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KÖZÉLETI LAP

Hulladékgazdálkodási
helyzetkép Csorvásról
Az egyik elõzõ Csorvási Híradóban a lakóhelyi
környezet állapotáról jelent meg cikk. Most a
környezetvédelem egyik legnagyobb szeletét, a
hulladékgazdálkodás, hulladékkezelés csorvási helyzetét
szeretnénk ismertetni Olvasóinkkal.
Települési szilárd hulladék
2001. január 1-tõl kötelezõ közszolgáltatásként került
bevezetésre Csorváson a szervezett kommunális
hulladékgyûjtés és hulladékelszállítás. A szemetet az
Orosházi Városgazdálkodási Rt. szállítja el heti 1
alkalommal és azt az orosházi hulladékgyûjtõ telepen
helyezi el. Ettõl az idõponttól a csorvási hulladéktelep
nem mûködik, oda szemetet elhelyezni nem lehet.
A mûködés ideje alatt a szeméttelepen (1986-2000.
dec. 31-ig) mintegy 22 500 m3 kommunális szilárd
hulladék halmozódott fel.
A Környezetvédelmi Felügyelõség kötelezte az
önkormányzatot a hulladéktelep környezetvédelmi
felülvizsgálatának elvégzésére, és a rekultivációval
kapcsolatos engedélyek beszerzésére. Elkészültek a
mûködéssel felhagyott hulladéktelep monitoring
rendszerét alkotó talajvíz-minõség figyelõkutak, a
vízmintákat akkreditált laborban vizsgálják.
A vizsgálatok során megállapítható, hogy a talajvíz
mélysége a hulladéktelep környezetében 2-4 m között
ingadozik. A jogszabályi elõírásoknak megfelelõen tehát
az önkormányzat rendelkezik a hulladéklerakó
környezetvédelmi vizsgálatával és lezárásával
kapcsolatos összes környezetvédelmi és építési
engedéllyel.
2006-ban megalakult a Délkelet-Alföldi Regionális
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó
Önkormányzati Társulás (DAREH Önkormányzati
Társulás), melynek Csorvás város is alapító tagja. A
Társulás megalakulásának célja, hogy a Dél-Alföldön
EURÓPAI UNIÓS forrásból megvalósításra kerüljön
egy komplex térségi feladatokat ellátó regionális szilárd
hulladéklerakó, melynek elkészítésével egyidõben a tag
települések -így a csorvási- bezárt hulladéklerakóit
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rekultivájlák.
A települési szilárd hulladék gyûjtése és elhelyezése terén
nagy várakozás elõzte meg a szelektív hulladékgyûjtés
2005 nyarán történõ bevezetését. A település 6 pontján
épült hulladékgyûjtõ sziget. Szigetenként 3 frakció
gyûjtésére alkalmas edényzetet helyeztek el, mindhárom
edény speciális üvegbedobó nyílással van ellátva.
Az edények szabványosak, alkalmasak arra, hogy az
Orosházi Városgazdálkodási Kft. hulladékszállító
jármûveivel üríteni tudja azokat. Minden frakció
gyûjtésére más színû edényt használnak, melyeken fel
van tüntetve az abba a kukába helyezendõ
hulladékféleség neve is. Szabály szerint:
- a szürke edénybe a fehér üveg kerül,
- a zöld színû edénybe a színes üveg,
- a sárga színû edénybe pedig a PET (mûanyag) palack.
A papír gyûjtésére az általános iskola szervez akciókat
évente általában egy alkalommal. Az elhasznált
adathordozó áramforrások gyûjtése az utóbbi idõben
már folyamatatos, az iskolai épületekben erre alkalmas
gyûjtõedényeket helyeztek ki.
Települési folyékony hulladék
Komoly elõrelépések történtek a települési folyékony
hulladék elhelyezésének területén. A település
szennyvízcsatorna-hálózatának kiépítése 1996-ban
kezdõdött, amikor megépült a 9,6 km hosszú gyûjtõnyomócsõ hálózat, ezzel egyidõben elkészült a
szennyvíztelep is. 1998-ban elkészült az 1. és 2. számú
köztéri átemelõ, valamint a település kb. 13%-án a
szennyvízcsatorna-hálózat. Ez az I. ütem csaknem
teljesen a nyomott rendszerû üzemeltetési módnak
megfelelõen épült meg.
Ezek után 2005-ben egy hatalmas beruházás
valósulhatott meg Csorváson: hat hónap alatt a település
teljes területén kiépült a szennyvízcsatorna-hálózat. Ez a
II. és III. ütem - a lakossági igényeknek is megfelelõen szinte teljes egészében gravitációs rendszerû.
A beruházás során összességében lefektettek 30 586 fm
gerincvezetéket és 22 316 fm bekötõvezetéket, valamint
megépítettek újabb 5 db köztéri átemelõt.
A
beruházás
elõkészítéseként
már
2004
szeptemberében megalakult a hálózat építésére hivatott
Csorvási Csatornaberuházó Víziközmû Társulat.
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A kivitelezõ kiválasztására nyílt, európai uniós
közbeszerzési eljárást folytatott le az önkormányzat.
E beruházás megvalósításával nagy elõrelépést tettünk a
talaj-, és a felszín alatti vizek szennyezettségének
csökkentése érdekében. A szennyvízcsatorna-hálózat
elkészültével a szikkasztó rendszerû szennyvízgyûjtõ
aknák nagy többsége megszûnt, a szennyvíz a
keletkezési helyérõl zárt csõvezetéken jut el a
szennyvíztisztító telepre, ahonnan már a szennyezõ
anyagoktól megtisztítva kerül a befogadó DögösKákafoki csatornába.
