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Csorvási  Híradó

MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ 
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját

2006. december 26-án 19.00 órakor
kezdõdõ

KARÁCSONYI HANGVERSENYÜNKRE.

A koncerten fellép a

 Csorvási Ifjúsági Fúvószenekar
és Mazsorett-csoportja,

az utánpótlás-mazsorett csoport,
valamint az Alapfokú Mûvészeti Iskola ütõ tanszaka

Fábián István és Kukla Zoltán vezetésével

Vezényel: Debreczeni István karmester,
a Mazsorett-csoport mûvészeti vezetõje: Szalai Erzsébet.

A koncert helyszíne a színházterem.

Jegyek 250 és 300 Ft-os áron kaphatók az
Alapfokú Mûvészeti Iskolában, valamint a koncert helyszínén.



. oldalCsorvási Híradó                                                                        2                                                                2006.  november-december

                                  

 

A csorvási Alapfokú Mûvészeti Iskola
tanárai és növendékei szeretettel meghívják

Önt és kedves családját

2006. december 16-án 18.00 órakor
kezdõdõ

„JÉZUSVÁRÓ percek” címû
növendékhangversenyére.

A mûsor helyszíne az
Alapfokú Mûvészeti Iskola nagyterme,

(volt közösségi ház)

Jegyek 150 Ft-os áron kaphatók a helyszínen.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt!

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET
KÍVÁNUNK MINDENKINEK!
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Az állatjóléti támogatások 2006. évi
kifizetési igénylésérõl

Megjelent az MVH 103/2006. (XI. 6.) Közleménye,
amely tartalmazza az EU környezetvédelmi,
állatjóléti- és higiéniai elõírásainak való
megfeleléshez nyújtott támogatás 2006. évi
kifizetésének igénylését. Az igénylés feltételei
között szerepel, hogy azon ügyfelek/gazdálkodók
nyújthatják be a kifizetési kérelmet (139/2004. (IX.
24.) FVM rendelet 14. § és 15. §-ai alapján), akik a
2006-os támogatási évre vonatkozóan a
Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által
kiadott, támogatási kérelemnek helyt adó vagy
támogatási kérelemnek részben helyt adó
határozattal rendelkeznek.

A kifizetési kérelmet az MVH által rendszeresített
formanyomtatványokon, a Mezõgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)
területileg illetékes megyei kirendeltségére kell
benyújtani postai úton, egy példányban. A megyei
kirendeltségek címlistája a kifizetési kérelem
kitöltési útmutatójában található.  A kifizetési
kérelmet tértivevényes küldeményként érdemes
postázni.

A támogatási kérelemcsomag részeként
benyújtandó nyomtatványok beszerezhetõek az
MVH megyei kirendeltségein, az NVT
tanácsadóknál (az orosházi irodánkban is),
valamint letölthetõek a www. mvh. gov. hu weboldal-
ról.

Az EU környezetvédelmi, állatjóléti- és higiéniai
elõírásoknak való megfeleléshez nyújtott
támogatáshoz kapcsolódó kifizetési
kérelemcsomag formanyomtatványai:
- EU környezetvédelmi, állatjóléti- és higiéniai

elõírásainak való megfeleléshez nyújtott
támogatás kifizetési kérelem fõlap (R4064)

- EU elõírásoknak való megfeleléshez nyújtott
támogatás kifizetési kérelem adatközlõ betétlap
(R4065)

A formanyomtatványok kitöltésekor figyelmesen
kell elolvasni a Kitöltési útmutatót, illetve célszerû
az NVT tanácsadó segítségét igénybe venni.

