
 

Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Csávolyi lakosságot, 

immáron negyedik alkalommal újságunkban, és persze 

már másodjára karácsonyváró, ünnepi hangulatban. 

Az előző hónapokban sem tétlenkedtünk, folytattuk, 

amit elkezdtünk: 

Kihelyezésre került a harmadik forgalomtechnikai tükör 

a Bara utca Tóparti felőli sarkára. 

Játszóterünk táblái elkészültek, a belső, nagyobb is 

cserére szorult, a bejáraton pedig olvasható annak 

nyitvatartási ideje, amely téli időszakban reggel 8 órától 

délután 5 óráig, még nyári időszakban reggel 8-tól este 

8-ig tart. 

Az új urnafal építése remélhetőleg hamarosan 

megkezdődik/befejeződik a jelenlegiek mellé, ígéretet 

kaptunk mindarra még az idei évvel bezárólag. 

Épületeink felújítása kapcsán még zajlanak az 

egyeztetések a támogatók asztalán, az EU általi 

koncepció sajnos még nem elfogadott, az álláspontjuk 

napi szinten kisebb nagyobb mértékben változik. A 

felújítandó/bővítendő épületek között szerepel az Óvoda 

épülete, amit szeretnénk bővíteni csoportszobával is, az 

Általános Iskola, a Konyha, az Orvosi Rendelő, és a 

jelenlegi, illetve leendő Községháza épülete. Első soron 

ezen komplexumok felújítását céloztuk meg, melynek 

összértéke hozzávetőlegesen félmilliárdos beruházás. 

A Duna Aszfalt Zrt-vel és a Nemzeti Közúti Hatósággal 

egyeztetve több elmaradást is észrevételeztem az 55-ös 

főút felújításával kapcsolatban. Egyrészt a Petőfi Sándor 

utca elején található zebrához a gyalogos feljáró mindkét 

oldalról nem került kiépítésre, ami mostanra talán már el 

is készült. 

Másrészt a kerékpáros átvezető zebra a Baja felőli 

oldalon/ról még hiányzik, ami szintén lemaradt a 

tervezésről. Sajnos már mindenképpen csak jövőre fog 

elkészülni, mert az idei keret már kiürült számukra. 

Szeretnénk még a Petőfi Sándor utcai jelenlegi gyalogos 

zebrát „bővíteni”/átminősíttetni kerékpáros zebrává is. 

Az Arany János utca elejére ígért kijelölt gyalogos átkelő 

engedélyei megvannak, jelenleg a műszaki és 

elektronikai tervezés zajlik. Már ezen kettő is ki fogja 

meríteni azt a keretet, ami a közmunkának 

köszönhetően az útfelújítás kapcsán megmaradt az idei 

évben.  

Az általános iskola elé 30 

kilométer/órás 

forgalomkorlátozással 

fekvőrendőrt helyeztünk ki, 

gyermekeink védelme és 

biztonsága érdekében. 

Kérvényeztem továbbá a Bajai 

Rendőrkapitányságtól 

sebességmérő ideiglenes 

kihelyezését a Petőfi Sándor 

utcába, vagyis az Egészségház 

elé. Heti rendszerességgel fog 

kiállni a traffipaxos autó. Továbbá kértem, ha rendőrök 

közlekednek az 55-ös úton, akkor vessenek egy-egy 

pillantást a Józsefházára bevezető 3,5 T súlykorlátozás 

alá eső útra, hogy a nagy gépekkel ne az alappal nem 

rendelkező, személyautóknak kialakított aszfaltos úton 

közlekedjenek, hanem a mellette lévő, nem csekély 

mértékben rendbe hozott szervizúton. 

Az Árpád utcai támfal megerősítése folyamatosan zajlik. 

Mindazt a belvízelvezető árkok megtisztításából kinyert, 

és egyéb földdel tesszük. Szerencsére még időben 

észleltük a veszélyt, szakemberek elmondása szerint 

rövid időn belül bekövetkezett volna néhány helyen a 

támfal és egyben kövesút nagyobb mértékű, komolyabb 

elmozdulása/megindulása, amely közvetetten már 

érinthette volna magántulajdonban lévő lakóházak egy 

részét is. 

