
 

 

Korábbi cikkekben már beszámolt nyertes pályázataink 

megvalósulása a tervezetthez képest sajnos a bürokrácia 

útvesztőiben vesztegelnek, ami köszönhető az időközben 

módosított törvényeknek, illetve a 2-3 éve beadott, és 

nemrégiben megnyert projektek közt kialakult 

költségnövekményeknek. 

Természetesen további igényeket is szem előtt tartunk a 

felbukkanó lehetőségek között, mint például a CBA-nál 

lévő zebra járdacsatlakozásának kiépítésére való 

támogatást.  

A hivatal belső munkáját illetően miután Jegyző 

Asszonyunk munkába állt, Horváth Éva gazdasági 

főelőadó augusztustól lakóhelyén folytatja munkáját. Az 

adminisztrátorok személye is bővült. A sok – sok személyi 

változás eleinte nehézségekkel jár, bízva a hosszú távú 

eredményes munkavégzésben.   

A Temetőben és a Tv – toronynál lévő veszélyes 

platánfák továbbra is gondot fognak okozni, ez a 

problémakör még megoldásra vár.  

Különböző törmelékeket most már csak szigorúan 

osztályozva fogadunk, csakis homok, föld, illetve vályog 

törmeléket használunk mezőgazdasági utak betöltésére. 

További cserép és szilárd betontörmeléket mindenkinek 

elő szerződés keretein belül a vaskúti hulladéklerakóba 

van lehetősége bajai telephelyükön 2 ft/tonna áron. A 

szállításról mindenkinek önmagának kell gondoskodni. 

Nyáron ismét besegítettünk az óvodának és az iskolának 

a szünidei munkákban, illetve Jegyző Asszony által ki 

lettek értesítve azok az ingatlantulajdonosok, ahol a 

gyalogos közlekedés nem történhetett 

akadálymentesen. A korábbi rongálás tettesei 

(közlekedési táblák, korlátok, stb.) előkerültek a bajai 

rendőrség segítségével, az okozott kárt meg fogják 

téríteni. A „Lebó”-féle telek ügyében folyamatos az 

ügyintézés, de egyelőre szélmalomharcot vívunk. 

Múzeumunk szeptembertől csütörtökönként nyitva tart, 

amit már meg is hirdettünk a honlapunkon és szórólap 

formájában. 

Védőnőnk már az új számítástechnikai rendszerben 

dolgozik, és már túl van az ahhoz tartozó oktatáson is.  

Diákmunkásaink becsülettel dolgoztak az 

önkormányzatnál a nyári szünetben. 

Benzinkút tulajdonosával egyezkedtünk a terület 

higiéniai tisztántartása végett, tapasztalat szerint pozitív 

tendenciát mutat az elképzelés. 

A körforgalom melletti kerékpárutat a Magyar 

Közútkezelő előírásai szerint ismét lekorlátoztuk, mivel 

az 55-ös út felújításakor eltűntek a szűkítő oszlopok. 

Külön köszönet Rátvai Dezsőnek az üzlete előtti 

közterület fejlesztéséért és azt avató rendezvényért. 

Közmunka programok: 

Az Árpád utcában lezártuk a törmelékkel való betöltést. 

Igyekszünk a külterületi útjainkat minél inkább 

járhatóbbá tenni. Ismét volt kátyúzás a faluban, a 

megszokott meleg aszfaltos technológiával. A minden 

eddiginél gyakoribb nyári esőzések nagyon sok földutat 

járhatatlanná tettek. Mindezek helyreállításához 

köszönet a Csávolyi mezőgazdasági vállalkozóknak, a régi 

jánoshalmi út javításában való segítségért külön 

köszönet Virág Zsoltnak, Tóth Kornélnak és dr. 

Galambvári Jakabnak. Továbbra is sok helyen sikerült 

járdákat és feljárókat építeni, illetve javítani. Óriási a 

zöldfelületünk, melyek az idei évben minden eddiginél 

több kezelést igényeltek. A fűnyírást tovább lassította a 

fűnyíró munkások hiánya, és a gépek meghibásodása. 

Temető Kápolna vízgyűjtői hasznosan ellátják a 

feladatukat. Igyekeztünk néhány vízelvezetési problémát 

is megoldani, köszönet ezért Dékány Ignácnak és 

Jánosnak a segítségért. A buszmegálló melletti vízgyűjtő 

árkot is kimélyítettük, és annak vizét továbbvezető 

átfolyót helyeztünk le. Az Őszi lombhullást követően 

ismét több száz fát fogunk elültetni különböző 

területekre. Letermett az első egy hektárnyi batátánk. 

Sok paprikát termesztünk, amit a konyhánkban 

használunk fel, ezzel még gazdaságosabbá téve azt, és így 

helyi termékek kerülnek az asztalra. Szeptember 

közepén kiállítóként vettünk részt Jánoshalmán a II. 

Közmunka kiállításon, a Szüreti Expo keretein belül. 

