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Csorvási  Híradó
Népi hiedelmek, szokások és babonák.

  Kezdjük mindjárt január elsejével: amit újév napján
cselekszel, azt egész évben sokat fogod csinálni! Akkor
legérdemesebb jókat enni, pénzt számolni (nem kiadni)
és pihengetni.
  Azután jön a Pál nap, január 25-én, vagy pálforduló.
Ahogy változik az idõ jóra vagy rosszra, úgy változik
meg a tél hátralevõ része is. Egyébként a hízósertésre ez
egy kész „gyásznap”, mert sok család ekkor vág hízót.
Ugyanis ekkor még általában elég hideg van, hogy a jó,
megérett szalonna jól „kifagyjon”.
  Egy hét elteltével Gyertyaszentelõ Boldogasszony
ünnepe következik. Ilyenkor jön elõ a medve a
barlangjából, a téli vackából, hogy körülnézzen süt-e a
Nap, látja-e az árnyékát? Megfigyelések szerint ha
napos az idõ, ásít egyet-kettõt és visszamegy aludni,
mert még hidegek jönnek. Amennyiben borongós idõ
van, nincs árnyék, elindul élelmet keresni, mert már nem
sokáig tart a hideg,  vagyis a tél.
  Február 16. Julianna nap, vagy ahogy anyáink-
nagyanyáink emlegették, Julcsa nap. Ez állítólag arról
nevezetes, hogy akkortájt kezdtek el tojni a libák. Igen, a
kisparaszti udvarban tartott „maglibák” megkezdték a
tojásrakást. 15-20 tojást 30-35 nap alatt letojtak
(március végéig), kotló alá rakták, 28 nap alatt kikeltek a
kislibák, így május elejére, derekára már a zsenge fûvel
éledõ gyepeken vidáman pityeregve  legelhettek.
    Na de térjünk vissza még február 19-re, Zsuzsanna
naphoz. A népi megfigyelés szerint ha megszólalt a
pacsirta, azaz függõlegesen magasba emelkedve ott
dalol-énekel, akkor bízvást itt a tavasz, mert a mezõk kis
énekese azt érzi. Nem tudom, most van-e annyi kis dalos
pacsirta, mint gyermekkoromban volt. Akkor így
február-márciusban, mikor a búzaföldeken kapartuk
össze a tengeri tuskót (tuskóztunk), minden évben
találtunk 1-2 pacsirta fészket, benne pettyes kis tojással.
Sohasem raboltuk ki, vigyáztunk, hogy el ne rongáljuk,
hogy a tuskózás után is legyen a kis madárnak kedve
énekelni. Ugyanis a parasztembernek a pacsirta éneke
derûs kedvet teremtett a tavaszi munkákhoz.
   Február 25. Mátyás nap. Ez megint olyan idõfordító
napként van számon tartva. Ha ezen a napon fagy van,

akkor 40 napig fagyni fog, vagyis hideg lesz. Persze ez
vagy bejön, vagy nem, de a néphit ezt tartja.
   Ezzel a böjtelõ havával végeztünk is, átléptünk a böjt
más, vagy tavaszelõ havába. Itt azután mindjárt van egy
„vándorló” jeles egyházi nap, a „nagypéntek”. Több
érdekes tilalom és néhány tevékenység fûzõdik hozzá.
Ilyen pl. a hím háziállatok ivartalanítása.
   45 évvel ezelõtt, mikor ide kerültem állatorvosnak, a
rákövetkezõ évek nagypéntekjein 15-20 helyre hívtak
herélni (szép idõk, volt sok állat). Most bezzeg évek óta
egy helyre sem hívtak, és nem azért mert megöregedtem.
   Jön a Szent György hava, tavasz hó, április. Ennek
legelsõ napja, a „bolondok napja” a tréfák, beugratások
ideje, állítólag az ókori rómaiaktól származik.
Gyermekkorunkban még rigmus is volt róla:
   - Április bolondja fölmászott a toronyba!
Kérdeztük: - hány óra?
  - Fél tizenegy, bolond az az egy! - és mutattunk az
egyre, akit valami tréfával "rászedtünk", az meg
bosszankodott…
   Április 24 azért nevezetes, mert a régi szép idõkben a
falusi házaktól a sertést, marhát, juhokat akkor hajtották
ki a legelõre. Ekkor szerzõdtették a pásztorokat is
szeptember 30-ig, „Mihály” napig. Reggel kihajtás volt,
este hazahajtás a községek legelõirõl. Egyhangú,
megnyugtató hangon szólt a kolomp a vezértehén
nyakában. Ez a tehén a legelõtõl legtávolabb lakó gazdáé
volt.

Dr. Csanádi József
          CSBT elnökség tagja

Verekszik a rendõr?

