Felújítottuk, átadtuk, használjuk, tiszteljük és szeretjük……..!!!
POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

Régi álom vált valóra az Önkormányzat hivatali
épületének költöztetésével, több év után végre
áthelyezhette
székhelyét
Csávoly
Község
Önkormányzata az Arany János utca 25. szám alól, az
egykori Pártház és Könyvtár helyére, az Arany János utca
39. szám alá, az egykori Pfeil - ház falai közé.
Zsigó Róbertnek, a térség Országgyűlési Képviselőjének
és Államtitkár Úrnak köszönhetően 15 millió Forint külön
juttatást kaptunk erre a célra, amit további 15 millió
Forinttal kiegészítve a kivitelező cég mellett a
köztisztviselők, hivatali dolgozók, képviselők, de
leginkább
közmunkások
további
szorgalmának
köszönhetően, az épületet hivatalosan is átadva
vághattuk át a nemzeti színű szalagot 2017. május 26-án,
pénteken, miután Muka Gábor plébános úr megáldotta
az épületet.

A második plakettet Zsigó Róbert vitte magával, a
harmadik pedig az Új Hivatal polgármesteri irodája
üvegszekrényének közepén díszeleg, emlékeztetve
minden pillanatban erre a csodálatos napra.
Azért érdemes néhány pillantást vetni arra, hogy honnan
hová jutottunk el másfél évnyi kemény munka során:
A bejárati lépcső és homlokzat 2014-ben:

A bejárat
előtti
előkert az
átadó
ünnepség
napján:

A rendkívüli alkalom emlékére 3 emlékplakett készült,
melynek bársonydobozába az átvágott szalag egy - egy
darabját odatűzve nyújtottuk át az elsőt Nemes Istvánné
– Pfeil Borbálának, az épület egykori tulajdonosa
lányának kezébe, aki 6 éves koráig még lakhatott a
kemény munkával megtermelt javakból építtetett
családi kúriában.
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Az egykori olvasóterem a felújítás kezdetén:
A fogadótér a felújítás után:

A hátsó udvar a felújítás előtt:

A hátsó udvar az átadó napján, de még félkész
állapotban:

Ezúton köszönöm minden egyes támogató és segítő
kéznek az áldozatos és odaadó munkát, melyek a fenti
képek bizonyította változást eredményezték.
Köszönöm továbbá a régi Hivatal 110 éves múltjára
visszatekintő épületének, és az ott szolgálatot teljesített
dolgozók Csávolyért tett munkáját.
Kívánom, hogy a jövőben
az új hivatali épület
legalább
ugyanannyi
éven keresztül segítse
községünk
lakóit,
Csávoly
fejlődését
szolgálva.
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Az átadóról további cikkek, képek és videók láthatóak az
Önkormányzat honlapján - www.csavoly.hu / Új Hivatal
átadó, illetve Önkormányzatunk Facebook csoportjában
tekinthetők meg, melyek a környékbeli média
hivatkozásait is tartalmazzák. (Zsigó Róbert hivatalos
honlapja és Facebook oldala, Baja Város honlapja, BAON,
Sugóparti Hírek….stb.)
---------------------------------------------------------------------Amint látható, a CBA üzletnél az 55-ös főutat átszelő
zebra végre felfestésre és kitáblázásra került. Nagyon
bürokratikus és hosszadalmas folyamat volt, ami az út
nemrégiben történt felújításakor a tervezési fázisban
néhány tollvonással is megoldható lett volna, a falu
pénztárcáját kímélőbb
módszerrel. A zebra
mindkét végénél az
akadálymentesített,
rámpával rendelkező
és szegélysüllyesztett
járdacsatlakozás már
engedélyes tervekkel
rendelkezik, de anyagi
fedezet
hiányában
egyenlőre
várat
magára a projekt, de
természetesen ez sem
fog feledésbe merülni,
mindazt prioritásként
kezelve.

