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Tájékoztató a csorvási önkormányzati 
adóhatósághoz teljesítendı fizetési 

kötelezettségekrıl 
 

Magánszemélyek kommunális adóját kell fizetni 
annak a magánszemélynek, aki az önkormányzat 
illetékességi területén ingatlan tulajdonjogával, illetve 
nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti 
jogával rendelkezik. 
 

Az adó mértékét - törvényi keretek között – a 
Képviselı-testület önkormányzati rendeletben 
határozza meg. Csorváson 2009. január 1-jétıl 
változatlanul ingatlanonként 5.000.-  Ft/év, 
tanyaingatlan esetén 2.500.- Ft/év a kommunális adó 
mértéke. 
 

A tulajdonjogban bekövetkezı változásról bejelentést 
kell tenni (adásvételi szerzıdés) a Polgármesteri 
Hivatal 7. sz. irodájában.  
 

Gépjármőadót kell fizetni annak, aki a gépjármővek 
hatósági nyilvántartásában az év elsı napján 
üzembentartóként, vagy  ennek hiányában 
tulajdonosként szerepel. 
 

A törvény szerint a személygépkocsik és a 
motorkerékpárok esetén a gépjármő kora /gyártási éve/ 
és teljesítménye alapján meghatározott differenciált 
adómértéket kell fizetni, az alábbiak szerint: 
- a gyártási évben és az azt követı 3 naptári évben  

300 Ft/kW, 
- a gyártási évet követı  4 - 7. naptári évben 260 Ft/kW, 
- a gyártási évet követı  8 -11. naptári évben  200 Ft/kW, 
- a gyártási évet követı 12-15. naptári évben 160 Ft/kW, 
- a gyártási évet követı 16. naptári évben és az azt követı 

naptári években 120 Ft/kW. 
 

Az adó alapja az autóbusz, a nyergesvontató, a 
lakópótkocsi esetében a hatósági nyilvántartásban 
feltüntetett saját tömeg, vagyis az önsúly. 
Az adó alapja a tehergépjármő esetében a hatósági 
nyilvántartásban feltüntetett saját tömeg, önsúly, 
növelve a tehergépjármő terhelhetıségének, 
raksúlyának 50 %-ával. 
 

Az adó mértéke minden megkezdett 100 kg után 1200 Ft. 
 
Iparőzési adót kell fizetni annak a vállalkozónak, aki 
az  önkormányzat illetékességi területén állandó vagy 
ideiglenes jelleggel vállalkozási tevékenységet végez. 

 

Az állandó jelleggel végzett vállalkozási tevékenység 
után a fizetendı adó mértéke nem változott, 
2009. január 1-jétıl továbbra is az adóalap 2 %-a. 
 

Ideiglenes iparőzési adó fizetési kötelezettség terheli 
azt a piaci és vásározó kiskereskedelmet folytató 
vállalkozót, aki az önkormányzat illetékességi 
területén nem rendelkezik telephellyel. Ebben az 
esetben az adó mértéke minden naptári nap után 
1.000.- Ft. 
 

Az a mezıgazdasági ıstermelı is alanya az iparőzési 
adónak aki 2008-ban ıstermelıi tevékenységet 
folytatott, és az ebbıl a tevékenységbıl származó éves 
bevétele a 600.000.- Ft-ot meghaladta. Mint 
ıstermelı, ı is az egyéni vállalkozók körébe tartozik, 
és 2009. május 31-éig önbevallással, önadózás 
keretében kell megállapítania a 2008. évi iparőzési 
adófizetési kötelezettségét. Amennyiben az árbevétele 
nem haladta meg a 600.000.- Ft-ot, nem kell bevallást 
adnia. 
 

İstermelık adózókénti bejelentkezése esetén a 
szükséges okiratok: 
- az ıstermelıi igazolvány, és az adóazonosító jel. 
A magánszemélyek kommunális adója, a 
gépjármőadó, valamint az iparőzési adó éves 
összegének elsı féléves részletét március 16-ig, míg a 
második féléves részletét szeptember 15-ig lehet 
késedelmi pótléktól mentesen befizetni. 
Az iparőzési adóbevallás beadásának határideje 
május 31-e. 
 

Talajterhelési díj fizetésére kötelezett az a kibocsátó, 
aki a mőszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem 
köt rá, de szennyvízelhelyezést folytat. 
 

A talajterhelési díj alapja: a szolgáltatott víz 
mennyisége. 
Mértéke: 180.- Ft/m3./ a megállapított díj 90 %-át kell  
2009.-ben megfizetni. /  
A talajterhelési díjat a 2008. január 1-jétıl 
december 31-éig terjedı idıszakra, a Csorvási 
Szolgáltató Kft. által szolgáltatott ivóvíz-fogyasztási 
adatok alapján kell bevallani és megfizetni, 
2009. március 31-éig. A bevalláshoz mindenki postán 
kapja meg a szükséges nyomtatványt. 
 

Polgármesteri Hivatal 

 Csorvási Híradó 



Csorvási Híradó 2. oldal 2009. január-február 

 

TÉLI ESTÉK 
 
A Csorvásiak Baráti Társasága ismét megrendezi 
a TÉLI ESTÉK elıadássorozatot. 
 
2009. március 5. (csütörtök) 18 óra 
Helyszín: Hérics Szálló és Konferencia-központ 
Az elıadás címe: Békés megye kastélyai és 
kulturális értékei 
Elıadó: Szelekovszky László 
 
2009. március 12 (csütörtök) 18 óra 
Közös program az Együtt az egészségünkért 
egyesülettel 
Helyszín: Hérics Szálló és Konferencia-központ  
Az elıadás címe: A leves hazudik, avagy 
élelmiszeradalékok ételeinkben 
Elıadó: Dr. Hajdú Ilona 
 
Minden érdeklıdıt tisztelettel hívunk és várunk! 
 

