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TÉNYEK
melyek a TV2 TÉNYEK című műsorából kimaradtak

Április hónapban az egyik kereskedelmi televízió 
ország világ előtt népszerűsítette a csorvási kátyúkat.

Az adást megelőzően az önkormányzati belterületi 
burkolt  utak  állapotáról  velem  20  perces  felvételt 
készítettek,  de  ez  a  felvétel  valamilyen  okból  az 
adásból kimaradt és a képernyőre a Közútkezelő Kft. 
felelősségi  körébe  tartozó  kátyúk,  valamint  a 
külterületi magánút kátyúi kerültek.

Amikor  egy  fórumon  felszólaltam  azért,  mert  a 
riportokat  méltánytalannak  tartottam  Csorvás 
lakosságával szemben, akik többségének minden m2 

burkolt  út  megépítéséhez  anyagilag  is  közük  van, 
egyik  polgármester  társam  úgy  reagált,  hogy  ahol 
kátyú van ott út is van, ő örülne a kátyús útnak is.

Tekintsük át, mi csorvásiak ezen a téren minek is 
örülhetünk.

Vannak  még,  akik  emlékeznek  arra,  amikor  a 
burkolt  utat  a  községben  a  Rákóczi  út,  a  Bajcsy 
Zsilinszky  út  bazalt  kockás  útjai  és  az  Október  6. 
utca  betonútjai  jelentették.  Emlékeznek  arra  is, 
milyen öröm volt az u.n. „elkerülő út”, a Batthyány-
Gremsperger-Tompa-Kinizsi út makadám minőségű 
burkolatának  megépítése,  hogy  a  főutca  aszfalt 
burkolata megépülhessen.

1975-ben ez a 2060 m tanácsi kezelésű burkolt út 
volt  Csorváson,  hozzátéve  azt  a  100 m-t,  amely  a 
TÜZÉP telepig vezetett.

Élnek  még  sokan  azok  közül,  akik  a  Zrínyi 
utcában velem együtt tükröt vágtak, zsaluztak, betont 
kevertek társadalmi munkában, hogy megépülhessen 
az  a  275  m  betonút,  amelyen  az  építőanyagot  el 
lehetett szállítani a mai Gábor Áron utcáig.

Az évek folyamán több rövidebb útszakasz épült a 
forgalom  segítése  érdekében.  Jelentősebb  volt  a 
Batthyány-Táncsics utca 2341 m burkolata, melyhez 
a  vasút-rekonstrukciónál  felszedett  zúzott  követ 
használtuk alapnak.

Így  jutottunk  el  több  kis  szakasz  megépítésével 
1990-ig,  amikor  11288 m tanácsi  kezelésű  burkolt 
úttal vártuk a rendszerváltást. Ez azt jelentette, hogy 
a kiépítettség mértéke 28%-os volt.

Ekkor  már  el  lehetett  jutni  gépkocsival  a 
sportpályához, a tornacsarnokhoz, az István király úti 
iskolához.  Az  érintett  lakosság  anyagilag  is 
hozzájárult  az  útépítéshez,  de  mindig  társadalmi 
munkát  is  végzett:  padkarendezés,  szikkasztó  árok 
ásása.

1990-től  az  útépítés  rendszere  is  megváltozott. 
Ettől kezdve a forrásokra pályázni kellett, a lakossági 
hozzájárulás  változatlanul  fennmaradt.  Tíz  év  alatt 
(1990-2000) 11329 m burkolt út épült, a kiépítettség 
aránya 56,1%-ra nőtt.

Jelenleg  ott  tartunk,  hogy  Csorváson 
önkormányzati kezelésben 27605 m burkolt út van, 
ez 68,6%-os kiépítettséget jelent. Lezárásra vár még 
1674  m  hosszú  útalap.  Útjaink  értéke  a  megvaló-
sításkori áron több mint 480 millió Ft.

Ehhez  jönnek  még  a  kerékpár  utak  (4451  m), 
melyből például a Bajcsy Zs. úton épült kerékpárút 
beruházási költsége 20 975 637 -Ft.

