
 

Ismételten köszöntöm az Önkormányzati Hírmondó 
2016-os őszi, immáron 3. számának olvasóit. 

Mint azt látjuk és tapasztaljuk, a településen és annak 
környékén sokrétű munkálatok zajlanak, vannak köztük 
saját, és persze nagyobb, állami projektek is.  

Megvalósítás alatt álló fotovoltaikus, azaz napelemes 
pályázatunk utolsó stádiumába lépett, már csak a 
Démász Zrt. engedélyeztetési eljárása szükségeltetik a 
hivatalos üzembe helyezéshez. 

Térfigyelő kamera rendszerünk rekonstrukciós 
munkálatai folyamatban vannak, sajnos a tavaly 
októberben átvett 10 kamerából csak 2 darab működött, 
mivel a hálózaton jelentősebb karbantartási munkálatok 
nem lettek végezve a kiépítést követően. A 
költséghatékonyság mellett szem előtt kell tartanunk 
hosszú távú működtetés szempontját is. 

Település Operatív Program (TOP) kapcsán folyamatos 
egyeztetések zajlanak a Bács - Kiskun Megyei 
Önkormányzat és Községünk között. Szeretnék minél 
nagyobb esélyekkel indulni a kiírásra váró pályázatokon, 
melyeket a közel és a távoljövőre egyaránt ígérnek. 
Próbálunk olyan stratégiát felállítani, melyben minél 
több projektünk részesülhet minél nagyobb, lehetőleg 
100%-os állami támogatásban. Megcéloztuk az Óvoda, az 
Általános Iskola, a Konyha, a Háziorvosi Rendelő és 
Védőnői Szolgálat, illetve a jelenlegi és a leendő 
Községháza épületének teljes rekonstrukciós 
munkálatait. TOP forrásokon kívül biztosan részt fogunk 
venni Vidékfejlesztési (VP) és Komplex Épületenergetikai 
(KEOP) pályázatokon is az említett épületeinkkel, a 
kiválasztásnál a legfőbb szempont, hogy minél inkább 
versenyképesek legyünk. Remélhetőleg Kormányunk is a 
pályázati kiírások előkészítésének utolsó fázisában jár, 
hiszen ameddig semmi konkrétumot nem közölnek 
felénk, és a változtatások az ő asztalukon is napi szintűek, 
addig mi is csak egy – egy elhintett belső, ámde nem 
hivatalos információ alapján várjuk, hogy megpillantsuk 
a „kockás zászlót”, és próbálunk a legkedvezőbb 
rajtkockára helyezkedni. 

Az 55-ös főút felújítása kapcsán több ízben is sikerült 
egyezkedni a kivitelezőkkel, mint látható, Józsefházát és 
az 55-ös főútvonalat összekötő szervizút kijavításra 
került. Nagyon nagy volumenű munkát hajtottak végre: 
az igencsak rossz állapotban lévő földút felső rétegére, 
sárga, agyagos összetételű kötőanyagot hordtak, melyet 
40 tonnás úthengerrel való tömörítése után, nagyon jó 
minőségű és szilárdságú útként tudtak átadni nekünk. 
Természetesen 1 -1 utólagos úthengerező munkálat még 
hátra van bizonyos idő elteltével annak tökéletesítése 
érdekében. Mindezen munkálatok megközelítő értéke 5 
és 6 millió Forint közé dukálható, ami a falunak persze 
semmibe sem került. Mindezzel is próbáljuk ösztönözni 
a gazdákat és érintett útszakaszon teherforgalmat 
bonyolítókat arra, hogy gépeikkel ne a 3,5 tonnás 
súlykorlátozás hatálya alá eső szilárd burkolatú utat, 
hanem a számukra elújított földutat vegyék igénybe. 

A Jánoshalmi - és a Szegedi út találkozásánál létesült új 
körforgalom közepére sikerült visszahelyezni az 
„ÜDVÖZÖLJÜK CSÁVOLOYON” feliratú táblát, annak 
egykori helyére.  Mindazt hosszas egyeztetés és levelezés 
előzte meg, mivel eleinte nem igazán hajlottak a 
hatóságok a számunkra pozitív elbírálás felé, de végül 
nemhogy elértük az elsődleges célunk, még a 
korforgalom kezelési/gondozási jogát is sikerült 
megszerezni. Aki közlekedik a Nemzeti Közútkezelő 
tulajdonában lévő, és az általa karbantartott utakon, az 
láthatja, hogy azok gondozása egyéb szükségletek 
hiányában évente csupán néhány alkalommal valósul 
csak meg. Úgy gondolom, manapság egyre inkább trendi, 
azaz divatos, de még inkább „design-er” dologgá vált, 
hogy a belterületi körforgalmak, pontosabban azok 
középszigete, az adott település egyik szimbólumává 
válik. Az átutazónak hol van módja és lehetősége akarva 
vagy akaratlanul 1 – 1 másodpercre kitekintést végezni a 
településen, és arról egy impresszionista benyomást 
szerezni, ha nem egy/a körforgalomban? Éppen ezért 
tartottam fontosnak, hogy annak mi lehessünk 
„nevelőszülei”, és ezáltal napi szintű karbantartását, - 
mint annak hivatalos gyámja -, is mi végezzük. 

Ha már az új körforgalomban rójuk a köröket, sajnálattal 
kell említést tennem arról, amit már bizonyára mindenki 
látott, és tapasztalt is néhány hete: a Baja felé kivezető 
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szakasz jobb oldalán megszűnt a közvetlen le, de inkább 
felhajtás a Dózsa György utca felső részén található 
néhány ingatlanhoz. Mindazok megközelítése 
gépjárművel kizárólagosan a Bara utca felől tehető meg, 
zsákutcára jellemző tulajdonságokkal. Természetesen 
annak megvalósítása érdekében is megtettük a 
szükséges lépéseket, és feltettük az ilyenkor feltehető 
kérdéseket a Közlekedési Hatóság felé, annak 
megvalósítását illetően. A válasz mindazokra a következő 
volt: 
„Nem elképzelhetetlen és nem lehetetlen a jövőben 
ugyanoda egyvonalú ki – és bejáró létesítése, viszont 
annak összes költségét, az engedélyeztetéstől a 
tervezésen át, egészen a kivitelezésig, a település 
vagyonából kell finanszírozni (6-8 millió Forint), és 
mindez persze egy nagyon hosszú ideig tartó folyamat. 
Utólag nagyon bonyolult és komplikált dolog egy ilyen, 
eredeti tervhez kapcsolódó módosítást lebonyolítani, 
amely nem volt betervezve egy ilyen nagy volumenű 
Európai Uniós projektbe, mint az 55—ös főútvonal 
felújítása. A költségekről nem is beszélve… . Késő bánat, 
viszont ha időben, néhány évvel ezelőtt  a tervezési 
fázisban kerül mindez észrevételezésre és javaslatra az 
Önkormányzat részéről, mindenféle akadály nélkül 
megvalósítható lett volna, ráadásul az EU-s projekt 
költségvetésének terhére.” 

Az Arany János és a Dózsa György utca kereszteződése 
mellett, a boltot és a bankautomatát a Dózsa György utca 
átellenben lévő oldalával összekötő szakaszt talán sikerül 
hivatalos gyalogosátkelő hellyé minősíttetni, és zebrát 
felfesteni, gyermekeink és mindannyiunk biztonsága 
érdekében. Sajnos e projektre való igény jelzése az 
előzőekben említettekhez hasonlóan a tervezési fázisban 
szintén elmaradt. Mindez jelenleg az utolsó utáni 
pillanatban került megindításra, de talán még nincs késő. 
A felmerülő összes költséget természetesen a 
településnek kell finanszírozni, de szerencsére sikerült 
annyit spórolni a közutak karbantartási munkálatait 
illetően a közmunka programnak köszönhetően, hogy 
mindezt meg tudjuk valósítani. Egyúttal a lépcsők 
rekonstrukciós munkálatai is kivitelezésre kerülnek, már 
csak az engedélyekre várunk. 

