
 

Elindult az év, előre tervezett programjaink 
megvalósítása a már korábban is vázoltak szerint 
folyamatban, mondhatnám státuszuk aktív. Település 
Operatív Program (TOP) keretein belül továbbra is napi 
szintű tárgyalások zajlanak a Kecskeméti Megyei 
Önkormányzat és Csávoly Községi Önkormányzat 
között.  Ami már szinte biztos, hogy Orvosi Rendelőnk 
épülete a Védőnői Szolgálattal együtt teljes felújításon 
fog átesni, amely projekt keretin belül a buszmegállótól 
a postáig tartó parkolót is terveztünk. Ugyanezen 
forrásból fogjuk az óvodával kapcsolatos munkálatokat 
is végrehajtani, ami teljes átalakítást, bölcsődei 
férőhelybővítést, és tornaszoba kialakítását jelentené. 
Továbbá, és leginkább égető jelleggel teljes körűen 
szeretnénk felújítani üzemi konyhánk. Leendő 
hivatalunk energetikai munkálatait is mindezen 
támogatásból szeretnénk megvalósítani. Fentiekben 
említett programok 2017-től várhatóak az EU jelenlegi 
álláspontja szerint, mindaddig a hosszadalmas 
előkészítő munkálatok zajlanak. 

Vidékfejlesztési (VP – MVH) projekt pályázat keretein 
belül aktuális álláspont szerint, jelenlegi 
Községházánkat, miután átköltöztünk új Hivatalunkba, 
Közösségi Házzá szeretnénk alakítani, ahol helyet 
kapnának a Nemzetiségi Önkormányzatok, Családsegítő, 
Házi Gondozás, és egy klubszoba, ahol a nyugdíjasoknak 
és további civil szervezeteknek biztosítanánk helyet. A 
Községi Könyvtár és a Körzeti Megbízott természetesen 
továbbra is jelenlegi helyén működne. Ugyanezen 
programban szeretnénk üzemi konyhánk belsejét, 
annak felszereltségét fejleszteni, miután/ha TOP 
forrásból annak épületét sikerült „megmenteni”, mivel 
az folyamatosan süllyed, az energetikai elavultságról 
nem is beszélve. 

A Belügyminisztériumtól decemberben kapott 3 millió 
Forintos jutalomból egy térkőgyártó gépet fogunk 
vásárolni, amihez egy szükséges gyártósablon még 
belefért a keretbe, viszont a gyártáshoz szintén 
nélkülözhetetlen kényszer betonkeverőt majd a jövőben 
tudjuk hozzá beszerezni, így valószínűleg a térkő 
gyártása a későbbiekben fog megvalósulni, 

előreláthatólag csak a következő évben. Mindazzal 
további betonelemeket is tudunk majd készíteni, mint 
például gyeprács és árokelem, csupán sablon kérdése az 
egész. Mindazzal kapcsolatosan tárgyaltam már azon 
környező települések polgármestereivel, akik 
ugyanezen típusú géppel rendelkeznek, a sablonok 
kölcsönös cserélgetésével kapcsolatban.    

A Dózsa György és Arany János utca sarkára, az 55-ös 
főutat átszelő gyalogos átkelőhellyel kapcsolatban a 
mérnöki tervek elkészültek, most már a kivitelezési 
tervek összefésülésénél tart a projekt. Már készen van a 
villamos - és a műszaki dokumentáció, itt állunk a 
megvalósítás küszöbén. Mint azt tapasztalatból tudjuk, 
mindannak időbeli megvalósulása nagyban függ a 
bürokrácia olykor kissé eltúlzó elvárásaitól is. Nagyon 
szeretnénk, hogy az idei évben ez a gyalogos átkelőhely 
átadásra kerüljön. Miután mi a munkálatokat 
megvilágítással és villamos hálózattal kapcsolatban 
elkészítettük, jöhet a műszaki kivitelezés, 
akadálymentes lejárók cseréje EU-s biztonsági 
előírásoknak 
megfelelően. 
Ezek után a 
Közútkezelő 
feladata lesz 
a burkolati 
jelek 
felfestése, és 
az átkelőhely 
kitáblázása. 

A szociális tűzifát több mint 150 háztartásba eljuttattuk, 
örülünk, hogy mindazzal segíteni tudtunk, ha csak kis 
mértékben is, de segíthettünk. Ezúton is köszönöm a 
Képviselő Testület mindazért tett lelkes és odaadó 
munkáját, igyekeztünk a lehető leginkább szükséges és 
mindarra rászoruló háztartásokba eljuttatni az 
adományt. 

Démász Zrt-vel kapcsolatban bizonyára tapasztaltuk, 
hogy az éves gallyazó munkálataikat elvégezték 
összhangban velünk. Ahol dolgoztak, minden esetben 
megkérdeztük, hogy igényt tartanak-e háztartáson belül 
esetlegesen tűzifa gyanánt a levágott gallyakra. Ahol 
nem éltek mindezen lehetőséggel, természetesen 
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Önkormányzatunk elszállította mindazt. Továbbá 
kérvényeztem a falu egész területén a vezetékek közé 
távtartók kihelyezését, hogy egy kisebb széltől ne 
legyen zárlat és ez által áramkimaradás, és akár több 
hétig ne maradjunk közvilágítás nélkül. A Rákóczi utca 
sarkán lévő trafó fölé kértem továbbá egy védő burkot 
is, hogy megvédjük az IKSZT tetején születendő kis 
gólyáinkat, mert sajnos elég sokszor az első 
szárnypróbálgatások általi próbarepülések alkalmával 
mindazt elsődleges úti célként kitűzve, áramütés 
áldozataivá válnak.   

Elkezdtük rendezni az önkormányzat ingatlan ügyeit, 
nagyon sok éve, évtizedek óta húzódó, folyamatban 
lévő és rendezetlen esetünk van, nagyon sok helyen 
kérdésesek a telekhatárok, amiket most végérvényesen 
rendbe szeretnénk hozni.  Ez alatt értendő a Bara – tó 
és környékének területe, a Rákóczi utca mögötti 
részterület, vagy a „Lebó” - féle ház, vagyis most már 
csak telek, Apró – féle ház, és így tovább… . 

Jegyző Úrral körbe jártuk a falut, különböző veszélyes és 
egyéb ingatlanokkal és építményekkel kapcsolatban, és 
ezek ügyében jelentést kellett küldenünk a Bajai Járási 
Kormányhivatal Építésügyi Osztályára. Lesz olyan 
épület, amit eljárás alá fognak helyezni, van olyan, ami 
már eljárás alatt van, és lesz egy harmadik kategória, 
ahol nem vonják eljárás és különösebb szankció alá a 
felépítményt, csak javasolják annak rendbehozatalát.  

A Községháza udvarán lévő sziréna javítása is 
folyamatban van, előfordulhat, hogy a következő 
időben egy-egy alkalommal újra megszólal majd 
próbariasztás céljából. Erről természetes a riadalom 
elkerülése végett a lakosságot tájékoztatni fogjuk 
mindenképpen szórólap formájában, és elektronikus 
úton egyaránt. 

Nyomozok továbbá az 55-ös főúton Józsefháza és 
Mátéháza bekötő útjánál lévő buszmegállók 
esőbeállójának ügyében is, tudomásom szerint volt az 
említett helyszínen az előbb említett „bódéból” 
legalább az egyik oldalon útfelújítás előtt, most meg 
már sajnos nincs, és az új terveken sem szerepel 
mindaz. Terveink közt szerepel, hogy mind a két oldalra 
legalább egy - egy kis esővédett buszmegálló objektum 
létesítése. Gondoljunk csak bele azok helyzetébe, akik a 
tűző napon a 40 fokos nyári melegben, vagy a hideg téli 
hóesésben vagy esőben nem kis távolságot megtéve a 
két tanyaközponttól további hosszú - hosszú perceket 
szobrozva a szabad ég alatt várják a „talán” pontosan 
megérkező buszjáratot… .  

