POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

szükséges eszközbeszerzés, közel 3 millió forintos
összeggel.

Év vége táján…
Ismét eltelt egy év, mintha újra hamarabb értünk volna
az év végéhez, karácsonyra várva. Önkormányzatunk az
idei évben is igyekezett a falu minden területén
hasznosat és jót cselekedni. Tavasszal átadtuk az új
Községházát, és ismét 6 közmunka programban 90
embernek biztosítottunk állást.
Megnyertük a VP közösségek háza pályázatot, 25 millió
forintos támogatási összeggel, melynek keretein belül
2018 tavaszán az egykori Községházát alakítjuk át és
fejlesztjük energetikailag a mai elvárások szintjére. A
megvalósításhoz további 10
millió
forintnyi
önerő
szükséges.
Mint arról korábbi számokban
már beszámoltam, Csávoly
Község
Önkormányzata
konzorciumban összefogva 5
településsel a bajai járásból
egy – egy , pályázatonként 500
millió Forintot megcélzó EFOP
projektre
is
benyújtotta
kérelmét. December hónap
hajnalán kaptuk a jó híreket,
egymást követően, amely szerint mindkét pályázatot
nyertesnek ítélték, 100%-os állami támogatással. Csávoly
tekintetében ez nagyjából 25 – 25 millió forintnyi
összeget jelent. Nagyobb szegmensei közt szerepel az
Óvoda egy csoportszobájának teljes felújítása
eszközökkel és bútorzattal, illetve egy óvodapedagógus
másoddiplomás képzésének finanszírozása. Ebben a
pályázatban céloztuk meg a leendő Közösségek Háza
bútorzattal történő felszerelést, továbbá sok más
hasznos egyebet.
Szintén nyertes pályázatunk még a mezőgazdasági
közmunka programon belül egy csomagoló üzemhez

A nyár folyamán, összesen 240 millió forintnyi
előirányzattal benyújtottuk TOP pályázataink az Óvoda
épületének teljes körű felújítására és bölcsődei
bővítésre, illetve a Védőnői Szolgálat és Háziorvosi
Rendelő épületének, szintén mindent átfogó
fejlesztésére. Továbbá a konyha, a régi egészségház, és
az új Hivatal épületének energetikai továbbfejlesztést is
TOP forrásból pályáztuk. A pályázatok elbírálását
december végére ígérték.
Beadott VP pályázatunk elbírálás alatt várja a döntést a
települést övező külterületi utak felújítását és
gépbeszerzést tervezve, 110
millió
forintos
összeggel.
Szintén beadott VP pályázatunk
van teljes körű konyhai
eszközbeszerzésre és belső
infrastruktúrafejlesztésre.
Sportpark
pályázatunk
továbbra is elbírálás alatt, az
iskola
mögötti
kertet
megjelölve annak helyszínéül.
Térkőüzemünk elkészült, már
csak a villamos hálózat
kiépítése várat magára, remélhetőleg nyárra elkészülnek
az első saját gyártású darabok.
Idén minden eddiginél nagyobb szociális tűzifa
mennyiséget
nyert
el
Önkormányzatunk
a
Belügymisztérium által kiírt pályázaton, pontosan 257
erdei köbmétert. Ez természetesen minden eddiginél
nagyobb önerőt jelent, ami közel 2 millió forintos
költség.
Újra kiírtuk a Bursa Hungarica pályázatot, amelyen 4 fő
felsőoktatásban
résztvevő
csávolyi
hallgató
tanulmányait tudjuk támogatni egy féléven keresztül. Az
összes beérkezett pályázat pozitív elbírálás alá esett.
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Zsigó Róbert Országgyűlési Képviselő Úr közbenjárásával
sikerült elérni a Jánoshalmára vezető, 5412-es számú
országút, Csávoly Község közigazgatási határáig való
teljes felújítását, amely munkálatok várhatóan a jövő
évben történnek meg. Ez a körforgalomtól a TV torony
utáni nagy kanyar végéig tartó, 1 km-es szakasz újra
aszfaltozását
jelenti.
Kezdeményezésem
során
megkeresve
az
érintett
polgármestereket,
kérvényemben a teljes, Jánoshalma központjáig tartó
szakasz felújítása szerepelt, viszont a döntés csak a fent
megjelölt szakaszt hagyta jóvá.
Az idei évet nyugodtan mondhatjuk az ellenőrzések
évének,
a
Magyar
Államkincstártól
a
Belügyminisztériumon keresztül szinte havonta
ellenőriztek minket. Szerencsére összegészében, kisebb
hiányosságokat leszámítva mindent rendben találtak, és
a bűntető összegeket megíró ceruzát sem kellett
használniuk az ellenőröknek.

