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Lakodalom van a mi utcánkban…
A mindennapi rohanó életünkben felüdülést jelentenek a
különbözõ fesztiválok, melyek a könnyed szórakozás
mellett hagyományaink életben tartásának is fontos teret
adnak. Az egyik ilyen rendezvény, az országos szinten
egyedülálló Csorvási Nemzetközi Lakodalmas
Gasztronómiai Napok, mely hetedik alkalommal került
megrendezésre Csorváson, és évrõl-évre egyre nagyobb
érdeklõdés kíséri.
Ami nem csoda, hiszen az immár három napos
rendezvényre látogatók különféle lakodalmi
szokásokkal ismerkedhetnek meg, változatos és ízletes
lakodalmi ételekkel lakhatnak jól, ízelítõt kaphatnak a
lakodalmas zenekarok kínálatából, végigélvezhetik a
võfélyek versenyét, mindezt ünnepi külsõségek
közepette. Július utolsó hétvégéje tehát a mulatság
jegyében telt Csorváson. Errõl beszélgettem Szilágyi
Menyhérttel, Csorvás város polgármesterével.
Hogyan született meg ennek a rendezvénynek a
gondolata?
Elõször csak lakodalmi zenekarok találkozójának ötlete
merült fel. Szükségünk volt egy országosan ismert
fõvédnökre, ezért felvettük Benke László
mesterszakáccsal a kapcsolatot, aki szerint elõször enni
kell, s csak azután mulatni. Megfogadtuk a tanácsát és
meghirdettük a lakodalmi ételek versenyét is, melyben az
adott régióra jellemzõ ételek elkészítése volt a feladat.
Mikor azonban a versenyzõk megtudták, hogy nálunk a
pörkölt a szokásos, mindenki ezt fõzött. Ma már
eljutottunk odáig, hogy a versenyzõ csapatok vállalják a
tájegységükre jellemzõ ételeket, így színesedett a
rendezvénynek ez a része is. A hét év alatt folyamatosan
bõvült a rendezvény, újabb és újabb ötletekkel tettük
színesebbé.
Idén sok fórumon találkozhattunk a rendezvény
népszerûsítésével.
Igen, most sikerült elõször igazán jó marketinget
teremteni a rendezvény háttereként. Részt vettünk az
Utazási Kiállításon, ahol a lakodalmas hagyományok
bemutatásával és az ízletes tortával igen nagy sikert
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arattunk a látogatók között. Emellett péntek délelõtt
Békéscsabán, szombaton pedig Orosházán vonult fel
egy menyasszonyi hintó, így csalogattuk a vendégeket.
A támogatások is sokat segítettek munkánkban, például
a Fiume nem csupán pincérek seregét biztosította,
hanem szálláshelyeket is ajánlott fel. Országos szinten
egyedülálló ez a rendezvény, hiszen lakodalmi zenekarok
találkozója máshol is van, de ilyen összetett – a
gasztronómiának és a lakodalmi hagyományok
felelevenítésének egyszerre teret adó – rendezvénnyel
csak Csorvás büszkélkedhet.
Milyen programokkal várták az érdeklõdõket?
A rendezvény pénteken délután, szakmai programokkal
kezdõdött. Elõször az anyakönyvvezetõk szakmai
találkozójára került sor. Majd a võfélyek cserélték ki
tapasztalataikat. Ezeken a szakmai találkozókon
kevesebben vesznek részt, de volt aki beült hozzánk és
estig hallgatta a võfélyverseket, mert annyira élvezte.
A võfélyek versenye komoly megmérettetés, hiszen a
võfély az, aki a régi hagyományok képviselõjeként jó
hangulatot teremt, és lebonyolítja a lakodalmat.
A feladatok között szerepelt a menyasszony kikérése, az
esküvõi menet felvezetése, a vacsora tálalása, de a zsûri
értékelte a megjelenést és a kellékek használatát is.
A rendezvény ideje alatt csodaszép kiállítást lehetett
megtekinteni az alföldre leginkább jellemzõ lakodalmas
edények és menyasszonyi ruhák összeállításából.

