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Csorvási  Híradó
Tájékoztató a csorvási önkormányzati

adóhatósághoz teljesítendõ fizetési
kötelezettségekrõl.

Tisztelt Újságolvasó!

Tájékoztató jellegû cikkünk megírásában az a cél
vezérelt bennünket, hogy - mint a rendelkezésünkre
álló fórumon -, a Csorvási Híradó lapjain is szóljunk
azokhoz, akiknek a csorvási adóhatóságnál adó,
vagy adóhoz hasonló díjfizetési kötelezettségük van.

Magánszemélyek kommunális adóját kell fizetni
annak a magánszemélynek, aki az önkormányzat
illetékességi területén ingatlan tulajdonjogával,
illetve nem magánszemély tulajdonában álló lakás
bérleti jogával rendelkezik.

Az adó mértékét  - törvényi keretek között - a
Képviselõ-testület önkormányzati rendeletben
határozza meg. Csorváson 2007. január 1-jétõl
ingatlanonként 5.000.-  Ft/év, tanyaingatlan esetén
2.500.- Ft/év a kommunális adó mértéke.

Gépjármûadót kell fizetni annak, aki  a
gépjármûvek  hatósági nyilvántartásában az év elsõ
napján üzembentartóként, vagy  ennek hiányában
tulaj-donosként szerepel.

A törvény szerint a személygépkocsik és a
motorkerékpárok esetén a mai egységes - 1200.- Ft/
100 kg-os adómértéket a gépjármû kora /gyártási
éve/ és teljesítménye alapján meghatározott
differenciált adómérték váltja fel, az alábbiak
szerint:

- a gyártási évben és az azt követõ 3 naptári évben
300 Ft/kW,
- a gyártási évet követõ 4-7. naptári évben
260 Ft/kW,
- a gyártási évet követõ 8-11. naptári évben
200 Ft/kW,

- a gyártási évet követõ 12-15. naptári évben
160 Ft/kW,
- a gyártási évet követõ 16. naptári évben és az azt
követõ naptári években 120 Ft/kW.

Az adó alapja az autóbusz, a nyergesvontató, a
lakópótkocsi esetében a hatósági nyilvántartásban
feltüntetett saját tömeg, vagyis az önsúly.

Az adó alapja a tehergépjármû esetében a hatósági
nyilvántartásban feltüntetett saját tömeg, önsúly,
növelve a tehergépjármû terhelhetõségének,
raksúlyának 50 %-ával.
Az adó mértéke minden megkezdett 100 kg  után
1200 Ft.

Iparûzési adót kell fizetni annak a vállalkozónak,
aki az  önkormányzat illetékességi területén állandó
vagy ideiglenes jelleggel vállalkozási tevékenységet
végez.

Az állandó jelleggel végzett vállalkozási
tevékenység után a fizetendõ adó mértéke nem
változott, 2007. január 1-jétõl továbbra is az adóalap
2 %-a.

Ideiglenes iparûzési adó fizetési kötelezettség terheli
azt a piaci és vásározó kiskereskedelmet folytató
vállalkozót, aki az önkormányzat illetékességi
területén nem rendelkezik telephellyel. Ebben az
esetben az adó mértéke minden naptári nap után
1.000.- Ft.

Az a mezõgazdasági õstermelõ is alanya az iparûzési
adónak aki 2006-ban õstermelõi tevékenységet
folytatott, és az ebbõl a tevékenységbõl származó
éves bevétele a 600.000.- Ft-ot meghaladta. Mint
õstermelõ, õ is az egyéni vállalkozók körébe
tartozik,  és 2007. május 31-éig önbevallással,
önadózás keretében kell megállapítania a 2006. évi
iparûzési adófizetési kötelezettségét. Amennyiben
az árbevétele nem haladta meg a 600.000.- Ft-ot,
errõl írásban kell nyilatkoznia. Mind ezt a
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nyilatkozatot, mind az adózónkénti bejelentkezést  a
Polgármesteri Hivatal 7. sz. irodájában,   legkésõbb
2007. február 28-áig  kell megtenni.

Õstermelõk  adózókénti bejelentkezése esetén a
szükséges okiratok: az õstermelõi igazolvány, és az
adóazonosító jel.

A magánszemélyek kommunális adója, a
gépjármûadó, valamint az iparûzési adó éves
összegének elsõ féléves részletét március 15-éig,
míg a második féléves részletét szeptember 15-éig
lehet késedelmi pótléktól mentesen befizetni. Az
iparûzési adóbevallás beadásának határideje május
31-e.

Talajterhelési díj fizetésére kötelezett az a
kibocsátó, aki a mûszakilag rendelkezésre álló
közcsatornára nem köt rá, de szennyvízelhelyezést
folytat.
A talajterhelési díj alapja: a szolgáltatott víz
mennyisége. Mértéke: 180.- Ft/m3./ a megállapított
díj 50 %-át kell 2006.-ban megfizetni. /
A talajterhelési díjat a 2006. október 1-jétõl
december 31-éig terjedõ idõszakra, a Csorvási
Szolgáltató Kht. által szolgáltatott ivóvíz-
fogyasztási adatok alapján kell bevallani és
megfizetni, 2007. március 31-éig. A bevalláshoz
mindenki postán kapja meg a szükséges
nyomtatványt.