Kelemen Mihály  
A CSBT elnöke 

CIVIL RENDEZVÉNYNAPTÁR 
 

2008. decemberében került megrendezésre a 
Csorvásiak Baráti Társaságának kezdeményezésére 
a hagyományos CIVIL FÓRUM. 
 

Egyetértés alakult ki azzal kapcsolatban, hogy az 
ütközések elkerülése céljából célszerő egy települési 
civil rendezvénynaptárt készíteni. 
 

Ennek érdekében arra kérjük a szerveteket, hogy a 
szükséges információkat (tervezett programokat)  
a tárgy hót megelızı 20-ig küldjék el 
Neller Tibornénak a Mővelıdési Házba. 
E-mail címe: nellercsilla@gmail.com. 
 

A programok szerkesztett változata megtekinthetı a 
www.csamk.hu oldalon. 
 

Köszönjük. Szilágyi Menyhért 
Polgármester 

 
60 órás, Számítógép és internet alapismeretek tanfolyam 
indul március 3-án az ÁMK Általános Iskola számítógép-
termében. További információkat ad: Murvai József. 
Telefon: 30 251 2007. 
 

 

Ki hazudjon? 
 

Ez is régebben történt. 
 
Tanítás, tanulás a kiscsorvási iskola egyik termében, a 
három közül, a felsısöknek.  
– Még tíz perc, itt a hosszú szünet! - suttogja az egyik 
fiú. Néhányan bólintanak. Nincs ugyan órájuk, de 
most fordul be Gyurovszki Pista bácsi, a tanyasi 
postás, kordélyával, a játszótérre. İ, legtöbbször, 
pontosan érkezik. Az útszéli akácfához köti a lovat, 
abrakos tarisznyát akaszt a nyakába, pár perc, 
kopogtat az osztály ajtaján. Belép, csendben vár, 
tudja, rövidesen befejezik a soron lévı tananyagot. 
Még néhány mondat, felkerül a táblára a házi feladat, 
s a pedagógus, letéve a krétát, kezet fog a postással. A 
tanulók elpakolnak, figyelnek, mert szokás szerint 
Pista bácsi következik. Kinyitja a táskáját, leveleket 
vesz elı. Olvassa a címzettek nevét, a tanyaszámot, s 
átadja annak a tanulónak, aki vállalja a továbbítást, 
mert, vagy szomszéd, vagy arra vezet az útja, 
hazafelé. Tudja, tapasztalta, a „segédpostások” 
pontosak, becsületesek, nem élnek vissza a 
bizalommal. Levél még eddig, nem veszett el. Az 
utolsó küldeménynél Gergıhöz fordul:  
- Van otthon valaki?-  
- Igen, anyuka a tanyás! 
Tudni való, szükséges, hogy otthon mindig 
tartózkodjon valaki, napközben. İ a „tanyás”. Figyel 
a jószágokra, és netán, ha ferde szándékú ember 