2016. február 29-vel lejárt öt start közmunka 
programunk, így 2016. március 2 - val elindultak az új 
programelemek, kisebb szintű csökkentett létszámmal. 
Jelenleg ez eddigi 5 munkaprogram mellé plusz egy 
munkaprogram társult. Maradt a helyi sajátosságok 

programban az utcabútor gyártás, továbbá a belterületi 
közutak karbantartása, ide értve a kátyúzást, minden 
betonozási, és kőműves munkálatokat és járdaépítést. 
Belvízelvezető árkok tisztítása kapcsán is széleskörű 
munkafolyamatot tudtunk/tudunk majd végezni, 
továbbá az illegális hulladék lerakó felszámolása 
program keretein belül a Temető környékét rendezzük, 
illetve a mezőgazdasági programban pedig az egykori 
egészségház mögötti, és most már a temető melletti és 
mögötti részen is fogunk gazdálkodni. A plusz program 
elem, amivel az idei évben kiegészültünk, 
mezőgazdasági utak karbantartása. Itt tervezzük 
továbbá a külterületen lévő mezőgazdasági útjaink 
állapotának javítását, járhatóbbá tételét. Saját 
listánkban már szerepel a Vodicára vezető, a temető 
melletti útszakasz és még pár kritikus út javítása. Itt 
szeretném megkérni a gazdákat is, hogy ha tudomásuk 
van olyan mezőgazdasági utakról, melyek javításra, 
karbantartásra szorulnak, és önkormányzati 
tulajdonban vannak, akkor jelezzék mindazt felénk, és 
kapacitás függvényében ésszerű határokon belül 
megpróbáljuk mielőbb orvosolni azokat a jövőben. 

Faluközpontunkban festve lesz az egykori 
telefonközpont épületének folytatásaként a 
Takarékszövetkezet és buszmegálló épülete is. Egy-egy 
apró tavalyról elmaradt munkálat az óvodában is 
befejezésre kerül. A jelenlegi Községháza épülete 
pályázatra várományos, de azért itt sem tétlenkedünk 
ugyanis a hátsó épületnél is megtörtént a régi „tyúkól” 
elbontása, ami nagyon rossz állapotban volt, és ahova 
egy kutya boxot szeretnénk kialakítani a faluban 
kószáló, kóbor ebek befogása és tárolása céljából, amíg 
az eredeti vagy új gazdi nem jelentkezik érte. A Bajai 
Állatmenhely Alapítvány sajnos már kapacitás 
függvényében a bajai ebeket sem tudja fogadni, ha 
pedig gyepmesteri beavatkozást igénylünk, akkor az 
nagyjából 40.000 Forint költséget jelent az 
Önkormányzatnak kutyánként. 

A Községháza 3-as garázsának restaurálási munkálatai is 
folyamatban vannak, ide értve külső és belső teljes 
festést, de sajnos a tetőt teljes egészében cserélnünk 
kell.  

A kannavirágainkat lassan kihelyezzük a 
közterületeinkre, kikerülnek a teleltető pincéből, és újra 
szebbé teszik községünket. Az orvosi rendelő előtti 
tarvágás lassan elkezdődik, ugyanis oda, amint azt már 
korábban említettem, egy parkolót tervezünk, amely 
munkák majd az orvosi rendelő felújításával együtt 
lesznek kivitelezve. Továbbá az összes épület pincéjét, 
padlását lomtalanítjuk, tetők hibáit javítjuk, értem ez 
alatt az IKSZT-t, Óvódát, egykori böcsődét és 
egészségházat, jelenlegi és leendő Községházát, 
Múzeumot és a rendelők épületét. Hosszútávú terveink 
között szerepel parkolókat létesíteni az egyéb helyekről 
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kitermelt föld felhasználásával az iskola, az óvoda, és a 
plébánia elé is. Remélhetőleg, mire mindezek feltöltésre 
kerülnek, addigra már a térkő gyártó gépünk is üzemelni 
fog, és ezáltal szilárd burkolatot tudunk kialakítani 
minden érintett területen. Az Árpád utcában a partoldal 
megerősítése és feltöltése folyamatos, lehetőség szerint 
hordjuk oda a különböző helyszínekről származó földet, 
szigorúan szelektálva a nem lebomló, szervetlen 
anyagoktól, mint például műanyag, szegek…stb. . A cél 
egy folytonos, gyönyörű, esztétikus partoldal 
kialakítása. Kezeljük továbbá a körforgalmat, a 
munkásutat, a régi bokodi utat, a Dózsa utcai rézsűt a 
benzinkúttal szemben, az Árpád utca eleji, és a templom 
mögötti meredek partoldalt. A közút programban a 
tavalyi várólistán lévő ingatlanok előtti járdépítési 
munkálatok folytatatódnak hamarosan időjárás 
függvényében. Szerencsére annyi megrendelés 
érkezett, hogy nem is tudtuk mindazt teljesíteni a 
tavalyi év kapcsán, a téli időjárás beállta előtt. Az Árpád 
és Pacsirta utca sarkán, ha az Ivóvízminőség javító 
program munkálatai befejeződtek, elkészül végre a 
babakocsi feljárónk is. A kisköz Petőfi utcára kivezető 
részénél a megtöredezett téglás szakaszt is 
lebetonozzuk hamarosan. A tavalyi évhez hasonlóan a 
kátyúzást is folytatjuk a tavalyi jól bevált, meleg 
aszfaltozási technológiával a legszükségesebb 
útszakaszokon. Vízelvezetési munkálatokban a templom 
melletti árok és átfolyó lassan elkészül, mellé korlátot 
fogunk telepíteni. A Bem utcában teljes gyalulás, és új 
árok kialakítása van folyamatban, ami a sok éves 
vízelvezetési problémát fogja megoldani. Ezután a Szent 
István utca felső végén egy-egy új árok kialakítását 
tervezzük. Továbbá az idei év tervei között szerepel a 
temetőhöz vezető árkok megtisztítása, az Arany János 
utca végén lévő kanyarban az átfolyó tisztítása, és a 
Kossuth Lajos – József Attila utca sarkán lévő 
vízelvezetés megoldása, az út alatti beszakadt átfolyó 
cseréje. Az IKSZT parkolójában tervezzük a már 
megvásárolt padka folyókák lerakását, mellyel szintén 
sok éve megoldatlan vízelvezetési probléma oldódna 
meg. A Pacsirta utca lejtős részének padkaszerű szélére, 
amennyiben tudunk már gyártani a saját térkőgyártó 
gépünkkel padkafolyókát, szintén megoldjuk a 
vízelvezetést. Az idei évben szeretnénk elkezdeni a 
gréderezési munkálatokat kül – és belterületen 
egyaránt, ami az árokpadkának a gyalulását jelenti, egy 
szintbe hozva az úttal, mindezzel a vízelvezetést is 
megoldva. Terveink között szerepel még az egykori 
napközi udvar további fejlesztése, traktorunknak és 
pótkocsijának egy féltetős garázs kialakítása is, hogy ne 
a szabad ég alatt kelljen tárolnunk. A jó gazda 
gondosságával vigyázva értékeinkre, szeretnénk 
megbecsülni azt, amink van. Mindaz továbbá leendő 
térkőgyártó üzemünk telephelyéül is szolgálna egyben.  

