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Csorvási Híradó

Folytatás a 2. oldalon

Megyénk négy települé-
sének, köztük Csorvásnak, 
valamint a Békés Megyei 
Önkormányzatnak egy-egy 
projektjét díjazták a Virtuá-
lis Erőmű Program (VEP) 10 
éves jubileumi, egyben XII. 
díjátadó gáláján.

Csorvás város elismerését 
dr. Kerekesné dr. Mracskó 
Gyöngyi jegyző vehette át a 
Parlamentben október végén.

A Virtuális Erőmű Program 
a dr. Áder János köztársasá-
gi elnök által fővédnökölt és 
az Európai Bizottság által a 
legjobb három uniós energia-
hatékonysági program közé 
választott fenntarthatósági 
kezdeményezés, melynek célja, 
hogy a partnerek energia- és 
CO2 megtakarításait pályáza-
tain és projektjein keresztül 
összegyűjtse, bemutassa, jó 
példáikat megossza és díjazza.

Az el nem használt és így egy 
fosszilis, szennyező erőműben 
meg nem termelt, tehát kivál-
tott energia egységekből egy 
„virtuális erőmű” épül, mely 
mára az ország 2. legnagyobb 
villamos erőművévé vált.

Az utóbbi két évben 1000, el-
sősorban vidéki klímavédelmi 
és fenntarthatósági célú szem-
léletformáló rendezvényt va-
lósított meg, emellett gyakor-

latilag a teljes önkormányzati 
szektort sikerült a program 
mellé állítani – ismertette a 
VEP tulajdonosa és ügyveze-
tője, dr. Molnár Ferenc a díját-
adón. 

A Békés Megyei Önkormány-

Közmeghallgatást tartott 
november elején Csorvás 
Város Önkormányzatának 
képviselő-testülete. Mindösz-
sze ketten kérdeztek a város 
vezetőjétől, válaszát a jelen-
lévők mellett a televízió előtt 
ülők is meghallgathatták.

A közmeghallgatás a polgár-
mester beszámolójával kezdő-
dött. Baráth Lajos összegezte az 
elmúlt időszak legfőbb esemé-
nyeit. Legelőször a koronavírus 
okozta járvány kapcsán mon-
dott köszönetet a lakosságnak 
a fegyelmezett magatartásért, 
az egészségügyben, szociális 
szektorban, oktatási és nevelési 
intézményekben dolgozóknak 
pedig a rendkívüli körülmé-

– A növénytermesztés ho-
zamainak alakulását ebben az 
évben a csapadékmennyiség 
mértéke és időbeli eloszlása 
befolyásolta leginkább. Ösz-
szehasonlítva a tavalyi méré-
sekkel, azt látjuk, hogy tavaly 
egész évben 589 mm csapadék 
hullott, idén november közepé-
ig mindössze 323 mm. Egy átla-
gos évhez képest idén mintegy 
200 mm csapadékelmaradás 
van – adta meg a számadatokat 
az elnök. – Ennek eloszlása sem 

Klímavédelem és fenntarthatóság

zat közleményéből kiderül, az 
ünnepségen olyan projekteket 
is díjaztak, melyek energiaha-
tékonysága kiemelkedő. Békés 
megyében Csorvás mellett Bé-
kés, Doboz, Békéssámson tele-
pülések önkormányzatainak 

energetikai beruházásai érde-
meltek elismerést. Csorvás az 
energiaellátás biztonsága, kör-
nyezetünk védelme, és az ener-
giára fordított költségek csök-
kentése érdekében kifejtett 
tudatos és hatékony tevékeny-

ENERGIAHATÉKONY ÖNKORMÁNYZAT

volt ideális, a június-júliusi idő-
szakban csupán 50 mm volt, a 
tavalyi 250-hez képest. Ez meg 
is mutatkozik a kapás növények 
hozamában, hisz amíg a kalá-
szosoknál, vagy az őszi vetésű 
növényeknél nincs nagy elma-
radás, addig a napraforgónál, 
de főleg a kukoricánál jelentős 
mértékű. (Bértárolásra is sok-
kal kevesebb kukorica érkezett, 
tehát általános a tendencia.)

