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Kőbe zárt fájdalom
A  katona  a  lövészárok  szegletére  borul,  arcát  két 
tenyerével takarja, vállai rángatóznak. A mögötte vonuló 
szanitécek vezetője vezényel: 
– Állj! 
–  Hozzálép,  megfordítja,  a  katona  összeroskad.  Újabb 
parancs:
– Vigyétek a deckungba! -
Ez  a  sziklába  robbantott  bunkert  jelenti.  Két 
egészségügyi  felemeli  a  zokogó,  majdnem  gyereket, 
akiből kitör a sírás: 
–  Ma  vagyok  tizennyolc  éves!  Életben  maradok? 
Hazakerülök?!-
A segítők felkarolják, a bunkerben sátorlapra fektetik. Az 
egyik kulacsot nyújt: 
– Igyál! Rum! Ez segít! –
A  zokogás  lassan  csendesül,  a  szanitécek  végzik  a 
feladatukat,  sok a  dolguk a  támadás visszaverése után, 
sebesültek,  halottak,  emberi  testrészek  minden  felé. 
Elhallgatnak  a  géppuskák,  megszűnik  az  ágyúzás.  Az 
ellenség  lövészárka  előtt  is  megjelennek  a 
vöröskeresztesek,  azokat  is  kímélik.  Él  még  a 
bajtársiasság? Meddig?  A katona hajnalra magához tér, 
életben  maradt.  Részt  vett  még  két  véres 
szuronyrohamban,  mikor  a  feladat:  „Lődd,  üsd,  vágd, 
amíg mozog, mert különben te maradsz itt!”  Majd egy 
nagy erejű ellentámadás  után  fogság.  Végül  elcsitult  a 
vérzivataros  Európa,  a  katona  is  átvészelte  a  tábort,  a 
tífuszt,  s  végre  visszaszállították  a  foglyokat  Csótra,  a 
szűrőtáborba,  utána  szeretettel  fogadta  az  otthon,  a 
család.   Lassan  megnyugodva  előjöttek  az  emlékei, 
mesélt  a  győztes  ütközetekről,  a  karácsonyi,  húsvéti 
frontbarátkozásokról,  mikor  nem  szóltak  a  fegyverek, 
fogadták  egymás  fehér-zászlós  küldötteit,  emlegette  az 
ottmaradt bajtársait, az átélteket.
Jó pár év múlva Csorvás képviselő testülete határozatot 
hozott  a  világháborúban  elesett  hősök  emlékének 
megörökítésére. Bizottságot alakítottak, amely felkereste, 
megbízta Horváth Géza budapesti szobrászművészt egy 
„Bizakodó,  dacos  tekintetű,  zászlótartó  honvéd” 
szobrának  elkészítésére.  A  művésszel  egyetértésben  az 
emlékművet  a  katolikus  templom  előtti  téren 
szándékozták  elhelyezni,  60  cm  magas  dombon, 
díszkerítéssel, fák, bokrok, virágok között. Leleplezésére 
1926. június 27-én került sor, díszközgyűlés keretében, 
illusztris vendégek meghívásával. 
A díszközgyűlést dr. Kiss László járási főjegyző nyitotta 
meg. Marczin András községi bíró elmondta a „Nemzeti 
Hiszekegy”  címen  ismert,  Papp-Vári  Elemérné 
„Hitvallás” című verse első szakaszát: 

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában:  
Hiszek egy isteni örök igazságban,   
Hiszek Magyarország feltámadásában! Ámen. 

Ezt  követően  a  közgyűlés  bizottságot  alakított,  amely 
felkéri  és  meghívja  a  vasútállomásról  díszes  kísérettel, 
nagyszámú  ünneplő  közönség  részvételével  érkező 
nobilitásokat,  neves  vendégeket  a  gyűlésre.  A  község 
képviselő testülete lelkes ünneplése közben bevonultak: 
József  főherceg  tábornagy,  ő  királyi  fensége, 
dr. Kovacsis Dezső kormánybiztos főispán, dr. Dammel 
Sándor  alispán,  Molnár  János  esperes  orosházi 
apátplébános,  Harsányi  Pál  gyomai  református esperes, 
dr. Zahoray József csorvási katolikus plébános szentszéki 
ülnök,  Rohány  Mihály  csorvási  evangélikus,  Halász 
Endre református lelkészek, vitéz Szabotich Elek ezredes 
a békéscsabai gyalogezred parancsnoka, Györkös Károly 
csendőrfőhadnagy,  vitéz  Hajdú  József  vitézi  hadnagy, 
vitéz Szentkereszthegyi Kratockvil Károly nyugalmazott 
altábornagy,  gróf  Wenckheim  Henrikné,  gróf 
Wenckheim  Károlyné,  valamint  a  csorvási  Casino, 
Kisgazda Egylet,  Ipartestület, Keresztény Munkásegylet 
képviselői,  továbbá  Horváth  Géza  szobrász.  Felkérik, 
lelkes  ünneplés  közben,  József  főherceget  a  díszhely 
elfoglalására.  Az  elnöklő  járási  főjegyző  hódolat  és 
tiszteletteljes  üdvözlése  után  Popovics  Kornél  csorvási 
főjegyző  ismerteti  az  emlékmű  történetét,  melyet 
Zahoray  József  hazafias  beszéddel  méltatott.  Végül  a 
díszközgyűlés  táviratban  köszöntötte  vitéz  nagybányai 
Horthy  Miklós  Kormányzó  Úr  őfőméltóságát  és  a 
Miniszterelnök Úr őnagyméltóságát. 
A résztvevők lelkes éljenzés után, nagyszámú ünneplők 
kíséretében az emlékműhöz vonultak,  hol  megtörtént  a 
méltó leleplezése. A talapzaton több mint háromszáz név 
olvasható, nagyapák, apák, fiak, testvérek, a falu színe, 
virága, hajdan volt reménységei.  
Az  emlékezők  gyászolva,  tisztelegve  koszorúkat, 
virágcsokrokat  helyeztek el.  A tiszteletadás megmaradt 
hosszú évtizedeken át. Szokássá vált, hogy az arra járó 
férfiak megemelték  kalapjukat,  a  nők fejet  hajtottak,  a 
katonák tisztelegtek, a csendőrök, rendőrök fegyverüket 
testükhöz szorítva feszes testtartással fejüket az emlékmű 
felé  fordították.  Tisztelegtek a leventék,  cserkészek,  az 
iskolások  is  megtanulták  az  illő  viselkedést.  Nem 
maradtak el, sokáig, a koszorúk, a virágok. Emlékezett, 
gyászolt a falu.

