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Karácsonyi köszöntı
Karácsony este gyertyát gyújtunk, lángja beragyogja
ünnepünket. Örömteli várakozással tekintünk egymásra,
szeretteinkre, hiszen ez a nap egy kicsit más, mint a
többi. Csak rajtunk múlik, hogy a karácsony tartalmas,
szeretetteljes ünnep legyen. Élvezzük együtt a karácsony
meleg hangulatát, merítsünk erıt belıle, hogy hittel tekinthessünk egy boldogabb jövı felé.
Márai Sándor soraival kívánok mindenkinek kellemes ünnepeket:
Ha az ünnep elérkezik az életedben, akkor ünnepelj egészen. (...) Tisztálkodjál belülrıl és
kívülrıl. Felejts el mindent, ami a köznapok szertartása és feladata. Az ünnepet nemcsak a
naptárban írják piros betőkkel. Nézd a régieket, milyen áhítatosan, milyen feltétlenül, milyen
körülményesen, mennyi vad örömmel ünnepeltek! Az ünnep a különbözés. Az ünnep a mély és
varázsos rendhagyás.
Szeretetteljes békés ünnepeket és eredményekben gazdag boldog új esztendıt kívánok!
Domokos László
a Békés Megyei Közgyőlés elnöke

Jubileumi közgyőlés
A szokások szerint, a búcsú elıtti szombaton, az
idén október 18-án, ismételten összegyőltek a
Csorvásiak Baráti Társasága tagjai, ünnepi,
jubileumi közgyőlés megtartására, a megalakulás
huszadik évfordulója alkalmából.
Napfényes délelıtt szíves szóval köszöntötték,
üdvözölték egymást az új mővelıdési ház
elıcsarnokában a megjelent itt lakók, másutt
élık, a határon túlról érkezık, mint régi
ismerısök,
szíves
kézfogással,
öleléssel
bizonyítva, örülünk, hogy ismét látjuk egymást,
erıben, egészségben.
A színházteremben helyet foglalók a Nefelejcs
Népdalkörrel együtt, felállva, elénekelték a
Himnuszt, majd Szabó István alelnök köszöntötte
a megjelenteket, Szilágyi Menyhért polgármestert, szlovákiai testvértelepülés, Diószegrıl a
CSEMADOK képviseletében jelen lévı Zsile

Béla elnököt és Krammer Rudolf titkárt. A
napirend elıtt Ördög Nándorné a Népdalkör
képviseletében köszöntötte az egybegyőlteket,
tartott ismertetıt a kör életérıl, szervezeti
felépítésérıl, céljáról, eredményeirıl.
Szabó István a közgyőlést megnyitó elıadásában
kiemelte, húsz évvel ezelıtt, más közéleti
viszonyok között alakult meg a társaság, azzal a
céllal, hogy gazdagítsa a falu társadalmát. Sajnos
az alapítók közül többen a mai napot már nem
élhették meg, emlékezzünk reájuk, felállással,
fıhajtással. A napirend ismertetése, elfogadása
után Kelemen Mihály, a Társaság elnöke, szintén
tisztelettel köszöntötte a megjelenteket. Történeti
kronológia szerint, színes illusztrációkkal kísérve
emlékezett az elmúlt idıszak fontosabb
eseményeire. A Társaság alapításáról 1988. július
13-án 64 alapító, 43 megjelenı tag döntött, elfogadta az alapszabályt, elnökévé dr. Tóth
Molnár Antalt választotta. A cégbírósági
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bejegyzés 1989. aug.1-én történt meg.
Jelvényünk a lakóhely határában lelhetı erdélyi
hérics nyíló virága lett.
Kezdetét vette a Társaság élete, melynek során
részt vettünk a helyi rendezvényeken,
megmozdulásokon. Erdısávot telepítettünk, a
Nagymajorból behozott harangot restaurálta
Pados Pál, s felállításra került a temetıben, ahol
felszentelte P. Szıke János. Díszpolgárok lettek
P. Szıke János, Zalai György, Gulyás Mihály,
dr. Fehér Dezsı, dr. Molnár András. Kapcsolatba
léptünk a diószegi Jókai Mór Mővészeti
Egyesülettel, valamint az erdélyi Uzon községgel, ahonnan vendégünk volt Varga László
alpolgármester és Simon Gábor plébános.
Látogatásunk alkalmával emléktáblát helyeztünk
el a diószegi templom oldalán, melyet az ottani
CSEMADOK szervezet szintén emléktáblával
viszonzott, s látható a mővelıdési házunk falán.
Kirándultunk Pusztaszerre, Szarvasra, Szegedre,
Erdélybe. Közgyőléseink alkalmával kiállításokat
rendeztünk, a Téli esték keretében elıadásokra
került sor. A Díszítımővész szakkör könyv
formájában is bemutatkozott. Megrendeztük a
helyi civil szervezetek fórumát. Ebben a tárgyban
kiadványt jelentettünk meg. Jótékonysági
rendezvényekkel
támogattuk
az
Autista
gyermekekért alapítványt, játszótér létesítését,
jutalmaztuk a jól tanuló általános iskolás
gyermekeket. Kapcsolataink a világgal Szabó
István szerkesztésében a világhálón megjelenı
honlapunk révén valósul meg, melyet a
közgyőlésen részleteiben ismertetett. Gazdálkodásunkról a Csorvási Híradóban, mint
közhasznú egyesület tettünk jelentést. A Társaság
további
feladatait
Kelemen
Mihály
a
következıkben jelölte meg: Munkaprogram
alapján mőködtetjük tagozatainkat, melyek
feladatai a hagyományırzés, környezetvédelem,

