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Csorvási  Híradó
Adatok a csorvási lótenyésztésrõl

Csorvás lótenyésztése a kitûnõ termõtalaj, a
nagyszerû földek következtében természetesen
kezdettõl fogva fontos volt valamennyi lakosa számára,
hiszen a nagybirtokostól a néhány hold földdel
rendelkezõ családokig mindenki a földbõl, vagy a
földmûveléssel és gazdálkodással összefüggõ iparból élt.

Különös érdekesség: a legnagyobb birtokos
Wenckheim család Csorvás határában, öt különbözõ
majorban ezer hold feletti uradalmaikban nem
foglalkozott tervezett és minõségi lótenyésztéssel és
egyáltalán nem tenyésztettek versenylovakat sem. Ez
azért különös, mert a család ókígyósi és dobozi ága a
legjelentõsebb versenyló tenyésztõk közé tartozott,
kezdetektõl fogva a II. Világháború befejezéséig.

A csorvási lótenyésztés országos hírûre két
középbirtokos, a 300 holddal rendelkezõ Reck Géza
(1866-1953) és az ugyancsak annyi birtokon
gazdálkodó, de nála lényegesen fiatalabb Prág Géza
(1901-1953) tenyésztõi munkája révén emelkedett.

Mindkét birtokos a falu közvetlen közelében
terjedõ földjeiken gazdálkodott. Reck Géza a
Békéscsaba felõli faluvéghez közeli, Prág Géza pedig a
falu orosházi irányában lévõ kisebb kastélyban, kúriában
lakott, amelyekhez a megfelelõ majori épületek
csatlakoztak. Azonos mindkettõjük életében, hogy
elõdeik Gyuláról származtak, s az azoktól örökölt
földjeiken gazdálkodtak.

Reck Géza idõsebb volt, s így természetesen
ménesét is korábban, 1899-ben alapította a
Mezõhegyesi Ménesbirtoktól és magántenyésztõktõl
vásárolt angol félvér kancákkal. A ménesben számos
nevesebb telivér fedezõmén: Bohém, Mirkó, Béla bácsi,
Maxim, stb. volt. A ménes kancsállománya 25-30 volt,
és a méncsikókat az állam felvásárolta, mert ún.
egyezményes ménes volt. Ez azt jelentette, hogy
méncsikói vagy az országos méncsikó telepeken
fölnevelkedvén fedezõmének lettek, vagy a katonaság
használta õket rendszerint tiszti hátaslovaknak.

Prág Géza -jóllehet egy generációval fiatalabb
volt- kellõ módon tudott vetélkedni Reck Géza
tenyészetével. Õ maga a debreceni (Pallagpuszta)

Mezõgazdasági Akadémiát végezte el, és a szüleitõl
örökölt földön mintagazdaságot teremtett. A 25-30
angol félvér kancából álló ménesén kívül kitûnõ
tehenészete és nagyszerû mangalica-sertés állománya
volt. Fiatalabb ember lévén maga is rendszeresen
lovagolt és lovászaihoz, munkásaihoz lényegesen
közelebb állt a kormány fõtanácsosi címmel is
rendelkezõ Reck Gézánál, aki egyébként is az év nagy
részét gyulai házában töltötte.

Prág Géza lovai a megyei versenyeken is gyakran
megjelentek, és különösen a Megyei Mezõgazdasági
Kiállításokon jelentõs díjakat nyertek el. A ménes csikóit
az állam rendszeresen felvásárolta, és többnyire a
mezõhegyesi, illetve a békéscsabai méntelep
állományába kerültek országos fedezõménként.

Reck Géza ménese a II. Világháború után teljesen
szétszóródott, s az idõs tenyésztõ vagyonától megfosztva
a gyulai idõsek otthonában élt. Gyakran sétálgatott az
utcán, és ha néha egy-egy lovat, fogatot meglátott,
megállt és a körülötte lévõ embereknek elmagyarázta,
mit érdemes azon a lovon megnézni.

Prág Géza szerencsésebb volt, mert a gazdaságán
gyorsan átvonuló szovjet hadsereg egyik magasabb
rendfokozatú tisztje észrevette a kitûnõ lóállományt, és
nem engedte széthurcolni. Mint más földbirtokosoknak,
1952-ben neki is el kellett hagynia birtokát. A lovak, a
ménes teljes felbomlását úgy igyekezett megmenteni,
hogy azokat a faluban és a tanyákon élõ ismerõseinek,
volt cselédeinek -akikbõl a földosztás után “újgazdák”
lettek- elajándékozta vagy bérbe adta. Többeknél
azonban kikötötte, hogy oda járhasson lovagolni.
Csorváson bérelt egy házat, ahol egyedül lakott, hiszen
haláláig agglegény maradt. Birtokából állami gazdaság
lett, ahol a brucellózis elleni kutatásokat és vizsgálatokat
végezték.

