
 

 

 

POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ ÉS BESZÁMOLÓ 

 

Nagyon sok szeretettel köszöntöm 

Csávoly Község lakosságát, és 

egyúttal köszöntöm a Csávolyi 

Önkormányzati Hírmondó első 

számának olvasóit. Egyből 

megragadnám az alkalmat, és 

reklámoznám az újságot: az előző, 

korábbi évek gyakorlatához 

hasonlóan egy évben négy szám 

fog megjelenni, az első Húsvét 

előtt, második száma nyáron, 

nagyjából falunapunk előtt, a 

harmadik szám valamikor ősszel, a 

negyedik pedig értelemszerűen 

karácsonyt megelőzően.  

Térjünk vissza a kezdetekhez. 

2014 októberében az önkormányzati választások után, a Hivatal - 

átadás-átvétel becsületesen, tiszteletteljesen megtörtént, amit ezúton 

is köszönök községünk előző polgármesterének, Berta Jánosnak. 

Halottak napja előtt néhány nappal az őszi természet megmutatta, 

hogy ő az úr: egyik reggelre  hatalmas ág szakadt le a temetői kápolna 

előtt, szinte megsemmisítve a középen álló szobrot és keresztet. A 

lehetőségek tükrében azonnali rekonstrukciót szorgalmaztunk, hiszen 

mindnyájan tudjuk, hogy ezekben a napokban a legtöbb gyertya 

körülötte gyúlik. A rapid gyorsaságú mestermunkáért külön köszönet 

Maráz Jani bácsinak. 

Új hivatalunk költöztetése folyamatban van. Mindezen projektet 

mikor tudjuk megvalósítani? Ezt előre sajnos nem tudjuk még mi sem, 

a forráshiány okozta nehézségek miatt. 

Az idei évben csak olyan pályázatokat tudunk benyújtani, amihez 

nem kell önerő, ugyanis 2015-ben költségvetésünk 40 millió Forinttal 

csökkent a tavalyihoz képest. Rögtön elejét is venném a jelen esetben 

felmerülő kérdésnek, ami nagyon sok mindenkiben hirtelen 

felvetődik, vagyis hogy „miért is ennyivel kevesebb?” A válasz a 

Kormány 2015-ös költségvetési koncepciójában rejlik, amely szerint 

azon településeken, melyek jó iparűzési adóképességgel 

rendelkeznek, lényegesen csökken az állami támogatás mértéke. 

Sajnos ez még csak a kezdet, mivel a következő években további 

megvonások várhatóak. Mindezzel az országos vezetőség azt kívánja 

elérni, hogy 2020-ra minden önkormányzat teljes mértékben önellátó 

legyen, és minden feladatra helyi „adottságokból” szerezzen anyagi 

forrást. Előzőek kapcsán azt is leszögezem, hogy egyelőre nem 

óhajtunk változtatni a helyi iparűzési adó mértékén, nem sújtva ezzel 

a vállalkozókat.   

Előző két közmunka programunk lezárult, márciustól öt, egyenként 1 

éves időtartamra szóló Start – közmunka projekt indult el, 103 fővel. 

Bács – Kiskun megyében az egyik legmagasabb közfoglalkoztatási 

aránnyal bíró településsé váltunk.  

Azért is tartjuk fontosnak mindezt, mivel Kormányunk 

foglalkoztatási koncepciója a jövőre nézve kiemelten kezeli a 

közfoglalkoztatást, és 100%-ban viseli annak bérköltségeit. Mindezek 

több szempontból is kedvezőek, ugyanis drasztikusan csökkent 

községünkben a munkanélküliség. Sokan jelezték, hogy a szívesen 

részt vennének a programban, az ő számukra teljes mértékben 

biztosítottunk  részvételt, sőt még ezen felül is kapcsolódtak hozzá. 

Ezekkel a programokkal, úgy gondolom, látványosan, és nem utolsó 

sorban hasznosan lehet fejleszteni a falut.  

 

1. program: a bel – és csapadékvíz elvezető csatorna hálózat 

fejlesztése, felújítása: Az 1995. évi LVII. törvény kimondja, 

hogy az önkormányzat hatáskörébe tartozik kötelező 

jelleggel a belvízvédelmi árkok kialakítása teljes jogkörrel. 

Természetesen szem előtt tartjuk az ingatlanok előtt a 

közterületeken lévő értékeket. Ezen program további 

részleteiről szórólapon értesítjük/értesítettük a lakosságot. 

2. program: a közút hálózatának teljes javítása: ide tarozik a 

várva várt kátyúzás, amit majd csak nyáron fogunk 

elvégezni, a lehetőségekhez képest a legnagyobb mértékben, 

továbbá megkezdjük az Árpád-utcai közút támfalának 

megerősítését. Ezen felül lehetőség nyílik 

költségmegosztással járdák, kifolyók, és feljárók cseréjére, 

illetve annak hiánya esetén újak létesítésére. Minderről 

szintén szórólap formájában értesülhet a tisztelt lakosság. 

3. program: temető teljes övezetének megtisztítása: értem ez 

alatt az azt övező illegális hulladék lerakók felszámolását is, 

ahol már több évtizede gyűlik a szemét. A kálváriát övező 

veszélyes fákat szelektálni fogjuk, azok helyére újakat 

ültetünk. Emellett az összes hátsó bokros terület kitakarítása 

is főbb céljaink közé tartozik, maximálisan ügyelve a 

kegyelet tiszteletben tarására. Ezen program „álomszerű”, 

utolsó fázisaként, szeretnénk a temető mellett egy nagyobb 

kapacitású beálló hellyel rendelkező parkolót is létesíteni. 

4. program: mezőgazdasági mintaprogram: Szeretnénk az 

önkormányzati és magántulajdonban lévő területeket 

mezőgazdasági termelés céljára hasznosítani. Célunk, hogy 

ezen projekt példaértékű legyen, várva a lakosság részéről a 

fölterületek művelési célra történő felajánlását. 

5. program: utcabútorok gyártása: azt hiszem, ezt a programot 

nem kell senkinek sem bemutatnunk, gondolom mindenki 

látta már a játszóteret, vagy éppen a Bara-partot, ahol 

hangulatos kis kiülők vannak telepítve. Hasonló, és ezen 

felül további naturisztikus fa - elemekkel fog bővülni a 

falukép. Itt említeném meg, hogy ezek a szabadtéri-bútorok 

az idei évtől megvásárolhatók is lesznek 

önkormányzatunknál. 

Távoli céljaink közé tartozik az összes önkormányzati tulajdonú 

ingatlan épületének felújítása, bővítése, korszerűsítése. 