Az ingatlanok közel 70%-a már rácsatlakozott a
szennyvízcsatorna-hálózatra. Jogszabály szerint
talajterhelési díjjal kell sújtani azokat az
ingatlantulajdonosokat,
akik
a
mûszakilag
rendelkezésre álló közcsatornára-hálózatra nem kötnek
rá. A talajterhelési díj 2004. július 1-tõl került
bevezetésre, amelynek összege a fogyasztott ivóvíz
minden köbmétere után 180 Ft. A bevezetés évében
ennek az összegnek a 20%-át kellett tejesíteni, a
százalék minden évben a jogszabályban elõírt
mértékben emelkedik. 2008-ban a 2007. évben
fogyasztott ivóvíz mennyisége után számított
talajterhelési díj 75%-át kellett megfizetni. A 2008-as
vízfogyasztás után már 90%-ot, és a 2009-es
vízfogyasztás után (amit 2010-ben fizetünk) éri el a
100 %-ot. A talajterhelési díjat a kibocsátó az
önkormányzat felé önadózással vallja be, és a díj az
önkormányzat környezetvédelmi alap elnevezésû
számlájára kerül.
A vízterhelési díjat a közszolgáltató számlázza ki azok
részére, akik már rácsatlakoztak a közcsatornára. Ezt a
szennyvízteleprõl kibocsátott tisztított szennyvíz
szennyezõanyag tartalma után fizetendõ bírság összege
alapján osztják el a felhasználók között.
Állati hulladék
A dögtéren a jogszabályi elõírásoknak megfelelõen 2.
osztályba sorolt állati hulladékokat fogadnak. Itt 1 db
zártrendszerû, emelõ berendezéssel ellátott IFA
konténer van elhelyezve, ebben történik az állati
hulladékok gyûjtése. A darabos kisebb hulladék
számára 2 db 240 l-es kuka van elhelyezve a kapu
közelében annak érdekében, hogy a lakosság a dögtér
nyitvatartási idején túl is zárt edényzetbe tudja elhelyezni
az állati hulladékot. A dögtéren dögkút nem üzemel,
állati hulladék elföldelése itt nem történik. A konténer
tartalmát az ATEV szállítja el rendszeresen a
hódmezõvásárhelyi
telepére.
A
dögtéren
környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási szempontból
rendezett állapot uralkodik.
Tótkomlós gesztorságával létrejött egy önkormányzati
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társulás, mely az állati hulladékkezelést Tótkomlós és
térsége tekintetében hivatott megoldani. E társulásnak
Csorvás is tagja. A Társulás „Tótkomlós és térsége Állati hulladék kezelés” beruházásra KIOP pályázat
keretében 255 360 ezer Ft-ot nyert. Így Tótkomlóson
hamarosan elkészül az állati hulladék kezelésére
alkalmas, EU-s szabványoknak is megfelelõ
hûtõkamrás rendszerû gyûjtõ-tároló hely. A tervek
szerint innen is a hódmezõvásárhelyi ATEV szállítja
majd el a veszélyes hulladékot. A beruházás átadása, ill.
az üzembe helyezése idõpontjában fog bezárni a
csorvási dögtér, és ettõl az idõponttól kell elkezdeni a
dögtér területének környezetvédelmi felülvizsgálatát,
majd a vizsgálat eredményének ismeretében lehet és kell
gondoskodni a terület rekultivációjáról.
Napjainkban világszerte nagy hangsúlyt fektetnek a
környezetvédelemre, ezen belül is kiemelten fontos a
hulladékgazdálkodási problémák megoldása. Az egyre
nagyobb mennyiségben keletkezõ hulladék napjaink, a
fejlett gazdasági társadalom jelentõs problémája.
A legtöbb gond a mûanyagok gyártásával, azok
nagymértékû elterjedésével kezdõdött. A mûanyag
ugyanis nem bomlik le (vagy bizonyos fajtája csak
nagyon lassan degradálódik), mint a szerves
hulladékok. De ugyanolyan problémát jelent a
megnövekedett fogyasztás során keletkezõ másféle
hulladék is, mint pl. a nagymennyiségû
csomagolóanyagok, melyek nagy része ugyancsak
mûanyag, az elektronikai hulladékok, amelyek nagy
része veszélyes hulladék, a vegyszer- és
festékmaradványok, de a sort még hosszasan
folytathatnánk. Elsõsorban a nagy mennyiségben
felhalmozódott, és szerves anyag hiányában lebomlani
nem képes hulladék elhelyezését ill. ártalmatlanítását kell
megoldani. Az élõ szervezetekre jelentõs veszélyt
jelentenek a nem megfelelõen tárolt, ill. elhelyezett
veszélyes hulladékok, melyek a pl. a talajba kerülve
szennyezik az ívóvíz készletünket.
A környezetvédelemmel csak az 1980-as évek végén
kezdtek világszerte foglakozni, ekkor kezdték felismerni
a Földet veszélyeztetõ környezeti válságot. Az ENSZ
számára Brundtland norvég miniszterelnök asszony és
bizottsága Közös jövõnk címmel jelentést készített
arról, hogyan volna megmenthetõ a Föld a jövõ
generációk számára. A jelentés kapcsán lett ismert a ma
már szinte mindennap hallható fenntartható fejlõdés
fogalma, amely így hangzik: „A fenntartható fejlõdés a
fejlõdésnek olyan formája, amely biztosítja a jelen
szükségleteinek kielégítését anélkül, hogy lehetetlenné
tenné a jövõ generációk szükségleteinek kielégítését."