Nagy  összegek  ezek  és  az  útépítésre  fordított 
összegekben  mindenütt  benne  van  a  lakosok 
többsége  által  befizetett  közműfejlesztési 
hozzájárulás  is.  Ezért  van  az,  hogy aki  fizetett,  az 
félti  tulajdonát.  Tiltakozik  –  jogosan  -  ha  a  teher-
gépjárművek,  mezőgazdasági  gépek  nem  veszik 
figyelembe az engedélyezhető terhelést,  sebességet, 
indokolatlanul  rongálják  az  utat,  előidézve  a 
kátyúsodást is.

Tény,  hogy  minden  időben  van  mit  javítani  az 
útjainkon. A víz, a fagy nagy ellenség. Ezért ássuk 
jelenleg  is  a  szikkasztó  árkokat,  melyek  az  elmúlt 
hetek nagy esőzése közben jól vizsgáztak. Ezért kell 
nagyobb  figyelmet  fordítani  a  padkarendezésre  is, 
melyet a Szolgáltató Nonprofit Kft. végez.

Az  utak  fenntartása  mindig  ad  feladatot.  Sokan 
segítenek ebben a víz elvezetésével, az árkok tisztán 
tartásával, a gyomok irtásával. Köszönjük nekik. Ha 
a Tv-n keresztül ezt nem is tudtam megtenni, ezúton 
pótolom.

Szilágyi Menyhért
polgármester

Csorvási Híradó
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Műszaki Átadás
2010.  június  14-én  került  sor  a  Szabadság  tér 

felújítási munkáinak műszaki átadására.
Az  eljáró  bizottság  munkafolyamatonként 

értékelte  a  program  megvalósítását  és  meg-
állapította,  hogy  elkészült  3 294  m2 térburkolat, 
10 870 m2 terület gyepesítése.

A kivitelező  elhelyezett  28 db padot,  13 db új 
hulladékgyűjtőt,  33,5  folyóméter  kerékpártárolót. 
Elültetett 38 db fát, 1 500 db cserjét és 1 800 db 
egynyári virágot.

A munkálatokat a CSORVÁSI ÉPÍTŐMESTER 
BT.  és  a  SZARVASI  GARDEN-SHEARS  BT. 
végezte  a  Szolgáltató  Nonprofit  Kft.  bekap-
csolásával.

Sajnos a kivitelezőkön kívül az elmúlt hetekben 
a „gyűjtők” (tolvajok) is dolgoztak. A különböző 
cserjékből 50 db-ot vittek el. Kárként jelenik meg 
a  Rákóczi  út  páratlan  oldalán  a  járda  mellett 
kitaposott néhány cserje is.

Nem a  közösségnek segítenek  a  védett  vakon-
dokok  sem,  melyek  a  pázsit  foltjait  építgetik 
folyamatosan.

A  Szabadság  tér  rekonstrukciójának  forrás-
összetétele:

Teljes költség:         55 755 000 -Ft
Ebből támogatás:         50 000 000 -Ft
Az EU Önerő Alap támogatása:    1 726 000 -Ft
Önkormányzati saját erő:           4 029 000 -Ft
Az  eredeti  programnak  nem  volt  része  az 

öntözés  feltételeinek  megteremtése.  Ezt  is  meg-
oldottuk, hogy értékeinket védeni tudjuk.

Az  eltulajdonított  növényzetet  majd  az  ősz 
folyamán  pótoljuk.  Most  még  a  COOP  áruház 
előtti  terület  és  a  Polgármesteri  Hivatal  előtti 
autóbuszváró  környékének  rendezése  van  hátra. 
Ezt a munkát a nyáron elvégezzük.

Szilágyi Menyhért
polgármester

Szociális nyári gyermekétkeztetés 2010-ben
Csorvás  Város  Önkormányzata  a  2010.  évben  is  segítséget  nyújt  a  rendszeres  gyermekvédelmi 

kedvezményben  részesülő,  azon  rászoruló  gyermekek  étkeztetéséhez,  akik  az  óvodai  ellátást,  valamint  
iskolai nyári napközit nem veszik igénybe.

A gyermekek étkeztetése élelmiszer csomag (pl. melegíthető konzerv, tasakos leves, gyümölcs, tejtermék 
stb.) formájában valósul meg, melynek részleteiről a szülők hamarosan levélben értesülnek.

