Polgármesteri beszámoló
NYERTES PÁLYÁZATOK!
HAMAROSAN MEGKEZDŐDIK A KÖZÖSSÉGEK HÁZA
TELJESKÖRŰ FELÚJÍTÁSA
Mint
arról
már
korábban
beszámoltunk,
Önkormányzatunk pályázott az egykori hivatali épület
(Arany János utca 25.) „Közösségek Házává” történő
átalakítására, több mint 50 Millió Forint összértékben.

A pályázat nyert, viszont közel sem az eredetileg
előirányzott összeggel, és így csaknem 30 Millió Forintot
kellett volna biztosítani ahhoz önerőként. Ennek
csökkentése érdekében a felújítás azon szegmenseit,
melyek saját költségre lettek volna csak kivitelezhetők,
másik 2 pályázatból sikerült előteremteni (TOP, EFOP).
Így az önerő mértéke 5 Millió Forintra redukálódott.
A három együttes pályázattal a Közösségek Házában
helyet kapnak majd a Horvát és Német Nemzetiségi
Önkormányzatok,
nyugdíjasok
klubszobája,
családsegítés és házigondozás irodahelységei, és
továbbra is az épületben fog működni a Községi Könyvtár
és a Körzeti Megbízott. Az épület hátsó udvarára a
pályázatokon felül két kutyaboxot építünk, a faluban
befogott gazdátlan ebek számára.

A komplex munkálatok során az összes nyílászáró cseréje
szigeteléssel együtt fog megtörténni, a teljeskörű
villamos - és fűtéshálózat korszerűsítése mellett.
Cserélve lesz a régi padozat és burkolat és némi
átalakítást követően még bútor – és eszközbeszerzést is
sikerült előirányozni. Az akadálymentesítés is alapvető
célja
volt
a
pályázategyüttesnek.
Dekoráció
szempontjából természetesen az egykori falutablóról
sem feledkezünk meg… .

Amint az épület átadásra került, - várhatóan még az idei
évben - , ideiglenes jelleggel egyből a Közösségek Házába
költözik a Háziorvosi és a Védőnői Szolgálat. Ezt követően
TOP 4.1. forrásból elkezdődik az egészségügyi
épületkomplexum teljes felújítása a rendelők felett lévő
lakásokkal együtt, az épület elé pedig egészen a postáig
húzódó, 12 férőhelyes parkoló létesítésével, 60 Millió
forintos, 100% - os állami támogatásból.

Így majd csak ezt követően fogják az előző fejezetben
említett szervezetek véglegesen használatba venni a
Közösségek Háza épületét.
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További nyertes TOP pályázataink:
TOP Energetikára összesen 90 Millió Forintot sikerült
nyernünk, 100%-os állami támogatással. A feljebb
említett Közösségek Házán kívül szerepel még az
energetikai projekt között a Községi Konyha teljes
felújítása (fűtés - és villamoshálózat, nyílászárók cseréje
és szigetelés), az egykori Egészségház a Petőfi Sándor
utca 75. szám alatt (fűtés - és villamoshálózat,
nyílászárók cseréje és szigetelés, akadálymentesítés),
továbbá új Hivatalunk régi nyílászáróinak cseréje, a falak
szigetelése, és a teljes épületet kiszolgáló napelemes
rendszer kiépítése.
TOP Óvoda és Bölcsőde együttes pályázatról, - 90 Millió
forintos összegben -, egyelőre még csak szóbeli
megerősítést kaptunk, várjuk a hivatalos döntéshozatalt.
VP külterületi utak felújítása és gépbeszerzés
pályázatunk a Miniszterelnökség szóbeli tájékoztatása
alapján megnyertük, 110 Millió Forint összértékben,
melyhez további 16 Millió forintnyi önerő szükségeltetik
majd.
A projekt során 30 cm vastagságú zúzottkővel lesz
borítva Csávoly déli (bácsbokodi) határvonalától
kezdődően a falu nyugati (bajai) szélén, egészen az 55-ös
útig összefüggően egy külterületi földutunk, nagyjából 3
kilométernyi hosszúságban. Az út mellé védőárok és
védőfasor is létesítve/telepítve lesz, annak teljes
hosszában.

2018. március 27.

