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Tájékoztató a csorvási önkormányzati
adóhatósághoz teljesítendõ fizetési
kötelezettségekrõl

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
Magánszemélyek kommunális adóját kell fizetni annak a 1200 Ft.
magánszemélynek, aki az önkormányzat illetékességi
területén ingatlan tulajdonjogával, illetve nem Iparûzési adót kell fizetni annak a vállalkozónak, aki az
magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával önkormányzat illetékességi területén állandó vagy
ideiglenes jelleggel vállalkozási tevékenységet végez.
rendelkezik.
Az adó mértékét -törvényi keretek között- a
Képviselõ-testület önkormányzati rendeletben határozza
meg. Csorváson 2008. január 1-tõl ingatlanonként
5000 Ft/év, tanyaingatlan esetén 2500 Ft/év a
kommunális adó mértéke.

Az állandó jelleggel végzett vállalkozási tevékenység
után a fizetendõ adó mértéke nem változott, 2008.
január 1-jétõl továbbra is az adóalap 2 %-a.

Ideiglenes iparûzési adó fizetési kötelezettség terheli azt a
piaci és vásározó kiskereskedelmet folytató vállalkozót,
A tulajdonjogban bekövetkezõ változásról bejelentést aki az önkormányzat illetékességi területén nem
kell tenni ( adásvételi szerzõdés) a Polgármesteri Hivatal rendelkezik telephellyel. Ebben az esetben az adó
mértéke minden naptári nap után 1000 Ft.
7. sz. irodájában.
Az a mezõgazdasági õstermelõ is alanya az iparûzési
adónak, aki 2007-ben 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 2008.
május 31-éig önbevallással, önadózás keretében kell
A törvény szerint a személygépkocsik és a
megállapítania a 2007. évi iparûzési adófizetési
motorkerékpárok esetén a gépjármû kora /gyártási éve/
kötelezettségét. Amennyiben az árbevétele nem haladta
és teljesítménye alapján meghatározott differenciált
meg a 600 000 Ft-ot, nem kell bevallást adnia.
adómértéket kell fizetni, az alábbiak szerint:
Gépjármûadót kell fizetni annak, aki a gépjármûvek
hatósági nyilvántartásában az év elsõ napján
üzembentartóként, vagy
ennek hiányában
tulajdonosként szerepel.

- 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.

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 17-ig, míg a második féléves részletét
szeptember 15-ig lehet késedelmi pótléktól mentesen
befizetni. Az iparûzési adóbevallás beadásának
határideje május 31-e.

Az adó alapja az autóbusz, a nyergesvontató, a
lakópótkocsi esetében a hatósági nyilvántartásban
Talajterhelési díj fizetésére kötelezett az a kibocsátó, aki
feltüntetett saját tömeg, vagyis az önsúly.
a mûszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt
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rá, de szennyvízelhelyezést folytat. A talajterhelési díj
alapja: a szolgáltatott víz mennyisége. Mértéke: 180 Ft/
m3. (a megállapított díj 75 %-át kell 2008-ban
megfizetni).
A talajterhelési díjat a 2007. január 1-tõl december 31ig terjedõ idõszakra a Csorvási Szolgáltató Kht. által
szolgáltatott ivóvíz-fogyasztási adatok alapján kell
bevallani és megfizetni 2008. március 31-ig.
A bevalláshoz mindenki postán kapja meg a szükséges
nyomtatványt.
Polgármesteri Hivatal