A Csávolyi Polgárőr Egyesületet újra szervezzük, lassan
megjelennek az alakuló illetve toborzó ülésre vonatkozó
felhívások. A kecskeméti megyei központ felé már
leadtuk szándéknyilatkozatunk, de ilyenkor ki kell várni
az első, helyben megtehető lépésekig a törvényben előírt
több hónapnyi átfutási, ellenőrzési időszakot.
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Pályázati hírek:
A konyha süllyedéséből adódó, annak statikájára
irányuló pályázatunk sajnos visszautasították a
többszörös túljelentkezés végett, így mindezt önerőből
kell Önkormányzatunknak elvégeznie, mivel csak utána
indulhatunk a „konyha VP” pályázaton, amely belső
infrastrukturális fejlesztést és eszközbeszerzést jelent az
étkező bővítésével. Ezzel párhuzamosan indítjuk a TOP
II., szintén konyhára vonatkozó épületenergetikai
pályázatot, ami teljes külső és belső energetikai felújítást
és cserét foglal magában, közel 80 millió forintos
megítélt összeggel. Az orvosi rendelő és védőnői
szolgálat épületének felmérése már elkezdődött a felette
lévő szolgálati lakásokkal együtt. A teljes felújításhoz 60
millió Forintot kapunk. Mindez remélhetőleg tartalmazza
a már engedéllyel és kész tervekkel rendelkező,
buszmegállótól a postáig tartó, 12 férőhelyes parkoló
kiépítését is. Az Óvoda épületének bővítésével
kapcsolatban a bölcsőde kialakításának tervezése már
folyamatban van, a felmérések már szintén folynak,
mindarra közel 100 millió Forintot nyertünk. Régi
hivatalunk Közösségi Házzá szeretnénk alakítani, ahol
helyet kapnának a nemzetiségi önkormányzatok, a házi
segítségnyújtás és a családsegítő illetve a Nyugdíjas Klub.
Továbbra is ott működne a Községi Könyvtár és a körzeti
megbízott irodája is. Erre már régóta beadott
pályázatunk van, melynek eredményére türelmesen
várunk.
Ezen kívül beadott VP pályázatunk van külterületi utak
felújítására 100 millió forintos összeggel, traktorunk
cseréjét megcélzó gépbeszerzésre 10 millió forintos
nagyságrendű tételben, és hamarosan szeretnénk egy
helyi árusítóstandok kiépítését magába foglaló, szintén
VP pályázatot benyújtani.
Óvodánkat ősztől a drasztikusan lecsökkenő
gyereklétszám miatt 2017. év szeptember 1-jét követően
sajnos már csak kettő csoporttal tudjuk indítani. Volt már
hasonló eset a közelmúltban az intézmény történetében,
de szerencsére csak rövid ideig. Ebből fakadóan is
nagyon bízok abban, hogy ezen állapot sem fog
huzamosabb ideig fennállni, és újra megnyithatja
„kapuit” a harmadik óvodai csoportszoba.
A Kígyós csatornából kitermelt depóniát illetően a bajai
Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságnak köszönhetően a
környékben egyedülállóan elvégzett munkáért cserébe,
egy traktorral széttárcsázva a kiemelt üledéket
segítettük elő, annak mielőbbi elegyedését a kertek
végén lévő földdel, szétsarabolva az azzal együtt partra
vetett elszáradt nádat.
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Démász Zrt.-nél végre sikerült elérni a Rudolf közben
található, harkály által megfúrt villanyoszlop felmérését,
reméljük az mihamarabb cserére is kerül.
Menetrendi értekezleten vettem részt a közelmúltban a
Bajai Városházán, ahol kértem, hogy az átutazó távolsági
buszjáratok, melyek nem állnak meg Csávolyon, térjenek
be az Eötvös közben lévő autóbusz megállóhoz. A
közlekedési
társaság
képviseletének
válasza
változatlanul az volt, hogy sajnos nem tudjuk azt az utas
létszámot produkálni, amelyet a közlekedési rendelet
előír.
Rendőrkapitány Úrtól személyesen kértem ismételten a
Petőfi Sándor utcába sebességmérő autó többszöri
megjelenését a megnövekedett, és településünkön
átszáguldó kamionforgalom végett. Leggyakrabban az
egykori Egészségház (Petőfi Sándor utca 75.) előtt
számíthatunk traffipax jelenlétére.
Javaslom mindenkinek a figyelmébe a „Csávoly - Talált –
és kóbor kutyák” Facebook oldalt, ahova elveszett vagy
általunk talált és befogott kedvencek illetve kóbor állatok
képei kerülnek fel, nagyobb esélyt adva az esetleges új
vagy egykori gazdának a számkivetett kutyusok mielőbbi
örökbe vagy visszafogadására. Az oldal sikeresen
működik Kiss Hajnalka kezelésével, aki a gyakorlatban is
becsülettel végzi az ehhez szükséges tennivalókat. Kettő
kutyus már új gazdára is talált általa.
Itt jegyezném meg, kevés településen foglalkoznak
hasonló alapossággal a gazdátlan jószágok sorsával. A
törvényben előírt, körzethez tartozó gyepmesteri
telepek szinte minden alkalommal a telepehely
befogadóképességének korlátoltságával hárítva a
feladatot utasítják vissza a bejelentéseket. Ha véletlen
mégsem így történne, és egy – egy eb elszállításra kerül,
akkor az nagyjából 40.000 Forintos összeggel jár, amit
természetesen a bejelentőnek kell finanszíroznia.
Közmunka programok:
Igyekszünk a falut virágokkal díszíteni, a virágágyások
már láthatóak például az IKSZT előtt, reméljük, hogy
mihamarabb fogják színesíteni a faluképet az oda
telepített növények. További, talán jövő évi terveink közt
szerepel
a
körforgalom
hasonló
jellegű
„felvirágoztatása”, további közterületekkel együtt.
Mezőgazdasági munkaprogramunkban szorgalmasan
dolgoznak közmunkásaink az egykori Egészségház
mögötti és a Temetőt övező területen. A megtermelt
javak nagyrésze a község üzemi konyháján kerül
hasznosításra, amit pedig már a szezonális többlettermés
miatt ott sem tudunk hasznosítani, az előző évekhez
hasonló módon értékesítésre kerül.
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Az abból befolyt
összeget
pedig
Önkormányzatunk
visszaforgatja
a
legszükségesebb
eszközök
megvásárlására.

