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ME G H ÍVÓ
Az 1956-os forradalom és szabadságharc kezdetének 53.
és a Magyar Köztársaság kikiáltásának 20. évfordulója alkalmából
2009. október 23-án 10 órakor
ünnepséget rendezünk a római katolikus ótemetőben lévő kopjafánál.
Közreműködnek a Békés Megyei Jókai Színház művészei és a színiiskolások.
Minden érdeklődőt tisztelettel hívunk és várunk.
Kérjük azokat a közösségeket, akik koszorút szeretnének elhelyezni a kopjafánál,
945-kor jelentkezzenek a helyszínen.
Szilágyi Menyhért
polgármester

MEGHÍVÓ
2009. október 22-én /csütörtökön/ 1330-kor a Bocskai utcai óvodában ünnepélyes
keretek között átadásra kerül az az újonnan létesített bölcsődei csoportszoba, amely lehetővé
teszi, hogy 2-3 éves gyermekek számára bölcsődei ellátást biztosítsunk.
Az épület bővítése az Önkormányzati Minisztérium anyagi támogatásával valósult meg.
Ünnepélyesen a leendő használóknak átadja: VARGA ZOLTÁN önkormányzati miniszter.
Műsorral készülnek az óvodás gyermekek.
A szülőket, az érdeklődőket szeretettel hívjuk és várjuk.
Szilágyi Menyhért
polgármester
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TELEPÜLÉSŐR

2009. szeptember-október

SEGÍT A MAGYAR MÁLTAI
SZERETETSZOLGÁLAT

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium a közrend
és közbiztonság erősítése érdekében támogatást
biztosított ahhoz, hogy – egyelőre 2009. december 31ig – 1 fő településőrt alkalmazzunk.
Feladatai:
a településen tevékenykedő hivatalos és
közfeladatokat ellátó személyek munkavégzésének
támogatása,
a közvagyon helyben található tárgyainak (pl.
parkok, játszóterek, középületek, utcabútorok)
védelmében való közreműködés,
- az önkormányzati rendeletek betartásának, a
bűnmegelőzési
tűzvédelmi,
köztisztasági,
városrendészeti
célkitűzések
megvalósításának
hatékony támogatása,
- a településen tartandó rendezvények esetében
közreműködés
a
rendfenntartásban
és
a
forgalomirányításban,
- természeti csapás, baleset, káreset, műszaki
meghibásodás,
egyéb
veszélyhelyzet
során
közreműködés az összehangolt segítségnyújtásban, az
életés
vagyonmentésben,
a
helyreállítási
munkálatokban és a rend helyreállításában.
A településőr hatósági jogkörrel nem rendelkezik,
kényszerítő eszközt nem alkalmazhat, szükség esetén
eljárást kezdeményez az illetékes hatóságnál.
Csorváson ezt a feladatot TÓTH PÁL látja el, aki
körzeti megbízottként dolgozott az elmúlt években, és
jól ismeri a települést.
Kérjük, hogy bizalommal forduljanak hozzá minden
olyan ügyben, amely a felsorolt feladati körbe
tartozik, pl.: rongálás, szemetelés, engedély nélküli
árusítás, házalás, a közlekedés biztonságának
veszélyeztetése stb.
Elérhető a 06-20/628-0986-os telefonon.

A segítség lehetővé teszi a DÉMÁSZ Zrt-nél
felhalmozódó adóságok részbeni, vagy teljes
mértékű térítését, az áramszolgáltató által a
szolgáltatásból
kikapcsolt
fogyasztók
visszakapcsolását, a kikapcsolással veszélyeztetett
fogyasztók számlakiegyenlítését, valamint a
szociálisan hátrányos helyzetben lévő, de számláit
rendszeresen fizető fogyasztók résztámogatását.
A támogatás elnyerésére pályázni kell. Pályázhatnak
olyan
magyar
állampolgárságú
lakossági
fogyasztók, akik:
•
a szolgáltatásból 2009. 04. 16-át megelőzően
lettek kikapcsolva, és az egy főre eső átlagos havi
nettó jövedelmük 2008-ban nem haladta meg az
öregségi nyugdíjminimum kétszeresét (57 000 Ft)
•
a 2009. 04. 16-át megelőzően a kikapcsolásra
okot adó tartozást felhalmozó, de 2009. 04 16-ig a
szolgáltatást még élvező fogyasztók, akiknél az
egy főre eső átlagos havi nettó jövedelem 2008ban
nem
haladta
meg
az
öregségi
nyugdíjminimum kétszeresét (57 000 Ft)
•
a szolgáltatást rendszeresen fizető, de
igazolhatóan súlyos szociális helyzetbe került
védendő fogyasztónak minősíthető fogyasztók,
akik
kiegészítő
támogatást
igényelnének
életvitelük megkönnyítése érdekében.
Egy pályázó által pályázható összeg minimum
20 000 Ft, maximum 150 000 Ft.
Pályázni a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
honlapján elérhető pályázati űrlap elektronikus
kitöltésével és benyújtásával lehet. Elérhető:
www.maltai.hu internetes oldalon. Itt pályázati
útmutató is található. Beküldési határidő:
2009. október 30. péntek 16 óra.

