
 

Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Csávolyi 

Önkormányzati Hírmondó második számának olvasóit! 

Mint azt látjuk és tapasztaljuk, az átlagosnál sokkal-

sokkal több munkálat zajlik településünkön.  Az 55-ös 

főút felújítása kapcsán, régóta túrják-fúrják az utat, 

félpályás útzárral hatalmas nagy vízlefolyókkal, új 

útpadkával, kanyarodósávval és terelőszigetekkel.  

Letettük az új vízmű alapkövét, mely teljes mértékben 

megújuló ivóvíz szolgáltatást és technológiát fog nyújtani 

a lakosság számára, amely immáron Józsefházát is ellátja 

majd újonnan lefektetett vezetékes hálózatával. Ezen 

kívül négy utcában fog lezajlani a gerincvezeték cseréje: 

Árpád utca 4. hsz-tól a Pacsirta utcáig; Kossuth Lajos 

utcában az Epreskert utcától a József Attila utcáig; Szőlő 

és József Attila utca teljes szakaszán. Az Arany János 

utcában pedig már el is kezdték a gerincvezeték és a 

vízórák közötti vascsövek cseréjét. 

A Széchenyi utca mögötti teljes útszakaszon egészen a Tv 

toronyig hamarosan egy földalatti optikai kábel kerül 

majd lehelyezésre. 

Közmunkáinkról külön fejezetben számolnék be 

újságunk következő oldalán.  

Mint azt tapasztaljuk saját bőrünkön nap, mint nap, 

mindezen munkálatok rengeteg fennakadással, olykor 

idegőrlő nehézségekkel járnak. Az összes kivitelező, és az 

Önkormányzat nevében is kérem a lakosság megértő 

türelmét, mert tudjuk nagyon jól, ahhoz, hogy valami 

változzon, áldozatot is kell hozni.  

Úgy gondolom, hogy mindezen kisebb nagyobb 

projekteket sikerül/t olyan Európai Uniós és állami 

támogatásokból megvalósítani, hogy az a lakosság 

részéről nem jár anyagi ráfordítással, és csupán az oly 

sokat emlegetett türelem szükségeltetik. 

Előző megjelenésünk óta kettő 

rendezvényünk/ünnepségünk is volt, - a majális, és a 

Május 10-i emléktábla avatása. Mindkét alkalommal az 

idő is kegyes volt hozzánk, bár nagyon lógott az eső lába, 

s így sikerült a falunak biztosítani egy - egy szép 

délelőttöt. Majálisunkon közel 400 adag ingyenes 

ebéddel is tudtunk kedveskedni. Ezúton köszönném meg 

mindenkinek az itt nyújtott segítséget, akik bármilyen 

jelleggel, akár anyagi, akár szellemi segítséggel is 

hozzájárultak ahhoz, hogy ilyen szépen, és tartalmasan le 

tudott folyni mindkét esemény. Május 10-i, szentmisével 

egybekötött ünnepségünkön családjával együtt 

tiszteletét tette Zsigó Róbert Országgyűlési Képviselő Úr 

is, kiknek ezúton is köszönöm, hogy az Úr napját a 

csávolyiak körében szentelték meg. 

Korábban beadott két KEOP pályázatainkból a 

napelemes rendszer kiépítése kapcsán kaptunk pozitív 

elbírálást, amely a Múzeum, az IKSZT, és a Községháza 

épületét érinti. 

Jelenleg két beadott pályázatunk van a 

Belügyminisztérium felé, mely a Konyha épületének 

teljes felújítását, illetve a Háziorvosi rendelő és Védőnői 

szolgálat épületének rekonstrukcióját célozta meg. 

Természetesen égető szükséggel türelmetlenül várjuk az 

Általános Iskola és a Polgármesteri Hivatal épületeinek 

felújítását szponzoráló lehetőségeket. 

A Vodicai kápolnát és környékét sikerült szépen rendbe 

hoznunk Pünkösd hétfőre, ami Csávoly életének egyik 

kiszakíthatatlan, ám lassan feledésbe merülő része. A 

hinták sajnos már életveszélyesek voltak, amihez Maráz 

Jani bácsi felajánlott új hintatartó oszlopokat, amit 

ezúton nagyon szépen köszönök. A „Vodica Ranch” tábla 

is teljesen új színében fog tündökölni, hogy ismét régi 

fényében láthassuk a mi „Vodicánkat”. 