Az idei évben 72 gyermek 54 napi étkezését 370 Ft/napi összegben tudja biztosítani az önkormányzat  
1 438 560 Ft összegben. Ezen felül 30 főre nyújtottunk be pótigényt, melynek elbírálása még folyamatban 
van.

Dr. Megyeri Valéria
gyámügyi ügyintéző
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Egy kis adalék a „Tanösvény öregapámhoz” c. újságcikkhez

A történet 1946-47-re, a II. világháború végét követő 
néhány  évre  nyúlik  vissza:  Vatta  Laci  barátommal 
elhatároztuk,  hogy  az  orosházi  Táncsics  Mihály 
gimnáziumban fogunk tanulni.  Amikor felkerestük az 
intézményt,  Csizmadia  Gy.  a  gimnázium  igazgatója 
türelmesen  tájékoztatott  bennünket,  hogy  az  ötödik 
osztályba csak sikeres felvételi vizsga után kerülhetünk 
be. Megkerestük Horváth igazgató urat, és megkértük 
készítsen fel bennünket a vizsgára, Ő azonnal nem tett 
ígéretet.

Horváth igazgató úr  felesége,  kedves Piroska néni 
rábeszélése  után  vállalta  a  felkészítésünket.  Az 
igazgató úr nagy tudású, szigorú, modoros ember volt 
és a faluban kellő tekintéllyel  rendelkezett.  Először a 
gimnázium igazgatójánál és a tanároknál tájékozódott a 
tantárgyak  anyagát  illetően,  majd  bevásárolta  a 
szükséges  tankönyveket.  A  hiányzókat  saját  maga 
gépelt  szöveggel  pótolta,  amelyből  jól  fel  tudtunk 
készülni.

Piroska nénitől tudtuk meg, hogy éjjelenként gépelte 
a  tananyagot,  ám  ő  ilyenkor  szelíden  rászólt,  hogy 
miért kellett ezt nekünk elmondania! Fél éven keresztül 
hetenként  három  alkalommal  3-4  órát  foglalkozott 
velünk. A tanultakat szigorúan megkövetelte, de a szép 
idő láttán sokszor az eszünkbe jutott, milyen jó lenne 
most  mást  csinálni:  Gerendáson  fürdeni,  vagy  a 
haverokkal  beszélgetni.  Ám  ha  elhatároztuk,  nem 
változtatunk,  ez  nem  lenne  ildomos  a  szülők, 
legfőképpen az igazgató úrral szemben sem!

Piroska néni az órák szüneteiben zongorán játszott, 
szép  zeneszámokkal  tette  kellemesebbé  számunkra  a 
pihenőidőt.  Az  igazgató  úr  pedig,  ha  látta  kishitű 
csüggedésünket,  biztatón  szólt  hozzánk,  olykor 
megdicsérte  előmenetelünket.  Ilyenkor  megpödörte 
bajuszát  és  elmosolyodott,  nem  mondhatom,  hogy 
gyakran  tette  ezt,  vigyázott  arra,  ne  legyünk 
elbizakodottak,  ne  elégedjünk  meg  a  kezdeti 
sikerekkel.  Számunkra ez a jövőre nézve óvatosságra 
intett, ugyanakkor meggyőzően hatott, kitartó tanulásra 

ösztönzött minket. Szükségünk is volt az alapos tudásra 
a különbözeti vizsgára, mert meg kellett mutatni, hogy 
magánúton  is  fel  lehet  készülni  a  négy  évfolyam 
anyagából.

A  fáradozásuk  csak  erkölcsiekben,  büszkeség 
érzésben  térült  meg  a  havi  40  forinttal  nem  volt 
mérhető  az  a  tanításba  belefektetett  munka.  Sikeres 
vizsga  után  boldogok  voltunk,  de  látszott  ez  az 
igazgató  úron  is,  mert  képes  volt  a  gimnázium 
tanárainak megmutatni, egy jól felkészült falusi tanító 
is lehet ilyen eredményes!

Nagy öröm töltötte el a szüleink szívét is, mert  az 
áldozat nem volt hiába való. Másnap délután uzsonnára 
hívtak meg bennünket, megünnepelendő mindnyájunk 
sikerét.  Piroska néni zongorán kísérte szeretett  férjét, 
az igazgató urat, amint nekünk énekelt – ma már nem 
emlékszem,  hogy  mi  volt  a  dallam  címe,  illetve 
szövege.  Így  emlékeztünk  meg  az  eredményesen 
eltöltött hat hónap munkájáról.