A sors különös iróniája, hogy mindkét tenyésztõ
1953-ban halt meg, azzal a nagy különbséggel, hogy
Reck Géza Gyulán, az idõsek otthonában hunyt el, Prág
Géza viszont Csorváson, lovaglás közben szívinfarktust
kapott, és a nyeregrõl lefordulva lelte halálát.

A két nagy tenyésztõn kívül a csorvási
kisgazdáknak is kitûnõ lovaik voltak. Azzal az igen okos
felfogással tartották lovaikat, hogy “a rossz származású
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ló is annyit eszik, mint a jó származású”.
A fiatal kisgazdákból lovas-levente szakasz

alakult már az 1936-os esztendõben. Ezekkel
díszelegtek számos ünnepségen és egy-egy kisgazda
esküvõn, lakodalmi felvonuláson. Jellemzõ, hogy
mennyire összetartó volt ez a lovat szeretõ, jó kisgazda
ifjúság. A háború után is összetartottak a
megmaradottak, és mint a Csorvási Kisgazda Egylet
Lovas Bandériuma fogadták Ortutay Gyula minisztert a
falu határában 1948-ban.

A népies tenyésztésrõl a községháza udvarában
lévõ istállóban elhelyezett fedeztetési állomás két ménje,
egy angol félvér (Furioso) és egy nónius országos
fedezõmén gondoskodott. Ezeken kívül egy magán
bérmén volt Fehér János (1907-1990) tanyáján, aki
több megyei kiállításon díjat nyert lovaival. A kornak
megfelelõen az alig húsz holdon gazdálkodó kitûnõ
kisgazda elõbb üldözött kulák, majd a TSZ-ek
újraszervezése során az Ady TSZ elnöke lett, amelynek
székháza Reck Géza kúriája volt.

A II. Világháború után az országos lótenyésztésre
az ún. Megyei Lótenyésztési Felügyelõség vigyázott.
Békés megye, és ezen belül Csorvás szerencsés volt,
mert megyei felügyelõje Csanádi István (1926-1995),
aki a mezõhegyesi központból rendszeresen kijárva
mindig megkülönböztetett jó lovas szívvel gondoskodott
a csorvási tenyésztõkrõl, amíg csak lehetett...

Dr. Fehér Dezsõ

Csendélet a pusztán IV.

    Gergõ bácsi elgondolkozva álldogál lakása ajtajában.
Most ért haza a munkából, éjjeli õr az  állami gazdaság
tehenészetében. Korának megfelelõ munkakör. Az esti
fejés befejezésével kezdõdik a szolgálat, s tart reggelig.
Elégedett a lakásával is. Ide költözött a
közöskonyhásból, miután az elõzõ lakó elment a
majorból. Kis elõszoba, konyha, szoba, kamra,
kiskamra, elfogadható egy magányos embernek.
Tarthat jószágot, megörökölte a lakáshoz tartozó
épületet, van helye a disznónak, tyúkoknak, kacsáknak
külön-külön. Öröm-gond együtt itt a pusztán, hol olcsó
a tartásuk, de a kacsákkal éppen baj van.
    Február közepén hirtelen megszakadt a tél, s lehet
hogy vége van, a tojók a gácsér vezetésével a halastóra
mentek. A víz még decemberben befagyott, a jég nem
lehetett vastag, hamar elolvadt, kedvükre úszkálhatnak.
Talán érzik, közeledik a fészekrakás ideje? Bizonyára,
mert az este nem jöttek vissza az ólba, hiába szórt ki
kukoricát, és kiabált nekik...
- Rájuk nézek!

Bezárja a lakást, indul a tóhoz. A vízen, középtájon
ringatóznak, csõrüket a szárnyuk alá dugva alszanak,
csak a gácsér figyel. A hívó szóra ugyan feltekintenek a
szökevények, de nem mozdulnak. Ez bizony baj, ha
maradnak, kóbor kutya, róka kárt tehet bennük.
Sajnálná, az egyik tojó különösen becsben áll, el szokott
kotlani, költ, vezetgeti a kicsiket, s ez a házi kacsáknál
ritka.
    Gergõ bácsi rövid ideig töpreng, azután visszafordul
reggelizni. Mikorra végez, kigondolhat valamit, újból a
tóhoz megy. Levág talán két méteres nádat, megcélozza
vele a tó alját, majd kiemeli, magához illeszti. Látható,
ha bemerészkedik, a víz felérhet akár combtõig.
Mindegy. Haza kell terelni a csavargókat! A lakáshoz,
majd onnan kisbaltával az erdõ felé kerül. Kiszemel egy
jó három méteres suhángot, kivágja, lehántja, visszatér.
A kamrában elõkeres valami nagyobb rongyot, talán
másfél méteres madzaggal a suhánghoz kötözi. A lakás
elõtt próbálja, lengeti. Ilyennel õrizte kisgyerek korában
a libákat. Hasznos volt, tartottak tõle, mint a rájuk
csapó ragadozótól. Ez is jónak ígérkezik. Majd a
konyhában a neheze, a beöltözés különös figyelmet
igényel. Leveti a pufajkanadrágot. Ha átázik, nehezen
szárad, meg is penészedhet. A kabát alá pulóvert vesz,
újságból vastag kapcát teker az inas lábaira, felhúzza a
46-os gumicsizmát, két fejõkötényt köt a derekára, egy
elöl, egy hátul. Oldalt, s a térd felett középen zsákvarró
cérnával öltést készít rajtuk. Végignéz magán
elégedetten. A mosófazékba vizet tesz fel, megrakja a
tüzet, felhajtja a kedvelt pohárka pálinkát, irány a tó. A
disznóólnál felkapja a kutyakergetõ botot, jó lesz a
vízben rátámaszkodni.
    A majori viszonyok között szokatlan öltözetével
figyelmet kelt. Báránybõr kucsma, pufajka kabát, a
különlegesen összeillesztett, varrt szoknyaszerûség, a
lábán két számmal nagyobb bõszárú gumicsizma, a
kezében a hosszú dióverõ, melyen, mint a võfélykendõ
lengedezik a rongy. A szomszéd ház sarkánál három
asszony beszélget, nékik is szembetûnik a váratlan
viselet, jelenség.
- Mit találhatott ki a tata? Hova megy? Mi lesz
ebbõl?
- Nézzük meg! Menjünk utána!