2017. december 18.
A síremlékek földbe
helyezése
után
a
területet fehér zúzott
kővel borítjuk.

A temető melletti
parkolót
illetően
innovatív
változás
történt, amely szerint
nem a járdafelújítások
során felszedett beton
darabokból lesz mozaik
módszerrel kikövezve a
parkoló. A közmunka
program keretein belül sikerült egy beton aprítékoló
gépet bérelnünk, ami a beton darabokat szelektálva a
földtől és vashulladéktól aprítékolta azt murvaszerű
kavicsokká. Ez lesz elterítve a parkoló területén, amit
körbe is kerítünk.

Ingatlanügyekkel kapcsolatban 11 darab káposztáskertet
sikerült ezidáig megvásárolni, illetve felajánlásokból
megszerezni a 2017-es évben.
A Rákóczi utca mögötti 893-as helyrajzi számú, 1 hektár
kiterjedésű földterületet résztulajdonaiból kivásároltuk,
a Magyar Állam tulajdonában lévő részilletőséget pedig
tulajdonjog átruházással a napokban írják az
Önkormányzat nevére, 1/1 –es tulajdoni hányaddal. A
jövő évtől ezen területet is művelés alá vonjuk.
2018 februárjában várhatóan pályázatot nyújtunk be a
Temető Kápolna teljes felújítására, az Arany János utca
központi szakaszának parkosítására, továbbá egy
rendezvénysátor beszerzésére.
Közmunka programok:
A temető mögötti, egyéb növényzettől felszámolt
területen
kialakításra kerül a
romsírkert, utolsó
fázisában folynak
annak munkálatai.
Az 1 hektárnyi
elburjánzott
területen az összes
egykori, gazdátlan
sírmaradványt
összegyűjtve
helyezzük
azokat
méltó helyére.
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Több évtizedes problémát oldottunk a Kápolnáról
lezúduló esővíz összegyűjtésével, amely egy úttal
locsolásra is felhasználható lesz tavasztól, a tartályra
szerelt csapnak köszönhetően.

A nem megoldott vízelvezetés sajnos a kápolna
megsüllyedését eredményezte.
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A Temető mögötti,
elburjánzott
növényzettől felszámolt
további területre a
tavaszi
időszak
kezdetén közel 1000
darab
facsemetét
telepítünk,
amely
műveletet folytatunk
majd a Kígyós völgyben,
az újonnan megszerzett
káposztáskertek
egy
részén.
Aszfaltoztunk továbbra
is az előző időszakban
megszokott
melegaszfaltozási
technikával.
A traktorra a tolólap után sikerült egy fűkaszát
beszereznünk, szintén a közmunka program keretein
belül, aminek leginkább külterületi mezőgazdasági
útjaink szegélyeinek karbantartásánál vesszük majd
óriási hasznát a jövő évtől.

Őszi és nyári szünetben az
iskola és az óvoda épületét
javítgattuk.
Az Árpád utcai partoldal
betöltése lassan utolsó
fázisához ér, a jövő évben
felszíni munkálatokkal kerül
befejezésre.
Külterületi utak kritikus
szakaszainak
feltöltésére
továbbra
is
fogadunk
felajánlásokat ártalmatlan
építési törmelékből.
Műhely tatarozás után

A Démász által minden
eddiginél látványosabb ritkításból levágott faágakat
igyekszünk elszállítani ünnepekig közterületeinkről.
Kulturális és egyéb hírek:
Az idei évben is támogattuk sportolóinkat, ide értve a
kézilabda és focicsapatot is.
Kézilabdásainkat 900.000 + 150.000 Forint közvetlen
anyagi támogatással segítettük.
A labdarúgást 280.000 Forint közvetlen anyagi juttatással
szponzoráltuk. Ezen felül a sportpálya és sportöltöző
teljes karbantartása, rezsiköltsége, a mezek tisztítása, és
még sok más, a labdarúgó Egyesület működéséhez
szükséges segítséget Önkormányzatunk nyújtotta, több
mint 700.000 Forint értékben.
Ezúton is köszönöm az sportegyesületek működésében
minden nap szerepet vállaló, önzetlen segítők munkáját!
A falu karácsonyi díszbe öltöztetéséért a mezőgazdasági
közmunka program dolgozói tesznek sokat, a lakosság
által történt örökzöld felajánlásokból, amit jövőre is
szívesen fogadunk.

