Polgármesteri beszámoló
Mint arról korábbi számokban és egyéb elektronikus
felületeken beszámoltunk, nyert mindhárom TOP
pályázatunk, összesen 240 Millió Forint értékben. Érintve
az új és régi Hivatal épületét, Községi Konyhát, az
Egészségügyi Épületkomplexumot a buszmegálló sarkán,
az egykori Egészségházat a Petőfi Sándor utca 75. szám
alatt. A pályázategyüttes lehetővé teszi továbbá egy
teljesen új bölcsődei szárny létesítését, az Óvoda
épületének folytatásaként.
VP külterületi utak felújításának pályázata is nyert, mely
egy majdnem 3 km-es földutunk 30 cm-es zúzottkővel
való fedését jelenti, védőárok létesítésével és fasor
telepítésével.

Gépbeszerzés tekintetében egy vadonatúj traktor és
tartozékainak beszerzését céloztuk meg. A pályázat ezen
részén a módosítás jóváhagyására várunk, mivel az a
traktor, amit még 2 éve a projekt keretein belül
beszerezni terveztünk, 2018. január elsejétől nem
helyezhető forgalomba. A hozzá tartozó eszközöket
pedig időközben sikerült a közmunka programból
beszerezni, így most homlokrakodót, árokásót, és egy
modern hótolólapot szeretnénk az elnyert összegből
vásárolni.
2 LEADER pályázatunk továbbra is elbírálás alatt áll, mely
a Temető Kápolna teljes felújítását célozta meg,
másodsoron pedig egy falunapi rendezvénysátor
beszerzését.
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Egy külön pályázatunk, mely az IKSZT hangosításának
fejlesztését célozta meg, szintén elbírálás alatt áll.
Új zebránk járdacsatalakozásinak kiépítését támogató
projektünket sajnos elutasították. A mielőbbi
megvalósításhoz továbbra is keressük a forrást.
VP konyha pályázatunk továbbra is elbírálás alatt áll,
attól az épület statikai megerősítése és infrastrukturális
fejlesztése mellett eszközbeszerzést remélünk.

EFOP pályázatainkból támogatjuk az Óvoda és a
Közösségek Háza felújítását, azokhoz tartozó
programokat, illetve bérkiegészítéseket.
Eredeti tervek szerint a Közösségek Házába ez idő
tájékára már munkálatokat terveztünk. Sajnos a
bürokrácia útvesztői szinte minden projektünk gyors
kivitelezését ellehetetlenítik, és akár néhány éve is várt
pozitív pályázati eredményt követően újabb másfél
évnek kell eltelnie, mire az első „kapavágást”
megejthetjük.

2018. június 21.
Kulturális hírek:

Ismét eljött a „Falu nyuszija” és ajándékot osztott a
gyerekeknek. A rendezvényen belül egy bábszínházi
előadást is láthattak az érdeklődők. Szeretnénk
megköszönni mindenkinek a támogatást, külön hála a
Nyugdíjas Klubnak a segítségért.
Április 6-án Cacinciben vettünk részt az ilyenkor szokásos
megemlékezésen. Az Önkormányzat napja alkalmából
koszorúztunk.

Áprilisban naszvadi vendégek fogadásával és
emléktáblák
koszorúzásával
méltóságteljesen
emlékeztünk meg a 70 évvel korábbi lakosságcsere
áldozatairól.

Köszönjük mindenkinek a programhoz nyújtott
segítséget, igazi csapatmunka volt. A négy rendező
alapszervezet mellett külön köszönet a támogatóknak, a
Felsőszentiváni Önkormányzatnak és a Mogyi Kft-nek.

További problémákat jelent a pályázatok kivitelezésénél
a fentebb már említett, 1-3 évvel korábban indult és
lefixált tervezés, és az ebből fakadó idejétmúlt
árajánlatok.
Ezen kívül a közbeszereztetés, és
folyamatosan változó törvényi háttér gördít további
akadályokat akárcsak egy projekt zökkenőmentes
megvalósításához.
Emellett
egy
ekkora
pályázategyüttesnél a megfelelő összhang és a
kivitelezések egymásra való időbeli figyelme is nagyon
fontos.
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A színvonalas műsorok és emlékek tisztelete teltházzá
varázsolta az IKSZT-t.