Azóta sokféle jogszabály, irányelv, állásfoglalás látott
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napvilágot úgy világszerte, mint Magyarországon is.
Azonban hazánkban ez elsõ egységes, mindenre
kiterjedõ környezetvédelmi törvény csak 1995-ben, a
hulladékgazdálkodásról szóló törvény pedig 2000-ben
látott napvilágot.
A tanulók már az iskolai oktatás keretében
megismerkednek a környezetvédelem legalapvetõbb
szabályaival és a hulladékkezelési elvekkel.
A településünkön azonban sok esetben azt tapasztaljuk,
hogy van még mit tennünk a lakosság környezeti
tudatának formálása érdekében. A leginkább
szembetûnõ probléma a mûködéssel felhagyott
hulladéktelep állapota. Köztudomású, hogy oda
szemetet elhelyezni nem szabad, mégis naponta
tapasztaljuk, hogy illegálisan szállítanak ki hulladékot a
mûködéssel felhagyott telepre. Sajnos sok esetben
etikátlanul, nem törõdve a közúton közlekedõk
biztonságával a hulladéktelep elõtt és a közúton
felhalmozva dobálnak le mindenféle hulladékot.
Mindezek következtében már többször volt szükség a
szeméttelep rendezésére.
Itt szeretnénk felhívni a lakosság figyelmét arra, hogy
lehetõség szerint minél több gondot fordítsanak
környezetük, környezetünk állapotának javítására.
Hulladékot csak arra megfelelõ helyen, megfelelõ
edényzetben helyezzenek el. Fontos lenne a
komposztálást minden házikertben megvalósítani, mely
által a háztartásban keletkezett szerves hulladékból
néhány hónap alatt a kiskertek talajának tápanyag
utánpótlását is biztosítani tudják.
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium az illegális
hulladéklerakatok felszámolására a 2007. évben útjára
indította a Tiszta Magyarországért! akciósorozatot.
A hatóság Csorváson is meg fog jelenni, és sajátos
eszközeivel fellép az illegális hulladéklerakatok ellen.
Eljárhatnak magánszemélyek ellen, ha az ingatlanon a
háztartásban keletkezõ hulladékot meghaladó
mennyiségû illegális lerakatot találnak, de ellenõrzik a
vállalkozások telephelyeit, ingatlanait is.
A fentieket is figyelembe véve minden csorvási lakosnak
érdeke, hogy szennyzéstõl mentes, rendezett
környezetben éljen. Ez rövid- és hosszútávon is érdeke
mindenkinek, hiszen a fenntartható fejlõdés fogalma
szerint nem csak a mára kell gondolnunk, hanem
gyermekeink, unokáink számára is élhetõ környezet
kell örökül hagynunk.
Samuné Mihalik Anna
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CSVK
Azt gondolom, hogy ez a három betû semmit sem
jelent Önöknek. Ezúton szeretném bemutatni és leírni,
hogy mit is jelent a CSVK: Csorvási Vállalkozók
Klubja. Van már Csorváson nyugdíjas klub, tûzoltó
egyesület, horgász egyesület, hoztak már létre magáért
Csorvásért több egyesületet, létezik a Csorvásiak
Baráti Társasága stb. Mivel városunkban 300-400 fõ
között mozog a vállalkozók száma, úgy gondoltuk, hogy
mi is alapítunk egy klubot. 2003-ban alakultunk meg
Papp János vezetésével, pár alapító taggal. Sajnos
tevékenységünk 2007-ig igen gyengén mûködött, nem
csak a vezetõség hibájából. Papp János elköltözése
miatt lemondott, de mi úgy gondoltuk, hogy továbbra is
fenntartjuk a klubot, így 2008 januárjában új
vezetõséget választottunk. Csekély létszámmal ugyan,
de azóta is lelkesen dolgozunk. Minden hónap elsõ
szerdáján este hat órakor tartjuk összejövetelünket,
egyelõre a Vigadó belsõ termében. Azért itt, mert
klubunknak még nincs egy biztos helye, ahol
rendszeresen találkozhatnánk, de a saját klubhelyiség
keresése már folyamatban van.
Pár mondatban leírnám jövõbeni terveinket, hogy
miket szeretnénk tenni: elsõsorban azt szeretnénk, ha
több vállalkozó lépne be klubtagnak, gyûléseinken
többen megjelennének. Összetarthatnánk mi
vállalkozók!
Ötleteket
cserélhetnénk,
elbeszélgethetnénk, közelebbrõl megismerhetnénk
egymást, egymás problémáit. Városunkban sajnos azt
tapasztaljuk, hogy nagy a széthúzás, elõszeretettel
jelentgetik fel egymást az emberek. Talán véget
vethetnénk ennek is, és a kontár munkának is. Jelenleg
egy pályázaton dolgozunk, amelyen a klub egy kis pénzt
szerezhetne. Alaptõkénk is van, amely a tagdíjakból jött
össze, a tagdíj összege 300 Ft havonta. Szeretnénk
számítógépet vásárolni, az Interneten elérhetõ honlapot
készíteni és azon bemutatni azon vállalkozóink
tevékenységét, akik szeretnék ezt. Így sokak számára
elérhetõbbek lennénk. Sportnapokat rendeznénk,
családi vetélkedõket, biliárd versenyt, vállalkozók
napját, vállalkozók bálját is szeretnénk szervezni.