Nyert mindkét EFOP pályázatunk, több mint 50 Millió
forintos összegben.
Két konzorciumi EFOP pályázat (1.5.3., 3.9.2.) tagjaiként
a fenti összeggel sikerült forrást szerezni, 100%-os állami
támogatással képzésekre (másoddiplomás óvónői
fejlesztőpedagógus, ifjúsági referens, közösségszervező,
szociális segítő) és 2 évi foglakoztatásukra. Továbbá
különböző programok szervezésére, óvodai, iskolai és
települési
szinten,
és
mindezek
mellett
eszközbeszerzésre (óvodai, iskolai, informatikai), és
felújításra (óvodai fejlesztőszoba, Közösségek Házának
klubszobája).
VP konyha pályázatunk 23 Millió forintos összeggel
egyelőre elbírálás alatt, amelytől a teljes konyhai
eszközök cseréjét, továbbá az épület statikai
megerősítését várjuk, reméljük.
Napjainkban 2 LEADER pályázatunk kerül/t beadásra, a
Temető Kápolnájának teljes felújítására, illetve
rendezvényszervezésre
és
ahhoz
kapcsolódó
rendezvénysátor beszerzésre.
Üröm az örömben, hogy köztudottan a fenti projektek
megvalósulásához még sok – sok előkészítő munkálat
szükséges a kivitelezésig, amit leginkább a bürokrácia
útvesztői nyújtanak el. Tőlünk telhetően mindent
megteszünk, hogy a fentiekben felsoroltak szervezetten
és ésszerűen, de lehetőleg a lakosság számára is
mihamarabb „élvezhető” módon valósuljanak meg.
Ezúton is köszönöm minden egyes külső és belső
munkatársnak az odaadó csapatmunkát, amely során
az előző fejezetekben olvasható, pozitívan elbírált
pályázatokról számolhatok be.
Szociális
tűzifát
minden
eddiginél
nagyobb
mennyiségben kiosztottuk, 257 erdei köbmétert. Ezúton
is ismételten köszönöm a Képviselő – Testület kitartó
munkáját, annak minél becsületesebben történő
odaítéléshez.