Szombat délután került sor az 50, 55 és 60 éve
házasságot kötött párok köszöntésére, majd este hat óra
után hagyományos hintós menetben vitték a
menyasszony ágyát a város utcáin. Ez szintén régi
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hagyomány, hiszen a szülõi háztól kelengyével indult el új
életébe a mennyasszony. Este pedig legény- és
leánybúcsú, valamint vacsora és zene várta
vendégeinket. Ezen a napon mintegy 2500-an
látogattak ki a helyszínekre, kicsit össze is kellett
húznunk magunkat a sátorban, hogy mindenkinek
jusson hely.
Egy falusi lakodalom igen összetett, már jó elõre
elkezdenek készülõdni rá, például csigatészta
készítéssel és tyúkkopasztással.
A vasárnapi
csigatészta és aprósütemény készítõ verseny ezt volt
hivatott feleleveníteni.

2007. július-augusztus

Mik a tervek a jövõre nézve?
Amikor elkezdtük ezt a rendezvényt arra is gondoltunk,
hogy ápoljuk a kapcsolatot a határon túli magyarokkal
is. Ezért igyekeztünk minél több vajdasági, kárpátaljai
csapatot meghívni. Ma már az uniós határok
megkönnyítik a dolgunkat, bár sajnos idén volt olyan
gond, hogy vízum hiányában nem vehettek részt
néhányan a rendezvényen. Szeretnénk minél több
tájegység hagyományait elhozni városunkba, az
országból és a határon túlról egyaránt. Ehhez azonban
szálláshelyekre van szükség Csorváson. A leader
program keretében ez meg is fog valósulni, így már lesz
lehetõségünk arra, hogy akár egy hétre növeljük a
rendezvényt. Alig fejezõdött be az idei, már szervezzük
is a következõt. Bízunk abban, hogy jövõre is ilyen szép
számmal vesznek részt rajta.
Tehát lakodalom volt a mi utcánkban… Vagy inkább a
mi városunkban. Ha valaki szeretne átélni egy igazi falusi
lakodalmat, az látogasson el Csorvásra jövõre, július
utolsó hétvégéjén.
(m.k.)

A
tyúkkopasztást
inkább
kihagytuk.
A csapatoknak mindössze hat óra alatt kell elõállítaniuk
kétfogásos lakodalmas menüjüket, ebbõl a
hagyományoknak megfelelõen feldíszített asztalon öt
adag ételt kell a zsûri rendelkezésére biztosítani. Ez idõ
alatt a lakodalmas nép sem tétlenkedik, hiszen a város
utcáin szebbnél-szebb, tájegységeikre jellemzõ
ruhákban és módon felvonuló lakodalmas meneteket
láthattunk.
Igen szórakoztató program a Szent Vince Borrend
felvonulása is. Ha megnéznénk, hogy hány tagot avattak
Csorváson, már alakíthatnánk egy külön borrendet. De
persze nem ez a cél, a borrend fontos része a
rendezvénynek, hiszen jó bor nélkül nem lehet igazán jó
egy lakodalom.
A lakodalmas zenekarok versenyére is igen sokan
voltak kíváncsiak, külön öröm, hogy ebben a
kategóriában a "Csorvási Silver" lett az elsõ helyezett.
Így többek között õk húzták a talpalávalót hajnalig.
Az eredményhirdetésre az esti nemzetközi
lakodalomban került sor. Az elsõ két helyen vajdasági
csapatok végeztek, a harmadik helyre pedig a csorvási
nyugdíjasok által szervezett csapat került. De számos
különdíjat osztottunk ki, így szinte mindenki kapott
valamilyen elismerõ oklevelet és az ehhez járó értékes
ajándékot.

A fesztiválról készült képek megtekinthetõk a város
illetve a Mûvelõdési Ház honlapján (www.csorvas.hu és
csorvasmuvhaz.csamk.hu).