Terveink között szerepelnek buszos kirándulások, pl.
Budapestre családostól: gyerekeknek látogatás a
Fõvárosi Nagycirkuszban, a Budapesti Vidámparkban,
felnõtteknek a Parlament, azon belül a magyar Szent
Korona megtekintése, vagy séta a Városligetben,
korcsolyázás a Városligeti Mûjégpályán, esetleg egy
terrárium megtekintése stb. Nyáron elmehetnénk
csoportosan, autóbusszal a közeli Cserkeszõlõre vagy
Gyopárosfürdõre strandolni. Természetesen nem csak
szórakozásról szólnak a terveink, de ezekkel a
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programokkal kicsit színesíthetjük életünket a
mindennapi robotoló munka után. Rengeteg pályázati
lehetõség van, melyekkel a klub bevétele növelhetõ.
Ezeket a lehetõségeket szeretnénk továbbra is igénybe
venni.
Késõbbi terveink között szerepel pl. az is, hogy
ösztönözzük a vállalkozókat pályázatok benyújtására,
ebben is segítséget nyújthatunk. Az egyéni vállalkozók
sikeres pályázatokkal több pénzhez juthatnak,
fejleszthetik tevékenységüket, bõvíthetik tevékenységi
körüket. Mindenkinek fõ célja, hogy sikeresebbé tegye
vállalkozását és így többet profitáljon belõle. Nagy
szeretettel várjuk a fiatal, kezdõ vállalkozókat, mindenki
elõtt itt a lehetõség, csak élni kell vele!
Legyünk összetartók, kezdeményezõk, aktívak!
“Egyedül nem megy!” Többen többet tudunk tenni
önmagunkért, egymásért. Minden vállalkozót szeretettel
várunk! Ne feledjétek: aki számít, az köztünk van!
A sorokat írta a Csorvási Vállalkozók Klubja nevében:
Tomka Márta

Üzletelés a majorban
Február végi vasárnap délután a Nagymajorban.
Nyolc-tíz év körüli fiúk nézelõdnek, beszélgetnek a
lakások elõtt a Süle-soron. Kicsalta õket a régóta
hiányolt jó idõ. Megtárgyalják a legutóbbi vadászat
eredményeit, ki hány sérült nyulat, fácánt fogott és vitt
haza. Szóba jön a várható tavaszi nagyobb olvadás,
áradás, latolgatják, lehet-e majd halászni a kanálisban.
Valamelyikük megemlíti, hogy a kastély kéményébõl
Répási Pali csókafiókát szedett ki a nyáron, felnevelte,
a vállán hordta, csak az õsszel repült el. Visszajön a
tavasszal? Megpróbálhatjuk mi is?
Ebben a korban azonban nehéz egy helyben maradni.
Az erdõbe nem mennek, sáros, hókásás még a föld.
Kapva kapnak azonban a jó ötleten:
- Menjünk a prádés istállóhoz!
Ott azokat a lovakat helyezik el, melyeket rendszeresen
hintókba fognak. A jószágok szelídek, tûrik a
simogatást. Az ötlet lendületet ad, futnak az épületig. Az
ajtó kicsit nyitva, Hajdú Pista bácsi fogadja
köszöntésüket.
– Na, gyerekek, mi járatban?
– Csak jöttünk szétnézni.
– Okosan! Kerüljetek beljebb! Ismerjétek meg a
lovakat közelrõl.
Kezdetét veszi az oktatás, a ló fejétõl a zászlójáig, azaz
a farkáig. Megnézik a fogakat. A kopás alapján
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állapítható meg, melyik hány éves. Szemrevételezik a
patákat, a téli patkókat, amelyek gátolják az elcsúszást.
Szeretnék befonni a sörényt, közibük azonban nem
mehetnek, nem ismerik még a lovak váratlan
mozdulatait, szokásait. Pista bácsi most a külön álló
jószággal foglalkozik.
– Készítem elõ, beviszik a központba, ahonnan
sajnos vágóra kerül.
– Szegény ló... -mondogatják a gyerekek.
– Kár érte.
– Én is úgy gondolom. -ért egyet Pista bácsi. - Jobb
lenne, ha életben maradna, de ez a rendelkezés, mit
tehetünk?
– Bizony, mit?
Viszont hirtelen váratlan gondolattal rukkol elõ,
befejezve a csutakolást.
– De, ha kellene valamelyikõtöknek ez a ló, nektek
adnám. Megmentenénk. El lenne a lakás körül,
legeltetnétek, gondoznátok, jó kezekbe kerülne,
nem igaz? Persze, nem ingyen. Talán négy süldõért,
úgy
gondolom,
nem
drága.
Otthon
mindannyiótoknál van anyakoca, kerül süldõ is,
ugye? Lehet úgy is, hogy összefogtok, összeadjátok.
A lényeg: kijöjjön a négy! Na?
Csend. Váratlan a helyzet, vagy, ahogyan a faluban
mondja az egyik ember: - Szokatlan a szituláció!
Kérdés: Mit szólnának a szülõk, mert az övék a jószág!
Ez a valóság! De jön a tromf:
- Ha sokalljátok, nem bánom, adok vele még,
mondjuk, egy nyerget, és talán egy kantárt! Mi a
vélemény?
Ez döntõ érv! Így már megéri! A legbátrabb kijelenti:
– Megbeszéljük otthon! Mindjárt hazamegyünk!