közlekedik a határban, mozgást lát a ház körül, 
másfelé veszi az útját. 
– Hivatalos küldemény! – indokol Pista bácsi, gyalog 
távozik, nem kell messzire menni.  Igyekszik, sürgıs, 
sietni kell. Még idıben visszaér, beáll a vesztésre álló 
csapatba, mert „vérre menı” labdarúgó mérkızés 
színtere a pálya, s a gyengébbeket erısíteni kell! 
Születik egy gól, vége a küzdelemnek, a szünetnek. 
Az abrakos tarisznya üres, megitatja a lovat, majd más 
irányba fordítja kocsija rúdját a postás. A tanítás, 
tanulás tovább folyik, a napi penzum befejezéséig. 
Azt követi a pakolás, öltözés, sorakozó, köszönés, a 
gyerekek indulnak, rajzanak, ki közelebb, ki távolabb, 
hazafelé, a széles határban. Másnap reggel ismét 
megtárgyalják az elızı napi meccset, összeállítják a 
csapatokat. Edzeni kell, mert az idén gyızni akarunk a 
Rudolf-majori iskola ellen! Jön a pedagógus, nyolc 
óra, kezdıdik a tanítás. Az elsı óra számtan, 
indításként kétjegyőek összeadása, kivonása szóban, 
gyakorlás. Majd szöveges feladatok. A feleletek, 
megoldások, az eredmények jók, de feltőnı, az egyik 
tanuló, Gergı, rendre téveszt. Történhetett, valami, a 
gyerekkel? 
– Gondold végig a feladatot, a megoldás menetét, 
ahogy tanultuk!  
Elfogadja az utasítást, látnivaló azonban, nagy súly 
nyomja a lelkét. A tapasztalatok másnap 
megismétlıdnek. Szomorkás, gondterhelt a fiú, egész 
nap. A játékban sem vesz részt, végül, talán, két hét is 
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eltelik, mikor ismét a régi, ügyes, eszes legényke jön 
az iskolába. A számtanórán, a feladat megoldása után, 
széles mosollyal indokolta a dicséret okát:  
- Most gondolkodtam!  
Dicséretes ez a felismerés, tizenegy évesen! Akad, ki 
felnıtt korban is, nehezen jön erre rá! Az elızı 
kudarcok elıidézıjét, viszont, talán, egy hónap múlva, 
sikerült megtudni, megfejteni, az édesapjával.  
Szombat volt, tanítás után, készültem, haza. Bezártam 
az iskolát, indultam, mikor, a téeszközpont elıtt álló 
kocsiról Gergı édesapja integetett az ostorral. 
Mutatta, Szénás felé tart, elvisz az állomásra. Átvágok 
a játszótéren, a kocsinál köszöntöttük egymást. A 
kezét nyújtva bíztatott:  
- Szálljon fel, együtt nem lesz unalmas!  
Elhelyezkedtem, egy csettintés, indultak a lovak.  
– Az Almádi-major felé jobb az út, arra megyünk!   
– Mi újság, hogy vannak?  
Ezzel kezdtük a beszélgetést.  
– Most már jól! Szerencsésen, túl vagyunk a bajon, a 
nehezén!! Akadt gond az utóbbi idıben! – válaszolja.  
- Igen, tapasztaltam, Gergınek is problémái voltak. 
De, gondolom, megoldódtak, mert ismét igyekszik, 
ügyes, jól felel.  
A további beszélgetés során megtudtam, mi volt az 
oka a szorgalom megtorpanásának. Kiderült, minek 
lettek túl a nehezén, azt a hivatalos levelet, miért 
hozta a postás..  
– Úgy, talán hat hete, idézés jött a bíróságról!  Három 
hónappal azelıtt, gondjaim támadtak egy emberrel. 
Reméltem, majd megoldja az idı. De az illetı, 
feljelentett. Nem nyugodott! Elhatároztam, szólok az 
elnöknek, hogy beidéztek. Azon a napon nem 
dolgozom. Állítson valakit a helyemre! Reggel 
bementem az irodába, meghallgatott. Azt mondta: 
– Rendben! Majd beáll a cimborája! 
 Viszont, javasolja: A téesznek van jogtanácsosa. Tud, 
és fog, rajtam, segíteni. Holnap délelıtt itt lesz. 
Megtárgyalhatják, majd védi, magát! – Már, mint 
engem. Másnap jött a jogtanácsos. Meghallgatott, 
elmondtam néki mindent. Alaposan kikérdezett.  
Aztán, még egyszer. Gondolkodott, szerinte, 
megoldható. De ezt és ezt a részt, ne így mondjam 
majd, a bíróságon, hanem másként. És mondta, 
hogyan. Kérdezem, miért? Mert akkor kedvezıbb 
lesz. Simább, elfogadhatóbb! Na, de, az nem éppen 
úgy volt!  Akkor is. Hát, én, azt, nem mondom!  
Nem? Nem!  Miért? Azért! Ahogy mondtam. Ha, csak 
másként jó, mondja inkább maga! Én nem hazudok. 
Hazudjon maga! Azért ügyvéd! A kiscsorvási ember 
nem hazudik! – Felém fordult:  
– Nincs igazam? 
Intettem, igaza van. Folytatta az apa a történetet.  
– A jogtanácsos erre már nem mondott semmit. 
Végül, megegyeztünk, reggel, a tárgyalás napján, 
találkozunk, a bíróságnál. Hajnalban keltem, a 
cimborám bevitt kocsival, Szénásra. Hét óra sem volt, 
mikor megérkeztem, leszálltam a vonatról, 

Orosházán. Fél nyolc körül a bíróságnál vártam a 
jogtanácsost. Megjött, köszöntünk, az utcán váltottunk 
néhány szót. Azzal kezdte, úgy látja, a tárgyaláson, az 
lesz a megfelelı, ha helyettem beszél. Akkor szóljak 
csak, ha ı int. Ha beleegyezik. 
 –Jó! –mondtam én.  
Bementünk, a folyosón leült egy székre, mellé álltam. 
Jöttek, mentek ott emberek, asszonyok, többen. Aztán, 
egy olyan úriember lépett be az ajtón. Köszöntek, 
egymásnak, a jogtanácsossal. Én megemeltem a 
kalapom. Bólintott. Bement az irodába. A védım azt 
mondta, ı a bíró. Nagy tudású, jó szándékú. Megjött a 
koma, aki feljelentett. Ránk köszönt, fogadtam, de 
nem nyúltam a kalapomhoz. Ahogy láttam, nem volt 
vele senki. Aztán jött egy kisasszony a terembıl, 
kezében papirossal, elkezdte arról olvasni, hogy 
milyen ügy lesz tárgyalva, mondta a koma nevét, 
hogy felperes, az enyém, hogy alperes, meg a bíró 
nevét. Bementünk, állva maradtam. Az elején 
kérdeztek több mindent, kérték az igazolványokat. 
Majd a bíró beszélt. Elmondta, megnyitja a tárgyalást, 
mi az ügy, kiknek az ügye, mi a vád. Megértettem-e?  
Válaszoltam, igen. Felszólított, mondjam el az 
eseményt. Kezdtem volna, de a jogtanácsos szót kért. 
Tisztelt bíróság! Mondta, ı képvisel, véd, engem. 
Majd sorolta azt, ami történt, ahogy ı találta jónak. 
Az elejétıl, a végéig. Aztán azt is, hangsúlyozom, 
ugye, én, sajnálom, azt, ami megesett! Hogy, elnézést 
kérek, nem kellett volna. Belátom. Szíveskedjék a 
tisztelt bíróság, az ítéletnél figyelembe venni. Meg az 
ilyen, meg olyan törvénycikkeket. Meg továbbiakat. 
Azokat is, számuk szerint. Ügyesen beszélt. Tudta, 
mit akar! Tılem is kérdezett a bíró, nem volt rázós, 
válaszoltam. Látszott, elfogadta. A jogász is jónak 
találta. Majd a komát kérdezte a bíró, a jogtanácsos is, 
tán még össze is zavarodott. A bíró pontosított, aztán, 
mondták, álljunk fel, én álltam, meg mindenki, a bíró 
kihirdette az ítéletet. Felolvasta, a törvény nevében, 
hogy ez milyen per, amiben a bíróság kimondta az 
ítéletet, ami, nekem, figyelmeztetés. A többit már nem 
olvasta, fejbıl mondta, hogy nem kell mindjárt a húrt 
feszíteni, tekintettel kell lenni egymásra, ne feledje 
senki. Tartsuk magunkat ehhez! Ez, valószínő, a 
komának szólt. Mondta, hol lehet fellebbezni. Meg 
azt, hogy a tárgyalást bezárja. Kimentek, mi a másik 
ajtón. A folyosón megbeszéltük, nem fellebbezünk. 
Elég a bíróságból ennyi. Megköszöntem a jogtanácsos 
segítségét, azt mondta, jól alakult minden, úgy, ahogy 
gondolta. Az ítélet enyhe. Várható, áprilisban 
amnesztia lesz. Akkor pedig az egész semmis. Ha 
levél jön, kell valamit intézni, csak szóljak.  
Kérdeztem, mit fizetek, azt válaszolta, nem tartozom, 
belefér a munkaidejébe. Ezzel elköszöntünk.  
Indult, valamerre, én az állomásra. A vonaton, azon 
gondolkodtam, ügyes a jogtanácsosunk, tud. Jól 
intézte, a dolgot, hogy így alakult. Az egész tárgyalás 
alatt igazat mondott! Nem hazudott!  
A koma sem ellenkezett, meglepıdött, elfogadta. Tán 
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még sóhajtani is elfelejtett. Szénáson volt egy 
fogatunk, azzal jöttem haza. Otthon vártak.  
A kocsizörgésre ki az udvarra, a lányok a nyakamba!  
Ott volt a sógor is, ı csak állt. Köszöntünk. Indultunk, 
be, a konyhába. Leültünk. A feleségem kérdezte: Na, 
mi újság? Hozzákezdtem, sorjára vettem, hallgatták. 
Mondtam, folyvást. A végén, a sógor megjegyezte:  
– Látod, komám, ilyen a törvény. Van mikor cikk, van 
mikor cakk! Neked, most, akkor cikk, a komának 
pedig, csak cakk! Elégedett lehetsz! –  
A család is kérdezgetett, aztán kifogytak. 
Beszélgettünk még egy ideig, de másról. Ittunk egy 
kis pálinkát, majd elköszönt a sógor. Békésen 
megvacsoráztunk –  