Természetesen minden a lehetőségek tekintetében, melynek legfőbb 

szempontja az önerőmentesség.  
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Szociális tűzifa programunk sikeresen lezárult, melynek javaiból 183 

ember részesült. 

Az 55-ös út felújítása kapcsán a kivitelezők azt ígérték, hogy nyár 

végére fejeződnek be a munkálatok. Sokan érdeklődtek, hogy lesz-e 

körforgalom Csávolyon? Igen, lesz, a Jánoshalmi út – Szegedi út 

kereszteződésében. 

Április hónaptól a Bajai Rendőrkapitányság rendszeresen fogja mérni 

a sebességet Csávoly belterületén a Petőfi Sándor utcában.  

Ivóvízminőség javító program: bizonyára sokan látták már, hogy 

elkezdődtek a munkálatok a program keretein belül. A Glóbusztól 

nagyjából 500 méterre egy teljesen új kút lesz létesítve, amely 

kiszolgálja majd Csávoly és Józsefháza teljes ivóvíz szükségletét.  

Kulturális programjainkkal kapcsolatban: május 10-én 

megemlékezést tarunk a II. világháborús elhurcoltatások 70. 

évfordulója alakalmából. A program további részleteiről annak 

közeledtével tájékoztatjuk a lakosságot. 

Ezúton kívánok minden egyes Csávolyinak Kellemes Húsvéti 

Ünnepeket, a lányoknak pedig sok – sok locsolót! 

Szeretném megköszönni választóim megtisztelő bizalmát, minden 

erőmmel és legjobb tudásommal azon munkálkodom, hogy a 

következő öt év alatt jó vezetője, jó gazdája legyek szeretett 

Szülőfalumnak, Csávolynak. 

Egy mottóval/idézettel szeretnék elköszönni, ami munkámat, 

életemet is vezérli. Ezen sorokat olvastam szeretett és nagyra becsült 

Általános Iskolám falán, amit még akkor talán annyira nem is 

értettem, de valami titokzatos oknál fogva, örökre bevésődött az 

emlékezetembe. 

                      „Hass, alkoss, gyarapíts, s a haza fényre derül.” 

                                                                 Hamháber Norbert 

                                                               Polgármester 

 

ALPOLGÁRMESTERI HÍREK 

Faültetési programok községünkben 

A 2014. őszi hónapjainak egyik fontos feladata volt - az októberi 

viharkárok felszámolása mellett - a korában parkosításra nyert 

pályázatok kivitelezése. Az évszakhoz mérten rendkívül enyhe 

időjárás egyik kedvezőtlen mellékhatásaként a borotai 

csemetekertben viszonylag későn tudták megkezdeni a sorfák, 

csemeték kiemelését, így az ültetési munkákat is gőzerővel kellet 

megkezdeni, hogy a fácskák új lakóhelyükön fogadhassák az új évet.  

A programok eredményeként a legjelentősebb változások a 

sportpálya környezetében érzékelhetők.  A később kialakítandó 

piknikhely térszükségletét figyelembe véve parkosítottuk a korábban 

lebontott kispuskalőtér területét, valamint a parkoló környezetét. A 

partoldal egy szakaszát akác csemetével újítottuk meg. Végezetül 

sövénnyel leválasztásra került egy komposztálásnak helyt adó terület, 

megoldást kínálva a pályagondozás során keletkező zöldhulladék 

környezettudatos elhelyezésére. A Kígyós-csatorna két oldalán 

szintén fasorok díszlenek. A megmaradt csemete iskolázásra kerül, 

hogy a következő ősszel megerősödve ültethessük el őket. A 

programmal érintett munkánk viszont az ültetéssel nem ért véget. A 

viszonylag nagyméretű, szabadgyökérzettel kiemelt sorfák 

felhasználásának negatívuma, hogy az átültetés után a megeredés 

leromlik, így az ősszel várható, hogy az elpusztult egyedeket 

pótolnunk kell. Továbbá az őszi szélviharban jelentkező károk 

megmutatták, hogy a községünkben lévő idős illetve beteges fák 

veszélyforrások, ezért szükséges azok átvizsgálása, a leszáradt ágak 

eltávolítása, indokolt esetben a fa kivágása, pótlása.  

Folytatva az elődeink által megkezdett munkát, keressük a 

lehetőségeket a községünk parkosítására, a határ fásítására, hogy 

mindennapjainkat nyugtató környezetben élhessük. 

                                                  Berényi Attila 

                                                   alpolgármester 

LOMTALANÍTÁSI PROGRAM 

CSÁVOLY, 2015. ÁPRILIS 20. – 22. 

 

 

2015. ÁPRILIS 20. hétfő: 

    RÁKÓCZI FERENC U. 

    SZŐLŐ U. 

    SZENT ISTVÁN U. 

    JÓZSEF ATTILA U. 

    KOSSUTH LAJOS U. 

    DÓZSA GYÖRGY U. 

 

2015. ÁPRILIS 22. szerda: 

    ARANY JÁNOS U. 

    EÖTVÖS U. 

    EPRESKERT U. 

    MÁTYÁS KIRÁLY U. 

    BEM U. 

    ÁRPÁD U. 

 

 

 

EBOLTÁS 

Értesítjük, hogy az ebek 2015. évi összevezetett veszettség elleni 

védőoltásának ütemezése a következő: 

Ideje: 2015. május 5. (kedd) 16-18 óra 

Pótoltás: 2015. május 21. (csütörtök) 16-18 óra 

Helye: Csávoly, volt bölcsőde udvara 

Az állattartó köteles minden 3 hónaposnál idősebb ebet veszettség 

ellen a saját költségén az állat állategészségügyi felügyeletét ellátó 

magánállatorvossal – Dr. Fekete Imre- beoltatni az alábbiak szerint: 

1./ 3 hónapos kort elérteket 30 napon belül 

2./ az első oltást követően 6 hónapon belül 

3./ ezt követően évenként (164/2008. XII. 20.)FVM rendelet 4.(1)). 

Kötelező az ebek évenkénti veszettség elleni immunizálása és ezzel 

egyidejűleg az eb széles spektrumú féreghajtó szerrel való 

kezelése. 

Az eboltási könyvet hozza magával! 

Eboltás díja: 3500 Ft/eb. 

Kiszállási díj, háznál történő oltás esetén: 500 Ft. 

Kisállat Egészségügyi Könyv: 300 Ft/db (új könyv kiállításakor) 

2013. január 1-től a veszettség elleni védekezés részletes 

szabályairól szóló 164/2008 (XII.20.) FVM rendelet 4. § (7) 

bekezdése szerint veszettség ellen csak elektronikus 

transzponderrel (chip) megjelölt eb oltható. 