Ezen pályázat gépbeszerzését illetően egy új traktor és
tartozékainak megvásárlása esett még pozitív elbírálás
alá.
Több külterületi utunk felújításának lehetősége is
felmerült a fenti projekt potenciális jelöltjei között
(szőlőút, a szőlőútról a Vodicára vezető út – Jánoshalma
irányába is, a Széchenyi utcai kertek mögötti földút, a
mátéházi bekötő út), de a bonyolult és komplex pályázati
feltételek szempontjából a fenti képen megjelölt
útszakaszok bevonásával indulhattunk csak a pályázaton,
sikert is várva attól.
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Köszönjük még egyszer a falu karácsonyfáját, az idei évre
már szívesen fogadjuk az újabb felajánlásokat.
Az Arany János utca elején lévő új zebránk
járdacsatlakozásának akadálymentesített kiépítésére
továbbra is keressük az anyagi fedezetet.
Nagymértékben függünk azt illetően a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. – től, mivel a Dózsa György utca
közterülete felett teljes szélességében a tulajdonjogot
nem az Önkormányzat gyakorolja. Az arra vonatkozó
támogatási kérelmünkkel több lépcsőfokot is „felfelé”
haladva, jelenleg az illetékes Államtitkárságnál „járunk”.
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A Sportpályát és melléképületeit figyelő új
kamerarendszer lett kiépítve a korábbi eszközök
elavultsága végett. Egyúttal egy őrző – védő kivonuló
szolgálattal is szerződést kötöttünk riasztás esetére, ami
kiterjed a Művelődési Házra is.
A régi megfigyelőrendszert, - amennyiben sikerül
megfelelő alkatrészt találni hozzá -, felújítás után a
Temető épületein fogjuk elhelyezni.
A tavalyi év végén a
Démász
Zrt.
minden
eddiginél
nagyobb
mértékű ritkítást végzett a
közterületeken található
villanyvezetékek körül a
„vezetékjogosultság”
alapján, amely gallyak
elszállítása
szintén
Önkormányzatunk
feladata volt.
Remélhetőleg a jövőben
ezáltal kevesebb lesz a
viharos
időben
a
vezetékek
összezáródásából adódó
áramkimaradások száma.
Közmunka programok:
Az eddigi 90 fő helyett 75 fővel indultak 2018. március 1jén a közmunka programok. Minden eddiginél
komolyabb szigorítások várhatóak, mivel a jövő évtől
közel sem lesz az előző évekhez hasonló mértékben
támogatva a közfoglalkoztatás. Az „illegális hulladék
Start program” már most sem indult újra, a Temetőben
folyó munkálatok felügyelete beleolvadt a „közút”
munkacsoportba.
Az ártalmatlan föld, homok…stb. és építési törmelékek
továbbra is LEHETŐSÉGEINK SZERINT ÉS NEM
ELSŐBBSÉGI JELLEGGEL a magántulajdonosoktól jelzés
esetén elszállításra kerülnek. Mindazok hasznosítása
különböző külterületi utak javítására, partoldalak
feltöltésére szolgálnak a jövőben is.
Amint a Soltút Kft. keverőüzeme bajai kirendeltségén
tavasszal megkezdi működését, azonnal hozzálátunk a
tavalyi évekhez hasonlóan a melegaszfaltozáshoz, a
mátéházi bekötőutat is érintve.
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palántázzuk, amit szintén a közmunka program keretein
belül vásároltunk.
Az idei évtől nem csak a Temető környékén és a régi
Egészségház mögött végzünk termelő tevékenységet,
hanem a Rákóczi utca mögötti 893-as helyrajzi számú
területen és a megszerzett káposztáskertekben is,
továbbá egy – két lakossági felajánlást is művelés alá
vonunk.
Néhány egykori káposztáskert helyén és a Temető
mögötti romsírkert mellé a tavasz folyamán erdőt
telepítünk. A romsírkert kiépítése hamarosan
befejezésre kerül.
Ugyanitt szintén még
az
idei
évben
befejezzük
a
majdnem 5 hektáros
terület bekerítését és
leválasztásait,
továbbá használható
lesz a Temető déli
oldalán
kiépítésre
kerülő
parkoló,
melynek alapjául a
zúzalékolt építési és
bontási
törmelék
szolgál,
amely
elsősorban a járdák és
utak
felújításából
származik.
A többszáz tonnányi törmelék „felaprításának” költségeit
is a közmunka programból finanszíroztuk.
A különböző területritkításokból származó fatörzseket
összevágjuk, elszállítjuk és az abból származó deszkákat
saját
célra
használjuk majd fel
kellő száradás után.
Az előző évben
néhány utcasarokra
kihelyezett
fa
utcanévtáblák
hamarosan
láthatóak lesznek a
falu egész területén.

Mezőgazdasági programunk terjeszkedik, a falukép
szépítéséhez az előnevelt virágokat üvegházban
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A szőlőutat övező árkokat
elkezdtük ritkítani a régi
cserszegi
szőlők
területétől
északi
irányba,
mert
már
annyira
elburjánzott
annak (alj)növényzete,
hogy problémát okozott
két jármű találkozásakor.

2018. március 27.

Jelenlegi Hivatalunk egykori Pince Klubjában folynak a
tatarozási munkálatok, melynek elkészültét követően
átveheti majd irattári funkcióját.