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ 
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Folyamatosan dolgoznak munkásaink épületeink 

rekonstrukcióján, nagyon sok helyen padlásaink 

tetőszerkezetén és vízelvezető rendszerén kell 

javításokat végeznünk, mert több helyen bizony beázás 

történt emiatt, pincét, padlást egyaránt érintve. 

Mindezek előtt persze az ott évtizedek alatt 

felgyülemlett lomtól kell megszabadítani az épületet, 

amelyre már külön „szakosodott” közfoglalkoztatott 

brigád alakult. Lépésenként halad a falu központjában 

lévő épületek festése, amit az időjárás végett sajnos már 

csak tavasszal tudunk folytatni. Úgy gondolom, így is a 

szokottnál tovább maradt kegyes hozzánk. 

Kifestettük a Községházát kívülről, utána folytatólagosan 

a telefonközpont épületét rekonstruáltuk,  cserére került 

a fakerítés teljes mértékben a buszmegálló mindkét 

részén. Kihelyeztünk továbbá egy dupla hirdetőtáblát az 

Arany János utca és az Eötvös köz sarkára is. 

Állandó éjjeli világítást szereltünk a Községháza udvarára 

2 helyen, hogy sötétben könnyebben megközelíthető 

legyen a kerékpártároló és a Könyvtár mindkét oldalról. 

Miután a hozzá szükséges áramot saját napelemeink 

termelik, egyből nem fáj annyira a szívem…   

A templomnál a domb kezdete előtt a járdát kijavítottuk,  

ugyanitt a vizesárok tisztítása is lassan véget ér. A földet 

elhordjuk és korlát is lesz kihelyezve a biztonságunk 

érdekében a járda mellé. Eközben a Bem utcában 

fejezzük be a vízelvezető árok rekonstrukciós munkáit, 

ahol már 1-2 belső áteresz kihelyezése is megtörtént. 

Esővíz elvezetés céljából további munkálatokat 

tervezünk a Pacsirta utca lejtős részén, illetve az IKSZT 

parkolójában. Mindahhoz a kész elemek már meg is 

érkeztek. 

Az ivóvízminőség javító program keretein belül a 

munkák, ahogyan azt látjuk, de még inkább rossz szájízzel 

tapasztaljuk, nagyon elhúzódtak. A műszaki átadások 

megkezdődtek, a véglegesítések, betonozások és egyéb 

tereprendezések az időjárás miatt már csak tavasszal 

fognak megvalósulni. 

A nemrégiben felújított IKSZT-ben is vízelvezetési 

problémáink vannak, mivel minden egyes falról/tetőről 

érkező csatorna az épület tövénél/be engedi ki az 

esővizet, nem pedig továbbvezetve egy távolabbi 

szikkasztóhelyre. A gólyafészekből kihulló ágak 

megrongálták a zsindelyes tetőt, amely már olyan 

szinten beázott, hogy a színpad felett be is szakadt a 

mennyezet. Mindennek javítása is folyamatban van. 

Tervezzük továbbá egy kemence építését is az udvarba, 

amely további közösségi rendezvények „szíve” lehet. 

Az egykori napközi épületében a műhely feletti tető 

elkészült, továbbá az asztalosműhely előtt is kiépítésre 

került egy új féltető 

szerkezet 

tartóoszlopokkal. 

További hasonló elem 

építését tervezzük, 

amely alatt a traktorunk, 

pótkocsink és egyéb eszközeink lesznek tárolva. Az 

udvaron, a munkaterületen történő átjárást véglegesen 

megszüntettük, a konyhára bejárás a buszmegálló felől 

lehetséges, ahogyan az olvasható is a napközi 

nagykapujára kihelyezett nyomtatványon. 

A Temetőben monumentális és sokrétű munkálatok 

zajlanak: a hátsó, illetve a két temető közötti részt 

elkezdtük véglegesen kitakarítani, tolólapozással és 

tarvágással. Folyamatosan kerülnek felszínre újabb 

hulladék szigetek, amiket szintén megsemmisítünk. 

Célunk egy új fenyőerdősáv kialakítása, ezzel is színesítve 

az így is folyamatosan 

szépülő temetőnket. Az 

egykori sírmaradványokból 

a kegyelet méltóságának és 

teljességének tiszteletében 

egy régi „rom sírkertet” 

fogunk létrehozni. 