Polgármesteri beszámoló 
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 Kulturális hírek: 

Pedagógusnap alkalmából ajándékkal és ebéddel 

kedveskedtünk az óvoda és az iskola pedagógusainak. Az 

óvodai és az iskolai ballagáson a gyerekek és a felkészítő 

pedagógusok kitettek magukért. Falunapunk 

szerencsésen lezajlott, minden külső és belső hivatali 

dolgozónak egyaránt köszönöm a felajánlást és a 

segítséget. Az ott kifaragott bagoly szobor az új hivatal 

előkertjében látható. Az idei búcsúnk is eltelt, sajnos 

minden eddiginél kisebb kapacitással. A templomi búcsúi 

szentmise egy héttel korábbi időpontra lett kijelölve az 

egyházközség által Plébános Úr távolléte miatt. Mindez 

települési búcsúnkat nem befolyásolta, amit a 

hagyományos augusztus 6-a utáni vasárnap tartottunk. 

Ami ezt az óriási „pangást” okozta, az az időpontegyezés 

volt Csátaljával és Hercegszántóval, és a búcsúsok inkább 

a másik kettő helyszínt választották bevételük 

szempontjából. Így is „könyörögni” kellett a nálunk 

megjelent vurstlisoknak, hogy legalább legyen néhány 

árus és egy körhinta ezen a napon. 

Községünk díszpolgárának, dr. Univ. Mándics Mihálynak 

a júniusi tanévzáró ünnepély keretei között rubin 

diplomát nyújtottunk át, szeptemberben pedig 90. 

születésnapja alkalmából köszöntöttük. Minderről, és 

élete további bemutatásáról külön cikkében ír dr. Fekete 

Imre.   

A kávézónak az IKSZT-ben új üzemeltetője van, Sörös 

Fanni, aki becsületesen, vendéglátóhoz méltóan vezeti 

az egységet. 

Hamarosan elkezdődik a falu karácsonyi díszbe 

öltöztetése, akinek örökzöld felajánlása van, azt szívesen 

vesszük. 

Hamháber Norbert 

Csávoly Község Polgármesetere 

Elnök – Csávolyi Német Önkormányzat 

Naszvadi napok 

Szeptember első hétvégéjén került megrendezésre a 
szokásos Naszvadi napok, melyen - elfogadva Dr. Haris 
József polgármester úr meghívását – községünk 
képviseletében részt vettünk. 
A Naszvadi napok keretében megemlékeztünk felvidéki 
magyarok kitelepítéséről, a 
világháborút követő 
lakosságcsere-
egyezményben érintettek 
szenvedéseiről, és koszorút 
helyeztünk el a Naszvadiak 
Emlékművénél az érintett 
települések képviselőivel, 
és az érintettek valamint 

leszármazottaik összefogására létrejött szervezetekkel A 
megemlékezést az Önkormányzat ünnepi gyűlése 
követte, melyen a helyi képviselő testület által megítélt 
díjak, elismerések kerültek átadásra. A napot táncos 
mulatság zárta a helyi História zenekar vezényletével. 
Szombati napon az ógyallai Csillagvizsgálóban jártunk, 
ahol röviden bemutatták az obszervatóriumot létrehozó 
Dr. Konkoly-Thege Miklós életét, munkásságát, az épület 
történetét, majd a modern technikának köszönhetően 
színvonalas csillagászati bemutatót tekinthettünk meg. 
Délután a naszvadi nagy beruházást, a fürdő 
komplexumot mutatták be, hosszú- és rövid távú terveik 
ismertetése mellett az érdeklődőknek, melyet terv 
szerint idén novemberben átadnak. Mindeközben a 
község központjában népes főzőversenyt tartottak a 
szokásos falunapi rendezvények mellett. A nap zárása 
ismét zenés mulatság volt. 
A rendezvény zárónapján szentmisét, és búcsúvásárt 
tartottak, továbbá kísérő rendezvényként 
kézilabdatorna került megrendezésre. 

Berényi Attila 
alpolgármester 

 
2018. május 16-tól töltöm be a jegyzői munkakört a 

Felsőszentiváni Közös Önkormányzati Hivatalban, 

munkámat Felsőszentiván és Csávoly településeken 

látom el.  

Közigazgatási munkámat 1999-ben kezdtem 

Bátmonostoron jegyzőként, majd emellett 2005-ben 

körjegyzőként Vaskúton is dolgoztam folyamatosan. 

Innen 2008-ban Bajára kerültem aljegyzőnek, majd 

jegyzőként dolgoztam ugyanitt 2013-ig. 2016 nyaráig az 

FBH-NP Nonprofit KFT jogi és közbeszerzési 

referenseként helyezkedtem el, a közigazgatási jog 

mellett polgári joggal foglalkoztam, amíg július végén 

megszületett a kislányom, Leona, aki most 2 éves. Jogi 

egyetemi és államigazgatási főiskolai végzettségem 

mellett tanári, továbbá PR-szakértő diplomával 

rendelkezem, tanárként már nem, PR-szakértőként 

azonban ezév májusig dolgoztam saját 

vállalkozásomban. Férjem, Gilián Norbert kereskedő-

vállalkozó, Baján élünk, míg szüleim nyugdíjasok, 

Hercegszántón élnek, magam is onnan származom. 