Fogjunk össze értékeink védelme, a közrend és
közbiztonság erősítése érdekében!

Az érdeklődőknek felvilágosítást ad és a pályázat
beadásában
közreműködik
a
Családsegítő
Szolgálatunk: Csorvás, Kossuth u. 12.

Szilágyi Menyhért
polgármester

Szilágyi Menyhért
polgármester

Bemutatjuk civil szervezeteinket:

CSORVÁS VÁROS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETE
Az Egyesület 1903-ban alakult, így a legrégebben
alakult civil szervezet. Sok településen a korábbi
években
megszűntek
az
Önkéntes
Tűzoltó
Egyesületek, s van olyan település több is, ahol új
egyesületet alapítanak. Az élet azokat igazolta, kik
kitartottak az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek mellett,
fontosnak ítélve tevékenységüket.
Az Egyesület jelenlegi taglétszáma 37 fő, s kiemelten
közhasznú szervezet. Célja a helyi tűzvédelmi
feladatok ellátása. Kiemelt feladat még a tűzmegelőzés

és a tűzvédelmi képzés is, valamint szerepet vállalnak
egy esetleges belvízkár elleni védekezés munkáiban.
Az Egyesület szakképzett, szervezett, riasztható
vonuló rajjal rendelkezik, s az egy hónapja beszerzett
jó állapotú 2000 literes rohamkocsival. A
felszereléshez haboltó is tartozik. Kiemelendő, hogy a
kivonuló raj az első beavatkozásra képes. Az utóbbi
két sajnálatos tűzesetnél is előbb érkeztek ki, mint a
más településekről riasztott egységek! Az Egyesület
elnöke Tar Ferenc, aki ezt a tisztséget már több mint
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két évtizede tölti be, parancsnok Samu Kálmán, s a
gazdasági vezető Dohányos András.
Az
Egyesület
rendszeresen
részt
vesz
a
tűzoltóversenyeken, s az elmúlt időszakban két
alkalommal is versenyeztek. Terveik között egy
megyei tűzoltóverseny megrendezése szerepel. Évente
jó hangulatú közgyűlést tartanak. A tagozat vezetője
már átadott egy serleget Tar Ferenc Elnök Úrnak azzal
A
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a kéréssel, hogy a Vezetőség annak adományozza, aki
az utánpótlás oktatásában és a nevelésében azt
megérdemli.
Megköszönve az Egyesület tagjainak munkáját,
további feladataikhoz erőt s egészséget kívánunk!
Hunyadvári Árpád

CSORVÁSIAK BARÁTI TÁRSASÁGÁNAK
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Társaságunk 2000. év február hó 19.
napja óta működik közhasznú
szervezetként. Az Alapszabályban
foglalt célok közül közhasznú
tevékenységnek minősül a kulturális
örökség megóvása, a természet- és
környezetvédelem.
A kulturális örökség ápolása érdekében részt veszünk
hagyományos koszorúzás és egyéb városi ünnepeken,
megemlékezünk a település születésnapjáról az
Önkormányzattal együttműködve. Az elszármazott
csorvásiakkal folyamatosan tartjuk a kapcsolatot.
„Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország” címmel a
történelmi Magyarország térképei bemutatásával
örvendeztetett meg minket kiállítás és tárlat
formájában Csorvási-Csuvár László, nyugalmazott
honvéd térképész tagtársunk. Támogattuk a FehérPusztai Tanulmányi Ösztöndíj Alapítvány céljait, az
alapító Dr. Fehér Dezső Úr és Felesége nevében a
díjakat az ünnepi közgyűlésünkön Ördögné Fehér
Eszter adta át. Folytattuk a civil kerekasztal
munkájának koordinálását, 2008-ban is megrendeztük
a Civilek Csorvásért találkozót. A csorvási
Lakodalmas, gasztronómiai napok, valamint a XI.
Nemzetközi
aratónap
és
búzafesztivál
lebonyolításában aktívan vettünk részt. A Téli esték

sorozat
keretében
bemutattuk
a
szerző
közreműködésével a „Kastélyok és kúriák Békés
megyében” című kiadványt.
A természet- és környezetvédelmi területen továbbra is
támogatjuk a virágos, fás Csorvásért akciót. Fűmagot,
virágmagot
juttattunk
a
lakosoknak.
A
környezetvédelmi nevelés segítése érdekében együtt
működünk a természetjáró, és egészségvédő csapat
tagjaival. Segítjük a Csorvás természeti értékeit
„örökbefogadó”
általános
iskolás
csoportok
működését. Részt veszünk a szervező és értékelő
munkában.
A Csorvásiak Baráti Társasága köszöni mindazoknak,
akik személyi jövedelemadójuk 1%-val a szervezetet
támogatták.
A Társaság az összeget – 354 684 Ft – rendezvények
szervezésére, az elszármazott Csorvásiak, valamint
nemzetközi kapcsolataink ápolására fordította.
Adószámunk: 18382055-1-04
Segítő támogatásukat a későbbiekben is szívesen
fogadjuk, és köszönettel vesszük.
Kelemen Mihály
elnök