Időközben két lapszámunk megjelenése között 

Együttműködési Megállapodást írtunk alá a Csávolyi 

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat kezdeményezésére 

anyaországukban lévő Cacinci településsel. Nagyon 

barátságos, vendégszerető, igazi kultúremberek Ők, 

bízom benne, hogy Csávoly lakossága egyre szorosabb 

kapcsolatokat fog velük kiépíteni. 

Egyéb munkálataink között említeném meg, hogy 

elkezdtük a faluközpont esztétikai rekonstrukcióját, 

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ 
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amely érinti a Községháza teljes épületét, a 

buszmegállót, és az Emlékművek mindegyikét. 

Az óvoda nyári munkálatai során kifestjük az udvari 

falakat, a babaházakra nemes vakolat kaptunk Juhász 

Róberttől, amit előre is nagyon köszönök. A belső részen 

lévő fali forgácslapokat felszámoljuk, a külső falak hibáit 

javítjuk. Mindezeket a Németországból kapott 

vakolóanyag segítségével. 

Kérelmeztük az EDF Démász Zrt-t légkábelek közti 

távtartók felszerelésére, mivel már egy enyhébb 

széllökés is elegendő ahhoz, hogy napokig szüneteljen a 

közvilágítás, továbbá a Szőlő és a Rákóczi utca sarkán 

lévő trafóállomás lekerítésére, mivel az IKSZT tetején 

született kis gólyák első szárnycsapásaikkor azt veszik 

célba, ami szinte minden alkalommal tragikus számukra. 

Zebra létesítését szorgalmaztuk a Nemzeti Közútkezelő 

Zrt-nél az Arany János utca végére is, de sajnos 

előreláthatóan nem fogják engedélyezni, mivel 

kanyarodósávos lesz az új 55-ös főút, és ez így a KRESZ 

szerint nem kivitelezhető. 

Jeleztük igényünk az autóbuszok járatszámának 

növelésére a DAKK Zrt-nél. 

Fentiekben említett dolgok sajnos a magyar bürökrácia 

és jogállamiság következtében nagyon nehezen, és 

bonyodalmasan érhetők el, de bízunk annak legalább 

részleges megvalósulásában.  

Újságunkban lehetőség nyílik a jövőben hirdetni többféle 

jellegű bérleményt, albérletet, buzdítok mindenkit annak 

közzétételére a hasznosság jegyében. 

Ismételten szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, 

akik segítették az önkormányzat munkáját, mert 

Csávolyért tenni, egy hasznos, szép gesztus.  

Zárásul szeretnék mindenkinek nagyon jó szórakozást 

kívánni a közelgő falunapunkon, érezzék magukat olyan 

jól, mint egy igazi csávolyi! 

2015. március elején indult községünkben 103 fő 

foglalkoztatásával a Start Közmunkaprogram, ezzel 103 

csávolyi lakos jutott tisztességes munkához. A 

foglalkoztatottak folyamatos elhelyezésére 5 

programban nyílt lehetőség. A dolgozók részesültek 

munka-balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatásban, 

számukra munkakörtől függően munkaeszközöket, 

munkavédelmi ruhát és bakancsot biztosítottunk. 

Mezőgazdaság mintaprogram: 

E program keretén 

belül 15 főt 

foglalkoztatunk, 

akik segítségével 

növénytermesztési 

munkáink 

megalapozását 

végeztük el. A 

rendelkezésünkre álló közel 1 ha földterületen a 

következő időkben zöldség (hónapos retek, zöldborsó, 

uborka, fejes saláta, vörös hagyma, burgonya, cukkíni, 

tök, fűszerpaprika, fehérpaprika, fűszernövények, fejteni 

való bab, petrezselyem, sárgarépa, cékla, 

gyöngyhagyma) termesztését folytatjuk. A fóliás 

termesztést 2 db (120 m2 + 30 m2 alapterületű) 

fóliasátorral valósítottuk meg, az egyikben palántákat, a 

másikban pedig nevelőládákban dísznövényeket 

nevelünk. A zöldségek egy részét a konyha használja fel, 

valamint a rászoruló családok is részesülnek a 

megtermelt javakból. A dísznövények a későbbiekben 

községünk utcáit fogják díszíteni. 