A VII. Csorvási Nemzetközi Lakodalmas és
Gasztronómiai Napok eredményei
A VII. Csorvási Nemzetközi Lakodalmas és
Gasztronómiai Napok rendezvényén ajándékcsomagot
nyert csapatok:
1. Hagyományõrzõ Csoport - Magyarcsernye
2. Gracza János Színjátszó- és Irodalmi Egyesület Zentagunaras
3. Patyivale Rom - Csorvás
4. Petõfi Sándor Magyar Kultúregyesület - Versec
5. Délibáb - Zenta
Különdíjban részesültek:
1. „A századik részt vevõ csapat” címen különdíjban
részesül: Gracza János Színjátszó- és Irodalmi
Egyesület - Zentagunaras
2. A „legjobb võfélynek” járó díjat nyerte el: Joó Attila
3. A menyasszonyok menyasszonya: Hudák Marianna
4. A legsármosabb võlegény: Pletikoszity Ákos
5. A legünnepélyesebben megjelenõ csapat: Felsõhegy
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6. A legjobb zenekar: Csorvási Silver
7. A hagyományok bemutatásáért: Patyivale Rom
8. A legjobb pörköltjéért: Novák Szlavolyub
9. A legegységesebb fõzõcsapat: Nyugdíjasok
Érdekvédelmi Egyesület Csorvás Fõzõcsapata
10. A legnagyobb áldozatot vállaló határon túli csapat:
Petõfi Sándor Magyar Kultúregyesület – Versec
A VII. Csorvási Nemzetközi Lakodalmas
Gasztronómiai Napok versenyén helyezést nyertek el a
következõ csapatok:
III. helyezést nyert el: Csorvási Nyugdíjasok
Érdekvédelmi Egyesülete
II. helyezést nyert el: Felsõhegy csapata
I. helyezést nyert el: Orompart csapata
Gratulálunk a nyerteseknek és a résztvevõknek!

Családi hagyományõrzés II.
A március-áprilisi számban azt hiszem addig jutottunk
el, hogy a legény járt a lányos házhoz jeles alkalmakkal a
ragaszkodás (udvarlás) szimbólumokkal is kifejezésre
jutott. Pl. május elsejére éjjel a lányos ház kerítésére,
kapujára szép „május-fát” állított a legény, ami szépen
fel volt díszítve virágokkal, színes szalagokkal.
Vagy húsvétkor elment a legény tiszteletbõl és
szeretettel „meglocsolni” és nem „megönteni” a lányt,
hogy belebetegedjen! Már ezek alatt a szokások alatt is
erõsen inog a talaj.
Régen az udvarlás általában kb. 1 évig tartott, mire
elértek az esküvõ napjáig és a lakodalmi mulatságig.
A võlegény az esküvõ napja elõtt, valamelyik este
„legénybúcsút” tartott, ahol még legényként a
legkedvesebb barátaival jól kimulatta magát, mivel
esküvõ után ez a mulatozás a barátokkal már illetlenség
számba ment volna. A házaséletben mulatozni már csak
olyan helyen volt illendõ, ahová a fiatalasszony is
mehetett, mert ott voltak más asszonynépek is (közös
mulatságok, bálak meg vásárok és búcsúk). Ez utóbbin
már a jegyben járás alatt is együtt vettek részt, sõt néha
elõtte is. Itt jött a búcsúfia ajándék. Egyidõben ez volt a
tükrös mézeskalácsszív – ma akármi, ami tetszik a
kislánynak.
Az esküvõ és a lakodalom mindig jeles ünnepi esemény
volt a fiatalok életében. Az esemény levezénylõje a
võfély, aki már az esküvõre hírmondó atyafiságot és
baráti kört meghívni is hivatott volt. Ez a szép szokás
máig élõ hagyomány. Ma is vannak a „szakmának”
avatott mesterei, akik jó szervezõk és kitûnõ
mulattatók. Gondoskodnak róla, hogy a menyasszony
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„kikérésénél” és búcsúztatásánál szem szárazon ne
maradjon a meghatottságtól.
Meg kell itt említeni, méghozzá kiemelten a
násznagyokat (esküvõi tanúkat), ezek általában a
keresztapák szoktak lenni. Õk a megbízottak arra
nézve, hogy a szülõk helyett fogadják az érkezõ
vendégeket a fõasztalnál, a fiatal pár mellett, amikor a
võfély elõvezeti õket érkezésük sorrendjében.
Bemutatja õket, mint új vendégeket, figyelmükbe ajánlja
a többi vendégnek, átveszi tõlük az ajándékot, ha
magukkal hozták, na és fizetnek ahol kell és illik.
A vacsoraasztal terítéséhez, a feltálaláshoz elõvezeti a
tálakat hozó személyzetet, szép és tréfás rigmusokat
mond a jókedv fokozására. Ezt persze már vacsora
elõtt, úgynevezett perorációkkal (elõszónoklatokkal) is
elõkészíti, hogy vidámabban várakozzon a násznép a
vacsorára. Éjfélkor elindítja a menyasszonytáncot, ez
volt valamikor a menyasszony elsõ keresete, „szita-”
vagy „rostapénz”. „Enyim a menyasszony” kiáltással
„bankót” dobtak a szitába – rostába, amit a násznagyok
tartottak. Ma már általában a võlegényt is „veszik” és
táncoltatják. Módosabb helyeken ez a szokás
„büszkeségbõl” nem járta. Pedig bizony ez valamikor is,
meg ma is jószívû, baráti adomány a fiatalok
életkezdéséhez.
A lányt amúgy is „kistafírungozták”: a hálószobabútor
plusz ágynemû. „Viszik a menyasszony ágyát, feltették a
nyoszolyáját”, mondja a nóta. Innen ered a „nyoszolyó”
lányok kifejezés is, õk vetették meg a fiatalok ágyát,
amikor a „kontyolóasszony” fölkontyolta, asszonnyá
avatta a menyasszonyt. Nem tudom, ma betartják-e
ezeket a szokásokat, vagy már javarészt ezek is
feledésbe mennek. Pedig a jó võfély által szépen
levezényelt esküvõ és lakodalom soha el nem múló szép
emlék egy küzdelmes életre. Erõt adó, nagyszerû
útravaló.
Nagyon szép hagyományõrzés kis városunkban az
évrõl-évre megrendezésre kerülõ nemzetközi
lakodalmas és gasztronómiai ünnepség.
Dr. Csanádi József