Tavasszal az egész területet körülvevő kerítés építésének 

első fázisa is remélhetőleg véget ér. A temetőt övező 

terület bérleti jogát visszavontuk, a 2016-os évtől mi 

fogunk a mezőgazdasági közmunka program keretein 

belül gazdálkodni rajta. 

A kápolna alatti romos pince és egyben kriptacsarnok 

restaurálása is megkezdődött, amely teljes körű vakolást 

igényel, amelyet a németországi segélyadomány – 

építőanyagból valósítunk meg.  

Az új parcella is hamarosan kijelölésre kerül, a régi 

boncház épülete mögött. A Bácsbokod felé néző kerítés 

tövébe több száz fagyal tövet ültettünk, melyekből 

nagyjából 4 év, mire egy szép „zöld-fal” fog kialakulni. 

Jövőre tervezzük az új kerítés létesítésével további fagyal 

tövek ültetését. Természetesen a parkoló is időszakosan 

épül a járdafelújítás és egyéb bontási munkálatok 

kapcsán keletkezett betondarabokból/törmelékből. 

Utcabútor programunkban tervezzük téli időszakban a 

közterületen lévő padok cseréjét, illetve még készítünk 

kukákat, és virágládákat a Petőfi utcában található 

gesztenyefa tuskóira. Utcanév táblákat is fogunk 

gyártani, az első prototípus már a Bem utca - Epreskert 

utca sarkán megtekinthető. 
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Mezőgazdasági programunk dolgozói téli időszakban 

nagyrészt a temetőhöz tartozó területek tisztítását 

végzik, ahol mindaz gépi erővel nem megoldható, a sírok 

sűrűsége miatt. 

Az Egészségház mögött egy nem várt tényező is 

közbeszólt, kiderült, hogy a régi épület pincéje hosszan a 

kert alatt húzódik, ami az elmúlt időszakban nagyon 

sokat ülepedett. Így azt be kell szakítani, majd be kell 

tölteni. 

A közfoglalkoztatás keretein belül két ember 

folyamatosan járja a település utcáit és szedi az eldobált 

szemetet. Sikerült az emlékműveket is felújítani, a rajtuk 

lévő feliratokat rekonstruálni és újra festeni.  

Gyerekeink 55-ös úton való átkelését reggel, a kora 

délutáni órákban, illetve a napközi után jelzőőr segíti a 

Petőfi utca elején lévő zebránál. 

Konyhánkon üzembe helyeztünk egy vadonatúj 

mosogatógépet, reméljük unokáink tányérjait is mosni 

fogja! 

Az Árpád utca és Pacsirta utca sarkán lévő babakocsi 

feljáró elkészítése idén már nem sikerült az elhúzódó 

ivóvízminőség – javító program munkálatai miatt, de 

jövőre természetesen megvalósul e projekt is. 

Az utcai zavaró és veszélyes növényzet ritkítása és annak 

elszállítása is megkezdődött. 

A novemberben indult hosszú távú közfoglalkoztatás 

keretein belül sikerült három kerékpárt vásárolni az 

Önkormányzatnak, melyeket többek között az 

idősgondozók fognak használni, de egyéb célokra is 

hasznos lehet, hogy ne kelljen mindenért autóba ülni, 

vagy gyalogosan loholni. 

Létrehoztunk a Csávolyi Értéktár Bizottságot, melynek 

célja a helyi értékek felmérése, amelyről bővebben egy 

külön cikkben számolunk be. 

Megérkeztek az árajánlatok a platánfák kivágásával 

kapcsolatban, jövő évben tervezzük a 

legszükségesebbeket kivágni. Ez a TV toronynál és a 

Temetőben lévő fákra értendő fontossági, de leginkább 

veszélyességi sorrendben. 

A Szőlő utca és a Rákóczi utca sarkán elég régóta 

tanyázott egy gazdátlan kutyus. Szerencsére sikerült 

felvenni a kapcsolatot a Bajai Állatmenhely Alapítvány 

munkatársaival, akik el is szállították az ebet, segítve 

számára új gazdit találni.  

Német Önkormányzat részéről támogatási igényt 

nyújtottam be a település közterületein található 

keresztek felújítására. 