A jegyzői ügyfélfogadás a korábbinak megfelelő: hétfő, 

szerda délután/kedd, csütörtök délelőtt, azaz ez nem 

változott, azonban az ügyek sokasága miatt javasolt az 

időpontkérés Bittnerné Ujfalusi Éva kolléganőmtől 

(79/352-160/108 mellék és ugyintezo@csavoly.hu) 

E-mailes elérhetőségem: jegyzo@csavoly.hu 

Naszvadon jártunk… 

Új jegyző Csávolyon 

mailto:ugyintezo@csavoly.hu
mailto:jegyzo@csavoly.hu
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A köztisztviselők által ellátott feladatok röviden és 

hivatali elérhetőségeik: 

Horváth Éva gazdálkodási előadó 2018. augusztus 1-jével 

távozott a hivatalból Kunbajára, így a feladatai egyrészt 

átadásra kerültek Farkas János újonnan kinevezett 

gazdálkodási előadóra, aki a közszolgálatban még kezdő, 

hiszen eddig vállalkozásoknál dolgozott. Az ő munkáját 

segíti Szűcs Kitti, közfoglalkoztatott. Feladataik röviden: 

költségvetés tervezése, előirányzatok könyvelése, 

számviteli feladatok, kifizetések intézése. 

E-mail: farkas.janos@csavoly.hu 

Másrészt a gazdálkodási feladatok ellátása részben 

Csima Lászlónéra hárul, jelenleg számfejtés és a 

gazdálkodási feladatok irányítása tartozik feladatai közé, 

s aki a hivatalban anyakönyvvezetőként is dolgozik. 

E-mail: csima.laszlone@csavoly.hu 

Az adóügyi feladatokat a termőföld és egyéb 

kifüggesztések, továbbá az iktatás-irattározás, 

kereskedelmi és ipari tevékenységgel kapcsolatos 

ügyintézést (üzletek működési engedélyeztetése, nyitva 

tartás módosítása, stb.) mellett Ternák Klaudia látja el. 

E-mail: ternak@csavoly.hu 

Települési támogatás, rendszeres gyermekvédelmi 

ügyintézés, temetői sírhelymegváltás, hagyatéki 

ügyintézés továbbra is Lajter Katalin feladata. 

Mindemellett az óvodai/iskolai neveléssel kapcsolatos 

igazgatási feladatokkal, statisztikai jelentésekkel, illetve 

a helyi esélyegyenlőségi programmal foglalkozik.  

E-mail: lajter.katalin@csavoly.hu 

A jegyzői titkári feladatokat Bittnerné Ujfalusi Éva látja 

el megbízási szerződés szerint, aki a jegyzőkönyvezéssel, 

a jegyzőkönyvek közzétételével, nemzetiségi 

önkormányzatokkal való kapcsolattartással, titkársági, 

adminisztrációs feladatokkal foglalkozik. Mindemellett 

vezeti az ebnyilvántartást, a méhek vándoroltatásának 

nyilvántartását, illetve közterületi fakivágással, 

köztisztasággal és egyéb bejelentésekkel kapcsolatos 

panaszok jegyzőkönyvezését látja el. Időpontot a 

jegyzőhöz nála lehet kérni az ugyintezo@csavoly.hu 

címen vagy a 79/352-160/108 mellék telefonszámon. 

A polgármesteri titkársági feladatokat Csókáné Péter 

Mónika látja el. Feladatai közé tartoznak még a 

közfoglalkoztatási ügyek, a fogyasztói szerződések 

nyilvántartása, szolgáltatókkal való kapcsolattartás, 

ügyintézés mellett. E-mail: titkarsag@csavoly.hu vagy 

79/352-160/101 mellék. 

A közfoglalkoztatotti adminisztrációt Fülöp Katalin és 

Doszkocs Viktor közfoglalkoztatottak végzik.  

Doszkocs Attila a Csávolyi Önkormányzati Nonprofit Kft. 

ügyvezetője, a korábbi településüzemeltetési feladatok 

mellett a konyhával kapcsolatos jelzéseket nála lehet 

bejelenteni a doszkocsa@csavoly.hu címen. 

Fenti munkakörök és feladatkiosztás, továbbá 

ügyfélfogadás a korábbi kialakításnak megfelelő, de 

azok módosítását a közeljövőben tervezem.  

Ismételten kérem, hogy bejelentéseiket, panaszaikat az 

ugyintezo@csavoly.hu címre várjuk vagy telefonon a 

79/352-160 számra. 

dr. Gyenes Gabriella 

jegyző 

Tisztelt Étkezők 

A csávolyi konyha életében 2018. július elsejétől új 

fejezet kezdődött, ettől a dátumtól számítva Csávolyi 

Önkormányzati Nonprofit Kft. néven folytatja tovább 

tevékenységét. A konyha tulajdonosi háttere változatlan 

maradt, továbbra is a Csávoly Községi Önkormányzat a 

tulajdonos, azonban önálló gazdálkodási egységként 

funkcionál tovább. Nonprofit Kft. lévén nem a 

haszonszerzés, a profit, a konyha célja. A 

tevékenységéből keletkezett többlet nem kerül 

szétosztásra a tulajdonosok között, hanem bizonyos 

közösségi célok elérésére használják fel. A nonprofit 

gazdasági társaságok tevékenységük hasznát csakis az 

előre meghatározott céljaik elérésére, a társaság 

fennmaradására, terjeszkedésére és jövendőbeli tervek 

megvalósítására használhatják.  Jövőbeni tervek pedig 

vannak, melyek egy részének megvalósíthatóságához 

még nincs elegendő információnk, üzleti terv készítése 

szükséges. 