Táboroztunk
Június utolsó hetében gyerekzsivalytól volt hangos az
iskola udvara.
Az árnyas fák alatt hetedik alkalommal szerveztünk
óvodások és iskolások részére szabadidõs tábort.
Összesen 47 gyermek táborozott itt, akik háromszori
étkezést kaptak az iskola konyháján. A táborban
csapatokat alkotva ismerték meg szûkebb és tágabb
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környezetüket. A különbözõ versenyjátékok alkalmával
összemérték erejüket, bátorságukat, ügyességüket,
gyorsaságukat. A tréfás vetélkedõk megoldásával a
nagyobbak ösztönözték a kicsiket, hiszen minden
játékért pontot kaptak a csapatok.
A tábor mindennapjait különféle elõadások,
foglalkozások színesítették. Volt táncház, jelháború,
arcfestés, bûvész mûsor, lufifújás, kézmûves
foglalkozás, videózás, karaoke verseny, gyalogtúra a
homokbányához, és a Shrek 3 c. film megtekintése.
Utolsó este éjszakai portyáról jöttek vissza a gyerekek,
ahol egy térkép alapján, zseblámpa segítségével kellett
tájékozódniuk. A térképen több “állomás” volt, ahol
felnõttek várták a csapatokat egy-egy feladattal. A
csapatok visszaérkezése után a közösen összerakott
tábortüzet gyújtottuk meg, ahol szülõ és gyermek
közösen énekelt és játszott. A trombitaszó hallatán
leengedtük a táborzászlót. Az eltelt egy hét alatt
mindenki nagyon jól érezte magát. Új barátságok
szövõdtek és a gyerekek bebizonyították, hogy a
csapatmunka fontosabb a gyõzelemnél.
Szeretnénk megköszönni a szülõk segítségét, akik
beíratták gyermekeiket a táborba és ezzel egy vidám,
tartalmas hetet szereztek nekik.
Támogatóink, akiknek köszönjük a felajánlásokat:
Csorvási Kenyérgyár, COOP Áruház, Arany-Falat
Látványpékség,
Csorvási
Építõmester
Bt.,
Benyovszki Anita vállalkozó, Csorvási Általános
Mûvelõdési Központ, Bartók Béla Ifjúsági
Könyvtár, Fetser János országgyûlési képviselõ