Térképkiállítás az új mővelıdési
házban
Meghívókat postáztak októberben. Az elsı
oldalán a történelmi Magyarország térképe,
felette a Szent Korona országainak középcímere,
alatta a kiállítás mottója: „Szép vagy, gyönyörő
vagy Magyarország”. Belsı oldalán CsorvásiCsuvár László honvédtérképész munkában,
tanulásban, tudásban megıszült, bölcsességet
sugárzó arcképe tekint a címzettre, szemében
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elszármazottakkal kapcsolatápolás, a díszítımővész szakkör további erısítése. Célunk, hogy
segítsük a város természeti, környezeti, építészeti
értékeinek megırzését, korszerő és esztétikus
fejlesztését, szépítését, ápoljuk a lakóhely
hagyományait, erısítsük a lakosság kötıdését az
otthon való környezethez, valamint az
elszármazott, másutt élı csorvásiak kapcsolatát a
szülıhelyhez. Kéri, hogy a tagság támogassa a
Társaságot rendezvényeinken megjelenésével,
továbbá a személyi jövedelemadó 1%-ával.
Szilágyi Menyhért polgármester felszólalásában
köszöntötte a 20 éves Társaságot. Kiemelte, hogy
a szervezet távol tartja magát a politikai élettıl, a
széthúzástól. Ismertette a település várható
fejlıdését, melyhez továbbra is számít a
szokásos, hasznos kezdeményezésekre.
A közgyőlés alkalmával kerül sor dr. Fehér
Dezsı és dr. Ravasz Magda által alapított
„Fehér-Pusztai díj” átadására, mellyel az
evangélikus iskolában kiemelkedın tanuló,
magatartású gyermekeket jutalmaznak, évenként,
az iskola javaslata, szigorú elbírálása alapján.
Ebben az évben a díjat az iskola igazgatója levele
szerint Kecskeméti Borbála csorvási tanuló
érdemelte ki. A díjat dr. Fehér Dezsı
távollétében Ördög Nándorné nyújtotta át.
Köszöntötte a közgyőlést Zsile Béla, a
CSEMADOK képviseletében, bízik a baráti
együttmőködés fennmaradásában. Elismerı,
meleg szavakkal szólt a csorvási ismerısökrıl,
majd a húsz év emlékére ajándék-könyveket
adott át. Kelemen Mihály viszonzásul emléklapot
nyújtott át a CSEMADOK számára.
Végezetül Szabó István megköszön a részvételt,
a közgyőlés a Szózat hangjaival ért véget.
Nagy-Pál Andor
barátságos biztatás, invitálás. A kép mellett,
mintegy hitvallásként Dsida Jenı sorai
Nincs más barátom, csak magyar.
Ha virrasztok, miatta állok poszton
csak tıle kérek kenyeret
Csak ı, kivel a kenyeret megosztom.
A kiállítás színhelyén, a mővelıdési ház
galériájában, október 18-án, az érkezıket a híresneves Nefelejcs népdalkör citerazenekara, Juhász
Kálmán vezetésével, pergı népdalcsokorral
fogadta, melyet színesített a csatlakozó énekkar.
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A mővészi bevetı után Baráth Lajos
nyugalmazott tanár megnyitó gondolataival az
egykori diáktársra, ifjú kori barátra emlékezett,
kiemelve a kiállítás által sugárzó gondolatot: a
Hazaszeretetet, melyet a térképészeti munka, az
alkotás szorgalma, öröme, tiszteletre méltóan
tükröz.
Csorvási-Csuvár László, üdvözölve a megjelenteket, megköszönte a Népdalkör mősorát,
Baráth Lajos kedves szavait, röviden ismertette
életútját.
Csorváson született, 1932-ben, földmőves szülık
gyermekeként. Általános iskolába szülıhelyén
járt, a középiskolát Békéscsabán végezte. A
tanulásban sokat köszönhetett a segítı Láng Pál
plébánosnak. A katonai fıiskolán térképészetet
tanult, majd a Honvédség térképészeténél
szolgált. A kiállítás anyagát bemutatva,