Nagy-Pál Andor 

Csorvási Híradó
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Határozott lépések előre
A  Képviselő-testület  támogatásával  néhányan 
hosszabb ideje következetesen dolgozunk azért, hogy 
a  település  társadalmi-gazdasági  programjának  főbb 
célkitűzései megvalósuljanak. 
Az  egyik  ilyen  program az  István  király utcai  (volt 
zárda) iskola bővítése, rekonstrukciója. Nem titkolom, 
hogy keserves utat jártunk be addig, amíg 2009. június 
22-én megkezdődhet a munka. Többször úgy látszott, 
hogy  le  kell  mondanunk  ennek  a  célkitűzésnek  a 
megvalósításáról, de a kitartás sikerhez vezetett. 

Az  első  úgynevezett  címzett  pályázatra  benyújtott 
projektünk  forráshiány  miatt  nem  nyert.  Újra 
benyújtottuk, mire megszűnt a címzett  támogatás, de 
elismerték a program szükségességét  és a pályázatot 
áttették a kiemelt pályázatok közé. Ekkor még társult 
hozzá  a  tornacsarnok  is.  Egy  kormányhatározat  az 
iskolákat  és  a  kapcsolódó  létesítményeket  törölte  a 
kiemelt  pályázatok  közül.  Nem  adtuk  fel.  Az  újra 
átdogozott  pályázattal  most  már  Európai  Uniós 
forrásokat  céloztunk  meg:  sikerrel.  Két  fordulós 
pályázat lévén, még több száz oldalas dokumentációt 
kellett  készíteni,  mire  zöld  utat  kapott  a  projekt  és 
elnyertük  a  bruttó  200  millió  Ft-os  támogatást. 
Köszönjük az előkészítésben résztvevők munkáját és 
Fetser János országgyűlési képviselő segítségét.

A  közbeszerzési  eljárás  keretében  a  munkát  az 
orosházi Iványi Kft. nyerte el, aki előzőleg Csorváson 
a  Takarékszövetkezet  irodaházának  színvonalas 
megvalósításával is bizonyított. 

Igyekszünk úgy szervezni a munkát, hogy már október 
hónapban  ismét  birtokba  vehessék  a  tanulók  a 
kibővített, megszépült iskolát. 

A másik régen kiérlelt elképzelés szintén testet ölthet. 
A 47-es út mellett június utolsó hetében elkezdődik a 
SAJTÜZEM  kivitelezése,  melynek  előkészítésén  a 
befektetők több éven keresztül dolgoztak. 

Beruházó: PAKUCZA 2007 Kft.

Kivitelező: BÁÉV

A beruházás költsége: bruttó 1 milliárd Ft.

Tervezett átalakítási határidő: 2010. március 15.

Létesített munkahelyek száma: 25

Az  üzem  tervezett  kapacitása:  napi  40.000  liter  tej 
feldolgozása.

Valamivel  kisebb,  de  több  szülő  szempontjából 
hasonlóan  fontos  a  Bocskai  utcai  óvoda  bővítése, 
átalakítása  annak  érdekében,  hogy  bölcsődét  is 
üzemeltethessünk  az  épületben.  Erre  a  célra 
20 millió Ft-os  támogatást  nyertünk  és  most  azon 
dolgozunk,  hogy  szeptemberben  fogadni  tudjuk  a 
bölcsődés  korú  gyermekeket  is,  és  megnyissuk  az 
édesanyák lehetőségét a munkavállalás felé. 

Ma  már  mindenki  tudja,  hogy  pénzügyi,  gazdasági 
válság  van.  Az  itt  ismertetett  lépések  az 
előremenekülés  lépései  egyrészt  úgy,  hogy  hozzá-
járulnak  a  foglalkoztatáshoz,  másrészt  a  színvonalas 
közszolgáltatás nyújtásához. 

Szilágyi Menyhért
polgármester 

 –––––––––––– 
Európa Parlamenti választás Csorváson

2009. június 7-én, vasárnap került sor Magyarországon az Európai Parlament tagjainak (22 fő) 
megválasztására. 
Csorváson a 4504 választásra jogosult állampolgár közül 1246 járult az urnákhoz, így a megjelenési 
arány 27,6 %.
Az érvényes szavazatok megoszlása: 

FIDESZ                                  740 szavazat  59,9%
SZDSZ                                    11 szavazat  0,89%
Roma Összefogás                     1 szavazat  0,08%
Munkáspárt                             22 szavazat  1,78%
MSZP                                     211 szavazat  17,09%
Jobbik                                    174 szavazat 14,09%
Lehet Más a Politika – HP    20 szavazat  1,62%
MDF                                       56 szavazat  4,53%

A választás Csorváson is rendbontás nélkül zajlott. Köszönjük a közreműködők munkáját. 