romsírkert építése hamarosan elkezdődik, amit fehér
zúzottkővel fogunk övezni.

A jövő évtől további
területeket vonunk
művelés alá, amely
között szerepel a
Rákóczi utca mögötti
(893 hrsz.), több mint
egy
hektáros,
nemrégiben résztulajdonaiból kivásárolt földbirtok és a
Kígyós csatorna partján lévő egykori káposztások.
A Temetőben a kerítés építése lassan befejeződik a
fagyal tövek telepítésével együtt. Díszfasort ültettünk a
temető északi oldalára, a Szent István utca aszfaltos
részétől a hátsó keresztútig.

A díszfasor védő és egyben
merevítő oszlopait a
Temető déli oldalán lévő
„Kisjátszó” gyérítéséből
kitermelt
faanyagból
„fűrészelték ki” asztalos
műhelyünk dolgozói.
A több száz köbméter
illegálisan
kihelyezett
hulladékot felszámoltuk, a
területet tolólapoztuk, és
a föld alatti tuskórengeteg
egészét
pedig
felszámoltuk.
A
déli
oldalon
deponált
betondarabokból történő parkoló építése a téli időszakra
tervezett munkálat.
Az Temető mögötti, rendezetlen alakzatban felszámolt
sírok egész területére ősszel erdőt telepítünk, a fák már
megvásárlásra is kerültek. A felszámolt sírokból a
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A kápolna tetejéről összegyűlő esővíz elvezetését az
épület háta mögötti két nagy tartályba folyatjuk, amely
vízvételi lehetőségként is szolgál majd, természetesen
túlfolyását is téli fagytalanítását is hamarosan megoldva.
A több évtizeden át az épület tövébe lezúduló több száz
köbméternyi esővíz megsüllyesztette a Temető kápolnát,
amit már a déli oldalon lévő ólomtáblás festett ablakok
berepedése egyértelműen jelzett számunkra. Előzetes
szakértői vélemény szerint szerencsére közvetlen
életveszély nem áll fenn, de záros határidőn belül
nagyobb volumenű beavatkozás szükségeltetik.
Az eső és a napsütés
váltakozása főként tavasszal
a
megszokottnál
is
intenzívebb
növekedését
idézte elő a gaznak és fűnek
egyaránt.
Minden
területünket
igyekszünk rendben tartani,
mind falun belül, mind falun
kívül. Jelenleg Rém felé egy
mezőgazdasági
utat
tisztítunk, melyen munkát a
Gemenc Zrt. már korábban
kért az Önkormányzattól.
Próbálunk a régi Bokodi útra is orientálódni, de óriási a
tisztítandó terület nagysága. Sorolhatjuk a sportpályát és
az oda vezető utat, a Bara tó környéki területet, a
Munkás utat, a Templom melletti árkot és a völgyet, a
Dózsa György utcában a kerékpárutat övező részt, ….stb.
Az
állandóan
tisztán tartandó
területek mellett
még
természetesen
akadnak egyszeri
ritkítást igénylő
parcellák is, mint
például
a
sportpálya
melletti partoldal,
ahol a korona
akácfáktól kellett
megtisztítani
a
területet,
mert
azok tüskéi közé
berepülő labdába általában az utolsót rúgták.
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Belvíz
programunk
dolgozói jelenleg az
Epreskert utca – Kossuth
Lajos
utca
kereszteződésében
mélyítik az árkot és
cserélik az átfolyókat.