Temetőnél elkezdődik az új kerítés létesítése, a 
betontörmelékből folytatódik a parkoló építése is, a 
tavaly telepített fagyal tövek minden nap locsolva 
lesznek, és továbbiak lesznek telepítve. A Temető 
Kápolna alatti kripta csarnok is teljesen újra lett vakolva 
a téli időszakban. A tetőre vezető lépcsőknél is 
vakolatot javítunk és festünk. Az egész kápolna festését 
is tervezzük, a harangtornyok zsaludeszkáinak 
cseréjével együtt. A temető hátsó részén fellelt régi 
sírdarabok mindegyikéből egy romsírkert lesz kialakítva. 
További tisztítási munkálatok fognak folytatódni az 
őserdőre hasonlító területen a temető hátsó részén, 
amit tarvágás után tolólapozással fogunk 
végérvényesen felszámolni. Természetes a temető köré 
egy új erdő telepítését is tervezzük, és a „kisjátszón” 
lévő fák ritkítása is el lesz végezve. 

Utcabútor programunkon belül padok kihelyezését, 
cseréjét tervezzük, illetve még több kuka elhelyezését 
közterületre. Még több virágláda kitelpítését is tervbe 
vettük, ezzel még színesebbé téve községünket. 
Kihelyezésre kerülnek idén az általunk készített utcanév 
táblák is, illetve a sportpályán pedig a tribün felújítását, 
féltetővel is tervezzük. Veszélyes fák kivágása is az idei 
munkák között szerepel.  

Mezőgazdasági programunkkal kapcsolatban általános 
feladatunk a zöldség és virágtermesztés az egészségház 
mögött területen, és most már a temető körülötti 
részen is zajlik majd, leginkább saját felhasználásra 
termesztve, így megtakarítást eredményezve mindazzal 
számunkra az üzemi konyha javára. 

Szeretnénk a tavalyi elmaradt vodicai munkálatokat 
befejezni, értem ez alatt az üdvözlő kapu cseréjét, 
amely munkákat valószínűleg még a vodicai búcsú előtt 
el is végzünk.  

Naponta járnak az önkormányzat közmunkásai 
szemetet szedni a falu egész területén, kukákat üríteni. 
Lassan beindul a fűnyírási szezon, és felzöldül a falu 
közterületeinek nagy része.  

Mint azt a fentiekben olvasva tapasztalták is a kedves 
olvasók, rengeteg munkálatot terveztünk a jövőre nézve 
is, amit szinte kizárólag közmunka keretei között tudunk 
majd megvalósítani. Biztosan lesz, ami korábban, lesz 
ami később, de előbb vagy utóbb kivitelezésre kerül. 
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Számolni kell természetesen a tervezésnél az aktuálisan, 
időközben jelentkező újabb és újabb megoldásra váró 
feladatokkal, igényekkel is.   

Német Önkormányzat tulajdonában továbbra is van 
néhány gurulós járókeret, szobai wc, és babakocsi. 
Amennyiben valakinek igénye van rá, nemzetiségtől 
függetlenül jelentkezhet érte a Községházán, szívesen 
rendelkezésre bocsátjuk, a lényeg, hogy segíthessünk 
mindazzal. 

Mindezen gondolatokkal 

Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk minden kedves 
olvasónknak. 

Ich wüncshe frohe Ostern für unsere liebe Leser! 

Želimo Vam sretan Uskrs! 

šťastné Veľká noc 

Újságunk minden eddig megjelent száma elektronikus 
formában is olvasható a település honlapján: 
www.csavoly.hu/önkormányzat/önkormányzati 
hírmondó 

Hamháber Norbert Csávoly Község polgármestere 

Elnök – Csávolyi Német Önkormányzat 

15 Millió Forint új hivatalunkra: 

Két ünnep között, december utolsó napjaiban érkezett a 
hír Zsigó Róbert Államtitkár Úr, és egyben Országgyűlési 
Képviselőnk közbenjárására, hogy 15  millió Forint 
támogatást kaptunk a leendő Polgármesteri Hivatalunk 
kialakítására az egykori Könyvtár (Pártház) helyén. Nem 
akartunk nagyravágyóak lenni, amikor ezt az összeget 
igényeltük, mindenképpen arra voltunk tekintettel, 
hogy csak annyit kérjünk, ami ahhoz elegendő, hogy oda 
tudjunk költözni és az épületnek a belső kialakításához 
szüksége minimális összeget tudjuk fedezni mindabból. 
Már most biztos, hogy mindahhoz kell majd önerőt is 
biztosítanunk. Ezek után az épület külső részét TOP 
forrásból szeretnénk energetikailag felújítani. Ez annyit 
jelent, hogy az átköltözés után az épület külső 
elemeinek felújítását előreláthatólag majd csak jövőre 
tudjuk befejezni. 

Ezúton szeretném megköszönni Zsigó Róbert 
Országgyűlési Képviselő és Államtitkár Úrnak a 
közbenjáró nagyvonalú segítségét. Leendő hivatalunk 
építési munkálatai remélhetőleg minél hamarabb 
elkezdődnek, a tervek már elkészültek, jelenleg az 
engedélyeztetések utolsó fázisában járunk. Őszre már 
szeretnénk, ha az új Hivatalunkban fogadhatnánk 
ügyfeleink, és irányíthatnánk szeretett településünk 
mindennapjait. Mindezzel egyben megnyitva a tervezett 
épület felújítási projektjeink sorozatát. 

Hamháber Norbert Polgármester 

 

Hulladékgazdálkodási hírek: 

Szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatban hamarosan 
kiosztásra kerül minden érvényes hulladékgazdálkodási 
szerződéssel rendelkező háztartás számára egy 
ingyenesen átvehető, sárga fedelű kuka, amibe a 
szervetlen, biológiailag nem lebomló hulladékot 
(csomagolási hulladék, pet palackok, papír, üveg, 
fém…..stb.) lehet majd tárolni, és ami 2 heti 
rendszerességgel kerül majd ürítésre. Az eddig is 
használt fekete kukákba kell majd a biológiailag lebomló 
(növényi és egyéb szerves eredetű) hulladékot gyűjteni, 
amik változatlanul hetente kerülnek majd kiürítésre. 

Az új szolgáltatás bevezetésével mindannak díja nem 
emelkedik! 

Azon háztarások számára, amelyek még nem 
rendelkeznek érvényes hulladékgazdálkodási 
szerződéssel, a szolgáltató továbbra is lehetőséget nyújt 
(ami egyébként törvényi kötelezettség is egyben) 
mindannak megkötésére. A szerződéskötés továbbra is 
ingyenes! 

A sárga edényzet kiosztásának részleteiről (helyszín és 
időpont) a szolgáltató szórólap formájában 
értesíti/értesítették a lakosságot. Mindarra egy 
hónapos időtartam áll rendelkezésre, és az üzemi 
konyhánk udvarán, a buszmegálló felől megközelítve 
van rá lehetőség, Zsidek Edina segédletével, március 21-
től április 22-ig minden munkanapon 6-14 óráig. 

Az évenkénti lomtalanítás az előzőektől eltérően fog 
történni, amelyről már szórólap formájában részben 
értesült is a lakosság. A vaskúti hulladékkezelő biztosít 
egy több hónapos időszakot, és ezen időintervallumon 
belül telefonon keresztül, csak erre a célra szolgáló 
vonal fog működni, amelyen tárcsázásakor a 
szerződésszám, vagy egyéb azonosítható adatok 
bediktálása után lehet lejelenteni a lomtalanítási 
szándékot, megadva a dátumot, illetve, hogy milyen 
hulladékot szeretne kirakni a szerződött ügyfél a háza 
elé, és így történik majd meg a szemét elszállítása a 
szolgáltató részéről szervezetten. 