Polgármesteri Hivatal

A Csorvás Megújulásáért Egyesület köszönetet
mond mindazoknak, akik a 2005. évi személyi
jövedelmadójuk 1 %-át egyesületünk javára
utaltatták. Az így kapott 149.538 forintot 2006-ban
a Gazdanap és a Vakációzáró szervezésére
fordítottuk.
Továbbra is várjuk minden kedves városlakó,
hozzátartozó, ismerõs segítõ támogatását! 2006-os
adójuk 1%-át a következõ adószámra várjuk!
Nevünk:   Csorvás Megújulásáért Egyesület
Adószám:  18386482-1-04

A Csorvásiak Baráti Társasága köszöni
mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1%-
val a szervezetet támogatták.
A társaság az összeget - 130.173 Ft-ot - kiállítás-
szervezésre fordította.
Adószámunk: 18382055-1-04

Vár a Mozaik!

Mindenki ismeri a Mozaik klubot, legalább
kívülrõl. A 70-es évek második felében lelkes
fiatalok tevékeny közremûködésével alakult, akik
egy olyan helyiségre vágytak, ahol kellemesen
eltölthetik szabadidejüket.
Az épület karbantartás miatt hosszú ideig zárva volt.

A hulladékszállítási díjakról

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2007-es
évben Csorváson a lakossági hulladék elszállítását
továbbra is az Orosházi Városüzemeltetési és
Szolgáltató ZRt. végzi.

Lakossági díjtételek:

80 l-es gyûjtõedénybõl 372 Ft+ÁFA/hó (447 Ft),
120 l-es gyûjtõedénybõl 594 Ft+ÁFA/hó ( 713 Ft),
240 l-es gyûjtõedénybõl 843 Ft+ÁFA/hó (1012 Ft).

Naponta keletkezõ hulladék mennyiségét
meghaladó falomb, kerti és egyéb hulladék eseti
elszállítására külön díj ellenében lehetséges.

70 l-es emblémázott hulladékgyûjtõ zsák kiadása a
gyûjtõedénybe nem férõ háztartási hulladék
elszállítására: 39,- Ft+ÁFA/hó (47 Ft).
A gyûjtõzsák szállítási, ártalmatlanítási díja
100,- Ft+ÁFA/hó (120 Ft).

A gyûjtõedényeket a közszolgáltató díjmentesen
bocsátja a lakosság részére.

A szelektív hulladékgyûjtõ edényzet ürítési díja
3.960,- Ft+ÁFA  (4752 Ft)/darab/alkalom.

Polgármesteri Hivatal
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Köszönjük Araczki Tibornak, hogy elvállalta a
felújítást.
A klub december 3-án ismét megnyitotta kapuit.
Szilágyi Menyhért polgármester úr adta át a
szórakozni vágyó fiataloknak a megszépült
helyiséget. Beszédében hangsúlyozta, hogy
kulturált szórakozóhelyet kell biztosítani azon
fiatalok számára, akik kikapcsolódni vágynak egy
füst- és italmentes helyen.
Örülnénk, ha a rendezvényeken minél többen
megjelennétek. A programokat megtaláljátok az
iskolai faliújságon.
Szeretettel várjuk azokat, akik kedvet éreznek
ahhoz, hogy igényes környezetben szórakozzanak.

ÉRDEKES PROGRAMOKKAL VÁR
MINDENKIT AZ IFJÚSÁGI KLUB!

           Bereczki Bianka, a  dök. elnöke

FIATAL FÚVÓSOK CSORVÁSON!

Többször hallottuk, hogy Tamásiban, Markovics
Gábor táborvezetése mellett évek óta milyen
nagyszerûen mûködik egy zeneiskolásokból,
szakiskolásokból és részben fõiskolásokból
mûködõ regionális fúvószenekar. Az együttes tagjai
fõleg dunántúli fiatalokból tevõdik össze. Az
ideiglenes fúvószenekar nyaranként mûködik és 8-
10 napos intenzív együttmuzsikálás után egy
koncertprogram összeállításával, és elõadásával
zárják a tábort.

Ennek mintájára 2005-ben Kisteleken, az Alföld
dél-keleti részén négy karnagykollegámmal mi is
szerveztünk egy, az elõzõekben vázolt tábor
mintájára, ideiglenesen próbáló és mûködõ
fúvószenekart. Mi azonban az életkori határt
tizennyolc évnél húztuk meg, tehát ennél „idõsebb”
zenész nem vehetett részt az együttes munkájában.
Az így megalakult fúvószenekar életkori
összetételénél fogva gyermek-ifjúsági korosztályú
lett.

Három kollegám: Bozóki János Kiskunmajsáról,
Czirok Zoltán Kistelekrõl, Mihály Béla Szentesrõl
és jó magam voltunk a szakmai program
megvalósítói. A tábort nagy sikerû záró koncerttel
fejeztük be, amelyet a közremûködõk szülei,
tanáraik és részben karnagyaik is meghallgattak.