Helyi választási iroda 
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Átadtuk a szabadidő központot
 A  Csorvási  Gazdák  Szövetkezet,  a  Csorvási 
Gazdák  Horgászegyesület  és  a  Vadásztársaság 
összefogásával  jött  létre  a  bányatónál  az  a 
szabadidő  központ,  melynek  átadására  Pünkösd 
vasárnapján került sor. 

A tó rehabilitációjának, a tanösvény létrejöttének, 
a  lőtér  építésének  tervezője  és  kivitelezője  a  
Dél-Békés Megyei Vízgazdálkodási Társulat volt. 

A beruházás  költsége 11.329.852,-Ft,  melyből  a 
LEADER+  program  keretében  9.630.347,-Ft 
Európai Uniós forrás érkezett a pályázókhoz. 

Kialakult  egy  kulturált  kirándulóhely,  amely 
alkalmas lesz a horgászásra, az élővilág megisme-
résére és a sportlövészetre is. 

LEADER munkaszervezet

 –––––– 

Bemutatkozik a Baba-mama klub

Örömmel tudatjuk a kisgyermekes családokkal, hogy 
Csorváson, a Petőfi u. 6. szám alatt, a Kőhalmi iskola 
2. sz. termében új Baba-mama klub alakult. A termet 
Csorvás  város  Önkormányzata  bocsátotta  rendel-
kezésünkre,  amelyet  ezúton  is  köszönünk,  és  amit 
támogatói  és  szülői  összefogással  sikerült  inger-
gazdag,  bababarát  környezetté  alakítani.  Célunk  a 
helyi  kisgyermekes  családok  összefogása.  Fontos 
teendőnknek érezzük, hogy szakemberek bevonásával 
segítsük az egészségmegőrzést már csecsemőkortól, a 
helyes  életmód  kialakítását,  a  szabadidő  hasznos 
eltöltését,  a  szociális  információk  bővítését,  a 
gyermekek fejlesztését, a gyermekek szocializációját, 
a  közösségi  szerveződést,  a  várandósságra  való 
felkészülést  és  a  terhes  kismamákat.  Klubösszejöve-
teleinket  szerdán  délelőttönként  10:00-12:00  óráig 
tartjuk,  ahol  a  szülők  és  gyermekeik  megismer-
kedhetnek  egymással,  tapasztalatokat  cserélhetnek, 
mondókákat,  dalokat  tanulhatnak.  A  terem 
felújításában,  berendezésében  nyújtott  segítségért 
köszönetet  mondunk  a  Csorvási  Gazdák  Szövet-
kezetnek,  Püski  Lászlónénak,  Molnárné  Sarkadi 
Ildikónak, Herczeg Máriának, Gyarmati Norbertnek és 
Gyarmatiné Polasek Anitának, Gombkötő Rékának és 
a többi felajánlónak és segítő szülőnek. 

Mindenkit szeretettel vár a BABA-MAMA klub!

 –––––– 

Csorvási Önkéntes Tűzoltó Egyesület
2008. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

Az  egyesület  –  mint  kiemelkedően 
közhasznú  szervezet  –  közhasznú  cél jai 
teljesítése  érdekében  az  alábbi  feladatokat 
végezte:

➢ tűzesethez vonult  három alkalommal,  
➢ faluszemle  tartása  gépkocsival,  rako-

mányok  elhelyezésének  ellenőrzése, 
tűzrendészeti  szabálytalanságokra  való 
felhívás,

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

➢ tűzi játék felügyelete,
➢ aratónapi  helyszíni  ügyelet  tar tása 

gépkocsi  fecskendővel,
➢ aratási  ügyelet  tar tása gépkocsi 

fecskendővel  három hétig,
➢ állattartó  lakosok  részére  rakományok 

szabályos  elhelyezése  érdekében  írásbeli 
tájékoztatót  adtunk,

➢ gyakorlati  felkészültségünk  színvonalát 
tűzoltó  versenyen  való  részvétellel 
igyekeztünk növelni,

➢ szakmai  együttműködés cél jából  kapcso-
lattartás szerbiai  önkéntes tűzoltósággal,  

➢ közreműködtünk  a  csatorna  hálózat 
hibaelhárítási  feladatainak végzésében.

Csorvás,  2009.  ápri l is  14.
Vezetőség

Önkéntes Tűzoltó Egyesület
2009. évi költségvetése

Megnevezés Bevétel (Ft) Kiadás (Ft)
Támogatás (+ 1%) 450.000
Pályázatok 400.000
Kamatbevétel    7.000
Tagdíj bevétel  33.000
Egyéb bevétel  20.000
Bevételek összesen: 910.000

Felszerelés, anyag vásárlása 450.000
Rendezvények 100.000
Pénzforgalmi jutalék, postaköltség, telefon 80.000
Tagdíj (Tűzoltó Szövetségi) 10.000
Nyomtatvány vásárlás  30.000
Gépkocsi használat, utazás, kirándulás 115.000
Folyóirat   70.000
Egyéb kiadás 55.000
Kiadások összesen: 910.000
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Gyermeknap a Szabadidő parkban