Lemaradva követik a vonulót, ki a tóhoz érve
vizsgálódik, feltérképezi a célszerû kiindulási pontot a
kacsatereléshez. Topog a lépcsõnél, az éjjel gyengén
fagyott, félõ ha megcsúszik, beleszánkázik, túl gyorsan
ér célba. Rövid gondolkodás, óvatoskodás. Gergõ
bácsi botokra támaszkodva vízbe száll, ha már rajta
járni nem tud. A csizmákba bugyborékolva folyik be a
víz, megrázkódik de érzi, a fûtõanyag dolgozik odabent.
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A lábával tapogatja a meder alját. Vigyázni kell, üvegbe
léphet az ember, néhány ferdére srófolt agyú azzal is
dobálózik. Felrémlik a fejében a gondolat, talán jobb
lenne visszafordulni. Tétováz, hátra néz, meglátja a
három asszonyt, segítõknek véli õket, inkább marad,
szól hozzájuk:
- Húzódjatok oldalvást!  Ha kifelé tartanak, az ól
irányába tereljétek, lassan, nyugodtan, szét ne
szaladjanak!
A leskelõdõk immár támogatókként közelebb jönnek.
- Nem hideg? Próbáld meg!

A kezüket a vízhez érintik, megborzonganak. Ettõl
tényleg libabõrös lesz az ember háta! Jobb lesz
visszahúzódni, bele ne csússzunk! Az hiányozna!
Egymásra néznek, amint a két kötõbõl férfikézzel
összeeszkábált nadrágszoknyaszerûség feljebb
emelkedik az alászorult levegõtõl. Mi fog történni? A víz
tiszta, áttetszenek a szikár térdhajlatok. A félúton
azonban megáll, nem magasodik tovább, a középsõ
öltés gátat szab. Közben ahogy a befelé tartó
kacsatulajdonos egyensúlyozgat a két bottal, rémítgetik
egymást:
- Mi lesz, ha hanyatt vágódik? Ha hasra esik?
Esetleg elmerül? Szívgörcsöt is kaphat! Honnan
hívunk segítséget? Ki felel érte, miért engedtük?

De mivel õ egyre magabiztosabb, kezdenek
megnyugodni. Találó kifejezéseket keresnek,
mondogatnak, melyekkel próbálják jellemezni a
jószágterelõ kinézetét, mozgását, libegõ lépteit.
- Ingadozik, himbálózik, akár egy tavirózsa!
- Rózsakandúr! Bakrózsa! Gácsérrózsa!

Minden szó után nevetgélnek. Gergõ bácsi most kisebb
kanyart tesz, kiereszti a rongyot a csavargók felé. A
gácsér ijedten hápog, megiramodik, s a tojók
szárnyaikkal verdesve a vizet utána, a lépcsõ felé
menekülnek.  A parton az asszonyok terelik a kis
csapatot hazafelé. Nem indulnak velük, tudják azok,
merre kell menni. Viszont kíváncsian várják a
„tavirózsa” partraszállását. A „gácsérrózsa” a lépcsõ
felsõ fokára érve-lépve mély lélegzetet vesz, elégedetten
megcsapkodja tenyerével a ruházatot, a két kötény
nadrág módjára a lábaihoz simul. Csorog róla a víz, a
csizmába is jut, honnan minden lépésre kibugyog.
- Nem kéne kiönteni? - kérdezi a csörfösebb.
- Majd otthon! Addig is hadd ázzon!

Jelentõségteljesen hangzik a tömör, további kérdéseket
megelõzõ válasz, sietõsen, fázósan a kacsák után lohol,
a lábán csak úgy cuppog a 46-os.

- Nézzétek! - szól az egyik asszony. A vízben
megtanult kacsázni!