- Tehát ezért volt Gergı bánatos, szomorkás, abban az 
idıben? 
- Igen. El volt keseredve a család. Féltek. Riogatták 
egymást. Súlyos lesz a büntetés! Börtön!  
Ezen, jót mosolyogtunk, örültünk, nem lett nagy baj a 
bírósági ügybıl. Lassan beértünk Szénásra, az 
állomásra. Megköszöntem a fuvart, a szívességet. 
Kezet nyújtottunk, elköszöntünk, sok szerencsét, jó 
egészséget kívántunk, egymásnak! A kedves, volt 
tanítványommal elvétve találkozom, de a temetıben, a 
szülık sírja elıtt, mindig eszembe jut a mondás:  
- A kiscsorvási ember nem hazudik!-   
Nyugodjanak, békében! - 

Nagy-Pál Andor  
 

 
BIOBRIKETT KFT 

Az önkormányzat 2008. decemberében létrehozta a 
CSORVÁSI BIOBRIKETT KORLÁTOLT 
FELELİSÉGŐ TÁRSASÁGOT. A Kft. a LEADER 
program keretében pályázatot nyújtott be egy 
BIOBRIKETT-et gyártó kis üzem létrehozására. 
A tervek szerint ez az üzem faforgácsból (zúzalék), 
terményhulladékból, szalmából stb. kötıanyag nélkül, 
nagy nyomású préseléssel brikettet fog gyártani. 
A gyártott főtıanyag felhasználható mint kemény 
főtıanyag, helyettesíti a tőzifát, emeli az alacsony 
kalóriaértékő szén főtıértékét, emeli az égési folyamatok 
hatékonyságát, meggátolja a kazán kátrányosodását, 
csökkenti a hamu mennyiségét. Főtıértéke jobb, mint az 
I. osztályú barnaszéné. A magunk által gyártott 
biobrikettet intézményeink főtésére és a szociális 
ellátórendszeren belül természetbeni segélyként is fel 
kívánjuk használni,  

természetesen piacra is visszük. 
A pályázat elbírálásának várható idıpontja 2009. május-
június. A gépekre elıszerzıdésünk van, így reményeink 
szerint a nyár folyamán elkezdıdhet a gyártás. 
Ehhez kiváló alapanyagként használhatók a megszárított 
gallyak, nyesedékek is. 
Erre való tekintettel arra kérjük a kiskertek tulajdonosait, 
hogy ha a tavaszi fanyeséskor levágott gallyakat nem 
használják saját célra, akkor értesítsenek bennünket, a 
helyszínre érte megyünk és köszönettel elszállítjuk. 
A bejelentéseket az ügyfélszolgálati irodában dolgozó 
munkatársaink várják a 258-001-es telefonon vagy 
személyesen is. 
Segítségüket elıre is megköszönjük. 
 