A kérdés egyértelmû. Történt-e ilyen Csorváson? Igen,
jegyzõkönyv is készült róla hivatalos eljárás keretében, a
községi képviselõ testület rendkívüli ülése alkalmából. A
cselekmény közelebbi helyszíne a deszkapallókból
készült gyalogjáró, ami mint kezdõdõ modernizáció, a
községházától a vendéglõ érintésével a templomig
vezetett. Elkövetõje a község alkalmazásában álló
rendõr, elszenvedõi az ott ácsorgó legények, idõpontja
1902. év április hó valamely napja, a hivatalos eljárás
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folyó év május havának harmadikán történt, az alábbi
levéltári adatok szerint.
Jegyzõkönyv 1902. évi május hó 3-án tartott rendkívüli
képviseleti közgyûlés alkalmával.
Olvastatott a járási fõszolgabíró Úrnak 3544/902
felhívása, melyben a becsületsértés miatt az orosházi kir.
Járásbíróság 1902./B lll/3. számú ítéletével 20 korona
pénzbüntetésre ítéli Szikora András községi rendõrt
tekintve, hogy a becsületsértést ok nélkül és ittas
állapotban, habár szolgálaton kívül követte el,
meghagyandónak tartja e rendõri állásában a képviselõ
testület a rendõri tekintély csorbítása nélkül.

Határozat
Tekintve, hogy Szikora András rendõr ellen ez ideig
soha panasz fel nem merült, szolgálatát eddig mindenkor
lelkiismeretes buzgósággal és józanul teljesítette, és a
községi gyalogrendõrök között az elöljáróság jelentése
szerint a legmegbízhatóbb és legéberebb, miután a
becsületsértést afeletti boszszankodásában követte el,
hogy a falu legénysége a gyalogjárókat folyton elállja s
többszöri figyelmeztetésre is a helyét el nem hagyja, s a
gyalog járás közlekedést rendszerint akadályozza,
miután Szikora András ittassága nem volt olyan fokú,
hogy közbotrányt okozott volna, s csakis abban
nyilvánult meg, hogy felhevülésében a gyalogjárón
ácsorgókat bántalmazta s rajtok becsületsértést
követett el: mindezeknél fogva a képviselõ-testület
Szikora András rendõrt, tekintettel kifogástalan
elõéletére, rendõri használhatóságára, állásában ezúttal
meghagyandónak tartja.

Nos, volt mit örökölni. Úgy hatvan év múlva...
Vékony testalkatú, 14-15 éves fiú lép a járási
rendõrkapitányság kapuügyeletese elé. Az õrmester
kérdésére határozottan válaszol:
 - Feljelentést akarok tenni!
 - Ki a feljelentõ, kit jelent fel, milyen ügyben?
 - A feljelentõ én vagyok, feljelentem a rendõrünket,
mert verekszik.
 - Név szerint, pontos indoklással!
A legényke közli a saját, továbbá a rendõr nevét, s azt
is, hogy többször történt ilyen erõszakos cselekmény,
utoljára a mai napon, délelõtt. A rendõr szava eláll, a
tányérsapkát hátrább tolja, újra kérdez, ugyanis a két
név egyezik. Keresztkérdések helyett egyenes,
határozott utasítást tesz:
 - Ti ketten milyen családi állapotban, viszonyban álltok
egymással?
A válasz tömör:
 - Õ az apám!
A határozott fellépésû rendõr tanácstalanságba vált.

Hasonló esetrõl még nincs értesülése, a Szolgálati
Szabályzat sem tesz ilyenrõl említést. Hívja a
készültségben lévõ váltótársát, ügyeljen a srácra, majd
sorra felkeresi az ügyben eljárni hivatott esetleges
illetékeseket. Egyértelmû állásfoglalás nem alakul ki
egyikükben sem, ezért végül a rendõrkapitánynál
gyûlnek össze tanácskozásra. A tényállás ismertetése
után csend. A nõtlenek vállukat vonják, a családosok a
határozatlanság apai állományába helyezik magukat.
Végül a parancsnok dönt, intézkedik.
 - Hol a gyerek?
 - A kapuügyeleten!
Az õrnagy pénzt vesz elõ.
 - Ezzel elmennek a presszóba, egyenek meg egy-egy
pohár fagylaltot, késõbb visszajönnek!
 - Értettem!
Az õrmester távozik, a parancsnok telefonon az érintett
községi rendõrt hívja. A készülék kattan:
 - B. törzsõrmester jelentkezem!
A megszokott, sarkos mondatok helyett együttérzõ,
lágyabb fogalmazásban kap tájékoztatást a fennforgó
helyzetrõl. A telefonból egy sóhaj szakad fel:
 - Most akkor ez a legújabb! De elkapom! Kitekerem a
nyakát!
A parancsnok intézkedik:
 - Két bukósisakkal üljön a szolgálati motokerékpárra,
vonuljon be a kapitányságra. A gyereket itt átveheti. A
nyaktekerés,az... inkább legyen otthoni program!