Május  utolsó  vasárnapja  a  gyermeknap.  Ebben  az 
évben  élménydús  programok  részesei  lehettek  a 
résztvevő gyerekek a szabadidő parkban. A helyszínt 
kerékpárokkal,  lovaskocsikkal  közelítették  meg  az 
érdeklődők.  A  kerékpáros  csapatok  egy 
akadályversenyen  is  részt  vettek,  míg  eljutottak  a 
célig.  A  háromtusa  versenyre  9 csapat,  a  kéttusára 
8 csapat  jelentkezett,  akik  izgatottan  várták  az 
indulásukat  a  tornacsarnoknál.  Minden  csapat  az 
akadályok  és  a  kilométerek  leküzdése  után  a 
tanösvény  tábláit  kutatva  válaszolhattak  a  feltett 
kérdésekre.
A  háromtusa  résztvevői  a  tűzoltó  pályát  is 
kipróbálhatták. A Homokbánya-tó „lakóit” 53 horgász 
háborgatta több-kevesebb sikerrel,  de annál  nagyobb 
türelemmel.  Érdekes  bemutatót  láthattunk  a 
karatésoktól  és  megcsodálhattuk  Hunyadvári  Árpád 
galambjait.  A  homokos  terület  jó  talaja  volt  a 
strandfocinak,  ahol  9  csapat  rúgta  a  labdát  (és  a 
homokot), a strandröplabdának, itt 14 csapat vett részt. 
Közben  megcsodálhattuk  az  erős  emberek 
bemutatóját,  akiket  a  tévéből  már  jól  ismerhetünk.  
A  bátrabbak  karaoke  versenyen  erősíthették 
hangszálaikat. A zenét szeretők a Zero11 és az Edoxia 
helyi  kötődésű  zenekarok  koncertjén  „csápolhattak”. 
A kisebbek az ugráló várat is birtokukba vehették. 
Ebédre  Maglóczki  Bandi  bácsi  és  Benyovszki  Peti 
bácsi  által  főzött  ízletes  babgulyást  kanalaztuk, 
mintegy  450-en.  Finomságként  vattacukrot,  kürtös 
kalácsot,  pattogatott  kukoricát  majszolhattak  a 

gyerekek, valamint Bottó Imre cukrászdájából ingyen 
fagyizhattak  a  versenyeken  résztvevők  illetve  a 
felnőttek is. A Csorvási Gazdák METÉSZ lufikkal és 
csokival,  a  helyi  galambászok  száz  galamb 
reptetésével  lepték  meg  a  gyermekeket.  A 
tombolahúzásnál  több  értékes  nyeremény  is  gazdára 
talált.  Aki  nem nyert,  vigaszdíjként  elkaphatott  egy 
„repülő”  plüss  játékot.  Élményekben  gazdagon 
térhettünk  haza  közel  ezren,  megismerve  természeti 
értékeinket  és  a  szabadidő  hasznos  eltöltésének  új 
lehetőségét. 

Köszönet  a  támogatóknak: Csorvási  Gazdák 
METÉSZ,  Általános  Művelődési  Központ, 
Polgármesteri  Hivatal,  Csorvás  Város  Román 
Kisebbségi  Önkormányzata,  Önkéntes  Tűzoltó 
Egyesület,  Szolgáltató  Nonprofit  Kht.,  Csorvási 
ÁFÉSZ,  Csorvásiak  Baráti  Társasága,  Együtt  Az 
Egészségünkért  Egyesület,  Mozgáskorlátozottak 
Egyesülete,  Csorvási  Kenyérgyár,  Hudák 
Szövőműhely,  OTP  Csorvás,  Csorvási  Horgász-
egyesület,  Csorvás  Gazdák  Horgászegyesület, 
Csorvási SK, Polgárőrség, Zepter Termékforgalmazó, 
Bottó  Imre,  Béres  Zoltán,  Kiss  Rudolf,  Szkaliczki 
Mihály,  Kovács  R.  Györgyné,  Kraszkó  Ferenc  és 
Uhrin Pál  vállalkozóknak,  illetve a 42 közreműködő 
segítőnek és szervezőnek. 

Neller Erika – Bencsik János
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CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