Ennek a tábornak a hozadékaként az alkalmi
együttes még három alkalommal lépett fel, mutatta
be repertoárját a közönségnek. Egyszer – egyszer
Szentesen, Kisteleken és Makón a WASBE
Magyarországi és Közép-Kelet-Európai Szövetsége
által szervezett szimpóziumon.
Felbátorodva a tavalyi eredményen, sok kolléga és
szülõ aktív támogatásával, az idén 2006. június 26.
és július 2. között újból megrendezésre került a
tábor Kisteleken.

Az együttes tagjai ebben az évben 28 településrõl,
14 fúvószenekarból érkeztek: Csengele, Csongrád,
Csorvás, Kiskõrös, Kiskunhalas, Kiskunmajsa,
Kistelek, Makó, Mórahalom, Nagybecskerek,
Sarkad, Szarvas, Szentes, Szeged.
A táborban merült fel az ötlet, hogy a zenekar
tudását mérettessük meg a Magyar Fúvószenei
Szövetség országos minõsítési rendszerében. Mivel
a nyári repertoár nagyrészt a szórakoztató zene
különbözõ irányzataiból került ki, ezért a minõsítést
show-, szórakoztató zenei kategóriában kérte a
zenekar. Erre az eseményre 2006. november 3-án
Kiskunmajsán került sor, ahol kiemelt arany
minõsítést érdemelt ki az együttes.

Csorváson a színházteremben 2006. november 11-
én 18.00 órakor került sor a Dél-alföldi Regionális
gyermek- és ifjúsági fúvószenekar hangversenyére,
ahol a közel 250 fõs közönség meghallgathatta a
minõsítõ hangverseny mûsorát, melyben többek
között elhangoztak a tradicionális indulók mellett a
közönség számára is közkedvelt könnyûzenei
mûvek és a modern kortárs darabok is. A teljesség
igénye nélkül: Elton John: Oroszlánkirály, Moment
for Morricone, Bartók: Ürögi kanásztánc, Ron
Sebregts: Abba Gold, Mozart: Török Induló,
Michael Jackson: Thriller, Jay A. Chatteway: Rock
Encounter…
Örömünkre, a hangversenyen csorvási gyermekek is
bemutathatták tudásukat: Babinyecz Erika
(klarinét), Krizsán Márk és Rusznák György
(vadászkürt), Szabó Zsuzsa és Szenteczki Zoltán
(trombita).

A rendezvény létrejöttét szeretném megköszönni
Szilágyi Menyhért polgármester úrnak és az
Általános Mûvelõdési Központ közmûvelõdési
intézmény-egységének.

Debreczeni István
    karmester, intézményegység-vezetõ
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Emlék

Ismét összefutok az utcán, a benzinkút elõtt egy régi
tanítvánnyal, kedves, csinos fiatalasszonnyal. Már régen
találkoztunk, örülök, hogy látom. Üdvözöljük egymást,
beszélgetni kezdünk, inkább csak közhelyeket mondunk, melyek
a szokásosak: Mi újság, hogy van, család, gyerekek, hol
dolgozik, az ilyenkor legtöbbször elhangzó kérdések. A válaszok
rövidek, pár szó, hiszen az utca bõvebb, terjedelmesebb
beszélgetésre nem alkalmas. Végül az utolsó:
- Emlékszik?
- Hogyne! -válaszolja nevetve, s tudjuk mindketten, mire
gondolunk..

Nos, ez az esemény is régen, ahogy lenni szokott, még
iskolás korában történt. Vége felé közeledett a tanítás, úgy május
közepén jártunk, mikor is az egyik óra végén feltettem a kérdést:
- Ha a nyáron alkalom adódna, jönnétek-e dolgozni a
gazdaságba, tsz-be?

Örömmel válaszoltak, szívesen, már az elõzõ években is
jártak, jól érezték magukat. A híre elterjedt a felsõ tagozaton,
többen jelentkeztek.  A hónap végére szép csapat állt össze.
Addigra megkerestek a gazdaságtól is, megbeszéltük a
feltételeket, június másodikára összeállt a névsor. Másnap
megtörtént a ballagás, utána kihirdettük: holnap után találkozunk,
reggel, a malom elõtt, a Bajcsy-Zsilinszky utca sarkán.
Tapasztaltam, a szülõk is szívesen engedik a gyerekeket. Hasznos
idõtöltés, elfogadható kereset, felügyelet, étkezés biztosítva.
Nem kell attól tartani, hogy otthon, vagy valahol másutt,
unalmukban, netán csavargás közben tesznek valamilyen el nem
fogadható dolgot a „kulcsos gyerekek”. Így nevezték azokat, akik
a lakáskulccsal a zsebükben, netán azt szalaggal a nyakukba
kötve kóboroltak napközben, míg a szülõk dolgoztak.