Talán ugyanabban az idõben:
A forgalmista jelzésére indulni készül a vonat, de a vezér
még nem ad gõzt. Két legény érkezik futva, késve, s
mögöttük az anyjuk.
 - Ide szálljatok, csirkefogók!
Feltuszkolja õket a legközelebbi lépcsõre, betereli õket
az a kocsi belsejébe. Az utasok érdeklõdése feléjük
fordul.
 - Majdnem lemaradtunk! - lihegi.
 - Gerendáson jártunk, a búcsúzkodásban. Itt vagyunk
mindig augusztus huszadikán. Jöttünk a busszal, én
jegyet vettem, de az a két semmirekellõ elment sörözni.
Rákaptak! Innának mindig! A nagyapa temetésekor, a
virrasztaláson is berúgtak!
A kezdeti figyelem alábbhagy, leáll a szóáradat. Zötyög
a vonat egy fél órát, majd befut az állomásra. Orosháza,
átszállás. Az anya kiabál a mellette álló fiainak:
 - Ezen az ajtón gyertek!
Fúródik, leszállnak. Átmennek a csatlakozáshoz, a
szerelvény tele, váltogatnak a kocsik között oda-vissza,
keresztül-kasul többször is. Az utasok
méltatlankodnak, a kalauz rájuk szól, összevitatkoznak,
az öklüket emelik. A jegyvizsgáló leugrik, átszalad az
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állomáson posztoló rendõrhöz segítséget kérni.
A hatósági közeg gumibotját lóbálva elõbbre lép,
leszállítja és magához inti õket. Nem mernek ellenkezni,
jönnek a hangosan perlekedõ anyával.
- Nagyon helyes, biztosúr elvtárs! Kapja csak el az
alávaló átkozottakat! Szófogadatlanokat! Beszélhetek
én ezeknek! Adjon csak nekik! Megérdemlik!
A delikvensek oda somfordálnak, hanyag tartással.
A rendõr lóbálja a gumibotot, váratlanul a hasuk felé
bök. Ijedten meggörnyednek, mire rájuk mordul:
 - Hogy állsz?! Vigyázz! Húzd ki magad!
A határozottságnak foganatja van.
 - Rám figyelsz! A gádorosi rendõrnek üzentem, az
állomáson vár rátok! Úgy viselkedjetek! Panaszt ne
halljak! Hátra arc!
Az anya azonnal segít: - Most egy nyaklevest!
Újabb vezényszó:
 - Indulj! - abban a pillanatban a gumibottal a tenyerébe
csap.
A fiúk a csattanásra nagyot ugranak, úgy vélik, hogy a
másik kapott a nyaka közé. Loholnak a szerelvényhez,
az anya a várakozó forgalmistához szól:
 - No! Talán indulhatunk, forgalmista úr!
A rendõr közbe veti:
 - Elvtárs!
 - Úgy van! Fõforgalmista elvtárs! Gyerünk!
Mennek a vonathoz, mint az összetartozók. A vasutas
kérdez.
 - Rájuk vágott az õrmester?
 - Nem, hála a Teremtõnek!  Rendes csávó ez a rendõr!
Ez igen! Õr is, mester is! Látszik, hogy nem olyan állj
ide, állj oda, ide teszlek, oda teszlek!
A kocsi lépcsõjérõl még jókívánságokat küld vissza,
majd eltûnik. A menetirányító felemeli a tárcsát, a vezetõ
hangjelzést ad, a vicinális kofavonat elhagyja az
állomást.

Nagy-Pál Andor

Wass Albert est

A közelmúltban a Csorvás Megújulásáért Egyesület
meghívására kis városunkba érkezett Simó József, a
Czegei Wass Alapítvány magyarországi elnöke. Az
elõadómûvész Wass Albert életének történeteibõl,
mûveinek részleteibõl, kettejük levelezésébõl idézett az
est folyamán, mûvein keresztül mutatva be az erdélyi
írófejedelmet. A súlyos, olykor komor gondolatok
kertelés nélküli kimondását János Hajnalka énekmûvész
oldotta csodálatos elõadásával. Az est folyamán
bepillantást nyerhettünk a Wasst nagyapjához fûzõ
szeretet erejérõl, megismerhettük vélekedését a nemesi
létrõl, annak feladatairól. Töredékében tapasztalhattuk