A szervezeti működésben történt átalakulás 

következtében a konyha ÁFA körbe került, tehát ÁFA 

fizetési kötelezettség terheli, így a fizetendő térítési díjak 

ára már tartalmazza az ÁFA költségét a jogszabályi 

előírásoknak megfelelően. Magyarán a konyha, minden 

egyes kiadott adag étel után ÁFÁ-t kell, hogy fizessen. 

Ennek ismeretében a 2018. augusztus 30-i rendkívüli 

képviselőtestületi ülésen II. napirendi pontként szerepelt 

a régi térítési díjak felülvizsgálata, valamint az újak 

elfogadása. 

A díjak megállapításához elkészített költségvetésben tíz 

napos mintaétrend és több hónap átlagából számított 

adagszámok kerültek feldolgozásra, megállapítva az egy 

főre jutó nyersanyagköltséget és a kiadásokat (személyi 

és dologi), figyelembe véve az alapvető élelmiszerek 

árának növekedését is. A költségvetés továbbá 

tartalmazza a terítési díjakból valamint a normatív 

támogatásból származó, várható bevételeket, melyek 

pozitív mérleg esetén a Kft. fennmaradását, működését 

szolgálják. 

Csávolyi Önkormányzati Nonprofit Kft 

mailto:farkas.janos@csavoly.hu
mailto:csima.laszlone@csavoly.hu
mailto:ternak@csavoly.hu
mailto:lajter.katalin@csavoly.hu
mailto:ugyintezo@csavoly.hu
mailto:titkarsag@csavoly.hu
mailto:doszkocsa@csavoly.hu
mailto:ugyintezo@csavoly.hu
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 Az újonnan kialakított és elfogadott térítési díjak a 

következőképp alakulnak 2018. szeptember 1-től: 

Iskolai étkezés (18% ÁFA) 

napi háromszori étkezés 550.- Ft 

menza: 380.- Ft 

Óvodai étkezés (18% ÁFA) 500.- Ft 

A jövőben igyekszünk minden igényt kielégítve tovább 

működni, változatosabb étrendet kialakítani a gyerekek 

számára, a jogszabályban megengedett kereteken belül 

természetesen.                                                     Doszkocs Attila 

ügyvezető - Csávolyi Önkormányzati Nonprofit Kft 

 

Az iskoláról 

A szülői Szervezet anyagi támogatásával augusztus 

utolsó hetében a pedagógusok az iskola udvarát aszfalt 

játékok felfestésével színesítették. A 2018. augusztus 31-

én 14 órakor kezdődő játékos nyárbúcsúztató délutánon 

a tanulók örömmel vették birtokba az udvari 

társasjátékokat. 

Szeptember 3-án pedig elkezdődött a 2018/2019-es 

tanév. Az 1. osztályosok szeptember 7-én a 

„Fecskeavatón” váltak igazán iskolássá. A tanulás mellett 

ebben a tanévben is szervezünk túrákat, kirándulásokat, 

osztályprogramokat, megemlékezéseket, ünnepélyeket, 

melyekről folyamatosan tájékoztatást nyújtunk a 

szülőknek. 

A HAT-18-01-0445 azonosítószámú, „Hol sírjaink 

domborulnak… csillagtúra erdélyi nagyjaink 

nyomdokán” című pályázatnak köszönhetően, az elnyert 

2 640 000 forintból, 44 csávolyi, felsőszentiváni és 

nemesnádudvari  7. osztályos diák, valamint 4 kísérő 

pedagógus 2018. szeptember 19-23. között 5 varázslatos 

napot töltött Erdélyben. A tanulmányút során a 

résztvevők megismerkedtek történelmi és irodalmi 

nagyjaink emlékhelyeivel. Mondák felidézésével 

emlékeztek a Hunyadiakra, Petőfire, Aranyra, Tamási 

Áronra. A Gyergyói-medence csodálatos világában 

néprajzi, építészeti nevezetességeket kerestek fel, 

feledésbe merült mesterségeket próbáltak ki. 

Találkoztak a helyi iskolásokkal, erdélyi tánclépéseket 

tanultak a táncházban.   

