
 

Rendőrségi közbiztonsági fórumon kértem a Petőfi 

Sándor utcába a gyorshajtó teherautósok sebességének 

mérését, de Kapitány Úr semmit nem tudott ígérni, mert 

egyetlen mozgó traffipaxuk van a bajai rendőröknek, és 

ezt frekventáltabb helyekre szokták kihelyezni leginkább. 

(51-es főútvonal) 

Hivatalunkba végre beszerelésre került egy modern, 21 

századi riasztó rendszer. 

Kábeltévénken fogható már a Bajai Tv adása is a 

„Csávolyi NET-Tv D. Top” digitális csomagján. 

Az évek során időközben listaszerűen szedjük össze a 

következő településrendezési terv módosításához 

szükséges anyagokat, hogy végérvényesen tisztázzuk 

például, hogy hol a Petőfi Sándor utca 12., illetve az 

Eötvös utca 1. 

Közmunka programok: 

Közmunkáinkat illetően sajnos, avagy sem, 

emberhiánnyal küzdünk, ami mind annak köszönhető, 

hogy sikerült a munkavállalónak elhelyezkednie az 

elsődleges munkaerőpiacon. Jelenleg 20 körüli a 

betöltetlen közmunka - álláshelyek száma. 

Megmaradt facsemetéket tavasszal pótoljuk, sajnos idén 

az időjárás ismét nem volt kegyes hozzánk, mert a 

lombhullatást követően azonnal fagyok voltak. Pótolni 

fogunk a temetőben, káposztáskertekben és egyéb 

helyeken is. 

Átfogó közmunka ellenőrzésünk volt, kisebb 

hiányosságot leszámítva, szóbeli instrukciókat követően, 

hivatalos eljárás nem indult. 

Térkőgyártással igyekszünk, a megfelelő receptúra 

kidolgozása folyamatban van, de nem olyan egyszerű és 

gyors mindaz, mint gondoltuk. 

A Lila Presszó sarkánál lévő szikkasztó háromszöget újra 

betonoztuk, és körbe lesz kerítve korláttal is. Emellett a 

vásártér előtti csarnoknál a parkoló megsüllyedt hibáit is 

kijavítottuk.  

Járdafelújítások továbbra is zajlanak megrendelés 

alapján, a régi járdát felverjük és elszállítjuk, és a tiszta 

betont a Bara partjának a védelmére betöltésre fogjuk 

szállítani, társadalmi munkával egybekötve a 

Horgászegyesülettel 

karöltve. Ha valakinek 

van otthon teljesen 

tiszta betonrakása, 

akkor azt is elvisszük, 

ugyanis még nagyon sok 

betonra lenne szükség. 

Ezen felül, ha van 

valakinek tiszta vályog 

és föld vagy vakolat, azt 

is nagyon szívesen 

vesszük. 

Polgármesteri beszámoló 
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Ennyi füvet még soha nem nyírtunk, mint idén az időjárás 

miatt, ugyanis a napsütést eső váltotta sűrűn. Ezen kívül 

most ment tönkre a legtöbb fűnyírónk és azokat használó 

dolgozóink is most találtak munkahelyet az elsődleges 

munkaerő piacon. 

Ahol lehetett, meleg aszfaltozási technológiával nagyon 

sok helyen javítottuk az út hibáit, a tavaszi faültetések 

után nagyon sokat locsoltunk. 

A mezőgazdasági programban termeltünk a Petőfi 

Sándor utca 75. mögött, és a 893-as Rákóczi utca mögötti 

részen. Utóbbin batátát, amit remélünk, hogy a jövő 

évben gyakorlottabbá válik. A megtermelt javakat 

leginkább a konyhán hasznosítottuk, de történt 

valamennyi eladás is. Ezen kívül egy-egy magánkézben 

lévő kertet kapacitás függvényében ingyen 

haszonbérbeadással használtunk a közmunka 

programban, akik cserébe rendben tartották, és amit 

termeltek, természetesen az övék lehetett. 

Káposztásokra erdőt ültettünk, és a temető teljes 

környékét beerdősítettük, ami hamarosan látható is lesz. 

Voltak olyan területek, melyek parlagon hevertek már 

hektárszámra évek óta, amit először mi beültettünk, ami 

majd remélhetőleg idővel ki fog tisztulni. A romsírkertet 

szeretnénk tavaszra befejezni, a parkoló a temetőnél 

elkészült, amit lehet most már használni mindenkinek. 

Temetőben is van most már konténerünk, így még 

szervezettebben működhet a szelektív gyűjtés. 