Csatolandó mellékletek
Állatjóléti- és higiéniai célú beruházási

támogatás, illetve környezetvédelmi célú
beruházás kifizetés igénylés esetén csatolni kell:

- Az illetékes hatóság által kiállított
használatbavételi engedélyt, amennyiben a
megvalósított környezetvédelmi, illetve
állatjóléti- és higiéniai célú beruházás építési
engedély köteles, és arra vonatkozóan jogerõs
építési engedéllyel rendelkezett;

- A tartási hely szerint illetékes megyei
állategészségügyi és élelmiszer-ellenõrzõ
állomás által kiállított igazolást az állatjóléti- és
higiéniai célú beruházás állatvédelmi
elõírásoknak való megfelelõségérõl;

- Szakértõ igazolását a beruházás szakmai/
mûszaki megfelelõségérõl, amennyiben erre
vonatkozóan a területileg illetékes megyei
állategészségügyi és élelmiszer-ellenõrzõ
állomás nem jogosult kiadni az igazolást;

- Az építésügyi hatóság által kiállított
fennmaradási engedélyt, amennyiben a
megvalósított környezetvédelmi célú beruházás
nem volt építési engedély köteles.

A kifizetési kérelmek elbírálása
Az MVH a kifizetési kérelmeket adminisztratív
úton teljes körûen ellenõrzi. Hiánypótlásra egyszer
van lehetõség, az errõl szóló felszólítás
kézhezvételétõl számított 15 napon belül.
Határidõ: 2006. november 1-jétõl 2007. január 31-ig.

A kifizetési kérelmekrõl az MVH a benyújtási
határidõ lejártát követõ hivatali eljárás során döntést
hoz.

A kérelemcsomag tartalmazza:
- EU környezetvédelmi, állatjóléti- és higiéniai

elõírásoknak való megfeleléshez nyújtott
támogatás kifizetési kérelem fõlap (R4064);

- EU környezetvédelmi, állatjóléti- és higiéniai
elõírásoknak való megfeleléshez nyújtott
támogatás kifizetési kérelem adatközlõ betétlap
(R4064);

- Területileg illetékes megyei állategészségügyi
és élelmiszer-ellenõrzõ állomás által kiállítandó
MVH által rendszeresített formanyomtatvány az
állatjóléti- és higiéniai célú beruházás
megvalósításának megfelelõségérõl;

- Kitöltési útmutató az EU környezetvédelmi,
állatjóléti- és állathigiéniai elõírásoknak való
megfeleléshez nyújtott támogatás kifizetési
kérelméhez;
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Tanulmányi versenyek a 4-5. évfolyamon

A II. sz. munkaközösség szeptemberben házi
feladatmegoldó versenyt hirdetett meg a 4., 5.
évfolyamos tanulóknak 3 tantárgyból. A vállalkozó
gyerekek havonta töltenek ki játékos,
gondolkodtató, kitartó kutatómunkát, sok esetben
kreativitást igénylõ feladatlapot a tananyaghoz
kapcsolódóan.
A több fordulós verseny feladatsorait otthon, egyéni
ütemben oldják meg, így idõt és lehetõséget kapnak
arra, hogy a feladatokon elgondolkodjanak, ha
szükséges, búvárkodjanak, kutassanak.
A teljesítmények értékelését fordulónként
megkapják, annak ismeretében kezdhetik az újabb
fordulót. A legeredményesebbek nyilvános
elismerésben részesülnek a tanévzáró ünnepélyen.
A cél természetesen az, hogy minél jobb
megoldások szülessenek. De ha kevésbé jól sikerül
egy-egy forduló, az sem gond, mert így is mindenki
nyer és gyõztesnek tekintheti magát, hiszen a jó
szellemû versengés sokoldalúan fejleszti a
gyerekeket: fejlõdik kitartásuk, feladat iránti
elkötelezettségük, önmagukkal szembeni
igényességük, és nem utolsósorban, megtanulják
elviselni a kudarcot is.
Történelembõl a RégÉsz feladatmegoldó verseny I.
fordulóján 18 ötödikes tanuló vett részt.
Matematikából a Töprengõ elnevezésû versenyen a
negyedikesek közül 10-en, az ötödikesek közül 5-en
„töprengtek” el, hogy mi lehet a jó megoldás.
A NyelvÉsz anyanyelvi versenyen a negyedikesek
18-an, az ötödikesek 17-en versengenek a
legjobbaknak járó jutalomért.
Ezek a versenyek a sokoldalú fejlesztés mellett jó
szórakozást, kellemesen eltölthetõ perceket is
kínálnak minden résztvevõnek.