A
munkálatok
befejezését
követően
hasonló
ritkítást
tervezünk a régi bokodi
út mindkét oldalán.
A buszmegálló melletti vízszikkasztó árok mélyítése
megtörtént, sajnos a tél beálltával a munkálatok
szünetelnek, de ahogy az idő engedi, további átfolyók
létesítésével és a déli irányban húzódó árkok
mélyítésével megoldjuk a több évtizede fennálló
nagyobb esőzések által okozott problémát.
Tisztítjuk továbbá a hosszabb – rövidebb idő alatt
eltömődött felszíni és felszín alatti vízelvezetőket is.
A tatarozást közmunkások végzik, a vakolóanyag egészét
a Csávolyi Német Önkormányzat biztosítja a
Németországból származó, és a „Konvoi Der Hoffnung”
segélyszervezetnek köszönhető adományból.
Sajnos a bajai gyepmesteri telep kapacitás hiányában
nem fogadja a bejelentéseket kóbor kutyákkal
kapcsolatban, így továbbra is kénytelenek vagyunk ezt a
problémakört is, - amennyire lehetőségeink engedik -,
saját
magunk
kezelni.
Téli
hóeltakarítási
munkálatokat
igyekeztünk
tőlünk telhetően
minél
aktívabban
elvégezni, sajnos
traktorunk
többször
is
meghibásodott,
amely problémát
némi rögtönzött
segítséggel át is
hidaltunk, amit ezúton is köszönök a „szervízcsapatnak”.
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Nagyon sok előre nem látható, napi szintű problémákkal
szembesülünk, házon belül és külterületen egyaránt.
Ilyenek az elektromos hibák, melyek a villamos hálózat
elavultságának köszönhetők, vagy például a napokban az
egykori napközi udvarán közvetlen a fal mellett feltárt
10-20 méter mély kút, melynek közvetlen környékét
azonnal le is kellet zárnunk, betemetését pedig záros
határidőn belül meg kell oldanunk.
Közmunkásaink továbbra is besegítenek az Óvoda, az
Általános Iskola és a szociális ágazatok mindegyikébe, és
továbbra is igyekszünk jelen lenni, ahol a szükség
megkívánja.

2018. március 27.
Óvoda
„Dínom-dánom, vigalomNincs a táncra tilalom!...”

Hagyományainkhoz híven idén is, 2018. 02. 09-én
megtartottuk óvodánkban a farsangi jelmezbált.
Heteken át készülődtünk, termet díszítettünk, verseket,
dalokat tanultunk, álarcokat festettünk.
A bál napján izgatottan jöttek a kis gyerekek az óvodába.
Volt aki már beöltözve érkezett. A két csoport közösen
ünnepelt.

Kulturális és egyéb hírek:
Sikerült végre egykori kőműves állványunk hiányzó
darabjait pótolni
és
még
használható
részét össze is
állítani. Ha valaki
szeretné igénybe
venni saját háza
homlokzatának
javítására, akkor
mindezt ingyenesen megteheti a jövőben.
Ezúton kérem a lakosságot, hogy a háza előtt lévő
növényzetet az ott történő közlekedés megkönnyítése
érdekében olyannyira tartsa rendben, hogy ott
biztonságosan és kényelmesen lehessen közlekedni, akár
még nyitott esernyővel is!
Jótékonyság
A
Felsőszentiváni
Szociális Szolgáltató
Intézmény számára a
Csávolyi
Német
Önkormányzat
40
darab
rollátort
adományozott
február hónapban.
Köszönet érte ismét a
Konvoi Der Hoffnung segélyszervezetnek.
A Csávolyi Német Önkormányzat tulajdonában további
rollátorok vannak, amit az előző évekhez hasonlóan
ingyenesen lehet igényelni a megszokott módon, akár
telefonon is a Községi Önkormányzatnál.
Hamháber Norbert
Csávoly Község Polgármesetere
Elnök – Csávolyi Német Önkormányzat

A mulatság a jelmezek bemutatásával kezdődött.
Megnéztük ki minek öltözött be. Voltak méhecskék,
katicák, katonák, rendőrök, pókemberek és az
elmaradhatatlan hercegnők. A jelmezek bemutatása
után következett a vidám zenés-táncos bál. A Szülői
Szervezet jóvoltából volt üdítő és ropogtatnivaló.
A jó hangulatú bállal elkergettük a telet, és várjuk a
tavaszt, a jó időt, hogy minél előbb újra birtokba
vehessük az óvodaudvart és játszóteret.
Juhász Noémi
NÉMET NEMZETISÉGI NAPOK AZ ÓVODÁBAN
2018. február 15-16-án került megrendezésre a középsőnagycsoportosok számára a „Német Nemzetiségi Napok”
program.
Célunk
a
német
nemzetiség
értékeinek,
hagyományainak, kultúrájának megismertetése az
óvodásokkal.
Ennek keretein belül készítettünk „kékfestős”
technikával asztalterítőket, melyre a kisgyerekek
rányomhatták a jellegzetes sváb díszítőmintákat.
Papírfigurákat
hagyományos
sváb ruházatban
ábrázoltunk, illetve a kosárfonás technikájának
elsajátításában is részt vehetett mindenki.
Nem maradhatott el az agyaggal való tevékenység sem,
melynek során saját elképzelés szerint kis edénykék,
tálkák születtek.
A gyerekek aktív részesei voltak a programoknak,
melyek kellemes, vidám hangulatban teltek.
Szurmainé Füle Csilla
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Általános Iskola