Folytatás a 2. oldalon

nyek között tanúsított kitartó 
helytállásért. Elismerését kife-
jezve hozzátette, a polgármes-
teri hivatal koordinálásában a 
Szolgáltató Kht. munkatársai, 
valamint önkéntesek az idősek 
számára szükséges gyógysze-
rek és élelmiszerek kiszállítá-
sában segítettek. Emlékeztetett, 
a veszélyhelyzet időszakában, 
amikor a polgármesterként egy 
személyben kellett döntenie a 
város ügyeiről, számíthatott a 
testületre, a képviselőkkel fo-
lyamatos online egyeztetésen 
vitatták meg az aktuális ügye-
ket. – Csorvás bizonyított ebben 
a nehéz időszakban, köszönöm 
mindannyiuknak. Sajnos, a jár-
vány még nem ért véget, a ne-

gyedik hullámmal küzdünk. 
Városunkban is egyre többen 
betegednek meg, ezért tisztelet-
tel kérek mindenkit, hogy tartsa 
be az aktuális járványügyi elő-
írásokat, és amennyiben még 
nem tette, vegye fel a védőol-
tást, illetve a harmadik oltást – 
fogalmazott Baráth Lajos. 

A polgármester beszámolójá-
ban kitért arra, hogy ebben az 
évben (novemberrel bezárólag) 
62 millió forint hazai pályáza-
ti forrás érkezett a városba, és 
már javában készülnek a most 
megnyílt, 2021-2027-es idő-
szakban elérhető új pályázati 
lehetőségek kiaknázására. 

sége, továbbá a közfeladatot 
ellátó intézményeiben végzett, 
az energiatakarékos működte-
tést szolgáló fejlesztései miatt 
vehette át az Energiahatékony 
Önkormányzat díjat.

Közmeghallgatás
A VÁROSVEZETŐ BESZÁMOLT, A LAKOSOK KÉRDEZTEK

CSAPADÉKHIÁNNYAL KÜZDENEKCSAPADÉKHIÁNNYAL KÜZDENEK
Kevés csapadék, alacsonyabb hozamok, emelkedő üzem-

anyag-, növényvédőszer-, vetőmag és műtrágya árak, ki-
számolhatatlanul változó felvásárlási árak. Ez jellemzi az 
idei gazdálkodást, jövedelempótló támogatás nélkül idén 
sem lehetne eredményes a gazdálkodás. Kelemen Mihályt, 
a Csorvási Gazdák Zrt. igazgatóságának elnökét kérdeztük, 
hogyan jelenik meg mindez a cég életében.
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Folytatás az első oldalról

Hulladékgazdálkodási NoNprofit zrt.

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSHULLADÉKSZÁLLÍTÁS

A szelektív, sárga kukákat 
november 25-én, csütörtökön 
üríti a szolgáltató, a zöldhulla-
dék elszállításának időpontja 
23-a, kedd.

Decemberben 22-én, szer-
dán viszik el a szelektív hulla-
dékot, a zöldhulladékot pedig 
28-án, kedden. A DAREH tá-
jékoztatása szerint december 
24-e, péntek pihenőnap, így 
aznap nem lesz szemétszállí-
tás, érdemes így készülni. 

 
Ügyintézés:

ugyfelszolgalat@grnkft.hu, 
telefon: 66/447-150

Ügyfélfogadási idő: decem-
ber 1., 15. - szerdai napokon 
10 órától 12.30-ig, helyszín 
pedig a polgármesteri hivatal 
épülete. 

A Békés Megyei Önkormányzat által kezelt Területfej-
lesztési Operatív Program (TOP) keretében Békés me-
gyében 2,5 milliárd forintból közel 14 kilométernyi mel-
lékút újul meg.