Szintén a megtakarított pénzből 
vásároltunk az Árpád utcában a 
kritikus, rosszul belátható 
kereszteződésbe, és a Bara utca 
két végére forgalomtechnikai 
tükröt. 

A Szőlő utcában, és a szőlő úton a 
teherautók okozta úthibák 
javítása megtörtént, a Duna 
Aszfalt Zrt. készségesen vállalta felelőssége tudatában 
azok munkálatait. (A szőlő út és további mezőgazdasági 
útjaink javítási munkálatainak folytatását jövőre 

tervezzük) A bokodi-úti egykori kőhányáshoz deponált 
föld továbbra is szabadon felhasználható. 

Ivóvízminőség - javító program kapcsán rengeteg 
probléma és kérdés merült és merül fel, sajnos mi is csak 
sokadjára mindennek kapunk tájékoztatást, ha 
egyáltalán mindaz kimeríti a tájékoztatás fogalmát. Az 
óriási állami projektnek mi csak apró résztvevői, de 
jelenleg leginkább elszenvedő alanyai vagyunk. Bízunk 
benne, hogy mielőbb helyreáll a rend, és a november 
végi átadást követően „tiszta vizet önthetünk a 
pohárba”! 

A temetőben folyamatosan zajlik a tisztogatás, a 
bejárattól 10 méterre található úthibát kijavítottuk, ami 
az elmúlt 10-15 évben az egyik fa gyökerétől emelkedett 
meg, nehezítve a közlekedést a temetőbe kilátogató 
nyugdíjasok, idősek számára. A kerítés mellett 

folyamatosan épül a 
parkolónk, a 
felszedett járdák 
anyagából, és 
különféle helyekről 

származó 
betontörmelékből, a 

maximális 
újrahasznosítás 

szellemében. Hamarosan új urna falat alakítunk ki, 
amely, és a már meglévők mellé szélesített betonjárdát 
produkáltunk. Rövid időn belül megkezdődnek a kápolna 
épületének tatarozási munkálatai is.  

A téli időszakban az egész temetőt övező terület 
bekerítése fog megvalósulni, melynek bérleti jogát 
megszűntettük, és önkormányzatunk a jövőben a 
mezőgazdasági közmunkaprogram keretein belül saját 
termelő tevékenységet fog végezni az ingatlan háta 
mögött lévő szántón, a közvetlenül mellette 
elhelyezkedő kisebb részen pedig erdő kerül telepítésre. 
A kerítés száraz látványát fagyal – bokrok telepítésével 
óhajtjuk hosszú távon temetőhöz illően felöltöztetni. 
Hála Istennek sikerült az egyik kecskeméti tárgyalás 
során a mezőgazdasági programunk mellé 500 méter 
drótkerítést, és hozzá betonoszlopot kikönyörögnünk, 
amelyet tervezünk további 1000 méterrel bővíteni. 

Felhívnám a figyelmet továbbá a református temetőben 
létesített új kútra, amely ismét lehetővé teszi, hogy ne 
kelljen több száz méterről a teli vizeskannával 
„hátrabotorkálni”, a rögös úton.  

A temetőben, és a TV toronynál lévő platánfákat sajnos 
ritkítani kell, az idő eljárt felettük, veszélyessé, némelyek 
pedig életveszélyessé váltak. Folyamatos az egyeztetés 
azokkal a cégekkel, akik ezt a munkát végzik, mindez 
nagyon komoly felelősséggel bíró feladat mindkét 
helyszínen. Amit csak lehet, természetesen meghagyunk, 
de be kell látni mindenkinek, hogy ezek a fák sajnos egy 
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idő után hirtelen nagyon nagy bajt tudnak okozni, erre 
legjobb példa a tavaly a halottak napja előtti héten 
leszakadt ág a temetőben, és mindaz CSAK EGY KISEBB 
ÁG VOLT! Bizonyára gyönyörű a temetői kálvária, és 
immáron számunkra a Csávolyi Temető szinte 
elszakíthatatlan része, de józan ésszel gondolni kell a 
következményekre is. Természetesen a kivágott fákat 
azonnal pótoljuk, mégpedig nem kisebb csemetékkel, 
hanem immáron előnevelt koronás ifjoncokkal. 

A sportpálya és annak fenntartása továbbra is 
önkormányzatunk fennhatósága alá tartozik, saját 
munkaerővel végezve, ide értve a fűnyírást, és 
mindennemű karbantartást. Jövőbeni terveink közt 
szerepel a tribün teljes felújítása, értem ez alatt, 
pontosabb felett, az egész lelátó fölé féltető létesítését, 
hogy ha már focistáink áznak az esőben, mi szárazon 
élvezhessük a sport szemnek nyújtott élvezetét.  

Közmunka programjainkkal igyekszünk minden 
lehetséges szükséges munkálatot elvégezni, amire csak 
igény van a településen. 

Folyamatos dolgoznak asztalosaink, október elején részt 
vettünk az országos közfoglalkoztatási kiállításon, 
Budapesten. Hozzáteszem, a megyében két település 
nyerte el mindezen lehetőségen való részvétel jogát a 
Belügyminisztériumtól: Bácsalmás és Csávoly. A jövő 
évben tervezzük közterületeken virágládák, utcanév 
táblák kihelyezését, és mindazon házak előtti helyeken, 
ahol betonpad gyám található, ülő – deszka és háttámla 
cseréjét. 

A mezőgazdasági 
programban továbbra is 
három helyszínen folyik a 
termelés, amely terület 
dupláját vonunk művelés 
alá a jövő évben. 
Megtörténtek a 

betakarítások, folyamatban 
vannak konzerválások, 
szállítottunk ebből 
nagyrészt az iskolai 
konyhának, és a nyár 
folyamán történt 
értékesítés is. 

Nagyon sokan éltek a járda 
felújítás lehetőségével is, annyi 
megrendelés érkezett, hogy az 
idei évben nem is tudjuk mindet 
teljesíteni. Ez idáig összesen 
körülbelül 15 ingatlan előtt 200 
méter járdát sikerült 
költségmegosztással kicserélni, 
felújítani. Az aszfalt javítása nagy 

ütemben halad, gondolom, látja mindenki, hogy az eddig 
nagyon elhanyagolt útjaink kátyúi szinte mostanra nagy 
részben 
befoltozásra 
kerültek 
MELEG 
ASZFALTOS 
TECHNIKÁVAL, 
így az ezáltal 
kijavított 
részek sokkal 
tovább fogják bírni a rájuk nehezedő terhet, 
kopásállóbbak lesznek, ellenben az eddigi javításokkal. 
Nem kell szakmai berkekig elnyúlni ahhoz, hogy ki tudjuk 
jelenteni, amíg hideg aszfaltozással maximum 1 évre 
tudom „betömni” a kátyút, addig a meleg aszfaltozás 
élettartama jóval 10 év fölé tehető. Természetesen 
tudjuk nagyon jól, hogy a foltozgatás helyett akkor is egy 
„finisher” tudná csak igazán bevégezni ezt a feladatot 
méltó képen, de annak horrorisztikus költségeinek még 
egy részét sem tudná a település saját költségvetéséből 
finanszírozni. Mindazon útfelújítási munkálatok, 
melyeket június óta látunk, egyetlen Forintjába nem 
kerültek a falunak, mindazt a hozzá tartozó gépparkkal 
együtt a közmunka program keretein belül sikerült 
megvalósítani. Értem ez alatt az aszfaltot, az összes kézi 
és gépi eszközt, és nem utolsó sorban a munkaerőt. 