- Vis maior esetet bejelentõ lap.

A kifizetési kérelem kitöltésében javasolt segítséget
igénybe venni, mivel a 139/2004. (IX. 24.) FVM
rendelet többször módosult, ezért kérem, hogy
keressenek minket a területi irodánkban (Orosháza
Október 6. út 31-33) illetve Csorváson, páratlan
heteken, pénteken, ügyfélfogadási idõben valamint
a 68-473-290-es telefonszámon.

Ezúttal kívánok a térség minden gazdálkodójának
békés karácsonyt és boldog új évet !

      Ribóczi Edina, NVT tanácsadó

Kovács Evelin

Minden évben részt veszünk a Battonyán
megrendezett megyei biológia versenyen, amely
három fordulóból áll. 50-55 általános iskola diákjai
szoktak részt venni, kb. 200-250 jelentkezõvel.
Tavaly 3 tanítványunk jutott be a megyei döntõbe.

Ebben a tanévben Kovács Evelin 8. b osztályos
tanuló ért el 6. helyezést.

Már hagyomány, hogy nyolcadikos diákjaink szép
számmal jelentkeznek a gimnáziumok biológia
tagozatára, ezért fontos számunkra a színvonalas
szereplés. A felkészüléseink gimnáziumi
színvonalon történnek, ezért is szoktunk sikeresen
szerepelni a versenyeken.
A következõ feladatunk: felkészülés a Horváth
János tanulmányi versenyre és az orosházi Táncsics
Mihály Gimnázium által megrendezendõ területi
versenyre, ahol hetedikes tanulóink is részt vesznek.

           Verebesiné Miklya Hajnalka

Hello, Halloween!

Az idei tanévben is – immár második alkalommal –
projekt-hét keretében emlékeztünk meg az angol
ünnepek egyik legjellegzetesebbikérõl, a
Halloweenrõl.
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Ráhangolódásként a gyerekek a tavalyi
projektmunkák fotóiból készült „faliújság-tárlat”-
ot, ill. az ünneppel kapcsolatos internetes
anyagokat, fordításokat nézegethettek, olvashattak.
A projekt-feladatokat a csoportok évfolyamonként
kapták meg.
Az angolt tanulni most kezdõ negyedikesek az
„ajtó-faliújság”-ról ismerhették meg elõször az
ünnep „angolos” hangulatát. Egyéni
projektfeladatként részt vehettek a „kukorica –
töklámpás” /rajzlapra felragasztott kukoricaszemek
mozaikjaiból alakítottunk ki egy tökformát, amit
mécsesekkel raktunk körbe/ mozaiklapjainak
készítésében, faraghattak töklámpást, ill.
felöltözhettek Halloween-jelmezbe is. Mindezt
természetesen otthoni, szorgalmi feladatként
végezhették el.
A tanórai munkában az ünnepre vonatkozó
szövegbõl ki kellett keresniük a legfontosabb
információkat. Az ábécé tanulásához,
gyakorlásához kapcsolódott az ünnep
kulcsszavainak kikeresése szótárból, pármunkában.
Az arc részeinek játékos gyakorlásával ismerték fel
az ünnep jellegzetes jelmezarcát, a boszorkányét.
/Legnagyobb meglepetésemre egyébként két ilyen
jellegzetes „boszorkányarc” meg is látogatott az
õszi szünet egyik „setét-félelmes” estéjén…/
A projekt-hét zárásaként a nyolcadikos csoportok
segítségével, irányításával játékos Halloween-
vetélkedõn vettek részt a csoportok.
Az ötödikes angolosok az egyik leglelkesebb
Halloween-rajongók. Tavalyi munkáikat kedvtelve
nézegették, ismerték fel a „retro-képek”-en és jó
elõre kérdezgették, hogy most mit fogunk csinálni.
Természetesen a negyedikesekhez hasonlóan részt
vehettek a szorgalmi feladatok végzésében, „egyéni
vállalkozó”-ként. Projektfeladatukat ezúttal
csoportmunkában kellett megoldaniuk: a
„tökfejekbõl” családokat formáltak, s elnevezték
õket valamilyen jellemzõ tulajdonságuk alapján. A
munka túlnyomó része odahaza folyt,
„csoportosulva”, nagy lelkesedéssel. A karakterek
hûen tükrözték a készítõk jellemét is olykor. De
sokkal többrõl szólt a Lonely Family két fekete
fejkendõs-kalapos magányos öregjének ábrázolása.
S az egyik csoport sem véletlenül nevezte el
családját False Family-nek: a természetes tök-
szépségek fejére - mentegetõzve bár - ,  de
alufóliából készített fejkendõket raktak, s pontosan
éreztek rá, milyen hamis, igaztalan ez az
„ezüstcsillogás”.