Utcabútor mintaprogram: 

A program 15 fő 

foglalkoztatásával 

vette kezdetét. A 

program elején 

hulladékgyűjtő 

kosarakat 

készítettünk, 

amelyek a 

buszmegálló, orvosi rendelő, Bara part, IKSZT, óvoda és a 

polgármesteri hivatal elé kerültek kihelyezésre. Ezt 

követően a települést kettészelő völgyben lévő híd 

kapott fa burkolatot. Két kiülőt készítettünk 

megrendelésre, amelyből a befolyó összeget további 

fejlesztésekre kívánjuk fordítani. További padok és 

hulladékgyűjtő kosarak kerülnek kihelyezésre a jövőben 

a falu több pontján. Jelenleg virágládák készítése folyik. 

START KÖZMUNKAPROGRAM - CSÁVOLY 
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Illegális hulladéklerakók felszámolása 

mintaprogram: 

Lehetőségünk nyílt a 

településünkön 10 főt 

alkalmazni illegális 

hulladéklerakók 

felszámolására, és a 

Temető környékének 

renbehozatalára. Az 

összegyűjtött 

hulladék megsemmisítésre került, a helyén a 

tereprendezés után parkolót alakítunk ki a temetőbe 

kilátogatók számára, mely munkálatai már elkezdődtek. 

A temető háta mögötti hulladéklerakás felszámolását 

irtási munkálatokkal kellett kezdeni, mivel a területet 

benőtték a növények. Az így kiszabadított hulladékok 

szétválogatásra kerültek, ezzel párhuzamosan történik a 

terület rendezése is. 

Belvíz mintaprogram: 

Belvíz 

programban 

dolgozó 29 fő 

belterületi 

csapadék és 

belvízelvezető 

rendszerek, 

átereszek, 

csapadék elvezető 

rendszerek karbantartását, tisztántartását végezik. Ahol 

szükséges új vízelvezető árok kerül kialakításra. 

Megtörtént a Széchenyi utca, József Attila utca, Kossuth 

utca árkainak kitisztítása, átereszek tisztítása, új árok 

kialakítása több ingatlan előtt – ezzel egy időben a 

kitermelt föld elszállítása. Jelenleg az Epreskert utca 

árkainak tisztítása zajlik, valamint az új átereszek 

beépítési helyeinek feltérképezése.  

Közút mintaprogram: 

A közút 

mintaprogram a 

rossz állapotban 

lévő utak 

karbantartását 

végzi: fűnyírás, 

korhadt fák, út 

fölé hajló ágak, 

gallyak, 

elszaporodott 

bokrok, cserjék kivágása. A kiválasztott utak 

karbantartási munkáinak elvégzése összesen 34 fő 

közfoglalkoztatott munkaerő alkalmazásával valósul 

meg. A munkás úton eltávolításra került az idő folyamán 

lerakódott üledék, amelyből kb. 10 cm szélesség látszott 

ki. Az út kb2 m szélességben lett kialakítva és mellette az 

elburjánzott növényzet ritkítása is megtörtént.  A régi 

bokodi út megtisztítása is megtörtént, valamint a 

település úthálózatán lévő kátyúk részletes felmérése, az 

Árpád utca és a kerékpárút tisztítása a közlekedést 

akadályozó növényzettől. Nagy igény jelentkezett a 

község lakói körében a járda felújítási programunkra. 

Ennek keretében az ingatlan tulajdonosának az 

anyagköltségen kívül nincs egyéb kiadása, a tervezést és 

a kivitelezést teljes mértékben a közút mintaprogramban 

résztvevők végzik. A rossz állapotban lévő utak javítását, 

kátyúzását is elkezdtük, a Pacsirta utca és az Arany János 

utca javításával. A munkálatokhoz meleg aszfaltot 

használunk, mivel ez hosszabb távú megoldást jelent. Itt 

kérném a lakosság türelmét, mert a munkálatok miatt 

több helyen az utcák le lesznek zárva. 