Rákóczi Szövetség
FELVIDÉKIEK TALÁLKOZÓJA 2018
A Rákóczi Szövetség Bácskai Szervezete június 02-án,
szombaton 16 órától tartja hagyományos rendezvényét,
a Felvidékiek Találkozóját. A helyszín ezúttal is a
Felsőszentiváni Faluház és Közösségi Tér. A tervezett
programból, ami még szervezés alatt áll: Levelek a
távolból – fotókiállítás, Naszvadiak exodusa –
könyvismertető, népzenei csoportok fellépése.
Mindenkit szeretettel várunk!
Fekete András
elnök

TERÜLETI SZAVALÓVERSENY
„A vers a lélek az elme és a szavak virága” jubileumi, 10.
társulási szavalóversenyt március 12-én tartottuk az
IKSZT-ben.

Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér
IKSZT hírek
Az idei évet a hagyományos Préló bállal nyitottuk a
Csávolyi
Horvát
Nemzetiségi
Önkormányzat
szervezésében, majd azt követte a Nyugdíjas klub által
szervezett pótszilveszter.

Köszönetünket
fejezzük ki az
önkormányzatnak,
a
konyhai
dolgozóknak és a
Mogyinak, hogy
rendezvényünket
támogatták.
Vancsura Jánosné