Veszélyes hulladékot most sem lehet a lomtalanítás 
alkalmával kihelyezni (akkumulátorok, rőzse és 
lombhulladék, elektronikai hulladék, gumiabroncs, 
vegyszeres, olajos és festékes dobozok…stb), 
mindannak tisztázása végett is került bevezetésre a 
közvetlen telefonos bejelentő rendszer. Természetesen 
az előzőekben említett veszélyes hulladék leadására is 
van lehetőség, amelyet érvényes szerződés igazolása 
(utolsó befizettet csekk bizonylata vagy 
lakcímkártya…stb) mellett, a Bajai Hulladékudvarban 
van lehetősége a lakosságnak. Persze mindannak 
mennyisége korlátozva van, amelyről bővebb 
felvilágosítást szintén szórólap formájában fog nyújtani 
a szolgáltató, illetve mindaz elérhető a 
http://www.fbhkft.hu/hulladekudvarok/ honlapon.  
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Mit nyújt a Házi segítségnyújtás? 

Házi segítségnyújtás már régóta működik Csávolyon. 

Eleinte az Önkormányzat, majd 2009 óta a 

Felsőszentiváni Szociális Szolgáltató Intézmény szakmai 

irányítás alá tartozik. 

Ki igényelheti? 

Csávoly közigazgatási területén lakó-, illetve 
tartózkodási hellyel rendelkező, koruk, egészségi 
állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai vagy 
szenvedélybetegségük miatt rászorult személyek. 

Hogyan kell igényelni? 
A házi segítségnyújtás igénybevétele az ellátást igénylő, 

illetve törvényes képviselője kérelmére történik.  

Igénylés esetén fel kell venni a kapcsolatot a házi 

gondozást végző dolgozóval. Ő segít a papírok 

kitöltésében és mindenben tartalmas tájékoztatást tud 

nyújtani. 

Mikortól igényelhetem az ellátást? 

Mivel törvény szabályozza, hogy egy gondozó mennyi 

személyt láthat el, ezért ha van szabad kapacitás, az 

ellátás azonnal is biztosítható, de ha telített a gondozó, 

akkor várakozni kell az ellátás biztosítására. 

Milyen időtartamban kaphatok ellátást? 

Az ellátást egész évben hétfőtől péntekig 800 és 1600 óra 

között biztosított (rendkívüli esetben hétvégén vagy 

munkaszüneti napon is). 

Minden ellátásban részesülőnek készül egy gondozási 

szükségletet igazoló szakvéleménye, melyben 

megállapítják, hogy szociális segítés, személyi gondozás 

vagy mindkettő szükséges a számára, ill. megállapításra 

kerül,  a maximális napi elláthatósági idő is, ami max. 

napi 4 óráig terjedhet. 

Mit nyújt az ellátás? 

Szociális segítés keretében: 

- kísérés, takarítás a lakás életvitelszerűen használt 

helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában, 

konyhában és illemhelyiségben), mosás, vasalás, 

ruhajavítás, bevásárlás (személyes szükséglet 

mértékében), segítségnyújtás ételkészítésben és az 

étkezés előkészítésében, mosogatás, közkútról, 

fúrtkútról vízhordás, tüzelő behordása kályhához, télen 

hó eltakarítás és síkosság-mentesítés a lakás bejárata 

előtt, segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának 

megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet 

elhárításában, szükség esetén a bentlakásos szociális 

intézménybe történő beköltözés segítése. 

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT 

Ezúton tájékoztatjuk a kedves lakosságot, hogy a TB 

által biztosított fogászati ellátás kapcsán Csávoly 

Község Baja város VI-os számú fogászati körzetéhez 

tartozik: 

DR SZŐKE ISTVÁN 

              6500 BAJA, KÖLTCSEY FERENC U. 3/A. 

TELEFON: +36 30 626 26 25 

E-MAIL: fogorvos68@gmail.com 

Rendelési idő: Hétfő: 13:00 – 19:00 | Kedd: 07:00 – 13:00  | 

Szerda: 13:00 – 19:00 | Csütörtök: 07:00 – 13.00 | Péntek: 

07:00 – 13:00 

Bajai hulladékudvar 
6500 Baja, Bokodi út 10020/8 hrsz                 
Telefon: +36 20 325 99 76 

Lehetőség nyílt továbbá az eddig megszokott 110 literes 
kukákról kisebb edényzetre való áttérésre is. 

Egyedülálló esetében a jegyző által kiadott igazolással 
kell mindazt egy bejelentő lapon 
(formanyomtatványon) jelezni a szolgáltató felé. 
Mindaz lehetővé teszi a 60 literes edényzetre való 
áttérést.  

Nem egyedülálló estén is van mód kisebb kukára való 
áttérésre, ami 80 literes nagyságrendű edényzetet 
jelent. Ez esetben nem kell jegyzői igazolás, csupán a 
bejelentő lap szükségeltetik.  

Mindkét esetben az új, szabvány szerinti kukát annak 
kell megvásárolnia (pl. gazdaboltokban) névre kiállított 
számlával, akinek a nevére szól a szolgáltatóval kötött 
szerződés.  

Mindannak díjszabása is az edényzet nagyságával 
arányosan csökken: 

110 l. - 367 Ft/ alk. 

 80 l. - 270 Ft/ alk. 

 60 l. - 200Ft/ alk. 

További felvilágosítás: FBH-NP  Vaskút, Kossuth Lajos u. 
90. Tel.:  (79) 572 050, vagy Vaskút külterület 0551/2 - 
Telefon: 79/524-821, Baja – Szabadság utca 22. – 420-
609 

Mindezen elérhetőségek olvashatóak a Községháza 

előtti hirdetőtáblánkon is, a szolgáltató szórólapjain. 

Hamháber Norbert Polgármester 

CSÁVOLYI FALUNAPOK 2016. 

IDŐPONT: 2016. JÚLIUS 1 – 2. 

(PÉNTEK – SZOMBAT) 

Részletes programokról plakát és szórólap formájában 

tájékoztatjuk a lakosságot. 
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Személyi gondozás keretében: 

- információnyújtás, tanácsadás és mentális 

támogatás, családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás 

segítése, ügyintézés, mosdatás, fürdetés, öltöztetés, 

ágyazás, ágyneműcsere inkontinens beteg ellátása, 

testfelület tisztítása; kezelése, haj, arcszőrzet ápolás, 

száj, fog és protézis ápolás, körömápolás, folyadékpótlás, 

étkeztetés, mozgatás ágyban, decubitus megelőzés, 

felületi sebkezelés, sztómazsák cseréje, gyógyszer 

kiváltása, gyógyszer adagolása, gyógyszerelés 

monitorozása,vérnyomás és vércukor mérése, hely- és 

helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül, 

kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében 

való közreműködés; használatának betanítása; 

karbantartásában való segítségnyújtás 

Mennyit kell fizetni érte? 

A hatályos jogszabályok alapján, a házi gondozásért 

térítési díjat kell fizetni.  

Évekig,- kiskapuk segítségével- Csávolyon nem kellett az 

igénybevételért díjat fizetni. Sajnos, a jogszabályi 

változások miatt, elkerülhetetlenné vált a térítési díj 

bevezetése a településen.  

Akik jelenleg is ellátásban vannak személyes tájékoztatót 

kapnak minden változásról.  A térítési díj, 2016. április 01. 

napjától kerül bevezetésre. Ez azt jelenti, hogy először 

május 1-10 között kell majd, a gondozónőnek térítési 

díjat fizetni (A térítési díj, a - gondozónő által vezetett- 

gondozási naplóban összesített percek alapján kiszámolt 

összeg.). 