Látták a Csonka tornyot Nagyszalontán, a Királyhágó 

panorámáját, felfedezték a Tordai sóbánya titkait. Jártak 

Gyergyószentmiklóson, Székelyudvarhelyen, a Súgó 

barlangban, a Libán-tetőn, Zetelakán, a Gyilkos-tónál, a 

Békás szorosban. Megismerkedtek Csicsaj dűlőben a 

medve élőhelyével, sziklát másztak, kürtös kalácsot, 

szalonnát sütöttek. Gyulafehárváron meglátogatták a 

székesegyházat, utolsó előtti állomásukon bevették Déva 

várát. Végül Aradon, mint minden felkeresett 

emlékhelyen koszorút helyeztek el és mécsest 

gyújtottak, tiszteletük kifejezéseként. Fáradtan, de 

élményekkel gazdagon érkeztek haza. 

Csávoly, 2018. 10. 05.  

Vancsura Jánosné 

tagintézmény-vezető 

     A mi Óvodánk 

 „Ősz-apóka köpönyege 

hej de tarka-barka. 

Úgy látszik, hogy sárga 

piros falevélből varrta. 

Szereti is Ősz-apókát 

a sok ovis kisgyerek, 

gyorsan szedik a gesztenyéket, 

a lehullott falevelek helyett. 

Nem is oly rég, a nyári melegben boldogan készülődtek 

ovis kisgyerekeink a falunapi német nemzetiségi táncos 

műsoruk bemutatására, nem is gondolva, a gyorsan 

elillanó nyárra.  

Itt van, megérkezett az ősz. Elköszöntünk 

nagycsoportosainktól, rábízva őket Zita néni óvó 

szeretetére. De az óvoda nem csendesült el, zsibongva, 

mesélve újra jöttek középsőseink, nagycsoportosaink és 

a nagyon várt kiscsoportos ovisok, akik természetesen 

anyához bújva, de válla felett kitekingetve ismerkedtek 

az ovival. 

Két csoportban, 4 óvodapedagógus és 2 dadus néni 

fogadta a 45 kis gyerkőcöt. A nagyobbak rögtön 

észrevették, hogy új szőnyegek és függönyök várják 

őket, melyeken a várépítés is sokkal klasszabb.   

Köszönet érte az önkormányzatnak. 

Beszoktatási – visszaszoktatási időszakban a nyárias 

időnek köszönhetően sokat játszanak a kisgyermekek az 

ovi udvarán és a játszótéren                                                                                          

Óvoda Dolgozói 

Felnőtt ebéd elvitel esetén (27% ÁFA) 720.- Ft 

Felnőtt ebéd helyben fogyasztás esetén ( 
18% ÁFA) 

670.- Ft 

Kiszállítás 70.- Ft 

Általános iskola 

Óvoda 

Család és Gyermekjóléti Szolgálat 

Címe: 6448 Csávoly Arany J. u. 25 

Családsegítő: Barta Anita, 

Elérhetősége: 70/427-3174, csaladsegito@fszszi.hu 

Településen van: hétfő, kedd 

Ügyfélfogadás: hétfő 13.00-16.00, kedd: 9.30-12.30 

Üdv: Barta Anita 
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1928. szeptember 4-én született paraszti családból egy 

bácskai faluban, Csávolyon. Elemi iskolai tanulmányait 

szülőfalujában, a tanítóképzőt Baján végezte. Néptanítói 

rubin diplomáját a közelmúltban vehette át. Levelező 

tagozaton szerzett Budapesten szaktanítói képesítést. 

Szegeden pedig tanári oklevelet, ahol a JATE-n 1987-ben 

doktori címet érdemelt ki történelemtudomány szakból. 

Értekezésének címe: A magyarországi bunyevácok 

története, melyet a bírálók „Summa cum laude” 

fokozattal díjaztak. Az első álláshelye 1948 őszén a 

faluhoz közeli Józsefháza-pusztán volt, ahonnan a 

belterületi általános iskolához került, majd 1949 őszén a 

helyi „Délszláv-bunyevác-osztatlan 

iskola” vezetőjévé nevezték ki.  

Hét év múlva került vissza a magyar 

iskolába, ahol 1957-től kisebb 

megszakítással 1988-ig nyugdíjba 

vonulásáig volt az iskola AMK igazgatója.  

Mindenkori tanári feladatait korának 

legmagasabb színvonalán látta el. 

Nemcsak a diákjait, de kollégáit is 

tanította. Oktatási, iskolaszervezési 

módszerei országosan ismertek voltak. 

1975-ben minisztériumi felkérésre jelent 

meg „A Csávolyi iskola” című könyve, 

mely nagy visszhangot keltett.  

Végtelen türelme, humorérzéke sok 

embert vonzott, ez a tisztelet ma is tart.  

Számos magas elismerés bizonyítja kivételesen tartalmas 

munkáját. Ennek egyik bizonyítéka az „Apáczai Csere 

János” díj.  

Csak Csávolyon tanított. 44 évi szolgálatból 24 évet 

iskolaigazgatóként.  

A napi munkája mellett közéleti tevékenységet és 

kutatómunkát is végzett, mint helytörténész. 22 könyvet 

publikált és számos néprajzi tanulmányt. A bunyevácok 

történetírója, külföldön is elismert szakember. 1973 és 

1981 között a Magyarországi Délszlávok Demokratikus 

Szövetségének főtitkára. Nevéhez fűződik a Bajai 

Bunyevác Tájház megnyitása.  