meg azt a fájdalmat, amit erdélyiként átélt, amikor piros-
sárga-kék színûvé vált a világ körülötte, s csak félig-
meddig érezhettük át azt a boldogságot, amikor 1940
õszén helyreállt a rend és nem büntettek valakit csak
azért, mert magyarnak született. Lehet vitatni Wass
Albert munkásságának értékét, lehet tiltakozni az ellen,
hogy szoborral tisztelegjünk emléke elõtt. Akik azonban
ezt teszik, nem ismerik mélységében, eszmeiségében az
író munkásságát. Nem látják, hogy varázsa talán abban
rejlik, hogy a remek történetszövés mellett történelmi
drámákat jelenít meg az egyén sorsában, hogy nem csak
az észhez szól, de megpendíti a szív húrjait is, hogy
igazsága, erkölcse ma mindennél jobban szembetûnik,
hogy üzenete idõszerûbb, mint valaha, hogy soha sem
származása, nézetei, hanem tettei alapján méretteti meg
hõseit. Ezért olvassák egyre többen, és egyre nagyobb
figyelemmel Wass mûveit. Simó József többek között
felolvasott az erdélyi magyarok Tízparancsolatából,
ennek 4. pontja így szól: „Szeresd kivétel nélkül magyar
véreidet, mert azok igazi édes testvéreid. Élj velük
egyetértésben és szeretetben! Vezetõidet azoknak
legderekabbjai, legbecsületesebbjei közül válaszd, de
aztán bízzál bennük, kövesd õket, és engedelmeskedjél
nekik! Bizalom és fegyelem nélkül nem maradhat fenn
semmiféle emberi társadalom. Ne civakodj, ne
pártoskodj, mert egyetértés nélkül, mint oldott kéve hull
szét szegény sokat szenvedett magyar nemzeted. Lásd a
búzaszál is egymagában gyenge és törékeny, de kévébe
kötve nehezebben szakítható el, mint a kõoszlop."

Betegszállítás

Békés megyében meglehetõsen nehezen indult a mentés
és a betegszállítás szétválasztása. Számos váratlan
probléma merült fel, és a kényszerû helyzet a betegeket
is megviselte. Az orosházi városi kórházban március
elején indult be a kórházi betegszállítók szolgáltatása,
mely egy pályázati rendszer keretében valósult meg.
A sikeres pályázatról januárban kapott értesítést a
kórház és mindössze hat hét állt rendelkezésére ahhoz,
hogy elindítsa a rendszert. A kezdeti nehézségek után
(bár még most is vannak megoldásra váró feladatok)
mára némileg javult a betegszállítás helyzete. Az
intézmény szállítási kötelezettségeinek teljesítésére két
autót és egy tartalék gépkocsit alkalmaz. Az új
szállítóautó 9 személyt tud szállítani, a fekvõ autóban a
fekvõ beteg mellett pedig 2 ülõ beteg szállítására van
lehetõség. Mivel ezt az OEP finanszírozza, így a
betegnek pénzébe nem kerül. A kijelölt települések,
melyekre nézve az orosházi városi kórháznak szállítási
kötelezettsége van: Csorvás, Gádoros, Nagyszénás,
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Gerendás és Pusztaföldvár. Ez az új szolgáltatás
összetett dolog, hiszen adott szállítókapacitással kell a
hazaszállítást is intézni, s ez komoly szervezõmunkát
igényel. Ezért felállítottak egy diszpécser szolgálatot,
ami 24 órában fogadja a hívásokat a településekrõl és a
szakrendelésekrõl egyaránt. A szolgáltatás ünnepekkor
és hétvégén is a betegek rendelkezésére áll.
A diszpécser szolgálattal a kórházi telefonon keresztül
lehet felvenni a kapcsolatot: a 06-68/411-166-os
telefonszámon, mellékállomása pedig 366.

Új kerékpárutak

Hazánkban mintegy 2000 km hosszú kerékpárút
hálózat található, ennek nagy része azonban mûszaki
szempontból messze elmarad az európai normáktól,
emellett szükség lenne további kerékpárutak építésére
is. Ezt a problémát kísérli meg orvosolni az ország egész
területére vonatkozóan egy kerékpárúthálózat-
fejlesztési program, melyben Csorvás város is részt vett
és sikerrel megmérettetett. A DAOP 3.1.2 Kerékpárút
hálózat fejlesztése elnevezésû projektre 77 pályázat
érkezett be, a szigorú elbírálás miatt az összesen  8,5
milliárd forint támogatási igényû pályázatból csak 22
részesült támogatásban 3,1 milliárd forint értékben.
Csorvás 22 millió forintot fordíthat kerékpárút építése a
Bajcsy-Zsilinszky utca mentén a Rákóczi Ferenc és a
Táncsics Mihály utca között a vasútállomásig.
A beruházás keretében várhatóan õsszel megvalósuló
1351 méter hosszú kerékpárút-szakasz kiépítése a
közlekedésbiztonság növelése szempontjából igen
elõnyös lépés.  Hasonló pályázatokon való sikeres
szereplésre nagy szükségünk lenne, hiszen számos
utcában kritikán aluli az út minõsége (már ha van út),
arról nem is beszélve, hogy a keskeny, kátyús utakon
kerékpáros mellett a személyautó már csak centizgetve
fér el.

-c-

                        Tükörkép felé

Ahogyan állsz a kertben és
komolyan pillantasz vissza rám,
Tágra nyílt szemekkel kérdezem:
   - Felismersz még idegen?