A Felsőszentiváni Szociális Intézmény szakmai támogatást 

nyújt az ellátásban dolgozóknak, így Ők teljes körű 

tájékoztatást tudnak nyújtani, minden ellátásban részesülő 

és ellátás iránt érdeklődő számára. Kérem, keressék Őket 

vagy az Intézményünkben Rúzsa Mária vezető gondozót! 

További elérhetőségeink: 

 Felsőszentiváni Szociális Szolgáltató Intézmény 

6447 Felsőszentiván, Rákóczi utca 81. 

Tel./fax.: 06 79 353-214  

www. fszszi.hu  

E-mail: szocotthon@felsoszentivan.hu                                                                                                             

Patakiné Gelányi Márta int.vez. 

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 

Család- és gyermekjóléti szolgáltatás 2016. 

januári változásai 

2016. január 01. napjától, jogszabályváltozások miatt, 

az eddig kijáró bajai kolléganő a Gyermekjóléti központ 

munkatársa lett. A Család és gyermekjóléti 

szolgáltatást, a Felsőszentiváni Szociális Szolgáltató 

Intézmény Család-és Gyermekjóléti Szolgálata látja el a 

továbbiakban.  

Családsegítő munkatárs: Barta Anita 

elérhetősége: 70/427-3174, 

csaladsegito@fszszi.hu 

Ügyfélfogadása: Csávoly, Petőfi u. 12, (Védőnői 

Szolgálat) 

Hétfő  13.00 - -16.00 

Kedd 8.30 – 11.30 

A család és gyermekjóléti szolgáltatás célja a 

családsegítés és a gyermekvédelmi feladatok ellátása, 

különösen: 

Családsegítés területén belül,  

a szociálisan hátrányos helyzetben élő családok, 

egyének segítése: 

- szociális juttatásokhoz való hozzájutásban 

információnyújtás 

- ügyintézésben, nyomtatványkitöltésben 

- életvezetési problémák megoldásában anyagi, 

természetbeni támogatással 

- mentálhigiénés tanácsadás segítő 

beszélgetéssel 

Gyermekjólét területen, 

a gyermekek szociális helyzetének figyelemmel 

kísérése: 

- krízishelyzetek megoldásában kapcsolattartás 

az intézményekkel: óvoda, iskola, háziorvos, védőnő, 

civil szervezetekkel: Karitász, Vöröskereszt, 

Alapítványok 

- kapcsolattartás szakemberekkel a tanulási és 

magatartási zavarokkal küzdő gyermekek 

problémáinak megoldásában 

- a gyermekvédelemben résztvevők hatékony    

együttműködésének segítése 

- hatósági intézkedés kezdeményezése  

- szülő-gyerek konfliktusok megoldásának 

segítése      

                                                              Barta Anita 

                                                              családsegítő 

mailto:szocotthon@felsoszentivan.hu
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A tartós kikötés tilalma, nem egyenlő a láncon tartás 

abszolút tilalmával 

2016. január 1-jétől tilos ebet tartósan kikötve tartani. 

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) 

szeretné felhívni a figyelmet a rendelettel kapcsolatos 

néhány, nagy publicitást nyert félreértésre. A 

legfontosabb, hogy helytelen az az értelmezés, mely 

szerint a kutyákat mostantól egyáltalán nem lehet 

láncon tartani. Szintén fontos tisztázni, hogy az, aki vét 

a rendelet ellen, nem követ el bűncselekményt, mivel 

az előírás nem esik a Btk. hatály alá. Probléma esetén 

nem a rendőrséget, hanem a jegyzőt, illetve a hatósági 

állategészségügyi szolgálatot kell értesítenie. 

A kutya az egyetlen olyan állatfaj, mely – az emberrel 

való évezredes együttélés eredményeként – fajtársaival 

szemben is inkább az ember társaságát választja. Ennek 

ellenére sokan ma is egyszerű „jelzőrendszerként” 

folyamatosan kikötve, vagy kennelbe zárva tartják 

ebüket. Azon körülmények részletes jogszabályi 

meghatározása, amik ahhoz szükségesek, hogy egy kutya 

jól szocializált, boldog, kiegyensúlyozott lényként 

élhessen, lehetetlen, hisz az igények egyedenként, 

fajtánként eltérőek. Éppen ezért a rendelet előírásai 

egyfajta követendő irányt határoznak meg, segítve a 

felelős állattartási szokások kialakulását.  

A jogszabálynak nem az a közvetlen, azonnali célja, hogy 

minden, jelen állapotában sajnos szabad tartásra 

alkalmatlan kutya is végleg lekerüljön a láncról, de az 

igen, hogy ezután egy kutya se kerüljön tartósan láncra! 

Az állattartók kötelessége, hogy – bármely tartási mód 

esetében – biztosítsák a kutyájuk egyedi igényeinek 

megfelelő életkörülményeket, beleértve a rendszeres és 

megfelelően szervezett szabad mozgás lehetőségét is. 

Szintén a gazda felelőssége, hogy az eb szükségtelenül ne 

zavarja a lakóközösség életét, emellett kiemelten fontos 

az ember egészségének és testi épségének védelme! Egy 

összetett témáról van tehát szó, melyben az állat és az 

emberi környezet jogos igényeit is kielégítő feltételeket 

kell megteremteni.  

Fontos tudni, hogy az, aki vét a vonatkozó rendelet 

előírásai ellen, nem követ el bűncselekményt, hiszen 

ezek alapvetően nem a Btk.-ba ütköző cselekedetek. Ha 

valaki egy az állat kíméletét nem biztosító módon, 

tartósan láncon tartott kutyán szeretne segíteni, akkor 

nem a rendőrséget, hanem a jegyzőt, illetve a hatósági 

állategészségügyi szolgálatot kell értesítenie. A 

kivizsgálást követően elsősorban a hibák, hiányosságok 

javítására kötelezhető az állat gazdája. Amennyiben 

ennek nem tesz eleget, akkor állatvédelmi bírságot 

szabhatnak ki rá, melynek alapösszege 15 000 Ft. Ez az 

összeg minősített esetekben – jogszabályban 

meghatározott mértékben – szorzókkal növelhető. 

Az állatvédelmi hatóság továbbra is hangsúlyozza, hogy 

ha valaki kutya tartására vállalkozik, tartsa szem előtt a 

felelős állattartás szabályait és mérlegelje, hogy meg 

tudja-e teremteni mind a háziállata személyes 

szükségleteit, mind a saját környezetének jogos 

elvárásait kielégítő körülményeket. 

A témával kapcsolatos további háttéranyag elérhető a 

NÉBIH honlapján: 

http://portal.nebih.gov.hu/-/tajekoztato-a-kutyak-

tartos-lancon-tartasanak-tilalmarol  

2016. január 8. 

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 

Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság 

Dr. Fekete Imre 

„Adj vért! Ments meg három életet!” 
 