Biztos beleegyeznek!
Pista bácsi érzi, itt egy kanyart kell tenni!
– Helyes! És... hol fogjátok tartani? Már úgy értem,
hol fog például éjszakázni? Almozni is kell, meg
miegymás.
Ez elgondolkoztató, de máris jönnek az ötletek.
– A szobában ugyan nem lehet, de megpróbálhatjuk
a kamrában!
– Ott nem lesz jó! Leveri a szalonnát, a kolbászt!
– A kinti kamra, a kiskonyha?
– Az még kisebb!
– Akkor, hova?
Tényleg, hova? Gondolkodnak, mérlegelnek. Pattan a
szikra:
– Tegyük a góréba!
– Valóban!
– A góré üres! Ott jó lesz!
Pista bácsi érzi, ezek még képesek lesznek szerezni
négy süldõt! Döntõ érvet fogalmaz meg. Olyat, melyet a
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tudós filozófus elmék szoktak volt megalkotni, melynek
a lényege: úgy helyes, ha a mondanivaló, a tartalom és a
megjelenítés, a forma egységet alkot. A gondolatok
csak megfelelõ érvekkel alátámasztva és elõadva
elfogadhatóak.
– Na de lovat, góréban? Hát hogy néz az ki?
Valóban! Hogy néz az ki? A pusztai, tanyasi, majori,
falusi ember egyszerûbben, tömörebben, bölcsebben
fogalmaz esetenként, nem köntörfalaz, mint a
tudományos, netán fontoskodó politikus elmék.
– És aztán! Gondoljátok végig! Már, ahogy
mondtam: hogy is almoznátok? Mert -és egyáltalánvan rá lehetõség? Meg aztán, ki is nevetnének. Le is
sajnálnának titeket, ha a góréba tennétek! Nem
igaz?! Még mondanák: hol tartják ezek a lovat? De
ágról szakadtak! Szükség van rá?! Ugye, nem!
Csak mélyrõl jövõ, igazat adó sóhaj a válasz. Ezzel
eldõlt, lezárult az ügy, nincs megoldás, megy a jószág a
vágóra. A gyerekek szomorúan elköszönnek. Hazafelé
tartva bánatukban alaposan meggórálják, megdobálják
a górét. Az az oka, a kudarcnak! Igen! Bizony! Sajnos!
Nagy-Pál Andor

...Búcsúznak a hatévesek,
búcsúznak az óvodától...
Színvonalas tanévzáró- és ballagási ünnepséggel zártuk
a tanévet május utolsó szombatján. A mesék, versek
tanulása mellett jutott idõ kirándulásokra,
üzemlátogatásokra, közös programokra a szülõkkel.
Szeretnénk megköszönni segítségüket az üzemeknek,
vállalkozóknak akik biztosították a gyermekek részére,
hogy újfajta ismeretekkel, élményekkel gazdagodjanak.
Apró ajándékaikkal örömet szereztek a gyermekeknek.
Külön köszönetet mondunk Mátyás Feri bácsinak, aki
rendszeresen anyagi támogatást nyújt az óvodának,
rendezvényeinken jelen van és példátlan
gyermekszeretetérõl ad bizonyságot.
A tanév során legfõbb támogatóink a szülõk voltak,
mindenben számíthattunk a segítségükre: nyílt napok,
rendezvények, kirándulások, társadalmi munka.
A szûkös anyagiak ellenére bõvítettük az udvari
játékokat (óvodai pavilon, homokozó játék stb.),
igyekeztünk kulturált környezetet biztosítani a
gyermekeknek. Reméljük, hogy a ballagók is örömmel
gondolnak majd az óvodás éveikre.
“Most búcsúzik a
kismadár,
szárnya viszi
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tovaszáll,
De az elsõ kedves ágra,
Gondolatban visszaszáll.”
A Bocskai utca óvoda ballagó ovisai:
Bánszki Szimonetta, Bertók Fanni, Gombkötõ Csaba,
Gombkötõ Zsanett, Györgyi Ádám, Györgyi Krisztina,
Hári Botond, Kecskeméti László, Laczi Dominika,
Mellár Regina, Oláh Dániel, Salka István, Szél Zoltán,
Tordai Márk, Ujj Olivér, Viczián Dávid, Bús András
Balázs, Danó Renátó, Dora Vivien Kitti, Farkas
Veronika, Fekete Bálint, Hegyi Gábor, Kovács Ákos,
Kovács Patrik Zoltán, Köteles Tamás, Sajti Andrea,
Samu Anett, Seres Evelin, Szabados Fanni Zoé, Vozár
János.
Az István király utcai óvoda ballagó ovisai:
Bartolák Adrián, Bartolák Zoltán, Békési Martin, Béres
Balázs, Danó Zoltán, Hajdú Balázs, Hajdú Réka, Heller
Tamás, Horváth Tamás, Magyari Zoltán, Mansa Ágota,
Melich Tamás, Mihálka Vivien, Nagy Gréta, Szalai
Noémi, Szépe Renáta, Tóth Ferenc, Tóth Ivett, Varga
Blanka.
Az óvoda dolgozói

A helyi tanulmányi
versenyek eredményei
Iskolánkban a hagyományoknak megfelelõen és a
diákok kérését figyelembe véve a 2007/2008-as
tanévben 27-féle tanulmányi versenyt szerveztünk 422
tanuló részvételével, 19 pedagógus irányításával.