A tankönyv rövid, a Halloween-hez kapcsolódó
szövegét szintén csoportmunkában dolgozták fel,
fordították le. Keresztrejtvényfejtés, Halloween-ezõ
versek tanulása tartozott még az órai munkához. S
végül az egyik csoport „Halloween”-járóként,
verselve gyakorolta magát a szokást is.
A hatodik évfolyamon csoportmunkában minden
tanuló saját képes, rajzos, szöveges receptjével
„tökös” Cook-book, azaz szakácskönyv készült,
eredeti formatervvel, kivitelezéssel.
A hetedikesek egyik kedvenc, olykor órai idõtöltése
is, a „Tök jó!”-füzetek töltögetése. Ebbõl a
gyakorlat adta ötletbõl kiindulva kellett
elkészíteniük ennek angol nyelvû változatát,
„Halloween”-es kivitelben, angol kérdésekkel és
válaszokkal.
A nyolcadikosok projektfeladatai a
legösszetettebbek mindig, hiszen az õ tantárgyi
ismereteik jelentik a legnagyobb lehetõséget.
Munkájuk egyéni és csoportfeladatokból tevõdött
össze. Egyéni feladatként Halloween-nel
kapcsolatos információ- és anyaggyûjtést
végezhettek az internet és bármely egyéb forrás ill.
ötlet alapján.
Az õ feladatuk volt továbbá a Halloween-es versek
felkutatása az ötödikes csoportok számára, s a
negyedikesek vetélkedõanyagának összeállítása, a
vetélkedõ lebonyolítása is.
A csoportok projekt-feladatként egy olyan
töklámpás elkészítését kapták, amely
„állólámpaként” és „diavetítõként” is mûködik. Az
állólámpa ernyõjére ugyanis egy iskolai történetet
kellett képregény formában feldolgozva megírni,
lerajzolni. Be kell vallanom, hogy a töklámpások
elkészülte után elõször sajnáltam, hogy iskolánk
nem „esti”, mert az esetben munkánk eredményét
„látvány”-osan és „világ”-osan élvezhettük volna.
/Én azért ezt titokban – ahogy a gyerekek is!,
bevallottan! – megtettem, azaz „rágyújtottam”.
Mondhatom, „fény-kép-regényes” volt, azaz
egyszerûbben: gyönyörû, szép…/
A projekt-hét mottójául a következõ mondat került
a faliújságra:

„Tisztelet a halottaknak, szellemüknek,
szellemiségüknek, a szellemnek, a fénynek,
ami halhatatlan.”

Így utólag még hozzátenném:

„Tisztelet és köszönet a gyerekeknek.”