Községünkben 03.23-án délelőtt kerül megrendezésre az 
idei első véradás az IKSZT-ben. 
Miért fontos a véradás? A vér gyógyszer, olyan 
biológiailag aktív szer, mely a tudomány mai állása 
szerint nem helyettesíthető. Az országos vérkészlet 
biztonságos szinten tartásához naponta körülbelül 1800 
embert kell véradásra toborozni. Ezt nagyban nehezítik 
az alábbi tényezők: 
- a magyar lakosság egészségügyi állapota folyamatosan 
romlik, 
- a társadalom egyre inkább elöregedő tendenciát mutat,  
- sok fiatal elhagyja az országot, 
- csökken a segíteni akarás. 
Csávolyon 
alkalmanként 
25-45 ember ad 
vért. Véradásra 
jelentkezhet 
minden 18-65 
éves, egészséges 
személy, akinek 
a testsúlya 
meghaladja az 50 kg-ot. Férfiak évente 5 alkalommal, a 
nők 3-4 alkalommal adhatnak vért. Két alkalom között 

ÁLLATORVOSI HÍREK 

VÉDŐNŐI HIREK 

A 2016-os veszettség elleni eboltás időpontjai: 

Május 13-án (péntek) 14-16 óráig 

Pótoltás: 

Május 24-én (kedd) 15-17 óráig 

Helyszín: A megszokott helyen! 

http://portal.nebih.gov.hu/-/tajekoztato-a-kutyak-tartos-lancon-tartasanak-tilalmarol
http://portal.nebih.gov.hu/-/tajekoztato-a-kutyak-tartos-lancon-tartasanak-tilalmarol
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legalább 56 napnak el kell telnie. Véradás előtt 
mindenképpen kell enni és javasolt a bőséges 
folyadékbevitel. A véradás során fényképes 
igazolvánnyal kell igazolni a személyazonosságot, 
valamint be kell mutatni a lakcímkártyát és a TAJ-kártyát. 
Ki kell tölteni egy kérdőívet, mely az életvitelre, 
betegségekre és gyógyszerszedési szokásokra irányul. 
Ezután megmérik a vér hemogolobin koncentrációját, 
amit egy orvosi vizsgálat követ. Ha az orvosi vizsgálat 
nem talál eltérést, akkor kerül sor a vérvételre. A vérvétel 
steril, egyszer használatos eszközökkel történik. 
Alkalmanként kb.500 ml vért vesznek, ebből 450 ml a 
vérvételi zsákba kerül, 3 kémcsővel pedig 
laboratóriumba küldenek. A levett vérmintákat többféle 
betegségre tesztelik, például HIV, hepatitis B és C, 
szifilisz. A véradás teljes időtartama átlagosan fél óra. 
Véradás után az elveszített folyadékmennyiséget 
mindenképpen pótolni kell.  A véradás a vért adók 
szervezetére is jótékony hatással van. Egyes kutatások 
szerint a rendszeres véradóknál alacsonyabb a 
szívinfarktus, agyvérzés és rákbetegségek kialakulási 
kockázata. 
Sok szeretettel várunk minden új és rendszeres véradót! 
Nyújtsuk minél többen segítő karunkat beteg 
embertársainkért! 

Farkas Erika védőnő 

Iskolai életképek 

2016. február 12-én eltemettük a telet az IKSZT-ben 
tartott farsangi bálban. A csoportos és az egyéni 
jelmezek is ötletesek voltak, s az előadott kis produkciók 
még vidámabbá varázsolták rendezvényünket. A 
szülőknek 
köszönjük a finom 
süteményeket, 
Csóti Anitának és 
Germán Bélának a 
burgonyasütést, a teafőzést.  

A diákok és a nevelők nagy örömére beszerelésre került 
az 5. osztály tantermébe egy digitális tábla. Köszönjük ezt 
a Szülői Szervezet aktív tagjainak, azoknak, akik az iskolai 

bálokon való részvételükkel, 
adományaikkal, pártolójegy 
vásárlásával, vagy egyéb módon 
hozzájárultak a 600 000,- Ft 
értékű eszköz megvásárlásához. 
A tábla használatával 
színesebbé, élményszerűbbé 
tehetők a tanórák minden 
évfolyam számára 

Március 4-én immár 8. alkalommal rendeztük meg „ A 
vers a lélek, az elme és a szavak virága” című társulási 
versmondó versenyünket, melyre a szentistváni, és a 

felsőszentiváni iskolából is érkeztek versmondók, szülők, 
kollégák. A megnyitó gondolatok után Faller Balázs 
hitoktató, Szőke Barbara rémi óvónő, Balogh Máté volt 
tanítványunk, s Tamás Luca kis első osztályosunk 
megzenésített versek előadásával emelték a délután 
hangulatát. A pártatlan zsűri 4 kategóriában hirdetett 
eredményt: 
1-2. osztály:   1.Tamás Luca /Csávoly/ 
                          2.Varga Gréta /Csávoly/ 
                          3.Rácz Nikoletta /Baja/  
3-4. osztály:   1.Terdik Zalán /Felsőszentiván/ 
                         2.Sajti Eliza /Baja/ 
                         3. Vidákovics Lídia /Baja/ 
5-6. osztály: 1.Takács Alina /Felsőszentiván/ 
                       2. Szász Dorina /Baja/ 
                       3. Körmöczi Gergő /Felsőszentiván/ 
7-8. osztály:   1.Csepregi Rita /Felsőszentiván/ 
                         2. Ács Míra /Baja/ 
                         3. Mészáros Ramóna /Baja/ és 
                             Széll Gréta /Felsőszentiván/ 

A Mogyi Kft-től 
kapott 

csemegével, a 
konyhán sütött 
finom kakaós 
csigával, teával 
vendégeltük meg 
a jelenlévőket. A 

versenyzőket 
emléklappal, 

tollal, könyvjelzővel, a helyezetteket értékes könyvekkel 
jutalmaztuk. Köszönöm a támogatást, a segítséget!  
Március 11-én 13 
órakor az 1848-49-es 
forradalom és 
szabadságharc 
eseményeire 
emlékeztünk a 3-4. 
osztályosok 
szereplésével.  

Fontosabb iskolai események az elkövetkező időszakban: 
- Április 8-án 15-17 óra között flakon- és 

papírgyűjtés lesz az iskola udvarán. 
- Június 3-án 17 órakor Baján a színházban 2. 

alkalommal kerül sor a bajai szentistváni, a 
felsőszentiváni és a csávolyi iskola tanulóinak 
részvételével tartandó gála műsorra. A részletes 
program, a belépő ára később kerül kihirdetésre.  

- Június 21-én 14 órától ismét rendhagyó módon, 
a szülők, a diákok, a nevelők játékos délutánja 
után közös vacsorával zárjuk a 2015/2016-os 
tanévet. 

Vancsura Jánosné                                                                                                
tagintézmény-vezető 

 

ÁLTALÁNOS ISKOLA 
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Bunyevác „Prelo” Csávolyon 

A Csávolyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat, már 86 
éve megrendezi e régi hagyományos örökségét a 
„Bunyevác Preló”-t . A Prelo az a hely ahol összejövünk, 
barátkozunk, mulatozunk, énekelünk és az új barátokkal 
együtt járjuk egymásba kapaszkodva a nemzeti 
táncunkat a „Veliko-kolo-t. Az idei évben január 16-án az 
IKSZT-ben tartott rendezvényen  kb. 250-en vettek részt, 
Csávolyiak és a környék településeiről érkező vendégek.   
A rendezvény meghívott vendégei voltak: a Horvát 
Köztársaság Pécsi Konzulja Vesna Haluga, a 
Horvátországi testvérközségből Čačinciből Mirko Mališ 
polgármester és helyettese Alen Jurenac. Osztrogonácz 
József a Magyarországi Horvátok Szövetségének elnöke, 
és Hamháber Norbert Csávoly község polgármestere. Az 
esti műsort a Csávolyi Horvát Nemzetiségi 
Önkormányzat gyermek tánccsoportja nyitotta meg. A 
gyerekek régi bunyevác népi táncokat és énekeket adtak 
elő Kissné Osztrogonácz Zita vezetésével.  