A 2015. évi Úrnapja alkalmából került megszervezésre 
az immár hagyománnyá váló „Cacinci Körmenet”, 
valamint az ünnepi alkalomhoz kapcsolódóan a 
hagyományőrző néptánccsoportok bemutatója. A 
tavalyi sikeres bemutatkozás után ismét szívélyesen 
fogadták a csávolyi Horvát Települési Nemzetiségi 
Önkormányzat Tánccsoportját, viszont ebben az évben 
már a frissen kötött együttműködési megállapodásunk 
keretében vehettünk részt az ünnepélyen. A 
tánccsoportunk kitett magáért mind a bemutatón a 
bunyevác valamint a magyar koreográfia sikeres 
előadásán, mind az estébe nyúló utcabálon, ahol ismét 
a csávolyi csoport nyerte a nem hivatalos „legkitartóbb 
táncosok” díjat.  
Második nap vendéglátóink kirándulást szerveztek a 
közeli jankovaci parkerdőbe, ahol a magas színvonalon 
felújított környezetben fogadják a természetkedvelőket, 
túrázókat. A kiépített „Gróf ösvényén” végig haladva 
ismerhettük meg a Papuk Természetvédelmi Park 
geológiai- és ökológiai csodáit.  
A községek közötti baráti kapcsolatok ápolásának 

következő állomása az idei csávolyi Falunap, melyre 

Cacinci község elöljáróit várjuk, valamint a szokásos nyári 

Anna-nap, melyen fellép a cacinci tánccsoport. 

Ezúton köszönöm a vendégmarasztaló fogadtatást a 

Mirko Malis Polgármester Úrnak, Alena Jurenac 

Alpolgármester Úrnak és Cacinci lakóinak, valamint a 

szervezést a csávolyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

képviselőinek, és nem utolsósorban a maradandó 

élményeket tánccsoport tagjainak. 

Berényi Attila 

alpolgármester 

Tijelovo 2015. – Cacinci 
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Gyermeknap 

az óvodában 

 

Június első keddjén 

ünnepeltük a gyermekeket az 

óvodában.  Egész nap 

meglepetés programokkal 

kedveskedtünk nekik. Délelőtt 

a játszótéren pörgettyűket 

hajtogattunk, színezett sóból 

képet készítettünk és a 

tenyerünkkel egy csodálatos 

festményt varázsoltunk a 

falra. Mindezt vidám zenével egybekötve. A körzeti 

megbízott bemutatója tette igazán izgalmassá a 

délelőttöt. Vendégünk érkezése hamar összeterelte a 

gyerekeket. Minden óvodás kipróbálhatta milyen is 

rendőrautóba ülni, sőt még a bilinccsel is 

megismerkedtünk közelebbről.                                                                                                                                       

Rövid pihenő után programjaink az óvodában 

folytatódtak. Újabb vendégeket köszönthettünk. Trapi 

bohóc örök élmény marad mindannyiunk számára. 

Érdekesnél érdekesebb figurákat hajtogatott. Üres 

kézzel senki nem ment haza, sőt egy arcfestő némelyik 

gyermek arcát is átvarázsolta . 

Ezúton szeretnénk megköszönni a Horvát Önkormányzat 

pénzbeli támogatását. 

Késmárkiné Fridrich  Kinga & Gruber Andrea                                                                                                                

óvónők 

 

Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. 

 

 

 

 

 

Óvodánk továbbra is szeretettel vár hétköznaponként 

minden kisgyermeket   

6.30 – 16:30 –ig. 

Külön köszönet azoknak a gyermekeknek, akik 

csütörtökönként visszajárnak német nemzetiségi táncra, 

hogy Kinga és Csilla nénivel gyakoroljanak. Műsorukat 

2015. július 04-én mutatják be 17.30-tól a falunapon. 

Virág Róbertné               

Óvodavezető 

Itt a nyár! 

Vitathatatlanul megérkezett a nyár, a vakáció, a 

szabadságok ideje. A hőmérők higanyszála 30 oC fölé 

kúszik már a délelőtti órákban, az esték egyre 

hosszabbak, a ruhák egyre rövidebbek… 

Néhány dologról azonban nem szabad 

megfeledkeznünk ahhoz, hogy a nyaralás és vakáció 

tényleg gondtalan legyen. 