A fentiek alapján kérjük az eb tartókat, hogy a veszettség elleni 

védőoltás beadására csak a mikrochip-pel ellátott kutyákat 

hozzanak el! 

Csávoly Községben veszettség elleni oltásra jogosult: 

  Dr. Fekete Imre jogosult állatorvos 

   Telefon: 0630/5-200-500 

Csávoly, 2015. április 1.     

                               Dr. Drávai László 

             jegyző 

 

2015. ÁPRILIS 21. 

kedd: 

  BARA U. 

  SZÉCHENYI I. U. 

  FARAGÓ U. 

  PETŐFI SÁNDOR U. 

  TEMETŐ U. 

  PACSIRTA U. 

  RUDOLF KÖZ 

 



2015. április 1.                                                                                       Önkormányzati Hírmondó 

 

 
- 3 - 

KÖZSÉGHÁZI HÍREK 

Tisztelettel kérem a lakosságot, hogy szíveskedjenek nagy 

figyelmet fordítani az ingatlanjaik előtti közterületek tisztaságára! 

Helyi rendeletünk előírja az ingatlantulajdonosok számára a 

közterület tisztántartására való kötelezettséget, mely az ingatlan előtti 

járdaszakaszra, illetve járda hiányában egy méter széles területsávra, 

illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van az úttestig terjedő teljes 

területre is vonatkozik, továbbá előírja a csapadékvíz zavartalan 

lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolítására 

vonatkozó kötelezettséget. 

E kötelezettségekből adódóan az őszi időszak beköszöntével a lehulló 

levelek összeszedésére, a téli időszakban havazás esetén a járdák 

letakarítására van szükség. 

Úgy vélem, hogy lakókörnyezetünk tisztasága mindannyiunk közös 

érdeke, ezért kérem a szükséges lépések megtételét minden 

ingatlantulajdonostól! 

Az elmúlt időszakban több belejelentés érkezett a település utcáin 

kóborló kutyákról. 

Ezúton szeretnék kutyáik védelme, befogásuk megelőzése érdekében 

pár sorban tájékoztatást adni a követendő szabályokról. 

A vonatkozó jogszabályok értelmében az állattartó 

köteles a jó gazda gondoskodásával eljárni, 

gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos 

elhelyezéséről, szökésének megakadályozásáról. 
Belterület közterületén ebet csak pórázon lehet vezetni. 

Közterületen ebet csak olyan személy vezetheti, aki az eb irányítására, 

kezelésére és féken tartására képes. Közterületen az eb 

tulajdonosának biztosítani kell, hogy az eb sem más állatot, sem 

embert harapásával ne veszélyeztethessen. 

Fentiek tudatos követésével elkerülhető, hogy állatvédelmi hatósági 

eljárásra kerüljön sor.  

 

IVÓVÍZ 

Tisztelt Lakosok! 

A Felső-Bácskai Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 

pályázatot nyújtott be a KEOP – 1.3.0/09-11 Ivóvízminőség-javítás 

konstrukcióra 2011 szeptemberben  ivóvízminőség-javító 

beruházásra. A pályázat keretében  a  Társulás  2012. márciusában 

a beruházás nettó 4 997 900 878.- Forint összköltségének 

fedezésére nettó  4 166 872 151.- Forint vissza nem térítendő 

támogatásban részesült.A megnövekedett tervezési és kivitelezési 

költségek miatt 2014 februárjában a projekt összegköltsége 5 858 

504 701.- Forintra módosult a projekt támogatástartalma pedig 

4 895 211 102 Forintra emelkedett. 

A projekt rövid bemutatása: 

Pályázat száma: KEOP-

1.3.0/09-11-2011-0038 

Projekt címe: Felső-Bácskai 

Ivóvízminőség-javító Projekt 

Közreműködő Szervezet: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős 

Helyettes Államtitkárság 

Projekt célja: A Felső-Bácskai Ivóvízminőség-javító 

Projektcsoportjához (Székhelytelepülés Baja; Társulás címe: 6500 

Baja, Szentháromság tér 1.) tartozó települések vízminőség-javító 

fejlesztésének végrehajtása, a 

lakosság egészséges ivóvízzel való 

ellátásának biztosítása. A Felső-

Bácskai Ivóvízminőség-javító 

Önkormányzati Társulás 2010. 

február 18-án alakult meg 

Bácsbokod, Bácsalmás, 

Bácsborsód, Bácsszentgyörgy, 

Baja, Bátmonostor, Csátalja, 

Csávoly, Dávod, Érsekcsanád, 

Érsekhalma, Felsőszentiván, 

Gara, Hajós, Hercegszántó, 

Katymár, Kunbaja, Madaras, 

Mátételke, Nagybaracska, 

Nemesnádudvar, Sükösd, 

Szeremle, Tataháza, Vaskút és a 

Bács-Kiskun Megyei 

Önkormányzat 

tagtelepülésekkel, szervezettel. A 

Társulás által érintett települési 

körben résztvevő tagtelepülések 

és intézmények mindegyike 

rendelkezik a komponensek 

valamelyikének határérték feletti előfordulásával a szolgáltatott 

ivóvízben. A projekt keretében minden településre, egységre 

vonatkozóan a megvalósuló műszaki megoldás során a meglévő 

rendszer fejlesztése, úgynevezett önálló megoldás, kialakítása 

kerül előirányzásra amelyben a kutak felszínre hozott rétegvize 

előírás szerinti állapotba hozatala valósul meg egy központi vízmű 

telepen. Térségi rendszer nem kerül kialakításra. A projekt részét 

képező vízműnél a megfelelő vízminőség biztosításához szükséges 

vízkezelési technológia egy módozata minden előirányzásra került, 

kiemelve, hogy bármely más – a FIDIC és a vonatkozó 

közbeszerzési szabályoknak megfelelő – eljárással is teljesíthető a 

kívánt cél.A pályázat nyertese Euroaszfalt kft és Aqvaprofit Zrt. 

Köszönjük a lakosság és a felhasználók türelmét és a hátralévô   

idôre kérjük további megértésüket. 