Szilágyi Menyhért 
polgármester 

 
ÚJ MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 

 
2009. január 12-én lezárult a vidékfejlesztési pályázatok elsı köre. Csorvás 2 területen pályázhatott: 
 – Mikrovállalkozások fejlesztése 
 – Turizmusfejlesztés. 
A Hajdúvölgy-Körösmente Térség Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület munkaszervezetéhez /5920 Csorvás, 
Rákóczi u. 37. Tel.: 66/258-035/ Csorvásról az alábbi pályázatok érkeztek: 

Pályázó neve Mikro
-váll  

Turisz
-tika  

Igényelt 
támogatás 

összköltség Projekt címe Új 
m.hely 

Csorvási Biobrikett Kft. x  25732242 42887070 Brikettüzem eszközbeszerzése 4 
Csorvás-Pharma Kft. x  8843503 14739171 Tompa u. gyógyszertár belsı átalakítása, 

felújítása. 
4 

Kerekes Andrea x  1670000 2783000 Üzlethelység átalakítása, korszerősítése 0 
Totorán Judit x  18394052 30656754 Új mikrovállalkozás létrehozása 

vendéglátás 
1 

Fábián Pál  x 3110656 5184428 Eszter tanya fejlesztése 0 
Fábián Pálné  x 950061 1319530 Falusi vendéglátás tárgyi fejlesztése 0 
Csorvási Római 
Katolikus Egyházközség 

 x 32080807 32080807 Plébánia felújítása, és zarándokházzá 
bıvítése 

0 

Csorvási Gazdák 
Szövetkezet 

 x 21490652 35817754 "B" kat. gyermek és ifjúsági tábor 
kialakítása 

0 

Összes  4 4 112.271.193 165.468.514  9 

A benyújtott pályázatok elbírálására várhatóan május-júniusban kerül sor. Minden pályázónak sikeres munkát kíván a 
SZERKESZTİSÉG 
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Megkülönböztetés elleni fellépés a 

fogyatékossággal él ı emberek 
jogainak fejlesztésében és 

érvényesítésében  
 

A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete és 
partnerszervezete a Bice-Bóca Alapítvány a 
Mozgássérült Gyermekekért egyik kiemelt célja a 
diszkrimináció elleni, a jogok érvényesítése melletti 
küzdelem. E célok elérése érdekében mind 
szervezeteinknek, mind a közvetlen és közvetett 
célcsoportnak megfelelı tudásra, tapasztalatra, 
készségekre kell szert tennie. Az egyenlı bánásmód 
elérésének érdekében, valamint, hogy a 
diszkrimináció elleni küzdelemben végzett 
tevékenységek és szolgáltatások hatékonyan 
mőködjenek legfontosabb feladatunknak, tekintjük a 
tudatosság növelését. Programunkban egyenlı 
hangsúlyt kívánunk fektetni saját szervezeteink 
fejlesztésére, önálló szakmai munkacsoport 
felállítására, a fogyatékossággal élı emberek 
készségeinek fejlesztésére, valamint a társadalmi 
tudatformálásra.  
 
Legfıbb célunk , hogy segítsük, képessé tegyük és 
tudatosítsuk a fogyatékossággal élı emberekben, 
hogy nekik is joguk van a diszkrimináció nélküli 
élethez, a jogorvoslathoz. 
 
Azt szeretnénk elérni, hogy a diszkrimináció által 
érintett fogyatékos emberek részére megfelelı 
segítséget tudjunk nyújtani, valamint, hogy 
szervezeteink felkészüljenek a megfelelı 
érdekvédelmi feladatok ellátására, szolgáltatások, 
információk nyújtására, képzések megvalósítására és 
a társadalmi párbeszédre, elısegítve az emberi jogok 
érvényesülését.  
 
A diszkrimináció elleni küzdelem el ısegítése 
érdekében az alábbi tevékenységeket és 
szolgáltatásokat kívánjuk megvalósítani: 

• jogi segítségnyújtás  
• szolgáltatások közvetítése 
• tudatosság növelése, (nyilvánosság és a 

diszkrimináció által érintettek tájékoztatása),  
• esélyegyenlıségi koordinátorok képzése 

(információnyújtás, segítségnyújtás, 
felvilágosítás, alternatív megoldások és a 
párbeszéd elısegítése érdekében) 

• szakmai képzések, elıadások a 
diszkriminációt „elkövetık” részére 
(egészségügy, oktatás-képzés, 
foglalkoztatás, rehabilitációs szolgáltatások 
területérıl)  

 
 

• konzultáció (fogyatékossággal, élı 
személyekkel, szervezetekkel) 

• diszkriminációs esetek feltárása, 
nyilvántartása 

• tájékoztató, információs anyagok,- 
kiadványok elkészítése 

• szervezetfejlesztés 
• nyilvánosság biztosítása 

 
Eredményt várunk: 

• A hátrányos megkülönböztetéshez, 
diszkriminációhoz „szokott” társadalmi 
gondolkodásmód formálásában.  

• A diszkrimináció által érintett fogyatékos 
emberek részére nyújtott szolgáltatások, 
képzések, felvilágosító kiadványok képessé 
teszik az egyént a jogérvényesítésre. 

 
Elérhet ıségek: 
 
Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete 
5600 Békéscsaba, Kölcsey utca 27. 
Tel.: 66-439-968 
Fax.: 66-439-968 
Programvezet ı: Czeglédiné Kovács Ágnes 
 
Bice-Bóca Alapítvány a Mozgássérült 
Gyermekekért 
5000 Szolnok, Czakó Elemér út 8/a. 
Tel.: 56-522-062 
Fax.: 56-342-375 
Programkoordinátor: Nagy Gábor 
Esélyegyenl ıségi programkoordinátor:  Nász 
Margit 
 
Az Ön esélyegyenl ıségi koordinátora: 
 
Név: Bende Irén 
 
Tel.: 06/66-642-964  E-mail: beiren@freemail.hu  
 

Kedvezményezett: 
Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete 

Bice-Bóca Alapítvány a Mozgássérült Gyermekekért 
Szerzıdésszám: 2006/018-176.03.01.0004 

 
A projektet támogatta az Európai Unió. 