Sokan felteszik a kérdést, amelyet már gondolom Önök 
is hallottak: „Minek ennyi közmunkás?” A kérdésre a 
válasz: Azért, hogy felszámoljam a lehető legnagyobb 
mértékben a településen a munkanélküliséget, és az 
emberek kezébe munkát adjak. Értékteremtő jelleggel 
sokaknak sikerül visszatérni a munka világába, és 
mintegy ugródeszkaként, lehetőség függvényében 
váltani jobban fizető munkahelyre, ezzel saját 
gyermekeiknek is mutatva az utat, példát. Emellett úgy 
gondolom, bőven akad mit tenni a településen, és sokan 
közülük ezt látják is, és becsületesen el is végzik 
munkájukat. Nem győzöm hangsúlyozni: az összes 
közmunka program bér – és egy egyéb költsége a 
településnek egyetlen Forintjába sem kerül. Lehet, hogy 
az állam az egyik oldalról elvett, de talán a közmunka 
programmal a másikon annyit hozzá is tett. Ha 
következőleg újra felvetődik ez a kérdés, akkor jussanak 
eszünkbe a fenti sorok, és nem utolsó sorban gondoljunk 
arra is, minél nagyobb számban közfoglalkoztat egy 
település, annál nagyobb értékben vásárolhat a 
munkákhoz dologi, és egyéb tárgyi eszközöket, mint 
például aszfaltvágót és aszfaltot, kistraktort és toló lapot, 
ásót, kapát és facsavart…. stb. 

Ároktisztító programunkban azok javítása, mélyítése 
folyamatosan zajlik, átereszeket fogunk elhelyezni a 
szükséges helyeken. Aki igényelte feljáró építését is 
járdaépítő programunkban, annak a szükséges átfolyót 
szintén mi biztosítjuk. Jövő évben mindenhol az út és az 
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árok közötti részt legyaluljuk, hogy az esővíz ne az úton 
álljon meg, hanem az árkok vezessék el mindazt. 
Magyarul gréderezni fogunk leginkább kézi erővel. 

Mint látható a községháza arculata is megszépült, -ami 

sajnos utoljára 20 éve volt meszelve-, és amit ezúton is 
köszönök Lipokatich Sanyi bácsinak. A falukép további 
csiszolása a cél, illetve az egységes, homogén jellegű 
kinézete az önkormányzati tulajdonú és egyéb 
frekventáltabb épületeknek. A hideg idő beálltáig, 
egészen addig, amíg a szezonális kinti munkálatok 
végezhetőek, tervezzük befejezni a községháza 
épületének belső udvari, és hátsó épületrészét, továbbá 
a 3 garázs épületének egészét. A garázs épületeinél a 
villamos vezetékek cseréje is szükséges, mivel az volt a 
felelőse a rossz idő esetén olykor órákig tartó szünetért 
a kábel tv műsorát illetően. Teljes egészében lecseréljük 
a kerítések elkorhadt fa elemeit, és festési 
munkálatainkkal végre eltűnnek az egykori 
EMITEL/Crossbar épületén ékeskedő graffitik. 

Elkészült a 
nyáron az 
Óvoda belső 
falának 
felújítása, 
meszelése, 
érintve a 
Községházát, és 
a játszóteret is. Ki lettek festve és nemes vakolattal 
bevonásra kerültek a babaházak, itt köszönöm meg a 

felajánlást 
Juhász 

Róbertnek. Az 
óvoda 

belsejét 
illetően kettő 
helyiségben a 
régi lábazati 
furnérlemezt 

eltávolítottuk, és ennek a helyére glettelt vakolat került, 
ami ki is lett festve. 

Az iskolában sem tétlenkedtünk, a már sok éve 
életveszélyesen hulló vakolat ezen része eltávolításra 

került, és ezzel egy időben az udvar közepén felállított, 
betongyámokon támaszkodó drótkerítés is. Mindezt 
darus kocsival sikerült megoldani. Persze ez csak 
átmeneti megoldás, türelmetlenül várjuk a kiírandó 

pályázatot. Ezen kívül 
kifestettük a téglakerítést 
egészen a kert végétől az 
iskola épületéig kívül és 
belül. Továbbá az iskolában 
szintenként a két - két 
mellékhelyiséget is 
felújítottuk, kimeszeltük, és 

az évek óta nem működő piszoárok dugulását is 
elhárítottuk. Minden WC 
ülőke ki lett cserélve, 
amiért köszönet jár Csala 
Anitának a felajánlásért. 

A Községháza és a 
Múzeum padlásán 
padlássöprést végeztünk, a tetőszerkezet is nagyobb 
javításon esett át. Az irattár és a körzeti megbízott 
mögötti másodlagos irattár is kitakarításra, rendezésre 
került. Sajnos egyáltalán nem volt elmondható, hogy az 
a jó gazda gondosságával lett volna rendben tartva. Több 
mint két hónapon keresztül küzdöttünk nap, mint nap az 
„ős káosz” felszámolásával, ahol derékmagasságban 
kellett gázolni az egymás hegyén – hátán lévő iratok 
között. Haonló romeltakarítás jelenleg az egykori mozi 
helységeiben zajlik. 

A napközi udvarban szeretnénk nádkerítéssel 
leválasztani az étkező részhez vezető gyalogutat a 
munkaterülettől. Ugyanitt az elburjánzott növényzetet 
eltávolítottuk, és jelenleg egy új féltető építése folyik. 
Emellett új tetőszerkezetet kap a Múzeum mögötti 
műhely is, melynek a sorsa eddig a kivert kutyáéhoz volt 
hasonlítható. Gondolom többeknek már feltűnt, hogy a 
munkálatok elkezdődtek, és eltávolításra kerültek a 
tetőből az égbe kiáltozó ecetfák és bokrok.Téli 
időszakban felszámoljuk továbbá azegykori gesztenyefák 
tuskóit is, amely az aszfaltozó brigád feladata lesz. 

Az orvosi rendelőben az ÁNTSZ előírásoknak 
megfelelően megcsináltuk a ránk kirótt feladatokat, a 
belső rendelő/vizsgáló- rész újra lett járólapozva, és az 
ablakokra szúnyogháló lett felszerelve. A 
mellékhelyiségekben a nyílászárók már a padlózatról is 
nyithatóak lettek. Mindez szintén költségmegosztással 
történt doktor Úr részéről. 

Az összes faluban zajló felújításhoz a szükséges 
vakolóanyagot a Csávolyi Német Önkormányzat 
biztosítja a Németországból érkezett 
segélyszállítmánynak köszönhetően, értem ezek alatt a 
játszóteret, az óvodát, az iskolát, a községházát… stb. .A 
Községi Önkormányzatnak csak a festéket kellett 
megvásárolni mindahhoz. A nemrégiben érkezett újabb 
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kamionnyi építőanyagból mindezt a felajánlást a jövőben 
is biztosítani tudja. A közel 4 millió Forint értékű egész 
teherautónyi szállítmány csupán 180.000 Forintjába 
került a Csávolyi Német Önkormányzatnak, melyet saját 
költségvetéséből finanszíroz. 

Az Árpád utcában olyannyira megindult a talajeróziótól 
bekövetkezett támfal amortizációja, hogy közvetlen 
veszélybe került az útalap, és azonnali Önkormányzati 
eljárás szükségeltetett. Megkezdődött a támfal 
megerősítése, amely munkálatok a következő fázisokból 
tevődnek össze: 

 - elburjánzott aljnövényzet kitakarítása 

- támfal behordása, megerősítése (az vízelvezető árkok 
tisztításából és az 55- ös út felújításából származó 
földdel) 

- útalap kijavítása, rétegek tömörítése, természetes 
ülepítés 

Tervezzük továbbá téli időszakban az összes közterületen 
az utcai zavaró növényzet eltávolítását, belógó fákat, 
bokrokat ritkítunk, hogy a járdán és az utakon 
akadálymentesen lehessen közlekedni.  