Nyári időszakban célszerű kiegészíteni a házi 

patikánkat napvédő krémekkel, bőrégésre való 

készítményekkel és rovarriasztó szerekkel.  

Az erős UV-sugárzás miatt a déli órákban a 

napozás kerülendő. Ha napra megyünk, előtte kenjük be 

bőrünket a bőrtípusunknak megfelelő naptejjel. 

Gyermekek esetén a magas faktorszámú (SPF 30, SPF 

50) krémeket használjuk! Fontos a szemünk védelme is, 

ezért a napszemüveg használata is ajánlott. 

Napszemüveg vásárlásakor figyeljünk arra, hogy a 

kiválasztott szemüveg megfelelő védelmet biztosítson 

ÓVODA 

VÉDŐNŐI HÍREK 
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az UV-sugarak ellen! A rosszul kiválasztott napszemüveg 

akár látáskárosodást is okozhat. 

Napszúrás elkerülése érdekében a napon 

viseljünk vékony kalapot, sapkát! Senkit se hagyjunk az 

autóban még kissé lehúzott ablakok mellett sem, mert a 

napon parkoló autóban rövid idő alatt akár 60-70 

Celsius fok is lehet, ami már életveszélyes! 

Ügyeljünk a folyadékbevitelre is, főleg 

kisgyermekek és idősek körében! A folyadékpótlás 

történhet gyümölcsök fogyasztásával, ásványvízzel, 

gyümölcslével, limonádéval vagy gyümölcsteával. A 

fokozott izzadás miatt szervezetünkből gyorsabban 

kiürülnek a fontos ásványi anyagok, ezek pótlásáról is 

gondoskodnunk kell. 

A nyári melegben gyakoriak az ételmérgezések 

is. Csak megfelelően hőkezelt ételeket fogyasszunk, a 

megmaradt ételeket pedig a lehető leggyorsabban 

tegyük a hűtőbe! 

Tavasztól őszig a kullancsok is veszélyt 

jelentenek. A kullancsok a mezők és erdők mellett akár 

a kertünkben is megtalálhatóak, ezért túrázás, 

kertészkedés után vizsgáljuk át a ruházatunkat és a 

bőrünket. Ha nem vagyunk jártasak a kullancsok 

eltávolításában, akkor forduljunk szakemberhez! 

Nyáron a balesetek és sérülések száma is 

emelkedik. Közlekedjünk körültekintően, a nagyobb 

gyerekekkel ismételjük át a közlekedési szabályokat. A 

kisgyermekeket soha ne hagyjuk felügyelet nélkül 

medence közelében! Felhevült testtel tilos vízbe ugrani! 

A grillezésnél is vigyázzunk a legkisebbekre, nehogy 

megégessék magukat. Figyeljünk magunkra, egymásra 

és a háziállatokról se feledkezzünk meg! 

Mindenkinek gondtalan nyarat, pihentető 

nyaralást kívánok! 

Farkas Erika védőnő 

 

100 éves a Magyar 

Védőnői Szolgálat 

1915. június 13-án megalakult 

az Országos Stefánia 

Szövetség. Ez volt az első 

magyar országos anya- és 

csecsemővédelmi szervezet, 

melynek fő célkitűzései a 

csecsemőhalandóság csökkentése és a nemzet számbeli 

erősödésének segítése voltak. A szövetség 

megalakításában részt vett többek között Heim Pál, 

Bókay János, gróf Apponyi Albert. A fővédnökséget 

Stefánia belga királyi hercegnő vállalta el, akiről a 

szövetség a nevét is kapta.  

1917-ben egy törvényrendelet állami feladattá 

nyilvánította az anya- és csecsemővédelmet, ekkor vált 

országos szintűvé az ellátás. 

1927-ben megalakult a Zöldkeresztes Egészségvédelmi 

Szolgálat. A zöldkeresztes védőnők feladatai az anya-és 

csecsemővédelem, iskola-egészségügy, nemi 

betegségek és TBC elleni küzdelem, szegény betegek 

otthoni ápolásának megszervezése és szociális gondozás 

voltak. 