Jóízû nevetés hangzik, talán a hazaérõ diadalmas
kendõlengetése miatt is, elismerõen. Hallják, a zár
csattan, s nem is fog kinyílni, míg tojni nem kezdenek a
csavargók. Gergõ bácsi belépve a lakásba nagyot
sóhajt, a kis elõszobában leveti a csizmát, kiteszi az
ajtón kívülre, szárral lefelé, az erre a célra régebben
leásott két rúdra, aztán elégedetten hozzálát rendbe
szedni magát. Az asszonyok, mint hírvivõk körbe járják
a majort.
    Másnap reggel ismét a sarkon beszélget a tegnapi
három kíváncsiskodó, mintegy véletlen várják Gergõ
bácsi hazatérését a szolgálatból. Érkezik is, a szokott
idõben. Megszólítják:
- Jó reggelt! Hogy van?
- Jó reggelt!  Köszönöm a kérdést, jól!
- A kacsák?
- Bent, a helyükön! Egy ideig vége a szabadságnak!
- Megfázás?
- Már mint azoknak? Vastag a tolluk, a zsírjuk!
- Nem a csavargóknak. Magának!
- Nekem? A konyhában lemosdottam meleg vízben,
megittam néhány kupica pálinkát, és be az ágyba!
Aludtam estig. Jól esett!
- Kártétel nem volt?
- Ilyenkor, februárban? Milyen kárt tudnak tenni a
kacsák? A vetés is messze van!
A szemek villanásából, az enyhén gúnyos hanglejtésbõl
megérzi a szándékot. Harapósra fogja:
- Majd megbeszélem én az uraitokkal azt a fajta
kártevést! Úgy helyre igazítják a kontyaitokat, hogy
nem fog ilyesmi az eszetekbe jutni jó ideig!
Szégyentelenek!

Fordul, indul, mérgesen becsukja maga után az ajtót.
Bent késõbb megállapítja: az asszonyok gondolkodása
gyakorta félre, rossz irányba kanyargózik! Ezek
képesek még szórakozni is a más baján! Viszont jót tett
a pálinka, amit megivott vízbeszállás elõtt, partraszállás
után. Egészséges maradt a következõ napokban is, nem
hiányzott a munkából sem. Most is jó lesz,
haragoldónak! Mondta ugyan az egyik rokon nagylány:
- Tata! Ebbõl nem kellene ritkábban?!
- No de kivételes alkalommal?
- Mint tegnap is, ma is?
Régen, miként az írva vagyon, a fürdõzõ Zsuzsannát
lesték meg a vének. A modernebb idõkben
kérdezhetjük, minden másként történik?

 Nagy-Pál Andor
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Hírek az „új” iskolábólHírek az „új” iskolábólHírek az „új” iskolábólHírek az „új” iskolábólHírek az „új” iskolából

Az „új” iskolában 4-5. osztályos gyerekek tanulnak.

A pihentetõ nyár után most vissza kell zökkenniük a régi

kerékvágásba, a tanulásba, a rendszeres készülésbe.

A 4. osztályosoknak még több a dolguk, hiszen új

iskolaegységbe kerültek, mások a szokások, újak a

tanító nénik.

A tanulmányi munka a kötelességük, de fontosnak

tartjuk, hogy szabadidejüket is hasznosan és kellemesen

tölthessék. Éppen ezért szabadon választható

programokat is kínálunk, hogy minden gyerek találjon

érdeklõdésének és kedvének valót. S hogy mi mindent

választhatnak, miben vehetnek részt, az alábbiakban

olvasható.

Fontos feladatnak tekintjük környezetvédelemre és

egészséges életmódra nevelni a gyerekeket, ezért

létrehoztuk a Természetjáró és egészségvédõ

csapatot, melybe 3-6. osztályos gyerekek

jelentkezhetnek. A csapat programját Likerecz Gizella

dolgozta ki. A foglalkozásokon Tóthné Bors Julianna és

jómagam, Samuné Litvai Krisztina leszünk a segítõi.

Terveink között szerepel többek között gyalogtúra,

kerékpártúra, „szemétszüret”, kézmûves foglalkozás és

még sorolhatnánk. Elsõ foglalkozásunk idõpontja

szeptember 18. kedd, ekkor az egész éves programról

tájékoztatjuk a gyerekeket.

A magyar népmese napja alkalmából rajzpályázatot

hirdetett a helyi Bartók Béla Könyvtár. Készülnek a

pályamûvek, a rajzolni szeretõ, ügyes kezû gyerekek

változatos technikákkal örökíthetik meg kedvenc

mesefiguráikat. A rajzokat az osztályfõnökök gyûjtik,

leadási határidõ szeptember 25.

Meseíró pályázatunk szintén kreatív, ügyes

tanulóknak szól. Itt a kezek helyett a fejek

dolgozhatnak, a gyerekek egyéni ötleteik alapján

írhatnak meséket, találhatnak ki mesehõsöket,

segíthetnek gyõzni a jónak, megbüntethetik a rosszat.