Célunk a tehetséggondozás, a tanulók érdeklõdésének
felkeltése volt. Jó néhány tanuló több versenyen is
eredményesen szerepelt. A 88 oklevél átadására
március 17-én ünnepélyes keretek között került sor.

Helyezettek:
Szövegértés
Elsõ évfolyamon: I. Molnár Nikolett 1. a, I. Horváth
Barbara 1. b, II. Kiss Klaudia 1. a, III. Bereczki
Armand 1. a
Második évfolyamon: I. Ivanics Patrik 2. a, II. Bogár
Melinda 2. a, III. Szalkai Orsolya 2. b, IV. Kecskés
Evelin 2. b
Harmadik évfolyamon: I. Laurinyecz Máté 3. a,
II. Mansa Emese 3. b, III. Krajcsovics Patrícia 3. a,
IV. Balla Balázs 3. a
Negyedik évfolyamon: I. Baranyai Gabriella Grá-
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cia 4. a, II. Horváth Bernadett 4. b, III. Gajdács Brigitta 4. b
Ötödik évfolyamon: I. Biró Levente 5. a, II. Kelemen
Gergõ 5. a, III. Molnár Vivien 5. b
Hatodik évfolyamon: I. Fekete Enikõ 6. c,
II. Kecskés Roland 6. c, III. Vida Zsanett 6. c
Matematika
Második évfolyamon: I. Kecskés Evelin 2. b,
II. Ivanics Patrik 2. a, III. Szabó Olivér 2. a
Negyedik évfolyamon: I. Tárnyik Lilla 4. b, II. Dzurek
Nikolett 4. a, III. Németh Balázs 4. a
Ötödik évfolyamon: I. Gombkötõ Alex 5. a, II. Balog
Vivien 5. b, III. Nagy Viktória 5. a
Hatodik évfolyamon: I. Vida Zsanett 6. c, II. Telek
Norbert 6. b, III. Fekete Enikõ 6. c
Hetedik évfolyamon: I. Gajdács Krisztina 7. a,
II. Németh Viktor 7. b, III. Petrovszki Viktória 7. a
Nyolcadik évfolyamon: I. Biró Noémi 8. b, II. Szívós
Kristóf 8. c, III. Gyimesi Kitti 8. c
Természetismeret
Harmadik évfolyamon: I. Vágó Bernadett 3. a,
II. Kukla Luca 3. a, II. Horváth Csaba 3. a,
III. Baranyai Balázs 3. b
Hatodik évfolyamon: I. Buótyik Dominika 6. b,
II. Gilich Dóra 6. b, III. Kaszai Zsanett 6. c
Angol nyelv
Ötödik évfolyamon: I. Gombkötõ Alex 5. a,
II. Kelemen Gergõ 5. a, III. Biró Levente 5. a
Hatodik évfolyamon: I. Ugrin Ilona 6. c, II. Vida
Zsanett 6. c, III. Kaszai Zsanett 6. c
Hetedik évfolyamon: I. Salka Róbert 7. b, II. Kovács
Zoltán 7. b, III. Csavanyák József Péter 7. b
Nyolcadik évfolyamon: I. Kelemen Kata 8. b,
II. Béres Dorisz 8. b, II. Szívós Ádám 8. c, III. Gyimesi
Kitti 8. c
Helyesírás
Hatodik évfolyamon: I. Kecskés Roland 6. c,
II. Fekete Enikõ 6. c, III. Vida Zsanett 6. c
Irodalom
Hatodik évfolyamon: I. Fekete Enikõ 6. c, I. Vida
Zsanett 6. c, II. Kaszai Zsanett 6. c, III. Kecskés
Roland 6. c
Hetedik évfolyamon: I. Szabó Zsanett 7. a, II. Márta
Dávid 7. a, III. Gajdács Krisztina 7. a
Történelem
Hatodik évfolyamon: I. Gilich Dóra 6. b, II. Tóth
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Dániel 6. b, III. Fekete Enikõ 6. c
Hetedik évfolyamon: I. Németh Viktor 7. b, II. Márta
Dávid 7. a, III. Szabó Zsuzsanna 7. b
Nyolcadik évfolyamon: I. Szívós Kristóf 8. c, II. Biró
Noémi 8. b, III. Oláh Dóra 8. c, III. Szívós Ádám 8. c
Biológia
Hetedik évfolyamon: I. Pogonyi Nóra 7. b, II. Németh
Viktor 7. b, III. Gajdács Krisztina 7. a
Nyolcadik évfolyamon: I. Biró Noémi 8. b, II. Szívós
Kristóf 8. c, III. Szívós Ádám 8. c
Kémia
Nyolcadik évfolyamon: I. Szívós Ádám 8. c, II. Szívós
Kristóf 8. c, III. Béres Dorisz 8. b
Közhasznúsági jelentés a Körös-vidéki
Képzõmûvészeti Egyesület
2007. évi tevékenységérõl
Az egyesület tevékenysége: közösségi- és társadalmi
tevékenység, múzeumi tevékenység, kulturális örökség
védelme, egyéb máshová nem sorolt iparcikkkiskereskedelem, alapfokú oktatás, alkotó- és elõadó
mûvészet. Az egyesület 2004. október 20-án alakult.