MUNKAPROGRAM – 2009.
A Csorvásiak Baráti Társaságának Elnöksége a 2008.
november 27-én megtartott ülésén a közgyőlésen
elfogadott szempontok szerint munkaprogramját 2009.
évre az alábbiak szerint foglalja össze:
1.) A hagyományos koszorúzási és egyéb városi
ünnepségeken, rendezvényeken részt veszünk, és
azokra mozgósítunk. Megemlékezünk a település
születésnapjáról az önkormányzattal együtt.
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ismertetve kiemelte a történelem és a térképészet
párhuzamosságát, majd hangoztatta, az itthoni
bemutatkozása ünnepe a magyar térképészetnek.
A látogatók által megtekinthetett térképek:
asztali térképek, autó, turista, város, kataszteri és
katonatérképek, néprajzi, iskolai hegy- és
vízrajzi, politikai térképek.
Kiemelkedık voltak a fali közigazgatási és
politikai térképek.
Élményt nyújtottak, kiemelkedı érdeklıdést
keltettek a látványos dombormővő térképek.
A színes, szívet, lelket gyönyörködtetı kiállítás a
látogatók számára osztatlan örömet hozott,
melyet a többször elhangzó elismerı szavak
bizonyítottak.
Köszönjük, Csorvási-Csuvár László! Kívánunk
még hosszú életet, erıt, egészséget!
Nagy-Pál Andor
díjazzuk a tanulókat, az ehhez szükséges értékelı
rendszert kidolgozzuk.
Felelıs: Dr. Körmendi János elnökségi tag
Samu Kálmán elnökségi tag
5.) Ismét kerékpáros kirándulást szervezünk Csorvás
környékére gyermekek részére (szüleikkel együtt),
hogy minél jobban megismerjék lakóhelyük
nevezettségeit (épületek, növények stb.).
Felelıs: Kálmán János alelnök
Samu Kálmán elnökségi tag

Felelıs: Kelemen Mihály elnök

6.) Közösségi munkát szervezünk az „Együtt az
egészségünkért” Egyesülettel.

2.) 2008. december 6-án megrendezzük a Civil
Szervezetek Napját. Értékeljük eddig végzett
tevékenységünket. Közösen részt veszünk a
hagyományteremtı Adventi Orgonahangversenyen.

Felelıs: Dr. Csanádi József alelnök
Kálmán János alelnök

Felelıs: Kelemen Mihály elnök
Szilágyi Menyhért elnökségi tag (polgárm.)
3.) Tartjuk a kapcsolatot a Természet- és
Környezetvédı Tanárok Egyesületével. Közös
programot szervezünk Bartók Béla születésnapjának
méltó megünneplésére.
Felelıs: Dr. Körmendi János elnökségi tag
Samu Kálmán elnökségi tag
4.) A környezetvédelmi nevelés segítése érdekében
együttmőködünk a Természetjáró és Egészségvédı
Csapat tagjaival. Segítjük a Csorvás természeti értékeit
„örökbe fogadó” általános iskolás csoportok
mőködését. Részt veszünk a szervezı és értékelı
munkában. Konkrét pályázat írunk ki a még
hasznosabb munka érdekében, tárgyjutalommal

7.) Folytatjuk a „Téli esték” sorozatot, ennek
keretében
ötvözzük
szervezı,
mozgósító
tevékenységünket más civil szervezetekkel és az
Önkormányzat bizottságaival. Külön figyelmet
szentelünk az egészségnevelési, a hagyományırzési és
az egészséges életet segítı elıadások szervezésére.
Felelıs: Kelemen Mihály elnök
Szilágyi Menyhért elnökségi tag (polgárm.)
8.) A kiemelt városi rendezvények lebonyolításában
aktívan részt veszünk, mozgósítunk.
Felelıs: Valamennyi elnökségi tag, a késıbbiekben
meghatározott témákban.
9.) Szélesítjük kapcsolatainkat a határon túli
testvértelepülésekkel,
azok
önszervezıdı
egyesületeivel. Részt veszünk testvértelepüléseink
rendezvényein.
Segítséget
nyújtunk
a
testvértelepülések képviselıinek vendéglátásában
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településünkön, barátaink kötetlenebb együttmőködése
érdekében.
Felelıs: Szilágyi Menyhért elnökségi tag,
Valamennyi elnökségi tag
10.) Keressük, kutatjuk a pályázatokon való részvétel
lehetıségét. Az ehhez szükséges pénzügyi fedezetet
megteremtjük.
Felelıs: Dr. Körmendi János elnökségi tag
Tyichi András elnökségi tag
12.) Anyagi lehetıségeinknek megfelelıen támogatjuk
a könyvtárat és a kiemelkedı teljesítményt nyújtó
iskolai tanulók jutalmazását.
Felelıs: Kelemen Mihály elnök
13.) Folytatjuk a tagszervezést, bevonjuk a munkába a
fiatalokat, a nyugdíjasokat, a város minden rétegét.
Felkutatjuk az elszármazott csorvásiakat.
Felelıs: Kelemen Mihály elnök

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Önt és
kedves családját

2008. december 26-án 19.00 órakor
kezdıdı
KARÁCSONYI HANGVERSENYÜNKRE.
A koncerten fellép:
a
Csorvási Ifjúsági Fúvószenekar
és Majorette-csoport,
az utánpótlás-majorette csoport,
valamint a Mővészeti Iskola ütı együttese
Fábián István vezetésével,
Vezényel: Debreczeni István karmester,
a Majorette csoportok
mővészeti vezetıje: Szalai Erzsébet.
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Valamennyi elnökségi tag.