A csodás történéseknek csak a kis írók fantáziája szab

határt. A mesék leadási határideje szintén szeptem-

ber 25.

Évrõl-évre jelentkezhetnek tanulóink a Bendegúz

elnevezésû levelezõs versenyre. A Bendegúz sokoldalú,

a gyerekek választhatnak hogy matematikából, olvasás-

szövegértésbõl, nyelvtan- helyesírásból vagy idegen

nyelvbõl mérik össze tudásukat. A feladatlapok postai

úton érkeznek, névre szóló borítékban. A gyerekek

otthon oldják meg (erre több napjuk van), és a

megoldást tartalmazó kódlapot adott határidõre adják

le osztályfõnöküknél. (A Bendegúz versenyen való

részvételért fizetni kell.)

Minden õsszel meghirdetjük a helyi levelezõs

tanulmányi versenyt, mely ingyenes. A 4. és 5.

osztályos gyerekek szövegértésbõl és matematikából

versenyezhetnek, több fordulón keresztül. Havi

gyakorisággal kapnak feladatlapokat, melyeket otthon

töltenek ki. A megoldásokért pontokat kapnak,

melyeket a verseny legvégén összesítünk. S ha egy-egy

feladatlap nem sikerül hibátlanul? Sebaj, a lényeg

úgysem a pontokon van, hanem a tudáson, mely

hónapról hónapra gyarapszik.

Az állatok világnapja alkalmából érkezett felhívás

könyvtárunkból a gyerekek számára egy-egy történet

megírására 1-2 oldal terjedelemben, mely kedvenc

állatukról szól. A házi kedvencek kis gazdái papírra

vethetnek kedves és érdekes történeteket, melyeket

most írásukon keresztül másokkal is megoszthatnak.

Kupak- és flakongyûjtõ akciót is hirdettünk. Várjuk

a mûanyag kupakokat, melyeket már tavaly is szép

számmal gyûjtöttünk Alexnek, a mozgássérült kisfiúnak.

Változás, hogy most már a mûanyag, tisztára mosott,

címke nélküli üdítõs flakonokat is várjuk. Hogy miért?

Mert minden iskolaegységben lesz zsugorító gép,

melynek segítségével kicsivé zsugoríthatjuk a nagy

palackokat, és ezek megfelelõ helyre kerülnek

újrahasznosításra, így kímélve a környezetet.

A környezetvédelemnél tartva nem hagyhatjuk említés

nélkül az „Örök õrök” mozgalmat. E mozgalom

keretében egy-egy osztály „örökbe fogadhat” egy-egy

természeti értéket, melyre vigyáz. Ez idõnkénti

odalátogatást jelent, amikor megnézzük, minden

rendben van-e, ha szemetet találunk, összeszedjük stb.

Az ilyen alkalmakat összekötjük a növény- és állatvilág

megfigyelésével. (Helytõl függõen.) A 4. a) osztály a
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Gubján- forrást fogadja örökbe, a 4. b) a piactérnél

lévõ területet és a játszóteret, az 5. osztályosok a

Szabadság parkot a növényeivel és a mûemlékeivel.

A mindennapi iskolába járás mellett ezeket a

lehetõségeket kínáljuk a gyerekek számára, bízva

abban, hogy elég változatosak ahhoz, hogy mindenki

megtalálja azt, ami igazán neki való.

Samuné Litvai Krisztina

Könyvtári hírek

Kedves Olvasóink!

Szeretnénk figyelmükbe ajánlani õszi ajánlatunkat.

Elsõként új szolgáltatásunkat, a könyvek és egyéb

dokumentumok házhozszállítását. Idõs, beteg,

mozgásukban korlátozott olvasóink segítségére

szeretnénk lenni az õszi-téli hónapokban. A másik új

szolgáltatásunk, az audiovizuális dokumentumok (DVD,

CD, CD-ROM, HANGOSKÖNYV) kölcsönzése.

A hangoskönyvet, mint új mûfajt különösen azoknak az

olvasóinknak a figyelmébe ajánljuk, akik gyengénlátók,

esetleg szívesen hallgatják meg kedvenc mûveiket neves

színészek tolmácsolásában. Az õszi hónapokban sok

érdekes programmal várjuk gyermek- és felnõtt

olvasóinkat.
Õszi programjaink voltak illetve lesznek:
- Szeptember 21. (péntek) Kiállítás a Magyar
Dráma Napja alkalmából.
- Szeptember 25. (kedd) Megemlékezés Bartók
Béla halálának 62. évfordulójáról kiállítással és
rendhagyó énekórával.
- Szeptember 28. (péntek) a Magyar Népmese
Napja alkalmából meghirdetett rajzpályázat
eredményhirdetése.
- Szeptember 28. (péntek) „Meséljünk
egymásnak!” mesehallgatás óvodások és kisiskolások
részére a Magyar Népmese Napja alkalmából.
- Október 26. (péntek) A Takarékossági Világnap
alkalmából vetélkedõ az általános iskola felsõ tagozatos
tanulói számára.
A nyitott könyvtári napok rendezvényei:
- Szeptember 29. (szombat) „Kisállat – börze” az
aulában: Gyakorlati tanácsok a hobbi állatok tartásával
kapcsolatban gyerekek és felnõttek számára, vásárlási
lehetõséggel.
- Október 4. (csütörtök) az Állatok Világnapja