Elõzõ évi adat:
2007. év:
Összes közhasznú tevékenység bevétele:
406 000.559 000.Alaptevékenységgel összefüggõ bevételek:
406 000.559 000.Tagdíjból származó bevétel:
25 000.25 000.Kapott támogatás:
170 000.464 000.Egyéb bevétel:
211 000.70 000.Vállalkozási tevékenység bevétele:
0.0.Összes bevétel: 406 000.559 000.Közhasznú tevékenység költségei:
280 000.390 000.Egyéb költségek:
280 000.390 000.Vállalkozási tevékenység költsége:
0.0.Összes tevékenység költsége:
280 000.390 000.Pénzmozgással nem járó költséghelyesbítések:
0.0.Adózás elõtti eredmény:
126 000.169 000.-
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Adófizetési kötelezettség:
0.0.Tárgyévi eredmény:
126 000.169 000.December 31-én a záró pénzkészlet:
175 000.344 000.Kapott támogatás felhasználása:
NKA, Szakmai találkozó megrendezése: 200 000.NCA, Szakmai anyag 2006. évi támogatás: 100 000.NCA, Szakmai anyag 2007. évi támogatás: 100 000.(felhasználása 2008-ban)
Apeh, SZJA 1%: Szakmai anyag, programok 164 000.(felhasználása 2008-ban)
Beszámoló a 2007. évi tevékenységrõl: a kapott
támogatásokból, tagdíjakból illetve a tagi támogatásból
befolyt bevételekbõl megszerveztünk egy nyári
szaktábort és az aradi fiatal képzõmûvészek közös
képzõmûvészeti szakmai találkozóját. A tagok
alkotásaiból többek között kiállítást rendeztünk:
Csorváson, Gyomaendrõdön, Békéscsabán, Békésen
és Mezõberényben.
Kelt: Csorvás, 2008. április 13.
Keliger Béláné elnök
A Csorvási Önkéntes Tûzoltó Egyesület
2007. évi közhasznúsági jelentése

- szakmai együttmûködés céljából kapcsolattartás
vajdasági önkéntes tûzoltósággal,
- közremûködtünk a szennyvízcsatorna-hálózat
hibaelhárítási feladatainak végzésében.
A Csorvási Önkéntes Tûzoltó Egyesület
2007. évi költségvetése
Támogatás (SZJA 1%):
Pályázatok:
Kamatbevétel:
Tagdíj bevétel:
Egyéb bevétel:
Bevételek összesen:

355 000 Ft
334 000 Ft
7 000 Ft
32 000 Ft
20 000 Ft
748 000 Ft

Felszerelés és anyag vásárlása:
Rendezvények:
Pénzforgalmi jutalék, postaköltség:
Tagdíj (Tûzoltó Szövetség):
Nyomtatvány vásárlás:
Gépkocsi használat, utazás, kirándulás:
Folyóirat:
Egyéb kiadás (telefon feltöltés):
Kiadások összesen:

350 000 Ft
150 000 Ft
36 000 Ft
10 000 Ft
9 000 Ft
100 000 Ft
8 000 Ft
85 000 Ft
748 000 Ft
ÖTE Vezetõség

Csorvás Város Önkormányzata
és a Csorvási Gazdák METÉSZ
ebben az évben 2008. július 6-án (vasárnap) rendezi
meg a hagyományos kézi aratóversenyt.

Az egyesület -mint kiemelkedõen közhasznú szervezetközhasznú céljai teljesítése érdekében az alábbi
Program:
feladatokat végezte:
9 óra: Gyülekezés, regisztráció a Mûvelõdési Háznál,
kivonulás a helyszínre
- tûzesethez vonult nyolc alkalommal,
10 óra: ARATÓVERSENY, cséplési bemutató
- faluszemle tartása gépkocsival, rakottmányok
Határszemle lovas fogattal, kézmûves programok
elhelyezésének
ellenõrzése,
tûzrendészeti
12 óra: Ebéd: babgulyás 400 Ft/fõ
szabálytalanságokra való felhívás,
14 óra: MATHIAS REX LOVAGI HAGYOMÁ- aratási gépszemle végzése csorvási, gerendási és
NYOKAT ÕRZÕ CSOPORT MÛSORA: bajvívás,
telekgerendási magán géptulajdonosok részére
lovagi torna, lovagi próbáztatás a közönség körében,
(gépszemle szervezése, eredmények igazolása és a
látványos bemutatók korabeli muzsikával, helyszín a
tûzoltósághoz történõ jelentése),
Szabadság tér, rossz idõ esetén a színházterem
- tarlóégetés felügyelete (ez ügyben kapcsolattartás a
14 óra: Öregfiúk labdarúgó mérkõzések a sportpályán
hivatásos tûzoltósággal, szakmai tanácsadás),
17 óra: Eredményhirdetés
- aratónapi helyszíni ügyelet tartása gépkocsi
18 óra: Vacsora: marhapörkölt 700 Ft/fõ
fecskendõvel,
19 óra: Aratóbál
- aratási ügyelet tartása gépkocsi fecskendõvel három
hétig,
A versenyzõ csapatok elõre jelentkezhetnek a
- állattartó lakosok részére rakottmányok szabályos Mûvelõdési Házban, de nevezni 6-án reggel a
elhelyezése érdekében írásbeli tájékoztatót adtunk,
regisztrációnál is lehet.
- gyakorlati felkészültségünk színvonalát két tûzoltó
versenyen való részvétellel igyekeztünk növelni,
Mindenkinek jó szórakozást kíván a Rendezõség!
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HÍREK - SPORT
A Csorvási SK a megye
diákolimpiai bajnoka!