BESZÁMOLÓ A LAKÓHELYI KÖRNYEZET ÁLLAPOTÁNAK
ALAKULÁSÁRÓL
A környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi.
LIII.
törvény (a továbbiakban
környezetvédelmi törvény) 51. § (3) bekezdése arról
rendelkezik, hogy a lakóhelyi környezet állapotának
alakulásáról a települési önkormányzat szükség szerint,
de legalább évente tájékoztatja a lakosságot.
A lakóhelyi környezet állapotáról való tájékozódás
érdekében a Szociális-, Egészségügyi- és Környezetegészségügyi Bizottság tagjai környezetvédelmi
bejárást tartottak ebben az évben is, ahogy már több
éve teszik ezt. A Bizottság tagjai megtekintették a
település
belterületén
lévő,
környezetvédelmi
szempontból érzékeny pontokat. A beszámoló a
környezetvédelmi bejárásra alapozva készült el.
A bejáráson tett észrevételek, megállapítások:

Szabadság téri park A környezetvédelmi bejárás első
állomása a város központjában lévő Szabadság téri
park volt. Az Önkormányzat a DAOP-2007-5.1.2/B
Városi örökség megőrzése és korszerűsítése című
pályázati kiírás kapcsán nyert támogatást a „Szabadság
tér rehabilitációja, a park kertépítészeti rendezése,
sétányainak felújítása” című projektre. A beruházás
már hónapok óta folyik. A burkolatépítési munkák már
elkészültek, így már esztétikus, vonzó településkép
alakult ki. A lakossági elégedettség nőtt, hiszen a
projekt elkészülte előtt a parkban csapadékos időben
nehézkes volt a közlekedés, a parkot határoló utcák
járdáinak
baleset-veszélyessége
megszűnt.
A
térburkolatok úgy készültek el, hogy azok megfelelnek
az akadálymentes közlekedés feltételeinek. Jelenleg a
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kertépítészeti munkák folynak. A közbeszerzési
pályázaton a parképítést elnyert vállalkozó először
azokat a fákat távolította el, melyeknek már nem volt
különösebb értékük, betegek voltak, és már csak
hulladékfának minősültek. A megmaradt fákon
elvégezték a szakszerű kezelést, a gallyazást és a
sebkezelést. Már most is látszik, hogy mennyire
rendezettebb a park összképe, pedig még jó néhány
munkafolyamatot el kell végezni az elkövetkező
néhány hétben. Jelenleg a gyep telepítéséhez szükséges
magágy előkészítése folyik. A régi pázsitot teljes
egészében feltörték, helyette teljesen új gyepfelületet
hoznak létre. A további feladat még az új fák, cserjék
elültetése, a köztéri padok, hulladékgyűjtők, és az
egységes kerékpártárolók elhelyezése a terv szerint.
2010. tavaszán pedig az egynyári virágok telepítése
lesz a feladat. A beruházás elkészültével egy európai
uniós előírásoknak megfelelő, a lakosság igényét is
kielégítő vonzó városkép alakul ki. A beruházás
kapcsán meg kell vizsgálni egy öntözőrendszer
kialakításának lehetőségét is, hiszen csak akkor lehet
hosszútávon megőrizni ezt az értéket, ha annak
szakszerű ápolásáról, gondozásáról megfelelően
gondoskodunk.
Hunyadi park (vasútállomás melletti fenyves
kiserdő): Az előző évi környezetvédelmi bejárásokon
tett megállapítások ma is időtállóak, miszerint, a fák
folyamatosan kipusztulnak, a még meglévő fák
állapota leromlott, sok a száraz ág. A fenyvesek
leromlásához
különböző
kártevők,
kórokozók
megjelenése, valamint a talaj összetétele is
hozzájárulhat. A Bizottság állás-pontja szerint meg kell
vizsgálni annak a lehetőségét, hogy vegyszeres
kezeléssel a fekete fenyő egyedek megmenthetők
lennének-e.
A Szolgáltató Kft. a kiszáradt fákat folyamatosan
eltávolítja, a továbbiakban ezek helyére új egyedeket
kell telepíteni. A park területe gondozott, gyommentes.
Az előző években problémát okozó parlagfűtől mentes
a környezet. Néhol akác sarjak nőttek, ezek közül az
esztétikai és természeti értéket nem nyújtó egyedeket el
kell távolítani. A parkban néhány helyen fiatal
gyümölcsfák találhatók (szilva és dió), melyet nem a
fenntartást végző Szolgáltató Kft. telepített. Több éve,
hogy a park kis részét egy szomszédos
ingatlantulajdonos gazdálkodási ill. tárolási célra
használja. A területfoglalás rontja a településképet, de
az ingatlantulajdonos a területhasználat fejében saját
maga, saját eszközeivel gondozza a park területének
egy részét. A park nagyobb részét a Csorvás
Szolgáltató Nonprofit Kft. tartja rendben, a
gyommentes, tiszta környezet kialakulása az ő
munkájukat dicséri. A Móricz Zs. utcában lévő
csapadékvíz elvezető árkok gyommentesítéséről,
hulladékmentesen
tartásáról
néhány
ingatlantulajdonos tekintetében gondoskodni kell.
Móricz Zs. utcai park (kiserdő): A parkot nemcsak a
környéken élő gyermekek, hanem a tizen-, huszonéves
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korosztályba tartozó fiatalok is igénybe veszik,
szabadidős tevékenységük hely-színeként. Az előző évi
bejárás óta alaposan megváltozott a kiserdő
környezete. Az önkormányzat, a Szolgáltató Kft.,