9/2009.(V.29) r e n d e l e t e a köztisztaság 
fenntartásáról 

Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi 
XX.  törvény  44/A.  §  (2)  bekezdésében  kapott 
felhatalmazás  alapján,  a  helyi  önkormányzatokról 
szóló  1990.  évi  LXV.  törvény  16.  §-a  (1) 
bekezdésében  foglalt  jogkörében,  figyelemmel  a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 
(a  továbbiakban:  HGT)  31.  §-a  (2)  bekezdésére,  és 
tekintettel  a  közúti  közlekedésről  szóló  1988.  évi  I. 
törvény 34. § (1) és (5) bekezdésére, valamint a helyi 
közutak  kezelésének  szakmai  szabályairól  szóló 
5/2004.  (I.  28.)  GKM  rendelet  mellékletének  3.2 
pontjában foglaltakra, Csorvás város tiszta, esztétikus 
városképének,  valamint  a  települési  környezet 
rendjének és tisztaságának kialakítása,  fenntartása és 
védelme érdekében az alábbi rendeletet alkotja:
1.§    Csorvás  város  közigazgatási  területén  minden 
tevékenységet  a  természetes  és  az  épített  környezet 
legnagyobb  kíméletével  és  védelme  mellett  kell 
gyakorolni,  úgy  hogy  a  környezetterhelés  a  lehető 
legkisebb mértékű legyen.  
2.  §   (1)  A  rendelet  területi  hatálya  Csorvás  város 
közigazgatási területére terjed ki.
  (2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a természetes 
személyekre,  valamint  a  jogi  személyekre  és  a  jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetekre. 
(3) Nem terjed ki a rendelet hatálya a települési szilárd és 
folyékony  hulladékokra,  továbbá  a  veszélyes 
hulladékokra,  valamint  az  ezekkel  a  hulladékokkal 
összefüggő tevékenységekre.
3.  §   (1)  Csorvás  Város  Önkormányzata,  mint 
tulajdonos,  az  önkormányzat  tulajdonában  lévő 
közterületek,  helyi  közutak,  kerékpárutak  és  járdák 
tisztán-tartásával,  a  rajtuk  keletkezett  hulladék 
összegyűjtésével,  elszállításával,  a  síkosság-
mentesítésükkel,  a  hó  eltakarításával,  továbbá  a 
zöldterületek  tisztán-tartásával  és  karbantartásával 
kapcsolatos  feladatait  a  Csorvási  Szolgáltató  Nonprofit 
Kft.  közreműködésével,  vagy  más  módon  –  például 
közhasznú foglalkoztatás keretében- látja el.
   (2)  A természetes  és  jogi  személyek,  továbbá a jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetek tulajdonában 
vagy használatában lévő ingatlanok tekintetében az (1) 
bekezdés szerinti tisztán-tartási és karbantartási feladatok 
ellátásának  kötelezettsége  az  ingatlan  tulajdonosát, 
illetve használóját terheli.  
4. § (1) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni:
a) az  ingatlan  jó  gazda  gondosságával  történő 
műveléséről,  annak  rendben,  illetve  tisztán  tartásáról, 
rovar  és  rágcsáló-mentesítéséről,  valamint 
gyommentesítéséről,  ide  értve  az  ingatlan  allergén 
gyomnövényektől történő mentesítését is;
 b)  az  ingatlanon  keletkező hulladék  mennyiségének 
alacsony  szinten  tartásáról,  és  ennek  keretében  arról, 