Szociális tűzifa programban idén is részt veszünk 
tavalyhoz hasonlóan. 

Játszóterünk megóvása érdekében nyitvatartási időt 
határoztunk meg, (8-20) ami olvasható lesz annak 
kapuján is, minden további időben zárva tart a 
„látogatók” számára. 

Megérkezett az első árajánlat a falu közvilágításának LED 
– es technológiával történő korszerűsítéséhez, 
melyhosszú távon tervezett stratégiánk részét képzi.  

Kulturális hírek:  

Nemrégiben jártunk a horvátországi Cacinci-ben, egy 
lovagi tornát volt szerencsénk megtekinteni Mándity 
Istvánnal, a Csávolyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 
elnökével. A rájuk jellemző nagyon szívélyes 
vendégszeretet most sem maradt el, bővelkedtünk 
minden földi jóban. Mirko Malis, a település 
polgármestere felvetette a kapcsolat következő szintjére 
lépéséhez további összefonódások lehetőségének 
vizsgálatát, a sport, a vadászat, és a horgászat terén. 

Ezt követően Fekete Imre doktor úrral eleget tettünk 
naszvadi meghívásunknak, ahol ugyancsak nagy 
szeretettel fogadtak minket. Úgy gondolom, senkinek 
sem kell bemutatni, milyen kapcsolatot fűzi községünket 
a Felvidék azon részéhez. 

Ünnepélyesen jelenteném be, kiemelten az érintett 
személyes kérésére, hogy Múzeumunk és egyben 
Helytörténeti Gyűjteményünk legkiemelkedőbb, és talán 
mondhatom, örökös vezetőjének, Dr. Mándics 
Mihálynak nyugalmazási kérelmét elfogadtam. Ezúton 

köszönünk neki mindent, amit azért tett, hogy ezen 
rendkívül gazdag és sokszínű, multikulturális település 
emlékei az utókornak fennmaradjanak, szolgálva ezzel 
továbbá a jövő nemzedékét és a tudományt egyaránt. A 
falumúzeum egész évben várja a látogatóit, mindarra 
szándékukat 0679352214 vagy 06304884387 
telefonszámom Tettinger Andreánál lehet jelezni. 
Kívánunk számára nyugodt, egészségben és örömökben 
gazdag öregkort, melynek talán minden napjára jut egy – 
egy szép, faluért tett érdem a múltból.   

Hamháber Norbert – Csávoly Község Polgármestere – 
Elnök – Csávolyi Német Önkormányzat 

Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás 
2015. október 1-2-3. 

Pintér Sándor Belügyminiszter urat tájékoztatja 
Hamháber Norbert, Csávoly Község Polgármestere, a 
budapesti Vajda Hunyad Váránál megrendezésre került 
Országos Közfoglalkoztatási Kiállításon. Többek között 
köszönetet mond 
mindazért, hogy a 
településen 5+1 
munkaprogram 
keretein belül 113 
fő számára tud 
munkalehetőséget 
biztosítani, 100 %- 
os 

Belügyminisztériumi támogatásból. 
Dr. Hoffmann Imre, a Belügyminisztérium 

közfoglalkoztatási és 
vízügyi helyettes 
Államtitkára köszönetet 
mond és Emléklapot 
nyújt át Hamháber 
Norbertnek, Csávoly 

Község 
Polgármesterének, „az 
első Országos 

Közfoglalkoztatási Kiállításon való megtisztelő 
részvételért” 
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A Bajai Járási Kormányhivatal üzente: 

„Tisztelt Polgármester Úr! Kedves Norbi! Mellékelek egy 
fotót a BM honlapjáról. Köszönjük a részvételt és a 
közfoglalkoztatás szervezésében végzett munkádat a 
Bajai Járási Hivatal nevében is. Üdvözlettel: Dr. 
Szenoradszki Endre - hivatalvezető” 

forrás: BM honlapja 

Csávoly Községi Önkormányzat ügyfélfogadás rendje: 
 

 de. du. 

Hétfő:  08 - 12 13 - 1530 

Kedd: 08 - 12 13 - 1530 

Szerda: 08 - 12 13 - 1530 

Csütörtök: --- --- 

Péntek: 08 - 12 --- 

 
A hivatal szervezeti felépítése, feladatkörök: 
Hamháber Norbert polgármester 
dr. Drávai László jegyző 

 föld haszonbérbeadás, föld értékesítés 
kifüggesztése 

Csima Lászlóné anyakönyvvezető, gazdálkodási 
főelőadó 

 anyakönyvi okiratok kiállítása (újszülött 
anyakönyvezése, haláleset anyakönyvezése, 
házasságkötés anyakönyvezése) 

 házasságkötési szándék bejelentése 

 lakcím nyilvántartás 
(lakcímbejelentéssel/változással kapcsolatos ügyek) 

 munkaügy, közfoglalkoztatás 
Horváth Éva gazdálkodási főelőadó 

 pénztári be- és kifizetések 
Ternák Klaudia adóügyi ügyintéző 

 helyi adókkal kapcsolatos ügyek 

 adó- és értékbizonyítványok kiállítása 

 végrehajtási ügyek 

 adóigazolások kiadása 

 kereskedelmi ügyek 
Lajter Katalin szociális ügyintéző 

 települési támogatás 

 rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

 hátrányos,halmozottan hátrányos helyzet 

 hagyatéki ügyintézés 

 temetési nyilvántartás 
Csókáné Péter Mónika titkársági ügyintéző 

 méhek bejelentése 

 eb- nyilvántartás 

 közfoglalkoztatási ügyek 

 közvilágítási hiba bejelentése 
Doszkocs Attila közmunka program gyakorlati vezetője 

 közfoglalkoztatási ügyek 
 

FELVIDÉKIEK TALÁLKOZÓJA 2015. 

Június 20-án tartotta a Rákóczi Szövetség Bácskai 
Szervezete éves kiemelt rendezvényét, a „Felvidékiek 
találkozóját”. A helyszín most is az egyre jobb 
lehetőségeket biztosító Felsőszentiváni Faluház és 
Közösségi Tér volt. Kisebb izgalmakra adott okot az előző 
esti szeles, esős, hűvös időjárás. Szombatra az égiek 
megkegyelmeztek 
és szép napsütéses 
időre 
ébredhettünk. Ha 
késéssel is, de 
megérkeztek 
naszvadi 
vendégeink, a 
CSEMADOK 
csoportjai: a 
Búzavirág Éneklőcsoport, a Sústya és a Viza citera 
együttesek, valamint a História együttes. A 16 órás 
kezdésre megérkezett a többi meghívott fellépő csoport, 
a hivatalos vendégek, a szervezet tagjai és családtagok, a 
Felvidékről kitelepítettek, leszármazottak. 
A program bevezetéseként Lábszky Olivér, Ágh Attila, 
Nagy Csaba és Nagy Krisztina tolmácsolásában hangzott 
el két szívet szorongató dal, köztük a Felvidék himnusza. 

Csepregi Csaba, a Bácskai Szervezet elnökségi tagjának 
ünnepi megnyitóját követően Vörös Szilárd 
Felsőszentiván polgármestere köszöntötte a 
megjelenteket, majd Dr. Haris József Naszvad község 
polgármestere tolmácsolta a szülőföld üzenetét. 
Sajnos a meghirdetett „Tűzzománcok” című kiállítás 
Németh Gyula betegsége miatt elmaradt. Reméljük, más 
alkalommal megrendezésre kerül a színvonalas 
alkotásokból álló gyűjtemény. 

