POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ
Július
hajnalán
falunapi hétvégénk
szerencsésen
lezajlott. Ezúton
köszönöm
meg
még
egyszer
mindenki
segítségét,
aki
bármilyen jelleggel
hozzájárult
a
rendezvényhez.
Meghívásunk
elfogadva érkezett
Cacinci település
küldöttsége
Horvátországból.
A pénteki napon a Bara tó partján került megrendezésre
a települési címek átadása a szépkorúak találkozójával
egybekötve. Csávoly község közösségi életében tett
odaadó munkájáért az érdemeket 2017-ben egy
magánszemély, Páncsics Éva, és két helyi szervezet, a
Csávolyi Plébániai Caritas Csoport és a Csávolyi Bunyevác
Kultúrkör Felnőtt Tánccsoportjának tagjai vehették át.

A szombati nap is változatos programokat kínált, a
gyerekeket ugrálóvár fogadta lángos és vattacukor is
akadt bőven. A színpadon sem volt hiány a jobbnál jobb
produkciókból.

Önkormányzati Hírmondó

III. évfolyam 3. szám

Az idei évben tiszteletét tette Zsigó Róbert, térségünk
Országgyűlési Képviselője, aki segédkezett az ilyenkor
kiosztásra kerülő díjak átadásában.

2017. október 16.

VP –s pályázataink közül pozitív elbírálásban részesült
egykori hivatalunk helyén Közösségek Háza kialakítására
irányuló projekt. Az előkészítő adminisztratív
munkálatok már folyamatban, a gyakorlati kivitelezés
kezdete tavaszra várható. Az elnyert támogatás mértéke
25 millió Forint, amit további önerővel kell majd
kiegészíteni.
Kettő további, szintén VP-s beadott pályázatunk van,
amelyek közül az egyik mezőgazdasági útfelújítást
tartalmaz gépbeszerzéssel, összesen 110 millió forintos
összeggel, másik pedig a községi konyha felújítására
irányul, közel 20 millió Forint értékkel.
Közérdekű hírek:

A díjazottak:
Az év sportolója labdarúgó felnőtt kategóriában: Supper
Norbert
Az év sportolója kézilabda felnőtt kategóriában:
Mészáros Gábor
Az Arany Fakanál Díj nyertese: Borsos István
A sportolók díjazása az edzői javaslatok alapján, az Arany
Fakanál díj pedig véletlenszerű sorsolással kerül
kiválasztásra.

Polgárőrségünk újjászervezése folyamatban van.
További fejleményekről hírportáljainkon lehet majd
értesülni.
Az új zebránk járdacsatlakozása már csak a jövő évi
költségvetés terhére készülhet el.
A karácsonyi díszítéshez továbbra is szívesen fogadunk
felajánlásokat
örökzöldekből.
Mindazokat
az
önkormányzat ingyenesen kivágja és el is szállítja.
További híreink:
Június 30-án virággal
köszöntöttük
a
védőnőt
és
háziorvosunk
asszisztensét
Semmelweis
nap
alkalmából.
Családi napunk augusztusban került megrendezésre, a
fellépők között gyermek tánccsoportokat, a „Férgek”
zenekart, és a Welcome Band –et láthatta és hallhatta a
közönség, egy lufihajtogató bohóc produkciója mellett.
Köszönet mindenkinek a rendezvény lebonyolításához
nyújtott mindennemű segítségért.
Szeptember 9-én a kitelepítés 70. évfordulója alkalmából
koszorúztunk Naszvadon a Képviselőtestület három
tagjával.

Pályázati hírek:
A nyár folyamán sikerült az előrehozott beadási
határidőket tartva, mindösszesen 240 millió Forintnyi
összeggel TOP pályázatokat benyújtani. Elsőként a
háziorvosi rendelő komplett épületének felújítására,
másodsoron pedig komplex óvodai épületfejlesztést
céloztunk meg bölcsődei bővítéssel. Ezt követően 4
épületet is érintő energetikai projekt kidolgozásán
munkálkodtunk, a községi konyhára, a régi és új hivatali
épületre, és az egykori egészségházra vonatkozólag.
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Helyi viszonylatban a jövő év tavaszára tervezünk
hasonló megemlékezést.
90. születésnapja alkalmából köszöntöttük Szabó
Ferencnét, ezúton is kívánunk neki jó egészséget és sok
boldogságot.

2017. október 16.