Az állami úthálózaton megvalósuló fejlesztés Csorvást köz-
vetlenül nem érinti, a térségben közlekedőknek jó hír lehet, 
hogy megújul a Gyula-Pitvaros-Makó, a Szarvas-Orosháza, a 
Gyomaendrőd-Nagyszénás-Szentes, a Sarkad-Országhatár, 
a Furta-Gyula és a Kevermes- Medgyesegyháza-Orosháza 
összekötő út egy-egy szakasza. A felújítás során új kötő és 
kopóréteggel látják el az útfelületet, megújítják a meglévő 
vízelvezetési rendszert, valamint rendezik az útpadkát. A 
tervezett fejlesztések lakott területen belüli átkelési szaka-
szokat nem érintenek.

November elején Békéscsa-
bán tájékozódhattak az érin-
tett szervezetek és a települési 
polgármesterek a számos for-
ráslehetőséget biztosító TOP 
Plusz kiírásairól, és a technikai 
tudnivalókról. A 2021 és 2027 
közötti fejlesztési időszakban 
86,4 milliárd forint jut majd 
Békés megyébe, a keret első-
sorban a gazdasági infrastruk-
túra fejlesztését célozza, fontos 
szempont a munkahelyek meg-
őrzése, valamint a települések 
lakosságmegőrző erejének nö-
velése. 

– Mint mindenhol, ebben a 
folyamatban is megvoltak a 
kezdeti anomáliák, nem igazán 
voltak biztosítva a működés 
feltételei, de mentünk – emlé-
kezik vissza Makszi József, a 
csorvási polgárőrök jelenlegi 
vezetője.

– Annak idején saját autóval 
mentünk, a szabadidőnkből, 
nem volt formaruhánk sem. 
A törvényi háttér is később 
tisztázódott, ami rendezte a 
helyzetet. Csorváson 13 fővel 
indult a munka, ami később 32 
főre fejődött föl, jelenleg 24-
en teljesítenek szolgálatot, a 
kezdeti csapatból hárman ma-
radtak. Jellemzően az idősebb 
korosztály vállal részt a mun-
kából, kevés a fiatal.

Hogy mi is a polgárőrség fel-
adata?

A bűnmegelőzésben vállal-
nak részt, az időskorúak segí-
tése, rendőri munkák segíté-
se (közlekedésbiztonságban, 
bűnügyi helyszíneken, eltűnt 

Ezekből a forrásokból sike-
res pályázat esetén megújulhat 
az iskolai konyha épülete, meg-
épülhet a tornaszoba a Szent 
István utcai oviban. Hozzátet-
te, a külterületi utak felújítását 
célzó, mintegy 300 millió forin-
tos pályázat még elbírálás alatt 
van, emellett a szennyvíztelep 
fejlesztése is egy nagy lépté-
kű feladata lesz a városnak a 
jövőben, közösen a vízszolgál-
tatóval. Elmondta, intelligens 
zebrák és térfigyelő kamera-
rendszer telepítését tervezi a 
város. 

A kérdésekre térve Kómár 
Istvánt az érdekelte, hogy a 
Hóvirág utcai, egykor szebb 
napokat látott játszótér rende-
zésére, körbe kerítésére van-e 
terve, forrása a városnak, hi-
szen a város azon részén élő 
kisgyermekesek szívesen hasz-
nálnák a területet. Felajánlot-
ta, szívesen verbuvál egy csa-
patot tavasszal és rendezik a 
terepet a gyerekek érdekében. 
Baráth Lajos elmondta, a köz-
foglalkoztatottak létszámának 

csökkenésével párhuzamosan 
nem csökkent a feladatok szá-
ma, ezért nem mindenre jut 
már elég idő, dolgos kéz.