Most hatvan éve, hogy örök nyughelyére kísérték ezt 
a  nagyszerű  embert,  akinek  az  emlékét  kegyelettel 
megőrizzük,  hálánk  jeléül  virágot  helyezünk  a  már 
rendbe  hozott  sírhelyére.  A  sors  kiszámíthatatlan 
szeszélye  folytán,  én  Budapesten  érettségiztem. 
Szégyenérzet szorongatja torkom a sorok írása közben, 
mert  megfeledkeztem ezen nagyszerű  emberek  sírjait 
megkeresni, virágot tenni és leróni a kegyeletet, hiszen 
Ők indítottak el az életem útján.

Köszönöm a Csorvási iskola diákjainak, tanárainak, 
Kasuba  Pistának,  hogy nem feledkeztek  megkeresni, 
eltávozott tanáraink nyughelyét  felkutatni,  és méltóan 
megemlékezni róluk!

Napjainkban  nem  szokványos  az  ilyen  dicséretes 
cselekedet – sajnos. 

Természetesen  köszönet  illeti  a  gyerekeket  és 
Bencsik János igazgató urat is,  amiért a gyerekek és a 
tanárok figyelmét ilyen nemes cselekedetre irányította, 
és a kezdeményezést felkarolta.

Juhász Pál

Hirdetmény
Értesítjük a Lakosságot, hogy a csorvási köztemetőben 2010. június 16-ától nem végezhető 

koporsós temetés. A koporsós temetés tilalmát a temetőkről és a temetkezési szolgáltatásokról 
szóló, az 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról rendelkező 145/1999. (X.1.) Kormányrendelet 
11§-a (8) bekezdésében foglaltak alapján kellett elrendelni. („11. § (8) nem végezhető koporsós 
temetés azon a helyen, ahol a talajvíz a talajszint alatti 2 métert eléri…”)

A koporsós temetés megtiltása visszavonásig érvényes.
A  koporsós  temetés  tilalmának  várható  időtartamáról,  a  tilalom  időszakában  végezhető 

temetkezési  módokról  a  Polgármesteri  Hivatal  Városfejlesztési  és  Építéshatósági  Irodájának 
munkatársainál lehet érdeklődni.

Szilágyi Menyhért
polgármester
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Mindenki Iskolája - Legyen a tudás mindenkié!
Digitális Írástudás

Változik  a  Világ.  Őseink  más  életmódot 
folytattak,  másfajta tudást igyekeztek átörökíteni, 
mint  ami  a  ma  emberének  a  mindennapjaiban 
szükséges.  A mai  világunkat  egyfajta  felgyorsult 
tempó  jellemzi,  és  az  ismereteink,  melyet 
megszereztünk,  megszerzünk,  már  nem  biztos, 
hogy  elég  lesz  aktív  korunk  végéig.  Gyakran 
előfordul, hogy pályát kell módosítanunk, ha meg 
akarunk felelni  a ma (és a holnap) kihívásainak. 
Azonban  ezt  könnyebb 
kimondani,  mint 
megvalósítani.

Olyan  világot  élünk, 
ahol  ma  már  nem 
elegendő  írni-olvasni 
tudni,  adott  területeken 
érteni  a  dolgunk, 
sokszor  „papír”  is  kell, 
azaz  végzettség.  És  ma 
már bármilyen képzésen 
is  akarunk  részt  venni, 
megkerülhetetlenül  előkerül  az,  hogy  digitális 
írástudásra is szükség van. 

A  mai  fiataloknak  már  könnyebb,  ők  az 
iskolában már tanulják a számítástechnikát. Mégis, 
sokszor kiderül, hogy bár játszani remekül tudnak, 
ismereteik  nem  érik  el  a  megfelelő  színvonalat 
(tisztelet a kivételnek). Ennek sok oka lehet, de a 
végeredmény  szempontjából  a  tény  még  tény 
marad.