hogy a lakóingatlanon a háztartási mennyiségű hulladék 
mennyiségénél  nagyobb  mennyiségű  hulladékot  ne 
halmozzon fel,  továbbá, hogy éghető anyagokat csak a 
tűzvédelemről  szóló  jogszabályok  előírásai  szerinti 
védőtávolság betartásával tároljon; 
c) az  ingatlan  közvetlen  környezetében  lévő,  így 
különösen  az  ingatlan  előtti  járdaszakasz  (járda 
hiányában 2 méter széles területsáv), illetőleg, ha a járda 
mellett zöldsáv is van, annak a szilárd, vagy nem szilárd 
burkolattal  ellátott  úttestig  terjedő  teljes  területe 
gondozásáról,  ápolásáról  (beleértve  a  közterületen  lévő 
fű nyírását is), tisztán tartásáról, a hó eltakarításáról és a 
síkosság-mentesítésről,  továbbá  a  közterület  allergén 
gyomnövényektől való mentesítéséről;  
d)  az ingatlan előtti járdaszakasz mellett lévő nyílt árok, 
továbbá annak műtárgyai tisztán tartásáról, a csapadékvíz 
zavartalan lefolyását akadályozó anyagok eltávolításáról.
  (2)   Sarkon  lévő  ingatlan  esetében  az  ingatlan 
tulajdonosát  terhelő,  az  (1)  bekezdésbe  foglalt 
kötelezettségek  kiterjednek  értelemszerűen  az  ingatlan 
oldalhatár  melletti  területeire  (járdára,  zöldterületre, 
csapadékvíz  elvezető  árokra)  is,  azzal,  hogy  a 
közforgalmi területsáv és az átjáró esetében a tulajdonost 
e  rendelet  szerint  terhelő  kötelezettségek  fele-fele 
arányban  megoszlanak az érintett  ingatlan-tulajdonosok 
között.
  (3) Az ingatlan tulajdonosa az (1) bekezdésben foglalt 
kötelezettségei  teljesítését  megállapodással  az  ingatlan 
tényleges használójára, illetőleg másra is átháríthatja. 
5.  §   A szórakoztató-és vendéglátóhelyek,  valamint  az 
üzletek és elárusító helyek előtti közterület tekintetében 
az ingatlan tulajdonosát a jelen rendelet  szerint  terhelő 
kötelezettségek  teljesítéséről  a  nyitva  tartás  ideje  alatt 
folyamatosan, a bezárást követően pedig szükség szerint, 
az üzemeltető köteles gondoskodni. 
6. §   A járdáról letisztított havat tilos olyan helyen, így 
különösen  útkereszteződésben,  kapubejáró  előtt, 
közforgalmú   járművek  megállására  vagy  várakozására 
szolgáló  helyen,  közintézmények  és  közcélú 
létesítmények  megközelítésére  szolgáló  helyen  stb. 
elhelyezni,  ahol  ez  korlátozza,  vagy  akadályozza  az 
érintett ingatlan cél szerinti használatát.  
7.  §    A  síkosság  elleni  mentesítési  kötelezettséget 
elsősorban  környezetkímélő  anyagok  felhasználásával 
(homok,  salak,  fűrészpor,  stb.)  kell   teljesíteni.  Klorid 
tartalmú  vegyszerek  használata  zöldterületen  és  annak 
közvetlen  környékén  tilos,  de  más  helyen, 
fagyáspontcsökkentő  szerként  is  csak  úgy  használható, 
hogy  a  vegyszer  alkalmankénti  kijuttatási  mértéke 
40 gramm/m2–nél  több  ne  legyen,  és  a  kijuttatása 
hordozóanyaggal  történjen. Só  használata  a 
díszburkolattal ellátott területeken tilos. 
8.  §   Közterületen  bármilyen  szemetet,  hulladékot, 
dohányszármazékot kizárólag erre a célra rendszeresített 
és felállított hulladékgyűjtőbe szabad elhelyezni.
9.§   A  közterületre  szennyvizet,  vagy  más  szennyező 
anyagot kiönteni kivezetni, vagy kihelyezni továbbá oda 
állati hulladékot elhelyezni tilos.
10.§   A játszótér egész területén tilos a dohányzás.
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11.§   A közterületen  az ebek által  okozott  szennyezés 
eltávolításáról az eb tulajdonosa ill. a közterületen az eb 
felett  felügyeletet  gyakorló  személy  köteles 
gondoskodni. Az ilyen szennyező anyag csak az erre a 
célra  rendszeresített,  vagy ennek hiányában tökéletesen 
zárható,  és  ilyen  módon le  is  zárt  csomagolóanyagban 
(papír,  nejlon  zacskó)  helyezhető  el  az  utcai 
hulladékgyűjtő  edényzetbe.  A  szennyező  anyag 
közterületről  való  eltávolítása  érdekében  az  eb 
tulajdonosa,  illetve  a  közterületen  az  eb  felett 
felügyeletet gyakorló személy köteles a szennyező anyag 
eltávolítására alkalmas eszközt magánál tartani.
12.§    (1)  Anyagszállításnál  biztosítani  kell,  hogy  a 
közterületre a szállítmányból ne hulljon ki  anyag, és  a 
közterület  a  szállítási  tevékenység  miatt  egyébként  se 
szennyeződjön,  például  por,  vagy  bűz  ne  keletkezzen. 
Porózus  anyag,  például  homok,  csak  olyan  járművel 
szállítható, amely megfelelő magasságú, és a lehullást, a 
szóródást  megakadályozó  oldaldeszkával,  ponyvával  el 
van látva.
  (2) Ha bármely anyag szállításánál,  vagy a fel-illetve 
lerakodásánál a közterület szennyeződik, vagy megron-
gálódik, a szennyeződés, illetve a rongálódás okozója kö-
teles a területet a szennyeződés illetve rongálódás előtti 
eredeti  állapotnak  megfelelően  helyreállítani.  Ennek  a 
kötelezettségnek a nem, vagy nem megfelelő teljesítése 
esetén a szükséges helyreállítást, a kárt okozó költségére 
és veszélyére, az önkormányzat jegyzője elvégeztetheti.
  (3)  Építési  területen  és  az  építkezés  közvetlen 
környezetében  az  építést  végző  kivitelezőnek  kell 
biztosítani a rendet és a tisztaságot. A munkálatokat úgy 
kell végezni, az építési és a bontási anyagokat, a gépeket 
és  a  szerszámokat,  továbbá  a  kitermelt  földet  úgy kell 
tárolni, hogy por és egyéb szennyeződés ne keletkezzen, 
valamint  a  közúti  közlekedésre  szolgáló  közterületen  a 
biztonságos és zavartalan gyalogos és gépjárműforgalom 
az építkezési tevékenység miatt ne legyen veszélyeztetve.
  (4)  A  3.  §-ban  nevesített  kötelezettek  az  általuk  az 
ingatlanuk  előtti  közterületre  kihelyezett,  vagy 
elhelyezett   szemetet, vagy építési törmeléket, továbbá a 
háztartási  hulladéknak  nem  minősülő  hulladékot  – 
felszólításra – 24 órán belül saját költségen kötelesek az 
erre kijelölt helyre elszállítani illetve elszállíttatni.
13.§  (1)  A  közterületen  lévő  gépjárművek  üzemben 
tartói  kötelesek  a  gépjárműhasználattal  összefüggésben 
keletkező,  például  olajfolyásból  eredő  közterület-
szennyeződést megszüntetni.
  (2) A közterületen tilos járművet mosni, olajcserét, vagy 
a járművekkel kapcsolatban egyéb olyan tevékenységet 
végezni, amely a közterületen szennyeződést okozhat.
  (3)  A közterületen üzemképes,  üzemképtelen,  vagy a 
forgalomból kivont gépjárművet tárolni tilos.
14.§  Aki  olyan  tevékenységet  folytat,  amelyhez  az 
ingatlanán jelentős ügyfélforgalom kapcsolódik, továbbá 
kereskedelmi,  vendéglátó-ipari  egységek,  és  más 
elárusítóhelyek  tulajdonosi  ill.  használói  kötelesek  az 
ingatlan elé kézi hulladékgyűjtő edényzetet kihelyezni, és 
annak  szükség  szerinti  ürítéséről  gondoskodni.  A 
gyűjtőedényzet  javítása,  pótlása,  az  edényzet 
tulajdonosának a feladata.