Ballagás - ÁMK Általános Iskola
„Ne csüggedj, hiszen ifjú vagy,
s minden elérhetõ,
ha van benned bátorság, remény
és szeretni erõ.”
(Ady Endre)

Búcsúzó tanulóink
8.a
Osztályfõnök: Béres János
Acikgöz Attila
Babinyecz Erika
Bucsek Bernadett
Bús Csilla
Drahota Márió
Gergely Levente
Grexa Renáta
Gyurovszki Wanda
Jantyik Renáta
Kiss Alexandra
Koszna László
Kovács Ildikó
Kovács Renáta

Kun Erzsébet
Makai Zsolt
Mézes Zoltán
Mihalik Bettina
Mitnyán Attila
Molnár Dávid
Murvai Kitti
Nagy Sándor
Sarkadi Szilvia
Szilasi György
Tar Anita
Valyuch Mónika
Wagner Arnold

8.b
Osztályfõnök: Maczák Mária
Andrej Bence
Andrékó Vivien
Bencsik Tibor
Bereczki Bianka
Boros Barbara
Botyánszky Szimonetta
Farkas Zsolt
Fatul Vivien
Gergely Erik
Gombkötõ Nelli
Gyemengyi Benjamin
Hetényi Csaba
Horváth Alexandra
Kecskés Renáta

Kovács Evelin
Kovács Nóra
Kõvágó László
Mátó Márk
Samu Nikolett
Szabados Tibor
Szegvári Katalin
Szegvári Mária
Szeles Barbara
Szenteczki Zoltán
Tóth Rebeka
Varga Alex
Viczián Roland
Vörös Norbert

8.c
Osztályfõnök: Petrus György
Reméljük, jövõre ismét találkozunk!
Kocsisné Popol Ágnes

Cséke Annamária
Kovács Miklós

Mihalik Csaba
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Akikre büszkék vagyunk - 2007

Andrej Bence

Kovács Evelin

Babinyecz Erika

Kovács Miklós

Bereczki Bianka

Mihalik Csaba
Fölösleges gimnáziumi tankönyvek,
feladatgyûjtemények, atlaszok, érettségire felkészítõ
könyvek, közgazdasági szakközépiskolai tankönyvek
leadhatók a könyvtárban!
Felnõttoktatás beiratkozási idõpontjai:
Augusztus 13-17: de. 08-12 az új iskola emeletén
Augusztus 21-24: du. 15-17 az új iskola emeletén