Csakis kizárólag önkormányzati területekről szállítunk el 

gallyakat, amit a kerítésen belül a református temető 

mögött égetünk el. Privát helyről már nem viszünk el 

vékonyabb ágakat. Zöldhulladék elszállíttatására 

mindenkinek lehetősége van, akinek van élő szerződése 

a Vaskúti Hulladéklerakóval. Ezenkívül tűzgyújtási 

rendeletünk lehetővé teszi a gallyak megfelelő módon 

történő ártalmatlanítását. 

Sajnos a mezőgazdasági 

földút programunkban a 

dolgozók száma lecsökkent, 

de amennyire lehet, folytatni 

fogjuk a szőlő útnak a 

ritkítását egészen az út 

végéig, utána pedig a régi 

bokodi utat. 

Ismét nagyon sokat 

segítettünk az óvodának és az 

iskolának, csempézéssel, 

festéssel és egyéb munkákkal. 

A faluban található 

kereszteket is a jövőben az 

önkormányzat fogja ápolni. 

Ismét megkérek mindenkit, hogy a háza előtt lévő 

növényzetet ritkítsa, mind a gazt, mind a kertből felnővő 

növényzetet, illetve a fákról belógó ágakat, hogy 

esernyővel kényelmesen el lehessen férni a 

járókelőknek. 

Kannavirágainkat felszedtük, lassan végre tényleg 

elkezdődik a körforgalmunk szépítése is. 

Jövő évi terveink között szerepel virágokból Csávoly 

címerét a templom domb oldalára elkészíteni. 

A régi kőműves állványunk sikerült a 90% -osan 

„összevadászni”, akinek szüksége lenne rá valamilyen 

munkához, szívesen oda adjuk ingyenes használatra. 

Lassan készülünk a hótúrásra, remélhetőleg a traktorunk 

is bírni fogja a megpróbáltatást. 

A Bara utca sarkán lévő kitört tükröt pótoltuk. 

Körforgalom adventi díszítése megtörtént. 

Horgászokkal szándékunkban áll újra meghosszabbítani 

további 10 évre a haszonbérleti szerződést. 

Virág Zsolt tanyája melletti út ¾-e már betöltésre került 

ismételten köszönet az abban segítséget nyújtóknak. 

További köszönet az összes vállalkozónak, aki 

településünk, Önkormányzatunk munkáját segíti, 

támogatja. 

Kulturális hírek: 

Október 5-én az Aradi Vértanúk Emlékművét 

megkoszorúztuk, a Magyar Honvédséggel együtt, akik 

erre az alkalomra egy „Kaszárnyafutással” emlékeztek 

meg, és egyik állomásuk Csávoly Község volt. A futásba 

bekapcsolódtak a csávolyi gyerekek is, és kísérték a 

futókat községünk határáig. 

Október 13-án a nyugdíjasok által szervezett Szüreti Bál 

volt az IKSZT-ben. Október végén a bajai delegációval 

Waiblingenben jártam, volt még lehetőségem az élő 

négy kitelepített Csávolyi közül a Tressz családdal 

beszélgetni. dr. Andreas Fesky Főpolgármester Úr 
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ígérete szerint az egykori Csávolyi Toronymúzeumot 

májusban tervezik átadni a látogatók számára. 

Márton Napi bált tartott az iskolai SZMK a helyi IKSZT-

ben, melyet a Német Önkormányzat is támogatott. 

December 

első 

hétvégéjén 

hagyományos 

Idősek 

Karácsonya 

rendezvényt 

tartottunk, 

ahol itt volt 

Zsigó Róbert 

Államtitkár Úr is, külön köszönet minden segítségért a 

hivatali dolgozóknak, Jegyző Asszonynak, és a 

Képviselőknek 

illetve minden 

további segítő 

kéznek egyaránt. 

Falu Mikulása is 

minden eddiginél 

nagyobb 

látogatottsággal 

lezajlott. 

Régi Hivatalunk hátsó udvarán kutyakenneleket 

építettünk a gazdátlan ebek számára. Külön dicséretet 

kaptunk mindezért dr. Galambvári Jakab főállatorvostól 

és Fekete Imre állatorvosunktól, mert sajnos kevés 

település, ahol ennyire a szívükön viselik a sanyarú sorsa 

jutott állatok sorsát. Ezen felül hivatalos szerződésben 

állunk a megye legolcsóbb kutyamenhelyével, mert a 

jogszabály biztosította 15 napon felül befogott gazdátlan 

állatok életének kioltását maximálisan elítélem. 

Önkormányzatunk idén szintén részt vesz a Szociális 

Tűzifa programban, az űrlapok már igényelhetők.  

Szintén ajándékkal kedveskedünk a december 1. után 

született 60 év feletti lakosoknak, illetve az óvodás és 

iskolás gyerekeknek egyaránt.  