A projektváltozatot felépítő műszaki 

megoldás a következő: 

 Csávoly vízellátó rendszerének 

önálló fejlesztése 

  - A víztorony felújítása 

  -1 db tartalék kút fúrása 

  -ivóvíz tisztitó kiépítése 

 Hálózati rekonstrukció: 

 -Fogyasztói bekötés csere:18 db 

 -Távvezeték Józsefháza pusztára 

 -Tűzcsapok cseréje/beépítése/:4 

db 

 -Tolózárak beépítése földbe:19 db 

 -Magas hálózati veszteség miatt 

indokolt vezeték építése/cseréje/ 

   -Árpád u 2-40 

   -Kossuth u 1-93 

   -Szőllő u páratlan oldal 

   -József  A u 

    Ez össz:1800 fm 

 Teljes vízhálózat 

szivacslövedékes mechanikai 

tisztítása 

 

111. A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai 
225. § (1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, 

növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során 

keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos. 
(2) Mentesül az égetési, tűzgyújtási tilalom alól a katasztrófavédelmi szerv állománya, 

ha tevékenysége a károk csökkentésére, a tűz terjedésének megakadályozására, 

szabályozására irányul. 
(3) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles 

a területet éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől 

mentesen tartani. 
(4) A kilátókat, magaslati ponton elhelyezkedő létesítményeket, az önkormányzat vagy a 

helyi katasztrófavédelmi szerv vezetője által megbízott személyek a szabadtéri tüzek 

korai szakaszban történő észlelése céljából térítésmentesen igénybe vehetik. 
226. § (1) Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság 

engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet. 

(2) Az irányított égetés végzésére vonatkozó kérelem tartalmazza 

a) a kérelmező nevét és címét, 

b) az égetés pontos, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét, 
c) az égetés megkezdésének és tervezett befejezésének időpontját (év, hónap, nap, óra, 

perc), 

d) az irányított égetés indokát, 
e) az égetéssel érintett terület nagyságát, 

f) az égetés folyamatának pontos leírását, 

g) az égetést végző személyek nevét, címét, 
h) az égetés felügyeletét biztosító személy nevét és címét, mobiltelefonszámát, 

i) a tűz továbbterjedésének megakadályozására tervezett intézkedéseket és 

j) a helyszínen biztosított, a tűz továbbterjedésének megakadályozására készenlétben 
tartott eszközök felsorolását. 

(3) A kérelmet legkésőbb az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig be kell 

nyújtani az engedélyező tűzvédelmi hatósághoz. 
(4) A tűzvédelmi hatóság a kérelmet annak beérkezésétől számított 5 munkanapon belül 

bírálja el. 

(5) Az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha 

az irányított égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani. 

(6) Az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és 

robbanásveszélyt ne jelentsen. 
(7) Az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a 

parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni. 
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KÖNYVTÁR 

Könyvtári hírek 

Könyvtárunk 2012. január 1-jén csatlakozott a Bács-Kiskun megyei 

Katona József Könyvtár Könyvtárellátási Szolgáltatásához. Ennek 

keretei között sikeresen pályáztunk korszerűsítésre, így 2013. 

augusztus 16-án átadásra kerülhetett a Községháza épületében egy 

modern, Európai Uniós színvonalú Könyvtár Információs és 

Közösségi Hely.  

Számos szolgáltatással várjuk az olvasókat: 

-Könyvek, folyóiratok, hangoskönyvek kölcsönzése 

- Könyvtárközi kölcsönzés /szinte bármely könyv beszerezhető/ 

-Számítógépes szolgáltatások, internetezési lehetőség 

-Térítés ellenében technikai szolgáltatások: fénymásolás, nyomtatás, 

szkennelés 

-Gyerekeknek különböző könyvtári foglalkozások. 

A megújult és jelentősen megnőtt terek lehetőséget nyújtanak 

számtalan program, előadás, tanfolyam megtartására. 

 

Ízelítő legújabb 

könyveinkből:  

-E.L.James:A szürke 

ötven árnyalata 

-Ken Follett: Évszázad 

trilógia 

-Fábián Janka: 

Koszorúfonat 

-Paulo Coelho: 

Házasságtörés 

-Frei Tamás: 2015 

Gyermek-és ifjúsági regények, szakkönyvek, német és horvát 

nemzetiségi dokumentumok széles választékban. 

Folyóiratok: Hot magazin, Best magazin, Joy, Glamour, National 

Geographic, Praktika, Nők Lapja Psziché, Nők Lapja Konyha, 

Kertbarát magazin, Garfield képregény... 

 

 

Látogassa Ön is a 

könyvtárat! 

Mindenkit szeretettel 

várok: Kesziné 

Dudás Katalin 

 

RÁKÓCZI SZÖVETSÉG 

FELVIDÉKIEK TALÁLKOZÓJA – 2014. 

Az ilyenkor szükséges előkészítő és szervezési munkák végeztével 

ebben az évben június 21-én került sor az évtizedes múltra 

visszatekintő „Felvidékiek találkozója” rendezvényre. A Rákóczi 

Szövetség Bácskai Szervezetének már hagyományos éves kiemelt 

eseménye az egyéb, számos program mellett. Az ország több 

településéről érkeznek Felsőszentivánra a  

Felvidékhez kötődő tagok, érdeklődők, meghívott vendégek. A 

találkozóknak évek óta a Felsőszentiváni Faluház és Közösségi Tér 

ad otthont, mely ideális helyszín a mindig többcélú rendezvénynek. 

Rendezett, szép környezet, van kiállításra alkalmas helység és az 

udvaron felállított sátor is óv az időjárás viszontagságaitól. 

Már péntek délután megérkezett a naszvadiak első csoportja, a Fekete 

Team labdarúgói. Hat órakor játszottak kispályás meccset az idén 

januárban Naszvadon kimagasló játékkal a Polgármester Kupát 

elhódító felsőszentiváni csapattal. Kupagyőzteshez méltóan nyertek a 

hazaiak. De nem az eredmény volt igazán a fontos. Jó kis testmozgás, 

a finom vacsora és a baráti beszélgetések feledtették a pályán 

történteket.  

Másnap délben érkeztek meg a CSEMADOK Búzavirág 

Éneklőcsoport és a Viza Citerazenekar tagjai, majd folyamatosan a 

többi fellépő is.  

A délután kezdődő találkozó megnyitója és a megjelentek köszöntése 

után Vörös Szilárd, mint a helyszint adó település polgármestere 

üdvözölte az egybe gyűlteket. Ezen előzmények után lépett színpadra 

a több mint harminc éves múltat és jelentős országos sikereket maga 

mögött tudó felsőszentiváni Kísérleti Színpad. A csoport vezetőjének, 

Kalmár Jánosnak a rendezésében adták elő Tamási Áron művéből 

készült Szegény Annák című darabot. Az általános iskolás 

szereplőknek, a jelenlévők nagy többségének nincsenek személyes 

tapasztalatai a háború borzalmairól, kegyetlenségeiről – hálát adva a 

sorsnak -, melyeket az előadás hűen bemutatott. (Szomorú aktualitása, 

hogy tőlünk keletre, Ukrajnában megháborodott, őrült elmék hatására 

újra dörögnek a fegyverek, hamis, értelmetlen célokért halnak meg, 

válnak földönfutóvá, hontalanná emberek, nem tanulva a történelmi 

múltból. Vigyázó szemeinkkel mi inkább nyugatra tekintsünk!) 