A honismereti mozgalomnak egy életre elkötelezte 

magát, még 1960-ban a kezdet kezdetén. 1964-ben 

létrehozta a Csávolyi Falumúzeumot. Jelen volt az 

országos honismereti mozgalom bölcsőjénél is. 1968-tól 

hosszú időn át tagja volt az országos vezetésnek is, a 

Bács-Kiskun Megyei Egyesület elnöke volt. Ma is 

tiszteletbeli tagja az országos egyesületnek, örökös 

tiszteletbeli megyei elnök.  

A Magyar Néprajzi Társaság tiszteletbeli tagja.  

A Csávolyi Honismereti Baráti kör elnöke. Krónikaíró.  

Naszvad szlovákiai testvértelepülési kapcsolatok 

előkészítője. A felvidéki magyarság iránt – elhunyt 

felesége kapcsán – különös érzékenységet mutatott. 

(„Hol van a hon?”című könyve) 

Közéleti munkásságához tartozik, hogy a Bajai Járás 12 

településének országgyűlési képviselője volt 1963-1981 

között.  

Számos elismerés között 2008-ban életútja 

elismeréseként a Magyar Köztársaság Érdemrend 

Lovagkeresztje kitüntetést kapta.  

Az Országos Horvát Önkormányzat „Életműdíjban” 

részesítette.  

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 

Megyei Nemzeti Kisebbségiekért díját 

kapta meg. Csávoly község 2009-ben 

Díszpolgárrá választotta.  

2018-ban megjelent Kecskemét Múzeum 

„Cumania 28” évkönyve „Névjegy” 

rovatában bemutatott vallomásában: „A 

szülőföld szolgálását tekinti legfontosabb 

feladatának.„ 

Lakóhelyéhez való hűsége példás 

tisztaszívű személyisége 

teljesítményeiben tükröződik. Nála a 

feltárás, az újraalkotás, publikáció 

komplexen jelentkezik. Írásai magyar, 

horvát, szerb, német nyelven jelennek 

meg, illetve kétnyelvűen. Több évtizedes 

kutatómunkáját Csávoly falu teljes népi kultúráján 

igyekezett bemutatni.  

Dr. Mándics Mihály nemzeti sorskérdésnek tekinti a 

helytörténetet, a néprajzot, amit a hon- és népismeret 

fogalomkörébe szoktak foglalni.  

Lankadatlan kitartással fürkészi és ír a szívének, lelkének 

kedves témakörökről, családja életútjáról, unokáiról, 

dédunokáiról.  

Ő az atyai bölcs Barátom. Élettapasztalatait szívesen 

osztja meg a hozzá fordulókkal. Sokat olvas, köztük a 

Bibliát is. A vele való beszélgetés szellemi felüdülés, 

„Tanár” marad élete végéig. Életműve példaértékű. 

Tanítványai nevében kívánok dr. Mándics Mihálynak 

hosszú és tartalmas, boldog életet. Tehesse azt, amit 

legjobban szeret – kutatni – írni – segíteni másokon. 

90. születésnapja alkalmából szeptember 4-én  

Polgármester Úr és dr. Fekete Imre köszöntötte 

otthonában, majd szeptember 14-én az IKSZT-ben a 

Csávolyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Jegyző 

Asszony kíséretében. 

 dr. Fekete Imre 

 nyugdíjas járási főállatorvos 

Dr. Mándics Mihály 90 éves 
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Családi Nap az IKSZT-ben 

Immáron már 5. alkalommal rendeztük meg a 

hagyománnyá vált Családi Nap elnevezésű 

rendezvényünket. Volt itt minden, ingyen lángos, a 

gyerekeknek trambulinnal, ugrálóvárral, csillámtetkóval 

kedveskedtünk, illetve kézműveskedhettek egy kicsit a 

délután folyamán. A színpadon egy bohóc óriás buborék 

show-ját nézhettük meg, aki ezután egész estig lufit 

hajtogatott a piciknek. A program zárásaként a Csiga Duó 

gyermek zenekar koncertjét hallgathattuk meg, aminek 

a gyerekek is aktív részesei lehettek, majd este pedig 

retro bulival zártuk az igen sikeresnek mondható napot. 

Ezúton szeretnénk 

megköszönni 

mindenkinek a 

részvételt, illetve a 

program 

lebonyolításában segítők 

munkáját, és a 

támogatást. 

Freindlich Vivien 

Babicz János 

 

Goods Market 20 éves születésnapi rendezvény 

Már alig emlékszem a napra amikor ’98-ban egy kora 

tavaszi napon a kezembe került egy hirdetés, amiben 

partnereket kerestek országszerte 100 Ft-os üzletek 

nyitásához.  Innen jött az ötlet, hogy hozzunk létre egy 

üzletet, ahol elérhető áron 1000 féle terméket be lehet 

szerezni, ami szükséges a mindennapok háztartásában. 

Ennek már 20 éve ! Ez alkalomból augusztus 19-én egy 

programokban gazdag utcaünnepet rendeztünk üzletünk 

előtti megszépült parkolóban és útszakaszon.  