Mint láthatjuk, a felajánlásokból a falu karácsonyi díszbe 

öltöztetése folyamatban van az előző évek mintájára. 

A falu karácsonyfájáért köszönet Hajna Antalnak, a 

szállításban pedig dr. Galambvári Jakabnak és Pataricza 

Máténak a gépi segítségért. 

Német Önkormányzat: 

Ezen felül a Német Önkormányzat segélyszállítmányából 

játékokat, óvodai és iskolai segédleteket biztosított az 

óvoda és az iskola számára. Ezen kívül a Német 

Önkormányzat ruhaosztást tartott december 8-án, a 

résztvevők száma a szokásoshoz híven közel 400 fő volt. 

A továbbiakban folyamatosan év közben osztottunk 

ruhát, ágyneműt, törülközőt, rollátort, tolószéket, 

gyógyászati segédeszközt, és minden mást, amire 

szüksége van egy rászoruló embernek. Folyamatos a 

kapcsolata családsegítő szolgálattal és a házi 

gondozással, akiknek ezúton is köszönöm, hogy ezeket a 

különböző tárgyakat a legszükségesebb helyre juttatták 

el. 

Naszvad Községen december elsejét követően új 

polgármestert tisztelhetünk a polgári székben, Molnár 

Zoltán személyében. Kívánunk neki hasonlóan sikeres. 

évtizedekig tartó kiváló munkát, mint elődjének! 

A júniusi tanévzáró ünnepség keretei között 

„PEDAGÓGUS SZOLGÁLATI EMLÉKÉRMET” vehetett át: 

dr. Kancsár Istvánné, Kormányos Gáborné, és Pálfia 

Mihály. 

Több évtizedes becsületes munkájuk ezúton is nagyon 

szépen köszönönjük! 

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 

Közmeghallgatás margójára 

A 2018-as évben az Önkormányzat korábbi ügyvitelében 

feltárt hiányosságok, hibák és az ezekből eredő - a 

községet ért jelentős hátrányok a legfontosabb témáját 

adták a december 7-i közmeghallgatásnak. A minél 

teljesebb tájékoztatás végett, fontosnak tartjuk az ott 

elhangzottak ismertetését. 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban 

(TOP) sikeres pályázatok kerültek benyújtásra a 2017-es 

évben. Ezek megvalósításával megújulhatott volna az 

Képviselő-testület 
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orvosi rendelő és a védőnői tanácsadó helyiség ~60 millió 

Ft támogatásból, az óvoda, melynek felújításával egy 

ütemben bölcsődei szoba is kialakításra kerülhetett 

volna ~89 millió Ft támogatásból, továbbá jelentős 

energetikai fejlesztés történhetett volna a Polgármesteri 

Hivatalban, az önkormányzati konyhában, a korábbi 

hivatal épületében és az egykori egészségházban ~86 

millió Ft támogatásból. A feltételes mód sajnos 

helytálló, mert a pályázati dokumentációban szereplő 

aláírásokat a Polgármester Úr nem ismerte el 

magáénak, így a már megnyert pályázatokat vissza 

kellett mondanunk, mert azok így érvénytelenek, 

semmisek. Azaz a falu így közel 250 millió forintnyi 

támogatástól esett el! Az eredeti polgármesteri 

aláírások elmaradásáról ésszerű magyarázat a mai 

napig nem született a Polgármester Úr részéről. Habár 

az így felszabadult forrásra – Polgármester Úr 

tájékoztatása szerint ismételten pályázhatunk, fontos 

belátnunk, hogy ezeken kimondatlanul is jelentős 

hátránnyal indulhatunk. Fontos kihangsúlyozni, hogy  

pályázati források kerültek visszamondásra, melyekből 

közvetlen anyagi kárunk keletkezett, ezért a Képviselő-

testület bűntető feljelentésről döntött. 

A közmeghallgatás következő témája az Önkormányzat 

és Képviselő-testület ügyviteli hibája, mely a lakossági 

kérdéseknél került részlegesen szóba. Az Önkormányzat 

működése során a 2017-es évben több hamis aláírással 

ellátott dokumentum született, melyek alapján 

kifizetések történtek. Felmerülhet a kérdés, hogy hol volt 

ekkor a Képviselő-testület és annak Pénzügyi Bizottsága, 

mely kérdés megválaszolásához szükséges tisztázni az 

önkormányzati feladatelosztás felépítését. 