Az egykori napköziben ismét egy műhelyt tatarozunk,
immáron nagyon ráfért a felújítás.

Műhely tatarozás előtt
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Külön köszönet Berényi Attilának és Vőneki Sándornak, a
felajánlott falu fenyőfájáért.
Ismét gondoltunk a közelgő ünnep keretein belül a 60 év
feletti, és ezáltal nem csak nyugdíjas csávolyiakra, akik
egy színvonalas karácsonyi műsor után egy finom ebédet
fogyaszthattak el, amely ebédért külön köszönet a
Képviselő Testületnek, illetve a rendezvényen dolgozó
minden további segítő kéznek.

2017. december 18.

Frederico,
a
Csávolyi
Német
Önkormányzat
támogatásával. A gyerekek szeretettel fogadták a
művészt, közösen énekelték az újonnan tanult német
dalokat.
A Német Önkormányzat december 16-án, a már
szokásosnak mondható karácsonyi ruhaosztását tartotta
Németországi használt ruhákból. A részvétel ismét több
száz fős volt. Ezúton is köszönet a Konvoi Der Hoffnung
segélyszervezetnek az adományért. Szintén ebből a
szállítmányból a házi segítségnyújtás és idősgondozás
munkatársai körülbelül 30-40 háztartásba juttattak el
felajánlást, leginkább idősek számára. Érkeztek a
szállítmánnyal kerékpárok és egyéb használati tárgyak,
melyek nagy része már szintén gazdára talált.
A Waiblingeni delegáció Dr. Andreas Hesky
Főpolgármester Úr vezetésével október végén a Bajai
Testvérvárosi Találkozó keretein belül Csávolyra
látogatott, egy néhány órás reprezentatív látogatás
erejéig.

December 3-án ismét megérkezett a Falu Mikulása, ahol
minden eddiginél több lurkó kapott ajándékot az ősz
szakállú bácsitól. A Mikulás kérte tőlem, hogy ezúton
köszönjem meg a Mogyi KFT és a „100 FT-os bolt”
segítségét.

Az idei évben is tevékenykedtünk legjobb belátásunk
szerint, dolgoztunk és segítettünk ahol csak tudtunk, és
amennyire lehetőségeink engedték.
Ezúton is szeretném megköszönni mindenkinek, aki
bárhogyan is, de segített a falunak, és segített egy
falusinak.
Csávoly Község Önkormányzata és Képviselőtestülete
nevében kívánok áldott, békés karácsonyi ünnepeket, és
egy reményekben gazdag, sikeres új esztendőt!

Önkormányzatunk az idei évben is ajándékcsomag
formájában javadalmazza a 60 év feletti, és ezáltal nem
csak a nyugdíjas Csávolyiakat, továbbá az óvodás és
iskolás
diákokat,
illetve az ott dolgozó
pedagógusokat.
Decemberben
az
Általános Iskola alsó
tagozatosainak
produkált látványos
interaktív
előadást
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Ich wünsche frohe Weichnachten, und glückliches
neues Jahr!
Čestit Božić i Sretna Nova godina!
Veselé Vianoce a Šťastný Nový Rok!
Hamháber Norbert
Csávoly Község Polgármesetere
Elnök – Csávolyi Német Önkormányzat
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HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Tánccsoportjának
tagjai az év utolsó időszakában sem pihentek, nem
unatkoztak. Mind a felnőttek, mind a gyerekek számos
feladaton és programon vannak túl. November 4.-én
Borotán jártunk, ahol nagy sikerrel adtuk elő a Bunyevác
lakodalmast felidéző műsorunkat. Időt és fáradtságot
nem kímélve szombatonként új bunyevác koreográfiával
készülünk a 2018. évi prélora. A pécsi Tanac
Táncegyüttes vezetője Szávai József sokat segít nekünk
ebben. A gyermekcsoport régebbi tagjaival részt vettünk
az iskolai Szülői Szervezet által megszervezett Márton
napi bálon .