És  mi  van  az  idősebbekkel?  Akik  még  az 
iskolában  nem  tanulták  a  számítástechnikát? 
Vannak, akik átképzésük kapcsán már tanulták a 
digitális írástudást, talán vizsgáztak is,  de ha nem 
szerették  meg,  vagy ha  aztán  nem használták  a 
számítógépet, el is felejtették már. 

És  olyanok  is  akadnak,  akik  félnek  a 

számítógéptől, mert azt gondolják, hogy ők annak 
a kezelését soha nem fogják tudni megtanulni.

Nekik szeretnénk  egy figyelemre méltó kezde-
ményezéssel segítséget nyújtani  abban, hogy ezen 
a helyzeten változtassanak.

Egy  minden  helyi  lakos  számára  díjtalan,  
mindenféle előfeltétel nélküli részvételi lehetőséget  
kínál  az  Önkormányzat  egy  előadás  sorozatra, 
melynek  célja,  hogy  a  számítástechnikát  ember-

közelségbe  hozza,  segítsen 
elindulni  a  digitális  írás-
tudás  megszerzésében,  és 
kedvet csináljon a számítás-
technika mindennapi  alkal-
mazásának  elsajátításához. 
Ez  tervek  szerint 12  alka-
lommal,  alkalmanként  2 ó-
rás  előadás  lesz,  melynek 
helyszíne  az Általános Mű-
velődési Központ (Petőfi u. 
12.).  Az  oktató  nagy 

rutinnal  rendelkező  gyakorlati  szakember,  a 
Polgármesteri  Hivatal  informatikusa.  A  Város 
pedig vásárolt egy olyan ECDL vizsgára felkészítő 
multimédiás oktató anyagot, melyet  minden helyi 
lakosának átadhat. 

A  részvételről  az  ÁMK,  mint  akkreditált 
felnőttképzési  intézmény  igény  esetén  igazolást 
állít  ki.  Az  előadások  hétfőnként  17-19  óráig 
lesznek,  első alkalommal július 5-én, de az ÁMK 
területén kitett plakátok, és a város honlapja is ad 
majd  tájékoztatás.  Reméljük,  erre  a 
kezdeményezésre megfelelő érdeklődés lesz majd, 
és sokan kívánnak élni a lehetőséggel.

Jelentkezni  lehet  a  helyszínen,  ill.  telefonon  a 
Polgármesteri Hivatalban.

Sallay János

ARATÓNAP
Csorvás Város Önkormányzata és a Csorvási Gazdák Szövetkezet a bizonytalan időjárás 
ellenére ebben az évben is megrendezi a hagyományos kézi kaszáló versenyt és technikai 
bemutatót.

A rendezvény ideje: 2010. július 3. /szombat/
A részletes programot és a helyszínt plakátokon és szórólapokon fogjuk közzétenni.
Minden érdeklődőt szívesen látnak a 

Rendezők 
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LEGALÁBB A HALOTTAKTÓL NE….

Az  elmúlt  években  többször  felmerült  a 
ravatalozó bővítésének igénye. Ebben az évben az 
átlagosnál  több  csapadék  szükségszerűvé  tette  a 
fedett  rész  kiterjesztését.  A  temetőt  üzemeltető 
Nonprofit  Kft.  az  általuk  gyártott  biotégla 
felhasználásával elkészítette azt az előteret, amely 
eső esetén menedéket, nagy meleg esetén árnyékot 
ad  a  gyászolóknak.  A  bővítés  1 300 000 Ft-ba 
került,  melyet  a  Polgármesteri  Hivatal 
költségvetéséből  biztosítottunk.  Hamarosan  kész 
lesz a világítás, és a hangtechnika is megújul.

Egyidejűleg  áthelyeztük  és  felújítottuk  a 
haranglábat is.

Emlékeztetőül:  a  harangot  1992-ben  a  Petőfi 
pusztáról  hoztuk  be,  ahol  hajdanán  a  grófi 
nagybirtokon ezzel  jelezték az ebédszünetet  és a 
munkaidő végét.  Most a temetőben a békességet 
szimbolizálja.