         Mocsári Erzsébet
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Útitársak

Két ismerõs fut össze a vonaton.  Helyet keresnek a
fülkékben, szerencséjük van, az egyikben, egyedül,
megint egy közös, volt kollega néz fel az újságja
mögül. Kézfogások, ti is oda, én is, szintén,
legalább nem unatkozunk. Elhelyezkedés,
pakolászás, pontos az indulás, majdnem három órát
leszünk együtt, legalább beszélgethetünk.
Az olvasott hírek kapcsán terítékre kerülnek az
események, az ország helyzete. Ennek kapcsán
kitárgyalják, méltatják az országmentõ
politikusokat, beszédeiket, a megnyilvánulásokat,
állásfoglalásokat. Keresik az összefüggéseket,
gazdaságilag, történelmileg. Végül eljutnak egészen
Trianonig, s azon túl, a háború kezdetéig.
Mert, ha Vilmos császár nem olyan harcias, ha nem
olyan követelõzõ, nem kerül sor a háborúra, végül a
vereségre, az összeomlásra. De még a megjelenése
is azt sugározta: Gyõzni fogunk! Porosz gárdista
egyenruhában, fején sisakkal, fenyegetõen nézett a
világba. Látva hegyesre pödört bajuszát, egy rátarti
magyar népdalt lehetne felidézni:
Vikszos bajszom úgy áll mint az öreg bika szarva!
És azóta? Hány vezérjelölt dalolhatta volna,
módosítva:
Az én bajszom úgy áll, mintha oda volna,…
Mit tudom én, mit tudom én, ragasztva, ragasztva!
S közben rengeteg bajt hoztak a világra.
Hagyjuk a politikát. A végén még összeveszünk.
Meséljetek valami érdekesebb történeteket.
- No, akkor kezdem, szól a legidõsebb. A nyáron
történt, talán szórakoztató, netán tanulságos.
Orvosnál voltam, kontroll. Az elõkészítõ
vizsgálatot elvégezte az asszisztensnõ, majd
türelemre intett. Várni kell, késik az orvos, az
osztályon sok a beteg. Elõször a mentõvel érkezõk
jönnek, nem tudjuk hányan, utána maguk. Lesz vagy
másfél óra. Menjen le a térre, napozzon, nézegesse a
lányokat! És akkor mi történik? A lányok, bizony,
nem néznek vissza.
Nem olyan biztos, ne legyen már annyira kishitû,
hangzik az enyhén gúnyorros válasz. Szót
fogadtam, lementem, leültem, nézelõdtem. És akkor
mellém ült két hölgy. Úgy negyvenesek, igen
barátságosak, kedvesek, csinosak, beszédesek. Az
eszmecsere során a világ gondja-baja is terítékre
került. Õk keresik a helyes utat, s ehhez hívnak
követõket. Sorolják a meggyõzõbbnél meggyõzõbb
érveiket, a testvéri megértés és szeretet fontosságát.
Kiderül, egy vallási közösség tagjai. Mi a