2017. december 18.

Ezt megelőzően egy péntek délután Adventi készülődést
szerveztünk,
ahol
a
gyerekekkel
együtt
barkácsolhattunk, feldíszítettük székhelyünket, a
nyugdíjasainknak ajándékot készítettünk. Ez a nap is jól
sikerült. A felnőtt tagok karácsonyán felelevenítettük az
ez évi élményeket, és megbeszéltük a jövő évre szóló
terveinket, programjainkat.
2018. január 13-án rendezzük a hagyományos bunyevác
prélot, áprilisban pedig megvendégeljük naszvadi
barátainkat, akiknél a tavalyi évben tisztes
vendéglátásban volt részünk. Szeretném megköszönni az
Önkormányzat és a csoport tagjainak kitartó és odaadó
munkáját, hozzáállását! Kívánok mindenkinek Békés
Áldott Karácsonyt és Sikerekben gazdag Boldog Új Évet!
„Ha az ünnep elérkezik az életedben, akkor ünnepelj
egészen. (…) Az ünnep a különbözés. Az ünnep a mély és
varázsos rendhagyás.” (Márai Sándor)
Kissné Osztrogonácz Zita
MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT

KERESSEN, HOGY KERESHESSEN !
A nyugdíjasok karácsonyán, december 2-án örömmel
szerepeltünk.

Nehéz anyagi körülmények között él és
szeretne munkát találni…
A Máltai Szeretetszolgálat Bajai
Csoportja segíteni kívánja a térségben (Baja és
Bácsalmás) élő alacsony foglalkoztatási eséllyel
rendelkező személyek elhelyezkedését.
Ha nincs szakmája vagy új szakmát szeretne tanfolyam
keretében
elvégezni, úgy erre is lehetősége nyílik.
Programunk célcsoportja:
-

A közönség közel 30 gyermek szájából hallhatta a
bunyevác és szlavón gyermekdalokat és láthatta táncolni
az apró lábakat. Ez a nap sűrű, programokkal telinek
bizonyult,
hiszen
délutánra
megérkezett
hozzánk
a
várva
várt
Mikulás.

-

Alacsony
iskolai
végzettségűek ( legfeljebb
általános iskolai végzettség, ISCED 1-2 szakképzés
nélkül)
25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő
álláskeresők
50 év felettiek
GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy
legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek
Foglalkoztatást
helyettesítő
támogatásban
részesülők
Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek (a
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munkanélküliségben töltött időtartamba az
álláskeresés és a közfoglalkoztatásban történő
részvétel időtartama is beszámítható)
-

-

Megváltozott munkaképességű személyek
Roma nemzetiséghez tartozó személyek
Inaktívak

Célunk:
-

segítsük Önt, hogy munkahelyet találjon vagy
képzésben vehessen részt.

Segítő tevékenységeink az alábbiak:
munkaerő-piaci
információk
nyújtása
(tájékoztatás az esetleges üres álláshelyekről)
álláskeresési tanácsadás
(önéletrajz
készítése, állásinterjúra történő felkészítés)
- ügyintézésben való segítségnyújtás