 Népi hagyományainkat, szokásainkat, az ezekhez fűződő 
tradicionális eseményeket Dr. Mándics Mihály sokévi 
kutató munkával gyűjtötte össze, melyeket könyveiben 
meg is örökített, hogy megmaradjon a következő 
nemzedék számára. A Csávolyi Horvát Nemzetiségi 
Önkormányzat felnőtt tánccsoportja ezek egyikéből a 
„bunyevác lakodalmi” szokásokat dolgozta fel. Engedjék 
meg, hogy e felelevenített régi szép szokást Önökkel is 
megosszuk: 
A színpadon egy bunyevác kocsma: falain régi esküvői 
képek. Körülötte színes szalaggal, rozmaringgal díszített 
koszorú. Az asztalok, padok ünnepélyesen várják a 
vendégeket. Itt gyülekeznek a távolabbi rokonok, 
vőfélyek, akik régi népviseletben vannak felöltözve, 
nyakuk körül hosszú fehér szőttes sál, fejükön kalap, 
mely szintén rozmaringgal és szalagokkal díszített. 
Fekete mellény, nadrág, csizma csörgővel, vállukon 
díszített kulacs tele borral.  A lakodalmas menet 
zenekarral indul a lányos házhoz. Útközben énekelnek a 
„Betyárac-ból’, a fiús háznál a vőlegényt tánccal 
búcsúztatják. 

A lányos házhoz érve bebocsátást kérnek, hogy kikérjék 
a menyasszonyt. Az udvaron a lány rokonai és a 
nyoszolyólányok várják az érkező vendégeket. A lányok 
tánccal, énekkel búcsúznak a menyasszonytól. Szép 
selyemszoknyában, csipkés fehér blúzban, mellényben – 
népviseletben - vannak felöltözve. Az ő mellényüket is 
selyem szalaggal megkötött rozmaringág díszíti. A lányos 
szülői háznál minden ünnepélyesen fel van díszítve az 
asztalon régi hímzett asztalterítő, rajta kenyér, gyertya, 
bor, pohár, mézes pálinka, néhány apró fémpénz 
(minden tárgynak megvan a jelentése) 
A szülők elbúcsúznak lányuktól, ezek a legmeghatóbb 
szívszorító pillanatok. A lány is búcsúzik a szülői háztól - 
énekkel. Megérkezik a vőlegény, aki kezet csókol a 
szülőknek és megköszöni, hogy tisztességgel felnevelték 
leendő feleségét. Az anya és apa megáldja őket. Az ifjú 
pár feje fölött széttörik a kalácsot, amit szétosztanak a 
vendégeknek és a nézelődő közönségnek. 

  
Az új párral 
elindulnak a 

lakodalmas 
házba, a 

kocsmába. 
Útközben 

tréfás 
mondókákat kiabálnak, a menetet zenekar kíséri. Este a  
menyasszonytáncnál, először a szülők táncolnak a 
lányukkal. A legnagyobb pénznemet dobják bele egy 
tányérba, majd utána a többi rokonság következik. A 
vőlegény lesi, hogy mennyi pénz van a tányérban, és 
amikor már elégnek találja, ellopja a menyasszonyt és a 
tányért az asztalról. A pénzt elteszi, a tányért összetöri, 
hogy sokáig éljenek egészségben, szerencsésen. Amikor 
az ifjú pár visszaérkezik, elkezdődik a reggelig tartó 
mulatság. 
Hát így voltunk 2016. január 16-án egy képzeletbeli „igazi 
bunyevác lakodalomban” a Csávolyi Prélón.  
Felejthetetlen este volt! Bízunk benne, hogy 
mindenkinek sokáig megmarad az emlékezetében ez az 
élmény. Úgy gondoljuk ez az a gazdagság, melyet sem 
venni sem eladni nem lehet!  

Kissné Osztrogonácz Zita 

HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
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MAJÁLIS A SPORTPÁLYÁN 

2016. MÁJUS 1. (VASÁRNAP) 
*KISPÁLYÁS FOCI*11-ES RÚGÓ*UGRÓLÓVÁR* 

PÓNILOVAGLÁS*GYEREKPROGRAMOK*TŰZOLTÓ 

BEMUTATÓ*KÖZÖS AEROBIC*INGYENES EBÉD 

A részletes, kibővült programokról plakát és szórólap 

formájában május elseje közeledtével tájékoztatjuk a 

lakosságot. 

 Babicz János IKSZT vezető 

FELVIDÉKIEK TALÁLKOZÓJA 2016 

A Rákóczi Szövetség Bácskai Szervezete az idei évben is 

megtartja éves kiemelt rendezvényét, a „Felvidékiek 

találkozóját”. A szokásos időponttól eltérőn egy héttel 

korábban, június 11-én, szombat délutánján.  Az 

általános iskolai ballagások miatt módosult az időpont. A 

helyszín változatlan: a Felsőszentiváni Faluház és 

Közösségi Tér. A program kidolgozása még folyamatban 

van, a tervek szerint a környező települések csoportjain 

kívül az idei évben meghívott vendég a Naszvadi 

Nyugdíjasklub csoportja. Egyeztetések folynak a 2015-ös 

Naszvadi Napokon kiállított, az elmúlt évek találkozóin 

készült fotók bemutatásáról, melyek Holop Ferenc 

munkái.  

Minden érdeklődőt, szervezeti tagokat, barátokat 

szeretettel vár a Bácskai Szervezet vezetősége. 

Fekete András elnök 

 
 
 

NÉMET  NEMZETISÉGI  HÉT  
AZ  ÓVODÁBAN 

Idén is megrendeztük óvodánkban a nemzetiségi 
napokat csoportokra bontva                                          

Köszönjük a Csávolyi Német Önkormányzatnak az 

anyagi hozzájárulást , hogy az idei évben is ismét 

megvalósulhattak ezek a napok ! 

Szurmainé Füle Csilla, Bittner Annamária, Késmárkiné 

Fridrich Kinga 

 

 

 

 

 

 

RÁKÓCZI SZÖVETSÉG 

ÓVODA 

02.22.HÉTFŐ - KISCSOPORT 

A kiscsoportosok számára első alkalommal tartottunk 

nemzetiségi napot. Egyszerű kis német dalokkal, zenével 

hangolódtunk rá  a régi sváb szokásokat, hagyományokat 

felelevenítő tevékenységekre. A legegyszerűbb 

technikákat alkalmazva készítettünk asztalterítőket, illetve 

sváb ruhában ábrázoltuk magunkat képen. A kicsik 

érdeklődőek voltak, örömmel részt vettek a munkában. 

02.24. SZERDA – KÖZÉPSŐ CSOPORT 

Varázslatos mese, izgalmas barkácsolás, vidám sváb dalok 

és mondókák . Mindez a középsőben egy fantasztikus 

vendéggel, aki maradandó élményt nyújtott mind a 

gyerekeknek, mind pedig a felnőtteknek.  

Köszönjük : Heltainé Panyik Erzsébetnek 

 

02.26. PÉNTEK – NAGYCSOPORT 

A nagyoknál pénteken tartottuk a nemzetiségi napot . 

Hangulatindító  sváb hagyományokról,  szakmákról , 

eszközökről , ételekről beszélgettünk . Hagyományos 

táncainkat barkácsolás követte , ahol a kékfestő  szakmát 

ismertük meg gyerekszinten , kékfestős mintát  , babát  

barkácsolva .
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PÁLYÁZATOT  NYERTÜNK ! 

2015 utolsó napja 

igazán nagy örömben 

telt az óvodában. Még 

ősszel meghirdetetett 

nyereményjátékra 

pályázott az óvodánk. 

Karácsony előtti 

napokban derült ki, hogy pozitív elbírálásban 

részesültük. A Tesco áruházlánc bajai igazgatója 

személyesen adta át a gyermekeknek az ajándékokat. 