véleményem? Elfogadható? Megjavítható a világ?
A végén viszont én kezdtem bizonygatni, honnan
ered a baj. Ha a paradicsomban Éva nem az almát
választja, hanem azt mondja Ádámnak: Üsd agyon
azt a kígyót, én megsütöm! Ismerve a férfiakat,
Ádám beleegyezik, meg is eszi, hiszen a mézes
hetekben a férfi mindenre hajlandó! Képes rá! És
végül: nincs gonoszság a Földön! Bûn,
ármánykodás, gyûlölködés, netán vallásháborúk,
netán osztályharc! Nem lenne jobb, elviselhetõbb?
A hallgatók csak ültek, a fejüket csóválták, ilyen
szöveggel még nem találkoztak. Talán azért, hogy
helyre billentsék gondolkodásomat, meghívtak
hittársaik országos találkozójára. Ott majd
megvilágosodom. Számomra célszerûbb, ha
visszamegyek a rendelõbe, gondolom. Elköszönök,
õk, lehet, azóta is reménykednek. A rendelõben
megkaptam a recepteket, siettem a buszmegállóhoz.
A közeli viszonylatra már felszállt az utasok
többsége, a távolságira mintegy hárman vártunk.
Megérkezett a járat, utolsóként fellépve, az
utastérbe nézve, tapasztaltam, szinte mindenütt,
nálam fiatalabb hölgyek ülnek. Figyelnek rám,
visszanéznek, erõsen. Szinte bûvölõn vibrál a
levegõ. Mindegyikük mellett egy üres hely! Most
mit tegyek? Végül, zavaromban, egy szundikáló
fiatalember mellé zöttyentem. Újságot veszek elõ,
ne kelljen rájuk nézni. Rövid idõ múlva, mégis
felálltam, a csomagtartóba tettem a táskám. Közben
szétnéztem. A vibrálás megszûnt. Látszott,
mindenki elégedett, megnyugodott. Jól alakult a
helyzet. Nem ültem egyikük mellé sem.
És az elbeszélés végén a rövid csend árulkodik, az
utastársak is jártak már így.
- Mi országjáró kiránduláson vettünk részt, kezdi a
következõ útitárs. Az ismert, híres intézményt
kerestük fel. Könyvtárában idõs könyvtáros vezetett
végig. Szebbnél szebb kiadványokat mutat be az
általános tájékoztatás befejezéseként. Több száz
éves ritkaságok, szebbnél szebb alkotások, az
intézmény kincsei kerülnek le az állványokról,
bizonyítják az emberi tudás nagyságát,
maradandóságát. Utoljára, a terem közepén álló,
kisebb oszlopon található, üvegburával fedett
könyvre hívja fel a figyelmet. Ezt tekintsék meg!
Vegyék ki, nyugodtan! Lehet olvasni is! Az egyik
utastársnõ, kicsit bátrabb, vállalkozóbb, szót fogad,
kézbe veszi a könyvet, hangosan olvasni kezd:
Rodostó. 28 máj. 1720. Már mi itt derék, házas,
tüzes emberek vagyunk, és úgy szeretem már
Rodostót, hogy el nem feledhetem Zágont. De tréfa
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nélkül édes néném.
Elakad a szava a meglepetéstõl, megilletõdéstõl! Hiszen
ez: Mikes Kelemen levelei..naplószerûen. .a számûze-
tésbõl!..Ez..ez..fenséges...ez..állati!
A könyvtáros vezetõnk, reszketõ, méltatlankodó hangon
szól: De kedveském!! Ilyet mondani, erre a csodálatos
irodalmi emlékre!! No, de kérem!! Ezt nem hittem volna!!
A hölgy azonnal vált, keresi a szerinte illõ kifejezést: De
hiszen ez...ez.. isteni!...A kísérõnknek erre már nincs
szava, a fejét csóválja. A túlzó köznapi szavakat használó
társunk bocsánatkérõen hozzálép, megsimogatja az arcát:
Ugye, azért nem tetszik haragudni? S elõjön az örök,
környékezõ nõ, hízelgõ hangon: Különben, hány éves
tetszik lenni?  Mit gondol, kedveském? Úgy,..
hetvenkettõ! A válasz határozott, öntudatos: Nem, tévedni
tetszik, kedveském! Csak hetven! Csak hetven!
Egyetértünk! Nem mindegy! Látogatásunk végén, a
köszönõ szavakat megpecsételendõn, társnõnk, és a nem is
annyira koros kísérõnk, búcsúcsókot váltanak!
- Valóban, így igaz, jegyzi meg a következõ elbeszélõ. Az
évek multával a kort pontosan kell meghatározni. Az
öregítés kerülendõ, sértõ!  Mi hosszabb ideje az
ismerõsöm telkére járunk.. Az egyik napon megérkeznek a
szomszédék, velük is jó, beszédes a kapcsolatunk. Jött a
nagyapa, az asszonylánya, a három fiú unoka. Beérett a
meggy, szüret lesz. A nagyapának bemutatkozunk, a többi
családtaggal évek óta tartjuk a szomszédi viszonyt. Az
anya határozottan intézkedik: Lemegyek a boltba, addig,
fiúk, készítsétek elõ a kosarakat, kasokat, létrákat. Ha
megjöttem, kezditek! Addig tehát beszélgethetünk. A
nagyapa jó társalkodó. Érdeklõdik a családunk felõl, hol
lakunk, mi a foglalkozás, milyen a viszony, kapcsolat a
tulajdonossal. Majd, ahogy illik, magáról kezd el mesélni.
Megtudom, nyugdíjas, egy országos nagyvállalatnál
dolgozott negyven évig. Ebbõl húsz évet, mint technikus,
húszat, mint függetlenített párttitkár. Ma már Debrecenben
él a feleségével. A város neve hallatára megjegyzem:
Kálvinista Róma. Erõsen rám néz, de mikor tájékoztatom,
hogy én is református vagyok, megenyhül, az együvé
tartozás hangján kérdezi: Mi a kedvenc zsoltárja?  Mint a
szép híves patakra.. válaszolom. Szépek a protestáns
prédikátorok alkotásai. Õ gyorsan felsorol vagy ötöt,
tudakolja, melyiket ismerem? Bizony egyiket sem. Erre
kicsit vizsgál, majd megjegyzi, talán lesajnálva: Akkor
nem is igazi református. Csak annak keresztelték. Tartok
tõle, a továbbiakban, végül még szóba sem áll velem...
De megérkezik az édesanya, ugrasztja a fiúkat a fára,
létrára. El is kezdik, a nagyapa a földrõl figyel. Úgy fél óra
múlva a gyerekek elunják a monoton munkát, talán a
meleg hatására, lejönnek, leülnek, szinte összeroppannak.
No, mi lesz már, kérdezi az anyuka. Elfáradtunk. Ennyitõl,
méltatlankodik. Bizony. A nagyapa azonnal véleményezi