14.) Kirándulást szervezünk tagjaink részére az
igények felmérése függvényében.
Felelıs: Kálmán János alelnök
Dr. Körmendi János elnökségi tag
A munkaprogram végrehajtása során az Elnökség az
alapszabályban foglaltakat szem elıtt tartva jár el,
tevékenységét
a
már
korábban
rögzített
munkamegosztásban végzi. A munkaprogramot közzé
kell tenni a Csorvási Híradóban és az Interneten.
Kérjük a társaság tagjait, a szimpatizánsokat és a
lakosságot, hogy családtagjaikkal együtt minél
nagyobb számban látogassák rendezvényeinket,
ötleteikkel, javaslataikkal támogassák egyesületünket.
Csorvás, 2008. november 27.

Csorvásiak Baráti Társasága Elnöksége

Mi így készülünk az ünnepekre!
Megkezdıdött a karácsonyi készülıdés a
fejlesztı-felkészítı foglalkoztatás keretén belül,
ahol 10 lelkes tag és 2 segítı apró, kedves
meglepetéseket készít Mikulás, Advent és
Karácsony ünnepére az idısek otthonában
élıknek, így bizonyítva, hogy fontosak nekünk és
gondolunk rájuk.
A
csoport
közös
elhatározásából született az
ötlet, hogy lepjük meg az
otthon lakóit. Az elhatározást
aktív munka követte. A
szebbnél
szebb
meglepetéseket péntektıl bárki
megcsodálhatja, aki az otthon
folyosóin jár-kel. Bízunk benne: az idısek
szeretettel fogadják apró figyelmességeinket.
Ez úton is kívánunk Békés Boldog Karácsonyt az
intézet valamennyi lakójának, dolgozóinak és
Csorvás város lakóinak!

A koncert helyszíne a Színházterem.
Jegyek 250 és 300 Ft-os áron kaphatók a
Mővészeti Iskolában, valamint a koncert helyszínén.
MINDEN ÉRDEKLİDİT SZERETETTEL
VÁRUNK!