Becslések szerint 300-400 vendég tisztelte meg 

rendezvényünket, ahol 4 bogrács babgulyás és 

egy látványsütésen készült sültbárány enyhítette a 

jelenlévők éhségét. 

A gyerekek ugrálóvárban, vízipuska 

lövészeten és horgászaton vettek 

részt.  

A felnőttek helyi és távolabbi 

hagyományőrző kézműves 

mesterek alkotásait tekinthették 

meg.  

Az Árpád Népe Motoros Klub is 

meglátogatott minket szebbnél 

szebb vasparipáikkal.  

Batánovics Lili csodálatos hangjával 

kápráztatta el a közönséget, majd a Tank/Rider zenekar 

adta meg az alap hangulatot a Streetfighter Show-hoz 

ahol három lánglovag mutatta 

meg mit is lehet  

kihozni a kétkerekű 

vasparipákból. Miután eloszlott 

az égett gumifüst, a Trakto-Rock 

zenekar adott fergeteges 

koncertet  magyar és külföldi 

rock bandák világslágereiből.  A 

tombolahúzáson minden 

nyeremény gazdára talált. A fődíj nyertese a Plitvicei-

tavaknál tölthetett egy felejthetetlen hétvégét. 

A napot élő mulatós zene és mulatság zárta a hajnali 

órákban.                                        

                      Rátvai Dezső 

Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér 

20 éves a Goods Market Csávolyon 

TOVÁBBI RENDEZVÉNYEINK IDŐPONTJAI: 

2018. DECEMBER 1. (SZOMBAT) 

„IDŐSEK KARÁCSONYA” 

2018. DECEMBER 2. (VASÁRNAP) 

„FALU MIKULÁSA” 
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Beszámoló 

2017-ben nem tétlenkedett a társaság, sikeresen felépült 

és átadásra került a saját hűtőkamránk, egy feldolgozó 

előtérrel. A hűtő, a régi Kisnádas nevű kocsma egy 

részének átalakításával jött létre, és közvetlen mellette 

folyamatban van a vadászház kialakítása is. A kész állapot 

elérésében több tag is részt vett: 

2018-ban egy sikeres pályázat keretén belül megkezdjük 

az élőhely fejlesztést, 10 darab apróvad és 10 darab 

nagyvad etető kihelyezésével: 

Az elmúlt években a Csávolyi Vadásztársaság területén 

elejtett legnagyobb őz-, és szarvas trófea: 

dr. Galambvári Jakab 

elnök 

-------------------------------------------------------------------------- 

 

Az 1963-ban végzett 

nyolcadik osztály találkozott 

a Tóparti Vendéglőben. 

Húszan megjelentek, 

kilencen sajnos távol 

maradtak az eseménytől. A 

kilenc „eltávozott” 

osztálytársunkról 

méltóképpen 

megemlékeztünk. A 

tanáraink közül dr. Mándics 

Mihály jelent meg, akit 90. 

születésnapján 

köszöntöttünk. 

A fényképen láthatóak: 

Kulimák István, dr. Fekete Imre, Fekete Miklós (takarva), 

Bucsek Edit, Katymaracz Mihály, Folkmann Rózsa, dr. 

Babity Mihály, Molnár József, Papp Mária, Terbe Zoltán, 

Bárkányi Éva, Flórián Ágota, Szűcs Ferenc, Molnár József, 

Varga Anna, Szabó Ilona, Berger Anna, Bíró Vera, 

Freidinger Julianna, Vinkó Magdolna 

dr. Fekete Imre 

-------------------------------------------------------------------------- 

Csávolyi Vadásztársaság 

55 éves találkozó Csávolyon 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 

Édesanyánkat Molnár Péter Pálnét (Vidákovics Krisztinát) 

utolsó útjára elkísérték. Megjelenésükkel, virágaikkal 

részvétüket kifejezték. 

Molnár Gabriella 

Molnár Zsuzsanna 

 

Köszönetnyilvánítás 

A csávolyi PRO-TEAM dolgozói köszönik az önkormányzatnak 

a nekik adományozott kiülőt, amit már birtokba is vettek. 

 

Tornyai Attiláné 
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  Tisztelt Horgásztársak, Tópart látogatók! 
 
Amint azt megszokhattuk mi horgászok az utóbbi 
években, nem volt olyan, hogy ne változott volna valami, 
ne sokasodott volna a feladata egy-egy 
Horgászegyesületnek! Ez idén sincs másképp! 
Sokan érdeklődnek horgászok, és nem horgászok is, a 
médiából, és egyéb általunk is közzétett szórólapok 
kapcsán a 2019-től bevezetésre kerülő 
HORGÁSZKÁRTYÁRÓL! 
Ha valakinek további információra van szüksége a 
www.mohosz.hu oldalról, vagy Horgászegyesületünknél 
András Krisztiántól, és Facebook oldalunkról 
(Sporthorgász Egyesület Csávoly) értesülhet! 
Ezzel kapcsolatosan annyi kérésünk lenne, ha módjában 
áll bárkinek önállóan regisztrálni az idei év 
szeptemberétől megteheti, sőt tegye is meg, ezzel is 
könnyítve a jövő évi engedélykiadásokat! 
Természetesen, ha nem rendelkezik online fizetésre 
alkalmas bankkártyával, vagy a regisztrációs folyamathoz 
szükséges informatikai háttérrel, tudással, akkor az 
Egyesületnél csekket igényelhet, és a regisztrációs 
folyamatban is segítségére leszünk! 