Önkormányzati Hírmondó

IV. évfolyam 2. szám

2018. június 21.

programból valósítottuk/valósítjuk meg. További fákat
telepítettünk a Kígyós – völgybe, az iskola mögötti kert
határvonalához, a sportra levezető út mellé a kanyarhoz,
illetve a Temető területén lévő további helyszínekre. A
romsírkert mögé, ahol a régi sírok voltak, akáccsemeték
kerültek. Nemesnyár és jegenyenyár csemetéket tettünk
az új parkoló mellé, hogy az majd árnyékot adjon a
későbbiekben ott parkolónak.

Majálisunk sikeresen lezajlott, kispályás focival, 11-es
rúgó versennyel, ingyenes légvárral, trambulinnal vártuk
községünk lakóit. Elfogyott 200 db lángos és vendégül
láttuk a résztvevőket az előzetesen leadott igény szerint
egy szerény sör-virsli (vagy üdítő) ebédre is. Köszönjük
mindenkinek a segítséget, illetve a részvételt.

Közmunka programok:
Fákat telepítettünk a Józsefházi bekötőút teljes
hosszában, egészen a 55-ös főúttól Józsefháza végéig.

A Temető őrház
és a boncház közé
és a romsírkert
hátsó
vonala
mögé egy sor
jegenye
nyárfa
került elültetésre.
Ősszel a maradék
facsemetét
is
telepítjük majd, megcélozva a szőlő utat, továbbá
befejezzük a temetőt övező kerítés tövében a
fagyaltövek pótlását. Nagyon rövid idő állt
rendelkezésünkre a fatelepítésre az idei szűkös átmeneti
éghajlati vegetációs időszak végett.
Az
Árpád
utca
betöltése befejeződött,
már
a
záróréteg
terítése folyik, további
törmelék elhelyezését
20 db tiltó táblával
próbáljuk
megakadályozni. Az utolsó néhány adag már így sem
tőlünk származik, igyekszünk minél előbb, minél szebb
partoldalt teremteni.
Az összes, leginkább járda felújításokból származó tiszta
betontörmeléket a Bara tó teljes Bara utcai
partszakaszának jövőbeni védelmére fogjuk felhasználni.
Megtörtént a terület bejárása a Horgászegyesület
vezetőségével.
A
fent
említett
munkálatok
összefogásban fognak lezajlani. A betondarabokat mi
szállítjuk a helyszínre, a Horgászegyesület pedig további
társadalmi munkában azt a kimosott partoldal mellé
helyezi kicölöpözést követően, amire az egyesület próbál
pályázati forrást találni. A partoldal favágásához és
gyérítéséhez gépi segítséget kölcsönöztünk számukra.
A tavaszi hirtelen esős –napos idő váltakozásának
köszönhetően igen gyorsan sűrűsödik a zöldövezet, amit
a lehetőségekhez képest igyekszünk karbantartani.

A fák kikarózása a Kisjátszótér mellet lévő kiserdő
ritkításából származó faanyagból származik. A
facsemeték megvásárlását és gondozását közmunka

A Temető, az IKSZT és a régi napközi udvaráról
elszállítottuk az ócskavas - törmeléket a bajai vastelepre.
Az aszfaltozás is hamarosan megkezdődik az előzőekben
megszokott melegaszfaltozási technológiával.
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A mezőgazdasági területeinkkel
bővülünk, a tavalyi évhez képest.
Ami
idén
a
legnagyobb
különbséget jelenti, az a Víztorony
melletti, Rákóczi utca mögötti
893-as hrsz-ú terület.
Az Önkormányzat kivásárolta az
összes magánilletőséget, volt,
hogy amerikai résztulajdonostól
kellett ezt megtennünk. így az
most már csak a Magyar Államé és
az Önkormányzaté.

2018. június 21.

A falu egészén kihelyezésre
kerültek asztalosaink által
készített utcanév táblák.
Járdáink javítását továbbra
is végezzük a falu egész
területén,
kapacitás
függvényében.

Fenti területeken kívül további helyszíneket is művelés
alá vontunk.
A
tavaly
nyert
hűtőkonténer mellé újabb
sikeres pályázatot tudhat
magáénak a mezőgazdasági
program,
csomagolókapacitás
bővítésére.

A
Temetőben
a
romsírkert
kialakítása
hamarosan befejeződik,
ahol méltó emléket
állítunk az ott nyugvók
számára.
Az egykori szemétrakások
helyén fasor, illetve erdő
található.