Önkormányzati Hírmondó
Kulturális hírek

Majálisunk sikeresen lezajlott, a programok nagyon
népszerűek voltak a lakosság körében, közel 500 adag
babgulyás fogyott el a sportpályán. Örülünk, hogy ezzel
is szép napot tudtunk szerezni a kikapcsolódni vágyó
Csávolyiak számára.

Épülő
térkőüzemünk
végre tető alá került,
hamarosan
le
lesz
betonozva annak aljzata
is, ami tárolóhely és
traktorgarázsként is funkcionál majd. Bízunk benne, hogy
még a nyáron megindulhat a próbaüzem.

Köszönöm szépen mindenkinek, aki bármilyen jellegű
segítséggel is hozzájárult ehhez a szép naphoz.

Az Árpád utcai partoldalt az eddigiek szerint továbbra is
töltjük fel, igyekszünk minél hamarabb szép
feketefölddel beborítani.
Hamarosan beindul a melegaszfaltozás, idén a nagyon
rossz állapotú Szőlő út bukkanóit is javítjuk.
Az Általános Iskolában a több évtizeden át tartó
vízmosásnak köszönhetően alámosódott és ezáltal be is
szakadt
az
aszfaltos pálya
kettő helyen is.
Mindazt már
fel is tártuk,
viszont
a
további
munkálatok
sorsa még nem
dőlt el.
Több ellenőrzésen is átestünk az elmúlt néhány hétben,
mint a Belügyminisztérium Budapesti Központjából, mint
a Kecskeméti Munkaügyi kirendeltségtől, mint a Bajai
Munkaügyi Központból, akiktől a gyakorlatban látottak
alapján minden közmunkával kapcsolatban maximális
elismerésben részesültünk.

Német
Önkormányzatunk
egy
segélyszállítmányából a Konvoi der
segélyszervezetnek
köszönhetően
fali
adományozott az
Általános
Iskola
részére,
és
igyekeztünk
a
tavaszi szünetben
minél
több
munkával segíteni
az
oktatási
intézményt.

tavalyi
Hoffnung
táblákat

Pedagógusnap alkalmából virággal köszöntöttük az
óvodai és iskolai dolgozókat, ezzel is megköszönve
számukra a mindennapokban teljesített szolgálatot és
türelmet a jövő nemzedékének neveléséért, oktatásáért.
Ugyancsak a Német Önkormányzat egy újabb
segélyszállítmányból vakolóanyagra tett szert, amit
teljes egészében felajánl az egykori Pinceklub
tatarozására,
amelyből irattár lesz.
Április

21-én,
pénteken
Horvátországban
jártunk, Cacinciben.
Az
Önkormányzat
napja
alkalmából
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koszorút helyeztünk el és gyertyát gyújtottunk a
Községháza előtti emlékműnél, a településhez tartozó 12
további község vezetőivel együtt.
Ezt
követően
színvonalas
kulturális műsor
és
vacsora
részesei
lehettünk,
melynek keretei
között Mándity
István, a Csávolyi
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, A Cacinci
Tanács elismerését vehette át egy díszoklevél
formájában, a két település közti jó kapcsolatra való
törekvésének elismeréséül, amihez mi is tiszta szívből
gratulálunk!
Falunapi
rendezvényünk
küszöbén
állunk,
a
programokról mindenki plakát, szórólap és egyéb
hírcsatornák útján tájékozódhat. Lelkesen buzdítom a
Csávolyiakat a színes programokon való részvételre. Az
előző évekhez hasonlóan, mindazokat ingyenesen
biztosítjuk a lakosság számára.
Ezúton kívánok minden kedves vendégünknek jó
szórakozást a halászléfőzés hétvégéjére, és kellemes
nyarat annak hátralévő részére!
Hamháber Norbert
Csávoly Község polgármestere
elnök – Csávolyi Német Önkormányzat