Csorvásiak Baráti Társasága
2008. évi munkaprogram
A Csorvásiak Baráti Társaságának Elnöksége a 2007.
november 21-én megtartott ülésén a közgyûlésen
elfogadott szempontok szerint munkaprogramját 2008.
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.
Felelõs:
Kelemen Mihály elnök
2.) 2007. december 2-án megrendezzük a Civil
Szervezetek Napját. Bemutatjuk a Civilek Csorvásért
együttmûködés kiadványát, értékeljük a tevékenységét.
Felelõs: Kelemen Mihály elnök
Szilágyi Menyhért elnökségi tag, polgármester
3.) Tartjuk a kapcsolatot a Természet- és
Környezetvédõ
Tanárok
Egyesületével.
A környezetvédelmi nevelés segítése érdekében
mentorokat jelölünk ki a Csorvás természeti értékeit
„örökbe fogadó” általános iskolás csoportok mellé.
Részt veszünk a szervezõ és értékelõ munkában.
Pályázatot írunk ki a bányató környékén létesítendõ
tanösvényhez szükséges gyûjtõmunka érdekében.
Lehetõségeinkhez képest anyagilag is támogatjuk a
program eredményes megvalósítását.
Felelõs:
Dr. Körmendi János elnökségi tag
Samu Kálmán elnökségi tag
4.) Kerékpáros kirándulást szervezünk Csorvás
környékére tagjaink és gyermekek részére. Ezzel
lehetõséget nyújtunk lakóhelyünk, barátaink
megismerésére, segítjük a környezet-tudatos nevelést.
Felelõs:
Kálmán János alelnök
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5.) Folytatjuk a „Virágos, fás Csorvásért” akciót.
Fûmagot, virágmagot juttatunk a lakosoknak. A feladat
végrehajtása érdekében felvesszük a kapcsolatot az
„Együtt az egészségünkért” Egyesülettel. Pozitív példák
segítségével bemutatjuk a település lakosságának a
szebb, virágosabb környezet kedvezõ hangulati hatását.
Felelõs:
Dr. Csanádi József alelnök
Kálmán János alelnök
6.) Folytatjuk a „Téli esték” sorozatot, ennek keretében
ötvözzük szervezõ, mozgósító tevékenységünket más
civil szervezetekkel és az Önkormányzat bizottságaival.
Külön figyelmet szentelünk egészségnevelési,
hagyományõrzési és az egészséges életet segítõ
gazdálkodást bemutató elõadások szervezésére.
Felelõs: Kelemen Mihály elnök
Szilágyi Menyhért elnökségi tag, polgármester
7.) A Csorvási Lakodalmas Gasztronómiai Napok, az
Aratónap, a helyi zenei rendezvények lebonyolításában
aktívan részt veszünk, mozgósítunk.
Felelõs:
Valamennyi elnökségi tag, a késõbbiekben
meghatározott témákban
8.) Szélesítjük a kapcsolatot a határon túli
testvértelepülésekkel,
azok
önszervezõdõ
egyesületeivel. Részt veszünk testvértelepüléseink
rendezvényein. Segítséget nyújtunk a testvértelepülések
képviselõinek vendéglátásában településünk, barátaink
kötetlenebb együttmûködése érdekében.
Felelõs: Szilágyi Menyhért elnökségi tag, polgármester
Valamennyi elnökségi tag
9.) Keressük, kutatjuk a pályázatokon való részvétel
lehetõségét. Az ehhez szükséges pénzügyi fedezetet
megteremtjük.
Felelõs:
Dr. Körmendi János elnökségi tag
Tyichi András elnökségi tag
10.) Anyagi lehetõségeinknek megfelelõen támogatjuk a
könyvtárat, a városi kiemelt rendezvényeket és a
kiemelkedõ teljesítményt nyújtó iskolai tanulók
jutalmazását.
Felelõs:
Kelemen Mihály elnök
11.) Folytatjuk a tagszervezést, bevonjuk a munkába a
fiatalokat, a nyugdíjasokat, a város minden rétegét.
Felkutatjuk az elszármazott csorvásiakat.
Felelõs:
Kelemen Mihály elnök
Valamennyi elnökségi tag
12.) Kirándulást szervezünk tagjaink részére az igények
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felmérése függvényében.
Felelõs:
Kálmán János alelnök
Dr. Körmendi János elnökségi tag
A munkaprogram végrehajtása során az Elnökség az
Alapszabályban foglaltakat szem elõtt 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, 2007. november 21.
Csorvásiak Baráti Társasága
Elnöksége