alkalmából beszélgetés Mátyás Ferenc vadászati
szakoktatóval.
- Október10. (szerda) 17 órakor Találkozás Endrei
Judittal „Légy jóban önmagaddal!” címmel.
Életvezetési tanácsok a kiegyensúlyozottabb,
harmonikusabb életért a neves TV-s személyiségtõl.
- Baba – olvasójegy, a 0-3 éves korú babákat
megajándékozzuk 1-1 olvasójeggyel, így õk lesznek
könyvtárunk legifjabb olvasói.
- „Legidõsebb olvasó”, és „Legifjabb olvasó” kitüntetõ
cím elnyerése.
- Selejtezett könyvek és folyóiratok árusítása
kedvezményes áron!
- Ingyenes beiratkozás a könyvtári héten!

Szeretettel várjuk olvasóinkat rendezvényeinken és új
szolgáltatásainkkal!

ÁMK hírek - takarítási világnap

2007. szeptember 14-én, pénteken, a takarítási
világnap alkalmából takarítási akciót szerveztünk az
István király utcai iskolában.
A lányok Verebesiné Miklya Hajnalka vezetésével a
tantermekben a padokat, a szekrényeket, az ablakokat
mosták le.
A fiúk Murvai József vezetésével az iskola elõtti
területen gereblyéztek, sövényt nyírtak.
A résztvevõk: 6. b) – 18 fõ, 6. c) – 14 fõ,

               7. a) –    8 fõ, 7. b) –   8 fõ,
               8. b) –  15 fõ, 8. c) – 14 fõ.

A gyerekek felszabadultan, nagy örömmel és

lelkesedéssel végezték a munkát.

ÁMK hírek - médiaoktatás

Technikai lehetõségeink az elmúlt tanév során jelentõsen
bõvültek a megyei Közoktatási Közalapítványtól
pályázat útján nyert támogatás révén: projektort,
mozirendszert és DVD kamerát vásároltunk.
A médiaoktatáshoz kapcsolódóan havonta egy
alkalommal filmeket vetítünk az iskolában. A bemutatók
célja formálni a tanulók ízlését, valamint az eredeti
nyelveken megszólaló filmekkel szeretném megmutatni,
hogy a szinkronizálással milyen hatások vesznek el.
Az elsõ film az 5 Oscar-díjjal elismert Gladiátor volt.
Terveim között szerepel Chaplin: Nagyvárosi fények,
valamint a magyar vonatkozásokat tartalmazó, szintén

Oscar-díjas Angol beteg címû film.

Murvai József
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Köszönjük Csorvás Város Önkormányzatának, az
ÁMK Alapfokú Mûvészeti Iskolának, a Csorvási
Fúvószenekarért és Majorette-csoportért Alapít-
ványnak, sok vállalkozónak és természetesen a
szülõknek, hogy lehetõvé tették az együttes számára a
részvételt e rangos rendezvényen. Reméljük ezt a
jövõben is megteszik, hiszen nagyon sokat jelentett
számunkra, hogy Csorvás város nevét a Dunántúlon is
megismerték („Na meg persze jól is éreztük
magunkat!!!”).

KÖSZÖNJÜK!

     Szalai Erzsébet                              Debreczeni István
majorette-csoport  vezetõje                     karmester

Csorvási fúvósok és táncosok a Balatonnál

Elõször vett részt nyáron a Csorvási Ifjúsági
Fúvószenekar és Majorette-csoport a II. Balaton-
földvári Térzene Fesztiválon.
A jazz, rock, sramli és homokvárépítõ verseny mellett
rengeteg idõ jutott a szórakozásra is, hiszen a négy
napos rendezvény rengeteg programot kínált a résztvevõ
együttesek számára.

Változatos zenei és táncos élményben volt részük
azoknak, akik figyelemmel kísérték a fesztivált.
A Balaton-parti városban tízéves hagyománya van a
nyáresti térzenéknek. A gyakran több ezres érdeklõdõ
közönség lelkesedése indította el a szervezõket egy
olyan fesztivál megrendezésére, amelyen a zene és a
szórakozás kapja a fõszerepet. A fesztivál fénypontjai az
esti koncertek voltak, de az érdeklõdõk már délutántól
kezdve hallgathatták és nézhették az együtteseket,
melyek félóránként váltották egymást.
Együttesünk két koncertet is adott a Jubileumi téren,
ahol a nagyszabású közönség sokszor vastapssal
köszöntötte Õket. A hideg esõs idõ sem tudta
befolyásolni a gyerekeket abban, hogy jól érezzék
magukat a Balaton mellett.
Keszthelyre is ellátogattunk, ahol a városnézés mellett
megtekintettük a Festetics kastélyt. Nagy sikerrel
léptünk fel Igalon a Gyógyfürdõben, mely 35 km-re van
a Balatontól. Gyermekeink az egész napos fürdõzés után
közel egy órán keresztül szórakoztatták a fürdõ
vendégeit, kik fürdõnadrágban, törölközõvel
körbetekerve álltak és tapsoltak nekik. Reméljük
mindenki számára emlékezetes lesz ez a nap is.