A terület társadalmi munká-
ban történő rendezését jó öt-
letnek tartotta, és maga is segí-
teni ajánlkozott. Kómár István 
arra is kíváncsi volt, mikor 
tűnik el az illegális hulladék a 
határból. Kelemen Mihály al-
polgármester, a Csorvási Zrt. 
elnöke elmondta, folyamatos 
gondot okoz, hogy egyesek a 
határt szemétlerakónak nézik 
és például a gyerekágyat oda 
dobják ki. Ezek elszállítása 
költséges és időben is meg-
terhelő feladat, a város abban 
bízik, hogy szemléletformálás-
sal és a térfigyelő kamerákkal 
visszaszorítható lesz ez a káros 
folyamat. Ivanics János arra 
kérdezett rá, mikorra készül el 
a városháza felújítása, különös 
tekintettel az utcafronti része, 
ami városképi szempontból is 
fontos. A válaszban elhangzott, 
jövő nyárra újul meg a Rákóczi 
utcai épület.

Folytatás az 1. oldalról

Emellett az őszi keléseknél 
is megmutatkozik a csapadék 
hiánya, főleg a repce fejlett-
ségén, ez 300 ha területünket 
érinti. Komolyabb fagyok ese-
tén, és hótakaró nélkül megnő 
a kifagyás veszélye.

Az őszi munkálatokat na-
gyon időben el tudtuk kezdeni, 
nem akadályozott az eső, ám 
nehezebb és drágább a műve-
lése a száraz talajnak.

– A hozamok tekintetében a 
kukorica a negatív rekorder, 
hiszen a szokásos hektáron-
kénti 100 mázsa helyett 60 
alatti a hozam. (Különösen 
rossz lett a pattogatni való ku-
korica, aminek a hozama nem 
érte el a másfél tonnát, a szo-
kásos 4-5-höz képest.) Igaz, 
hogy az ára magasan áll, ám ez 
a másik üzletágunkat, az állat-
tenyésztést érinti hátrányo-
san. Ezzel is összefügg, hogy 
nagy gondban van az állatte-
nyésztés, hiszen a felvásárlási 
árak nem növekedtek olyan 
mértékben, mint a termelési 
költségek. Veszteségforrás az, 
hogy a drágábban értékesíthe-
tő abrak takarmány növénye-
ket feletetjük  az állatokkal, és 
annak értékesítésekor ez nem 
térül meg.

Vegyes gazdálkodásunk-
ban azt is látjuk, hogy a nö-
vénytermesztésben jelentő-
sen megnövekedtek az input 
anyagok árai, pl. van olyan 
műtrágya, amiért a négysze-
resét kell fizetni a korábbi 
időszakhoz képest – zárta 
összegzését Kelemen Mihály.

Közmeghallgatás

A VÁROSVEZETŐ BESZÁMOLT, A LAKOSOK 
KÉRDEZTEK

Oláh Gábor, a Pénzügyminisz-
térium regionális programo-
kért felelős helyettes államtit-
kára kiemelte, rövidül a bírálati 
időszak, a tervek szerint a mos-
tani felhívások kapcsán már ta-
vasszal támogatói szerződése-
ket kapnak a nyertes pályázók, 
hogy elindíthassák a fejlesz-
téseket. A TOP Plusz pályázati 
lehetőségeit Csorvás is igyek-
szik maximálisan kiaknázni, 
többször is egyeztettünk ebben 
a kérdésben járási szinten – 
emelte ki Baráth Lajos, Csorvás 
polgármestere. 

Lehetőség a városnak 
INDUL A TOP PLUSZ

Békés megyében is elkezdődött a Terület- és Település-
fejlesztési Operatív Program Plusz megnevezésű fejlesztési 
program, ami országos viszonylatban 1700-1800 milliárd 
forint, megyei vetületben pedig 86,4 milliárd forint forrást 
jelent.

Útfelújítások a megyében

Csapadékhiánnyal Csapadékhiánnyal 
küzdenekküzdenek

személyek felkutatásában), 
rendezvények biztosítása, a 
COVID-járvány adta feladatok 
ellátása.