Tisztelt Olvasóink!
Ilyenkor az év elején rendszerint számvetést készítünk,
végig gondoljuk, hogy milyen terveink voltak egy évvel
ezelõtt, és mindebbõl mit tudtunk megvalósítani.
Szeretnénk, ha Önök is értesülnének a könyvtár életét
meghatározó rendezvényekrõl, szolgáltatásokról,
változásokról.
A könyvtár 2007. évi munkájának értékelése:
A könyvtár fõ feladata, hogy biztosítsa a lehetõséget az
önmûvelõdésre,
a
tartalmas
szórakozásra,
kikapcsolódásra és az információs igények kielégítésre.
Erre alkalmas a könyvtár saját állománya, más nyilvános
könyvtárak állománya, különféle adatbázisok és az
Internet használata.
Könyvtárunk egyfajta információs központ szerepét
tölti be a településen a felnõtt lakosság körében. Iskolai
könyvtárként fontos és sajátos feladatunk az iskolában
folyó oktató-nevelõ munka elõsegítése, az ehhez
szükséges könyvek, folyóiratok, szakirodalom
beszerzése és eljuttatása a pedagógusokhoz,
használatuk elõsegítése. Kiemelt feladat a tanulók
felkészítése az önálló könyvtárhasználatra. A tantestület
részére pedagógiai kézikönyvtári gyûjtemény áll
rendelkezésre az olvasóteremben, amelyet ajánlólistán
bocsátunk közre.
A tanév során az alsó és felsõ tagozatos osztályok
rendszeresen látogatják a könyvtárat iskolai óra
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keretében (könyvtárhasználati óra, egyéb tanóra,
videofilm megtekintése) illetve szabadidõs tevékenység
(számítógépes játékok, Internet-használat, játszóház,
könyv-és folyóirat kölcsönzés, felkészülés másnapra,
gyûjtõmunka stb.). A könyvtár munkatársai felügyeletet
és szakszerû segítséget nyújtanak a tanulóknak egész
tanévben. Folyamatosan figyelemmel kísérjük a
korosztályuk számára kiírt országos és megyei
pályázatokat, és ezekrõl tájékoztatjuk a tanulókat.
Részt veszünk az iskolán kívüli kulturális programok,
tevékenységek szervezésében, lebonyolításában
(Mindenki karácsonya, Gyermeknap, vetélkedõk,
kiállítás megnyitó stb.).
Az 5 éve folyamatosan mûködõ irodalmi színpadnak
szintén a könyvtár ad otthont. A folyamatosan
cserélõdõ tagok (8. osztály után) iskolai és városi szintû
ünnepségeken irodalmi összeállításokkal színesítik a
programot. E mellett lehetõségünk nyílik a foglakozások
és fellépések során az irodalom, az olvasás
megszerettetésére.
2007. januárjától 10-10 fõvel folytatódott a
számítógép-használói tanfolyam. Az alapfokú
ismereteket nyújtó tanfolyamon a kismamáktól a
nyugdíjas korúakig sajátították el a legfontosabb
felhasználói tudnivalókat.
Pályázati eredményeink:
NKA (Nemzeti Kulturális Alap): audiovizuális
dokumentumok beszerzésére 420.000, -Ft
Békés Megyei Közoktatási Közalapítvány:
58.000, -Ft
2007-ben csatlakoztunk az Orosházi Kistérség
könyvtáraihoz, hogy a jövõben közösen pályázhassunk,
illetve közös adatbázis jöhessen létre.
Könyvtárunk támogatói voltak: Bakos István, dr.
Fehér Dezsõ, Jan Süli a Szlovák Köztársaság
Fõkonzulja, Kasuba István, Kasuba Istvánné, Keliger