Jövő évben tovább folytatjuk a művelt területek
bővítését, érintve a megszerzett káposztás kerteket, és a
Rákóczi utca mögötti 893 hrsz. területeket. Ezúton is
köszönet a további felajánlásokért a káposztásokat
illetőleg Mészáros Károlynak és testvérének, Tóth
Imrénének.
A temetőben remélhetőleg hamarosan befejeződik a
romsírkert kialakítása. Az gazdátlan sírkeresztek helyére
a novemberi hónapban erdőt fogunk telepíteni. A
kápolna vízelvezetése nagy problémát jelentett az idei
évben, melynek frontoldala drasztikusan megsüllyedt,
ezért a tetőről lezúduló esővizet egy majdnem 100
méteres csőrendszeren át kivezettük a temető mögötti
mezőgazdasági területünkre. Ezen felül a szegélybetont
is szélesíteni kell. A téli időszakban folytatjuk a kerítés
melletti parkoló betondarabokból történő kiépítését.

Közmunka programok:
Az Árpád utca partoldal megerősítése és betöltése lassan
befejezésre kerül. A közút programban az aszfaltozást a
már megszokott melegaszfaltozási technológiával
végezzük. Az idén a szőlő út nagyobb hibának javítása is
megtörtént.

Sikeresen kezeljük helyben a kóbor állatok ügyét, ami
máskülönben közel 40 ezer Forintot jelentene
beavatkozásonként, ha mindehhez a gyepmester
szolgáltatását kellene igénybe venni.
Józsefházi bekötő út menti fűnyírásért külön köszönet
Szabó Ignácnak a felajánlott gépmunkáért, remélhetőleg
a következő évben már a saját, új traktorra szerelhető
fűkaszával tudjuk mindezt megtenni. A jövőben fasor
telepítését tervezzük oda a földesút és az aszfaltút közé.
Mezőgazdasági programban zöldséget termelünk az
egykori egészségház mögötti kertben, illetve a temető
körüli kitakarított terület nagy részét is hasznosítjuk.

Térkőüzemünk betonozási munkálatai is elkészültek, a
villamoshálózat bővítése szükséges a működéshez.
Nyáron beszerzésre került a szintén közmunka
programból
vásárolt
kényszer
betonkeverő
is,
remélhetőleg
a jövő évben
elkezdődhet a
térkő gyártása
is.
Mezőgazdasági
közút
munkacsoport
külés
belterületen
nyírja és szépíti az
önkormányzati
területeket,
az
esős
időszak
miatt idén is
sűrűbb
gondozásra volt
szükség.
Újítjuk
saját
épületeinket,
jelenleg a napközi
udvarán
lévő
műhelyeink
egyikének
tatarozása zajlik.
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Igyekszünk minél több helyen virágpalántákat telepíteni,
a faluképet tovább szépítve.

2017. október 16.

Ezt követte a III. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
Budapesten a Vajda-Hunyad várában, ahol már harmadik
alkalommal volt lehetőségem átvenni Dr. Hoffmann Imre
Közfoglakoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkár Úr
elismerését.

A
sportpályát
is
folyamatosan gondozzuk,
igyekeztünk minél szebbé
tenni az őszi idény
kezdetére.
Év végéig próbálunk minél
több mezőgazdasági utat
járhatóbbá tenni.
Közmunkásaink
folyamatosan szedik az
utcákon a szemetet, ezzel
is
szebbé
téve
a
közterületeket.
Szeptemberben a közmunka kiállítások sorozatát a
Jánoshalmán megrendezésre kerülő I. Megyei
Közfoglalkoztatási Kiállítás nyitotta, ahol a kiállított
termékek mellett az egyik legnagyobb érdemet
tudhatjuk magunkénak a nyolc darab kiállító kiülő és
faház tekintetében.

Hamháber Norbert
Csávoly Község polgármestere
elnök – Csávolyi Német Önkormányzat

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
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

FELHÍVÁS
Tisztelt Hozzátartozók!
Felhívjuk figyelmüket, hogy köztemetőnkben azon
egyes- és kettes sírhelyek feletti rendelkezési
jogosultság a 2017. évben lejár illetve lejárt,
melyekben az utolsó betemetés 1992-ben illetve azt
megelőző évben történt.
A megváltási idő lejártát követően – törvénnyel
szabályozott módon – a sírhely feletti rendelkezési jog
megszűnik.
A
temetési
hely
feletti
rendelkezési
jog
meghosszabbítható, újraváltáskor elsőbbséget élvez az
eltemettető, halála esetén pedig a törvényes öröklés
rendje szerint soron következő közeli hozzátartozója. A
meghosszabbítás időtartama a rendeletben rögzített
időtartam. Egyes-, kettes sírhely esetén minimum 10 év,
Sírbolt (kripta) esetén 30 év.
Amennyiben a sírhely megváltási ideje lejár, és nem
kívánja
az
újraváltással
meghosszabbítani,
nyilatkozat kitöltésével és aláírásával lemondhat róla.
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Kérjük a Tisztelt Hozzátartozókat, hogy az idei évben
lejáró illetve korábban lejárt sírhelyek feletti
rendelkezési jog megváltásával kapcsolatban keressék
fel az Önkormányzat illetékes ügyintézőjét.