15.§   A  közterületen,  a  zöldterületen  lévő  növényeket 
(fákat,  bokrokat  és  cserjéket)  megrongálni, 
megcsonkítani,  valamint  a  parkosított,  füvesített 
zöldterületeket rendeltetésellenesen használni tilos.
16.§   Az ingatlantulajdonos az ingatlana közterület felőli 
határvonalánál  sövényt  csak  úgy létesíthet,  fát,  bokrot, 
cserjét  csak  úgy ültethet,  illetve  telepíthet,  nevelhet  és 
gondozhat, hogy az a közterületre ne terjedjen ki,  se a 
gyalogos,  se  a  járműközlekedést  ne  zavarja,  illetve  ne 
akadályozza.  Ennek  érdekében  szükség  szerinti 
gyakorisággal  el  kell  végezni  a  közterületre,  vagy  a 
közterület  fölé  benyúló  vagy  áthajló  ágak,  bokrok 
megfelelő nyesését.
17. §   Az esztétikus városkép megőrzése érdekében tilos 
az épületek falának firkálása (grafiti), rongálása, továbbá 
a  közterületen  elhelyezett  építmények,  berendezési  és 
felszerelési tárgyak, így különösen a közterületi díszek, 
szobrok,  zászlók,  jelképek  és  szimbólumok,  játszótéri 
eszközök,  padok,  járműtárolók,  és  hirdetőtáblák, 
valamint  a  lakosság  tájékoztatását  elősegítő  egyéb 
eszközök, rongálása, firkálása.
18. §   Közterületen tilos a szeszes ital fogyasztása.  E 
rendelkezés alól kivételt képeznek a közterület-használati 
engedéllyel rendelkező szabadtéren üzemelő vendéglátó-
ipari  egységek  kitelepülési  területei,  valamint  az 
engedéllyel  szervezett,  és  engedéllyel  rendelkező 
rendezvények területei.
19. §   E rendelet alkalmazásában: 
települési  hulladék: A különböző méretű és összetételű 
szerves  és  szervetlen  anyagok  keveréke,  amely  a 
település  lakóépületeiben,  közintézményeiben, 
közforgalmú  és  zöldterületein  keletkezik,  valamint  az 
elhasznált,  nagyméretű,  tartós  fogyasztási  cikk.  Ezen 
belül: a háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete 
során,  a  lakásokban,  a  pihenés,  üdülés céljára  használt 
helyiségekben  és  a  lakóházak  közös  használatú 
helyiségeiben és területein, valamint az intézményekben 
keletkező, veszélyesnek nem minősülő hulladék. 
közterületi  hulladék:  a  közforgalmú  és  a  zöldterületen 
keletkező hulladék.  
a  háztartási  hulladékhoz  hasonló  jellegű  és  összetételű 
hulladék:  a  gazdasági  vállalkozásoknál  keletkező,  és 
veszélyesnek  nem  minősülő  szilárd  hulladék,  amely  a 
háztartási hulladékkal együtt kezelhető. 
20.  §   Szabálysértést  követ  el,  és  30. 000, - Ft 
pénzbírsággal sújtható az, aki:
-   a jelen rendelet 4- 5.§-ába foglalt kötelezettségeit nem 
teljesíti,
-   a  jelen  rendelet  6,  9,  10,  11,  13,15,  16,  17,  és 
18. §-ában foglaltakat megszegi,
-   a jelen rendelet 7, 8, 12, 14, §-ainak előírásait  nem 
teljesíti.
21. §   E rendelet 2009. június 1. napján lép hatályba, 
egyidejűleg  Csorvás  Nagyközség  Önkormányzatának  a 
köztisztaságról  szóló  8/1990.  számú  rendelete  hatályát 
veszti.

Szilágyi Menyhért   Dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi 
 polgármester                                   jegyző
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KÖZHASZNÚSÁGI 
JELENTÉS 2008.

A Csorvási  Nefelejcs  Népzenei  Egyesület vezetősége 
tájékoztatja  Csorvás  Nagyközség  lakosságát,  hogy  a 
Békés  Megyei  Bíróság  PK.  60.118/2002/4.  számú 
végzésével  a  csorvási  magánszemélyek  által  2002. 
november  hó  27-én  létrehozott  Csorvási  Nefelejcs 
Népzenei  Egyesületet a  2198.  tételszám  alatt 
nyilvántartásba vette 2003. év 03. hó. 04-én. 

Az egyesület célja: 

Az autentikus népdal és népzene értékeinek megőrzése, a 
magyar  népdal-kultúra  megismertetése  és 
megszólaltatása.  A  magyar  néphagyományok  és 
közösségi  hagyományok  ápolása.  A  helyi  népzenei 
kultúra  megőrzése,  ápolása,  a  citera-zenekari 
hagyományok továbbadása. 

A Vezetőség 2008. május 30-i ülésén az 1/2008. számú 
határozatával elfogadott 2008. évi gazdasági 
közhasznúsági jelentéstét nyilvánosságra hozza: 

Az Egyesület eszközei és forrásai a Sztv. szerint értékeli. 

2008. 12. 31.-i mérlegadatok E. Ft-ban

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:  451,- (Pénzeszköz 
bankszámlán)

FORRÁSOK ÖSSZESEN:  451,- (Saját tőke , 
kötelezettség)

TÁRGYÉVI EREDMÉNY:  52,- (Közhasznú 
tevékenységből)

2008. évi közhasznú tevékenység 
eredmény-levezetése E. Ft-ban: 

Összes közhasznú tevékenység bevétele:              445,-
Összes közhasznú tevékenység ráfordításai:         393,-
Közhasznú tevékenység eredménye:                       52,-

A bevételek támogatói: 

Magánszemélyektől     57,-
Közintézményektől   280,-
Szja  36,-

A kiadások legnagyobb része rendezvények, 
kirándulások költségei. 

