be a közel-
múltban megjelent Közfoglalkoztatási Értéktár elnevezésű ki-
adványt szeptember 27-én, a Békés Megyei Kormányhivatalban.