2017. október 16.

A kulturális műsor fellépői voltak „KUD Matija Gubec”
Tavankut (Szerbia),

Kérjük továbbá a Tisztelt Hozzátartozókat, hogy azon
sírhelyek vonatkozásában melyekbe a 2009-2016-os
időszakban történt betemetés, viszont az azt megelőző
utolsó betemetés 1993. év előtt történt, adategyeztetés
véget szintén keressék fel az Önkormányzat illetékes
ügyintézőjét.
Illetékes ügyintéző:
Lajter Katalin
szociális ügyintéző
Előzetes Időpontfoglalás:
Tel.: 06/79 352-160/103
HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Tánccsoportja
„Csávolyért Emlékérmet” vehetett át a Falunapi
rendezvények első napján.
Ezt az elismerést ezúton is szeretnénk megköszönni a
község vezetőségének! Köszönjük, hogy a jelenleg 65
éves Bunyevác Kultúrkör eddigi munkáját e kitüntetéssel
díjazta, mely további erőt és lendületet ad nekünk
munkánk folytatásához.

Július 29-én a Bunyevác Kultúrkör fennállásának 65.
évfordulója alkalmából, nagyszabású kulturális műsort
szerveztünk. A rendezvényen részt vett a Horvát Konzul,
a Bajai Horvát Önkormányzat elnöke, a Bunyevác
Kultúrkör alapítója dr. Mándics Mihály, a környező
települések horvát önkormányzatainak vezetői Garáról,
Katymárról és Bácsalmásról, a MTVA Hrvatska Kronika,
valamint a község lakosai közül nagyon sokan.
Az évforduló emlékére készítettünk egy kiállítást „65 év
képekben” címmel, mely a Sportcsarnok előterében volt
megtekinthető. Első programként vendégeinkkel
közösen megkoszorúztuk Petres János emléktábláját, a
Plébánia épületénél.

Tanac Kulturális Egyesület Pécs

és a Csávolyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
Gyermek és Felnőtt tánccsoportja.
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ÁLTALÁNOS ISKOLA

Lovastábor

E tartalmas napról felvételt készített a televízió, melyet
2017. augusztus 30-án vetítettek le a Duna TV-n a horvát
nemzetiségi műsorban. A felvétel megtekinthető az
interneten, nézzék meg – nagyon szép!

A késő délutáni műsort hajnalig tartó bulival zártuk, ahol
a talpalávalót a Garai Bácska Tamburazenekar húzta.
Ez úton is szeretnénk megköszönni - név nélkül mindenkinek
a
rendezvény
szervezésében,
levezetésében nyújtott segítséget!
Az év hátralévő részében számos feladat vár még ránk:
november 4-én lesz egy fellépésünk Borotán, új
koreográfiával készülünk a 2018-as Prelo-ra. Mint
minden évben az idén is megszervezzük a gyerekeknek
az Adventi készülődést kreatív délutánokkal, a Mikulás
ünnepséget, az önkormányzat felnőtt tagjainak a
Karácsonyt.
Csala Józsefné
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Ismét öt felejthetetlen napot töltöttünk 30 csávolyi
diákkal, három pedagógussal és egy segítővel
augusztusban a jánoshalmi Király Lovastanyán.
A gyerekek a táborban megbarátkoztak a lovakkal,
illetve akik már többször jártak itt, azoknak fejlődött
lovaglótudása. Megtanultak biztonságosan lovagolni,
megismerkedtek a lótartás körülményeivel. Fizikai
munkát is végeztek, hiszen a legrátermettebbek
feladata volt az állatok etetése, csutakolása,
nyergelése. Egészséges életmódot folytattak, hiszen a
televíziózás, számítógépezés helyett közel egy hetet a
természetben töltöttek. Még a telefonjaikra sem volt
szükségük napközben!
A lovaglás, az állatok ellátása mellett izgalmas
programok vártak rájuk. Horgászás a tábor
halastavában, lovas kocsizás, számháború, esténként
tréfás játékok, vetélkedők: férfiláb-szépségverseny,
csokievő-verseny, éjszakai túra az erdőben, hajnali
rókavadászat.
Persze a legkedveltebb időtöltés a medencézés volt,
amihez kitűnő idő párosult, így úszó- és búvárverseny
is színesítette a programot.
A kézműves foglalkozásokon lovas párnát és tolltartót
varrtak varrógéppel, lovas pólót és gipszképet
festettek, karkötőt és lovas könyvjelzőt készíthettek.
Volt lórajz- és csocsóverseny is.
A szakács nénik kedvenc ételeinket készítették
ebédre és vacsorára, a lovászok mindent megtettek
azért, hogy valóban felejthetetlen legyen ez a néhány
nap.
Az utolsó napon diákjaink bemutatót tartottak a
szülőknek megszerzett lovaglótudásukról,
elismerésül tábori emléklapot és okleveleket
vehettek át a legügyesebbek a pedagógusoktól.
Nemesné Schmidt Erika
tanító
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Köszönetnyilvánítás