FELHÍVÁS
A köztisztaságról és a közterületek védelméről alkotott
13/2016. (XI.3.) ÖKR rendelet 3.§ (1) bekezdése,
továbbá a 4.§ (2) bekezdése alapján, az ingatlan
tulajdonosa, használója köteles gondoskodni:
3.§(1)
az
ingatlan
tisztántartásáról,
zöldfelületének gondozásáról,
4.§(2) a) az ingatlan telekhatárától számított 15
méter széles – de legfeljebb a legközelebbi közútig
terjedő
–
közterületsáv
tisztántartásáról,
zöldfelületének gondozásáról, beleértve az ingatlan
előtti járdaszakaszt, illetve nyílt árkot és ennek
műtárgyait is
4.§(2) b) az ingatlanról a közterületre benyúló
faágak, cserjék és más növények ingatlan határáig
történő visszavágásáról, a közlekedést akadályozó vagy
veszélyeztető tárgyak eltávolításáról,
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4.§(2) c) útcsatlakozásnál az útburkolatok
csatlakozási pontjától mért – a szabad belátáshoz
szükséges mértékben - de legalább 5 méter távolságban
az úttest burkolatmagasságától számított 60 cm-nél
magasabb cserje és egyéb növényzet 60 cm-re történő
visszavágásáról,
4.§(2) d) az ingatlan előtti járdaszakasz hó- és
síkosság-mentesítéséről.
A tisztántartási feladatok elmulasztása esetén az
Önkormányzat felszólítja az ingatlan tulajdonosát,
használóját
a
teljesítésre.
A
felszólítás
eredménytelensége esetén a tisztántartási feladatokat
az Önkormányzat az ingatlan tulajdonosa, használója
terhére, költségére és felelősségére elvégezteti.
Élhető környezetünk kialakítása és fenntartása
érdekében kérjük a Tisztelt Ingatlan tulajdonosokat,
használókat
a
rendeletben
meghatározottak
betartására.
Csávoly Községi Önkormányzat
Tájékoztató a közterületek használatáról
Tisztelt Lakosság!
A Csávoly Községi Önkormányzat Képviselőtestületének –többször módosított– 6/1999. (V. 7.)
önkormányzati rendelete szabályozza a közterületek
használatának rendjét községünkben.
A rendelet célja kettős. Egyrészt meghatározza a
közterületek használatának rendjére vonatkozó
szabályokat, másrészt megállapítja a közterülethasználati díj mértékét és fizetésének módját.
Fontos –de sajnos sokszor elfelejtett– szabály, hogy a
közterületek rendeltetéstől eltérő használatához
(jellemzően építőanyag tárolás!) engedély szükséges!
A közterület-használati eljárásban első fokon –
rendhagyó módon a hatósági eljárásban– a Polgármester
jár el.
A kérelmet írásban vagy szóban, illetve életveszély
esetén távbeszélő útján lehet előterjeszteni a
polgármesteri hivatalnál.
A közterület-használat legrövidebb időtartama 1 nap. Ha
az engedély lejár, az engedélyes köteles az eredeti
állapotot helyreállítani.
Az engedélyes a közterület használatáért díjat köteles
fizetni. A díj mértékét a rendelet melléklete tartalmazza.
A legáltalánosabb tételek a következők:
-építőanyag és törmelék elhelyezése

50,- Ft/m2/hó

- közúti személy-, és árufuvarozásra szolgáló
járművek elhelyezése közterületen
50,- Ft/db/nap
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- mezőgazdasági vontató, munkagép és pótkocsi
elhelyezése közterületen
50,- Ft/db/nap.
A polgármester –kérelemre, jövedelmi viszonyokra
tekintettel– a díjfizetés alól részben vagy egészben
felmentést adhat. A közterület engedély nélkül történő
használata esetén a használó köteles a hatóság
felhívására a használatot megszüntetni és a közterület
eredeti állapotát helyreállítani, valamint az eredetileg
kiszabható
közterület-használati
díjat
–utólag–
megfizetni.
Fentiekre a jövőben önkormányzatunk nagyobb
hangsúlyt fektetve eljárásokat fog indítani, amelyek az
ingatlanok előtt huzamosabb ideje tárolt egyéb
tárgyakra vonatkoznak (építési törmelék, tégla,
tüzelőanyag… stb).
Csávoly, 2017. június
dr. Drávai László
jegyző
RÁKÓCZI SZÖVETSÉG