December 13-án (vasárnap) a Német Önkormányzat a 

szokásos karácsonyi ruhaosztását tartotta. Ezúton is 

ismételten köszönjük a „Konvoi der Hoffnung” 

segélyszervezetnek a felajánlást, akik nélkül ismét nem 

részesülhetett volna a több mint 300 ember mindezen 

javakban. A 

megmaradt ruhákat 

a Caritas Csávolyi 

Alapszervezetének 

adományoztuk 

tovább. 

December 4-én, pénteken tartottuk Leirer Józsefné Erzsi 

nyugdíjas búcsúztatóját, akinek ezúton is köszönöm 

Csávoly szolgálatáért tett több évtizedes odaadó 

munkáját. 

A rendezvényen „sajnos” Doszkocs Attilával nem tudtunk 

részt venni, mivel egy időpontban volt a 

Belügyminisztériumban tartott hivatalos díjátadóval. Dr. 

Pintér Sándor 

Belügyminiszter Úr 

közfoglalkoztatásban 

adható legmagasabb 

kitüntetését sikerült 

megszereznie 

Csávoly Községi 

Önkormányzatának, 

ami a hatalmas elismerés mellett 3millió forint 

pénzjutalommal jár, ami a 2016-os közmunka kereteire 

fordítható. 

December 5-én, szombaton, „Idősek karácsonya” 

műsorunk jókedvűen zajlott, köszönet érte mindenkinek, 

aki közreműködött a szervezésben. Köszönet a 

Képviselőknek a 

felajánlásért, 

köszönet a 

gyerekeknek és 

az időseknek az 

előadott 

műsorért. Az 

ebéd a képviselőtestület felajánlásából történt, még a 

tányéron lévő savanyúság a mezőgazdasági programban 

termelt javakból kerülhetett az asztalra.   

Szerencsére az idei évben is sikerült a 60 év feletti 

Csávolyiak számára az ominózus szombati napon kívül 

némi meglepetéssel is kedveskedni, amely egy alapvető 

élelmiszereket tartalmazó csomagban nyilvánult meg, és 

amely gesztus nem keverendő a „NYUGDÍJASOK 

AJÁNDÉKOZÁSA” kifejezéssel.  
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December 6-án a „Falu Mikulása” megérkezett 

Lappföldről. A Mosolyra Hangolók zenekar vidám 

hangulatot teremtett, amit a gyerekek nagyon élveztek. 

Szintén köszönet 

mindenkinek, aki 

segédkezett 

bármilyen formában 

is mindabban, hogy 

ez a program létre 

jöhessen 

gyermekeinknek. 

Köszönet Maráz 

Ilonka néninek és 

csapatának, 

valamint minden 

további 

támogatóknak. 

Talán a legfontosabbnak tartom, hogy köszönetet 

mondjak azokért a 

gyönyörű szép 

fenyőfákért, melyeket 

Tóthné Ica nénitől 

kaptunk.  

Egyikük (Jaksika  ), 

Csávoly Község eddigi 

legszebb karácsonyfája, 

unokatestvére (Olivér ), 

pedig Baja Városának a 

buszmegállója melletti 

körforgalmat ékesíti. 

Úgy gondolom, hogy 

mindkét karácsonyfa 

ünnepi pompában úszó fényét egy további, égi mosoly is 

erősíti, amely kísértetiesen hasonlít Tóth Feri bácsiéra a 

Mennyországból……. . 

Ezen gondolatokkal kívánok Csávoly Községi 

Önkormányzata és Képviselőtestülete nevében: 

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket, és sikerekben 

gazdag, szerencsés új esztendőt! 

Ich wünsche frohe Weichnachten, und glückliches neues 

Jahr! 

Čestit Božić i Sretna Nova godina! 

Veselé Vianoce a Šťastný Nový Rok! 

Hamháber Norbert 

Csávoly Községi Önkormányzat Polgármesetere 

Elnök – Csávolyi Német Önkormányzat 
  

 

Közmunka foci 

Év vége közeledtével rendre minden munkahelyen évzáró 

és egyéb csapatépítő rendezvények ceremóniája kerül 

megrendezésre világszerte. A mi Önkormányzatunknál a 

lelkes szervezőknek és nem utolsó sorban még lelkesebb 

résztvevőknek köszönhetően, egy leginkább 

közmunkásokból álló, labdarúgó torna kereteinek adott 

otthont a Csávolyi Sportcsarnok előző péntek este. 