     - Csúnyaság, nem ismerlek téged!
        Túl halovány az arcod
        És túl betegen égnek szemeid
        Melyek megfagyasztanak minden álmaid.

Egy szerény gyermeknek ismertelek téged,
Szélben és napon nõttél fel elõttem.
Kedves tekintet és egy érzõ szívvel
Teljes szeretettel áradó nevetéssel.

                                                             Török Ildikó

A történelem szakkör eddigi munkájáról

November elsõ hetében kezdte meg munkáját az 5.
évfolyamon a történelem szakkör.
Az elsõ összejövetelen megbeszéltük lelkes kis
csapatom tagjaival, hogy mit is fogunk csinálni a tanév
során. Sok jó ötlet került ki a tarsolyunkból. Úgy
döntöttünk, hogy a tananyaghoz igazodva fogunk
haladni. Így az elsõ alkalommal az ókori kelet rejtelmes
világában merültünk el. Megosztottuk egymással azokat
az érdekességeket, amikrõl nem szól a történelemkönyv
(pl.: már az ókorban is végeztek plasztikai mûtétet!
Levágott orrot pótoltak homlokbõrrel.). Kipróbáltuk,
hogy milyen lehetett betûk nélkül írni, csupán rajzolt
jeleket használva. Minden csoport megalkotta a saját
„hieroglifáit” és így fogtak hozzá a különbözõ feladatok
megoldásához. A lányok divatlapot készítettek,
természetesen egyiptomi stílusban és egyiptomi jelekkel
szövegezve. A fiúk agyagtáblára, illetve kõnek álcázott
gyurmára „vésték” a jelekbõl álló mondatokat. Az idõ
gyorsan eltelt, így nem lettünk készen minden
munkánkkal, de a gyerekek otthon befejezték a
megkezdett alkotásokat. Többen rejtvényt is készítettek
a társaiknak a következõ foglalkozásra.

A második foglalkozáson a szakkörösök felével az
Internet kínálta sok-sok lehetõség közül próbáltunk ki
néhányat a számítástechnika teremben. Ezúton is
szeretnénk megköszönni Murvai József tanár bácsinak a
technikai segítséget!  (Egyszerre 24-en nem tudtuk
volna használni az Internetet. A csoport másik felével a
jövõ héten találkozunk.)
Elõször a geographic.hu oldalon keresgéltünk
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köszönhetõen szinte teljesen megtelt a színházterem
azokkal az adakozókkal, akik a vacsorán is részt
kívántak venni. Köszönjük a tombola felajánlásokat is.
A sok színvonalas, diákhumorral megtöltött
gyerekmûsor, a finom vacsora és a hangulatos zene
mindenkit vidámmá varázsolt. Következett a
meglepetésmûsor.
Ahogy mondani szokás: kitaláltuk, megszerveztük és
megcsináltuk. Aki ott volt érzékelhette, hogy egy igazi
csapatmunka volt, ami kisugárzott a közönségre is. Ez
adta a hitelességét. Az Arany János utcai iskola hét
tanító nénije többszöri megtorpanás után rájött, hogy a
plusz mûsorszám nem maradhat el. Egy kis táncot,
éneket csak elõ tudunk adni!? Vállaltuk a díszítést, a
felszolgálást és a tombolahúzást is segítettük. Nem
gondoltuk, hogy szervezés és lebonyolítás közben ilyen
kellemesen érezzük majd magunkat. Örültünk a jó
hangulatnak, kicsit újra gyerekek lehettünk. Az emléket
eltesszük jó helyre, hogy szükség esetén újra
elõvehessük és feltöltõdhessünk az átélt pozitív
élményekbõl.
Egy év múlva új lehetõség… Köszönjük Hudák
Mariannának, hogy felajánlotta számunkra csodálatos
ruháit, melyektõl az est vége felé is alig akartunk
megválni. Köszönet Ifj. Baráth Lajosnak, aki vállalta a
felvezetõ szövegünk elmondását, nem kis
kiegészítésekkel fûszerezve azt. Hálásak vagyunk a
közönségnek a sok tapsért. Iskolánk vezetése nevében
is köszönetet mondunk összes szponzorunknak, és
mindenkinek, aki hozzájárult jótékonysági bálunk
sikeréhez.