 
A projektet támogatja a Magyar Köztársaság. 
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Új kisvállalati termékek és 
hitellehetıségek az MKB Banknál 

 
A számlát vezetı kisvállalati partnerek 
hitelszükségleteire éppúgy megoldást kínálnak az 
MKB Bank hitelkonstrukciói, ahogyan azoknak a 
stabil és fejlıdıképes kisvállalatoknak is forrást 
biztosítanak, amelyek még nem ügyfelei a 
pénzintézetnek. A lehetıségekrıl Szívós Jánost, az 
MKB Bank orosházi fiókvezetıjét kérdeztük. 
– Melyek az MKB Bank által kínált hiteltermékek 
jellemzıi?  
– Hitelcsomagjainkat úgy alakítottuk ki, hogy a 
kisvállalati szektorban a 
lehetı legtöbben 
megtalálják a számukra 
megfelelıt. 
 A folyószámlahitelünk 
azon vállalkozások 
számára elınyös, 
amelyeknek gyors és 
rugalmas segítségre van 
szükségük az idılegesen 
jelentkezı finanszírozási 
igényekre: a hitelkeret 
egyszerően, tárgyi 
biztosíték nélkül igényelhetı az árbevétel 10 
százaléka, maximum 15 millió forint erejéig. 
Amennyiben a vállalkozásnak nagyobb folyószámla-
hitelkeretre van szüksége, igénybe veheti a 
Folyószámlahitel Plusz termékünket. E mögött a 
Garantiqa Hitelgarancia Zrt. áll, és az igényelhetı 
összeg elérheti az árbevétel 25 százalékát, legfeljebb 
25 millió forintot. Amennyiben forgótıkére van 
szüksége a cégnek, hogy készlet- és 
anyagszükségleteit biztosítsa, úgy a 
forgóeszközhitelt javaslom. A hitelkeret – amely a 
biztosíték mértékétıl függıen elérheti az 50 millió 
forintot – lehet forint vagy euró alapú, a futamidı 
alatt szabadon felhasználható, évente azonban kétszer 
részlegesen visszafizetendı. A további feltöltés 
azonban a vállalkozás finanszírozásához igazítható. 
Ingatlanvásárláshoz a legkedvezıbb a beruházási 
hitelünk , amelynek visszafizetését nem kell rögtön 
megkezdeni: lehetıség van a futamidıtıl függı 
türelmi idı választására. Nagyobb összegő kiadás 
finanszírozására, vagy más banki hitel kiváltására a 
szabad felhasználású jelzáloghitel a legkedvezıbb, 
amelynél szintén élhet türelmi idıvel a kisvállalkozó. 
E két termék esetén az igényelhetı hitelösszeg 
maximális összege 125 millió forint. Betétfedezető 
hitelünk szabad felhasználásra vagy tagi kölcsön 
kiváltására is alkalmas, magánszemély által 
elhelyezett óvadék esetén akár 250 millió összegő 
hitellehetıség is biztosított. Ezeken túl már az MKB 
Banknál is igényelhetı a Széchényi Kártya2 csomag. 
Bármelyik hitelcsomagot is választja az ügyfél, a 

hitelbírálat egyszerősített. Ezért a válasz és a 
hitelajánlat az igénylés benyújtásától számított 
néhány nap alatt megérkezik. A részletes feltételekrıl 
és egyéb információkról szakképzett tanácsadó 
munkatársaink nyújtanak felvilágosítást megújult 
környezetben, az MKB Bank orosházi fiókjában.  
– A hitelcsomagok mellett praktikus kisvállalati 
termékekkel is megjelent az MKB Bank. Melyek ezek? 
– Két szolgáltatási csomagot ajánlok a kisvállalatok 
figyelmébe. Az Elektronikus szolgáltatás-csomag 
ingyenes elektronikus hozzáférést biztosít, legyen szó 
a NetBANKárról vagy a MobilBANKárról, 
díjmentesen jár hozzá bankkártya, és két alkalommal 
költségmentes az ATM-es készpénzfelvétel, továbbá 
kedvezményes elektronikus tranzakciós díjak is 
tartoznak hozzá. A Flotta szolgáltatáscsomag 
esetében az elıbb felsoroltakon kívül díjmentes 
devizaszámla-vezetést vagy PCBANKár szolgáltatást 
biztosítunk, valamint ingyenes utalást flottán belül: 
vagyis az ügyfél minden bankon belüli utalása 
költségmentes. Ha partnerei is számlát nyitnak az 
MKB Banknál, egymás között is ingyen utalhatnak, 
jelentıs bankköltséget takarítva meg ezzel. 
Természetesen ezekrıl a konstrukciókról is részletes 
felvilágosítást nyújtunk orosházi bankfiókunkban, 
ahol szakképzett munkatársaink segítségével 
megtalálhatja az Önnek és cégének legelınyösebb 
lehetıségeket. 
(X) 
 
      MKB Bank Orosházi fiók  
        Orosháza, Könd u. 38. 
          Tel.: (68) 512-430 
 30/823-7896 

 

 
MEGHÍVÓ 

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Csorvás, 
Csorvási Szlovákok Egyesülete 

Szeretettel meghívja Önt és Ismerıseit a   
2009. március 7-én tartandó 

VII. Hagyományırzı Disznótorra és Szlovák Napra 
 
Program:    
 07.30 Gyülekezés az Új Mővelıdési Házban  
 08.00 Szalmával, fával való pörzsölés 
 10.00 Kiállítás megtekintése   
 11.30 Ebéd     
 13.00 Pogácsa, pálinka verseny eredményhirdetése 
 14.30 Kulturális mősor    
 17.00 Vacsora, Bál   
 
 Szeretettel várjuk Önöket!  
 