Az iskoláról
A nyár folyamán iskolánkban megtörtént a tisztító
meszelés, a nagytakarítás, az egyéb hibák javítása. Ehhez
a Bajai Tankerületi Központ biztosította a szükséges
anyagokat, az önkormányzat pedig a csarnok festéséhez,
a nevelői szoba parkettázásához, egyéb javítások
elvégzéséhez a szakembereket. Ennek köszönhetően
szeptember 1-jén tiszta termek és sportcsarnok fogadta
a diákokat.
Köszönjük a Polgármester Úr támogatását és a
munkában résztvevőknek a lelkiismeretes munkát.
Az elmúlt tanévet ismét 2 sikeres pályázattal zártuk:
A nyár folyamán, 34 diákunk és 4 kísérő pedagógus
vehetett részt balatoni táborozáson az Erzsébetprogramnak köszönhetően. A strandolás mellett sok más
élményben is részük volt diákjaink Fonyódon: vitorlázás,
kézműveskedés,
„sárkányhajózás”,
sportolás,
ismeretterjesztő előadás, táncház, koncert, élménypark,
hajókázás,
városnézés
tette
még
felejthetetlenebbé
az
ott
töltött
napokat.
A HAT-17-01-2017-00499 azonosítószámú, „Kalandozás
Erdélyben mondák és mesterségek nyomában” című
pályázatnak köszönhetően, az elnyert 2 637 000,-Ft–ból,
44 csávolyi, felsőszentiváni és nemesnádudvari 7.
osztályos diák, valamint 5 kísérő pedagógus 2017.
szeptember 18-22. között 5 csodálatos napot töltött
Erdélyben. Jártak többek között Nagyszalontán, a
Királyhágónál, sóbányában, Gyergyószentmiklóson,
Székelyudvarhelyen, a Libán-tetőn, Zetelakán, a Gyilkostónál, a Békás szorosban, bevették Déva várát,
találkoztak a helyi iskolásokkal. Aradon, Orbán Balázs
sírjánál, s minden felkeresett emlékhelyen koszorút
helyeztek el és mécsest gyújtottak, tiszteletük
kifejezéseként. Bízom benne, hogy életre szóló emléket
kaptak!
Vancsura
Jánosné
tagintézményvezető

Ez
alkalommal
szeretném
megköszönni
az
asztalosműhely dolgozóinak a templom előtti térre kitett
virágládák elkészítését.
Kiss Hajnalkának a virágok ültetését, locsolását,
gondozását.
Páncsics Józsefné Katinak és munkatársainak a kert
tisztántartását.
Rátóti Rolandnak és Bencze Péternek a Dózsa György
utca – Szt. István utca sarkán lévő kereszt felújítását.
Végül, de nem utolsó sorban Hamháber Norbert
Polgármester
Úrnak
a
felsorolt
munkálatok
jóváhagyását.
Mindenkinek jó egészséget kívánva, életükre Isten
áldását kérve!