Tópartunkon az idei évben több olyan dolog is volt, ami 
az arra járóknak feltűnést kelthetett! 
Az egyik a betontörmelék, amit a vízpart megóvására, és 
megerősítésére szállíttattunk oda, késéssel ugyan, de 
remélhetőleg mire ezt olvassák, már eltűnik! 
Egy másik szembeötlő jelenség volt a sok szemét, ami 
nem a megfelelő helyre került, és ezek nem csak 
horgászok által hátrahagyott „melléktermékek”! 
Kérünk minden Bara partra látogatót, hogy a kihelyezett 
szemeteseket használják, de ami ennél is egyszerűbb, és 
a szél sem fújja szét, ha mindenki, ahogyan levitte oda, 
úgy haza is viszi! 

Még egy ilyen kellemetlen dolog, ami talán a nyári szünet 
végeztével mérséklődik, sok horgásznak ismét 
bosszúságot okozott a stégek rongálása! Ezért kérjük, 
mindenki csak rendeltetésszerűen használja, és az ott 
elhelyezett dolgokat ne piszkálja! Vonatkozik ez a stégek 
körül elhelyezett törpeharcsafogó varsákra is, aki kirakta, 
csak az szedje fel! 

Mivel az idei évben tovább nőtt a napijeggyel horgászók 
száma, így a vízben lévő hal is jobban fogyott, ezért úgy 
gondolom, hogy a legfontosabb kérdés ebben az 
időszakban a horgászok körében az, hogy mikor lesz a 
szokásos őszi telepítés? 

Terveink szerint ez az október 23-ai hosszúhétvégéig 
valósul meg! 

Horgászüdvözlettel, 
Sporthorgász Egyesület Elnöksége 

 

2016 évben a kézilabdázás új lendületet kapott 

Csávolyon. Az új egyesület nagy hangsúlyt helyez az 

utánpótlás nevelésre, mely a helyi iskolával karöltve és 

támogatva valósul meg. Az új egyesület Dél- Vidék KSE 

néven szerepel tovább a Bács- Kiskun Megyei 

Bajnokságban. A felnőtt csapat játékoskerete nem 

változott a tavalyi idényhez képest. 2018/2019 évi 

bajnokságban felnőtt férfi csapatunknak egyedüli falusi 

kis csapatként kell helyt állnia. Emellett 2018 őszétől 

kettő utánpótlás csapatot indítottunk el a megyei 

utánpótlás bajnokságban. Mindkét utánpótlás gyermek 

csapatunk elkezdve bajnoki szereplését a (12 éves fiúk és 

11 éves lányok) Felkészítésüket a felnőtt csapat tagjai 

vállalták magukra. Több pályázat beadásával és a helyi 

önkormányzat támogatásával biztosítjuk a 

versenyeztetés feltételeit, továbbá számítunk a szülők 

pozitív hozzáállására is. 2018 tavaszán kezdett az 

egyesület a iskolás korú gyerekek felkészítésével 

foglalkozni, közülük hárman már az 2018/2019 es 

bajnoki szezonban a felnőtt csapat tagjai között 

pallérozódnak.             Sok sikert és kitartást kívánunk. 

Bohner József 

 A Csávolyi SK 2018.07.23-án megtartott közgyűlésének 

eredményeként sikerült a Törvényszéki felszólításnak 

eleget téve az egyesület vezetőségének tisztségviselőit 

megválasztani és az egyesület alapszabályzatát a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

rendelkezéseinek megfelelően módosítani. Igazoltuk 

továbbá, hogy a civil szervezetet nyilvántartó bírósághoz 

a képviselő változásra is kiterjedő változásbejegyzési 

kérelmet, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

létesítő okiratot, valamint a vezető tisztségviselők 

tisztségelfogadó nyilatkozatát becsatoltuk, figyelemmel 

a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel 

összefüggő eljárásokról szóló 2011. évi CLXXXI. 

törvény71/C §(1) bekezdésében foglaltaknak 

megfelelően. Az egyesület új székhelye (6448 Csávoly, 

Arany János utca 25) már az új alapszabályzatban is 

rögzítésre került. Ezúton szeretnénk értesíteni a 

Tagságot, Lakosságot, hogy az egyesületnek semmilyen 

jellegű tartozása nincs, s bár szűkösek anyagi forrásaink, 

fizetési kötelezettségeinket teljesítettük. Elsődleges 

célunk az anyagi források felkutatása, hogy a jövőben 

hivatásos edző segítségével újra foci csapat legyen 

Csávolyon.                                                  Kulisics Csilla 

Horgászegyesület 
Dél-Vidék KSE 

Csávolyi Sportkör 

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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