Meglepő ügyességgel és nem mindennapi labdaérzékkel 

 álltak pályára a csapatok, melyek közül a lányok 

kimagaslóan teljesítettek. 

Ha futball nyelven akarnám jellemezni őket, azt kellene 

mondanom, csaknem, hogy jól összeszokott csapatok 

mérték össze tudásuk. A megmérettetésnek közel sem a 

gólszerzés, vagy a másik legyőzése volt a célja, hanem a 

sport kulturált, vidám, és jókedvű környezetében a 

másikkal, a munkatárssal való eltöltése, hogy ne csak a 

dolgos, olykor szürke hétköznapok monotóniájában 

teljenek az együtt töltött órák. Azt hiszem mindez 

becsülendő, követendő, FOLYTATANDÓ példa. 

Ami talán minősítette az esemény népszerűségét, az nem 

más, mint hogy a több mint 100 közfoglalkoztatottunk 

nagy része akár játékos vagy akár nézőként, de 

meglátogatta a rendezvényt. Mivel a torna szimbólumai 

között a labda egyik oldalán a karácsonyfa, másikon pedig 

a szív dobogott, tárt karokkal fogadtuk, ha bárki más, aki 

nem hivatalunk dolgozója, részese szeretett volna lenni a 

remek játéknak. 

Az ütközetet a jól megérdemelt pihenés előtt a ledolgozott 

kalóriák pótlása követette, amely lakoma egyik lelkes 

vendéglátós brigádvezetőnk felajánlásából valósult meg. 

Ezúton is köszönöm a résztvevők és szurkolók kitartó 

munkája mellett a szervezést és az aktív közreműködést 

Doszkocs Attilának és Papp Pityunak! 

Úgy gondolom, mindez ismét egy szikrájával hozzájárult 

Csávoly közösségi életének fellobbantásához.

  

Hamháber Norbert 
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          SAJTÓKÖZLEMÉNY 

Csávoly Község  

Önkormányzati  

Intézményeinek energetikai  

korszerűsítése megújuló  

energiahasznosítással 

 

Pályázati támogatás segítségével napelemes 

áramtermelő rendszer kerül telepítésre Csávoly Község 

négy önkormányzati fenntartású intézményére. A 

napelemes rendszer által termelt villamos energia lefedi 

az éves fogyasztás több mint 90%-át. A beruházás 

szorosan kapcsolódik ahhoz a nagyszabású fejlesztéshez, 

melynek köszönhetően 2015. őszére a megye több 

önkormányzati épületén kerül sor a villamos energia 

fogyasztás csökkentését célzó beruházásokra, illetve a 

megújuló energiafelhasználás népszerűsítésére.  

Csávoly Községi Önkormányzat az Új Széchenyi Terv 

Környezet és Energia Operatív Program keretében kiírt 

„Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” (Kódszám: KEOP-

2014-4.10.0/N) című pályázati felhívásra benyújtott, 

„Csávoly Önkormányzati Intézményeire napelemes 

rendszer telepítése” címmel. – Csávoly Önkormányzati 

épületeire 20.008.768 Ft beruházási költséggel 

20.008.768  Ft vissza nem térítendő támogatást 

nyert, annak érdekében, hogy az intézmény energia 

fogyasztásának jelentős része megtakarításra kerüljön, 

és megújuló energián alapuljon. 

Csávoly Község Önkormányzati épületei folyamatos 

kihasználtsága során igen jelentős energiafogyasztással 

bírnak, így a projekt során közvetlen cél volt a vételezett 

villamos-energia nagymértékű kiváltása, emiatt a 

beruházás keretében, áramtermelő napelem panelek 

kerültek elhelyezésre, az alábbi épületekre: 

- Csávolyi IKSZT és Művelődési Ház (6448 Csávoly, Dózsa 

György utca 26.) 

- Csávolyi Konyha és Múzeum (6448 Csávoly, Eötvös utca 

1.) 

- Csávoly Községi Önkormányzat (6448 Csávoly, Arany 

János utca 25.) 