néhány képviselő és egy vállalkozó közreműködésével
játszótéri eszközök lettek elhelyezve, a korábban megrongált padokat megjavították. Jelenleg egy a
közelmúltban megrongált padot látott a Bizottság,
melyet új ülőrész elhelyezésével még meg lehet
menteni. Jól látszik a parkon a folyamatos gondozás,
ápolás. A kiszáradt fákat, elszáradt ágakat
eltávolították. A kivágott fákat új egyedek ültetésével
pótolni kell. Összességében egy kellemes, jó klímájú
környezetben tölthetik el szabadidejüket a környék
lakói.
Thököly utcai park: Ez a park a közelben lakó
nagyszámú fiatal szabadidős tevékenységének kedvelt
helyszíne. Korábban a gyermekek és szüleik is nagy
figyelmet fordítanak a kellemes, ápolt környezet
kialakítására, sok évvel ezelőtt környezetbe illő
játszótér készült itt, amelyen sajnos az idő vasfoga már
meglátszik, javításra szorul. A meglévő kerékpáros
akadálypálya már kevésbé veszélyes, mint a korábbi
években. Ebben a parkban is meg kell vizsgálni a
fekete fenyők és egyéb fák állapotát, a
balesetveszélyeseket, kiszáradtakat és az értékteleneket
szükséges lenne eltávolítani. Itt látható a
legszembetűnőbben az elhagyott hulladék jelenléte, de
az előző két kiserdőben is szükséges lenne
hulladékgyűjtő
edényzetet
elhelyezni,
hiszen
mindhárom helyen sokan megfordulnak, és szabadidő
elöltése közben keletkezett szemetet szükséges lenne
kulturált módon elhelyezni.
Szennyvíztelep: A szennyvíztelepen előző évben
fejeződött be a telep intenzifikálására irányuló projekt,
most a próbaüzem folyik. A szenny-víztelep 500 m3
szennyvizet tud fogadni naponta. A tisztítási
technológia jóval korszerűbb, hatékonyabb lett, mint a
beruházás megvalósítása előtt volt. Most már csaknem
teljes hatásfokkal üzemel a telep, így a DögösKákafoki csatornába a Környezetvédelmi Felügyelőség
előírásainak megfelelő minőségű tisztított víz kerül.
A víztisztítási technológia elméleti alapjai:
A mechanikailag (gépi rácson) szűrt szennyvizet a
reaktorok alsó, eleveniszapot tartalmazó részébe
vezetik. Az eleveniszap az oldott szerves anyagokat
akkumulálja, és egyúttal oldott foszfort juttat a
szennyvízbe. A folyamat anaerob (oxigénmentes)
körülmények
között
zajlik,
és
biológiai
foszforeltávolítás
lehetőségét
teremti
meg.
Levegőztetés hatására a baktériumok a szervesanyag
tartalmat oxidálják, ehhez a szenny-vízből foszfort
vesznek fel. A szennyvíz nitrogén-tartalmát bizonyos
baktérium fajták nitriten keresztül nitráttá oxidálják,
aerób (oxigéndús) körülmények mellett. A nitráttartalmat anoxikus körülmények között egyes
baktérium fajták nitrogén gázzá redukálják, a kötött
oxigéntartalmat oxidációra hasznosítják. Az ülepítési
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fázisban a fajsúlykülönbség hatására az eleveniszap a
reaktor alsó részébe ülepszik, a tisztított vízfázis
dekantálással (folyadékfázis óvatos elvezetése)
elvezethető. A tisztítás során képződő sejtszaporulatot
az iszap kezelési folyamatba vezetik. Az egész
folyamat bonyolult irányítástechnikai rendszerrel,
automatikusan működik.
Szeméttelep: A szeméttelep helyzete az előző évikhez
képest kissé javult, ugyanúgy megtalálható az illegális
hulladéklerakás jelensége, mint korábban, de most a
lerakás rendezettebb képet mutat, a hulladéktelep
melletti út jól járható. Problémát okoz, hogy olyan
háztartási hulladékot is elhelyeznek illegálisan a
telepen, amelyet kötelező hulladékszállítás során el
lehetne szállítani. A szeméttelepen 2 db figyelőkút
létesült a telep környezeti felül-vizsgálata idején. A
kutakból évente két alkalommal vízmintát kell venni,
azt akkreditált laboratóriumban vizsgálják, és az
eredményt
az
illetékes
környezetvédelmi
felügyelőségre
kell
küldeni.
Az
illegális
hulladéklerakás kapcsán további problémát okoz, hogy
a figyelőkutakat is befedik szeméttel, ezért a mintavétel
nehézkes. A rekultiváció lehetőségét továbbra is a
DAREH Önkormányzati Társulás által megpályázandó
KEOP-7.2.3.0 jelű európai uniós „A települési szilárd
hulladéklerakók rekultivációjára” kiírt pályázattól
várjuk. A pályázati dokumentáció benyújtását 2010. év
közepére ígéri a Társulás A hulladéktelep
rekultivációja mellett van más teendő is a
hulladékgazdálkodás terén, hiszen 2009. december 31ével megszűnik az Orosházi Városüzemeltetési Zrt.-vel
kötött, a települési szilárd hulladék gyűjtésére és
elszállítására irányuló közszolgáltatási szerződés.
Liszt Ferenc utcai bányató: A Sárgás néven ismert
bányató záportározó funkciót tölt be, a bejárás idején
dús nádborítású. A terület időszakos vízborítású,
rekultivációs tervei 2002-ben elkészültek. A
rekultiváció azonban forráshiány miatt nem valósult
meg. A tervek szerint jóléti pihenőparkot lehetne itt
kialakítani úgy, hogy a meglévő két meder rézsűit