Köszönettel: Godonai Erzsébet
MEGYEI HÍREK
Tisztelgés ’56 mártírjai előtt
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat szeptember 29-ét
- a tavalyi évhez hasonlóan - az idén is az emlékezés és
főhajtás
napjának
szentelte.
A
Megyeházán
megrendezett dr. Szobonya Zoltán Megyei Emléknap az
1945-1961 közötti időszak hőseinek és áldozatainak állít
méltó emléket, a rendszert megszenvedő tanuk és
családjuk előtti tisztelgés, együttérzés emléknapjaként.
„Az utókor feladata, hogy méltón megemlékezzen,
főhajtással adózzon a kommunizmus ártatlan áldozatai
és emlékük előtt, mindent elkövessen azért, hogy a
jövendő
nemzedékek
mentesek
legyenek
a
kommunizmus mételyétől, ismerjék, óvják értékeiket,
büszke tagjai legyenek nemzetünknek. Ezzel a feladattal
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tartozunk mindazok
emlékének,
akik
megszenvedték ezt a
rémséges időszakot
és
feláldozták
magukat a nemzet
oltárán.”- mondta el
megnyitó
beszédében Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke.
Az ünnepségen előadást tartott Bank Barbara, aki a
történész szemüvegén keresztül és a ránk maradt
iratokból idézve mutatta be a diktatúra megyei
történéseit. Részvételével megtisztelte a rendezvényt a
jánoshalmi mártír lánya, Szobonya Csilla és köszönetet
mondott Rideg Lászlónak az Emléknap létrehozásáért.
Kelcz Dávid a Kelda Zenekar nevében az Ismerős Arcok
„Talán csak álom” és a „Mennyit ér?” című dalait adta elő
gitáron.
A Megyeháza után a megemlékezés a kecskeméti
börtönnél, az egykori jánoshalmi ügyvéd kivégzésének
helyszínén folytatódott, ahol az ünnepélyes műsort
követően a jelenlévők megkoszorúzták dr. Szobonya
Zoltán emléktábláját.
A rendezvénnyel egy időben kültéri kiállítás nyílt a
Megyeháza előtt Görgényi István 1956-os élményeit
feldolgozó olajfestményeinek válogatásából (Rigó Erik
gyűjteményéből). A kiállítást Rideg László, megyei elnök
nyitotta meg és a Mayossa Hagyományőrző Egyesület
tagjaiként Szekeres Kamilla népdalok éneklésével tette
ünnepélyessé. A kiállítás egy hétig tekinthető meg a
Megyeháza előtti téren.

-

2017. október 16.

F. Nagy József (Kiskunhalas)
Faragó Imre (Kiskőrös)
Gyöngyösi Imre (Kalocsa)
Páldeák János (Lajosmizse)
Pető Zoltánné (Jánoshalma)
Stöckl János (Solt)
Szálteleki János (Kalocsa)
Taska László (Kecskemét)
Tóth Lászlóné Fejes Erzsébet (Kecel)
vitéz Almási László (Budapest)
Zsikla István (Soltvadkert)

Dr. Szobonya Zoltán Posztumusz Emléklapot kapott:
- Dobróczky Antal (Kerekegyháza)
- Doszpod Béla (Mélykút)
- dr. Bogdán Miklós (Kerekegyháza)
- Gémes Mihály (Tiszakécske)
- id. Révész István (Kecskemét)
- id. Vadas Jenő (Kecskemét)
- Nagy János (Mélykút)
- Németh László (Kerekegyháza)
- vitéz Bolvári István (Drágszél)
- vitéz Szentlászlói Sándor (Kalocsa)
- Zombori Imre (Kecskemét)
Kecskemét, 2017. szeptember 29.
-------------------------------------------------------------------------MEGJELENT Dr. Mándics Mihály két
tanulmánycikke gazdag illusztrációval.
- Adalékok Csávoly krónikájához RÉGÉSZET 1198 – 2015.
- Bácskai bunyevácok 1687 – 2016.
Készülőben: Gyermekkori emlékek nyomában.
VERS MINDENKINEK
Németh Zoltán készülő „Ötven” című verses kötetéből:
Első
Az égi energia aktívan hat,
a Menny megáld mindent
és mindenkit!
A szeretet – szava
csodákra képes, felrepít az
égbe, fel a Végtelenbe.

2017-ben az alábbiak kaptak dr. Szobonya Zoltán
Emléklapot:
-

Barcsák János (Mélykút)
Dági József (Jánoshalma)
Dr. Horváth László (Kiskunhalas)

Ezáltal a lehetetlen is
valósággá válik. Valóssá és
Végtelenné.

A szeretet – szárnya határt
nyit és utat mutat az
Örömhöz. Mindenséggel
töltekezve, ez lelked
fellegvára, ezért születtél e
világra!
Az égi lajtorján menjél fel,
s beléphetsz a Fénybe!
Az emberiség egy nagy
család, s testvér benne
minden férfi s leány.
Németh Zoltán

Csávoly Községi Önkormányzat hivatalos lapja
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