Gyurovszki Wanda

Báthory István Középiskola
Csorvási Tagintézmény
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Ünnepi program
Csorvás újratelepítésének 150.,
várossá avatásának 2. évfordulója alkalmából
Augusztus 18-19-20-án rendezzük a testvértelepülések
találkozóját. A programok nyitottak, az érdeklõdõket
szívesen látjuk.
Kiemelt programok, melyre mindenkit hívunk:
Augusztus 18. (szombat)
17.30 A Dél-alföldi Vasútmodellezõk kiállításának
megnyitója az új iskola aulájában
Augusztus 19. (vasárnap)
13.30 A Díszítõmûvész Szakkör kiállításának
megnyitója a Mûvelõdési Ház Galériájában
16.00 A Csorváson élõ nemzetiségek kulturális
bemutatója a Mûvelõdési Ház udvarán
18.00 A közösségi kemence avatása a Mûvelõdési Ház
udvarán
20.00 Szabadtéri bál, játszik a CSORVÁSI SILVER
együttes
Augusztus 20. (hétfõ)
10.00 Ünnepség az évforduló alkalmából a Szabadság
téren. Visszaállítjuk a Szent István szobrot.
14.00-17.00 Szórakoztató programok gyermekeknek,
felnõtteknek (virágkötészet, játékok, dísztárgyak
készítése, arcfestés, logikai játékok)
17.00 Hálaadó szentmise, kenyérszentelés a római
katolikus templomban
18.30 Kulturális program a Szabadság téren
Közremûködõk:
- STAGE LINE Együttes mûsora
- Nefelejcs Népdalkör
- FIT DANCE CENTER SE táncosai
- Alapfokú Mûvészeti Iskola tanulói
- A Csorvási Ifjúsági Fúvószenekar és Mazsorett
Csoport mûsora
- GÁL CSABA BOOGIE
22.00 TÛZIJÁTÉK
Általános Mûvelõdési Központ
Alapfokú Mûvészeti Iskola
Az Alapfokú Mûvészeti Iskolába a 2007/2008-as
tanévre a következõ mûvészeti ágakra lehet beiratkozni:
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Zenemûvészet: citera, zongora, tenorkürt, trombita,
furulya, hegedû, gitár, klarinét.
Táncmûvészet: modern tánc /esztétikus testképzés
minden gyermeknek, (fiú, lány)/, jazztánc, társastánc,
néptánc alapjai, helyes testtartás, hétfõnként AMI
nagyterem (nem mazsorett!).
Képzõ- és iparmûvészet: grafika, festészet, szobrászat,
kézmûvesség, makett- és papírtárgykészítés.
Tanévkezdés idõpontja: 2007. szeptember 03.
Pótbeiratkozás és óraegyeztetés: 14.00-tól 17.00 óráig
a Mûvészeti Iskolában.
Mindenkit szeretettel várnak az
Alapfokú Mûvészeti Iskola tanárai!
Debreczeni István
intézményegység-vezetõ
A Csorvási Polgárõr Egyesület egyéb feladatai mellett
2007.06.30-án szervezett Környezetvédelmi napot
tartott, melyen 17 fõ 35 zsák szemetet és egyéb
hulladékot gyûjtött össze. A munka feltételeit a város
Önkormányzata biztosította. Az érintett terület lakói
elismeréssel szóltak a munkáról.
Polgárõrség vezetõsége

Békés megye a civilekért
A Békés megyei önkormányzat idén elõször pályázatot
írt ki a civil szervezeteknek, összességében mintegy 4
millió forint összegben. Harminckét szervezet
jelentkezett, velük már a szerzõdéseket is megkötötték.
A civil szférára fontos szerep vár az értékek
képviseletében, megõrzésében. Mi azt szeretnénk, ha
fennmaradna, sõt erõsödne a civil mozgalom, éppen
ezért támogatjuk anyagilag is. Jó lenne, ha az induló
európai uniós projektekben minél több civil venne részt.
Hogy megfeleljenek a követelményeknek, ahhoz még
sokat kell tanulniuk, gondolok itt számlavezetésre,
tervezésre, pontos adminisztrációra, ellenõrizhetõségre,
egyebekre. Ránk számíthatnak ezen a téren is, készek
vagyunk jogi és gazdasági ismereteiket bõvíteni.
Domokos László
Békés megye Képviselõ-testületének elnöke

2007. július-augusztus
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Csorvási Híradó

Tárgyévi mérleg szerinti eredmény: 166 E FT,-

Ha szereted a kihívásokat és szeretnél egy jó
csapat tagja lenni, jelentkezz szerzõdéses
2006. évi közhasznú tevékenység eredmény-levezetése
katonai szolgálatra!
E Ft-ban:
Összes közhasznú tevékenység bevétele: 568,Feltételek: 18-47 év közötti életkor, állandó belföldi Összes közhasznú tevékenység ráfordításai: 734,lakóhely vagy tartózkodási hely, kizárólagos magyar
állampolgárság, büntetlen elõélet, minimum 8 általános
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
iskolai végzettség (elõny a középiskolai végzettség)
Az egyesület célja: a csorvási román kisebbség
Jelentkezni lehet: Magyar Honvédség Keletérdekeinek hatékonyabb képviselete, szükség esetén
Magyarországi Hadkiegészítõ Parancsnokság
védelme, illetve a helyi közösségek tevékenységének
4. Toborzó és Érdekvédelmi Iroda Békéscsaba
támogatása .
Cím: 5600 Békéscsaba, Andrássy út 67-69.
Tel.: 66/547-190
Ügyfélfogadás: H-Cs: 08.00-15.00 P: 08.00 12.00
“Kerülj a legjobbak közé!”