Támogatónk: 
Csorvás Város Önkormányzata 
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HÉRICS SZÁLLÓ ÉS  

KONFERENCIA-KÖZPONT 
 
A LEADER+ vidékfejlesztési program keretében épült 
szálló és Konferencia-központ engedélyezési eljárása 
befejezıdött és az intézmény szolgáltatásait igénybe 
lehet venni.  

Az épület 10 szobájában 28 férıhely áll a vendégek 
rendelkezésére. A szálló teljes egészében (a 
fürdıszobák is) akadálymentesített, így alkalmas 
kerekesszékkel közlekedı sérült emberek 
elhelyezésére is. Felszerelésénél fogva tud fogadni 
kiránduló csoportokat, iskolai közösségeket, 
természetesen egyéni turistákat is.  

Gyopárosfürdı közelsége, a jó közlekedési lehetıség 
lehetıvé teszi, hogy a fürdıt igénybe venni 
szándékozók olcsó szálláshoz jussanak. A kényelmes 
szálláshely ára megegyezik a környék kollégiumaiban 
szokásos díjakkal, egy éjszakára személyenként 
2500Ft + ÁFA = 3000Ft-ot kell fizetni. Felnıttel 
érkezı 6 éven aluli gyermekeknek ingyenes, 6-14 év 
közöttiek 50%-os kedvezményben részesülnek. 
Csoportos kirándulók elıre egyeztetve 
kedvezményeket kaphatnak.  

Idegenforgalmi adó nincs, kívánságra turisztikai 
programokat szervezünk. 

Étkezés a Csorvási Szolgáltató Kft. szervezésében 
megoldható.  

A Konferencia-központ 70-80 fıig csoportos 
rendezvények lebonyolítására ideális.  

A Hérics Szálló és Konferencia-központ Csorvás 
központjában (Batthyány u. 2/B.) található. 

 

Érdeklıdni a 0630/372-9705-ös telefonon Gyimesiné 
Hugyik Erzsébetnél lehet. 

 

 

 

 

ÖSSZEFOGÁS AZ ERİSZAK ELLEN! 

 
A Csorvási Híradó nem sportlap. Ritkán jelenik meg 
ezeken a hasábokon sporttal kapcsolatos írás, most 
mégis szeretnék megosztani az olvasókkal néhány 
gondolatot, a közös gondolkodás reményében. 

Ismert a történet: Február 8-án hajnalban, 
Veszprémben szíven szúrták az MKB VESZPRÉM 
kézilabda csapatának beállósát, Marian Cosmát, aki a 
támadás nyomán életét vesztette. 

A tragédia mindenkit felháborított. Ismert vezetık 
egymással versengve cigányozni kezdtek, a híres 
publicista teljesen kivetkızött önmagából. Tartani 
lehetett attól, hogy a szörnyő tettet egy hét múlva 
követı Bajnokok Ligája mérkızésen elszabadulnak az 
indulatok. 

Ezzel szemben, aki február 15-én, vasárnap délután 
leült a képernyı elé, láthatta mi történt. 6000 
szurkoló, aki a mérkızést megelızıen mély gyászát 
külsıségekben is kifejezve –feketébe öltözve– 
méltóságteljes felvonulással érkezett az arénába, 
sportszerő szurkolással segítette a csapatot, melynek 
játékosai elhunyt és megsérült társaik helyett is 
küzdöttek. Eredmény:  

MKB VESZPRÉM – ADEMAR LEON 28:26. 

A mérkızés után a játékosok, a vezetık, a szurkolók 
egymás kezét fogva, könnyezve hallgatták a magyar 
himnuszt, búcsúztak Marian Cosmától, láthatóan talán 
a szívük is egyszerre dobbant. A látvány, amely 
biztosra veszem, hogy sok  televíziót nézıt is magával 
ragadott, önmagáért beszélt: A sport jellemet formáló, 
tisztességre, bajtársiasságra nevelı erejének némán is 
hangos tanúbizonysága volt.  

Ehhez méltó adalék, hogy a magyar csapat tagjait, 
akik társuk temetésére Romániába érkeztek mindenütt 
megtapsolták. Marian Cosma édesapja kijelentette, 
hogy annak ellenére, hogy itt vesztette el minden 
reményét, unokáját is Magyarországra hozza 
kézilabdázni. A sport a nacionalizmuson felül-
emelkedni is segít. 

Érdemes idézni PIERRE de COUBERTIN ódájának 
sorait: 

 

„ A béke vagy te, Sport 
a népeket egymásba főzı szép szalag: 
és testvérré lesznek mind általad, 
önuralomban, rendben és erıben. 
Mert önbecsülést tanulnak az ifjak 
tıled, s más népek jellemét is éppúgy 
megértik s nagyra tartják, hogy ha te  
tanítod ıket túlszárnyalni egymást. „ 

 

Szilágyi Menyhért 
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A CSORVÁSI SK. NB I/B-S NİI KÉZILABDA CSAPATÁNAK 
2008/2009. ÉVI BAJNOKSÁG TAVASZI MENETRENDJE 

 
   Ford.    Idıpont                         Felnıtt         Ifjúsági                        Csapatok                                Indulási            
                                                        kezdés          kezdés                                                                               idı 