A nagy sikert aratott produkciót követően Dobosi Róbert nyitotta meg 

az idén 65. életévét betöltött Német Gyula „Fejfáinkról a 

neveinket…” című kiállítását, ismertetve, méltatva eddigi életútját, 

munkásságát. Az elmúlás elkerülhetetlenségével megdöbbentően 

szembesítő fotók megtekintése után jöttek a népzenei csoportok 

fellépései. Az addigi komor hangulatot színvonalas, nívós és vidám 

előadásokkal feledtették. A Borostyán Dalkör Csávolyról, a rémi 

Gyöngyvirág Népdalkör és Citera együttes, Felsőszentivánról az 

Aranyág Dalkör asszonyai és a mindig csodálatos, már említett 

naszvadi vendégeink.  

Kiváló munkát végeztek a szakácsok is, a Borota-Felsőszentiván 

Földtulajdonosi Vadásztársaság által szponzorált vacsora 

elkészítésével. A további időtöltéshez a jó hangulatról a Fischer-

Schmidt duó gondoskodott. Végezetül essék szó a „piszkos 

Nyitva tartás: 

Hétfő:  9-12 és 14-18 óráig 

Kedd:  14-18 óráig 

Szerda:   9-12 és 14-18 óráig 

Csütörtök:  14-18 óráig 

Péntek:  9-12 és 14-18 óráig 
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anyagiakról” is, ami elengedhetetlen feltétele egy rendezvény 

lebonyolításának. Köszönet a Rákóczi Szövetség belső pályázatán 

nyújtott támogatásért, a Csávolyi, Rémi és Felsőszentiváni 

Önkormányzatoknak, valamint az önrészt biztosító Bácskai Szervezet 

tagjainak és mindazoknak –nevek mellőzésével-, akik önzetlen 

munkájukkal hozzájárultak a sikeres lebonyolításhoz.  

Remélve, hogy minden jelenlévő kellemesen töltötte az idejét, 2015-

ben június 20-ra tervezzük a találkozót, melyre nagy szeretettel 

várunk minden érdeklődőt! 

                            

                                           Fekete András Bácskai Szervezet elnöke 

 

Pályázatot nyertünk 

2014 őszén a Vademecum Magyarország pályázatot hirdetett óvodai 

csoportok részére. Óvodai programunk szerves része az 

egészségnevelés, így boldogan írtuk meg motivációs levelünket. Két 

hónap elteltével értesítették csoportunkat, hogy azon kevés óvodák 

közé tartozunk, akik pozitív elbírálásban részesültek. Izgatottan 

vártuk a Vademecum csapatát. Március 10-én végre elérkezett a várva 

várt nap. Vendégünk egy mesével kedveskedett, mely a fogmosás 

fontosságára hívta fel a gyerekek figyelmét. Majd kötetlen 

beszélgetés keretében kiderült, hogy kiscsoportosaink igenis sokat 

tudnak az egészséges életmódról, otthon is sokat hallják. Köszönjük, 

kedves szülők!  

 

A vidám délelőtt ajándékosztással zárult. Csoportunk szuper 

társasjátékhoz, mesekönyvekhez jutott. A legnagyobb öröm akkor ért 

minket, kiscsoportosokat, amikor minden gyerek ajándékcsomagot 

kapott, amely egy fogmosó poharat, Vademecum fogkrémet, valamint 

Fa sampon & tusfürdőt tartalmazott. Továbbá hűtőmágnest és lufit is 

kaptak mindannyian, melyet hazavittek a kisgyerekek. További 

fényképek megtekinthetők a Vademecum Magyarország Facebook 

oldalán.                     

Pap Renáta, Gruber Andrea 

                                                            óvónők 

Német nemzetiségi nap az óvodában 

Óvodánkban az immár hagyományossá vált német nemzetiségi napot 

2015.02.17-én tartottuk meg a nagycsoportos gyerekek részvételével.  

 

Programjaink között szerepelt a régi sváb népviselet, hagyományok 

illetve népi mesterségek megismertetése. Különböző tevékenységi 

körökben maguk is kipróbálhatták játékos formában a kosárfonást, a 

régmúltra visszatekintő kékfestés egyszerű változatát - ami a 

gyerekek számára is kivitelezhető volt. Ilyen kékfestő anyagból 

készíthettek különböző 

képeket, ahol magukat is 

ábrázolhatták sváb 

ruhában. Az agyag 

megmunkálása és a belőle 

készített tálkák, vázák 

nagyobb kihívást 

jelentettek számukra, de 

mindenki ügyesen kivette 

a részét a délelőtti 

programból. Napunk 

második része ebéd után 

folytatódott, amikor a 

Polgármester úr is meglátogatott bennünket, aki egyben a Csávolyi 

Német Önkormányzat elnöke is. Táncházat alakítottunk a meghívott 

vendégeinkkel együtt, 

akik közül az egyikük 

sváb ruhát viselő 

néptáncos volt, akit párja 

harmonikával kísért.  

A harmonika hangját 

legtöbben most hallották 

először. Új sváb dalok és 

tánclépések tanulásával 

lett színesebb a napunk. 

 

Köszönjük a Német Önkormányzat Elnökének az anyagi támogatást, 

mellyel hozzájárult ahhoz, hogy megvalósulhasson ez a tartalmas, 

szép nap!  

Auf Wiedersehen in den nachsten Jahr! 

Szurmainé Füle Csilla, Bittner Annamária 

                                             óvónő 

ÓVODA 

Mozogjunk együtt , Sportnap az óvodában 

 

FITT GYEREKEK MI VAGYUNK, 

MERT MI SOKAT TORNÁZUNK! 

MINDEN MOZGÁST SZERETÜNK, 

HOGY EGÉSZSÉGBEN ÉLHESSÜNK! 

Felkerekedtünk az óvodásokkal, kicsikkel és nagyokkal , hogy a 

sportcsarnokban töltsünk el közösen egy tartalmas és mozgalmas 

órát. 

Miután kiélveztük a nagy tágas tér minden előnyét ,vidám zenére 

bemelegítettünk. Sorsolással   megalkottuk az alma és a körte 

csapatokat . Mielőtt a verseny elkezdődött, felkértük a kicsiket, hogy 

bíztassanak minket, így remek szurkolótáborunk alakult ki. 