2006.12.31-i mérlegadatok E Ft-ban:
Eszközök összesen: 47,- ( Pénzeszközök bankszámlán)
Források összesen: 47,Tárgyévi mérleg szerinti eredmény: 0 E FT,-

2006. évi közhasznú tevékenység eredmény-levezetése
E Ft-ban:
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
Összes közhasznú tevékenység bevétele: 100,Az egyesület célja: a mozgáskorlátozott emberek Összes közhasznú tevékenység ráfordításai: 53,életvitelének megkönnyítése, a mozgáskorlátozott
Tankönyv-értékesítés
embereket érintõ támogatásokról való tájékoztatás,
tanácsadás, a mozgáskorlátozottakat érintõ ügyek
intézésében segítség nyújtása, közös programok Helye: Csorvás, István király u. 34. 3. sz. tanterem
szervezése.
Ideje: (naponta 8-16 óráig)
2006.12.31-i mérlegadatok E Ft-ban:
2007. augusztus 27.: 1-2. évfolyam
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 548,- (Pénzeszközök)
2007. augusztus 28.: 3-4. évfolyam
FORRÁSOK ÖSSZESEN: 548,2007. augusztus 29.: 5-6. évfolyam
Tárgyévi mérleg szerinti eredmény: 165 E FT,2007. augusztus 30.: 7-8. évfolyam és gyógypedagógiai
tagozat
2006. évi közhasznú tevékenység eredmény-levezetése
E Ft-ban:
Ingyenes tankönyvellátásra jogosultak:
Összes közhasznú tevékenység bevétele: 548,a.) tartósan beteg
Összes közhasznú tevékenység ráfordításai: 383,b.) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista,
több fogyatékosság együttes elõfordulása esetén
halmozottan fogyatékos,
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
c.) pszichés fejlõdés zavarai miatt a nevelési, tanulási
Az egyesület célja: az autentikus népdal és népzene folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl.
értékeinek megõrzése, a magyar népdalkultúra dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros
megismertetése és megszólaltatása. A magyar hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar),
néphagyományok és közösségi hagyományok ápolása A d.) három vagy többgyermekes családban él,
helyi népzenei kultúra megõrzése, ápolása, a citera- e.) nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult,
f.) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
zenekari hagyományok továbbadása.
részesül.
2006.12.31-i mérlegadatok E Ft-ban:
Eszközök összesen 368,- ( Pénzeszközök bankszámlán) Kérjük a tisztelt Szülõket, hogy az igazolások másolatát
hozzák magukkal!
Források összesen: 368,-

Csorvási Híradó
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HÍREK
Elindult az új szélessávú csorvási
kábelhálózat építése
Örömmel számolhatunk be arról, hogy július végén
elindult a kábelhálózat építése, amelynek keretében
Csorváson egy teljesen új, többféle szolgáltatás-csoport
biztosítására alkalmas szélessávú kábelhálózat kerül
kialakításra. A város utcáin számos kivitelezõ dolgozik,
hogy a hosszú ideje várt beruházás minél gyorsabban
megvalósulhasson, a lakosság új kábeleken és egy
független korszerû hálózaton érhesse el a hírközlési
szolgáltatásokat.
Mint arról korábban már beszámoltunk, településünk
egy Szabadkígyóssal és Elekkel közös pályázati projekt
keretében pályázati támogatásban részesült, amelynek
célja egy teljes fedettségû, minden utcába eljutó új
kábelhálózat kivitelezése.
Csorvás lakosságának nem kis része mikrohullámú
Internet szolgáltatást használ, amely a kedvezõ
árfekvése mellett sajnos az utóbbi hónapokban nagyon
komoly zavartatásnak volt kitéve, amely a
rádiófrekvenciás elérést sokszor élvezhetetlenné tette.
Az új kábelhálózat kiépítésével hatalmas minõségi
ugrást tapasztalnak majd a felhasználók, minden
eddiginél kedvezõbb áron. A szolgáltatók a lakosság
néhány hetes türelmét kérik ahhoz, hogy minden
háztartás kábelen kapjon szolgáltatást. Az új rendszert
ajándékba kapott díjmentes hónapokkal is támogatják
a szolgáltatók.
A kábelhálózat építése innentõl kezdve folyamatosan
zajlik. A kivitelezést végzõ vállalkozók tájékoztatása
szerint már augusztus végén lesznek olyan városrészek,
komplett utcák, ahol a felhasználókat kábelen keresztül
szolgálják ki.
A kiépítésre kerülõ rendszer a legkorszerûbb HFC
technológiát alkalmazza, optikai kábeles adatátvitellel,
így jellemzõiben messze felülmúlja a szûkebb
térségünkben meglévõ más kábelhálózatokat.
A szolgáltatások népszerûsítését pedig számos akció és
kedvezmény szolgálja, amelyrõl a partnerek
tájékoztatják a lakosságot.