Csávolyi Sportkör

Februárban került sor az Óvodai SZMK bálra, ami nagyon
jól sikerült. A hónap utolsó szombatján rendezték meg
első alkalommal Csávolyon a Vadászbálat az IKSZT-ben,
ami szintén nagy látogatottságnak örvendett.
A március hónapot Terráriumi programmal nyitottuk,
ahol kisállatokból kiállítást mutattak be, és meg lehetett
tekinteni pókokat, gekkót, kígyókat, vadászgörényt,
kengurut, sünt, csigákat, és egyéb rovarokat. Ugyancsak
ebben a hónapban a Nyugdíjas Klub szervezésében
Nőnapi bált tartottunk egy vacsora és élőzene
kíséretében.
Freindlich Vivien
Babicz János
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2018. február 10-én, szombaton Sportkörünk vezetőségi
ülést tartott. Focistáink közül többen is jelezték, hogy
nem kívánják Csávoly színeiben folytatni a játékot. A fent
említett közgyűlés és az átigazolási időszak (02.14.) közti
idő lehetetlenné tette, hogy 4 nap alatt annyi játékost
igazoljunk, hogy megfelelő kerettel neki tudjunk vágni a
tavaszi szezonnak. Így fordulhatott elő az, hogy idén
tavasztól a Csávolyi Sportkör (egyenlőre) futballcsapat
nélkül él tovább.
Doszkocs Viktor
Felhívás!
Kérjük a lakosságot, akinek a Csávoly Községi Köztemetőben
kriptája van, -és még nem tette-, jelentkezzen
Önkormányzatunknál adategyeztetés céljából.
Amennyiben a kriptával kapcsolatban bármiféle
dokumentummal rendelkeznek, kérem hozzák magukkal!
Ügyintézés: Lajter Katalinnál személyesen (telefonon:
79/352-160, 103-as mellék)
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Dr. Drávai László emlékére 1960 – 2018
Van-e természetesebb annál, hogy a mag a földbe hull,
kicsírázik, szárba szökken, virágot bont, termést érlel,
majd lehanyatlik? Az ember is megszületik, felnő és
egyszer elindul az életbe, ami eliramlik. Mily egyszerű és
megfellebbezhetetlen törvénye ez a természetnek?
Elfogadja az ész, de riadtan tiltakozik a szív. Különösen
esetünkben, aki nem volt beteg, nem tartjuk logikusnak…
.
Fájdalomszorító
érzéssel
kell
megosztanom a szomorú valóságot.
Községünk polgármestere a fel nem
vett telefonok miatti aggodalma és
hétvégi munkavégzés céljából lakására
látogatott, s mire odaért, dr. Drávai
László jegyző szíve már nem dobogott.
Váratlanul, tragikus hirtelenséggel
távozott közülünk. Ezt az érzést nehéz
lenne megfogalmazni.
Én most a baráttól búcsúzom, mint
igazgatást szervező jogásztól, akinek
mindig volt másokhoz egy jó szava. Az
embertől búcsúzom, akinek nagyon
szűken mért időt a sors, holott homloka
mögött ezer gondolat rejtőzött még.
Most nincs tovább, már semmi földi baj
nem bánthatja.
Csávoly államigazgatásában három és
fél évtizeden keresztül egyedül ily
hosszan szolgált, mint VB. titkár, illetve jegyző. Az utolsó
ciklusban a szomszédos Felsőszentivánnal közös
Önkormányzati Hivatal égisze alatt. Amióta a HORVÁT és
NÉMET Nemzetiségi Önkormányzatok megalakultak,
ezzel bővült munkaköre. Végigkísértem életútját, sok
közös tevékenységben volt részünk.
Most pihen, mert küzdelmes életében elfáradt, pihen,
mert a Teremtő így rendelte. Szokták volt mondani „Isten
gyakran veszi el azokat hamarabb a világtól, akiket
legtöbbre becsül.”
Enyhíti fájdalmunkat, ha felidézzük kedves emlékét.
Gondoljunk csak kedves mosolyára, humorára,
szerénységére. Közvetlen empátiás barátsága sok
embert vonzott. Szeretett és sokan szerették, becsülték,
tisztelték. Milyen tehetségesen és szenvedélyesen
dolgozott. Szerette az életet! Gondoljunk nagy tudására,
kifogyhatatlan ötleteire, nagylelkűségére. Műveltsége
élő lexikon volt, mindig ki tudta fejezni elismerését és
tiszteletét azokról, akikkel együtt dolgozott.
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Szinte látom lelki szemeimmel érkezését a faluba, ahogy
szívügyének tekintette a település kulturális életét.
Hamar beilleszkedett a német és bunyevác
nemzetiségek által is lakott faluba, s szívesen
kapcsolódott be a közéletbe. Élvezte a sokszínűséget.
Aktív tagja és támogatója volt a „Honismereti Baráti
Körnek.”
A
helytörténeti
könyvsorozatunkból
megismerhetik igényes írásait, melyek alapos
tárgyismeretéről tanúskodnak.
Falumúzeumunkban,
„A
Község
Nevezetes Személyiségei” vitrinjében és
a Falukrónikában örök emléket állítunk
életútjáról, személye gazdagságáról,
mint tiszteletbeli Csávolyiról. Elképesztő
attitűd, emberség és lélek jellemezte.
Magyarságára mindig büszke volt. A
Rákóczi Szövetség rendezvényeiről
sohasem
hiányzott,
ahogy
az
országhatáron
kívül
a
felvidéki
NASZVAD testvértelepülés kölcsönösen
rendezett eseményeiről, - találkozóiról
sem.
Többször együtt utaztunk. Büszke
vagyok, hogy barátomnak mondhatom.
Az idősek tisztelete nála természetes
valóság volt. Öregségemre engem is,
mint „fogadott fiam” rendszeresen
látogatott, de a „csendőr pertuhoz”
ragaszkodott. Nehezen felejthető,
színes, szeretetre méltó egyéniséget
vesztettünk el. Gazdag életművet hagyott örökül
családjára, valamennyiünkre, akik hiszünk abban, hogy a
közösségben végzett munka, emléke az ércnél is
maradandóbb.
Tisztelői, egykori munkatársai, barátai, ismerősei 2018.
január 22-én, délután 13 órakor vettek tőle végső búcsút
a bajai Kiscsávolyi Temetőben, míg közben a csávolyi
templom harangja érte szólt.
Emlékünkben addig őrizzük, míg az élet örök törvénye
szerint nem követjük őt.
Nehéz elhinni a kegyetlen számokat: 1960 – 2018, ami
szomorúan csak 57 év! Én hiszek abban, hogy egy barát
mindaddig halhatatlan, amíg szelleme tovább él
bennünk. Azok nevében is, akik őszintén gyászolják, mély
főhajtással.
Csávoly, 2018. január
Dr. Mándics Mihály
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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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