A Gerendási Nyugdíjas Egyesület megköszöni
mindazoknak a támogatását, akik felajánlásukkal
támogatták az egyesületet. Az SZJA 1%-ának
felajánlásából befolyt 62.280 Ft-ot az egyesület
mûködési céljaira, és a Mikulás-nap megünneplésére
használta fel.          Adószámunk: 18378423-1-04

A Csorvási Gazdák Horgász Egyesület ezúton mond
köszönetet mindazoknak, akik személyi
jövedelemadójuk 1%-ának befizetésével támogatták
egyesületünket. A felajánlott összeget haltelepítésre
használtuk fel.

a helyzetet: Gyenge eresztés. Kíváncsi lennék, ugyan,
hogy bírták volna ki ezek a második világháborút!?
A válasz gyors, igazi kamaszos: Nem baj, nem kell félni,
tata! Majd lesz még, akkor majd meglátjuk! A nagyapa
szóra sem méltatja a replikát, felmászik a létrára, folytatja
a szedést. Most ismét az anya háborog: Nem szégyellik
magukat! Elnézik, hogy a nyolcvanhárom esztendõs
nagyapjuk másszon a fára?!  Ismét kész a válasz: Nem is
igaz! Csak nyolcvankettõ! Nos így van ez. A pontosság, az
pontosság! Fontos! Tessék tudomásul venni!
Mi, a menetrenddel egyezõ idõben, megérkezünk.
Elköszönünk. Legközelebb folytatjuk!

Nagy-Pál Andor

Élelmiszercsomagot kapnak a rászoruló gyermekek

A Csorvási Önkormányzat pályázatot nyújtott be a
Gyermekétkeztetési Alapítványhoz és 35 gyermek
részére nyert karácsonyi élelmiszercsomagot.
A Gyermekétkeztetési Alapítvány kiemelkedõen
közhasznú szervezet, akcióit a személyi
jövedelemadó 1 százalékából befolyt összegbõl és a
szervezetek adományaiból  finanszírozza..
A Karácsonyi Élelmiszercsomag akcióban
támogatott gyermekek és szüleik 2006. december
22-én / pénteken / 17 órakor vehetik át a Mûvelõdési
Házban a Mindenki Karácsonya ünnepségen az
ajándékot.   A csomag 20 kg élelmiszert tartalmaz:
többféle édesség, konzervek, tésztafélék, üdítõk,
alapvetõ élelmiszerek.
Köszönjük a Gyermekétkeztetési Alapítványnak a
lehetõséget, hogy a legrászorultabb gyermekeket
megajándékozhattuk, szebbé tehettük számukra a
szeretet ünnepét.