Béláné, Kiss István, Kiss László, Mátyás Ferenc,
NIMFA kisállat kereskedés Orosháza, OTP Csorvási
Fiókja, Román Kisebbségi Önkormányzat, Szilágyi
Menyhért, Szlovák Kisebbségi Önkormányzat, Szrnka
József
Köszönettel fogadjuk a továbbiakban is a
támogatásokat a könyvtár tevékenységének
fejlesztéséhez!
A könyvtár 2007. évi rendezvényei voltak:
Január 22. A Magyar Kultúra Napja: Irodalmi
megemlékezés a könyvtárban mûködõ irodalmi színpad
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közremûködésével
Február 16. Téli népszokások : Vetélkedõ az
általános iskolások számára
Március 14: Március 15-i megemlékezés a
könyvtárban
mûködõ
irodalmi
színpad
közremûködésével
Április 30: EU vetélkedõ általános iskolai tanulóknak
Május 26. Gyermeknap
Június 3: Hõsök Napja az irodalmi színpad
közremûködésével
Szeptember 25: Rendhagyó énekóra keretében
megemlékezés Bartók Béla halálának 62.
évfordulójáról
Szeptember 25: Népmese napi rajzpályázat
eredményhirdetése
Szeptember 28: A Magyar Népmese Napja
óvodásoknak, és alsó tagozatos gyerekeknek mesével,
filmmel, zenével
Szeptember 29: Állatok Világnapja alkalmából
Kisállat bemutató és vásár
Október 4: Az Állatok Világnapja alkalmából
elõadás
Október 9: „Babaolvashow” olvasójegy átadása a
legfiatalabb olvasóknak
Október 10: Író-olvasó találkozó Endrei Judittal
Október 12: Idõsek Világnapja
alkalmából
megemlékezés az irodalmi színpad közremûködésével
Október 13: A Csorvásiak Baráti Társasága
Közgyûlése az irodalmi színpad közremûködésével
Október 20: Október 23-i megemlékezés az
irodalmi színpad közremûködésével
November 13. Takarékossági Világnap alkalmából
vetélkedõ gyerekeknek
December 21: Mindenki karácsonya
Szolgáltatási díjak változása 2008. február 1-tõl
Irodai szolgáltatások díjai
Másolási díjak
Fekete-fehér fénymásolás:
A/4-es méretben oldalanként 15,- Ft
A/3-as méretben oldalanként 20,- Ft
Színes fénymásolás:
A/4-es méretben oldalanként 120,- Ft
A/3-as méretben oldalanként 240,- Ft
Lézernyomtatás:
A/4-es méretben oldalanként 15,- Ft
Színes nyomtatás: 120,- Ft
Szkennelés: 10,- Ft/oldal
Audiovizuális gyûjtemény kölcsönzése: 120,- Ft/db
Internet használat: elsõ óra ingyen (érvényes tagsággal
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rendelkezõ olvasók számára). Minden megkezdett
félóra: 100,- Ft
Beiratkozási díjak:
Felnõtteknek: 1000,- Ft, Diákoknak: 500,- Ft.
16 éven aluliaknak és 70 év felettieknek ingyen.
Továbbra is várjuk azoknak az olvasóinknak a
jelentkezését, akik igénylik a könyvek és egyéb
dokumentumok (CD, DVD, hangoskönyv,
videokazetta, CD-ROM stb.) házhoz szállítását!
A könyvtár telefonszáma: 06/66-258-045
E-mail: konyvtarcsorvas@freemail.hu
Aktuális rendezvényeinkrõl, a könyvtárban folyó
eseményeirõl a könyvtár honlapján olvashatnak!
Ötleteiket, javaslataikat várjuk a könyvtár e-mail
címére,
vagy
hivatalos
honlapjára,
a
http://www.konyvtarcsorvas.extra.hu fórumára!
Kissné Gyuricza Mária
Baginé Szincsok Ilona
a könyvtár munkatársai