POLGÁRMESTERI HIVATAL 

ÜGYFÉLFOGADÁSI REND 

RÁKÓCZI SZÖVETSÉG 
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Ezt követően a népzenei csoportok fellépését láthatták a 
megjelentek: Hagyományőrző Népdalkör Érsekhalmáról, 
a Borostyán Dalkör Csávolyról, Aranyág Dalkör 

Felsőszentivánról, 
Gyöngyvirág 

Népdalkör és 
Citera együttes 
Rémről és a 

Naszvadról 
érkezett, már 
említett csoportok. 
A népzenei blokkot 
az érsekhalmiak és 

a naszvadiak megható közös éneklése zárta. 
A CSEMADOK fellépése előtt köszöntöttük az elmúlt 
évben 65. éves megalakulását ünneplő Alapszervezetet. 
Vacsora után „Acoustics História” címmel a História 
együttes adott 
koncertet, 
műsorukban 
saját dalok 
mellett Kex, 
Cseh Tamás, 
Deák „Bill” 
Gyula, 
Dinnyés József 
művei is elhangzottak magas színvonalon. 
A hivatalos eseményeket az éjszakába nyúló kötetlen 
program zárta. 
A vasárnapi reggeli után indultak vissza felvidéki 
vendégeink, abban a reményben búcsúztunk tőlük, hogy 
kellemesen érezték magukat Felsőszentivánon és rajtuk 
kívül a rendezvényen résztvevők is. 
A rendezvényt támogatták: Rákóczi Szövetség, 
Felsőszentiváni Önkormányzat, Csávolyi Önkormányzat, 
Rákóczi Szövetség Bácskai Szervezete, Borota-
Felsőszentiván Földtulajdonosi Vadásztársaság – 
köszönet mindenkinek!  

 Fekete András 
Bácskai Szervezet elnöke 

 

„Itt van az ősz, itt van újra…” 

2015. szeptember 1-jén 8 órakor ünnepélyes keretek 
között elkezdődött a 2015/2016-os tanév. 
66 alsó tagozatos és 54 felsős diák, s a nevelőtestület is 
neki vágott a küzdelmes, de reméljük mindenki számára 
sikeres 181 tanítási napnak. 
A TÁMOP 3.1.4.-C-14-2015-0576 pályázatnak 
köszönhetően 2015 júniusától kezdődően október 
végéig sok programot valósítunk meg. Röviden 
szeretném összefoglalni az eddig történteket, s 
ismertetni a hátralévő eseményeket: 

Június 18-án a családi életre nevelés programunkon 
szülők – diákok – pedagógusok tartalmas, vidám napot 
töltöttek együtt. A rendhagyó tanévzáró ünnepély 

keretében 
búcsúztattuk dr. 
Kancsár Istvánné 
Marika nénit, aki 
jelenleg nyugdíj 
előtti felmentési 
idejét tölti. 
Itt is szeretném 
megköszönni 4 

évtizedes 
lelkiismeretes, kitartó munkáját, s hosszú, boldog, 
egészséges nyugdíjas éveket kívánok neki! 
Nyáron 3 táborban jártak diákjaink: Természet-közeli 
sporttáborban Jánoshalmán a Király Lovas tanyán, 
Bükkösdön ÖKO táborban s az Erzsébet program keretén 
belül Fonyódra is eljutottak. 
Köszönöm a 
táboroztató 
kollégáknak, 
hogy a nyári 
szünetük 
alatt 
vállalták a 

felelősségteljes felügyeletet, s gazdagították a diákok 
életét. 

Szeptember 23-án délelőtt 
elméleti közlekedési 
ismeretekkel gyarapították 
tudásukat tanulóink, 
délután pedig ügyességi 
versenyen vehettek részt. 
Elsősegély nyújtási 
előadások is voltak, 

jelenleg a 7. és a 8. osztályosok vizsgafelkészítése folyik. 
Október 1-jén nyelvi vetélkedőt tartottunk, melyre 
színes versenyfeladatokkal készültek a szervező 
pedagógusok. A résztvevő diákok játszva bővítették 
német nyelvi tudásukat.. 
Október 10-én az iskola minden diákja, nevelője hajó és 
kisvasút kiránduláson vesz részt. Bízom benne, hogy az 
időjárás is kegyes lesz hozzánk ezen a napon, s szép 
élményekkel térünk haza. 
Iskolánk fontosnak tartja az egészséges életmódra 
nevelést, ezért az október 14-én tartandó egészségnap 
célja az, hogy helyes viselkedésre, mozgásra, egészséges 
szemléletre ösztönözzük gyermekeinket. 
A pályázatot október 22-én 15 órakor zárjuk az iskola 
csarnokában, ekkor adjuk át a jutalmakat azoknak, akik 
kiemelkedő teljesítményt nyújtottak rendezvényeinken. 

                                                                                                         
Vancsura Jánosné 

 tagintézmény-vezető 

ÁLTALÁNOS ISKOLA 
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IKSZT hírek 
Nyáron falunap keretein belül tartottuk meg a 
Szépkorúak találkozóját az Ikszt épületében, melyen 
megvendégeltük a nyugdíjasokat és régi képekkel 
nosztalgiáztunk, illetve csávolyi művészek képeiből 
összeállított kiállítást is ekkor nyitottuk meg.  
Augusztus 20-án, a tavalyi évhez hasonlóan tartottunk 
egy családi délutánt, melyen népi játékok, 
csillámtetoválás, ugrálóvár és lángos várta az ide 
érkezőket. 
Szeptemberben 
30-án Népmese 
napja alkalmából 
játékos 
vetélkedőt, mese 
délelőttöt a 
könyvtárral 
közösen 
szerveztük, és írtunk ki pályázatot is, amiben rajzoltak és 
egy megkezdett mesét fejeztek be a gyerekek. 

Augusztus 1. az anyatejes táplálás 
világnapja 

Augusztus elsejét 1992-ben nyilvánította az anyatejes 
táplálás világnapjává az Egészségügyi Világszervezet és 
az UNICEF. Az anyatej a csecsemők legideálisabb 
tápláléka, ezért 6 hónapos korig kizárólagos szoptatás 
javasolt. Az anyatej a szükséges tápanyagokon felül 
tartalmaz immunanyagokat is, melyek megvédik a 
csecsemőket bizonyos betegségek kialakulásától. A 
szoptatás során nemcsak testi, hanem lelki táplálékot is 
kapnak a gyermekek, hiszen nincs biztonságosabb érezés 
egy csecsemő számára, mint átölelve lenni édesanyja 
karjaiban, szoptatás közben. A szoptatás az anyáknak is 
jót tesz, mert csökkenti a mellrák és petefészekrák 
kialakulásának esélyét. A következő idézettel köszöntöm 
az édesanyákat, akik hosszabb-rövidebb ideig szoptatták 
gyermekeiket. 
 „Emberemlékezet óta már csakis az anyák tartják össze 
ezt a recsegve-ropogva omladozó világot. Nem látjuk, 
mert halkan, észrevétlenül, természetesen teszik. 
Sokszor ravaszul, okosan, néha kétségbeesetten és 
magányosan. Nem szerepelnek a történelem 
címoldalain. Nincs hírértékük… Mivel a sors a szó valódi 
értelmében küldetést is jelent, az anyák sorsa jelenleg 
nem kisebb feladat, mint az emberiség megmentése” 
Müller Péter  

Október a mellrák elleni küzdelem hónapja 
1985-ben az American Cancer Society javaslatára 
októbert a mellrák elleni küzdelem hónapjává 

nyilvánították. A mellrák 
elleni harc jelképe a 
rózsaszín szalag. A 
kampány fő célja a nők 
minél szélesebb körben 
való tájékoztatása, a 
rendszeres önvizsgálat 
fontosságára való 
figyelemfelhívás, valamint 
a mammográfiás szűrésen 
való részvétel 
propagálása. A 
mammográfia az emlők 
lágyrész-röntgenvizsgálata, mellyel a még nem 
tapintható elváltozások is kimutathatóak. 
Magyarországon a szervezett emlőszűrést 2001-ben 
vezették be. A szervezett szűrésre a 45-65 év közötti nők 
kapnak meghívólevelet kétévente. 2013-ban Bács-Kiskun 
megyében 309 új mellrákos esetet diagnosztizáltak, 
közülük 95-en elhunytak. Rendszeres szűrővizsgálattal az 
emlőrák okozta halálozás akár 35-40%-al csökkenthető.  
Az előző évekhez hasonlóan hamarosan megérkeznek a 
meghívólevelek az érintettekhez. Éljenek a felkínált 
lehetőséggel, vegyenek részt a térítésmentes 
vizsgálaton! 