Balról hátul áll: Zavada Jánosné és Pogonyi Zoltánné. Elöl:
Szûcs Hilda, Vanczáné Evanics Anna, Keresztesné Piros Ildikó,

Daridáné Botyánszki Ilona és Balláné Miszlai Ildikó

Zavada Jánosné

Meglepetésmûsor

2008. február 22-én, pénteken a Csorvási
Gyermekekért Közalapítvány javára jótékonysági bált
tartott az ÁMK.
Az iskola és a pedagógusok kérésére sokan vettek
támogatói jegyet, vacsorajegyet. Gyûltek a forintosok
és a kettesek. A korán beindított szervezõmunkának

érdekességeket. Itt találtunk rá a Tutanhamon fáraót
bemutató multimédiás alkotásra, amelyben betekintést
nyerhettünk a fáraó sírhelyének titkaiba.
Megfigyelhettük a falfestményeket, a szarkofágokat, a
múmiát és az uralkodó koponyacsontjai alapján készült
rekonstrukciót is. Kedvünkre nagyíthattuk, forgathattuk
a képeket. Közben hasznos információkhoz is
jutottunk, mert az egyes oldalakon leírást is olvashattunk
arról, amit éppen nézegettünk. Különös érzés volt
visszarepülni a múltba és közelebbrõl is megismerni a
világ egyik leghíresebb fáraóját.

Ezután a Sulinet Digitális Tudásbázist (röviden SDT)
vettük birtokunkba. Az óriási mennyiségû tananyag,
ábra, kép, hang és bemutató között interaktív történelmi
játékokat is találtunk. A szépen kidolgozott oldalakon
érdekes feladatokat oldottunk meg. A programokat úgy
készítették el, hogy azok értékelik a gyerekek
munkáját, amikor a feladatok végére érnek. Nemcsak
osztályzatot kaptak, hanem dicséretet vagy biztatást is
és a hibáikat is megismerhették. Sokféle területen
sokféle játékot próbáltunk ki és jócskán volt részünk
sikerélményekben. Jót játszottunk és közben
észrevétlenül tanultunk meg új dolgokat vagy mélyítettük
el eddigi ismereteinket.
 Sajnos gyorsan elrepült az idõ, pedig nagyon jól éreztük
magunkat!

Lovasné Biczák Gabriella
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Tisztelt sportot, labdarúgást kedvelõ olvasók!

Városunkban a korábbi évek hagyományaihoz híven a
2007/08-as idõszakban is megrendezésre került a
Városi Teremlabdarúgó Bajnokság. A küzdelemben 18
csapat vett részt, amelyeket zömében a településen élõ
fiatalok és idõsebbek alkottak. Ugyanakkor örömmel
jegyezhetjük meg, hogy településen kívüli együttesek is

(Békéscsaba, Orosháza, Gerendás, Telekgerendás)
színesítették a mezõnyt.
A csapatok a nevezéseket és az erõviszonyokat
figyelembe véve két csoportba lettek besorolva. Az „A”
csoportban 8 csapat a „B” csoportban 10 csapat
részvételével folyt a versengés a helyezések
elnyeréséért, melynek végleges sorrendjét az alábbi
tabellák tartalmazzák:

Közérdekû tájékoztatás a közhasznú
tevékenységet végzõ

Fehér-Pusztai Tanulmányi Ösztöndíj
Alapítvány bejegyzésérõl

A Békés Megyei Bíróság 2008. január 14-én elrendelte
annak a Fehér-Pusztai Tanulmányi Ösztöndíj
Alapítványnak a közhasznú nyilvántartásba vételét,
amelyet Csorvás Város Önkormányzatának
díszpolgára, Dr. Fehér Dezsõ Úr és felesége, Dr. Fehér
Dezsõné Dr. Ravasz Magda Asszony, mint alapítók
összesen 1.000.000.-Ft induló vagyon rendelkezésre
bocsátásával tettek.
Az alapítvány célja, hogy a továbbtanulásához anyagi
támogatást nyújtson annak a kiemelkedõen jól tanuló,
kifogástalan magaviseletû, szociálisan rászoruló
tanulónak, aki a Csorvási Általános Mûvelõdési
Központ Általános Iskolája (a továbbiakban: ÁMK)
után a tanulmányait elsõsorban az Orosházi Evangélikus
Gimnáziumban, másodsorban a Békéscsabai
Evangélikus Gimnáziumban kívánja folytatni.
Az anyagi támogatás nyújtására az 1.000.000.-Ft-os
alapítványi induló vagyon 10%-a, valamint az induló
vagyon egy évi kamata használható fel. Az alapítvány
nyílt alapítvány, tehát van lehetõség az alapítványhoz
való csatlakozásra.
Az alapítványhoz csatlakozó és egyéb, az alapítvány
céljára adott anyagi támogatásból a csatlakozó, illetve
az egyéb anyagi támogatás kamatai használhatók fel.
Amennyiben adott évben nem volt támogatott tanuló, a
megmaradt összeg az alapítvány tõkéjét növeli, vagy a

kuratórium döntése alapján a következõ évben
kiadható. Az anyagi támogatást az ÁMK javaslatára az
alapítvány kuratóriuma ítéli oda évente egyösszegben,
elsõ alkalommal 2008. októberében, majd ezt követõen
minden év október hónapban.
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: Dr. Fehér Dezsõ
(1124 Budapest, Vércse u. 27. sz.).
Az alapítvány kuratóriumának tagjai: Ördög Nándorné
Fehér Eszter (5920 Csorvás, Zrínyi u. 20. sz.), Szabó
László Nándorné Kesjár Terézia (5920 Csorvás,
Nefelejcs u. 2. sz.), Góg Gábor (5920 Csorvás,
Kossuth u. 28. sz.), Kelemen Mihály (5920 Csorvás,
Ady E. u. 37. sz.).
 Az alapítvány képviselõje az alapítvány kuratóriumának
tagja: Ördög Nándorné Fehér Eszter.