Hétfõn reggel jókedvûen gyülekeztünk, s szálltunk fel a
buszra, melyet -örömmel láttam, s üdvözöltem- egykori
katonakomám, Manga Mihály vezetett. Irány: Telekgerendás.
Egy agronómus fogadott bennünket, s vezetett a táblához, ahol az
eligazításkor megtudtuk: virágzás elõtt álló vetõmag borsóból
szedjük ki az idegen, más színû, alakú fajtákat. Könnyû,
gyerekeknek való, nem megerõltetõ tevékenység, 45 perc munka,
15 perc szünet. Jelentkezzen, aki ebédet kér.
Felírta a létszámot, közölte, mi lesz az ebéd, de azt is elmondta,
mindent meg kell enni, a válogatást mellõzni, ne vigyen vissza
maradékot az élelmet szállító kocsi. Mert ugyan felnõtt adagot
mér ki a konyha, de ha marad, másnap már kevesebbet küldenek.
Így lehetõség lesz a repetára is. A minõség biztosan megfelel,
nem garasoskodik a gazdaság. Tovább viszont nem ér rá
beszélgetni, sietnie kell, „szemle” lesz. Jönnek a „fejek” a
megyétõl. Megnézik az állatállományt. Túl azon hogy ilyenkor
sok új ismeretre lehet szert tenni, a „nagy szám” az, amikor az új

állatorvossal, dr. Tóth Molnár Antallal folytatnak szakmai  vitát a
„fejek”. A doktor „kézben tartja” az ágazatot, de különösen
rajong a lovakért, szinte beszélget velük, talán még a lelkük
rezdülését is figyeli, ismeri, úgy viseli gondjukat.  Nem is tudják
„falhoz állítani” az ágazaton belül. A helyi vezérkar pedig, a
magas szakmai vita közben keményen védi a gazdaságot.

Délben, az ebédnél aztán minden a „helyére” kerül,
megállapítják: rendben mennek a dolgok a tudományos
ismeretek alkalmazása terén. Tehát, addig is viszontlátás, jó
munkát, rövidesen jön a vontató, húzza a lajtot, minden nap lesz
friss víz, edény a vízhordáshoz, valamint mentõláda. Ez elõírás.

Beálltunk. Jó volt a hangulat, sütött a nap, gyorsan telt az
idõ, dolgoztak is szorgalmasan, vidáman a gyerekek. Nemrég
fejezõdött be a tanítás, kitört a szünet, s az elmúlt év eseményeit,
melyek még frissek voltak, meg lehetett közben beszélni, itt,
Telekgerendás határában, Békéscsabától úgy 5-6 kilométerre.
Ilyen volt az egyik osztály mulatságos története:

A gyerekek a becsengetés utáni idõt sajátos szórakozással
töltötték el a tanteremben. Míg a tanár nem érkezett be az órára,
az egyik alacsonynövésû tanulót több alkalommal ruhája
gallérjánál fogva felakasztották a fogasra. Ott lógott szegény,
mint akit kitettek száradni. A nevelõ közelgõ lépteinek hangjára
aztán a hetes levette, megszabadította. Így ment ez rendre, de egy
alkalommal váratlanul nem a tanári felõl jött a tanerõ. Belépve
meglepetten látta a csüngõ delikvens sanyarú arcát, ki keservesen
nézett vissza, fülig besüllyedve a gallér fogságából...
A kérdésekre elmondta, mi történik vele, miként szórakozik az
osztály.
- És miért nem gombolod ki te magad a kabátodat?
Erre nem is gondolt. Miután megtette a cimbora, kibukott a
rabságból, de megszabadult a zaklatásoktól is, hiszen már
megtapasztalta a menekülés módját, nem is bántották többet,
minek, már nem  érdekes...

Számunkra a mesélés és a munka közben gyorsan eltelt a
45 perc, eljött a 15 perc szünet. Kimentünk az út mellé, a föld
végére, az akácosba. Leültünk, pihentünk, a vízhordó hozta a
frissítõt, néhány lány bejelentette: megyünk a dolgunkra. Kilenc
órakor ismét sorokat fogtunk, s közben új történetet meséltek:

Valamely napon az egészségházba ment egy másik
osztály, orvosi vizsgálatra. Míg Molnár doktor bácsi egyenként a
rendelõbe szólította a gyerekeket, a kint várakozók közül az
egyik, igencsak ismert nebuló, idegesítõ módon tartotta szóval a
többit. Hiába csitította a kísérõ nevelõ. A harmadik gyerek
vizsgálata után, kilépett a doktor bácsi, egy furcsa eszközzel a
kezében. Elmondta, ezzel szokták például szemölcs
eltávolításakor fagyasztással érzésteleníteni azt a területet,
amelyet el kell látni. Nincs fájdalom, könnyebb a kezelés is. Most
viszont másról van szó.
- Itt komoly munka folyik, azt ne zavard, zavarjátok zajongással!
Legyen csend! Türtõztesd, türtõztessétek magatokat! - majd
megszólította a hangoskodót:
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- Ha rendesen viselkedsz, ezzel vadászhatsz a falon, bútorokon
található legyekre! - majd megmutatta, hogyan kell „lõni” a
fagyasztóval, a benne lévõ folyadék segítségével.
(Mikor diák voltam, a mi tanárunk kémia órán közölte ennek az
anyagnak az összetételét. Bemutatta, a berendezés lángszóróként
is mûködtethetõ. Valóban. A folyadék meggyújtva, úgy
félméteres, fényesen égõ csíkot húzott a levegõben. Mi lett volna,
ha erre itt is sor kerül! Leégett volna az egészségház?).
A sikeres bemutatót osztatlan öröm kísérte! Az új játéknak (és
rosszaságnak) mindig sikere van! Ügyelt is a társaság a rendre.
Egyszerre csak egyet! Többet meg ne próbálj, úgy sem találod el!
És csönd legyen! Suttogva beszélj! Kijelöltek két tanulót
légyfelderítésre. Öcsi pedig sorban szedte le a mélyhûtésre
ítélteket.

Soha ilyen jó vizsgálat nem volt! Hogy milyen rendes a
doktor bácsi! Tudja, hogyan kell lekötni a gyerekek figyelmét! A
vizsgálat végén vidáman, harsányan köszöntek el. Útközben
megegyeztek: Jó orvos a Molnár doktor bácsi….

Közben nálunk ismét eltelt az idõ, végeztünk egy
„fogással”, jött a szünet. Húzódtunk az árnyékba, néhány lány,
ugyanazok, akik az elõbb, megint elvonultak. A szünet
befejeztével megint beálltunk, de az erõsödõ melegben
elmaradtak a történetek. Már csak a mielõbbi pihenõre
gondoltunk, s hívtuk egyre sûrûbben a vízhordót. Letelt a 45
perc, irány a hûvös, a lányok újból elvonultak. Nos, ez már
gyanús. Illik, nem illik, utánuk somfordáltam, mert itt valami
nincs rendben. Túl sûrûn vonulnak el. És beigazolódott a sejtés.
Ott ültek a szomszéd dûlõút árka szélén valamennyien, mögöttük
a szõkülõ, az érõ búzatábla, és füstöltek, de nagyon! Megláttak,
zavarodottan felugráltak.
- A mindenségét a jó dolgotoknak! Ezért jártok ti ide?! Még az
hiányzik, hogy felgyújtsátok a búzamezõt! Leégjen az egész!
Rajta! A cigarettákat itt, elõttem, a porban, széttaposni! Most
vissza a többihez! Indulás!

A tetten értek leleplezett bûnözõk módjára somfordáltak a
csoporthoz. Az viszont látszott, nem ijedtek meg nagyon. Most
végezték a nyolcadikat, nagy felelõsségre vonás velük szemben
már nem lehet. (Én pedig sajnáltam volna õket kizárni, ezért a kis
csínyért…).
A kérdezésekre lassan bevallották, már régóta szívogatnak.
Otthon, padláson, góréban, kertben, ahol nincsenek szem elõtt.
Már hatodikos korban elkezdték a bagózást. Tudják, hogy
egészségtelen, de vigyáznak, sokat azért nem szívnak. Vallomást
tettek tehát, közben pedig kíváncsian várták a reagálást. Végül is
megszületett a döntés:
- Aki elvégezte az általános iskolát, s hoz írásbeli szülõi
engedélyt, rágyújthat. De  csak  közöttünk! Másutt nem lehet!
Másnak adni szintén tilos! Naponta csak hármat! Többet nem!
Elosztva délelõttre, délutánra! Azt, hogy miként, az a te dolgod!

És ma már szóba sem jöhet! (Remélhetõleg így kevesebbet
szívnak, mint otthon.)

Rövidesen megjött az ebéd, utána egy óráig pihenõ. Leteltével
beálltunk újra, dolgoztunk, új téma került a terítékre:
- “Hogyan keletkeztek a tudományok”?  Beszéljük meg!

Sorba vettük a megállapításokat. Az õsember felderítette
a környéket, majd elmesélte, amit látott. Így keletkezett a
földrajz. Figyelte az állatokat, magatartásukat, jellemvonásaikat.
Ebbõl lett a biológia. Számolta, mibõl mennyi van. Ez a
matematika alapja. Felfedezte az anyagok tulajdonságait.  Kémia,
fizika. Mi történt régebben? Történelem. Lehet folytatni, így,
tovább, sorba véve a tudományágakat. De ezután jön a java!
Érdekes, figyelemre méltó dolog történt, több ezer éve már, az
egyik hordánál, valamely este. Már ismerik a tüzet, üldögélnek a
barlang elõtt, elmerengve nézik a parazsat. Csend van. A
veszélyes állatok messze elkerülik a helyet, riaszt, egyben
védelmet is nyújt a tûz. Ekkor az egyik õs, elunva magát
megszólal, érdekes, színes történeteket ad elõ. Elképzelt,
fantáziadús eseményeket  talál ki, és prezentál. Állítólag így
születik az irodalom. Ez az alap. Egy majdnem hatodikos, olyan
arccal, mint aki nem érti a dolgot, kérdezi:
- Akkor most mit tesz?
- Kicsit hazudik, hazudozik. - segít ki valamely kedveskedni
akaró bagótündér. Az elhangzottakon jót derültünk,
kárörvendõen gondolva e tudományág mûvelõire.
(Szeptemberben viszont dr. Molnárné Valika vont felelõsségre:
Miket beszéltetek ti kinn, a borsóföldön?!) Természetesen
dolgoztunk, szorgalmasan, délután 4 óráig, mikor is megjött
Manga Mihály a busszal, és indultunk haza.
- Holnap ismét találkozunk a malomnál! Reggel hétkor!
Ott leszünk!