Edzõk és szülõk talán csak legbelül játszottak el a
gondolattal, hogy a füzesgyarmati elõdöntõ és a gyulai
döntõ után a Csorvási SK leány kézilabda csapata
kiléphet Békésbõl és ott lehet az országos diákolimpiai
elõdöntõn. Pesszimisták voltak, hiszen megtörtént a
csoda, az 1995—96-os korosztályt az országos
elõdöntõn a csorvási kislányok képviselhetik
Debrecenben, méghozzá bajnokként.
Az április 9-i Füzesgyarmaton lejátszott Békés megyei
elõdöntõn a jó erõkbõl álló újkígyósiakon a vártnál
könnyebben lépett túl a Mag Péter edzette csapat. A
folytatásban az alakulgató dévaványai csapatot még
ennél is magabiztosabban, több mint tíz góllal verték. A
döntõnek beillõ Füzesgyarmat—Csorvás ütközet
hasonlóképpen alakult, mint a második mérkõzés, így
Drahota Stelláék elsõ helyen jutottak az április 16-i
gyulai megyei döntõbe.
Ahol már a Gyula ellen pirosra tapsoltuk a tenyerünket:
a kis csorvási csapat történetében elsõ ízben verte meg
tétmeccsen otthon játszó ellenfelét. A nézõtéren tudtuk,
már a második hellyel is továbbjutó a Csorvás. A
lányok nem elégedtek meg a sikerrel (többen közülük
ekkor még nem is tudtak a továbbjutásról), hanem a
nagy-nagy rivális, az NB I-es felnõtt elõrés csapathoz
hasonlóan lila-fehér mezben pompázó Békéscsabai 2es iskola megszorítására törekedtek. Meglepetésre nem
a Csorvás, hanem a Békéscsaba játszott
megilletõdötten. Nem kellett izgalmunkban a kezünket
tördelni, a kulcsjátékosok csak elvétve hibáztak, és
késõbb a cserék pályára lépésével sem csökkent a 8-9
gólos elõny. Ritka egységes volt a Csorvás, amely végül
két vállra fektette az eddig verhetetlennek hitt
Békéscsabát és ezzel Békés megyei diákolimpiai
bajnok lett.
Csorvási sporttörténelem: diákolimpiai bajnokként
csorvási leány korosztályos csapat még soha nem
szerepelhetett országos elõdöntõn. Négy éves kemény
munka gyümölcsözött.
Emlékeztetõül a megyei döntõ csorvási mérkõzései:
Csorvási Általános Iskola—Gyulai 5. Sz. Általános
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Iskola 21—19 (10—10). Csorvás: Vida — Elhardt H.,
Kaszai Zs. 5, Drahota 6, Petrovszki 9, Kis K., Fekete
2. Csere: Darabos, Gajdács N. (kapusok), Popol,
Ugrin, Gajdács L., Moholi.
Döntõ: Csorvás—Békéscsabai 2. Sz. Általános Iskola
27—19 (14—12). Csorvás: Vida — Elhardt H.,
Kaszai Zs. 2, Drahota 9, Petrovszki 6, Kis 5, Fekete 4.
Csere: Darabos, Gajdács N. (kapusok), Popol 1,
Ugrin, Gajdács L., Moholi.
A diadalt jegyzõ csorvási csapat: Vida Zsanett,
Darabos Adrienn, Gajdács Nikolett (kapusok), Elhardt
Henriett, Kaszai Zsanett, Drahota Stella, Petrovszki
Viktória, Kis Krisztina, Fekete Enikõ, Moholi Ágnes,
Popol Petra, Gajdács Lilla, Ugrin Ilona, edzõ: Mag
Péter.
Gajdács Pál
Labdarúgó csapatunk a megyei másodikban
Az utóbbi hetekben jó híreket hallottunk a labdarúgó
csapat szereplésével kapcsolatban. A záró forduló elõtt
sokan számolgatták, mi lenne számunkra a jó eredmény.
Csapatunk nem bízta másra a döntést, a 28. fordulóban
5:0 arányú gyõzelmet aratott a hagyományosan nagy
ellenfél, a Nagyszénás ellen.
A csapat az õszi-tavaszi fordulóban 18 gyõzelmet, 4
döntetlent ért el, 6 alkalommal vereséget szenvedett. Ez
a teljesítmény a feljutást jelentette a megyei
másodosztályba.
Gratulálunk és további sikereket kívánunk!

Anyakönyvi hírek
Születések: Raffai Gabriella és Závogyán Norbert leánya Fanni,
Fábián Gyöngyi és Kis Zoltán leánya Alexandra, Dányi Éva és
Fruzsa Mihály leánya Lujza
Halálesetek: Balla Györgyné (szül. Balázs Ilona, 1913), Csete
Jánosné (szül. Fehér Margit, 1919), Darida György (1928), Gális
György (1930), Gergely János István (1949), Gilicze Zoltán
(1972), Góg Gáborné (szül. Matusinka Etelka, 1920), Gyalog
Imréné (szül. Zakál Magdolna, 1929), Haba Sándor (1961),
Jancsó András Bálintné (szül. Behán Mária, 1941), Medvegy
Jánosné (szül. Krausz Terézia, 1928), Melich János (1944),
Palotás Mihály (1935), Paulik Péterné (szül. Kesjár Judit, 1918),
Szabados Andrásné (szül. Zatykó Ida, 1926), Dr. Szeles Sándor
(1931), Viczián Pál (1938), Zeman Ferencné (szül. Sebestyén
Erzsébet, 1924)
Csorvási Híradó közéleti lap
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