Polgármesteri Hivatal

Mocsári Erzsébet

Környezetünkért

Az általános iskola 8. c osztályának csapata (Gajdács
Brigitta, Horváth Ildikó, Oláh Dóra, Vizi Andrea) az
ENSZ környezetvédelmi programjának nemzetközi
pályázatán vett részt. A versenyben Magyarország
harmadik volt a legtöbb pályamunkát beküldõk sorában.
A 33 magyarországi pályázatból a hét legjobb -köztük a
csorvási- a budapesti elõdöntõn versenyzett a göteborgi
nemzetközi döntõbe jutásért.
A helytörténeti tanösvény projekt negyedik helyezést ért
el. Támogatóink segítségnyújtását ezúton is szeretnénk
megköszönni.
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Gratulálunk a legjobb helyezéseket elért csapatoknak.
A versenykiírásnak megfelelõen különdíjak kiosztására
is sor került, melyeket az alábbi játékosok érdemeltek ki
a mutatott teljesítményükkel:
„A” csoport legjobb játékos: Farkas Ferenc (Bástya
Korcsma)
„A” csoport legjobb kapus: Gálik István (Reál Margit)
„A” csoport gólkirály: Simon Gábor (Vakzsír Sk.) 44
góllal
„B” csoport legjobb játékos: Izsák Péter (Mozaik)
„B” csoport legjobb kapus: Szabó László (Blue Devils)
„B” csoport gólkirály: Kaszai Norbert (Family&Friends)
71 góllal
Az „A” csoport elsõ 3 helyezett csapata pénzdíjazásban
is részesült. Az I. helyezett 30 000 Ft, a II. helyezett
15 000 Ft, a III. helyezett 5 000 Ft jutalmat vehetett át a
serleg és az oklevél mellé.
A Városi Teremlabdarúgó Bajnokság életre hívása
alkalmával az akkori versenykiírás „Vándorserleg”
elnyerését és egy évig tartó birtoklását is tartalmazta.
Továbbá az a csapat, amely három alkalommal a
tornában az elsõ helyen végez, jogosultságot szerez a
„Vándorserleg” végleges elnyerésére. Nos a legutóbbi
sorozatban a Vakzsír Sk. csapata a harmadik
alkalommal szerezte meg a bajnoki címet, ezért a
következõ városi bajnokság megrendezéséhez
szükségessé válik egy új serleg beszerzése.
Gratulálunk a Vakzsír Sk. csapatának a remek eredmény

teljesítéséhez és megjegyezhetjük, hogy méltó helyre
került a rangos díj.
Végezetül a tornával kapcsolatban egyetlen információ
megosztása maradt a Kedves Olvasók számára.
A tavalyi évben hagyományteremtés céljából sor került a
terembajnokságban résztvevõ játékosok közül
kiválasztott „Teremválogatott” és a Csorvási Sk-ban
rendszeresen futballozó játékosok által alakított két
csapat egymás elleni nagypályás mérkõzésére.
Az idén is szeretnénk a hagyományt folytatni, ezért
tájékoztatásként közöljük, hogy szervezés alatt van a
„Teremválogatott”- Csorvási Sk. nagypályás labdarúgó
mérkõzés ez évi megrendezése.
A mérkõzés várható idõpontja: 2008. május 24-e
(szombat 16 óra, helye: Csorvási Sk sportpályája)
Az eseményre minden sportot kedvelõ nézõt tisztelettel
várnak a csapatok és a szervezõk.
Befejezésül szeretnénk megköszönni valamennyi
csapatnak, a csapatok játékosainak a részvételt, az
ÁMK részérõl a létesítmény háttér biztosítását. A Városi
Teremlabdarúgó Bajnokság sikeres befejezése reméljük
hozzájárult ahhoz, hogy a tornák sora ne szakadjon meg
és lehetõség kínálkozik a 2008-09. évi torna
megrendezésére, melynek jelentõsége abban is
megnyilvánul, hogy száznál is több fiatal sportolhat a fair
play szabályainak megfelelõen.

Kaszai Norbert
        Csorvási Sk.