Ez  a  csendes  békesség,  amely  minden 
temetőnek természetes közege, az elmúlt hetekben 
néhány  felelőtlen  ember  cselekedete  miatt 
megbomlott,  felzúdulásba csapott át. Elkeseredett 
hozzátartozók  egymástól  kérdezgették,  hogy 

milyen  lelkületű  ember  lehet  az,  aki  a  frissen 
hantolt sírokról elviszi a vágott virágokat? Milyen 
szándékkal indulnak el otthonról azok, akik míves 
virágtartókat  raknak a sírokról a  kocsiba,  akik a 
gondosan ápolt virágokat tépik ki tövestől? Milyen 
érzéssel  térnek  haza  otthonukba  megpihenni, 
mikor sokak örök nyugodalmát zavarták meg, nem 
tisztelve mások gyászát, fájdalmát?

Nincs  válasz,  mert  a  tettes  ismeretlen,  a 
rongálók  lelkiismerete  pedig  nem  szokott 
megszólalni.

Dolgozunk  az  őrzés  technikai  megoldásán,  a 
közbiztonság  őrei  is  jobban  figyelnek  a  temető 
környékére. Minden sír mellett azonban nem állhat 
őr.  Legyünk  őrzők  mindannyian!  Jelezzük,  ha 
gyanús „alakokat” látunk. 

Közösen  tudjuk  megelőzni,  hogy  legalább  a 
halottaktól ne lopjon az, aki nem ismeri a tiltást: 
NE BÁNTSD A MÁSÉT!

Szilágyi Menyhért
polgármester
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Az idén ballagó 8. osztályos tanulók és tanáraik névsora, 
és akikre büszkék vagyunk

Fekete Enikő Gilich Dóra Kovács Szabolcs Vida Zsanett

8.b
Osztályfőnök:

 MOLNÁR ISTVÁNNÉ
Beleznai Renáta 

Buótyik Dominika 
Buótyik Dorina 
Darabos Adrien 
Dzurek Bettina 
Gajdács Nikolett

Gilich Dóra
Gyebnár Elizabeth

Heller László
Kis Krisztina

Kovács Roland
Kovács Szabolcs
Kupeczik Diána

Liszt Ferenc
Mézes Erika
Misecska Pál
Molnár Imre
Popol Petra

Rajeczki Cintia
Sajben Enikő
Sárkány Ivett
Seres Ákos
Szabó Kitti

Telek Norbert
Tóth Dániel

Valyuch János

8. c
Osztályfőnök: 

LIKERECZ GIZELLA
Antal Katalin
Árvái Viktor
Bugár Ildikó

Drahota Stella
Elhardt Henriett

Farkas Anikó
Fekete Enikő

Gömöri Zoltán
Gyemengyi Ákos

Győri István
Horváth Petra

Kacsova Csenge 
Kecskés László 
Kecskés Márk

Kecskés Roland
Moholi Ágnes
Németh József
Ruszin Anett
Szigeti Dávid

Sztvorecz Tamás
Ugrin Ilona

Viczián Gábor
Viczián István
Vida Zsanett

TANÁRAINK
BENCSIK JÁNOS

intézményvezető
SZABÓ LÁSZLÓNÉ

igazgatóhelyettes

Baráth Lajos
Béres János

Bernáth Katalin
Vanczáné Evanics Anna

Incze Katalin
Kecskés Beáta

Kovács Irén
Lajos Tünde

Likerecz Gizella
Maczák Mária

Mansáné Makra Mária
Mocsári Erzsébet
Molnár Istvánná
Murvai József

Samuné Litvai Krisztina
Szálai Erzsébet

Szűcs Hilda
Tóthné Bors Julianna

Verebesiné Miklya Hajnalka
Zavada Jánosné
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GYERMEKNAP 2010
A  „nedves”  időjárás  miatt  a  gyermeknapi 

hagyományainkat nem tudtuk folytatni (gyermeknap 
a Bánya-tónál), időben és helyszínben is változott a 
programunk.

A  sportpálya  népesült  be  ezen  a  napon.  Innen 
indultak  a  benevezett  csapatok  az  akadályverseny 
feladatainak  leküzdése  kerékpárjukkal  a  térképen 
megadott  útvonalon.  Különféle  próbákban  kellett 
megmutatniuk ügyességüket, erejüket: „sárkányölés” 
íjjal  és  karddal,  aranyhal  kihorgászása,  kincsek 
megtalálása  célba-dobással,  kincskeresés 
labirintusban, célba-találás óriás „csúzlival”,  utazás 
„holdjáróval” és lovon, közbe célba dobás karikával. 
Az akadálypálya állomásain a CSSK. női kézilabda 
csapat tagjai várták és irányították a versenyzőket.  
A csapatoknak a tűzoltó próbát is ki kellett állniuk. 
Itt Szél Kálmán önkéntes tűzoltó irányította őket az 
akadályok leküzdésére. 