A csoport, Györgyi és Hanna
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Vadölı a majorban
Jó pár éve, inkább évtizede, egy férfi jelentkezett a
nagymajori gazdaság irodájában. Köszönt, a vezetıt
kereste, mert ide helyezték. A közlés szokatlan, ezért
a telep irányítója áthívta az irodájába. Bemutatkozás
után leültek, a jövevény megismételte érkezésének
okát. Mivel munkavállalásra ilyen módon még nem
jelentkezett senki, a kezdı kérdés: - Honnan küldték
a gazdaságba?- A férfi iratokat vett elı, átnyújtotta,
elmondta, a gazdaságot, több lehetıség közül, ı
választotta, a tehenészetben szeretne dolgozni.
A vezetı, átnézve a papírokat, helyeselt, jól tette, a
hármas istállóban éppen hiányzik egy ember, beállhat, kaphat egy falkát, ha tud bánni a tehenekkel.
Ha nem, az sem gond, más beosztás is szóba
kerülhet, találni munkát a majorban. Szállást,
étkezést biztosít a gazdaság. Alaposan megbeszéltek
mindent, a munkavállaló kérdéseit is, szétnéztek az
istállóban, kezeltek a jövendı munkatársakkal, Koter
János raktáros közremőködésével vételezték mindazokat, amire szüksége lesz, berendezték a szállást.
- Akkor, ma, holnap, elintézem az otthoni ügyeimet,
délután itt vagyok!- Ahogy ígérte, megérkezett,
korán feküdt, hajnali két óra után az istállónál
köszöntötte az éjjeli ırt. Jött a brigádvezetı,
megmutatta a falkáját, kezdıdött a munka. Látszott,
nem idegen tıle az állatok gondozása, fıleg ami
fontos: tud fejni. Barátságosan fogadták, hamar szót
értett a társakkal is. Ismert dolog, az istállóban nincs
titok, napok múlva, aljazás, etetés után, beszélgetés
alkalmával, szóba hozta, miért került ide. Nem úgy
irányították, mint az agronómusokat, vezetıket
szokás. İ, bizony, bírósági végzés alapján lett
gazdasági dolgozó. Kiderült az ok is. Még 1956
ıszén, már nem emlékszik miként, hozzájutott egy
géppisztolyhoz, néhány darab lıszerrel. Volt katona,
értett hozzá, lekente olajjal, feltette a padlásra.
A továbbiakban nem törıdött vele. Idı múltával,
véletlenül, rámolás közben, ráakadt. Honnan jött az
ötlet, ki tudja, talán a környékbeli vadászatok
hallatán, elhatározta, próbát tesz. Kiment a határba,
csıvégre kapott egy-két fácánt, hazavitte. Pár nap
múlva az erdıt kereste fel. Folytatta, még
néhányszor, de utoljára már rendırök vették körül.
– Arra nem gondoltál, a lövés messzire hallatszik? –
– Nem nagyon. Ez nem dörren akkorát, mint a
karabély.– Megvertek?
– Á, nem. Bevittek a kapitányságra, néhány napra.
Kihallgattak, részletesen. Végül elengedtek. Bíróság,
ítélet, 5 hónap javító-nevelı munka, 10 % bércsökkenéssel. Így történ az irányítás.A társak meghallgatták, mivel a munkáját rendesen
végezte, a többivel nem foglalkoztak. (Akkor, a
majorban, még ez volt az ember mértéke…) Gondot,
kezdetben, más okozott, mégpedig Zatykó bácsinál.
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İ, fejéskor, fogatjával, sorra győjtötte össze a tele
kannákat, szállította a tejházhoz, miközben a majori
gyerekek
vígan
mulattatták
énekükkel
a
kocsiderékban. Ott csöndet vezényelt, leadogatta az
edényeket, sorolta, melyik istállóból, kinek írják a
teljesítést. Ez képezte a munkabér alapját. Egy név,
viszont, naponta változott.
– Ez az új emberé!
– Ez a most érkezetté!
– Ez azé, aki a hármas istállóba került!
– Ez a bukott vadászé!
Nos, bajban volt a személlyel. A problémát Fetser
János tejház vezetı oldotta meg. İ olvasott, képzett,
tudományos kérdésekben is járatosabb. Rendszeresen
beszélgetett a gyulai tejbegyőjtı sofırjével, ki,
különben, egyetemi oktató volt Budapesten, a
nyelvészeti tanszéken. ’56-ban, viszont nem
válogatta meg szónoklatai tartalmát, stílusát, ezért
Gyulára „helyezték”, majd gépkocsivezetı lett a
tejiparban. Még a ’63-as nagy megbocsátások után
sem került vissza az egyetemre. A tartály mellett,
míg a tejet a szállító gépkocsiba szivattyúzták,
fényesítette a tudását a két, mőveltségét karban
tartani kívánó. Az emberi gondolkodás széles körben
elemzésre került. Foglalkoztak, alkalmanként,
nyelvészeti kérdésekkel. Kielemezték: a függöny lóg,
vagy
csüng?
Összekapcsolták
irodalmi
irányzatokkal, kitárgyalták a társadalmi rendszerek
alapvetı jellemzıit, az akkor divatos koegzisztenciát,
a politikai együttélés lehetıségeit. Megállapították, a
függöny, nézhetjük akár balról, akár jobbról,
középrıl, az nem lóg, csüng, hanem függ a karnison,
ezért fölötte áll az aktuális filozófiai, politikusi
gondolatoknak. (Meredeken, mint az egészségház
kéménye.) A tejház vezetı olvasottsága segítette ki
Zatykó bácsit a következı szállítmány leadásakor.
– Ez kanna a…a…a... Itt szólt közbe Fetser János:
– A Vadölıé! – Úgy van! Igaz! Azé! A Vadölıé!Mivel, a megállapítás helytálló, hamar elterjedt,
széles körben, a tényleges név rövid idın belül már
szóba sem jött.
A Vadölı, feltalálta, jól érezte magát a majorban,
különösen, a felesége érkezése után. A törvény
hatálya csak a munkára vonatkozott, azon túl,
nyugodtan jöhetett, mehetett, bárhová. Bejártak az
asszonnyal a faluba is. Egy ilyen alkalommal
azonban, majdnem hírbe hozták. A majoriak
közlekedéséhez a gazdaság személyszállításra
kialakított pótkocsis traktort biztosított, reggel, este.
Ez volt a „járat”. A majorból, a víztoronytól indult a
faluba, és oda tért vissza. A kiutazók, a Rákóczi és
Bajcsy utcák találkozásánál, a Czihanek vendéglınél
gyülekeztek (kint is, de legtöbbször bent, nem
lehetett kihagyni…) indulás elıtt. A pótkocsin négy
soros pad, egy-egy oldalt, középen kettı, felette
ponyva, belül pedig, ısztıl tavaszig bezárólag, sötét.
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Az utcai lámpák fényénél az utasok gond nélkül
felszálltak, helyet találva, kényelmesen letelepedtek,
Vadölıék is. (Magam, legtöbbször, Varga nénit, több
gyermekes anyukát kerestem. İ volt a szülıi
munkaközösség elnöke. A középsı padsorra ültünk,
összevetettük a hátunkat, támasztottuk egymást.
Elvétve kapaszkodtunk. Mondták is a tini lányai: Nana…-) Mindenki fellépett, utoljára két asszony.
İk elsınek akartak leszállni. Haba Mihály, zetoros,
feltette a vaslétrát, sebességet váltott, -Indulás!Haladtak végig a Bajcsy utcán kifelé, lassan,
óvatosan, csúszós a földút, a napokban sok esı esett,
a gépek nyomokat vájtak. A Kazinczy utcánál, a
kanyarban, ahogy Kecskeméti László bácsi nevezte,
a Bogár-rendezınél, már mély kátyúk okoztak
gondot. Ingott a kocsi, alaposan, összerázta, rendezte
az utasokat. Itt hasított az estébe egy nıi sikoltás:
– Jaj! Apjuk! Jaj! Felborulunk!– Ne félj, nem borulunk fel,- hangzott, csendesen,
csitítón.
Újabb, nagyobb zöttyenés, most már
cifrázott sikítás, nyugtató szavak. És még vagy
kétszer. Apjukom azonban, vélhetıleg, megsokallta a
dolgot. A várható, szokásos nagyjelenetet
megelızendın, hangot váltott.
– Ha nem hallgatsz el, én biz’ szájon váglak!- Az
ígéret úgy csapott be, mint a villám. Csend lett, az
addigi, a jármő belsejét kitöltı békés beszélgetés
hirtelen abba maradt. A kocsi végében a két asszony,
borzongva, összesúgott: - Biztosan a Vadölı volt! … -Ugye! Csak az lehet ilyen!-…Viszont,