Farkas Erika 
Védőnő 

 

Tanácsok az internetes vásárlások 

biztonságért 

ORFK Kommunikációs Szolgálat 

Az internethasználat terjedésével a valós élet funkció is 

megjelentek a virtuális térben. Ilyen funkció a vásárlás is, 

amelynek azonban vannak kockázatai is. 

Az internethasználat terjedésével a valós élet funkció is 

megjelentek a virtuális térben. Ilyen funkció a vásárlás is. 

Az internetes vagy online kereskedelem mind a vásárlók, 

mind az eladók (kereskedők) számára sok előnnyel jár. A 

vevők kényelmesen, otthonról vásárolhatnak, 

összehasonlíthatják az árakat, majd a megrendelést 

INTEGRÁLT KÖZÖSSÉGI ÉS SZOLGÁLTATÓ 

TÉR 

VÉDŐNŐI HÍREK 
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követően futár hozza házhoz az árut. Mivel azonban a 

felek nem találkoznak egymással, a vevő a fizetést 

megelőzően nem látja élőben a terméket az internetes 

vásárlásnak vannak kockázatai is, hiszen ezeket a csalók 

kihasználhatják. Nem kell azonban azt hinni, hogy az 

eladók többsége csaló lenne. Az internetes vásárlásnak 

alapvetően két fajtája van: a webshopokban és a aukciós 

portálokon történő vásárlás. A webshopokban általában 

a kereskedők új terméket árulnak, számlával, jótállással. 

Az aukciós portálokon viszont sok esetben használt 

termékek szerepelnek, számla és jótállás nélkül. Így az 

áruk is alacsonyabb, de a vásárlásnál ezt mindig tartsuk 

szem előtt. 

Személyes átvétel 

Az online vásárlás legnagyobb kockázata, hogy 

megkapom-e a pénzemért a kiválasztott árut, illetve azt 

kapom-e, olyan minőségben, amit kiválasztottam. A 

webshopokon és az aukciós portálokon keresztül történő 

vásárlásoknál többnyire van lehetőség arra, hogy a 

terméket személyesen vegyük át, a helyszínen fizetve. Ez 

a legbiztonságosabb forma, hiszen a fizetés előtt 

láthatjuk az árut, és ha az nem felel meg az 

elképzeléseinknek, elállhatunk a vásárlástól. Aukciós 

portál esetében ennek lehetnek negatív 

következményei, ezért a licitálás előtt kérjünk megfelelő 

tájékoztatást a termékről, így csak akkor kell elállnunk, 

ha a tájékoztatás a valóságnak nem megfelelő. 

Csomagküldés 

Nem mindig van lehetőség a 

személyes átvételre (pl. távolság 

miatt, webshop esetében 

üzlethelyiség hiánya). Ilyenkor marad 

a postai út. A megrendelés (licitálás) 

előtt mindig tájékozódjunk a jótállás 

feltételeiről, szállítási költségekről és 

a szállítás idejéről. Webshop 

esetében nézzük meg, hogy ki 

üzemelteti az oldalt. Ez lehet cég vagy 

magánszemély (egyéni vállalkozó), az 

oldalon fel kell tüntetni a címet, az 

adószámot és cégjegyzékszámot, 

illetve a csomagküldésre jogosító 

nyilvántartási számot. A webshopok és 

akciós portálok használatához általában regisztráció 

szükséges, a kért adatokat (szállítási cím, e-mail, 

telefonszám) pontosan adjuk meg, hiszen ezek 

elengedhetetlenek az üzlet sikeres lebonyolításához. 

Utánvétel 

Az áru kifizetése történhet többféleképpen. Az egyik az 

utánvétellel történő fizetés, ilyenkor a postásnak vagy a 

futárnak kell fizetni. Ez általában szállítási díjon felül 

plusz költséget (általában néhány százforintnyi összeget) 

jelent. Ebben az esetben a csomagot biztosan 

megkapjuk. Mindig ellenőrizzük, hogy a csomag 

bontatlan és nem sérült-e. Ha felbontották vagy sérült, 

akkor ne vegyük át, hanem küldjük vissza a feladónak. Ha 

van lehetőségünk nyissuk ki és ellenőrizzük, hogy tényleg 

a megrendelt áru van-e benne. 

Átutalás, bankkártya használat 

Utánvétel helyett van lehetőség az áru előre történő 

kifizetésére. Ez történhet átutalással, ebben az esetben 

kapunk egy előleg számlát, amin szerepel a számlaszám 

és az átutalandó összeg. Ezt akár személyesen a 

bankunkban vagy az interneten keresztül is átutalhatjuk. 

Az átutalás mellett sok esetben fizethetünk 

bankkártyával szintén az interneten keresztül. Ehhez 

általában dombornyomott kártyára van szükség, de 

vannak olyan nem dombornyomott kártyák is, 

amelyekkel lehet így fizetni. Egyes bankok bocsátanak ki 

virtuális kártyákat, amelyekre előzőleg a kívánt összeget 

a vásárlás előtt fel tudjuk tölteni, így vásárlás után nem 

marad rajta pénz. A bankkártyás fizetésnél meg kell adni 

a kártya adatait (bankkártya típusa, száma, tulajdonos 

neve, lejárati ideje és a hátoldalon található biztonsági 

kódot). Ezek ismeretében visszaélésre nyílna lehetőség, 

hiszen a jövőben, aki ismeri ezeket az adatokat, szintén 

tudna vásárolni. (ezért praktikus a virtuális kártya, amin 

a vásárlás után nem marad pénz). Ennek 

kiküszöbölése érdekében csak bank 

által működtetett, biztonságos 

oldalon adjuk meg ezeket az adatokat. 

Több bank is működtet ilyet, a 

kereskedő dönt, hogy melyikkel köt 

szerződést. Ebben az esetben az eladó 

nem kerül kapcsolatba az adatokkal, 

hanem átirányít bennünket egy bank 

által működtetett oldalra, és ott 

kerülnek feldolgozásra a 

kártyaadataink. Az oldalon 

ellenőrizzük, hogy rendelkezik-e 

tanúsítvánnyal. Ennek megléte 

garantálja, hogy az oldal tényleg az, 

aminek mutatja magát, (tényleg a bank 

üzemelteti), illetve, a kapcsolat legyen megfelelően 

titkosított (az így elküldött adatokat nem lehet 

visszafejteni). 

A bankkártya adatokat soha ne adjuk meg e-mailben, 

vagy más nem banki űrlapon keresztül! 