Közhasznú jelentés a Körös-vidéki
Képzõmûvészeti Egyesület 2006. évi

tevékenységérõl

Az egyesület tevékenysége: közösségi és társadalmi
tevékenység, múzeumi tevékenység, kulturális örökség
védelme, egyéb máshová nem sorolt iparcikk-
kiskereskedelem, alapfokú oktatás, alkotó- és elõadó
mûvészet.

Összes közhasznú tevékenység bevétele: 405728.-
Vállalkozási tevékenység bevétele: 0.-
Összes bevétel: 405728.-

Közhasznú tevékenység költségei: 279668.-
Vállalkozási tevékenység költsége: 0.-
Összes tevékenység költsége: 279668.-

Adózás elõtti eredmény: 126060.-
Adófizetési kötelezettség: 0.-
Tárgyévi eredmény: 126060.-

December 31-én a záró pénzkészlet: 175387.-

Keliger Béláné elnök

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy építési és bontási
hulladékot (tégla, cserép, betontörmelék) a Kazinczy
utcán lévõ volt gyakorlókertben lehet elhelyezni.
A kitermelt termõföld, vályog a szeméttelepre
szállítható.

Polgármesteri Hivatal
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Dicsõség volt bekerülni

A CSSK idén ünnepli 86-ik születésnapját. Visszatekintve
eszünkbe jut, hogy a hajdani “aranycsapat” tagjainak
minént alakult a pályafutásuk, mi is történt velük, miután
abbahagyták az aktív sportolást. Sokan már nem tudnak
mesélni emlékeikrõl, mert végleg eltávoztak közülünk, de
akik itt maradtak, azok ugyanolyan jó szívvel látogatják a
mérkõzéseket és bíztatják a csapatot, mint egykoron
tették. Csak akkor nekik szurkoltak. Fülöp János a
Csorvási MEDOSZ volt játékosa, igazán nagy nevekkel
játszott egykoron. Most õt kérdezem emlékeirõl.
- Mikor kezdtél focizni?
- Legelõször az iskolában, iskolán kívül, ahogy idõm
engedte, mindig rúgtuk a “bõrt”. Mit bõrt, rongylabdát,
teniszlabdát, mert akkor az volt. Az iskola elvégzése után
nyaranta rendezték meg az ún. mezítlábas bajnokságokat.
Ezek tényleg azok voltak ami a nevük, van is róla
fényképem, senkinek sincs a lábán “csuka”.
A MEDOSZ 1950-ben igazolt le és 50-51-tõl az ifiben
fociztam, majd 52-tõl a második csapatban, késõbb az I-be
kerültem. Dicsõség volt bekerülni, nagyon kellett edzeni,
nagyon oda kellett figyelni, mert bekerülni igen nehéz volt,
ám ki annál könnyebb. Olyan “sztárok” között, mint Fehér,
Vozár, Bús, Takács, Bak Jani, Kiskó hajtani kellett. 1954-
ben bevonultam katonának. Búzás Jani bácsi elintézte,
hogy hazajárhassak játszani. 1955-ben megkeresett
Pétervásárról egy sporttiszt. A csapatunk a megyei
bajnokság elsõ osztályában volt, és innen akkor
közvetlenül fel lehetett jutni a Nemzeti Bajnokság II.
osztályába. Sok játékosunk elment, mivel leszereltek.
1956-ban a Pétervásári Honvédhoz kerültem. Jöttek az
’56-os forradalmi események, én is leszereltem,
hazajöttem játszani.
Játékostársaim voltak: Takács, Kiskó, Ungur, Mracskó,
Lestyán, hadd ne soroljam tovább. Szép sikereket értünk
el, megnyertük az osztályzókat és feljebb jutottunk. 1958-
ban több játékostársam elkerült Kondorosra, Lestyánt
leigazolta a Hódmezõvásárhelyi Dózsa. Újjászervezték a
csapatot, az edzõnk Bérczi Kálmán lett, 59-60-ban
bajnokságot nyertünk. A község akkori vezetõi, Maczák
András és Temesi János igyekeztek, hogy a csapat
eredményes mûködéséhez a feltételek biztosítva
legyenek. Edzõnk mégis úgy gondolta, hogy ez kevés,
ezért lemondott. Ekkor egy fiatal, agilis vezetõt kaptunk
Szilágyi Menyhért edzõ személyében. Õ nem csak a
szakmai munkát javította, hanem menedzselte is a
csapatot. Persze abban az idõben más volt, mint a mai
“profi” világban. Most amatõr színvonalon profi fizetésért
játszanak. Ez nem a helyi csapatra vonatkozik, hanem a
labdarúgás egészére. Abban az idõben elõbb bizonyítani
kellett, és mi örültünk, hogy Csorvást képviselhettük. Úgy
látom, ez a csapat szakmailag is képes volt erre, bizonyítja
ezt hozzáállásuk is.