A Csorvási SK Nıi Kézilabda
Szakosztály
A Csorvási Sport Klub Nıi Szakosztálya 2 fı edzıvel,
és két fı vezetıvel dolgozik. Jelenleg négy korosztályt
– felnıtt, ifi, serdülı, utánpótlás – mőködtet. A nagycsoportos óvodások, 1. és 2. osztályos iskolás gyermekek részére november közepétıl induló kezdı
oktatást hirdettünk meg, ezen foglakozásokra 20 fı
jelentkezett. Velük egy aktív felnıtt játékos
foglalkozik, aki jelenleg edzıképzı tanfolyamra jár.
Utánpótlás korcsoportban 18 fıt tanítunk kézilabdázni,
a serdülıben 14 fı, az ifiben 12 fı játékost
foglalkoztatunk. Igen nehéz meghúzni a létszámhatárokat, hiszen ha szükség van, és olyan a teljesítmény egy-egy játékos átjátszik a másik korosztályba. Vannak olyan játékosaink, akik három
korosztályban is részt vesznek a bajnokságban.
Meghatározó játékosai a serdülı és ifjúsági csapatnak
és már a felnıtt csapatnak is igen hasznos tagjai. Ez
igen komoly teljesítmény, hiszen a sport mellett még
az iskolákban a tanulás terén is helyt kell állniuk.
Neller Ivett és Sajben Regina játékosok teljesítményéhez csak gratulálni tudunk, akik a serdülı, ifi és
a felnıtt csapat mérkızésein is szerepelnek.
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tapasztalhatták, Anyjukom aggódása, reszketése,
mintha elszállt volna. Nem félt tovább? Talán hatott
a pusztai körökben, a hisztéria kezelésére szolgáló,
itt-ott még elıforduló népies gyógymód felemlítése?
Ki tudja. Az bizonyos, a gazdasági kovács, egy
alkalommal, varrószíjakkal körbe szegezett, szépen
esztergályozott nyelő, hatágú korbáccsal tért haza,
ígérve, hogy annak segítségével igazítja helyre,
tereli, megfelelı irányba, fiai billegı lelkivilágát.
Elnevezték népnevelınek… S az is hatott! Elég volt
csak felmutatni, említeni!
A traktoros nem hallott semmit, a gép pöfögött,
haladtak, a beszélgetés újra indult, családi üggyel
nem törıdnek. A feleségét mindenki úgy tartja
karban, ahogyan az otthoni ízlés diktálja. Van, aki
tőr, van, aki nem…Végül eljutottak
majori
víztoronyhoz. A két asszony szállt le elsınek.
A barakk sarkánál megálltak, kíváncsian figyeltek...
S megjelent a Vadölı! A földre érve visszaszólt a
kocsiba:
– Gyere kedves!- Karjaiba véve, leemelte, majd
átsegítette feleségét egy nagyobb tócsán, békésen
indultak a szállásra. A két figyelı összenézett.
– Akkor, ezek szerint, nem a Vadölı volt?– Hát, igen! Valószínő! Bizony, nehezen ismeri ki
magát az ember, ott a kocsin, a sötétben…
Tévedhet!Errıl,
gondolhatni,
mások
is
mesélhetnek… (Ami, esetenként, néha, ki tudja,
talán, alkalmanként, jól is jött…)
Nagy-Pál Andor
Sajnos az utánpótlás nevelés és a kis egyesületek fájó
pontja, hogy amikor már beérni látszik a
nevelımunka, a tehetségesebb játékosokat egy idı
után a nagyobb egyesületek elviszik. Ebben az évben
négy tehetséges utánpótlás játékosunk került
Békéscsabára.
Az ifi csapat és a serdülık is vegyes korosztály, az
ifjúsági csapat egy részét a jobb teljesítményt nyújtó
serdülık alkotják. Sajnos nagy a korkülönbség, és
ezáltal a játéktudás is, ami befolyásolja a mindenkori
teljesítményét az ifi csapatnak. A serdülı bajnokságban is hasonlóan a korkülönbségek igen
befolyásolják az eredményeket. Változó eredményeikben azért nálunk lényegesen nagyobb települések
csapatait is le tudtuk gyızni. Október 23-án az ifi
csapatunk idegenben képes volt legyızni a Miskolci
Sportiskola csapatát, november végén a budapesti
Vasas ifi csapatával döntetlen eredményt értek el.
A serdülı csapatunknak csoportjában még esélye van
a négy közé kerülésre, ahol olyan települések csapatait
tudtuk legyızni, mint Szeged, Kiskunhalas, Gyula,
Kecskemét.
A változó sikerek ellenére, szívesen foglalkozunk
minden korosztállyal, hiszen a sport nemcsak játék,
hanem nevel is kitartásra, ösztönız a jobb teljesítmény
elérésére.
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A felnıtt csapatnál jelenleg nem rózsás a helyzet. Sok
a sérült játékos az amúgy is szőkös keretbıl, de aki
hadra fogható, az részt vesz a heti 4-5 edzésen és
mérkızésen. Örvendetes, hogy a csapatba egyre
jobban beilleszkednek a fiatal játékosaink és megállják
helyüket a bajnoki mérkızéseken is. Ebben az
idényben megint egy új csapatot kellett építeni, mivel
a tavaly beépített békéscsabai játékosokat anyagilag
nem tudtuk megtartani és ezért Orosházára igazoltak.
A helyettük érkezı tehetséges békéscsabai fiatal
játékosokat újra be kell illeszteni a csapatba. Az ıszi
idényben sajnos még nem tudtunk az eltervezett
csapattal pályára lépni a már említett sérülések miatt.
Sütı Anikó meghatározó játékosunk az egész ıszi
szezonban nem léphet pályára. Az eddig megszerzett
8 ponttal bizakodhatunk abban, hogy ebben az évben
is megkapaszkodhatunk a magyar bajnokság második
vonalában.
A településeken eltőnı közösségek terén a mi
szakosztályunknak még sikerül közösséget alkotni,
melyhez az Önkormányzatunk, mint a legnagyobb
fenntartó szervünk minden segítséget megad,
kiegészítve a helyi „Gazdák” Szövetkezet és Fábián
Gyöngyi vállalkozó támogatásával. Itt ragadjuk meg
az alkalmat, hogy köszönetet mondjunk miden
segítınek, aki életben tarja Csorváson a nıi kézilabdát.
Ivanics János