Önkéntes ez a munka?
Igen, a polgárőrök saját sza-

badidejükben, önkéntesen lát-
ják el ezeket a feladatokat. Sőt, 
tagdíjat fizetnek, éves szinten 
1200 forintot. Működésüket a 
Belügyminisztérium központi-
lag támogatja, de a helyi önkor-
mányzat, a Csorvási Gazdák 
Zrt. is rendszeres támogatójuk. 
A csoport saját tulajdonú au-
tóval áll a lakosság szolgálatá-
ban.

A Csorvási Polgárőrség fenn-
állásának 30 éves évfordulóját 
családi ebéddel, szerény ren-
dezvénnyel ünnepelték meg 
szeptember elején. Posztu-
musz, országos elismerésben 
részesítették Salla Jánost, a 
Polgárőr Érdemjelvény Arany 
Fokozatával.

-reju-

A 30 éves Csorvási PolgárőrségrőlA 30 éves Csorvási Polgárőrségről
1990 augusztusában országosan megszűnt az önkéntes 

rendőri szolgálat, ez indította el az alulról szerveződő 
polgárőrség létrejöttét. Csorváson 1990-ben született 
meg a szándéknyilatkozat, a következő évben kezdte meg 
működését a csoport, a szervezet bejegyzésére 1992-ben 
került sor.

Tapasztaltabb autósok 
már tudják, másképpen ve-
zetünk járművet az őszi, téli 
hónapokban. Többször au-
tózunk sötétben, ráadásul 
megváltoznak az útviszo-
nyok is.

Mindenkor, de ezekben a hó-
napokban különösen fontos, 
hogy megfelelő állapotban le-
gyen a gépjármű (fényszóró, 
autógumi, fék, ablaktörlő, hogy 
csak a legalapvetőbb elemeket 
említsük), és ugyanilyen fontos 
az út- és látási viszonyokhoz 
igazított sebesség is. 

Az autósok mellett azonban 
a gyalogosok és a kerékpár-
ral közelkedők felelőssége is 
adott. Gyakori tapaszatalat a 
kivilágítatlan kétkerekű a vá-

ros utcáin, ahogyan az is, hogy 
az úton sötét ruhában, mini-
mális fényforrás, vagy fény-
visszaverő nélkül közlekedik 
a gyalogos. Mindkét esetben 
jelentősen nő a balesetveszély, 
hiszen hiába felkészült az au-
tós, ha csak az utolsó pillanat-
ban veszi észre a kerékpárost, 
vagy éppen a gyalogost. Né-
hány száz forintért már besze-
rezhető a helyi szaküzletekben 
is a kerékpárra rögzíthető vi-
lágítás, macskaszem, fényvisz-
szaverő mellény, ezek filléres 
apróságok, amik azonban akár 
életet is menthetnek. 

Látni és látszani a legfőbb 
feladat, amikor közlekedünk. 
Vigyázzunk magunkra, de egy-
másra is.

Látni és látszani

Mindenkit hazavárnak

Fotó: PixabayFotó: Pixabay
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– Író-olvasó találkozó kere-
tében vendégünk volt Buótyik 
Dorina csorvási író, aki mesél-
te írói pályafutása indulásá-
ról, eddig megírt könyveiről, 
terveiről, és válaszolt az ér-
deklődők érdekesebbnél érde-
kesebb kérdéseire is. Könyvei 
elérhetők a könyvtárunkban 
is – kezdte a felsorolást Fejes 
Zoltán Fejes Zoltán, a könyv-
tár munkatársa.

– Vendégünk volt Zatykó-
né Kecskeméti Erika védőnő. 
Biztonságban a könyvtárban 
c. előadásából megtudhattuk 
hogyan szaporodnak a fertő-
ző baktériumok a hétköznapi 
tárgyainkon, és hogyan fer-
tőzhetjük meg egymást egy-
szerű érintéssel például egy 
könyvön keresztül. Védőnői 
szemmel instrukciókat kap-
tunk biztonságos könyvtár-
használatról.