A Képviselő-testület elsődleges feladata a község életét 

befolyásoló döntés meghozatala az objektív tények, 

adatok ismeretében. A döntés általában határozati 

formát ölt, mely tartalmazza a szükséges feladatokat, 

annak felelősét és a végrehajtás határidejét. A döntés 

előkészítésében, azaz a tények, adatok szolgáltatásában 

a Polgármester és a közvetetten a felügyelete alá tartozó 

szervezet vesz részt. Ugyanígy általában a döntés 

végrehajtásával is ők lesznek megbízva. Az így 

meghatározott feladatok állapotáról a Polgármester 

számol be folyamatosan a testületi üléseken. A Pénzügyi 

Bizottság elsődleges feladata a döntéselőkészítés és 

végrehajtás ellenőrzése, a döntések előzetes 

véleményezése, mely munkába szakértőt is bevonhat. A 

Jegyző, mint az Önkormányzat működéséhez szervesen 

kapcsolódó személy, feladatai között tudja az 

Önkormányzat törvényes működésének biztosítását is.  A 

rendszer működésének alapja a jóhiszeműség, az egymás 

munkájába vetett bizalom.  

A fent leírtakat községünkre illesztve a kettő érintett 

témában Polgármester Úr mind a költségvetést, mind a 

pályázati anyagot a Képviselő-testület elé terjesztette, 

melyekről a testület a Pénzügyi Bizottság véleményével 

összhangban döntött, azaz a költségvetésről és annak 

végrehajtásáról rendeletet alkotott, a sikeres pályázati 

induláshoz engedélyt adott, szükséges nyilatkozatok 

megtételére, aláírására határozatban utasította a 

Polgármester Urat. Az elvégzett feladatokról a 

Polgármester Úr a szokásos testületi üléseken túl, a 

Képviselő-testület korábbi utasításának eleget téve, 2 

hetente elektronikusan beszámolót tett. A Pénzügyi 

Bizottság ellenőrzési feladatának segítésére belső 

ellenőr személyében szakértőt is bevont. A Bizottság 

ellenőrzési munkája során többször érezte magát 

akadályoztatva, viszont ezen akadályok általában 

megfelelő „jogi magyarázatokkal” kerültek tálalásra, 

melyek helyes megítélésében a Bizottság nem kapta meg 

a megfelelő támaszt sem a Jegyző sem a belső ellenőr 

részéről. Viszont sem a Bizottságnak, sem a belső 

ellenőrnek nem feladata a polgármesteri aláírások és 

ellenjegyzések felügyelete.  

A Képviselő-testület a munkáját jóhiszeműen végezte, 

annak tudatában, hogy a testületi ülések és az azokon 

hozott döntések jegyzőkönyvbe foglaltattak (a 2017. 

decemberi ülés kivételével), melyeket a hitelesítők alá is 

írtak. Viszont arról nem volt tudomása, hogy azokat a 

Jegyző aláírásával nem látta el és a felettes szerv felé 

nem juttatta tovább, így azok nem hitelesek, mintha nem 

is léteznének. Ez főleg a költségvetésben foglaltak 

teljesítésére van hatással, mivel így mind a döntés, mind 

az azokat megalapozó tények szabadon változtathatók a 

Képviselő-testület tudta nélkül.  

Ugyanígy a Képviselő-testület a polgármesteri 

beszámolók alapján feltételezte, hogy a döntéseit az 

utasításainak megfelelően a Polgármester Úr 

végrehajtja, azaz a pályázati nyilatkozatokat aláírja és a 

költségvetés végrehajtását, azaz a kifizetéseket napi 

szinten felügyeli. Sajnos mára kiderült, hogy mindez nem 

történt meg! Ezek elmaradásáról ésszerű magyarázat a 

mai napig nem született a Polgármester Úr részéről, 

ebből kifolyólag a közmeghallgatáson a TOP pályázatok 

vonatkozásában tett tájékoztatóját a Képviselő-testület 

ismét nem fogadta el. A Képviselő-testület ugyanakkor 

korábban utasította a Jegyzőasszonyt a korábbi 

törvénytelenségek feltárására, az elmúlt 5 lezárt év 

számvevőszéki ellenőriztetésére, és a bűncselekmények 

gyanúja esetén bűntető feljelentés megtételére.  

Az elmúlt két évben hozott érvénytelen döntéseket újra 

kellett alkotnunk. Ezt a feladatot Pápay László megbízott 

jegyző segítségével sikerült teljesíteni, így a Képviselő-
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 testület az első 5 hónapban 20 rendeletet és közel 50 

határozatot hozott. 

A Képviselő-testület a pénzügyi stabilitás biztosítása 

végett, a költségvetési, gazdálkodási feladatok 

végrehajtásának ellenőrzését a Polgármester Úrtól 

2018. szeptember 27-vel elvonta és a Pénzügyi 

Bizottság állandó felügyelete alá helyezte. Ennek 

köszönhetően az Önkormányzat költségvetése stabil, a 

gazdálkodása biztonságos, melyért egyébként a 

Polgármester lett volna a felelős. 