Önzetlen közérdekű támogatásukért köszönetét fejezi 
ki az Egyesület vezetősége. Az egyesületi célok 
megvalósításához az Egyesület örömmel fogad 
minden támogatást. 

Adószámunk:        18387177-1-04

Számlaszámunk    Gádoros és Vidéke 
Takarékszövetkezet: 5330005011051323

Csorvás, 2009. május 30. 

Ördög Nándorné
Egyesület Elnöke

Tájékoztatás

Az OTP Bank Nyrt. Csorvási fiókja 
tájékoztatja ügyfeleit, hogy nyitva tartását

2009. június 29-től megváltoztatja.
A fiók új nyitva tartása:

Hétfő: 10:15-17:00
Kedd: 07:45-13:00
Szerda: 07:45-13:00
Csütörtök: 07:45-13:00
Péntek: 07:45-12:00

OTP Bank
 –––––– 

Csorvás Város Önkormányzata
 2009. július 24. és 26. között IX. alkalommal 

rendezi meg a Csorvási Nemzetközi 
Lakodalmas és Gasztronómiai Napokat. 

A rendezvénysorozat helyszíne az idén rendhagyó 
módon a csorvási Sportpálya (Kazinczy u. 16.).

Bővebb információ és jelentkezés: 

Kasuba Istvánné: Tel.:66/258-101; 
e-mail: kasubaeva@freemail.hu

dr. Megyeri Valéria:  Tel.: 66/258-001; 
66/258-022; e-mail: megyeri.valeria@csorvas.hu 

 –––––– 

Anyakönyvi hírek
Születések:
Bacsa László és Jónás Beáta fia, László Bonifác
Benyovszki László és Barakonyi Ildikó fia, Gergő
Galló János és Sárközi Orsolya leánya, Cintia Tímea
Gombkötő Tamás és Gombkötő Gabriella fia, Noel
Gombkötő Zoltán és Orbán Anikó fia, Kristóf
Gress András és Orlovics Anna fia, András Csaba
Kraszkó Ferenc és Major Bernadett leánya, Noémi Maja
Takács Tibor és Kiss Klaudia fia, Ádám

Halálesetek:
Balogh László 1913; Csatári Mihályné (Csiják Erzsébet) 
1929; Csepregi Jánosné (Farkas Ilona) 1939; Dani 
Mihály 1949; Fehér Mihály 1923; Gergely Lászlóné 
(Kocsis Katalin) 1940; Hajdú Istvánné (Soós Judit) 1927
Hankó Andrásné (Vidovenyecz Zsófia) 1920; Horváth 
Gyula 1922; Jánosi Lászlóné (Takács Klára) 1937
Kis György 1942; Kovács Istvánné (Hruska Judit) 1922
Lengyel Jánosné (Kulcsár Zsuzsanna) 1933; Manga 
Mihály 1962; Oláh Pál 1957; Pálya Gyula 1928; Priskin 
János 1918; Sárosi Jánosné (Hliva Irén) 1953; Szász 
László Ferenc 1949; Szénási lászló 1919; Varjú Ferenc 
1953; Vereska Mátyásné (Illés Mária)1925

mailto:kasubaeva@freemail.hu
mailto:megyeri.valeria@csorvas.hu


Csorvási Híradó 8. oldal 2009. május-június

Csorvás Város Önkormányzata                                      Csorvási Gazdák Szövetkezet

  5920 Csorvás, Rákóczi u. 17.                                        5920 Csorvás, Rákóczi u. 34/1

Tel.: 66/258-001; Fax: 66/258-015                                         Tel.: 66/258-019

M E G H Í V Ó
 

Csorvás Város Önkormányzata és a Csorvási Gazdák Szövetkezet 

2009. július 4-én (szombaton)
rendezi meg a hagyományos kézi aratóversenyt.

 

    Program:
     9 óra:       Gyülekezés, regisztráció a tornacsarnoknál, kivonulás a helyszínre
     10 óra:     ARATÓVERSENY, CSÉPLÉSI BEMUTATÓ
                    kézműves programok; helyszín: Termelési Központ
     12 óra:     Ebéd
     14 óra:     A Hajdúvölgy-Körösmente Helyi Akciócsoport által létesített helyi 
                    termékeket bemutató terem megnyitása
                     Helyszín: Rákóczi u. 45.
     15 óra:     Ünnepélyes megemlékezés arról, hogy Csorváson 60 esztendővel ezelőtt 
                   alakultak az első mezőgazdasági szövetkezetek
                     Köszöntőt mond: Dr. Gárdosi Péter főosztályvezető, FVM Agrárpiaci 
                    Főosztály; helyszín: ÁMK színházterem
     16 óra:    Kiállítás megnyitó
                     Köszöntőt mond: Szilágyi Menyhért polgármester; helyszín: ÁMK Galéria
     17 óra:     Eredményhirdetés  
     18 óra:     Táncbemutató, fellép a Dolce Vita Művészeti Egyesület - Kaszaper
     19 óra:      Vacsora, Aratóbál a tornacsarnokban
 
     Információ: 66/258-001        dr. Megyeri Valéria – Molnár Attila
                   66/258-101        Kasuba Istvánné

A versenyző csapatok jelentkezhetnek előre, de nevezni a helyszínen is lehet.

Nevezési díj nincs!

Az aratócsapatok ellátásáról (ebéd, vacsora) a rendezők gondoskodnak.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

             Szilágyi Menyhért                                                         Kelemen Mihály

              polgármester                                                         a Szövetkezet elnöke 