Szeretetszolgálatunk segítséget nyújt még
az alábbi szolgáltatásaival:
szociális
ruharaktárunkban
ingyenesen
biztosítunk gyerek, női férfi ruhaneműt.
cím: 6500 Baja, Fáy u. 1. szám alatt található
nyitvatartási ideje: minden szerdán 14-16 óráig
- bútor támogatás
- tartós élelmiszer csomag
- gyógyászati segédeszközök kölcsönzése az
otthonukban ápolásra szoruló személyek
részére
(betegágy, decubitus matrac, tolószék, rollátor,
szoba wc, járókeret, mankó, fürdőkádlift,)
Keresse fel irodánkat, hogy közös erővel keressük
meg az Önnek megfelelő lehetőséget.
Bővebb információ kérhető személyesen a máltai
irodában:
Máltai Szeretetszolgálat Bajai Csoportja
6500 Baja, Petőfi Sándor u. 32.
hétfőtől péntekig 8-16 óráig
e-mail: maltaiszeretetszolgalatbaja@gmail.com
Telefon: 06-30/627-1380
„Segíteni csak jól szabad. Jól segíteni pedig csak úgy
lehet, ha azt adjuk, amire a
másiknak leginkább
szüksége van.”
Kozma Imre
atya
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IDŐSGONDOZÁS – HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
Tisztelt Lakosok!
Az idén novemberben a Csávolyi Német Önkormányzat
jóvoltából ismét lehetőséget kaptunk arra, hogy néhány
idős lakosunkat meglepjük különféle ápolási
felszerelésekkel.
Állapotuktól függően segédeszközök, lepedők, betétek,
párna, plédek, huzat, hálóingek, alsóneműk találtak
gazdára.
Ezek átadásáról fotók is készültek.
Ismételten köszönjük Hamháber Norbert polgármester
úrnak , hogy ezzel is könnyíthettünk idős lakosaink havi
kiadásain karácsony előtt.
Horváth Boglárka
Mohai Jánosné
Ábel Györgyné
Hepp Klaudia
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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

Megyei imázsfilm készült
Sok-sok forgatási nappal és munkával a hátunk mögött
elkészült a Bács-Kiskun megyét népszerűsítő imázsfilm,
melyet ajánlunk a figyelmébe. Célunk volt egy olyan
kisfilm
megalkotása,
amely
nem
statikusan,
katalógusszerűen mutatja be Bács-Kiskun megyét,
hanem közvetíti azt az életérzést, amelyet a megyei
szlogen is tartalmaz: „érték, élmény, egészség”.

MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Újabb tanyák kapnak lehetőséget
Ismét sikerrel pályázott a Bács-Kiskun Megyei
Önkormányzat a Földművelésügyi Minisztérium „A
tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és
fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések
támogatása” című 2017. évi felhívására. Cél: a tanyákon
élők egészséges ivóvízzel történő ellátása érdekében
szükséges vízminőség vizsgálatok elvégzése.

Az idei esztendőben 35 kút vizének ingyenes
kielemzésére nyílik lehetőség. Jelentkezni 2018. január
10-ig lehet a megye minden településéről. A jelentkezési
lap a www.bacskiskun.hu oldalról tölthető le.

Az alábbi linkeken található a letölthető, illetve az
internetes
felületeken
megosztható
film:
Megosztáshoz,
weboldalhoz:
https://www.youtube.com/watch?v=zzGRaEyobpI&feat
ure=youtu.be
Letöltéshez:
http://adattar.bacskiskun.hu/film/Bacs_Kiskun_megye_
imazsfilmje.mp4
A film egy-két érdekessége: keretes rendszere egy ívet
rajzol fel, amelyben a szereplők gyűjtik, megélik a helyi
értékeket, élményeket szereznek és ezen gondolatsor
mentén járják be megyénket. Természetesen a teljesség
igényét nélkülözi a film, mivel a kialakult filmnézési
szokások és a kommunikációs csatornák meghatározzák
annak terjedelmét is. Ez a rövid verzió dinamikusan,
színesen járja körbe Bács-Kiskunt azzal a céllal, hogy
felkeltse az érdeklődést a megye határain túl élőkben, a
lakosokat viszont jogos büszkeséggel töltse el, hogy egy
ilyen csodaszép, színes helyen élnek.
A film zenei anyaga is különleges adaléka az
imázsfilmnek. Egy kecskeméti zenész, Bacsa Zoltán
szövegezte, szerezte és zenekarával elkészítette a
kifejezetten a filmhez illeszkedő zenét. Szeretnénk, ha az
a filmtől függetlenül is önálló életre kelne, hiszen nagyon
kevés megye, település mondhatja el, hogy rendelkezik
egy ilyen modern és kifejező saját zenei anyaggal.
Reméljük, minden kedves Olvasónk tetszését elnyeri a
film!
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Önkormányzati Hírmondó

III. évfolyam 4. szám

2017. december 18.

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag
Boldog Új Évet kívánunk Minden kedves olvasónknak!
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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