A „zsákmányra éhes” horgászok kimerészkedtek a 
Bánya-tóhoz  Zsiga  Iván  vezetésével  és  ott 
próbálkoztak  beetetni  és  kifogni  a  tó  halait.  A 
sportpályán kézműves foglalkozás várta a kicsiket és 
nagyokat a sátor hűvösében: gipszképeket festettek, 
papírsárkányt  készítettek  a  résztvevő  gyermekek 
Kecskeméti  Erika  védő  néni  vezetésével.  
A  hajtogatás  titkait  Zavada  Jánosné  tanító  néni 
mutatta meg az ügyes vállalkozóknak.

A  mozgékony  gyermekek  az  ugrálóvárat 
bevehették mindössze 1 tombolajegyért! A mozogni 

vágyók a  zöld  pázsiton rúgták  a  labdát,  dacolva  a 
napsütéssel.

A  Vadásztársaság  lehetőséget  adott  a  sátorba 
látogató  gyermekeknek,  hogy  megismerjék  a 
Csorvás  határában  és  erdeiben  élő  állatok 
megismerését: vaddisznót, fácánt simogattak.

Aki  nem  félt  a  lótól,  kipróbálhatta  a  lovaglást 
Stiegelmajer Ferenc és Fabisz György paripáin.

A  levegőben  először  Vozár  János  sólymait 
csodálhattuk,  majd  a  repülőgép  modellek 
mutatványaiban gyönyörködhettünk Balogh Mihály 
(Telekgerendás) irányításával.

Az  ízletes  kürtöskalács  fogyasztása  mellett 
néhányan a kalács sütésével is megpróbálkozhattak 
Doriska néni és Zsuzsa néni segítségével.

A hűsítőket, frissítőket Kádár János biztosította.
Az  éhségünket  Maglóczki  Bandi  bácsi  és 

Benyovszki  Peti  bácsi  finom  babgulyása 
csillapította.

A tombola húzásánál mindenki izgatottan figyelte 
számait,  hiszen  értékes  nyeremények  találtak 
gazdáikra.  A  főnyeremény  egy  26 900 Ft  értékű 
kerékpár volt.

A  nap  hangulatát  a  csorvási  FM  rádió 
szolgáltatásai fokozták.

Köszönjük támogatóink felajánlásait!

Neller Erika – Bencsik János

ÁMK nyári programok

június 16- augusztus 19. Napközis felügyelet az Arany János utcai iskolában /Zsiga Iván

június 19. 18 h Helytörténeti akadályverseny a művelődési házban /Kasuba Istvánné

június 21-25. Szabadidő  tábor,  10.  alkalommal,  az  István  király  utcai  iskolában  

/Kocsisné Popol Ágnes

június 24. 18.45 h Szentivánéj programja a könyvtárban /Baginé Szincsok Ilona

június 28- július 2. Tehetséggondozó tábor az István király utcai iskolában /Murvai József, 

Kecskés Beáta 

június 28- július 3. Olvasótábor a könyvtárban / Baginé Szincsok Ilona

július 3. Aratónap /Kasuba Istvánné

július 5-12. Bibliai tábor az Arany János utcai iskolában /Hajdú Andrea lelkész

július 5-16. Úszótanfolyam Gerendáson /Baráth Lajos

július 12-16. Edison klub foglalkozásai az István király utcai iskolában /Murai József

július 30-31. aug. 1. Lakodalmas és gasztronómiai napok a sportpályán /Kasuba Istvánné
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Csorvási Önkéntes Tűzoltó Egyesület
2009. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

Az  egyesület  - mint  kiemelkedően  közhasznú 
szervezet –  közhasznú  céljai  teljesítése  érdekében  az 
alábbi feladatokat végezte:

- tűzesethez vonult tíz alkalommal, műszaki mentéshez 
öt alkalommal, vaklármához három alkalommal. 