A következõ reggelen, a gyülekezõnél jelentkeztek a
„bagóengedélyekkel” rendelkezõk. Látszott, maguk írták, az
aláírások, a betûformák barátnõt, testvért sejtettek.
Rágyújthattak, a megbeszéltek szerint, de néhányan csak a
fogukat szívták. Érdekes módon, napok multával, a dohányzók
száma lassan csökkenni kezdett. Talán nem volt már annyira
sikkes? Vagy sajnálták rá a pénzt? Értékesebb dolgokra kezdtek
gyûjteni?

Egy hét múlva, az iskolai tanévzárón a többi, otthonülõ
sápadtaktól elütõ, egészséges színû volt a munkában résztvevõk
arca, a szeptemberi tanévnyitóra pedig, akár a négereknek,
fénylettek szemeik, villogtak fehér fogaik.
Mindent összevetve, volt egy szép nyarunk, tele élményekkel,
eseményekkel, melyekre érdemes emlékezni, a kedves
ismerõssel, s a volt tanítványokkal együtt.

Nagy-Pál Andor
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Népmese napja

A népmese napja alkalmából a 2. sz. munkaközösség
mese- és versíró pályázatot hirdetett a 4., 5. évfolyamos
tanulóknak. A negyedikesek közül 1. helyezést ért el
Mészáros Enikõ, 2. lett Balog Vivien, 3. pedig Makszi
Nóra.
Az 5. évfolyamon 1. lett Mézes Erika, 2. Deák Mónika.
Verses mese kategóriában 1. helyezést ért el Popol
Petra.

Cirmi születésnapi palacsintatortája

   Hol volt, hol nem volt, már nem tudom, hogy hol, élt
egy ember és vele a macskája. A macskát Cirminek, az
öreget meg Jánosnak hívták. Pirosra festett kis kertes
házban laktak, amihez barkácsmûhely, tyúkól és
fáskamra is tartozott. Körös-körül mindenütt
szántóföldek, mezõk húzódtak, nem messze pedig
látszott az erdõ.
   Az a hír járta, hogy az öreg János bolond. Annyi
mindent beszélnek az emberek! Sosem lehet tudni
igazán, hogy mit is higgyen az ember. Az öreg néha
tényleg egy kicsit feledékeny és szétszórt volt, mint az
emberek általában. A kandúrjával beszélgetett csak,
hiszen magányosan élt. Ez persze nem is lett volna olyan
nagy baj, ha nem lett volna ott az a dolog, amit a
szomszédja, Pista terjesztett a környéken János
palacsintakészítésérõl. Olyanokat mesélt, hogy János a
háztetõn keresztül mászva indult vásárolni, meg hogy
függönyt kötött a macska farkára. Mindezt állítólag
Pista a saját szemével látta, tehát biztos, hogy igaz a
dolog. Ha valaki ilyeneket mûvel, csakis bolond lehet,
nemde?
   Mindaz, amiért az emberek annyit beszéltek az öreg
Jánosról, Cirmi születésnapján történt. A cicusnak egy
évben háromszor is megünnepelték a szülinapját, mert
úgy érdekesebb. Valahányszor beköszöntött a nagy nap,
János palacsintatortát sütött neki.
Mint mindig, az öreg aznap reggel is kiment a tyúkólba,
és egy egész kosárra való tojást gyûjtött össze. Aztán
kiült a konyhaajtó elõtti padra és szép komótosan
törölgetni kezdte õket.  Tisztának kellett lenni
mindegyiknek, hiszen az öreg rendszeretõ ember volt.
Cirmi türelmetlenül járkált fel-alá a padon és várta, hogy
végre elkezdõdjön a palacsintasütés.
- Muszáj az összes tojást most megtörölnöd? –
mérgelõdött Cirmi. – Ha így haladunk, a következõ
születésnapomat is itt érem meg.
- Most látom csak, milyen türelmetlen vagy – mondta az
öreg. – Tudod mit, akkor bizony akár nyomban hozzá is
kezdhetünk. Fogunk három tojást, bemegyünk a
konyhába, aztán majd meglátjuk, lesz-e belõle torta.
- Persze, hogy lesz belõle – örvendezett Cirmi.