Nem volt más hátra, mint futni, mászni, szökdelni, karikába ugrani 

és tappancsokra lépkedni. Hol a körték nyertek, hol az almák aratták 

le a babérokat. Mégis a legemlékezetesebb az volt amikor minden 

óvodásból kisegér lett, akiknek a farkincáját az óvó nénik, vagyis a 

cicamicák akarták megszerezni. Emlékezetes délelőtt volt, melyet 

biztosan meg fogunk ismételni.                               

                                            Késmárkiné Fridrich Kinga 

                                                              óvónő 
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VÉDŐNŐI HÍREK 

Védőnői méhnyak szűrés Csávolyon! 

Csávolyon is elérhetővé válik a védőnői méhnyak szűrés. A 

térítésmentes népegészségügyi szolgáltatást a meghívólevéllel 

rendelkező 25-65 év közötti nők vehetik igénybe (akik legalább 3 éve 

nem vettek részt ilyen irányú szűrővizsgálaton). A szűrésre a 

védőnővel egyeztetett időpontban, lakóhelyükön kerül sor, így 

megspórolhatják a szakrendelőbe utazást és a várakozást. Erre kínál 

lehetőséget egy európai uniós projekt (TÁMOP-6.1.3/A), amit az 

Országos Tiszti-főorvosi Hivatal koordinál. Célja a védőnői méhnyak 

szűrés országos kiterjesztése, illetve hogy javítsa a méhnyak szűrés 

elérhetőségét és hozzáférhetőségét az érintett nők számára. 

Magyarországon naponta meghal 

egy nő méhnyak rák 

következtében, annak ellenére, 

hogy a méhnyak kezdeti 

elváltozásainak felismerésével és 

kezelésével a betegség 

gyógyítható. A méhnyak 

rosszindulatú elváltozásait 

vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a méhnyak daganatos nők 65%-a 

egyáltalán nem, vagy több mint három éve nem volt méhnyak szűrő 

vizsgálaton. Ezért különösen fontos, hogy elmenjenek a szűrésre. 

A védőnői méhnyak szűrés nem egyezik meg a szakorvos által végzett 

komplex rákszűréssel, a tanácsadóban csak a méhnyakról történő 

kenetvételt végezzük el. Amennyiben a védőnő a szűrés során, vagy 

a labor eredmények ismeretében elváltozást észlel, a pácienst 

nőgyógyászati szakorvosi vizsgálatra irányítja. 

A méhnyak szűrést a védőnői tanácsadóban fogom végezni. A szűrés 

előreláthatóan április vagy május hónapban fog kezdődni. A 

kezdésről szórólapok és plakátok fogják tájékoztatni Önöket. 

Egészsége érdekében javaslom, keresse fel a tanácsadót. Ha kapott 

meghívólevelet, várom jelentkezését! 

A szűrés életet ment. Tegyen az egészségéért, vegyen részt az 

ingyenes szűrésen, önmagáért, családjáért. 

Farkas Erika védőnő 

HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

2014. évi őszi választások után a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

az eddigi vezetőséggel folytatja munkáját.  A község lakosai közül 95 

fő vallotta horvát (bunyevác) nemzetiségűnek megát, ezzel támogatva 

az önkormányzat további működését. 

 

2015 jubileumi év, hiszen idén januárban ünnepelte a Csávolyi Préló 

születésének 85. évfordulóját. Erre az alkalomra a Horvát 

Nemzetiségi Önkormányzat tánccsoportjának lelkes és kitartó 

munkájának eredményeként igen színvonalas műsort láthatott a 

közönség, melyet a Pécsi Televízió is megörökített. A műsorról 

készült felvételt a Hrvatska Kronika adásában láthatták a tv nézők is.  

További terveink között szerepelnek a hagyományőrző 

rendezvényeink megtartása: Nőnap, Húsvéti tojásfestés, Pünkösdölés, 

Matierice i Otci, Macskajaj és a nyári Plesacnica (táncház). 

A tavalyi évben baráti kapcsolatot alakítottunk ki a horvátországi 

Cacinci községgel, melynek eredményeként idén áprilisban testvér 

községi megállapodást ír alá a két önkormányzat vezetősége. 

Az önkormányzaton belül több éve működik gyermek és felnőtt 

tánccsoport, jelenleg 40 fővel.  Az elmúlt évek során számos 

felkérésnek tettünk eleget. Fellépéseink: községi rendezvények, 

környező települések rendezvényei, Budapest, Szlovákia (Nasvad), 

Horvátország (Sveta Nedjelja, Petriovci, Cacinci). Várhatóan az idén 

is több felkérésnek teszünk eleget itthon és külföldön. 

Kissné Osztrogonácz Zita 

Farsang 2015 

 Az idei farsang nagy durranás volt! A korábbi években 

ugyanis osztályszinten nem öltöztünk jelmezbe, az idén azonban 

kitettünk magunkért!  

 Három héttel ezelőtt osztályfőnöki órán Heppy agyában 

felvillant a villanykörte: legyünk csövesek! Hajléktalanok! 

Koldusok! Csórok! Mindannyian fellelkesültünk: ez aztán a tuti 

ötlet! A szerkóval nem kellett sokat bajlódnunk. Innen-onnan 

lenyúltunk egy-két leselejtezett gúnyát, ollóval egy kicsit 

megdolgoztuk. Egy-két plecsni erre, egy-két szakadás arra, néhány 

határozott tépés mindenütt. Egyikünkön csimbókokban lógó raszta 

paróka, a másikunkon Axiálos tökfödő, a harmadikon felmosó fej, a 

negyediknek a zsebében sörösüveg, az ötödiknek a kobakján a 

nagypapa micisapkája, a hatodiknak a nyakában tábla: ÉHES 

VAGYOK! SEGÍTS RAJTAM! Levágott ujjú kesztyűink közt akadt 

vadonatúj kertészkesztyű is, melyet különösebb szívfájdalom nélkül 

amputáltunk.  

 Pirosra 

festett orral, 

dércsípte 

arccal, 

felpaprikázott 

hangulatban 

vártuk a 

sorunkat. 

Végre eljött a 

mi időnk! A 

lovak közé 

csaptunk! Felcsendült a Szegény vagyok, szegénynek születtem 

kezdetű nóta. Az oszifő koreográfiájára ment a tánc, amúgy 

magyarosan. A nyolcadikos dalos kedvű csajszik csak úgy ordították 

a dalunkat. Hibátlanul tudták a szövegét is és a dallamát is. Hiába, 

profik ők a javából! Tánc közben mi, lányok hihetetlenül élveztük, 

amikor a fiúk térden állva a falu legszebb lányaiként éltettek 

bennünket. Az anyukák velünk együtt koptatták a táncparkettet. 