Paypal 

Az elektronikus fizetésre a bankkártyán kívül létezik már 

mód is. Ez a Paypal fizetési rendszerének használata. 
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Ebben az esetben a Paypal oldalán kell regisztrálni és 

megadni a kártyaadatokat, majd hitelesítési folyamatot 

követően már használhatjuk is. A vásárlások során a 

Paypal fizetési módot választva a Paypal oldalára jutunk, 

ahol belépve jóvá tudjuk hagyni a megadott tranzakciót. 

Ez a vásárlóknak ingyenes. Ellenőrizzük ilyenkor is a https 

meglétét, hiszen elképzelhető, hogy a csalók egy 

áloldalra irányítanak át, hogy megszerezzék a belépési 

adatainkat. A paypalos fizetésnél a bankkártyánk kerül 

megterhelésre, de annak adatait az eladó nem látja. 

Összefoglalva: 

ha lehet, válasszunk személyes átvételi módot 

ellenőrizzük az eladót (visszajelzések, közzétett adatok 

alapján) 

bankkártya adatainkat csak a bank online fizetésre 

létrehozott oldalán adjuk meg (e-mailben soha) 

ellenőrizzük, hogy a fizetésre használt oldal 

rendelkezik-e tanúsítvánnyal 

 

Tisztelt Csávolyiak, Sportbarátok és 

Sporttársak 

Ezúton szeretném bemutatni községünk férfi kézilabda 

csapatát. A híres múltra visszatekintve 2002- től új 

alapokra helyezve megalakult a CSÁTESZ SE, mint Női és 

Férfi kézilabdda csapatot működtető egyesület. Ebben a 

cikkben a férfi kézilabdacsapatról szeretnék pár szót 

szólni. Az odaadás és a lelkiismeretes edzések az idő 

folyamán meghozták az eredményeket. Az egyesület 

vezetősége elindította a csapatot a Bács- Kiskun megyei 

Felnőtt kézilabda bajnokságban. Az utunk elején 

kevesebb sikert megélt csapat kitartása és egymás iránti 

tisztelete későbiekben eredménnyel társult. A társaság 

több szezont megélt. Vezetőinknek, edzőinknek- Ábel 

Béla, Hamrák Tibor, Racsmány Árpád, Ábel György 

szeretnénk megköszönni a velünk eltöltött és munkára 

fordított időt.  

Köszönet a támogatásért a Csávolyi Önkormányzatnak, a 

Csávolyi sportszerető vállalkozóknak és nem utolsó 

sorban a játékosok 

családjaiknak. Az 

eredményes munkát 

mutatja az 

egyesületben, hogy 

kettő fiatal 

játékosunknak 

adatott - Kupcsik 

Bálint, Komár Roland 

-meg az a lehetőség, hogy csávolyról a Pick Szeged 

játékosa lehessen és kipróbálhassa magát egy  

magasabb szinten. Ebben az időben nagyon sok sikert 

tudtunk elérni, folyamatosan volt lehetőségünk a 

fejlődésre. A megyei csapatok közül nekünk volt a 

legnagyobb szurkolótáborunk, egy- egy hazai 

mérkőzésen 150-160 ember is kilátogatott a Csávolyi 

iskolaudvarra, hogy biztassa, szurkoljon a csapatnak. A 

sok városi csapat mellett nagyon nehéz dolgunk van, 

lépést kell tartanunk olyan 

városi egyesületekkel, mint 

Kecskemét, Soltvadkert, 

Tiszakécske, Paks, 

Kunszentmiklós, Kecel és 

nem utolsó sorban Bajával 

akik a 2014/2015 ös megyei 

bajnokságban elért 

eredményük alapján  feljutottak a Nemzeti Bajnokságba. 

Egyszóval utolsó falusi csapatként ismét nagy fába 

vágtuk a fejszénket. A CSÁTESZSE a mérkőzéseit a 

Bácsbokodi Sportcsanokba kényszerül játszani, mivel 

országosan betiltották a betonpálya használatát, ennek 

következtében országszerte sok egyesület megszűnt.  

Bízunk benne hogy kitartásunk meghozza gyümölcsét és 

a Kézilabda Szövetség által igért infrastrukturális 

fejlesztésben részt vehetünk. Remélhetőleg a Magyar 

kézilabda Szövetség, Országos Diáksport Szövetség és a 

Testnevelési Egyetem által kötött megállapodás keretein 

belül a kézilabda a 2017- es tanévtől kötelezően 

oktatandó tantárgyként fog szerepelni az általános iskola 

alsó tagozatában. Az elkövetkezendőkben a folyamatos 

versenysport végzése mellett utánpótlás nevelésre egyre 

nagyobb hangsúlyt szeretnénk fordítani.  

Csapatunk a 2014/2015 évi Bács Kiskun Megyei 

bajnokságban a 9. helyet érte el. Sajnos játékos keret 

egyre fogyatkozó tendenciát mutat. Folyamatos 

sérülésekkel bajlódunk. Évek óta minden egyes bajnoki 

KÉZILABDA 
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szezon előtt egy meghatározó játékosunkat biztos hogy 

pótolnunk kellett. 

Szeretnénk kérni a 

további biztatást és 

Szurkolást mind a 

falu lakosságától és 

az önkormányzattól, 

hogy a tradicionális 

kézilabdás községben 

ne legyen hiába 

csapatunk fáradalmas munkája és a kézilabdázás által 

tovább tudjuk öregbíteni falunk hírnevét. 

Várjuk jelentkezésüket a 12-18 éves fiatal 

eredményorientált részéről akik ki szeretnék próbálni 

tehetségüket egy küzdést kitartást igénylő sportban 

Kicsikből lesznek majd a nagyok 

Beszámoló a CSÁTESZ kézilabda szakosztály OSB U 14 
lány csapatának életéről 

A 13-as számra azt szokták mondani, hogy nem 
szerencsés. Nos, azért vannak kivételek. Kis falunkban 
pontosan ennyi lány van, aki a CSÁTESZ lánycsapatát 
erősíti. És ehhez valóban kell erő, mert nem  könnyű. 

Azt hiszem mindannyian tapasztaljuk, hogy a mai 
világban nem a fizikai aktivitás, sport, mozgás, az 
egymásért küzdés, egyáltalán küzdelmek felvállalása a 
leg „trendibb” a fiatalok körében. Mert bizony más 
világot élünk. A rengeteg TV csatorna, a net, az 
okostelefon, a Facebook odamondó világa csábító 
nagyon. Ezért is nagy öröm, hogy mégis van pár fiatal 
„amazon”, aki felvállalja a nehézséget, és igyekszik ott 
lenni a heti két edzésen, és a mostani szakaszban 
felvállalják a sok meccset. Hogy ez nem általános minden 
faluban-városban, abból is látszik, 
hogy egészen Dabas, Inárcs 
településekig kell mennünk a serdülő 
bajnokság keretében.  

De ne szaladjunk ennyire előre. Kik is 
ezek a lányok? 