Köszönjük az SZJA 1%-os felajánlásokat, melynek
összege: 234.369 Ft.

ÁMK Csorvás
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Kézilabda

A nõi kézilabda klub életében nagy változást
hozott a 2006-os tavaszi szezon.
Megnyertük az NB II-es bajnokságot. Ez azt
jelentette, hogy a 2006/07-es évben NB I B-ben
folytathattuk a küzdelmeket. Megbeszéltük a
játékosokkal a hogyan tovább lehetõségét.
A kapus posztról távozott Csete Bettina helyére
igazolni kellett egy új kapust. Lövõ posztokon
az eddig egy-egy lövõvel megoldott feladatra
igazoltunk /kettõssel/ két békéscsabai fiatalt.
Komoly felkészülés kellett, hogy elinduljunk a
bajnoki küzdelmekben. Az utánpótlás
nevelésünk továbbra is jelentõs.
A felnõtt csapat mellett még négy korosztály
dolgozik. Ebbõl a serdülõ és az ifi csapatok
szintén az országos bajnokságban szerepelnek.
Az elõkészítõ csoport januárban megyei
szervezésû szivacskézilabda bajnokságban vesz
részt Neller Erika vezetésével, /elsõ
megmérettetés a 8-9 éveseknek/.
A 10-11 évesek a nyáron Veszprémben
nemzetközi tornán vettek részt Mag Péter
vezetésével.
A klub vezetése felmérte a feladat nehézségét a
felnõtt csapattal kapcsolatban. Minimális
célként a benn maradást tûzte ki. Az õszi szezon
zárásakor még a kiesõ helyen állunk. Az eddig
lejátszott mérkõzések alapján megállapítható,
ha ebben az osztályban is megtanulunk nyerni,
akkor nem elérhetetlenek a céljaink.
Mindezt segítséggel tudtuk, és tudjuk elérni.
Köszönetet mondunk azoknak, akik segítették a
munkánkat: Városi Önkormányzat, Csorvási
Gazdák Szövetkezet, Némethné Fábián
Gyöngyi, Uhrin Pál, a Kézilabda Baráti Kör és
azok a szurkolók, akik név nélkül segítik
anyagilag és szurkolásukkal a csapat
szereplését.
Kívánunk a város lakóinak békés karácsonyi
ünnepeket, és sikeres új esztendõt.

       A kézilabda szakosztály sportolói

A Nefelejcs Népzenei Egyesület

2006. december 20-án /szerdán/ 17 órakor

KARÁCSONYI ÜNNEPSÉGET

rendez a Mûvelõdési Központ színháztermében

Fellépõ csoportok:

Hajnalfény gyermek citerazenekar - Csorvás
Virgonc gyermek citerazenekar - Telekgerendás

Szlovál Népdalkör - Telekgerendás
Gézengúz gyermek citerazenekar - Gerendás

Nefelejcs Népdalkör - Csorvás

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

MINDENKI KARÁCSONYA

Az Általános Mûvelõdési Központ
2006. december 22-én 17 órakor

MINDENKI KARÁCSONYA címmel
ünnepi mûsort rendez a

Mûvelõdési Központ Színháztermében

Fellépnek:
Az általános iskola 5. osztályos tanulói

(Tóthné Bors Julianna vezetésével),
A Fashion-dance tánccsoport
A Csorvási Ifjúsági Fúvószenekar

Boldog karácsonyt!
Mindenkit szeretettel várunk!

A Csorvási Polgármesteri Hivatal munkatársai
ezúton kívánnak Önöknek, Nektek békés
karácsonyt, és boldog új esztendõt!