1963-ban néhányan úgy gondoltuk, hogy elérkezett a
búcsú pillanata. Most kell abbahagyni, jöjjenek a fiatalok.
Felkeresett Pelesz János, hogy segítsem a csapatot, így
még fél évig tovább fociztam. Úgy alakult a dolog, hogy
elkerültem Telekgerendásra dolgozni, ott volt egy megye
II. osztályú csapat, leigazoltak, még egy évig folytattam a
labdarúgást.
Késõbb az ifisták felkészítését irányítottam, azt hiszem
segítettem az utánpótlás nevelésében, edzõtársaim voltak
Viczián István és Lestyán Mihály. Gyönyörû, küzdelmes
évek voltak. 1982-ben megalakítottuk a baráti körünket 20
személlyel. Az alapítók: Gécs János, Fülöp János, Tomka
István, Horváth Sándor. 1996-ig csináltuk és itt is
elérkezett a váltás pillanata.
Nem szakadtam el a csapattól, segítek ahol tudok, de ezzel
több egykori játékostársam is így van.
Sokat köszönhet a szakosztály Patyi Béla egykori edzõnek
is, neki sikerült komoly játékosokat igazolni, és
természetesen a közös munka, az elnökség, az
önkormányzat és a szponzorok segítik igazán a csapatot.
- Nem hagytál ki valakit, akinek a neve szintén Fülöp, és
gólkirály?
- Szándékosan, mert õ az unokaöcsém. Édesapja, Fülöp
Ferenc a megyei I. osztályban kézilabdázott, az õ fiáról
van szó, akit annak idején leigazolt a Ferencváros.
- Mit vérsz a csapattól?
- Sok szép gyõzelmet. Ez a játékosokban benne van. Mit is
kívánhatnék még, én mindent megkaptam a sporttól, ami
szép és öröm. Csak egyet kívánhatok: éljék át azt az
örömöt, amit nekem nyújtott a foci. Azt hiszem játékos,
szurkoló ennél többet nem kívánhat.

1953. Kiváló csapat -  CSSK

(a játékosok fentrõl-lefelé, balról-jobbra:)
Babin Miklós, Priskin István, Kiskó Pál, Zahorán György,
Rigó István, Kiskó János, Vozár Pál, Takács István, Óvári

Pál, Tóth Béla, Fehér Mihály, Fülöp János
Intézõ: Borgola János

(A cikk eredetije Kiss Lajos tollából származik, és
apróbb módosításokkal kiegészítve, Fülöp János
kérésére közöljük le ismét.)
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    MEGHÍVÓ   

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját

2007. november 17-én 18.00 órakor
kezdõdõ

FÚVÓSZENEKARI HANGVERSENYÜNKRE.

A hangversenyen közremûködik a:

Dél-alföldi Regionális Gyermek- és Ifjúsági Fúvószenekar

Vezényelnek:
Bozókiné Seres Anna karmester (KISKUNMAJSA),

Bozóki János karmester (KISKUNMAJSA),
Czirok Zoltán karmester (KISTELEK),

Csikota József karmester (MAKÓ)
Debreczeni István karmester (CSORVÁS),
Kovács Attila karmester (CSONGRÁD),

Mihály Béla karmester (SZENTES),

Vastagh István karmester (MÓRAHALOM).

A koncert a színházteremben kerül megrendezésre.

A belépés mindenki számára ingyenes!

MINDEN FÚVÓSZENE KEDVELÕT SZERETETTEL VÁRUNK! HIGGYÉK EL MEGÉRI!!!

Anyakönyvi hírek

Születések:
Vígh István és Ilucán Réka fia : István Hunor, Sajti
Mihály és Raczkó Andrea leánya: Lea, Kukla József és
Krámli Bianka leánya: Noémi Bianka, László Szabolcs
és Bócsik Emília fia: Marcell, Borbély János és Juhász
Ildikó fia: Dániel Gergõ, Mangru Zsolt és Szluka Márta
fia : Krisztián

Halálozások:
Gombkötõ András (1930), Kecskeméti Sándorné
(szül. Konyecsni Erzsébet, 1943), Kiss Antal (1920),
Kiss Györgyné (szül. Kelemen Erzsébet, 1948), László
Pálné (szül. Nagy Judit, 1919), Pelesz Jánosné (szül.
Pleskó Judit, 1919), Szél László (1971), Tar Lajos
(1923), Ujj Zoltán (1929), Valastyán Mártonné (szül.
Varga Rozália, 1914)