"Nosztalgia foci

Csorváson a polgárosodás kialakulásának egyik
mérföldköve volt az itt élõk szeretete a sport iránt. Mindig
különös megbecsülés övezte azokat az embereket, kik
szabadidejük egy részét nem csak a maguk, hanem a
nagyközönség szórakoztatására áldozták. 1921-ben
alakult meg a CSSK labdarúgó csapata, de szép

eredményeket értek el az atléták és az egyéb
küzdõsportok mûvelõi is. Ez a hagyománytisztelet a mai
napig folytatódik, erre bizonyosság az NB II-es nõi
kézilabda csapat teljesítménye is.
December 5-én az 50-es, 60-as évek csorvási
“futballsztárjai” léptek újból a színre a tornacsarnokban
hogy bebizonyítsák, egykori fényük nem fakult meg, és az
idõ sem járt el felettük. Barátságos teremfoci, hatalmas
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Anyakönyvi hírek
Születések:
Barna Zoltán és Laurinyecz Bernadett leánya Réka,
Bottó Zoltán Mihály és Kecskés Beáta Anita fia Botond
Barnabás, Gyarmati Norbert és Polasek Anita leánya
Amira, Gulácsi László és Gubény Julianna fia Dániel,
Krámli Dániel és Medveczki Orsolya fia Roland, Simon
Zoltán és Duliskovich Jolán fia Péter

Halálesetek:
Farkas Andrásné (szül. Gergely Mária, 1940), Furár
Mátyás Sándor (1936), Hugyecz János (1925), Kálmán
Jánosné (szül. Demkó Veronika, 1916), Kecskés
Istvánné (szül. Hajas Judit, 1922), Kepka János (1925),
Kmotricza Pálné (szül. Podmaniczki Erzsébet, 1925),
Krajcsovics Jánosné (szül. Szpisják Mária, 1947), László
András (1928), László István (1934), Nyári István (1926),
Péli Etelka Erzsébet (1928), Petrovszki Jánosné (szül.
Paik Ilona, 1944), Sarkadi Pál (1944), Szeles Pál (1928),
Valaczkai Györgyné (szül. Kecskés Etel, 1923)

Tájékoztatjuk a tisztelt fogyasztókat, vásárlókat,
szolgáltatásokat igénybe vevõket, hogy városunkban is
megalakult az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület
helyi szervezete Varga János, az OFE békés megyei
elnökének irányításával.
A csorvási szervezetnek jelenleg három tagja van:
Szikora Lajosné, Liker Zsófia és Korcsok Nóra.
Szikoráné Eszter minden héten hétfõn és szerdán 14
órától 16 óráig fogadóórát tart a Mûvelõdési Ház
aulájában. Forduljanak hozzánk bizalommal, keressenek
fel bennünket ha panaszaik, problémáik, észrevételeik
vannak!

küzdelem. CSSK Öregfiúk - Szeghalom Öregfiúk 9-7.
Izgalmas, jó iramú mérkõzésen gyõztek a mieink. A torna
szervezõi Lestyán Mihály és Fülöp János voltak.
Az egykori védõ Fülöp J. szerint jó volt együtt focizni.
Ilyen örömöt éreztem akkor is, amikor 1953-ban
Medgyesegyháza ellen védõként találtam be az ellenfél
kapujába.
Néhány vélemény és portré: Lestyán Mihály
sportpályafutását 1949-ben kezdte a Kardoskút elleni
mérkõzésen (3-1-es gyõzelem), majd következett a
Hódmezõvásárhelyi Dózsa, Kalocsai Honvéd, CSSK,
Kondoros, ismét a CSSK. 1969 Magyarbánhegyes: a
búcsú pillanata, de nem végleges. Edzõ, technikai vezetõ,
a Megyei Labdarúgó Szövetség tagja, ellenõr.
“A magyar foci mai állapotát én a követelményrendszer
alacsony színvonalában és a túlzott játékosuralomban
látom.”

1958: Bányai Károly, Baráth Lajos, Bús András, Benyovszki
Mihály, Bak János, Kaszai József, Földi István, Maczák János,

Kiskó János, Takács István, Szabados István,
Rusz József, Havrán János, Fülöp János

1954: Baráth Lajos, Katona István, Bak János, Kiskó Pál, Bús
Bertalan, Fülöp János, Zsótér János, Óvári Pál, Vozár Pál, Fehér

Mihály, Rusz József

Rigó István: Barátságos, jó mérkõzés volt, máskor is
szívesen összejönnénk! Takács István: Jelenleg a
legidõsebb játékos vagyok Lestyán Mihály barátommal.
Úgy érzem, megtettünk mindent, ám az edzéshiány
meglátszott rajtunk. Köszönjük ezt a lehetõséget, hogy
találkozhattunk!            K.L."

(Kiss Lajos cikkét Fülöp János kérésére közöltük le ismét.)

GRATULÁLUNK! Korcsmáros Enikõ a magyar nõi
tornászválogatott tagjaként a Franciaországban
rendezett Európa bajnokságon ugrásban 7. helyezést ért
el.

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy a közvilágítási
hibákat a DÉMÁSZ ingyenes hívószámán, a 60-40/
822-000 telefonszámon jelenthetik be közvetlenül.