Kissné Gyuricza Mária, a 
csorvási könyvtár egyko-

ri könyvtárosa előadásában 
időutazásra invitált minket, 
amely során különleges mó-
don ismerhettük meg könyv-
tárunk történelmét. Rengeteg 
saját képet és régi anyagokat 
hozott nekünk, szép emléke-
ket idézve. Igazán érdekes, 
családias beszélgetés fültanúi 
lehettünk.

Ancsin Alex könyvszobrász 
pedig nem csupán bemutatta 
munkásságát, hanem meg is 
tanított az érdeklődőknek pár 
alapfogást, amellyel akár otthon 
is el lehet kezdeni a könyvszob-
rászatot – sorolta Zoltán, aki zá-
rásként maga is csatlakozott az 
előadók sorához, mint informa-
tikus és oktatástechnikus. 

– Miért jobb a könyvtárban, 
mint az interneten? c. előadá-
somban megtudhatták az ér-

A helyi könyvtár idén is csatlakozott az Országos Könyvtári 
Napok progmramsorozathoz, és számos programmal készült 
olvasóinak az október 4-étől 10-ig tartó időszakban. Előadá-
sok, múltidézés, könyvek cseréje, sőt, könyvtárosok(!) cseré-
je szerepelt az idei repertoárban és a visszajelzések szerint 
igazán jól sikerült ez a programokkal teli hét.

Kissné Marika néni

deklődők hogy mi az a felhő 
ahová feltöltjük az adatainkat 
és fényképeinket. Beszéltünk 
az internet veszélyeiről és ki-
derült, hogy sokszor jobb egy 
érdekes könyv történetében 
elmerülni mint az internet sze-
szélyes tengerében.

Fejes Zoltán hozzátette, fo-
lyamatos háttérprogramok ke-
retében gyerekkönyvtárosok 
fogadták a könyvtár látogatóit: 
a bátor jelentkezők, betanulás 

Ancsin Alex a könyvszobrászatról

Könyvtári napok
KÖNYVTÁRBA CSALOGATTAK – ÉS JÓL CSINÁLTÁK

után átvették a felnőtt könyv-
tárosok munkáját, így egy teljes 
napon át gyerekkönyvtárosok 
fogadták az olvasókat. Könyve-
ket vettek vissza, adtak ki és vé-
gezték a számítógépeken az eh-
hez szükséges adminisztrációt. 
Eközben megismerkedhettek a 
könyvtáros munkakör érdekes-
ségeivel. Ezen kívül ingyenes 
könyv csere-bere, játszóház, és 
ingyenes beiratkozási lehetőség 
is várta az érdeklődőket.
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ANYAKÖNYVI  
HÍREK

Megérkeztek

Tobai Mihály és Jónás Erika 
leánya - Alíz Zsuzsanna

Voják András és
Kiss Adrienn Szonja

leánya – Dorina

Varga Áron és Hőgye Flóra 
leánya - Emma

A járványhelyzetben idén 
a város a hagyományostól 
eltérően köszöntötte azokat 
a szakembereket, akiket az 
év során szokott: pedagógu-
sokat, egészségügyi és szo-
ciális területen dolgozókat.

Meghívta őket egy könnyed, 
szórakoztató előadásra, ame-
lyet Kiss Ádámra bízott, így 
november 15-én a művelődé-
si ház nagytermében mintegy 
120-an tapsolhattak a humo-
ristának, és vehették át a sze-
rény ajándékot, amit a műve-
lődési ház dolgozói állítottak 
össze.