Izgalmas és praktikus társasjátékokat kapott minden 

csoport. A játékokkal a mai napig nagy örömmel 

játszanak a gyerekek! Köszönjük! 

Külön köszönet jár egyik anyukánknak,  Ocsenás 

Csillának a közreműködéséért!    

          Gyerekek, Karsa-Pap Renáta 

 

Könyvtárunk az elmúlt időszakban számos 

rendezvénynek adott otthont.  

December második 

felében 

festménykiállítást 

tekinthettek meg az 

érdeklődők. Vőneki 

Babett  bácsalmási 

amatőr festőnő 

hozta el színvonalas 

munkáit hozzánk. 

Szintén decemberben volt vendégünk  Rancsó Feri bácsi 

egy rendhagyó történelem 

óra erejéig. Feri bácsi, aki 

gyermekfejjel, leventeként 

esett hadifogságba, 

visszaemlékezésével 

testközelbe hozta a 

nyolcadikos diákoknak a II. 

világháború megrázó 

eseményeit.  

Január 22-én ünnepeltük a 

magyar kultúra napját, ennek 

kapcsán községünk is 

csatlakozott az „Együtt szaval 

a nemzet” elnevezésű 

országos rendezvényhez.  

KÖNYVTÁRI HÍREK 

 

Itt a farsang áll a bál… 

A hagyományoknak megszokottan 

idén is 2016.02.04 –én 

megtartották az óvodások a 

farsangi bált. A mulatság közös 

verseléssel kezdődött, majd azt 

követte a közös táncolás, énekelés. 

Sok szép jelmezt öltöttek magukra 

a gyerekek. Voltak királylányok, 

katonák, pókemberek, kutyák, 

tigrisek és még sok sok ötletes 

jelmez. A bál egy közös vidám, 

dalos játékkal zárult. 

Juhász Noémi,  Gruber Andrea 

ÓVODAI    
BEÍRATÁS 

 

Kedves Szülők  

       Óvodai beíratás időpontja: 

     2016. április 20. szerda 8.00 - 16.00 

      2016. április 21. csütörtök 8.00 - 16.00 

      Beíratás hatálya: 

      Csávoly község közigazgatási területe 

           Szükséges Iratok: 

      Gyermek születési anyakönyvi kivonata 

      Gyermek lakcímkártya 

      Gyermek TAJ 

      Szülői személyazonosító igazolvány     

Virág Róbertné 

   óvodavezető 

 

Szivárványhét az óvodában 

Február 8-12-ig óvodánk színesbe öltözött. Minden nap más szín határozta meg 

öltözködésünket, tevékenységi formáinkat. Hétfőn a piros, kedden a narancs, 

szerdán a sárga, csütörtökön a zöld, pénteken pedig két szín: a lila és a kék 

következtek. A kiscsoportosok az adott napnak megfelelő színű gyümölcsöt 

hoztak, amikből ízletes gyümölcssalátát készítettek pénteken. A középsősök 

tárgyakat gyűjtöttek, melyekhez sok otthoni élmény és új ismeret párosult az 

óvodában. A nagycsoportosok érzelmi szinten közelítették meg az színek világát, 

új fogalmak megismertetése volt a célunk. 

Mindhárom csoportba lelkesen érkeztek a gyerekek és felnőttek egyaránt. 

Pezsgett a hét és péntekre szivárványszínbe borult a folyosó. 

Késmárkiné Fridrich Kinga 
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 Február hónapban 

tartottuk a helyi 

szavalóversenyt.  

Népes közönség 

hallgatta a kisdiákok 

által tolmácsolt 

verseket. A résztvevők 

valamennyien kitettek 

magukért, igazán szép szavalatok hangzottak el.  

A versenyt, az 1.-2. 

osztályosok közül 

Varga Gréta, a 3.-4. 

osztályosok közül 

Körmöczi Vanda, a 

fölsős kategóriában 

pedig Erdélyi Tímea 

nyerték.   

Újra elindult a várva-várt könyvtári info-suli, immáron 4. 

alkalommal.  

Ismét megalakult egy 

lelkes amatőrökből 

álló csoport, akik 

elszánták magukat, 

hogy belekóstoljanak 

az informatika bűvös 

világába. A tanfolyam 

30 órából áll és a 

kecskeméti Katona 

József Könyvtár 

szervezésében 

valósult meg 

községünkben. 

A könyvtár rendszeres 

kis látogatói az 

óvodások január és 

február hónapban is 

vidám, játékos 

foglalkozáson vettek 

részt. 

Várom a régi és leendő 

olvasókat egyaránt! 

Kesziné Dudás Katalin 

 könyvtáros 

 

Az idén már két 

bálon is túl vagyunk, 

a Pótszilveszter és a 

Nőnapi bálon, 

melyeken a nagyon 

jó hangulathoz Barta 

János zenész is nagy segítséget nyújtott. Nőnapi 

bálunkon Hamháber Norbert polgármester úr 

köszöntőt, és verset mondott, a hölgyek tiszteletére. 

Ugyancsak az idén, a taggyűlésünkön lezártuk a tavalyi 

évet, az idei év terveit átbeszéltük, és örömmel vettük új 

tagjaink csatlakozását. 

Nagyban készülünk a Falu 

Nyuszijára, amit március 

20-án vasárnap tartunk az 

IKSZT-ben. Ezúton 

szeretnénk még egyszer 

megköszönni a csávolyi 

vállalkozók, és magánszemélyek segítségét, 

támogatását, ezzel lehetővé téve ennek az ünnepélynek 

színvonalasabb lebonyolítását.. 

Kellemes Húsvéti Ünnepeket kíván a Nyugdíjas Klub! 

Marázné Ilonka Nyugdíjas klub vezetője 

Egyesületünk 2016.04.10.-én 

tavaszi takarítási napot rendez a 

Bara parton. Ennek keretében 

szemétszedés, a parton lévő nád 

és faágak eltakarítása, valamint a 

vízben levő, oda nem illő tárgyak 

eltávolítása a célunk. A 

munkálatok ideje alatt horgászási tilalom lesz. 

Május 8.-án rendezzük meg Egyesületi tagjaink részére a 

szokásos horgászversenyünket. 

2016. május 20-21-22.-én Egyesületi tagok kérésére 

Harcsafogó verseny megrendezése szerepel terveink 

közt. Természetesen ez függ a jelentkezők számától. A 

verseny ideje alatt a résztvevők sátrakban, vagy egyéb 

módon a parton alszanak, és érkeznek. Nyugalmuk 

érdekében kérjük az érdeklődőket, hogy az eseményeket 

megfelelő távolságból szemléljek!  

A verseny teljes ideje alatt az egész tó területére más 

horgászok részére horgászási tilalom lesz. Terveink közt 

szerepel a nyár folyamán egy törpeharcsafogó verseny is 

Ennek időpontjáról megfelelő időben értesítőket fogunk 

kihelyezni. 

András Krisztián 

NYUGDÍJAS KLUB 

HORGÁSZEGYESÜLET 

Ízelítő legújabb könyveinkből: 

-Szépirodalom:   

-Frei Tamás: Agrárbárók 

-Philippa Gregory: A király 

átka 

- Fábián Janka: Búzavirág 

- Fejős Éva: Száz éjjel 

ügynökség 

- Kate Morton: Titkok őrzője 

- Iny Lorentz: A fehér csillag 

-Gyermek-és ifjúsági 

irodalom: 

-Leiner Laura: Hullócsillag, 

Késtél… 

-Nathalie Somers:Lányok 

regénye 1., 2. 

-Luhn Ush: Csajbanda a 

Csillagtanyán 

-Pászthoy Panka: Mentsük 

meg kiskutyám 

-Fésűs Éva: Aranypofácska 
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