Azonnal bent termett a konyhában és elõkereste a
palacsintasütõt. János beleütötte a tojásokat egy tálba.
- Na most pedig szükségünk van még tejre, cukorra, egy
kis sóra meg lisztre – sorolta az öreg, és kezdte
kihordani az éléskamrából a kellékeket. Lisztet azonban
nem talált.
- Hol lehet a liszt? Te etted meg, Cirmi? – kiáltott ki a
kamrából.
- Soha életemben nem ettem még lisztet – válaszolta
sértõdötten a kandúr.
- Akkor biztosan én voltam az – motyogta az öreg.
Aztán még háromszor átkutatta a kamrát, a tûzhely
környékét, de sehol nem találta. Így hát fogta magát és
biciklire pattant. Igen ám, de lapos volt a hátsó gumi.
- Te lyukasztottad ki a gumit, Cirmi?
- Nekem nem szokásom gumikat lyukasztgatni! – orrolt
meg a cicus.
Az öreg kénytelen volt nekiállni beragasztani a hátsó
gumit. De sajnos, a mûvelet sehogy sem akart sikerülni,
így hát feladta a kísérletezést. A születésnapi
palacsintatortából pedig nem lett semmi.
   Így történt, ez az igaz történet, nem pedig az, amit
Pista szomszéd mesélt.
Ha minden pompásan ment volna, az én történetem is
tovább tartott volna.

          Deák Mónika 5. c

A macska és a kutya

   Volt egyszer egy macska és egy kutya. A macskát úgy
hívták, hogy Cirmi, a kutya neve Rexi.
   Cirminek rossz gazdája volt, ezért elhatározta, hogy
világgá megy.
Másnap útnak is indult, ám volt neki egy hûséges
barátja, Rexi kutya. A kutyus gyanakodott, ezért
elkezdte követni.
Ahogy mentek, a macska egyszer csak megállt, mert
nem tudta, hogy merre menjen tovább. Hirtelen
megfordult és megpillantotta Rexit. A kutya odament
hozzá és esedezve kérte, hogy menjen vele haza az õ
gazdájához, egész biztosan befogadja Cirmit is, és õ
ígéri, hogy hûséges barátja és vigyázója lesz, amíg
élnek.
Cirmi gondolkodás nélkül igent mondott az ajánlatra,
mert úgy érezte, hogy megbízhat Rexi szavában.
   Máig is boldogan élnek, ha meg nem haltak.

     Mészáros Enikõ 4. a

A pórul járt cica

   Egy szép délután Cirmos a konyhában ücsörgött és
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nézte a tejjel megtöltött piros köcsögöt.
- A gazdasszony nincs bent, megkóstolhatnám a tejet –
gondolta magában. Gyorsan és csöndben felmászott
az asztalra. Nagy nehezen lebillentette a köcsög
fedelét és nyalogatni kezdte a tejet. Itta, itta,
nemsokára csak annyi maradt benne, hogy a
nyelvével már nem érte el, ezért úgy gondolta, hogy
beledugja a fejét. Mikor ki akarta húzni, sehogy sem
sikerült, beszorult a köcsögbe.
- Mi lenne, ha leráznám a buksimról? – tépelõdött
magában. El is kezdte rázni, de odakoccantotta az
asztalhoz és összetört a köcsög.
A hangos csörömpölést meghallotta a gazdaasszony.
Söprût ragadott és rohant a konyhába.
   Ahogy ezt Cirmi meglátta, futásnak eredt. Talán
még most is fut, ha a gazdaasszony utol nem érte.

         Balog Vivien 4. b

Az aranykörte

   Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy juhász.
Annak a juhásznak volt egy kutyája. Az a kutya
terelte a nyájat, a kacsát és a ludat is. Egyszer
megszólal a juhász:
- No, Bodri kutyám, meglásd, egyszer ránk
mosolyog a szerencse.
Teltek, múltak az évek. Egyszer hír ütötte meg a
fülét a juhásznak: a király annak adja csodálatos
szépségû leányát, aki megszerzi az aranykörtét.
Mentek királyok, királyfik, de hiába. Az aranykörte
olyan magasan volt a fán, hogy senki sem mert
fölmászni érte. Elment a juhász is, hogy szerencsét
próbáljon.
- Jó napot, felséges királyom!
- Mi járatban vagy, fiam?
- Szerencsét szeretnék próbálni.
- Tudod, hogy mire vállalkozol? Tudod, hogy milyen
magas az a fa?
- Nem számít, megpróbálom lehozni róla az
aranykörtét.
Rögtön neki is indult. A király még a nézésébe is
belefáradt, olyan magasra kellett másznia a
juhásznak. De végül sikerült lehoznia az aranykörtét.
   A királylány nagyon megörült, hogy végre az övé
lehetett az áhított gyümölcs. Csaptak is rögtön
akkora lakodalmat, hogy egy hétig tartott.
Aki nem hiszi, járjon utána.

Makszi Nóra 4. b

Õsz van

Tarka lombok kergetõznek,
Fejünk fölött elröppennek.
Így repülnek tájról-tájra,
  Elpörögnek fáról-fára.

Szellõ szoknya libben halkan,
Fehér köddel táncol gyakran.