1941-ben a Stefánia Szövetség és a Zöldkeresztes 

Egészségvédelmi Szolgálat egyesült. A feladatok közé 

sorolták a védőoltásokkal kapcsolatos tennivalókat, 

melynek eredményeként jelentősen csökkenteni 

lehetett a fertőző és járványos megbetegedéseket.  

A második világháború után hozták létre az új rendszert, 

a Védőnői Szolgálatot, ami a mai napig állami keretek 

között működik. 

1951-től a védőnők fokozatosan bekapcsolódtak az 

orvosok gyógyító munkájába, minden körzeti orvos 

mellé került védőnő. 

A kezdeti két hetes (1915-től), majd egy hónapos (1918-

tól) és egy éves (1921-től) védőnőképzést 1975-től a 

főiskolai szintű, 4 éves képzés váltotta fel az orvosi 

egyetemek egészségügyi főiskolai karán. 

A Magyar Védőnői Szolgálat munkásságának 

elismeréseként 2013-ban megkapta a Magyar Örökség 

Díjat. 

2015.04.24-én a Magyar Védőnői Szolgálat bekerült a 

Hungarikumok Gyűjteményébe, mint nemzetközileg is 

egyedülálló, tradicionális ellátási rendszer. 

Napjainkban a védőnő feladata többek között:  

- a nővédelem (családtervezéssel kapcsolatos 
tanácsadás, az anyaságra való felkészülés 
segítése, részvétel a lakossági célzott 
szűrővizsgálatok szervezésében és 
lebonyolításában) 

- a várandós 
anyák 
gondozása 

- a 
gyermekágyas 
időszakban 
tanácsadás és segítségnyújtás 
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- gyermekek gondozása újszülött kortól a 
középiskola befejezéséig (területi és 
iskolavédőnői ellátás keretein belül) 

- családgondozás 
- egészségfejlesztés 
- kapcsolattartás az orvosokkal, oktatási 

intézményekkel és gyermekvédelmi 
szolgálatokkal 

- a gondozott személyek dokumentációjának 
vezetése 

Farkas Erika védőnő 

A könyvtár a nyári szünidőben is várja az olvasókat! 

Folyamatosan frissülő, új könyvek közül válogathatnak.  

Ízelítőül néhány cím:  

Szépirodalom: 

 Dragomán György: A fehér király 

 Robin Cook: Nano 

 Maria Duenas: Ölelések közt az idő 

 Sheila O’Flanagan: Teérted mindent 

 Lesley Pearse: Ígéret 

 Jodi Picoult: 

Találj rám 

 Danielle Steel: 

Egy tökéletes 

élet 

Szakirodalom: 

 Emelt szintű szóbeli érettségi, kidolgozott 

tételek 2015: magyar nyelv és irodalom, 

történelem 

 Gyógyító mesék 

 Nevelni egyszerűen is lehet - trükkök iskolás 

gyerekekhez 

Gyerekeknek mesék, ifjúsági regények, lapozgatók, 

„nyitogatós” könyvek. 

Könyvtárunkban évek óta lehetőség van könyvtárközi 

kölcsönzésre. Csatlakoztunk az Országos Dokumentum-

ellátási Rendszerhez (ODR) is.  

„Ha a tanulásához, kutatásához, munkájához keresett 

dokumentumokat könyvtárunkban nem találja meg, 

kérésére az eredeti anyagot vagy annak elektronikus , 

illetve papírmásolatát más könyvtárból beszerezzük, és 

rendelkezésére bocsátjuk. Használja ki a könyvtári 

rendszer előnyeit, vegye igénybe az ODR 

szolgáltatásait!” 

Szeretettel várok mindenkit! 

Kesziné Dudás Katalin 

könyvtáros 

 

Ahogy minden évben, idén sem maradhatott el a 

szokásos majálisunk, ami a sporton került 

megrendezésre. Az ingyenes ebéd biztosítása mellett, 

különböző programokkal vártuk falunk aprja-nagyját, és 

bátran mondhatjuk, 

nagyon sokan 

összejöttünk. Az idő 

is kegyes volt 

hozzánk, így a 

tervezett programok 

mind megvalósulhattak. Kispályás foci, gyerekeknek 

sorversenyek, és a sokak által kedvelt 11-es rúgó 

versenyt is lebonyolítottuk, amely programokon sokan 

részt is vettek. Itt 

szeretnénk 

megköszönni 

mindenkinek a 

munkáját, 

hozzájárulását, hogy 

ilyen szépen megrendezhettük Csávoly majálisát ebben 

az évben is. 