Bőthe Dorina a legkisebbek közül való. 
Dorina lelkes kis tagja csapatunknak 

szélsőként. Nincs könnyű dolga, hiszen sokszor hozzá 
képest óriásokkal kell csatáznia. 
Brkity Bernadett a bajnokság egyik legjobb védekező 
játékosa, átlövő-irányító poszt az övé. Elszántsága 
példaértékű. Támadásban bátorságra még edzünk. 
Brkity Dominika testvére lelkesedését hozza magával a 
pályára, igazi harcos, pedig még kicsinek számít.  
Meglepett már többször is ügyes labdacsapdáival, szélső 
pozícióban. 
Juhász Adél általában irányítóként játszik. Bátor támadó 
játékos, igyekszik ügyesen osztogatni a labdát.  Ejtős 
heteseivel az őrületbe kergeti a kapusokat. Védekező 
munkájára gyúrunk még, bár javult már.  
Kállai Dzsesszika a kapuban segíti játékunkat. Nem 
könnyű poszt, azonban mérkőzésről mérkőzésre,  javuló 
védekezésünk mellet egyre jobban teljesít. Dabas ellen 
az első félidőben nagyon jó volt. 
Kiss Dorka szélsőt játszik. Ha elkapja a fonalat, kemény 
védő, támadásban van fejlődési lehetőség. Ha 
édesapjától és papától örökölt sportszeretetét a pályára 
hozza, nagy király lehet. 
Lakatos Molli nagyon jó adottságú játékos, beálló-átlövő 
posztokon támogat bennünket. Védekező munkája erős, 
sokat javult, bátorságát erősíteni kell, ez még feladat. 
Mamuzsits Anna szélső játékos. Kiváló védekező, utóbbi 
meccseken pedig jó ütemű befutásaival hozott gólokat 
vagy gólt érő hetest. Csak így tovább! 
Rácz Felícia átlövő. Sokat fejlődött, tavaly még sokkal 
bátortalanabb volt. Bár van még javítani való 
technikailag, bátor támadó, átlövő. Leforgásaival sokszor 
meglepi az ellenfelet. 
Simon Viktória a kapuban igyekszik segíteni bennünket. 
Rémi játékos, a kézilabda új dolog volt számára, 
adottságai-mozgáskordinációja sok lehetőséget rejt, 
fejleszthető képességű. 
Szunomár Döníz kemény küzdő.  Elszántságát 
édesapjától örökölhette, voltunk egy csapatban. Kemény 
posztot játszik Döníz, beállós. Edzéspótlás hasznos lesz, 
hiszem hogy bizonyítani fog. 
Virizlai Mónika szélső játékos. Vékony termete ellenére 
tud nagy harcokat vívni. Nem könnyű a dolga, jobb 
szélről jobb kézzel nem egyszerű. Így is tud szép gólokat 
dobni, mutatta már. 
Virizlai Viktória régi-új játékostársunk.  Nagy küzdő, nem 
adja magát könnyen. Beállós poszton tud bizonyítani, 

kemény, lelkesedése megvan. Bízom 
benne, hogy támadójátékban is sokat 
tud majd támogatni bennünket. 

A tavalyi évben Zsideg Daniellával és 
az akkor egyetlen korosztályának 
megfelelő korú, jelenleg Jánoshalmán 
játszó csapattársunkkal, Lakatos 
Lottival (jajj, de hiányzik) kiegészülve 
vágtunk bele az U16 bajnokságba. 
Kemény dió volt, az elején az ott lévő 
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szülőkkel és játékosokkal megbeszéltük mi legyen: 
meccsek nélkül edzünk egy évet, vagy egy sokkal 
korosabb játékosokkal teli bajnokságban indulunk. 
Bátrak és elszántak voltak a csajok és szülők, 
belevágtunk. Bár volt sok küzdelem, és nehézség, célunk: 
a meccsek játszása teljesült. 

Ennek és a korábbi években még Nemes Zsófival 
elkezdett útnak az eredménye lett a kisiskolák megyei 
diákolimpiája ezüstérmes helyezése. Gratulálok a 
lányoknak, megérdemelték! 

Jelenleg az Országos Serdülő Bajnokság U14 
bajnokságában vagyunk. Nem könnyű a dolog. Nehéz 
olyan csapatokkal felvenni a versenyt, ahol nem csak heti 
két edzés áll rendelkezésre, hanem pl. öt, a testnevelés 
órákkal kiegészítve. 

Azt gondolom, hogy ilyen helyzetben két célkitűzés lehet.  
Az egyik, hogy az erre vállalkozók számára a sportolás, a 
mozgás lehetősége biztosítva legyen. Hogy ez 
versenykörülmények között, bajnokságban történik, az 
hab a tortán.  
A másik nem a kézilabdáról szól. Az róluk, lányokról, 
játékosokról. Mert a sport nagyon igazságos mérő. 
Megmutatja egy-két három év alatt, hogy mire lehetsz 
képes az életben. Hogy lehetnek nehézségek, mint a 
munkában. Esik az eső, lógsz a neten, vagy tévézel. 
Elmégy edzésre, vagy inkább kifogást keresel? Vajon a 
másik csapat játékosa, akit hét végén fogsz, szintén így 
tesz? Vajon a másik cég alkalmazottja szintén lazsál, vagy 
tanul, képezi magát? Nincs kedved futni, hát inkább „fáj 
a fejed”, vagy összeszorítod a fogad, és edzel. 
És mindig lesznek az életben is „bírók” (munkatársak, 
főnökök, vezetők), akik rosszul fújnak (döntenek 
ítélkeznek). Vajon feladod, vagy felállsz és küzdesz 
tovább?  
Nos, ilyen a sport. 
Szülőtársaim, had jegyezzek meg még valami személyes 
véleményt. Ezek a lányok már nem sokáig kislányok. Fel 
fognak nőni. Ezek az utolsó évek, utolsó alkalmak, hogy 
éreztessük velük: értékesek számunkra, mert időt 
szánunk rájuk a mi értékes és kevés időnkből. Tudom 
hogy elfoglaltak vagyunk. Kevés az idő, sok a munka, jön 
a csekk, kell az új tévé, a jobb kocsi. Éppen ezért lehet 
fontos, hogy ebből a kevésből áldozzunk időt rájuk, mert 
tudni fogja a gyermek: értékes ember vagyok. Ha van 
lehetőség, gyertek el szurkolni. Lehet hogy kikapunk, 
lehet hogy rossz meccset játszunk. De ott vagyunk! 

És kedves Csávolyiak! 
Ezek a lányok -akár vidékiek is- csávolyi mezt húznak fel! 
Abban küzdenek, abban csatáznak. Nem otthon ülnek, 
Facebookon lógva, észt osztva, hanem tesznek valamit, 
községünk színeiben.  
 

Értékes lehet számukra, ha kultúrált, de lelkes 
támogatást kapnak Tőletek! Még akkor is, ha esetleg 
nem lesz hibátlan a meccs.  
Gratulálok a lányoknak, akik a csávolyi mezt magukra 
húzzák, főleg akkor, ha teljes szívből küzdenek a pályán, 
az edzésen, mert szeretik a sportot, és mert ígéretet 
tettek. Köszönöm hogy számíthatok rátok! 

-Laca- 

Nem csak a 20 éveseké a pálya! 
A sportolás nem 

csak a 20 évesek 

kiváltsága, amire a 

legjobb példa az 

idén 10 éves 

jubileumát ünneplő 

DOLCE VITA amatőr 

kispályás labdarúgó 

csapat, amelynek 

tagjai csávolyi, illetve Csávolyhoz kötődő játékosokból 

áll, akik mind nagypályás múlttal rendelkeznek. 

A csapatot 10 éve Márton 

László és Dikán László 

alapította, akik a mai napig 

támogatják is azt, - Nemes 

László csapatvezető 

elmondása szerint.  

Ez idő alatt több szép 

eredménnyel 

büszkélkedhet a „Dolce”, 

többször sikerült bajnoki címet 

ünnepelni különböző osztályokban, illetve különféle 

kupákon, tornákon szép eredményt elérni. 

Ebben az évben is, 

méltóképpen 

ünnepelve a 

jubileumot, 2 

fordulóval az 

bajnokság vége 

előtt még 

versenyben 

vagyunk a bajnoki 

címért, ahol a 

második helyünk már garantált, - folytatta a 

csapatvezető. 

Reméljük még sok szép eredményt fogunk együtt elérni, 

ugyanis a befejezés még várat magára! 

„HAJRÁ DOLCE !!!”                                         Babicz János 
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