Nyugdíjas lettem…
38 év egy munkahelyen manapság mesébe illõ, de igaz!
Egészen véletlenül lettem tanácsi dolgozó. Mintha csak
tegnap történt volna!
Egyik rokonom, mint vöröskeresztes aktíva igencsak
járatos volt a tanácsházán. Hívták is, hogy jöjjön ide
dolgozni, de neki semmi kedve nem volt napjait a négy
fal között eltölteni, ezért jó szívvel ajánlott engem maga
helyett.
Járlatkezelõ lettem! Enyém volt az egész 2-es iroda.
A munkatársak szeretettel vettek körül, különösen jól
éreztem magam, amikor átköltözhettem a hármasba az
adósokhoz. Akkoriban nagy forgalma volt a hatósági
húsboltnak, a vele járó kényszervágási elszámolásokat
is feladatul kaptam a járlat mellé. Besegítettem az
adócsoport munkájába is. Zakálné Irénke, Vas Feri,
Kerekes Tibi, de jók is voltak azok a délutáni uzsonnák
az asztalfiókból! Azóta sem ettem olyan finom
paradicsomos halat!
Volt egy Sokol kisrádiónk, nõvérem hozta a
Szovjetunióból. Nagy szám volt! A húgommal
kisajátítottuk, össze is vesztünk miatta. Én is, õ is vinni
akarta. Délutánonként idebent az irodában titokban
hallgattuk a fiúkkal a tánczenei koktélt, Komjáti György
kívánságmûsorát (csak a fõnök észre ne vegye!).
Esténként a munkatársakkal mozizni jártunk.
Akkoriban egyórásak voltak az ebédszünetek, a fiúk
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ráértek kifigyelni, hogy engem „egy Pali” kísérget, aztán
azzal húztak, hogy látták ám azokat a puszikat!
Szégyenlõs voltam, élvezték, ahogy pirultam. Sosem
felejtem el azt a napot, amikor ezek a kollégák
gyönyörûen feldíszítették a tanácsháza hosszú
folyosóját, sorfalat álltak nekünk a házasságkötõ terem
ajtajánál. Tar Feri nekünk mondta el az elsõ ünnepi
beszédét Karsainé Katika oldalán.
Aztán majdnem postáskisasszony lettem! Hívattak a
pártbizottságra, beijedtem! Megüresedett egy hely a
postahivatalban, rám gondoltak. Elmeséltem a dolgot
Temesi fõnöknek. Azt kérdezte, hogy jól érzem-e
magam itt a hivatalban, mondtam: igen. Akkor
maradjon! –mondta, ezzel lezártuk az ügyet és én
maradtam.
Temesi fõnök szigorú volt, tartottunk tõle, de jó
szándékkal mindenben segített, ha túl sok volt a
tennivaló, beült hozzánk hogy adjunk munkát. Sok
mindent én is megtanultam tõle, pl. azt, hogy milyen
formája van egy hivatalos levélnek, bevitt
tanácsülésekre, megtanított hogyan kell jegyzõkönyvet
írni stb. Voltam újra a hetesben járlatkezelõ meg
pénztáros, a hatosban adós, gépjármû-ügyek tartoztak
hozzám.
Egyszer reggel Irénkével egyszerre érkeztünk.
A folyosón szembe jött Zsiga fõnök. Irénkével
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összenevettünk: a fõnök bajuszt növesztett! Raportra
hívott, bementünk az irodájába. Faggatott bennünket:
„Asszonyok, mit nevettek?”. Elárultuk, hogy csak a
bajuszát. Pár nap múlva levágatta, biztos már neki sem
tetszett igazán…
Késõbb az ügyfélszolgálathoz keveredtem, végleg ott is
maradtam. Hagyatéki ügyintézõ voltam, meg mindenes.
Idõvel rám maradt az iktatás, na meg az irattározás a
kollégák igen nagy bánatára (ugyanis irattározni senki
sem szeret). Bocsánat a sok-sok nógatásért! Szerettem
ezt a munkát, meg a többit is. A minap felhívott az egyik
ismerõs: Magdi, te nagyon hiányzol nekünk arról a
„tanácsházáról”! Ez igazán jól esett!
Szép emlékek a közös kirándulások a kisbusszal Kukla
Jancsival, a nagy brigád összejövetelek, kukoricatörés,
krumpli szedés a TSZ-ben. Az újházas kollégáknál a
közös cserepelések, a „Mindenki Karácsonyfájá”-nak
díszítése, pótszilveszter, maszkabál, amikor Csipak
Palit is beöltöztettük kisasszonynak, Kunos Bélát meg
szép cigánylánynak! Bár még õk is olvasnák ezeket a
sorokat! A férfinapok csasztuskái, a partedlik, amit
minden fiú a nyakába kapott. Kerékpártúrák,
szalonnasütések, közös vacsorák. Mindenre volt idõ!
De jó volt! Köszönöm!