Szintén lakossági kérdés volt a konyha és étkező 

helyzetének jövőbeli rendezése. Ez ügyben a Képviselő-

testület elhatározott: a 2019. költségvetési évben 

pályázati forrás hiányában saját forrást igyekszünk 

biztosítani mind az épület statikai megerősítésére, mind 

az étkező belső felújítására. Sajnos az elmaradt 

pályázatokban tervezett teljes körű felújítást saját 

forrásból nem tudjuk megvalósítani, viszont további 

várakozást nem tartunk indokoltnak és elfogadhatónak. 

Az épület teljes felújításához elsősorban pályázati 

forrásokat próbálunk felkutatni. 

Képviselők megbízásából: 

Berényi Attila 

alpolgármester 

FELHÍVÁS 

Tisztelt Hozzátartozók! 

Felhívjuk figyelmüket, hogy köztemetőnkben azon 

egyes- és kettes sírhelyek feletti rendelkezési jogosultság 

a 2019. évben lejár illetve lejárt, melyekben az utolsó 

betemetés 1994-ben illetve azt megelőző évben történt. 

A megváltási idő lejártát követően – törvénnyel 

szabályozott módon – a sírhely feletti rendelkezési jog 

megszűnik. 

A temetési hely feletti rendelkezési jog 

meghosszabbítható, újra váltáskor elsőbbséget élvez az 

eltemettető, halála esetén pedig a törvényes öröklés 

rendje szerint soron következő közeli hozzátartozója. A 

meghosszabbítás időtartama a rendeletben rögzített 

időtartam. Egyes-, kettes sírhely esetén minimum 10 év, 

Sírbolt (kripta) esetén 30 év.   

Amennyiben a sírhely megváltási ideje lejár, és nem 

kívánja az újraváltással meghosszabbítani, nyilatkozat 

kitöltésével és aláírásával lemondhat róla. 

Kérjük a Tisztelt Hozzátartozókat, hogy az idei évben 

lejáró, illetve korábban lejárt sírhelyek feletti 

rendelkezési jog megváltásával kapcsolatban keressék 

Lajter Katalin hagyatéki előadót. 

Kérjük továbbá a Tisztelt Hozzátartozókat, hogy azon 

sírhelyek vonatkozásában, melyekbe a 2009-2016 

időszakban történt betemetés, viszont az azt megelőző 

utolsó betemetés 1995. év előtt történt, adategyeztetés 

végett szintén keressék fel Lajter Katalint. 

Szociális tűzifa 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2018. évi 
szociális célú tűzifa iránti kérelem illetve a 2017. évi 
szociális célú tűzifa kiegészítő támogatása iránti kérelem 
elérhető és beadható a Csávoly Községi Önkormányzat 
Hivatali épületének aulájában, ügyfélfogadási időben.  
A hiánytalan kérelmek benyújtásának határideje 2019. 

február 09. 
Támogatást kaphat az a személy - mindkét eljárás 
esetében -, akinek a családjában az egy főre eső havi 
jövedelem nem haladja meg a 100.000 forintot és téli 
fűtését tűzifával oldja meg. Az önkormányzat rendeletei 
értelmében a támogatás megállapítása során előnyt 
élvez az aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára és 
települési támogatásra jogosult személy, továbbá a 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő 
család. 

A kérelmekhez mellékelni kell a rászorultságot igazoló 
dokumentumot/okat valamint a kérelem benyújtását 
megelőző hónap jövedelemigazolásait. 
Fénymásolási lehetőség az IKSZT-ben. 
A kérelmek a www.csavoly.hu-ról is letölthetők. 

Illetékes ügyintéző:                                           Lajter Katalin 

szociális ügyintéző 

Előzetes Időpontfoglalás:  

Tel.: 06/79 352-160/103 

Tisztelt Ügyfeleink! 

A Takarékok közössége 2013-ban egy olyan utat jelölt ki 

maga előtt, mely mindannyiunkat elkötelezett a 

minőségi pénzügyi szolgáltatások mellett. Számos 

meghatározó lépést tettünk már annak érdekében, hogy 

az Önök érdekeit szolgálva, kiemelt célunkhoz egyre 

közelebb kerüljünk.  

Ezen útnak megkerülhetetlen mérföldköve, hogy 

Takarékunk egyes fiókjai összevonásra kerüljenek a 

hatékonyabb működés és a hosszú távú 

ügyfélelégedettség érdekében.  