szabályos hajlásúra (1:1) alakítanák ki, a rézsűket
gyepesítenék, a medrek körül övárok készülne.
Természetbarát anyaggal, mulccsal borított gyalogutak
készülnének, padokat helyeznének el, és fákat,
cserjéket telepítenének. A Bizottság javasolja, hogy
pályázati lehetőség esetén készüljön el a tervezett
pihenőpark.
Köztemető: A köztemetőben a hely kegyeleti
jellegéhez illő állapot uralkodik. A sírok között és az
utak mentén is szépen gondozott, ápolt gyep található.
A legtöbb sírt gondozzák az elhunytak hozzátartozói.
Az utóbbi években a köztemető védett fái közül jó
néhány elszáradt, azokat ki kellett termelni. A
gesztenyefák levelét évek óta az aknázómoly károsítja.
A károsítók jelenlétének következtében a levelek
elszáradnak, korai levél-lehullás következik be. Ebben
az évben is 3 esetben történt meg a gesztenyefák
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vegyszerezése, azonban úgy látszik, hogy most
kevésbé volt hatékony a védekezés, mint az előző
években, hiszen már most, szeptember végén, amikor
még zöldellni kellene a leveleknek, széleiknél
elszáradt, nekrózisos tüneteket mutatnak. Sajnos,
országszerte tapasztalható ez a jelenség, még a
kiemelten védett természeti környezetek esetében is.
Az elhalás ebben az évben nem annyira a megszokott
kártevőnek, az aknázómolynak köszönhető, hanem
szakemberek szerint a rendkívüli meleg nyár miatt
hőgutát kaptak a fák. A Bizottság javasolja, hogy az
aknázómoly elleni védekezés miatt a lehullott leveleket
össze kell gyűjteni, és még a tél beállta előtt azokat el
kell égetni, így megakadályozható, hogy a kártevők
átteleljenek, és a következő évben nagyobb
egyedszámmal károsítsák a gesztenyefáinkat. A
temetőn látszik, hogy rendezett a területe folyamatosan
gondozzák, ápolják a gyepfelületet. A rendezett
környezet miatt sok vidékről érkező fejezi ki
elismerését. A Bizottság megelégedését fejezi ki a
temető fenntartásával kapcsolatban. A dicséret a
Csorvási Szolgáltató Nonprofit Kft.-t illeti. A
Szolgáltató Kft. nem csak a köztemetőben végzi ezt a
munkát, hanem az evangélikus temetőben és az
izraelita temetőben is a vállalásnak megfelelően
negyedévente rendezi a területet, így a hely jellegének
megfelelő rendezett környezetet tart fenn. Itt kell
megemlíteni azt is, hogy a temetőbe vezető Batthyány
utcai kerékpárút betölti funkcióját, nagyon sokan
használják, mert alkalmas a biztonságos, balesetmentes
közlekedési feltételek megteremtésére. Mára már a
kerékpárút karbantartása időszerűvé vált, ugyanis az út
mellett lévő fák, cserjék gyökerei behatolnak a beton
útalap és az aszfaltburkolat közé, károsítva annak
felületét. A Bizottság javasolja, hogy amennyiben
lehetőség van rá, a közmunkások bevonásával
végeztessen a Szolgáltató Kft. gyökértelenítést a
kerékpárút
mellett,
ezzel
kiküszöbölve
a
minőségromlást.
Az előző évi beszámoló óta, elkészült lakóhelyi
környezet
érintő,
településképet
meghatározó
beruházás a tájékoztatást elősegítő táblák elhelyezése,
a Liget utcai játszótér felújítása, bővítése valamint a
Szabadság téri park burkolatépítési és parképítési
munkái.
A települési környezet megtekintése után a Bizottság
tagjai összegzésképpen megállapították azt, hogy
továbbra is nagyobb hangsúlyt kell fordítani a
környezeti nevelésre, a lakosság környezettudatos
gondolkodásmódjának kialakítására, különös tekintettel
a hulladékgazdálkodás terültére. Fontos megjegyezni,
azonban azt, hogy az előző évekhez képest a települési
környezet állapotában pozitív változás következett be.
Óvjuk együtt településünk értékeit!
Szociális-, Egészségügyi- és
Környezet-egészségügyi Bizottság
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Immár másodszor Romániában
Augusztus 20-án vált bizonyossá, hogy októberben is
utazhatunk Romániába. Ekkor kaptuk meg ugyanis a
hivatalos meghívólevelet, melynek azért is örültünk
annyira, mert tavaly október végén már részt vehettünk
a „ Mihail Warga „ emlékére rendezett fúvószenekari
találkozón. Akkor és ott nagyon jól éreztük magunkat,
így nagy várakozással néztünk az utazás elé.
Beszterce
vár
minket!
Szeptemberben a
sok
fellépés
ellenére is lázasan
- néha szó szerintkészültünk,
gyakoroltunk,
hogy a legjobb
számainkat
vihessük
ki
külföldre. Tudtuk,
hogy e találkozón
többek
között
hivatásos
katonazenekarok
mellett kell helyt
állnunk.
Október
9-én
reggel végre elérkezett a pillanat. Utazótáskák,
hátizsákok, hangszerek, egyenruhák, botok, zászlók,
pomponok és még ezernyi dolog! Mindenkinek az járt
a fejében: vajon mindent bepakoltam?
Nagyszalonta, Nagyvárad, Kolozsvár, Beszterce.
Tudtuk, estére érkezünk vendéglátóinkhoz, de jó
társaságban, kellemes körülmények között tényleg
szinte repül az idő. Pedig még az óránkat is át kellett