-  faluszemle  tartása  gépkocsival,  rakományok 
elhelyezésének  ellenőrzése,  tűzrendészeti  szabály-
talanságokra való felhívás, két esetben adtunk ki írásbeli 
felhívást.

-  aratási  gépszemle  végzése  csorvási  és  gerendási 
magán géptulajdonosok részére (gépszemle szervezése, 
eredmények  igazolása  és  a  tűzoltósághoz  történő 
jelentése),

- tűzijáték felügyelete
-  aratónapi  helyszíni  ügyelet  tartása  gépkocsi 

fecskendővel,
-  aratási  ügyelet  tartása  gépkocsi  fecskendővel  négy 

hétig,
-  állattartó  lakosok  részére  rakományok  szabályos 

elhelyezése érdekében írásbeli tájékoztatót adtunk,
-  gyakorlati  felkészültségünk  színvonalát  két  tűzoltó 

versenyen való részvétellel igyekeztünk növelni,
-  szakmai  együttműködés  céljából  kapcsolattartás 

szerbiai önkéntes tűzoltósággal, 
-  közreműködtünk  a   csatorna  hálózat  hibaelhárítási 

feladatainak végzésében.
Vezetőség.

Csorvási Önkéntes Tűzoltó Egyesület
2009. évi zárszámadása

Megnevezés                     Bevétel             Kiadás
Támogatás           1.948.000 Ft
Szja 1%-a              105.908 Ft
Kamatbevétel   13.481 Ft
Tagdíj bevétel   40.000 Ft
Elsz. előleg visszavét     330.000 Ft
Egyéb bevétel     1.590 Ft
Bevételek összesen: 2.438.979 Ft
Tűzoltó autó vásárlása 1.300.000 Ft
Tűzoltó szerszám vásárlása    138.500 Ft
Tűzoltó felszerelés vásárlása    646.255 Ft
Berendezés vásárlás      23.000 Ft
Tagdíj      10.000 Ft
Rendezvények költségei   101.686 Ft
Étkezési költség       34.815 Ft
Feltöltőkártya vásárlás     125.000 Ft
Üzemanyag költség       65.930 Ft
Gépjármű bérleti díj       25.000 Ft
Szállítási szolgáltatás       33.000 Ft
Ajándék       13.935 Ft
Nyomtatvány, irodaszer       20.670 Ft
Banki költségek       42.616 Ft
Hatósági díjak       22.000 Ft
Egyéb kiadások (elem, koszorú, stb.)       16.950 Ft
Postaköltség         4 810 Ft
Kiadások összesen:  2.624.167 Ft

Nyitó egyenleg    264.885 Ft
Bevételek 2.438.979 Ft
Kiadások 2.624.167 Ft
Záró egyenleg      79.697 Ft
Lekötött betét    250.000 Ft

 –––––– 
Anyakönyvi hírek

Születések:

Onáka Attila és Babinyecz Nóra fia - Nimród
Samu Gábor és Kulcsár Mariann fia - Dominik
Leszkó Szabolcs és Karsai Beáta fia - Noel 
Ágoston Béla és Kovács Ilona leánya - Adél Dóra
Majoros Mihály és Totorán Judit leánya - Maja
Hőgyes Zoltán és Varju Anita leánya - Orsolya
Sznopek Zoltán és Békési Barbara fia - Benedek
Barna Zoltán és Laurinyecz Bernadett leánya - Petra 
Weiczner Zoltán és Szmuta Nikolett  leánya - Petra 

Halálesetek:

Bánszki György Ferencné (Vas Zsuzsanna 1936)
Bencze Géza János (1946),Bencsik István (1929)
Bottó  Mihály  (1929),  Czernók  Andrásné  (Szabó 
Anna 1921), Furár Mátyásné (Pusztai Teréz Mária 
1914), Hugyecz Mihály (1932), Kelemen Péterné 
(Dávid  Mária  1922),  Krajcsirik  András  (1943), 
Nagy  Jánosné  (Tóth  Ilona  Teréz  1933),  Szabó 
Lászlóné  (Bodzsár  Katalin  Judit  1959),  Tomka 
Istvánné (Valach Erzsébet 1927), Vozár Pál (1939)