„A pedagógusnap nem vala-
mi hangos ünnep. Nem is kell, 
hogy az legyen. Egy lehetőség, 
hogy a gyermek megköszönje 
az óvó néniknek, tanítóinak, 
tanárainak, hogy sokat dol-
goznak érte. Ezen a napon kis 
műsorral, virággal köszöntik a 
gyerekek, a diákok oktatóikat, 
nevelőiket. Így tett most Csor-
vás Város Önkormányzata is.

A magyar egészségügy leg-
nagyobb ünnepe Semmelweis 

Baráth Lajos polgármester és dr. Kerekesné dr. Mracskó Gyöngyi 
jegyző köszöntötte a város szépkorú polgárait, akik november 

8-án ünnepelték kerek születésnapjukat.
Jó egészséget kívánunk valamennyiüknek! Ignác, az anyák megmentőjé-

nek születésnapja. Ebből az 
alkalomból az egészségügyi 
dolgozókat köszöntik így em-
lékeznek rá, aki a lelkiismere-
tesség, a kötelesség és önzet-
lenség mintaképéül szolgálva 
mutatott utat mai utódainak.

Világszerte ünneplik novem-
ber 12-én a szociális munka 
napját. Hazánkban az embe-
rek közel egyharmada küsz-
ködik olyan problémával, ami 
szociális kezelést, gondozást 
igényel. Országunkban tizen-
három éve köszöntik a szakte-
rület dolgozóit. Szociális mun-
kásnak lenni jóval több, mint 
munka. Gyakran emberfelet-
ti munkát végeznek az utcai 
szociális munkások, a család-
segítők, a hajléktalanszállók 
és más szociális intézmények 
munkatársai.

Csorvás Város Önkormány-
zata, Kiss Ádám humorista 
műsorával és egy kis ajándék-
kal köszönte meg az elmúlt év-
ben nyújtott munkájukat.”

Neller Tiborné

Lovas Pál 90. születésnapját ünnepelhette

Schulcz Ede Ottó 95 éves lett novemberben

Szarka Sándorné Erzsike néni 90. életévét töltötte

Köszönet mindenért

Tök jó fejek
Ezzel a címmel hirdetett online tökfaragó versenyt

a művelődési ház.

A következő eredmények születtek:
1. Polgármesteri Hivatal 173 szavazat

2. Szilágyi Adrienn 132 szavazat

3. Csigabiga csoport 110 szavazat

Gratulálunk a nyerteseknek!

Tök jó nap volt
Először, de a tervek szerint 

nem utoljára volt Töklámpá-
sok Napja Csorváson.

Az október 31-ére időzített 
program keretében számos csa-
ládi háznál várták rémségesen 
jó dekorációk a város apraját és 
nagyját. A faragott tökök, boszik, 
pókhálók és lámpások, a kicsik-
nek kirakott kedves ajándékok 
a színezőtől kezdve a lufikon 
keresztül a csokiig, a fejtörők 
és a többi, bizony nagy örömöt 
okoztak a Halloween estjén út-
nak indulóknak. Akik pedig szép 
számmal voltak, és a Töklámpá-
sok Napjának Facebook csoport-
jában közzétett fotók alapján jól 
is érezték magukat. A szervező 
és ötletgazda Kársai-Gömbkötő 
Réka volt, aki a töklámpások után 
azonnal az adventi készülődés 
felé fordult, hogy időben meg-
szervezhesse az idei Világító Ad-
ventet. Ebben a játékban szintén 
bárki részt vehet, a feladat mind-
össze annyi, hogy ünnepi díszbe 
öltöztesse házát és csatlakozzon 
a Csorvás Advent csoportjához. 
Érdemes követni ezt a Facebook 
oldalt mindazoknak, akik szíve-
sen útrakelnek advent heteiben, 
hogy felkeressék az ünnepi dísz-
be öltözött épületeket.

"Van-e érzés, mely 
forróbban és sejtelme-
sebben megdobogtatja 
az emberi szívet, mint 
az ünnep és a várako-
zás izgalma?"

Márai Sándor