A felújított illetve lecserélt
virágládák
hamarosan
kikerülnek a helyükre, és
díszítik a falu képét. Az
abban lévő virágpalántákat
szintén
a
közmunka
programban neveltük, a
szintén azon projektből
vásárolt üvegházakban.

Szakembereink az új Hivatal hátsó teraszán dolgoztak
szorgalmasan. A féltető teljeskörű javítása és nem kis
mértékű esztétikai felújítása a napokban fejeződött be.
A Kápolna vízgyűjtői üzemelnek,
ezzel megszűntetve az épületet
süllyesztő állapotot, és a
kriptákba összegyűlő esővizet.
Így nem kell minden egyes
kanna vízzel az egykori
boncháztól bandukolni.
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Emellett
azon
műveletek
folynak, melyek az irattár
mielőbbi költöztetését teszik
lehetővé a legendás Pince Klub
helyére.

Összegezve fentiket, ha a jövőben kóbor eb is kerül
befogásra a falu közigazgatási területén, az folyamatos
állatorvosi felügyelet mellett a törvényben kötelezett 2
hétnyi tárolást követően azok elszállításra kerülnek az
egykoron szintén hasonló céllal szolgáló, helyről.

Az egykori
megtörtént
gyártásának
csiszolásra
technológia.

Időközben sikerült több, mint egy éve húzódó „kutya
ügyet” elintézni a Széchenyi utcában, köszönet érte
Bácsbokod Község Önkormányzatának, Kovács László
Polgármester Úrnak,
és minden közreműködő
munkatársnak és szomszédnak.

napközi udvarán
az első térkövek
próbája, további
szorul még a

Szintén a közmunka programból sikerült 4 új tartozékot
beszerezni traktorunkhoz, több millió Forint értékben.

A tavalyi évben beszerzett
fűkasza
nagy
segítségünkre van.
Az egykori jegyzői lakás
hátsó
udvarán
lévő
kutyaboxot és tyúkólat
már
korábban
elbontottuk, helyére egy
21. századi elvárásoknak is megfelelő méretű, erre a
célra kialakított építmény kerül ismét. Sajnos nagyon sok
településen nem foglalkoznak a kóbor állatokkal, ha
pedig mégis, akkor lelövetik vagy elaltatják őket,
állatokat befogadó intézménnyel nem kötve szerződést.
Az anyagi, emberi és egyéb törvényességi tényezőket
szem előtt tartva kötöttünk szerződést egy kecskeméti
gyepmesteri teleppel. A megyében több ilyen intézmény
szerződését áttanulmányozva ők bizonyultak a
legolcsóbbnak, és ők kínálták a legemberségesebb
megoldást is a kutyusoknak. A törvény lehetőséget ad
arra, ha kettő hétig nem találjuk meg az eb gazdáját, el
lehet altatni hivatalosan. Ennek a megoldásnak
egyáltalán nem vagyok híve, kivéve akkor, ha ezzel az
állaton eutanázia jelleggel segíteni tudunk. A Kecskeméti
Kutyamenhely Alapítvány viszont nem altatja el kettő hét
múlva a befogott ebet, mielőbb új gazdit keres számukra.

Az Általános Iskola melletti Sportcsarnok kátrányos –
zsindely tetőjét is javítottuk.

Végre sikerült a Démásztól
több
éve
kérelmezett
légkábelek közti távtartók
felhelyezését orvosolni, ami
a viharok miatt volt nagyon
fontos, ugyanis nagyobb
szélnél
a
vezetékek
összeértek,
ezáltal
áramszünetet okozva.