A Csorvásiak Baráti Társasága köszöni mindazoknak,
akik személyi jövedelemadójuk 1%-ával a szervezetet
támogatták. A társaság az összeget - 284.977 Ft-ot rendezvények szervezésére fordította. Adószámunk:
18382055-1-04
A Csorvási Nefelejcs Népzenei Egyesület köszöni
mindazok adományát, akik a 2007 évi jövedelemadójuk
1%-át
egyesületünknek
adta.
Az egyesülethez érkezett adomány 35.817 Ft.
Ezt az összeget a 2008 évi népzenei találkozón
használta fel egyesületünk, erısítve a népzenei
barátságot a meghívott települések népdalköreivel, és
Csorvás lakosságával. Ez évben is várjuk
felajánlásaikat a 18387177-1-04 adószámon
A Gerendási Nyugdíjas Egyesület megköszöni
mindazoknak a támogatását, akik felajánlásukkal
támogatták az egyesületet. A személyi jövedelemadó1% -ának felajánlásából befolyt 65.204 Ft-ot az
egyesület mőködési céljaira és a mikulásnap megünneplésére használta fel. Adószámunk: 18378423-1-04
A Csorvási Gazdák Horgász Egyesület (adószáma:
19056418-1-04) köszönetet mond mindazoknak, akik
személyi jövedelemadójuk 1% -ának felajánlásával
támogatták az egyesületet. A befolyt 43.807 Ft-ot
haltelepítésre, valamint horgászverseny díjazására
használjuk fel.
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Tisztelt Ügyfelünk!
Tisztelt Leendı Ügyfelünk!

A Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Közhasznú
Közalapítvány legfıbb törekvése, hogy egyre magasabb
színvonalú szolgáltatásokkal elısegítse minél több
megyei vállalkozás fejlıdését, versenyképességének
növelését. Az elmúlt több mint 17 évben céltudatos
munkával széles ügyfélkörre tettünk szert, de tudjuk,
hogy ez a kör mindig bıvíthetı és megújítandó.
1. Forgalmazott vállalkozói hitelkonstrukciók*
Mikrohitel
Igénybevevık köre: Azon mikrovállalkozások, melyek a
cégnyilvántartásba bejegyzettek, vagy bejegyzésre jogosultak, vagy vállalkozói igazolvánnyal rendelkeznek, az
alkalmazottak száma nem haladja meg a 9 fıt, illetve éves
nettó árbevétele nem haladja meg a 200 millió Ft-ot.
Hitel összege: Maximum 6 350 000,- Ft,
Saját erı:
Az igényelt hitelösszeg 20%-a.
Kamat:
A jegybanki alapkamattal megegyezı
Futamidı:
6 hónaptól 8 évig
Mikrohitel Plusz
Hitel összege: min. 1 millió Ft, max. 15 millió Ft
Saját erı mértéke:
legalább 15%
Kamat:
a mindenkori jegybanki alapkamat
maximum 10 év
Futamidı:
Mezıgazdasági vállalkozásoknak is, 5 millió Ft-ig!!!
Új Magyarország Mikrohitel
Hitel összege: 1-10 millió forint
Kamat:
jelenleg fix 6 %
Saját erı mértéke:
A beruházás 20%-a
Futamidı:
Maximum 10 év
Türelmi idı: Maximum 2 év
Egyéb információ:
Az elmúlt 1 hónapban nem
volt hitelintézeti hiteltartozása
MFB Zrt. Kisvállalkozói Hitel
Hitel összege: 1-50 millió forint
Kamat:
3 havi EURIBOR+4 %/év
A beruházás 15 %-a
Saját erı mértéke:
Futamidı:
Maximum 15 év
Türelmi idı: Maximum 2 év
További Információ: Békés Megyéért
Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Közalapítvány
5600 Békéscsaba, József Attila u. 2-4.
Tel./fax: 06/66-442520