Tájékoztatjuk, hogy 2019. január 21-től a 6448 Csávoly, 

Eötvös utca 1. szám alatt működő Fiókunk 

Jegyzői hírek 

Megszűnik a Fókusz Takarék Csávolyon 
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 pénztárforgalmi és ügyfélszolgálati tevékenységét 

áthelyezzük a következő címre: 

Cím:  6447 Felsőszentiván, Szabadság utca 9 

Telefon:  +36 79 353-799 

E-mail:  kozpont@fokusztakarek.hu 

Az Ügyfeleink részére kipostázott értesítőkben a 

határdátum még 2019. január 01. volt.  

Döntéshozó Testületünk azonban utólag -a 

polgármesteri tárgyalások visszajelzései alapján- úgy 

döntött, hogy támogatva az Ügyfeleink januári 

nyugdíjkifizetését és az év eleji betétkönyv 

kamatbeírásokat, a tényleges fiókösszevonásokra 2019. 

január 21-től kerül sor. 

Mindent megteszünk azért, hogy a változás a lehető 

legkevesebb kényelmetlenséggel járjon minden érintett 

Ügyfelünknek. Bízunk abban, hogy szolgáltatásainkkal a 

megjelölt Fiókunkban, vagy más, a közelben található 

egységünkben, továbbra is támogathatjuk pénzügyi 

céljait. 

Önnek a korábban kötött megállapodással/ 

megállapodásokkal semmilyen teendője nincs, az/azok 

változatlan feltételekkel működnek a jövőben is. 

Elektronikus csatornáink továbbra is rendelkezésére 

állnak változatlan formában. 

Intézkedésünk hosszú távú célja, hogy a tőlünk 

megszokott szakértői kiszolgálást, versenyképes 

kondícióinkat, minőségi környezetben tapasztalhassa 

meg.  

Állunk szíves rendelkezésére a jövőben is. Kérdés, 

érdeklődés esetén kérjük, keresse fel munkatársainkat a 

fentiekben megadott telefonszámon, vagy tájékozódjon 

holnapunkon, mely a  www.fokusztakarek.hu címen 

érhető el. 

Megértését és együttműködését köszönjük!  

Tisztelettel: 

Fókusz Takarék  

Tisztelt Étkezők! 

A térítési díjak befizetésével kapcsolatosan több 

újdonságról is szeretném Önöket tájékoztatni. Egyrészt a 

befizetésekre hétfőn és pénteken 8:00-15:00-ig lesz 

lehetőségük, másrészt átálltunk gépi számlázásra, amely 

egyszerűbbé és gyorsabbá teszi az ügyintézésnek ezen 

formáját.  

Amint azt többen észrevehették, a konyhán személyi 

változások történtek. Tettinger Andrea élelmezésvezető 

már nem dolgozik a konyhán, így az élelmezésvezetői 

feladatokat külsős élelmezésvezető segítségével oldjuk 

meg, de Andrea is korrekt és segítőkész volt kérdés 

esetén.  Ezúton is szeretnénk köszönetünket kifejezni 

Andreának az eddigi munkájáért és sok sikert kívánunk 

neki a továbbiakban.  

A konyha december 21-ig tart nyitva, utána az ünnepek 

miatt zárva tartunk.  

A két ünnep közötti időszakban, december 27-28-án 

nyitva tartunk! 

A konyhai dolgozók nevében is békés, boldog 

Karácsonyt kívánunk!           

Doszkocs  Attila 

A háziorvosi rendelés helye, Csávoly, Petőfi S. u. 12. 

ideje: hétfő, kedd, szerda és pénteki napokon 8-12 

óráig, csütörtökön 12-16 óráig. 

A háziorvosi rendelés során - tanácsadás, 

szűrővizsgálatok elvégzése, betegek vizsgálata, 

gyógykezelése, egészségi állapotának ellenőrzése, 

rehabilitáció, gondozás, ha szükséges beutalás az 

ellátórendszer magasabb szintjére (szakrendelések, 

gondozóintézetek, kórházak, klinikák), a betegek 

keresőképtelenségének igazolása, védőoltással 

kapcsolatos teendők ellátása, egészségügyi 

felvilágosításban való részvétel, közreműködés a 

terhesgondozásban, a gyermekvédelmi 

jelzőrendszerben - történik. Ezen tevékenységek  körzeti 

ápoló és a védőnő közreműködésével történnek, és 

térítési díj mentesek. 

Térítési díj ellenében vehető igénybe a látlelet készítése, 

a gépjárművezetői alkalmasság vizsgálata, a 

lőfegyvertartás alkalmassági vizsgálata. 

A háziorvosi szolgáltatás 2017 novemberében 

csatlakozott az Egészségügyi Szolgáltató Térhez, ami  

lehetővé teszi a páciensek leleteinek gyors lekérdezését, 

megtekintését, E-recept kiadását. 