A CSÁVOLYI BÚCSÚ IDŐPONTJA:
2018. AUGUSZTUS 5. (VASÁRNAP)
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A Hivatal belső munkájáról:
Januárban történt a tragikus esemény, hogy Csávoly
Község Önkormányzata, és egyben a Felsőszentiváni
Közös Önkormányzati Hivatal elveszítette történelmének
legrégebb óta debütáló jegyzőjét, dr. Drávai Lászlót. A
helyzet azonnali megoldást követelt, és Vörös Szilárd
Polgármester Úrral közösen Vis Mayor helyzetként a
jövőn törtük a fejünk. Mikó Ferencnének, Borota Község
Polgármesterének, és Pápay László Imre jegyzőnek
köszönhetően a tűzoltás azonnal megkezdődött. Az új
jegyzői státusz pályázatának kiírása, és annak hivatalos
lebonyolítása a felsőszentiváni gesztor Önkormányzat
feladata volt, akinek vezetői mindent megtettek annak
érdekében, hogy az a lehető legtörvényesebb keretek
közt folyjon le az, amit ezúton is köszönök Nekik. A
bürökrácia Magyarországon szokványos útvesztőinek
köszönhetően eredményt sokkal később tudtunk csak
hirdetni, mint azt eredetileg terveztük, de szerencsére
egy minden pályázati feltételnek megfelelő, sok éves
jegyző múlttal rendelkező személyt sikerült kinevezni dr.
Drávai László helyére, dr. Gyenes Gabriella személyében.
Előzetes munkájáról talán csak annyit, hogy dogozott
már falusi jegyzőként is, de Zsigó Róbert bajai
polgármesteri pályájának jobbján is ugyanebben a
szerepkörben látta el nemes feladatát.
Személyében egy becsületes, munkája iránt mindenre
elszánt, földönjáró embert ismertem meg, amit már
most köszönök neki.
Kívánok számára a kezdeti nehézségek legküzdését
követően hasonló hozzáállást munkája, és Csávoly
Község jövőjének felvirágoztatása érdekében.
Továbbiak Csávolyról:
A nemrégiben elkövetett rongálások ügyében a
feljelentés megtörtént, jelenleg a rendőrség a
kihallgatásokat végzi.
Páncsics Józsefné Kati
néni nyugdíjba vonult
tőlünk,
ezúton
is
kívánunk neki sok-sok
boldog nyugdíjas évet,
megköszönve számára
Csávolyért
tett
munkáját.
Schwób Flóriánné Tossenberger Traudi nénit
köszöntöttük 95. születésnapja alkalmából. Ezúton
kívánunk neki, egyben az egyik legidősebb Csávolyi
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2018. június 21.
számára további sok - sok boldog
nyugdíjas
esztendőt,
és
hasonlóan pozitív kitartást és
optimista életszemléletet.
Hamháber Norbert
Csávoly Község Polgármesetere
Elnök – Csávolyi Német
Önkormányzat