Csorvási Híradó

Az új kábelhálózat mint szállítócsatorna alkalmas
többek között telefonszolgáltatás, riasztórendszerek
illetve digitális kábeltelevíziós mûsorszolgáltatás
továbbítására is. Csorvás Önkormányzata jelenleg
dolgozik a szolgáltatási koncepció kialakításán.
Kaszaperen, Vésztõn és Orosházán készült el hasonló
új kábelrendszer, amely kedvezõbb árakat és sokkal
jobb kiszolgálást eredményezett. A változásoknak
azonban ellenfelei is vannak, akik szórólapokkal,
különféle feljelentésekkel és egyéb módon zaklatják a
projektet, illetve keltik a feszültséget régió-szerte a
lakosság körében. A projekttel kapcsolatos negatív
híresztelések alaptalanok.
A pályázati forrást kezelõ Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség a júniusban végzett rendkívüli helyszíni
ellenõrzése folyamán mindent rendben talált, így a
kivitelezéshez szükséges forrásokat továbbra is
biztosítja. Csorvás új kábelhálózatának kiépítését
zavartalanul folytathatjuk. Bár a teljes beruházás papír
szerint csak az év végére lesz készen, azonban már
szeptember elején számos háztartás élvezheti az új
kábelhálózat elõnyeit.
A szolgáltatások megrendelésének módozata a
fejlesztés során nem változik. A szolgáltatók a
megrendelést közvetlenül fogadják, így pl. az OrosCom
felé irányuló igényt továbbra is a korábban ismert
módon kell bejelenteni.

Anyakönyvi hírek
Születések: Kocsis René Zoltán és Borsos Noémi leánya Adél,
Poór János és Sztanics Ibolya fia Szabolcs, Matuska Tamás és
Korcsok Éva leánya Orsolya, Tordai Roland és Szilágyi Tünde
leánya Fruzsina, Leszkó Szabolcs és Karsai Beáta leánya Lea
Janka, Gress András és Orlovics Anna Mónika leánya Éva
Nikoletta, Bucsek László és Murvai Krisztina fia László
Halálozások: Balla Istvánné (szül. Nyemcsok Katalin, 1957),
Bódi Lajosné (szül. Nagy Éva, 1958), Borbély István (1923),
Csiák Mihály (1927), Elek Jánosné (szül. Kecskés Jolán, 1932),
Gergely Jánosné (szül. Nyári Mária, 1923), Gibala Mátyásné
(szül. Gyarmati Julianna, 1923), Góg Gergelyné (szül. Szabó
Julianna, 1922), Gyebrovszki Antalné (szül. Tiborc Hedvig,
1936), Kántor Péter (1973), Maczák András (1934), Mihalik
Jánosné (szül.: Gyurovszki Julianna, 1922), Mihalik Jánosné
(szül. Uhlár Katalin, 1957), Nagy Károlyné (szül. Pintér Anikó,
1967), Nyári Mátyásné (szül. Borbély Ilona, 1929), Oláh Mihály
(1916), Paksi Pál (1936), Pál Lajosné (szül. Uhrin Mária, 1928),
Széll László (1944), Szikora Antalné (szül. Molnár Ilona, 1919),
Volka István (1920)
Csorvási Híradó közéleti lap

Szerkeszti: A szerkesztô bizottság • Szerkesztôség és kiadó: Csorvás Város Polgármesteri Hivatala
Felelôs kiadó: Szilágyi Menyhért polgármester