A  háziorvosi rendelő a tárgyi minimumfeltételeken felül 

rendelkezik defibrillátorral, és 24 órás ABPM 

vérnyomásmérővel, melyeket a Német Kisebbségi 

Önkormányzat bocsátott rendelkezésre. Az ABPM 

készülék a magas vérnyomásban szenvedő betegek 

vizsgálatára, gondozására alkalmas, minden páciens 

számára elérhető. 

Jelenleg zajlik az idei influenza elleni kampányoltás. Az 

ingyenes védőoltás elérhető  minden 60 év feletti 

személy, krónikus betegek, várandós kismamák számára. 

Csávolyi Önkormányzati Nonprofit Kft 

Háziorvosi ellátás 
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A háziorvosi rendelés csatlakozott, a Széchenyi 2020 

EFOP háziorvosi prevenciós szűrőprogramhoz, melynek 

során az anamnézis és fizikális vizsgálat után célzott 

szűrővizsgálatok, gondozás, diétás tanácsadás, 

gyógytorna történnek. A programban való részvétel 

minden páciens számára ingyenes. 

Tisztelettel: Dr. Csernyik Csaba háziorvos 

Kiemelt programjaink szeptembertől december 

hónapig 

A Magyar Diáksport Napján-szeptember 28.-színes 

programokat kínáltunk a gyerekeknek. A reggeli 

sorakozónál zenés-frissítő tornán vehettek részt 

tanulóink. Garantáltan felébredtek! A délelőtti 

szünetekben az udvari aszfaltra felfestett játékokkal 

kötötték le nem csekély mozgásigényüket.  

Délután az összes gyermek teljesítette a program fő 

elemét, vagyis lefutotta a 2018 métert. A nap 

befejezéséként pedig karizmaikat nem kímélve egy 

termetes traktort mozgattak meg. 

Október 14-

én 45 

tanulóval 

túrázni 

jártunk. A 

csodaszép 

Óbánya- 

Kisújbánya közötti patakvölgyet jártuk be. Élményekben 

bővelkedő 

napot 

tölthettünk el: 

gyönyörű 

napsütés, 

csobogó patak, 

őszi pompába 

öltözött erdő. A nap megkoronázásaként szalonnát 

sütöttünk Kisújbányán. 

Október 24-25-én papír- és flakongyűjtési akciót 

szerveztünk. Tetemes mennyiségű papír és flakon gyűlt 

össze. A hulladék ellenértéke az osztályok bevétele. 

Köszönjük a szülők aktív részvételét! 

Október 26-án a hagyományos bálunkat tartottuk meg 

az IKSZT épületében. Az alsósok játékos vetélkedőn 

mérhették össze erejüket. A büfé a szokásos fogásokból 

állt. Köszönjük a szülőknek a finom süteményeket!  

A bál bevételét közös programjaink finanszírozására 

hasznosítjuk. 

November 18-án Budapesten jártunk. A korai indulás 

ellenére a csapat frissen érkezett meg a fővárosba. A 

Duna partján sétálva megtekintettük a budai oldal 

történelmi épületeit, a hidakat, majd a Kossuth térre 

érkezve az országzászló ünnepélyes felvonásának 

lehettünk tanúi. Ezt követően idegenvezető mutatta be a 

törvényhozás épületét: előcsarnokot, fogadótermet, az 

üléstermet és a koronázási ékszereket. A gyerekek 

rendkívül fegyelmezetten viselkedtek, érdeklődőek 

voltak. A nap fénypontja a Fővárosi Nagycirkusz előadása 

volt. Gyerekeink jól szórakoztak. 

December 6-án az iskolában is járt a Mikulás. A kicsik 

édességcsomagot kaptak, míg a felsősök egymást 

ajándékozták meg.  

December 15-én karácsonyi projekt keretében többféle 

programot kínálunk a tanulóknak. Az ügyesebbek 

barkácsolhatnak, ajándékot készíthetnek.  

„Karácsony Kupa „elnevezéssel hagyományteremtő 

programot szervezünk a társult iskolák valamint a 

környező települések iskoláinak kispályás labdarúgásból.  

Karácsonyi műsorunk december 19-én (szerda) kerül 

megrendezésre 17 órai kezdettel a sportcsarnokban, 

melyre szeretettel várjuk a szülőket és az érdeklődőket. 

Vancsura Jánosné 

tagintézmény-vezető 

Mert segíteni jó! 

Nyolc 4. osztályos tanulónk vett részt Bácsalmáson, az I. 

Jótékonysági futónapon Zoé (szeme) világáért.  

A csávolyi diákok támogatói jegyet vásároltak és 1-3 km-

t futottak kis társukért. 