állítani egy órával későbbre. Utunk során is
gazdagodtunk látnivalókkal. Többek között a Szamos,
a történelmi városok és az ősz a Kárpátokban.
Fantasztikus színvilág!
Odaérkezésünkkor vacsorával, élő zenével vártak
bennünket, majd szállodánkban izgatottan vártuk a
másnapot.

A rossz időjárás előrejelzések ellenére gyönyörű
reggelre ébredtünk. A délelőtti szabad program után
kezdődött el a találkozó. A „hazaiak” mellett
köszönthettük tavalyi barátainkat is Szászrégenből,
valamint érkeztek zenekarok Kolozsvárról, Lugosból
és a messzi Törökországból is. Hatalmas színpadon
zenélhettünk és állhattunk ki a közönség elé táncolni.
Este aztán fejfájás
gyötört bennünket.
Vasárnap
Bukarestből jönnek
velünk TV felvételt
készíteni- mondták.
Másnap egy kis
városnézés
után
meneteltünk,
helyben
játszottunk,
meneteltünk, majd
megint játszottunk
és ez így ment két
órán
keresztül.
Elfáradva, de annál
boldogabban vettük
át
elismerő
oklevelünket.
A
búcsúeste előtt még el tudtunk menni Dracula
kastélyába. Kiderült, hogy éppen megérkezett, éhes és
vár bennünket!
Azért épségben visszaérkezve a búcsú fergetegesre
sikerült. A tiszteletünkre adtak műsort néptáncosok,
énekesek sőt Prof. dr. Dorel Cosma a Művelődési ház
igazgatója is megtisztelt bennünket előadásával. Nagy
örömünkre meghívott bennünket jövő évre is.