Babicz János 

könyvtári hírek 
 

MAJÁLIS A SPORTON 
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A volt művelődési házban második negyedévben sem állt 

meg az élet. Április elején egy életmód tanácsadásra 

invitáltuk községünk lakóit. Anyák napja közeledtével egy 

kézműves délutánt tartottunk, ahol 

különböző pici ajándéktárgyakat 

készítettünk eme jeles nap 

alkalmából. Májusban 

megszerveztük a majálist, amit a 

sportpályán tartottunk, és ahol 

szép számmal részt is vettek falunk lakosai. Ugyancsak 

májusban besegítettünk az 

emléktábla avatás készületeibe 

is, ahol egy nagyon szép 

műsorral egybekötve 

felavattuk az új 

emléktáblánkat, illetve a hónap 

végén egy kóstolóval 

egybekötött egészségnapot is szerveztünk. A tanítás 

utolsó napjára egy ökosátrat 

szerveztünk le, amit az iskola 

udvarára állítottunk fel, ahol 

a gyerekek játékos formában 

tanulhatták meg a szelektív 

szemétgyűjtést. Júniusban a 

szokásos véradás is 

megtörtént, szerencsére igen sokan el is jöttek vért adni, 

ezzel is segítve 

embertársainkat. 

Június 20-án 

(szombaton) a 

helyi SZMK 

szervezésében 

jótékonysági bálat tartottunk, egy interaktív táblára 

gyűjtve. Ezúton szeretnénk mindenkinek megköszönni, 

hogy eljöttek, vagy csak ha támogatói jeggyel is, de 

segítették a helyi gyerekeket, hogy meg tudjuk venni a 

táblát, számukra könnyebbé téve a tanulást. Közben a 

második számunk megjelenése előtt közvetlen 

felkerültek a napelemek is épületünkre, amit pályázati 

forrásból sikerült megvalósítanunk.  

Továbbra is minden hónap elején egyszer a „Napsugár 

Turi” is kipakol hozzánk.  

A falugazdász is minden héten pénteken délelőtt tart 

fogadóórát nálunk. 

Továbbra is szeretettel várunk mindenkit a helyi IKSZT 

épületébe kikapcsolódni, amihez nagyon jó szórakozást 

kívánunk! 

Tettinger Andrea, Babicz János. 

 

Májusban a helyi nyugdíjas klub meghívást kapott a 

felsőszentiváni nyugdíjasoktól egy nyugdíjas találkozóra. 

Szegedtől egészen Katymárig több település nyugdíjas 

klubjai táncos, zenés műsorokkal is készültek a 

rendezvényre, ahol azt elő is adták. Csávolyi részről a 

Borostyán Népdalkör színesítette a programot. 

Nyugodtan 

mondhatjuk, hogy 

egy nagyon 

tartalmas, jó 

kedvvel eltöltött 

délutánt tudhat 

maga mögött a 

klub, ahol mindenki nagyon jól érezte magát. 

Marázné Ilonka csoportvezető és Dobák Mariska helyettes 

KÉPES BESZÁMOLÓ A FELVIDÉKIEK TALÁLKOZÓJÁRÓL- 

FELSŐSZENTIVÁNI FALUHÁZ ÉS KÖZÖSSÉGI TÉR 2015. 

JÚNIUS 20. 

(Részletes, írásos beszámolóval az őszi számban 

jelentkezünk.) 

Fekete András Bácskai Szervezet elnöke 

 

 

INTEGRÁLT KÖZÖSSÉGI ÉS 

SZOLGÁLTATÓ TÉR 

 

NYUGDÍJAS KLUB 

 

RÁKÓCZI SZÖVETSÉG 

 

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 
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Sporthorgász Egyesület tervezett programjai 2015. 

július-szeptember: 

- Július 4-én, szombaton a falunapi programokhoz 

kapcsolódóan egy gyermek horgászverseny kerül 

megrendezésre! Ennek okán kérjük a kedves 

Tagságot, hogy ezen a napon szíveskedjenek a 

Bara utca felöli partszakaszt szabaddá tenni, 

hogy a gyerekek zavartalanul tudjanak 

versenyezni. Ezen program kb. 13 óráig tart. 