Rákóczi Szövetség
FELVIDÉKIEK TALÁLKOZÓJA 2018.
Június 2-án tartotta a Rákóczi Szövetség Bácskai
Szervezete hagyományos rendezvényét, a Felvidékiek
találkozóját, melynek a jól bevált helyszín, a
Felsőszentiváni Faluház és Közösségi Tér adott otthont.
Tagságunk túlnyomó többsége a Felső-Bácska
településein él, de az ország különböző pontjain is
megtalálhatóak. A közös múlt, a felvidéki gyökerek az
összekötő kapocs közöttünk. A rendezvényünk
lehetőséget biztosít az emlékezésre, az évenkénti
találkozásra. Az évek múlásával egyre kevesebben
vannak a még Felvidéken születettek, a kitelepítést
megélt személyek. Ezért is fontos számunkra, hogy a
leszármazottak sem feledjék a történelem e
szégyenfoltját.
Mivel az elmúlt évben szervezetünk tevékenységének
túlnyomó része a kitelepítés 70 éves évfordulójának
megemlékezéséről szólt (Felsőszentiván, Rém, Naszvad),
valamint ez év április 14-én Csávolyon került sor hasonló
rendezvényre, ezért az elnökség döntése alapján
kötetlenebb találkozót szerveztünk.
Ebédre
vártuk
naszvadi
vendégeinket,
melyek közül a
Nyugdíjas
Klub
csapata
időben
meg is érkezett. A Csemadok tagjait szállító autóbusz
benevezett az „Ismerd meg Magyarországot”
mozgalomba, tettek egy kis kétérőt Pécs irányába, de
végül ők is rendben megérkeztek.
15 órától érkeztek a rendezvény helyszínére a további
fellépő csoportok, valamint a meghívott vendégek,
szervezetünk tagjai. Csepregi Csaba, a Bácskai Szervezet
elnökségi tagjának köszöntője végén megemlékeztünk az
elmúlt évi találkozó óta eltávozott tagtársainkról,
szervezetünkkel szoros, baráti kapcsolatot fenntartókról.
Milasin Ferencnéről, Csepregi Jánosról, Maráz Jánosról,
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aki megalakulásunk óta tagja volt a vezetésnek. Dr.
Drávai Lászlóról, Felsőszentiván – Csávoly közös
jegyzőjéről és Nagy László Csemadok tagról.
Holop Ferenc, a Naszvadi Művelődési Központ
igazgatója, fotóművész az idei évben sem érkezett üres
kézzel. A 30-as éveket idéző, Nagy Lajos fotográfus képei
mellett elhozta az általa, a kitelepítés utáni
levelezésekből készített munkáit is. A képek az ő ötlete
alapján a színpad előtt kerültek kiállításra, így a
rendezvény alatt, közben bárki, bármikor részt vehetett
az időutazáson.
Levelek a távolból – egyéni sorsok címmel irodalmi
összeállítás hangzott el a kitelepítettek és a
szülőföldjükön
maradottak
levelezéseiből,
visszaemlékezések a kitelepítést átéltek történeteiből
Csala Józsefné Anita, Kasza Krisztián és Fekete András
előadásában. A nagy figyelmet, érdeklődést kiváltó
programot jövőre folytatni szeretnénk, még nagyon sok
anyag áll a rendelkezésünkre.
Terveztük Németh Gyula Naszvadiak exodusa című
könyvének ismertetőjét. Sajnos Gyula barátunk
pillanatnyi egészségi állapota nem tette lehetővé
jelenlétét, így a tervezett beszélgetés helyett baráti
üdvözletét
tolmácsoltuk
a
megjelentekhez,
természetesen a könyvről is ejtettünk pár szót.
Következtek az évről évre
színvonalas programokkal
színpadra
lépő
hagyományőrző
csoportok.
Rémről
a
Gyöngyvirág Népdalkör és
Citera kíséret, a Borostyán Dalkör Csávolyról. A
felsőszentiváni Aranyág Dalkör előadását Vass Lajos nagy
sikert aratott szóló éneke vezette be. Naszvadi
vendégeink a Nyugdíjas Klub Őszirózsa Éneklőcsoport,
valamint a Csemadok Búzavirág Éneklőcsoport és a
Sústya Citerazenekar műsorával
szórakoztatták a közönséget.
A Csávolyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
tánccsoportja fergeteges magyar táncokkal nagy
meglepetést és örömöt okozott mindenkinek.
Miután Kovács Zsófi felkonferálta az utolsó fellépőt is és
befejeződött a műsor, elfogyaszthattuk a Benkő Péter és
Horváth Nándor készítette vadpörköltet. Közben
megérkezett Bácsbokodról Barta János zenész, aki a
hátralévő időben biztosította a talpalávalót.
A felvidékről érkezett barátaink egy csoportja még az
éjszaka kezdetén vissza indult őseink szülőföldjére, a
többiek egy kis rövid éjszakai pihenő és a reggeli után
köszöntek el tőlünk.
Végezetül köszönet a rendezvény támogatóinak: Rákóczi
Szövetség, Felsőszentiváni Önkormányzat, Csávolyi
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Önkormányzat,
Rémi
Önkormányzat,
Csávolyi
Vadásztársaság,
Csávolyi
Német
Nemzetiségi
Önkormányzat,
Csávolyi
Horvát
Nemzetiségi
Önkormányzat.
Valamint
mindazon
magánszemélyeknek,
akik
hozzájárultak a rendezvény sikeres lebonyolításához,
ezzel is erőt és lelkesedést biztosítva a jövő évi
találkozóhoz!
Fekete András
a Bácskai Szervezet elnöke
(fotók: Holop Ferenc)

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
A Csávolyi Bunyevác Kultúrkör meghívást kapott a
horvátországi Čačinciba a 2018.05.31-én megrendezésre
kerülő „Tijelovo” rendezvényére.