Hétfőn reggel úgy szálltunk fel a buszra, hogy
mennénk is haza, meg nem is.
Köszönjük ezt az utat a szülőknek, segítőinknek,
Csorvás Város Önkormányzatának s mindenkinek aki
támogat, szeret bennünket.
Szalai Erzsébet művészeti vezető
Debreczeni István karmester
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Az iskola jelene
Csorvás Város Önkormányzata az Új Magyarország
Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív
Program keretén belül meghirdetett Kompetencia
alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív
intézményekben című TÁMOP 3.1.4./08/2. pályázaton
32 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban
részesült, mely összegből 25 millió Ft áll az iskola
rendelkezésére. A projekt az Európai Unió
támogatásával,
az
Európai
Szociális
Alap
társfinanszírozásával valósul meg.

A pályázat alapvető célja az egész életen át tartó
tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése
és a kompetencia alapú oktatás elterjesztése a magyar
közoktatási rendszerben. Fő célként jelöli meg a
kompetencia alapú oktatás módszertanának és
eszközeinek széleskörű elterjesztését, a pedagógusok
módszertani kultúrájának korszerűsítését, a tanulók
képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre
szabott fejlesztését és megerősítését, a rendszerben
meglévő szelektív hatások mérséklésével, valamint az
egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak
érvényesítésével. A pályázat további célja, hogy a
regionális operatív programok keretében megvalósuló
infrastrukturális fejlesztéseket összekapcsolja a
szükséges
szakmai
(tartalmi,
módszertani)
fejlesztésekkel, annak érdekében, hogy azok egymás
hatásait erősítve, komplex módon járuljanak hozzá az
oktatás minőségének javulásához.
A kompetencia alapú oktatás bevezetésének várható
eredményei:
 fejlődik a tanulók tanulási képessége,
kialakulnak az egyéni tanulási utak,
 diákjaink motiváltabbakká válnak,
 gazdagodik az együttnevelés kultúrája és
módszertana,
 nagyobb szerepet kap az alkalmazásképes
tudás elsajátíttatására való törekvés,
 a kompetenciafejlesztés előtérbe kerülésének
köszönhetően tanítványaink jobban megállják
majd a helyüket a következő iskolafokozatban,
eredményesebben oldják meg a rájuk váró
feladatokat az élet bármely területén.
A tanév szervezeti keretei
A 2009/2010-es tanévet 378 tanuló kezdte 16
osztályban.
Az első 2 évfolyam az Arany János utcai, a 3–5.
évfolyam az impozáns új, a 6–8. évfolyam (a felújítást
követően) az István király utcai épületben tanul.

Az 1.b és a 2.b osztály iskolaotthonos szervezeti kerete
a családoknak és a gyermekeknek biztonságot adó,
speciális lehetőségeivel a legoptimálisabb feltételeket
nyújtja.
A napközi otthon minden tanítványunk számára
nyitott, a tanév bármely hónap első munkanapjától
igénybe vehető. Napköziseink szintén az Arany János
utcai épületben kaptak termet.
Az iskolaotthonos és a napközi otthoni nevelés minden
területe mintát ad a gyermekek számára a későbbi
életük szervezéséhez. Ezt szolgálja pl. az egészséges
életmód szokásainak kialakítása (étkezés, személyi
higiénia, öltözködés, mozgás), a kulturális, kézműves,
sport-, játékfoglalkozás, az önálló tanulásra, a
szabadidő hasznos felhasználására nevelés.
A tanulószoba létszáma változó – bármikor, bárki
bekapcsolódhat szülői hozzájárulással. Örvendetes,
hogy tanítványaink egyre többen belátják, hogy egyegy hosszabb hiányzást követően, a tanítási órán meg
nem értett tananyag esetén vagy témazáró dolgozat
előtt felkészüléskor, esetleg hiányosságok pótlásakor
hasznos a felkínált segítséget igénybe venni.
3. évfolyamtól van lehetőség választható tantárgyként
a számítástechnika felvételére. Ebben a tanévben 86
tanuló vesz részt a kötelező tanítási órákat követően
ezeken a foglalkozásokon. Bízunk benne, hogy év
végéig több tanítványunk sikeres ECDL-vizsgát tesz.
Évről évre 3 idegen nyelv tanulását kínáljuk fel a
negyedikeseknek, de a szülők és a tanulók körében a
legnépszerűbb az angol nyelv. Az idei tanévben már
csak a 6. évfolyamon tanulnak tizenketten német
nyelvet.
20 tanítványunknak kell járni gyógytestnevelés
foglalkozásra heti 2-3 alkalommal. A foglalkozások
célja
a
mozgásszervi
deformitásokkal
és
belgyógyászati panaszokkal küszködők panaszainak
csökkentése, ill. megszüntetése a testnevelés
eszközeivel annak érdekében, hogy alkotó s örömteli
életet éljenek, és hogy a munkaerőpiacon
versenyképesek legyenek.
A sajátos nevelési igényű tanulók rehabilitációs
foglalkozásait a szakma elhivatott gyógypedagógusa
tartja. Ezeknek a foglalkozásoknak az eredményei nem
azonnal jelentkeznek, ha azonban a gyermek
rendszeresen részt vesz a foglalkozásokon, néhány év
alatt látványos lesz a fejlődése.
A tornacsarnok, az Arany János utcai épületben lévő
tornaterem, a kézilabdapálya és a Csorvási Sport Klub
Kazinczy utcai pályája ad lehetőséget a mindennapos
testnevelés megtartására. Az 1–5. évfolyamon azok az
osztályok, amelyeknek nincs aznap testnevelésórájuk,
reggel zenés tornával kezdik a napot. A kötelező