A Bácsalmási Kulturális Központ a futónapon befolyt 

összeggel támogatta a családot és a 7 éves látássérült 

bácsalmási kislányt. A pénzt a koraszülött Zoé szeme 

világának kezelésére és fejlesztőeszközökre fordítják 

majd. 

A jótékonykodók: Bankhardt Bálint, Tamás Luca, Nagy 

Hunor, Varga Gréta, Szalma Irén, Gál Ramóna, 

Zimmermann Nikolett, Büki Levente. 

Bankhardt Máté középiskolás és Varga István apuka is 

lefutották a távot. 

Büszkék vagyunk rátok! 

Nemesné Schmidt Erika 

Általános iskola 
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 Papírgyűjtés 

Az FBH-NP Nonprofit KFT.  papírgyűjtési  akciót 

hirdetett  a Baja és környéki oktatási intézmények 

között. Iskolánk diákjai szorgalmasan gyűjtötték a 

papírt, a PET palackot és az alumínium üdítős- és 

sörös dobozokat, hiszen ezáltal hozzájárulhattak a 

hulladékok minél nagyobb arányú hasznosításához. 

A szelektív hulladékgyűjtéssel fejlődött tanulóink 

környezettudatossága. 

Közel 7 tonna hulladéktól szabadítottuk meg 

környezetünket, arról nem beszélve, hogy ennek 

ellenértéke az osztálykasszát gyarapítja. 

Nemesné Schmidt Erika 

Köztársaság Kupa futóverseny 

Ebben a tanévben is megrendezték a hagyományos 

Köztársaság Kupa iskolai futóversenyt Baján, a Petőfi - 

szigetben. A táv 2700 m volt. 

Tavaly 64 diákból – iskolánk tanulója – Tamás Luca 3. 

helyezést ért el korcsoportjában. 

 

Ebben a tanévben megismételte ezt az előkelő helyezést 

a 4. osztályos kislány, szintén harmadikként futott be a 

célba. Osztálytársa, Varga Gréta 7. lett. 

Összesítésben a Bajai Szentistváni Általános Iskola II. 

korcsoportos 

leány csapata 

– köztük a két 

csávolyi 

diáklánnyal – 

megszerezte 

az 1. 

helyezést. 

Szívből 

gratulálunk! 

Nemesné Schmidt Erika 

1968 Október 

Csávoly Község sportszerető lakosai örömmel adták 

egymásnak a hírt, hogy a helyi foci csapat Járási I. 

osztályú bajnokságot nyert Rancsó Ferenc „Edző – 

Mágus” vezetésével. Feri bácsi mindig is hitt a csapat 

teljesítő képességében, sokszor időt, fáradtságot, magát 

nem kímélve ösztökélte a csapatot a jó teljesítményre. 

Néhány rutinos, tapasztalt játékostól vezérelve, mi 

fiatalok 17 – 18 évesen az IFI-ből felkerülve az első 

csapathoz tanultunk, éreztünk rá az igazi focira, ami nem 

volt hiába való. A helyi falumúzeumban tabló őrzi a 18 

játékos, és a sportkör vezetőinek a fotóit. 

Névsor: 

Pálfia Mihály Tanácselnök, Garamvölgyi Márton sportkör elnök, 

Rancsó Ferenc edző, Papp Zoltánné gazdasági vezető. 

A csapat: 

Szabó István, Rauch ferenc, Füle Péter, Putnik Rudolf, Hódos Ferenc, 

Czobor Ferenc, Bíró József, Mándity István, Faludi György, Horváth 

László, Tóth István, Földvári István, Simon Antal, Keszi Imre, Petres 

Pál, Szombati József, Terbe Tibor, Huszár Károly, Müller Mátyás 

pályagondnok. 

1968 – 2018. egy kerek évforduló, ami megérdemli, hogy 

tisztelettel adózzunk a már elhunyt játékostársak 

emlékének, és köszöntsük a köztünk élőket. 

„SZÉP VOLT FIÚK!” 

Békés Boldog Karácsonyt és Boldog Új Évet kívánunk! 

Tisztelettel: Petres Pál 

Óvoda 

 

 

 

 

50 éves évforduló 

 

 

 

 

„December van hó hahó 

jön már jön a Télapó” 

Nagy izgalom és készülődés,  

festegetés-verstanulás után  

messzi földről megérkezett  

az oviba a Mikulás. 

Mindkét csoportban dalokkal, 

 énekekkel kedveskedtek  

a kisgyerekek a Mikulásnak. 

         A műsorok után örömmel vették át 

                     a csomagokat és boldogan 

                           vitték haza a kisgyerekek. 

                                Juhász Noémi 

                      óvodapedagógus 
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