Kora délután érkeztünk meg a szép kis faluba, ahol
csoportunkat és a velünk utazó polgármesterünket
Hamháber Norbertet, Mirko Mališ polgármester fogadta.
Szívélyes, barátságos fogadtatás volt.
Čačinciban ezen a napon tartották az Úr napját, melyen
a falu összes lakosa részt vett. A program misével
kezdődött, mely után processzió indult a kis
kápolnákhoz. A körmeneten nem csak a helybéliek,
hanem mind a 9 folklór csoport is részt vett.
Csodálatos volt látni, ahogy a csoportok táncosai díszes
népviseleti öltözetben, csillogó nyakékekkel, színes
fejkendőkkel, topánkákkal, papucsokkal ékesítve
magukat - melyeket a saját hagyományaikból,
örökségükből hoztak magukkal -, vonulva kísérték végig
az út két oldalán a menetet.
A nemzetközi folklór műsor 7 órakor kezdődött. Mirko
Mališ Čačinci polgármestere is köszöntötte a
résztvevőket, a fellépőket, a vendégeket, és mindenkit,
aki ezen a rendezvényen részt vett, megjelent.
Az ő szavait idézem: - „Nagyon nagy öröm számomra,
hogy ebben az évben is itt vannak a mi barátaink
Csávolyról, Magyarországról! Két éve tudtuk meg, hogy
Csávoly
község
polgármesterének,
Hamháber
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Norbertnek a mi községünkből erednek a gyökerei,
ugyan is az ő nagypapája itt született Čačinciben.
Jó dolog, hogy erre a nemzetközi találkozóra, mindenki
magával hoz egy kis darabkát saját kultúrájából,
hagyományaiból a múltból, melyet a szívében őriz, mert
ezek fontosak nekünk!”
A fellépők színvonalas műsorokkal, énekkel, táncokkal
léptek fel. A mi csoportunk Kalocsa vidéki táncokat,
énekeket adott elő, Čačinci polgármesterének, Mirko
Mališnak a kérésére. Nagy sikerünk volt! A táncokat
Hamrák Nikolett tanította be.
E találkozónak fontos célja, hogy megismerjük egymás
kultúráját, szokásait, viseleteit, továbbá, hogy barátságot
kössünk az ott élő emberekkel. Büszkén mondhatjuk,
hogy az elmúlt évek alatt, sok barátra tettünk szert!
Hagyományaink ápolása, melyet a nagyanyáinktól,
anyáinktól kaptunk, így megőrzésre kerül, melyet
igyekszünk átadni a felnövekvő nemzedéknek, hogy soha
ne felejtődjön el!
Úgy gondoljuk, hogy a híd, melyet mi emberi barátsággal,
szeretettel építünk Csávoly és Čačinci között, már készen
van a további együttműködésre.
Késő este indultunk haza. Búcsúzáskor, a mi
polgármesterünk Hamháber Norbert megköszönte a
szívélyes vendéglátást, és ezzel búcsúzott: találkozunk
Csávolyon, a Falunapon!
A horvátországi fellépést követően újabb felkérésnek
tettünk eleget, amikor is 2018.06.02.-án a Rákóczi
Szövetség rendezvényén, Felsőszentivánon léptünk fel.
A felvidéki magyarok színvonalas rendezvényén nagyon
sok naszvadi és magyarországi baráttal találkoztunk. Egy
teljesen más kultúrának az emlékei jelentek meg ezen a
napon, melyek nagyon sok fájdalmat, emberi
megaláztatást hordoznak mélyen magukban.
A vezetőségi köszöntő beszédek után, a műsor a
kitelepítettek által írt levelet felolvasásával kezdődött,
ahol halk vonatzakatolás mellett átérezhettük egy kicsit
mi is a meghurcolt emberi tragédiákat. A fellépők színes
műsorai, az énekek, a citera hangja, a táncok pörgős
hangulata már széles mosolyt csalt a megjelent emberek
arcára. Az öröm, hogy megint együtt lehetnek, hogy
láthatják a régi ismerősöket, akikkel lehet, hogy mindig
csak ezen a
rendezvényen
találkoznak,
nagyon nagy
boldogság.
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Köszönjük, hogy fellépésünkkel hozzájárulhattunk a
rendezvény sikeréhez!
Nagyon jó érzés volt újra találkozni naszvadi
barátainkkal, akikkel a kapcsolatunk ugyan csak több
évre nyúlik vissza és hál’Istennek egyre szorosabb!
Csala Józsefné

Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Támogatott
képzések:
tagoncavezető-, építő- és
anyagmozgatógép kezelője (8 általános)
német alapfok (szakképzettséghez kötött)
Bővebb
Máltai Szeretetszolgálat Bajai Csoportja
információ
6500 Baja, Petőfi Sándor u. 32.
kérhető
6500 Baja, Fáy u. 1.
személyesen
a
hétfőtől péntekig 8 - 16 óráig
máltai irodákban:

e-mail:
maltaiszeretetszolgalatbaja@gmail.com
Telefon: 06-30/627-1380
06-30/252-2963
06-30/252-1053

„Segíteni csak jól
szabad. Jól
segíteni pedig
csak úgy lehet,

ha azt adjuk, amire a másiknak
leginkább szüksége van.”
Kozma Imre atya

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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