Kirándulni indultunk...

Szombati Pálné
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6. oldal

Pusztai éjszaka
Az apa talán egy hirtelen mozdulattól felébred.
A szobát az alvók puha lélegzése tölti be. Figyeli, melyik
a feleség, melyik a fiú, a kislány. Mindegyik kedves.
Kívülrõl sem hallatszik zörgés, zaj, kutyaugatás.
Békesség van. Eltûnõdik, úgy érzi kialudta magát. Így
van ez. Este hét óra körül került az ágyba, most talán
éjfél lehet. Nyáron sokszor csak ennyi idõ jut az alvásra.
Megszokta. Most Erzsébet, Katalin táján hosszabb az
éjszaka, van idõ a nyújtózkodásra.
A gondolatsor végén hirtelen elhatározással csendben
felkel, kimegy a konyhába, felöltözik úgy nagyjából.
A szomszédos, kisebb szobából édesapja szuszogása
hallatszik. Alszik õ is. Magára kanyarítja a vastagabb
kabátot, fejére a kucsmát, a csizmába lép. Kézbe veszi
az erõs botot, nyitja a dupla ajtót, kilép a szélesebb
csurgó alá.
Szoktatja a szemét a sötéthez. Érzi, hallja, a két kutya is
elõjön. Megsimogatja a fejüket, éberek, megérdemlik
az emberséget. Körbejárják az udvart, nyugalom van az
istállóban, az ólakban. A kakas kottyan egyet, talán
egér szaladt végig az ülõn. Megállnak a Gyomai út felõl,
a szerencse oldalon. A házveréskor kapta ezt a nevet.
Elmereng... A segítõ rokonság az árnyékba húzódott,
talán pihenni, mikor a jókedvû sógor bácsi magához
hívta a fiúkat, az alacsony falhoz.
-Nézzétek! Ugye szárazabb itt a föld? Mi a véleményetek?
Voltunk vagy öten, néhányan hümmögtünk.
-Nahát! Így könnyen porhanyóssá lesz!
-Nem tömörödik eléggé!
-Az, pedig, nem jó, igaz? Látjátok? Omlani fog!
-Tehát! Nedvesíteni kell! Nincsenek itt a lányok!
-Locsoljátok meg, mint a szalonnasütés után a
parazsat szoktátok!
Távolságot tartva, óvatosan, egymásra figyelve-ügyelve
a pontosságra eleget tettünk az utasításnak.
Újabb felszólítás:
-Aki szereti, jöjjön velem, keressünk édesgyökeret!
Ismeritek? Hasonlít a levele az akáchoz!
Kerestünk, ástunk, találtunk, kiszedtük.
-Kérjétek el a garabolyokat, szedjetek bele
vadsóskát, nénjeitek örülnek, jó lesz a kiskacsáknak!
Végsõként a gyökereket tisztára mostuk a kút melletti
hordókban, rágtuk, míg fogunk vásott belé, mert jó a
torokfájás ellen. A fák alatt a rokonság megmosolyogta,
a sógor megint foglalkozik a gyerekekkel, princeli õket,
mindig kitalál valamit...
Bizony, már jó pár éve. Elõfordul, ha a tanyának erre az
oldalára jön, eszébe jut a házverés sok eseménye. Innen
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különben a vastag, alacsonyan szálló felhõkön
visszaverõdve jól lehet sejteni a szomszéd falvak fényeit.
Betájolja a majorokat, dûlõket, tanyákat, az iskolát.
Indulna, mikor dörrenés hallatszik, messzebbrõl.
Vadászpuska! Az öreg vadkörtefa mellé húzódva vár.
Talán negyedórányi idõ múlva a kutyák egy irányba
fordulnak, figyelnek, nem moccannak, jeleznek. Valaki
közeledhet. A lépteket nem hallani, elnyeli az ázott föld.
Majd új irány felé fordulnak a házõrzõk, aki jön,
valószínûleg ívben kerüli a tanyát. Rövid idõ múlva az
egyik figyelõ leül, dünnyög valamit, a másik is mozdul, az
ismeretlen eltávozott.
-Na, akkor a helyetekre! - szól rájuk, s visszamegy a
házba. A konyhában, csendben pakolva, hallja az
édesapja moccanásán, ébren van. Lassan belép.
-Kint voltál? - hangzik a kérdés, ami egyben elismerés
is. Így helyes, éjszaka van ugyan, de jó ha van, aki éber,
s vigyázza tanyát.
-Lõttek!
-Merre?
-Talán a Kis-major és Nagy-major között.
-Hányat?
-Egyet. Több nem volt. Majd erre jött, aztán a
Kondorosi út felé kanyarodott.
-Akkor õ volt. Járatos, tudja, hogy ilyenkor
nincsenek kint a vadõrök.
Úgy vélik mindketten, hogy a környéken ismert éjszaka
vadászgató lehetett. Az édesapja szív egyet az üres
pipán, történetbe kezd:
A Károly-majori Tímár kovács sorolta a lesipuskás
szokásait. Azt tartja, el kell tûrni az orvvadászt! Ha
kimegy éjszaka, vadat talál és lõ, az a szokás, hogy a
vadõrnek nyomban a levegõbe kell tüzelnie. Azt jelenti:
Kint vagyok! Ha ismét lövés hangzik, az õr válasza:
Indulok, tisztulj! Ezzel vége a vadászatnak,
hurcolkodásnak. Egyszer ezt a szabályt nem tartotta be
az új õr, elindult a cserkészõ irányába. A sötétben közel
engedve az orvvadász megpuskázta, megsebezte.
Üldözik a csendõrök is. Volt, hogy kutattak nála, az õz
a bölcsõbe rejtve, de ott nem nézték. Máskor a
kislányának kínáltak cukrot, õ is hallgatott. Most
biztosan konyhára viszi, talán fácánt, azért hallatszott
egy lövés. Ha eladásra, szállításra megy, sûrûbben
pufogtat. Ismét nagyot szív az üres pipán.
-Akkor további jó éjszakát!
-Úgy legyen!
Az apa -mert az édesapja már tata- fordul, csendben
visszamegy a másik szobába, s lassan, óvatosan
lefekszik. A felesége mégis felriad:
-Valami baj van?
-Nem, nincs semmi. Csak a másik oldalamra
fordulok.
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Magában gondolja jobb is, ha nem mondja meg mi
történt. Esetleg valahol, akár jó szándékból is elszólhatja
magát az asszony. Ki akarja, hogy elpusztuljon
valamelyik állata, netán bepuskázzanak a tanya ablakán?
Nagy-Pál Andor