FELVIDÉKIEK TALÁLKOZÓJA - 2017. JÚNIUS 3.
15 órától a Madarasi Harmonika zenekar térzenéje várta
az érkezőket az idei évben, immáron kilencedik
alkalommal a rendezvénynek helyszínt biztosító
Felsőszentiváni Faluházban.
Felvidéki vendégeink, a Naszvadi Nyugdíjas Klub és a
Csemadok csoportjai már délelőtt 11 órára megérkeztek
Judr. Haris József polgármester, Becse Ottó
alpolgármester, Dobosi Róbert a helyi Csemadok és
Dudák Ferenc Nyugdíjas klub elnök vezetésével. Csepregi
Csaba, a Rákóczi Szövetség Bácskai Szervezetének
vezetőségi tagja köszöntötte a jelen lévő meghívottakat,
a fellépő csoportokat és a szervezet tagjait, egyben
megemlékeztünk az elmúlt egy év alatt elhunyt volt
tagtársainkról. A megnyitót követően Vörös Szilárd
Felsőszentiván polgármestere méltatta az esemény
jelentőségét. Ezután került sor a találkozó kiemelkedő
eseményére. A résztvevők a harmonikások kíséretében
átvonultak a Művelődési Ház elé, a Kitelepítettek
emléktáblájához a kitelepítés kezdetének 70 éves
évfordulója alkalmából tartott ünnepi megemlékezésre.
A Himnusz elhangzása után a műsorban a felsőszentiváni
Aranyág Dalkör és Varga Istvánné, Matild néni az
alkalomhoz illő népdalokat énekelt, Kasza Krisztián
József Attila: „Nem, nem, soha!”, valamint Juhász Gyula:
„Trianon” című versét szavalta nagy átéléssel.
Megemlékező beszédet tartott a kitelepítettek és a
leszármazottak nevében Dr. Fekete Imre, a Bácskai
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Szervezet alelnöke. Judr. Haris József, Naszvad település
polgármestere a szülőföld üzenetét tolmácsolta. Az
emlékezés
koszorúit
a
Csemadok
Naszvadi
Alapszervezete, Naszvad község Önkormányzata,
Nyugdíjas Klubja, a
Felsőszentiváni
Önkormányzat és a
Rákóczi Szövetség
Bácskai Szervezete
helyezték el az
emléktáblánál. A
Szózat után a
jelentős létszámú
résztvevő visszavonult a Faluházba, a rendezvény
további eseményeire. A Bácskai Szervezet 20 éves
megalakulása alkalmából Fekete András, a szervezet
elnöke idézte fel az elmúlt évek történéseit, a
megalakulást megelőző időszakot sem feledve. Ez
alkalomból 251 képkockát tartalmazó fotóklip volt
folyamatosan megtekinthető a kiállítóteremben. A
múltidézés végén a Felsőszentivánon élő, 91 éves Varga
Istvánné és a 98 éves csávolyi Lukácsovics néni
köszöntésére került sor.
A népzenei csoportok sorát az Aranyág Dalkör nyitotta.
Fellépett a csávolyi Borostyán Dalkör, Rémről a
Gyöngyvirág
Népdalkör és
Citerakiséret.
Természetesen
a Naszvadról
érkezettek is: a
Búzavirág
Énekkar
a
Vizafogó
Citeraegyüttessel, a Sústya citerásai és a Nyugdíjas Klub
énekesei, zenészei. Közben a már visszatérő Ledniczky
Hunor verselt egyet. A műsor után, a köszönet
nyilvánítást követően jól esett a finom pörkölt
elfogyasztása. A Barta János - Schmidt Antal duó
szolgáltatta zenére táncra pördült, aki még bírta erővel
az eseménydús délután után. Felvidéki vendégeink egy
része hazaindult, a többiek maradtak, hogy a rövid
éjszaka után, a vasárnapi reggelit elfogyasztva ők is útra
keljenek őseink szülőföldjére, a Felvidékre, magukba
zárva új élményeiket, bennünket itt hagyva.
Köszönet a rendezvény támogatóinak: a Csávolyi, a
Felsőszentiváni és a Rémi Önkormányzatoknak, a
Rákóczi Szövetségnek, magánszemélyeknek.
Fekete András
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Csávoly Községi Önkormányzat hivatalos lapja
Kiadja: Csávoly Községi Önkormányzat * 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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