 
 1.    2009.02.22.  vasárnap    13,30 óra  –  15,30 óra      CSORVÁS- Ó.GOLDBERGER          12,00 óra * 
 2.    2009.03.01.  vasárnap    17,00 óra  –  15,00 óra             CSÖMÖR-CSORVÁS               11,00 óra 
 3.    2009.03.14.  szombat    15,00 óra  –  17,00 óra               CSORVÁS-GYULA                 13,30 óra 
 4.    2009.03.22.  vasárnap   15,00 óra  -  17,00 óra         DABAS-INÁRCS–CSORVÁS        11,30 óra 
 5.    2009.03.28.  szombat    15,00 óra  -  17,00 óra                CSORVÁS-BİCS                  13,30 óra 
 6.    2009.04.04.  szombat    15,00 óra  -  17,00 óra          FÜZESABONY-CSORVÁS          10,30 óra 
 7.    2009.04.18.  szombat    16,00 óra  -  18,00 óra                TÖKÖL-CSORVÁS                12,00 óra 
 8.    2009.04.25.  szombat    14,00 óra  –  16,00 óra               CSORVÁS-FTC II.                12,30 óra 
 9.    2009.05.02.  szombat    17,30 óra  -  15,30 óra         HAJDÚNÁNÁS-CSORVÁS         12,00 óra 
 10.   2009.05.09.  szombat   15,00 óra  -  17,00 óra            CSORVÁS-OROSHÁZA            13,30 óra 
 11.   2009.05.16.  szombat    15,00 óra  -  17,00 óra              VASAS II.-CSORVÁS            10,30 óra 
 12.   2009.05.23.  szombat   15,00 óra  -  17,00 óra                CSORVÁS-SZEGED              13,30 óra 

Az indulás helye  : Csorvás Tornacsarnok 
A hazai mérk ızések helye: Békéscsaba 2 sz. Iskola Sportcsarnok   
* Ennek a mérkızésnek a helyszíne:       Békéscsaba, Mesterklub Csarnok 

Kézilabda Szakosztály 

Tájékoztató 
 

Tájékoztatjuk a lakosságot arról, hogy a csorvási állati hulladéklerakó telep (dögtér) 2009. január 1-jétıl nem 
üzemel. 2008-ban adtak át Tótkomlóson egy - több társult önkormányzat közremőködésével létrehozott -
regionális állati hulladékgyőjtı telepet. Az állati hulladékot január 1-tıl kötelezı közszolgáltatás keretében a 
tótkomlósi állati hulladékgyőjtı- és átmeneti tároló telepre szállítják el a tagönkormányzatok közigazgatási 
területérıl. A közszolgáltatás igénybevételének, ill. az állati hulladék begyőjtésének menete a következı: 
Az állati hulladék birtokosa köteles az állat elhullását követıen haladéktalanul, de legkésıbb 3 órán belül, 
bejelentést tenni a 06-30/636-1542 vagy a  06-30/636-1543 – as telefonszámokon. A telep üzemeltetıje speciális 
gépjármővével 24 órán belül köteles elszállítani a hulladékot. Természetesen az állati hulladék a helyszínen, a 
tótkomlósi állati hulladékgyőjtı telepen is leadható. Mindkét esetben mérlegelést követıen veszik át a 
hulladékot, havonta egy alakalommal összesítenek, és ezt követıen küldik ki a számlákat. A szállítás és 
ártalmatlanítás díja 70 Ft/kg+ÁFA.  
A kötelezı közszolgáltatás igénybevétele nem vonatkozik az elhullott, 50 kg-nál nem nagyobb össztömegő 
kedvtelésbıl tartott állatokra, az elhullott baromfira, továbbá 3 hetesnél fiatalabb elhullott malacra, 
szopósbárányra, kecskegidára, évente legfeljebb 50 kg össztömegig, melyeket az állati hulladék birtokosa saját 
telkén eláshat a szomszédos ingatlan határától mért 5 m-es távolságra. Az állati hullát fertıtlenítı szerrel (mész, 
mésztej) kell leönteni és legalább 1 m vastag földréteggel kell befedni. 
Kedvtelésbıl tartott állat: az ember által nem gazdálkodás céljából tartott olyan állat, melynek húsa az európai 
étkezési szokások figyelembevételével nem szolgálhat emberi fogyasztásra; 

Polgármesteri Hivatal 

Anyakönyvi hírek 
 

Születések: Bakos Gábor és Hack Tünde leánya Brenda Linett, Krajcsovics János és Besenyei Mónika leánya  Laura,  
Halálesetek: Bálint Lajosné (Szül. Móricz Irma 1927), Bottyán Pálné (Szül. Barna julianna 1923), Bucsek 
Jánosné (Szül. Unya-tinszki Rózsa 1928), Bus Jánosné (Szül. Vozár Erzsébet 1946), Dallas Dimitrisné (Szül. 
Gális Katalin 1926), Fehér Gyuláné (Szül. Darida Mária 1922), Greksza Emilia (1941), Kecskeméti László 
(1969), Kis István (1923), Krnyán György (1921), Kuglits Józsefné (Szül. Farkas Magdolna 1939), Mészáros 
Lajosné (Szül. Lehóczki Erzsébet 1919), Nádra Péterné (Szül. Kajári Magdolna 1925), Nagy Mihályné (Szül. 
Kriskó Erzsébet 1925), Ruszin László (1936), Seres Béla (1929), Szegvári János László (1941), Tomcsenkó 
Andrásné (Szül. Petrovszki Ilona 1927), Virág Józsefné (Szül. Mezei Ida Mária 1945), Zana György Árpád 
(1931), Zengı Pál (1938), Zsjak György (1936) 
 

 