- Törpeharcsafogó verseny még szervezés alatt áll, 

pontos információ a nyár folyamán. 

- Sajnos a benyújtott pályázatunkról még nincs 

végeredmény, így a hozzá kapcsolódó munkák 

váratnak magukra! 

FIGYELEM! 

A nyár egyik legfontosabb, és legaktuálisabb témája a 

fürdőzés! 

Felhívjuk mindenki figyelmét, különösképpen a 

gyerekekét, és a gyerekes szülőkét, hogy a tavon 

TILOS A FÜRDŐZÉS! 

A Sporthorgász Egyesület nem vállal felelősséget 

bármiféle ebből bekövetkező balesetért! 

Ebben az időszakban sajnos a fürdőzés velejárója a 

stégekről való ugrálás, és ezekből bekövetkező 

rongálások, valamint a nyári szünetben megszaporodó 

károkozás! Ezért kérjük erre is legyen figyelemmel 

mindenki, aki a Bara-partot látogatja, mert sok 

embernek nagyon sok anyagi kárt, bosszúságot, és 

javítási munkát okoznak! 

Ezúton is szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a stégeket 

mindenki saját felelősségre használhatja, legyen az 

horgász vagy látogató! 

Kérjük, hogy senki ne FÜRÖDJÖN a tóban, valamint a tó 

partján található építményeket rendeltetésszerűen 

használja, és ne SZEMETELJEN! 

Elérhetőségeink: 

Minden egyéb fontos tudnivaló, telefonszámok: 

www.csavolyishe.hu oldalon, valamint a Facebook-on: 

Sporthorgász Egyesület Csávoly közösségi oldalán. 

Mindenkinek kellemes nyári kikapcsolódást kívánunk! 

Találkozunk a Bara-parton! 

Üdvözlettel: Sporthorgász Egyesület Vezetősége 

 

 

 

 

A csávolyi focicsapat tavaly nyáron megnyerte a megye 

III. osztályi bajnokság déli csoportját, így ősztől egy 

osztállyal feljebb léphetett, hogy ott is kipróbálhassa 

magát. Mint tudni kell, ehhez az osztályhoz már 

szükséges volt ifjúsági csapatot építeni, és indítani. 

Bátran mondhatjuk, hogy nagyon sok fiatal, tehetséges 

gyermek jelentkezett játszani, azaz amennyire tartottunk 

attól, hogy nem tudunk kiállítani egy ifi csapatot, ez annál 

könnyebben sikerült. A kicsik koordinálását Rezsneki 

Zoltán vállalta, akinek ezúton is nagyon köszönjük, hogy 

irányította, tanítgatta fiatal focistáinkat. Szereplésükről 

annyit, hogy most induló, új csapatként szépen helyt 

álltak, hiszen 3 mérkőzésen győztesen hagyhatták el a 

pályát, amihez külön gratulálhatunk nekik. 
       Ifjúsági csapat 

Térjünk át felnőtt csapatunk egész éves teljesítményére. 

Kijelenthető, hogy a minimális célt ebben a szezonban 

teljes mértékben elértük, hiszen gárdánk bemaradt a 

megye II. osztály déli csoportjában, ezzel biztosítva, hogy 

jövőre is itt indulhassunk, illetve ami még fontosabb, 

hogy ifjúsági csapatunk továbbra is játszhasson 

bajnokságban. A felnőtt csapat szakmai munkáját Baráth 

Lajos irányította, akinek ugyancsak nagy köszönet jár az 

egész éves munkájáért. További célok, hogy kicsit 

megerősítsük keretünket, hogy biztos helyünk legyen 

ebben az osztályban jövőre is. 
                        Felnőtt csapat 

Ezúton 

szeretnénk 

megköszönni 

a támogatást 

mindenkinek, 

aki csak picit 

is, de 

valamilyen 

formában segített a csapatainknak! KÖSZÖNJÜK!!!        

                                                                               Babicz János  

HORGÁSZEGYESÜLET 

 

LABDARÚGÁS 

 

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. 
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