Csorvási Híradó

8. oldal

testnevelésórákon túl kézilabda, labdarúgás, floor ball,
tömegsport foglalkozásokon, az időjárás függvényében
kerékpártúrákon vehetnek részt tanulóink. Nagy
népszerűségnek örvend a gyermekek körében az
osztálybajnokság, amire mindig komolyan készülnek.
A napköziben, tanulószobán és az iskolaotthonos
osztályokban délutánonként játékos, egészségfejlesztő
testmozgást szervezünk a tanulók életkorához,
fejlettségéhez igazodva, elsősorban a szabad levegőn.
A tehetséggondozás keretében a gyermekek igénye és
a lehetőségek alapján szakköri tevékenység során
segítjük
a
diákokat
maximális
képességeik
kibontakoztatásában.
Ebben a tanévben angol, földrajz–biológia, tűzoltó,
természetbúvár szakkörre járhatnak. Kreativitásuk
fejlesztése érdekében részt vehetnek az Edison klub
alkotó munkájában, a Természetjáró és egészségvédő
csapat foglalkozásain.
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Helyi tanulmányi versenyeink szervezésének is célja a
tehetségek felismerése, a felkészülés folyamán a
képességek fejlesztése.
Szeretnénk a tanulókat eljuttatni képességeik
maximumára.
Fontos számunkra, hogy tanítványaink a választott
középiskolában megállják a helyüket, ezért a tanév
első félévében a nyolcadikosoknak, a második
félévben a hetedikeseknek tartunk magyarból,
matematikából középiskolai felvételi előkészítő
foglalkozásokat.
További célunk, hogy iskolánk valamennyi
tanulójában kialakuljon környezetünk értékeinek
tisztelete, az egészséges életmód igénye.
Az iskola életében, munkájában minden területen a
folyamatos fejlődésre törekszünk.
Bencsik János igazgató

Gazdálkodói Információs Szolgálat
Magyar Agrárkamara

MEGHÍVÓ

Területi Ügyfélszolgálati iroda
Csanádapáca, Szent Gellért út 75.
Arany János Művelődési Ház 2. emelet

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját
2009. november 14-én 18.00 órakor
kezdődő

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IDŐ

FÚVÓSZENEKARI HANGVERSENYÜNKRE.
A hangversenyen közreműködik:
csorvási Alapfokú Művészeti Iskola ütő együttese

Hévíziné Hadabás Rita
tanácsadó
Telefon: 30/330-0404

Dél-alföldi Regionális
Gyermek- és Ifjúsági Fúvószenekar
Vezényel:

Területi Irodában:
Hétfő: 7:30 -16:00
Kedd: 7:30 -16:00

Várkonyiné Mihály Erna karmester (SZENTES),
Bozóki János karmester (KISKUNMAJSA),
Czirok Zoltán karmester (KISTELEK),
Debreczeni István karmester (CSORVÁS),
Kováts Attila karmester (CSONGRÁD),
Vastag István karmester (MÓRAHALOM).

valamint a

Kihelyezett ügyfélszolgálat:
Szerda, Csütörtök, Péntek

A koncert a színházteremben kerül
megrendezésre.
A belépés mindenki számára ingyenes!

bejelentkezés alapján

 ––––– 
Anyakönyvi hírek
Születések:
Bánki-Horváth László és Petrovszki Ildikó fia - Gergő
Békefi Gábor és Darida Melinda fia - Roland Gábor
Dávid Gyula és Jaksa Edit fia - Richárd Krisztián
Kálmán Károly és Keresztes Nóra leánya - Nóra Fanni
Varga Sándor és Zakál Katalin fia - Sándor József
Vereska Lénárd és Varga Beáta leánya - Tamara Andrea
Zleovszki János és Orvos Klára fia – Rajmund

Halálesetek:
Bucsek János László (1949);
Jakucs Jánosné (Molnár Mária 1935);
Janicsek Mihályné (Pekovics Anna 1919);
Onáka Jánosné (Illés Mária 1926);
Répási Istvánné (Csipak Mária 1930);
Szabados Jenő (1948);
Ungur Józsefné (Szeles Erzsébet 1926);
Valaczkai Józsefné (Kovács R. Anna 1929)