Mi történt 140 éve a csorvási csárdában?
Babáj Gyurka, a mi betyárunk
1868-ban országosan nagy hírnévre tett szert a „makói,
oláh születésû” Babáj Gyurka és bandája, akiknek
üldözése öt megye perzekutorainak okozott gondot.
Alakja balladai hõssé vált. A Babáj-banda néhány
hónapos garázdálkodása a szegénylegényvilág
fénykorára emlékeztetett. Májustól Csanád, Torontál,
Arad és Temes vármegyék némely részén tûntek fel.
Júniustól kezdve egymást érték Szeged környékén a
rablások, amiket Babáj és emberei számlájára írtak.
Június 10-én a Makó és Palota közötti csárdában, az ott
pihenõ csendbiztost és két legényét megtámadták és
lefegyverezték, az arra menõ kocsikat nem engedték
tovább.
Június 21-én este üldözõiktõl szorongatva kocsikkal
keresztülhajtottak Szeged városán, majd az õrökkel teli
hídon, egy nyomukba érõ pandúrt lelõttek. Az újszegedi
oldalon egy elébük ugró Torontál vármegyei hajdút is
leterítettek, „s aztán tovahajtottak az összecsõdült
népség szemeláttára, az újszegedi utca végén már vígan
dalolva, mint valami lakodalmas nép, robogtak el.” Július
20-án, majd 22-én, Babájt és társait több mint száz,
több vármegyébõl összevont fegyveres kereste hiába.
A második perzekúció Szegedrõl indult és Klárafalva
körül keresték a betyárokat, akik abban az idõben, a
szõregi vasútállomáson a Temesvárra tartó vonatot
akarták megtámadni. A terv a közben megérkezõ
katonaság miatt meghiúsult.
A híressé vált betyárbanda néhány nap múlva Békés
vármegyében a csorvási tanyákon tûnt fel. Július végén a
medgyesi pusztán látták õket. Augusztus 5-én a
Csorvásra tartó Novák csendbiztos három emberével a
csorvási út melletti Perneczki csárdánál meglepte Babájt
és társait. Elszámoltatták a csárdán kívül várakozó, és a
csárdában tartózkodó betyárokat, majd mivel semmi
gyanúsat nem észleltek továbbálltak. Ahogy az úton
haladtak tovább, akkor kezdtek el gondolkodni, hogy a
csárdán kívül a lovak mellett álló emberek, és a
csárdában tartózkodóak nem egyformát mondtak.
Visszafordultak, és a kialakult tûzharcban a biztos lelõtte
a vezért („az egész fojtást a mellébe eresztette”) és még
két társát. A betyároknak még tisztességes temetés sem
járt, ezért az éj leple alatt a temetõ árkában földelték el a
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híres betyárt. Legalábbis így tartja a legenda.
A bandához tartozó Vajda Bandi és Marsi Pista makói
elhíresedett betyárokat a közbiztonsági közegek tovább
üldözték, de õk sem kerülhették el az
igazságszolgáltatást.
A puszta leglátogatottabb helye, szinte központja volt a
Perneczki csárda és környéke, a város nevezésében
“árendás csapszék”. A csárda italforgalmából
következtetni
lehet
a
látogatottságára.
A kimért borról, pálinkáról az elszámolási
kötelezettséggel fogadott csapláros és borbíró
kimutatásaiból látható, hogy havonta átlagosan 10 akó
bort és 6 akó pálinkát mértek ki a csárdában.
A csárda volt nem csak a csorvási puszta, hanem az
egész környék központja. A csárda vendégfogadói
elismerését mutatja, hogy itt szálltak meg a Szentes,
Szarvas felõl Aradra, Gyulára, vagy arról érkezõ utasok,
Békés felõl Orosházára, vagy tovább utazók. Itt szálltak
meg a “bírók és más magasrangúak”. Innen indultak a
földesúr és kíséretének Bécsbõl, Pestrõl Gyulára
szállítására kirendelt gyulai, kígyósi, csorvási fogatok. Itt
szálltak meg a Pestre igyekvõ “hosszú fuvarra” rendelt
fogattal menõ kocsisok, szolgák. Persze nem szabad
megfeledkeznünk a puszták igazi urairól a pásztorokról,
illetve az útszéli zsiványokról, akik jól tartották a néha
hamis csaplárosokat.
Ráday csendbiztos és a hatóságok intézkedései
következtében eltûnt a betyárvilág és a régi Alföld is.
A folyamszabályozások és a mocsárlecsapolások
megváltoztatták a Petõfi verseiben megörökített
népeket. Megnövekedett az ország lakossága, szükség
volt a termõföldekre; eltûntek a lápok, a védelmet nyújtó
nádasok, búzavetés alá törték a hatalmas tiszántúli
pusztákat, a kiskunsági homokot pedig gyümölcsfával és
szõlõvel kezdték beültetni. A régi pásztoréletnek és vele
együtt a betyárvilágnak bealkonyult, de a köztudatban
máig különleges helyet foglalnak el a nép fiai, a
gazdagoknak fricskát adó betyárok.
Erostyák Zoltán
"Édös anyám mindig intett a jóra:
Este késõn ne mönjek a csárdába
Nem hallgattam édösanyám szavára
Azért lettem zölderdõnek betyárja."
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HÍREK - SPORT
A Csorvási SK. NB I/B-s nõi kézilabda csapatának
2008. évi bajnokság tavaszi menetrendje
Idõpont