VÁLLALKOZZON – MI SEGÍTÜNK!
*Jelen hirdetés nem minısül ajánlati felhívásnak!
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Hitelfelvétel okosan,
nyugodtan
Válaszoljon a 3 „MENNYI…?” kérdésre
Mennyi hitelt szeretne?
Mennyi idı alatt szeretne hozzájutni?
Mennyi törlesztést tud havonta vállalni?
Értékelje magában, hogy a 3 közül melyik a
legfontosabb. A lehetı legmagasabb összeget szeretné és
erre akár várni is tud? Nem sürgıs az ügy, de a havi
törlesztésrıl fix elképzelése van? Inkább vállalja a
magasabb törlesztı részletet, de gyorsan szüksége van a
pénzre? Biztos benne, hogy be tud elég sok bankba
menni a válaszokért? Bankról bankra járva nem csak az
idı, de az ember önbizalma is elfogy. Nem mindenki
születik pénzügyi szakembernek, és talán nem is szeretné
magát kimővelni a banki szakkifejezésekbıl. Erre is van
megoldás: Forduljon hiteltanácsadóhoz!
Tegye próbára a Credit Capital Hungary Kft.
hiteltanácsadóit országszerte!
Rendszeresen banki képzéseken vesznek részt azért,
hogy a piacvezetı bankok ajánlataiból a legjobbat
válasszák ki Önnek és segítenek a banki szerzıdések
„apró betős” útvesztıiben. Gondolták volna, hogy a hitelt
keresık 90%-ának már valamilyen hitele, és a legtöbben
évek
óta
fizetnek
feleslegesen
magas
törlesztırészleteket?
Ön mennyit fizet feleslegesen? Díjmentes felmérési
lehetıség a www.cchun.hu oldalon.
„És MENNYI-be fog ez Nekem kerülni?”
A felmérés, mint mondtuk, díjmentes. Tényleg. Ha a
teljes hitelfolyamat intézésével megbíz bennünket, akkor
Önre is igaz lesz: „Minden ügyfelünknek legalább akkora
haszna volt a munkánknak köszönhetıen, mint amibe
kerültünk. Elsı ránézésre mondhatnánk, hogy akkor nem
is spórolt az ügyfél semmit. Dehogynem: rengeteg idıt és
rossz tapasztalatokat.”
Személyesen is találkozhatunk - tanácsadónk szívesen áll
rendelkezésére:
Zavada János 06-30/6216782; info@cchun.hu
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Anyakönyvi hírek
Születések:

Zsiga Iván és Kele Csilla leánya Panna
(szeptemberi születéseknél elmaradt adat),
Lukács Richárd és Finta Erika fia Dominik,
Gyuricza Imre és Miklósik Anita fia Ádám,
Rusz László és Kádár Katalin leánya Eliza,
Széles Károly és Mihalik Tímea leánya Adrienn,
Tóth Lajos és Karlovszki Mariann leánya Renáta
Halálesetek:

Budur Lajosné (Szül. Huszár Irma Irén, 1934)
Dávid Józsefné (Szül. Kecskeméti Teréz, 1929)
Fehér Károlyné (Szül. Czepó Mária 1922)
Gelegonya István József (1947) Gergely Gábor
János (1921) Kovács Jánosné (Szül. Oszlács
Mária, 1937) Leszkó András (1953) Majoros Pál
(1952) Marozsán Pál (1947) Mátó Jánosné (Szül.
Gál Margit, 1911) Medgyesi László (1971)
Stiegelmajer Antalné (szül. Dénes Ilona Gizella,
1928) Vicián Judit (1945) Vozár Istvánné (Szül.
Kacsirek Zsuzsanna Stefánia, 1918) Zakál
Sándorné (Szül. Dénes Irén Julianna, 1932)

A Polgármesteri Hivatal vezetıi
és munkatársai ezúton kívánnak
minden kedves csorvási polgárnak
békés, áldott karácsonyt, és
boldog új esztendıt!