 A csoportjelmezünkkel mennyeien finom aranytortát 

nyertünk, amit perceken belül felfaltunk! Azóta is a bálon készült 

képeket és videókat nézegetjük. Újra átéljük a nagy napot! 

Az 5. osztály tanulói 

ÁLTALÁNOS ISKOLA 
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INTEGRÁLT KÖZÖSSÉGI ÉS SZOLGÁLTATÓ 

TÉR 

 

  Ikszt hírek  

Ízelítő a programjainkból: 

Januárban, kézműves délutánt 

szerveztünk, és Busics Bianka rajzaiból egy kiállítást is. 

Februárban, az iskola 5-8. osztály számára rendőrségi 

előadássorozatot szerveztünk, amely előadásokon az iskolások 

különféle bűncselekmények veszélyeiről hallhattak, mint például a 

zaklatás, rablás vagy éppen internet veszélyei.  

Kultúrházak éjjel-nappal országos programsorozatba is 

bekapcsolódtunk, ami keretén belül sikerült megvalósítani az 

iskolával együtt a farsangi bálat és a télbúcsúztató Kisze báb égetést. 

Külön köszönet a beöltözött 3. osztályos Busóknak.  

Ugyancsak ebben a programsorozatban meghirdetett fotópályázatra is 

beneveztünk, amelyre képeket küldtünk be. „Nálunk így rajzolnak a 

fiatalok „ és „Csávolyi ehető fenyves” címmel. 

Az ovisok is eljöttek hozzánk egy „Mackónap” keretén belül, ahol a 

pici gyerekek mesét hallgattak, játszottak és felébresztették a Mackót, 

ezzel is köszöntve a tavasz eljöttét. Apropó tavasz! Megérkezett a 

gólyánk is az „otthonába”, már készíti a fészkét. 

Iskolai szünetben az iskolásoknak ping-pong, és csocsó versenyt 

szerveztünk és társasozhattak is a gyerekek. 

Fotópályázatot hirdettünk „Csávoly Hóembere” témában, amelyre 3 

pályázat érkezett, és amikre szavazni is lehetett az IKSZT facebook 

oldalán.. 

Ahogy már minden évben, így idén is itt tartották a társulási 

szavalóversenyt, amelyen Bajaiak, Felsőszentivániak és Csávolyiak 

versengtek. 

Húsvétra készülve a Nyugdíjas klub és az Ikszt közösen „falu 

nyuszija” címmel húsvéti mulatságot szerveztünk a gyerekeknek. 

Rendszeres programjaink a nyugdíjas torna, illetve heti 

rendszerességgel a falugazdász tart fogadóórát nálunk. 

Havonta egyszer (szombati napon) Bajáról a Napsugár Turkáló is 

kivonul hozzánk. 

Mindenkit szeretettel várunk egy kis kikapcsolódásra az IKSZT-be. 

                                        Babicz János, Tettinger Andrea 

 

NYUGDÍJAS KLUB 

Nőnap a Nyugdíjas Klubban 
 

Nyugdíjas Klubban is megünneplésre került a Nőnap. Énekelt a 

dalárda, és egy kis vacsorával, virággal köszöntötték a nőket, amely 

ünnepélyen a polgármester is jelen volt.  

 
Készültünk a gyerekek Húsvéti ünnepélyére is, amit az IKSZT-vel 

közösen szerveztünk meg. Ezúton is köszönjük a támogatók 

segítségét (nyugdíjas tagokét és a csávolyi vállalkozókét egyben), 

hogy a község gyermekei is kaphattak egy kis csomagot húsvétra. 

               Marázné Ilonka csoportvezető és Dobák Mariska helyettes. 

 

******************************************************* 

Farsangoló vendégek 

Tombolákat vesznek, 

Izgulva várják, 

Vajon mit nyerhetnek. 

Torta, pezsgő, játék 

Lehet az ajándék. 

Piros ruhás gyerekek 

Játsszák a szerepet. 

Remélik, megnyerik 

A tortaszeletet. 

A huligánok tüzet csaptak, 

Dicséretet ezért nem kaptak. 

A tűzoltók gyorsan kiértek, 

Az oltással sokat szenvedtek. 

Sütiből négy szeletet faltam, 

Szőlőből két litert megittam. 

Krumpliból is rendeltem, 

De hitelre kérettem. 

 

Farsangi szösszenetek 

Olcsó süti, pia, kaja! 

Csövesek a Life Caféba’? 

Szakadt nadrág, szakadt ruha – 

Elfogyott a süti, pia. 

A versenynek vége lett, 

A tombolák is elkeltek. 

Torta, pezsgő, kifestő… 

A kiszebáb éghető? 

Megy a buli, 

Busó bugi… 

Őrülten kergetik a telet, 

Várják a tavaszi meleget. 

Varázsolnak, 

Forgolódnak, 

Kiszebábot elégetnek, 

Itt a tavasz, elmehetnek! 

8. osztályos tanulók 

 

Önkormányzat: 06-79/352-160 

Orvosi rendelő: 06-79/352-183 

Gyógyszertár: 06-79/352- 192 

Konyha: 06-79/352-019 

 

IKSZT: 06-79/352-214 

Iskola: 06-79/352- 061 

Óvoda: 06-79/352-217 

Könyvtár: 06-79/500-326 

Posta: 06-79/352-322 

 Állatorvos (Dr. Fekete Imre): 06-30/5-200-500 

Körzeti megbízott (Kovács Péter): 06-20/539-5622 

Védőnő (Farkas Erika): 06-79/352-160/107 mellék 

 

 

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK 

 

 

CSÁVOLYI 

FALUNAP 

IDŐPONTJA: 

2015. 

JÚLIUS 4. 

(SZOMBAT) 
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Csávoly Sk a Nemzeti Sport mellékletében 

Március hónapban az országos Nemzeti Sport, „Hajrá Foci” 

mellékletében jelent meg a helyi focicsapatról egy cikk, amit most itt 

be is mutatunk. 

A cikk: A megyei futballban szereplő csapatok edzői, vezetői 

általában panaszkodnak: lasszóval kell fogni a gyerekeket, nincs 

utánpótlás. Csávolyon, a Bajától 15 kilométerre lévő, 1800 fős 

településen azonban nincs ok panaszra. 