Feln. Ifi

Csapatok

1. 2008.02.24. vasárnap 15.00 17.00 Debrecen II. - Csorvás
2. 2008.03.01. szombat 16.00 18.00 Csorvás - Szentendre
3. 2008.03.08. szombat 16.00 18.00 Csorvás - Gyula

MEGHÍVÓ
A Csorvási Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
és a Csorvási Szlovákok Egyesülete
Szeretettel meghívja Önt és Ismerõseit a
2008. március 1-én tartandó
VI. Hagyományõrzõ Disznótorra és Szlovák Napra

4. 2008.03.15. szombat 16.00 18.00 Csömör KSK - Csorvás
5. 2008.03.22. szombat 16.00 18.00 Csorvás - Orosháza
6. 2008.03.29. szombat 16.00 18.00 Csorvás - Füzesabony
7. 2008.04.05. szombat 18.00 16.00 Dabas - Inárcs - Csorvás
8. 2008.04.19. szombat 16.00 18.00 Csorvás - Tököl
9. 2008.04.26. szombat 17.30 15.30 Hajdúnánás - Csorvás
10. 2008.05.10. szombat 16.00 18.00 Csorvás - Bõcs
11. 2008.05.18. vasárnap 16.00 18.00 Szeged - Csorvás

2008. március 17-én 13 órakor
Patka Heléna elõadásában
a “Feleségek Felesége” c. monodráma
tekinthetõ meg a Mûvelõdési Házban.
A feleségek felesége címû monodráma a tragikus sorsú,
sokat szenvedett és sokat átkozott Szendrey Júlia
emlékének kíván tisztelegni. Júlia és Petõfi szerelmének
különbözõ állomásai -az atyai tiltás ellenére megkötött
házasság és a koltói mézeshetek- mellett az 1848-as
események és a márciusi forradalom történései is
megelevenednek az est során.
Júlia naplójegyzetei, levelezése és Petõfi Sándor néhány
költeménye segítségével próbáljuk felidézni Szendrey
Júlia életének azon szakaszát, amely Petõfihez, illetve a
költõ halála után az emlékéhez kapcsolódik.
Tisztelettel megköszönjük, ha adója 1%-át az Együtt az
Egészségünkért Egyesület javára ajánlja fel. Adószámunk:
18387641-1-04
A Körös-vidéki Képzõmûvészeti Egyesület (adószám:
18389148-1-04) köszönetet mond azoknak, akik adójuk 1%-ával
támogatták az egyesületet. A befolyt összeget, 163 001 Ft-ot
eszközvásárlásra fordítjuk. Kérjük Önöket, tiszteljék meg
egyesületünket adójuk 1%-ának felajánlásával.
Csorvás Város Önkéntes Tûzoltó Egyesülete ezúton köszöni
meg támogatóinak a 2007. évi, 58 204 Ft adó 1% felajánlást, amit
gyakorló ruhák vásárlására és szakmai képzésre fordított. Ez
évben is várjuk a további felajánlásokat. Adószámunk:
18374766-1-04
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Program:
07.30 Gyülekezés az új Mûvelõdési Házban
08.00 Szalmával, fával való pörzsölés
11.00 Kiállítás megnyitó
11.30 Ebéd
13.00 A pogácsa- és pálinkaverseny
eredményhirdetése
14.30 Kulturális mûsor
17.00 Vacsora, bál
Szeretettel várjuk Önöket!
Támogatóink: Csorvás Város Önkormányzata,
Csorvási Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete

Anyakönyvi hírek
Születések:
Szabó István és Petrik Gabriella leánya Adél, Hudák
Balázs és Bíró Szilvia leánya Vanessza, Furák Zoltán és
Majoros Anett fia Máté, Samu Balázs és Palacsik
Renáta fia Bence, Fehér Zoltán és Zsótér Gabriella fia
Norbert, Szabó Gábor és Barakonyi Gabriella fia
Zétény, Gajdács György és Dajka Edina leánya Nóra
Halálesetek:
Vereska Pál (1933), Gelegonya Lajosné (szül. Keliger
Julianna, 1909), Farkas Istvánné (szül. Paucsulya
Mária, 1921), Sárkány Pálné (szül. Szabados Mária,
1922), Haba Mihályné (szül. Budeszki Terézia, 1932),
Seres Péter Pál (1932), Lajos Gergelyné (szül. Szeles
Mária, 1926), Szabó Imre (1948), Kakucsi Sándorné
(szül. Toldi Margit, 1915), Majdán László (1942),
Koszna János (1959), Péli Etelka (1928), Ács Mihály
(1926), Lázár János (1939), Szuda Pálné (Oláh
Oktávia Rozália, 1929), Vetró Sándor Mátyásné (szül.
Tóth Etel, 1929)
Csorvási Híradó közéleti lap
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