Szomorúak a fák, lombok,
Lekerült a ruha róluk.

Áznak-fáznak, dideregnek,
Összebújnak, melegednek.
Esõcseppek harmatoznak,

 Villámokkal gazdagodnak.
Szomorú és néma a táj,

Hogy õsszel ilyen sors vár rá.

Popol Petra 5. b

A leküzdött félelem

   Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, ott
ahol a kurta farkú malac túr, élt egyszer egy szegény
asszony a gyermekével.
   A fiút Zolinak hívták, és azt kell tudni róla, hogy
nagyon félt a magasságtól. Az anyukája
számtalanszor kérte, hogy menjen fel a padlásra
megnézni, kikeltek-e már a galambfiókák, de soha
nem mert felmenni a létrán. A szomszéd gyerekek is
sokszor csalták, hogy menjen velük fára mászni. De
Zoli nem ment velük, mert szégyellte elõttük a
félelmét.
Közeledett a Mikulás-nap.
- Édesanyám, mikor jön a Télapó? – kérdezte Zoli.
- Szombat este jön, de most azt mondta, hogy a
padláson hagyja az ajándékot – felelte az anyukája.
Zoli alig várta a szombatot. Alighogy beesteledett,
felmerészkedett a létrán. Az ajtóból azonnal
meglátta a csomagokat.
- Édesanyám, itt járt a Télapó! – kiabálta le az
anyjának.
Akkor vette csak észre, hogy õ bizony igen magasan
fenn van a létrán. Szétnézett, és nagyon tetszett neki,
hogy messzire elláthat.
   Soha többet nem félt a magasságtól ezután, egyre
magasabb és magasabb fára mászott fel.
Ha még magasabb fára mászott volna, az én mesém
is tovább tartott volna.

 Mézes Erika 5. b
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Az autóbusz indulási helye: Csorvás Tornacsarnok
A hazai mérkõzések helye: Kondoros Sportcsarnok

Kézilabda szakosztály

A CSORVÁSI SK. NB I/B-S NÕI
KÉZILABDA CSAPATÁNAK

2007. ÉVI BAJNOKSÁG TAVASZI
MENETRENDJE

Ford.    Idõpont                              Feln. kezd.     Ifj. kezd
(Csapatok, indulás ideje)

 1.         2007.02.17.  szombat     15,00               17,00
CSORVÁS-TÚRKEVE, ind.: 13,00

 2.         2007.02.25. vasárnap     13,00               15,00
KISPESTI AC-CSORVÁS, ind.: 8,30

 3.         2007.03.10. szombat      15,00               17,00
CSORVÁS-SZEGED-ALGYÕ, ind.: 13,00

 4.         2007.03.17. szombat      14,00               12,00
CSÖMÖR KSK-CSORVÁS, ind.: 7,30

 5.         2007.03.25. vasárnap     15,00               17,00
CSORVÁS-HAJDÚNÁNÁS, ind.: 13,00

 6.         2007.04.14. szombat      18,00               16,00
DERECSKE-CSORVÁS, ind.: 13,00

 7.         2007.04.21. szombat      15,00               17,00
CSORVÁS-GYULAI SE, ind.: 13,00

 8.         2007.04.29. vasárnap     16,00               18,00
SZEGED KKSE-CSORVÁS, ind.: 13,15

 9.         2007.05.12. szombat      15,00               17,00
CSORVÁS-MÁTÉSZALKA, ind.: 13,00

 10.       2007.05.19. szombat      13,00              15,00
DEBRECEN II.-CSORVÁS, ind.: 9,30

 11.       2007.05.26. szombat      15,00              17,00
CSORVÁS-FÜZESABONY, ind.: 13,00

 12.   2007.06.02. szombat          18,00              16,00
INÁRCSI KC-CSORVÁS, ind.: 12,00

Tánctanfolyam diákoknak!

2007. február 6-án tánctanfolyam indul a Mûvelõ-
dési Házban, 6-7-8. osztályos tanulók részére.
A tanfolyam 2007. február 6-tól, keddenként 18-
19.30 óráig tart.

Jelentkezés: 2007. február 6-án, 18 órakor.
A tanfolyam díja: 5000 Ft / 15 alkalom:
 (1 alkalom 2x45 perc)

Mindenkit szeretettel vár:
Gulyás Miklós táncpedagógus.

Információ: Tel.: 06-20/980-6010
                   E-mail: gm5@freemail.hu

Tisztelt Csorvási Polgárok!

Örömmel közöljük Önökkel, hogy Csorvás város
weboldala, a www.csorvas.hu új megjelenéssel,
gazdagabb funkciókkal, áttekinthetõbb tartalommal
és friss hírekkel várja Önöket!
Az új oldalon ingyenesen megjelentetjük a csorvási
cégek, vállalkozók bemutatkozását is. Amennyiben
igényt tart erre az ingyenes szolgáltatásra, küldje el
cége, vállalkozása képes bemutatkozóanyagát,
tevékenységi körét az info@csorvas.hu címre!

Polgármesteri Hivatal