– Nálunk sok gyerek van, közel harminc igazolt ifjúsági játékossal 

rendelkezünk. De azt ne kérdezze, hogy miért! Fogalmunk sincs. A 

környéken mindenki azzal küzd, hogy nincs ifi labdarúgója, mi meg 

a felnőttek hiányától szenvedünk – mondta az 1925-ben alapított klub 

kapusa, Babicz János, aki tavaly feljutást ünnepelhetett együttesével. 

A Csávoly újonc a megye kettő déli csoportjában. 

– A 2013/2014-es megye hármas szezonban erősítettünk, néhány jó 

csávolyi labdarúgó hazatért, hogy fel tudjunk jutni a megye kettőbe. 

Mindezt a fiatalokért tettük. A legalacsonyabb osztályban ugyanis 

nincs számukra bajnokság. Túl kell élnünk pár évet a második 

vonalban, aztán a felnövekvő ifikből csinálni egy ütőképes felnőtt 

csapatot. Ez a legfőbb célunk. Jó 

nézni, hogy a fiatalok edzésén 

sokszor akár húszan is vannak. 

Szegények még általában 

kikapnak a bajnokikon, de most 

alakultak. A vereségek azonban 

egyáltalán nem szegik kedvüket, 

nagyon lelkesek – vélekedett a 

38 éves Babicz János, akinek 

szintén nem szegte kedvét, hogy 

a Csávoly tizenharmadikként 

zárta az őszi szezont a tizenöt 

csapatos bajnokságban. – Az 

ősszel hat-hét ponttal biztosan 

többet szereztünk volna, de végigsöpört rajtunk egy sérüléshullám. 

Volt, hogy hatan hiányoztak a megszokott kezdőből, köztük én is. 

Ráadásul a kapusaink sorra kidőltek. Velem kezdődött, majd sorra 

adták be a kulcsot a többiek is, négy kapus védett az idényben. A 

tavaszra azonban a keresztszalag-szakadást szenvedő Dékány Zsolt 

kivételével mindenki felépült, úgyhogy bizakodóak vagyunk. Több 

van a csapatban annál, mint amit az ősszel produkált – tette hozzá 

Babicz János. 

A Csávoly Sk tavaszi sorsolása: 

 

2015. február 20-án az iskola 

sportcsarnokában rendezték meg a 

farsangi labdarúgó kupát. A kis 

focistáink meghívták Rém, Borota, 

és Felsőszentiván csapatait, a jó 

hangulatú mérkőzéseken minden 

gyermek igyekezett győzelemre 

vinni csapatát, ahol ez a csávolyi 

iskolásoknak sikerült.  

 

 
 

A legjobb játékos is tőlünk került ki, Bogdán Szabolcs személyében. 

Köszönjük Pálfia Mihály tanár úrnak a szervezést, a Balogh 

testvéreknek a bíráskodást. Köszönet a képviselőtestületnek a 

vendéglátásért. 

 

SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET 

Sporthorgász Egyesület tervezett programjai 2015. április-június: 

- Április 12. Tavaszi takarítási nap (minden 70 év alatti felnőtt 

megjelenése kötelező) 

- Május 3. Egyesületi horgászverseny (2015-ös évre érvényes 

területi jeggyel rendelkezők számára) 

- Törpeharcsafogó verseny a nyár folyamán (kb. július 

közepén), itt mindenki részt vehet engedély nélkül is. Erről 

később plakátokon és a következő számban bővebb, 

pontosabb tájékoztatás. 

Felhívjuk mindenki figyelmét, aki még nem 

váltott engedélyt a 2015-ös évre, az 2015. 

április 30-ig teheti meg! 

Elérhetőségeink: 

Minden egyéb fontos tudnivaló, 

telefonszámok: 

www.csavolyishe.hu oldalon, 

valamint az engedélyváltásról, egyéb aktuális dolgokról naprakész 

információ: 

Facebook: Sporthorgász Egyesület Csávoly közösségi oldalán. 

Mindenkinek jó kikapcsolódást, és Kellemes Húsvéti Ünnepeket 

kívánunk! 

                                        Találkozunk a Bara-parton! 

                    Üdvözlettel: Sporthorgász Egyesület Vezetőség 

LABDARÚGÁS 

FARSANG KUPA AZ ISKOLÁSOKNAK 

Csávoly Község Önkormányzat hivatalos lapja 
Kiadja: Csávoly Község Önkormányzata * Felelős kiadó: Hamháber Norbert Polgármester * Szerkesztő: Babicz János * 

Telefon: 06-79/352-160 * E-mail: iksztcsavoly@gmail.com 
Az esetleges nyomdai hibákért, és a beküldött cikkekért a kiadó felelősséget nem vállal. 

A torna végeredménye: 

1. Csávoly 

2. Felsőszentiván 

3. Borota 

4. Rém 

 

16. forduló 2015.03.01 vasárnap 14:30 BAJASZENTISTVÁN SK- CSÁVOLYI SK 
17. forduló 2015.03.07 szombat 14:30 CSÁVOLYI SK - ÉRSEKCSANÁD KSKE 
18. forduló 2015.03.14 szombat 14:30 BÁCSBOKOD SK- CSÁVOLYI SK 
19. forduló 2015.03.21 szombat 15:00 BÁCSBORSÓD SK- CSÁVOLYI SK 
20. forduló    Szabadnapos: CSÁVOLY  
21. forduló 2015.04.05 vasárnap 16:30 MÉLYKÚT SE - CSÁVOLYI SK 
22. forduló 2015.04.11 szombat 16:30 CSÁVOLYI SK - KATYMÁR SE 
23. forduló 2015.04.19 vasárnap 17:00 SÜKÖSD SC - CSÁVOLYI SK 
24. forduló 2015.04.25 szombat 17:00 CSÁVOLYI SK - NEMESNÁDUDVAR KSE 
25. forduló 2015.05.03 vasárnap 17:00 HAJÓS FC - CSÁVOLYI SK 
26. forduló 2015.05.09 szombat 17:00 CSÁVOLYI SK - FELSŐSZENTIVÁN SK 
27. forduló 2015.05.17 vasárnap 17:00 KELEBIA KNSK - CSÁVOLYI SK 
28. forduló 2015.05.23 szombat 17:00 CSÁVOLYI SK - JÁNOSHALMI FC 
29. forduló 2015.05.31 vasárnap 17:00 DUSNOK KSE - CSÁVOLYI SK 
30. forduló 2015.06.06 szombat 17:00 DUNAGYÖNGYE SK SZEREMLE- CSÁVOLYI SK 

A felnőtt mérkőzések előtt 2 és ¼ órával ifjúsági mérkőzések kezdődnek. 

http://www.csavolyishe.hu/
mailto:iksztcsavoly@gmail.com