 Ezek a napelem panelek lehetővé teszik az épület teljes 

energia fogyasztásának kielégítését, így jelentős 

megtakarítást eredményeznek, továbbá a megújuló 

energia megtermelése során a környezetterhelés 

minimalizálódik, valamint csökken az üvegházhatású 

gázok kibocsátásának mértéke. 

A négy helyszínen telepített rendszerek összesített 

mérete: 28 kW. 

Az üvegházhatású gázok kibocsátás csökkenése 29,652 

t/év. 

Megújuló energiahordozó felhasználás növekedése 

(villamosenergia-termelés)* 0,03172 GW/év. 

Energiahatékonyság növelés révén megtakarított éves 

elsődleges (primer) energiahordozó mennyisége 

114,192 GJ/év. 

A projekt során példamutató a megújuló energiahordozó 

felhasználás növelése illetve a fenntarthatóság irányába 

fejlődő életforma kialakításának elősegítése. 

PÁLYÁZAT 

CSÁVOLY TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR 

Megalakult a Csávoly Települési Értéktár! 

Csávoly Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 

2015. november 18-i testületi ülésén a Települési Értéktár 

létrehozása végett, képviselői kezdeményezésre 

megalapította a Csávoly Települési Értéktár Bizottságot. A 

Bizottság feladata a községünkben fellelhető települési 

értékek azonosítása valamint nemzeti értékek adatait 

tartalmazó gyűjtemény létrehozása. Hogy mi számít 

települési értéknek? A magyar nemzeti értékekről és 

Hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény ezt hosszan 

részletezi, de röviden: minden, amit az adott közösség a 

múltjából és jelenéből megőrzésre érdemesnek tart, 

legyen az gyűjtemény, népszokás, építészeti-, környezeti 

érték. Ezen értékek feltárásában fontos szerep jut a 

közösség tagjainak, mivel egy adott érték felvételét a 

Települési Értéktárba bármely magánszemély és civil 

szervezet javasolhatja a 114/2013. (VII. 16.) Korm. 

rendelet 1. sz. mellékletébe foglalt nyomtatványon. A 

minél bővebb Értéktár létrehozásához szeretnénk bevonni 

a lakosságot is, ezért a nyomtatványt kihelyezzük a 

Polgármesteri Hivatalban és az IKSzT irodájában. A 

Bizottság szóbeli bejelentés alapján is fogad javaslatot, 

mely esetben azt maga állítja össze. 

A javaslatokat az Értéktár Bizottság bírálja el, viszont 

döntéseinek előkészítésébe mindig bevonja a helyi érték 

helyes megítélését segítő személyeket, civil 

szervezeteket. A település értékek a nemzeti értékek 

hierarchiájában az első lépcsőt jelentik, a kiemelt 

figyelmet érdemlők felterjesztésre kerülnek akár a Megyei 

Értéktárba-, akár a Magyar Értéktárba való felvételre. 

Az értéktár léte illetve a települési érték címzés 

lehetőséget ad bemutató helyeken való szereplésre, 
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Ünnepi készülődés a Csávolyi Horvát Nemzetiségi 

Önkormányzatnál 

Mint minden évben az idén is nagy izgalommal készül a 

Csávolyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat az 

ünnepekre. Advent első vasárnapja előtti héten a 

gyerekek a szülőkkel közösen mézeskalácsot sütöttek és 

díszítettek, a felnőtt táncosok pedig ajándékot 

készítettek az időseknek és a télapót váró gyerekeknek. 

December 4-én egy kis műsorral és nagyon nagy 

szeretettel köszöntöttük a rendezvényünkön megjelent 

bunyevácokat – időseket, felnőtteket és gyerekeket - 

karácsony alkalmából, ahová a kora esti órákban még a 

télapó is megérkezett a picik legnagyobb örömére. 

     A bunyevácok 

advent környékén 

nem csak a 

karácsonyra 

készülnek, hanem 

ilyenkor ünneplik 

az anyák és az 

apák napját. Ezt a 

gyönyörű népszokást szeretnénk most megismertetni 

községünk minden lakójával: 

„Ősi szokás szerint, a bácskai bunyevácok advent 

harmadik vasárnapján tartják az anyák napját (Materice). 

Ezt a hagyományt Karácsonyfőnek is nevezik, amikor 

valójában a megváltó születését várva, valamennyien 

tisztelettel gondolunk az édesanyánkra. Egyben ez az 

anyaság, az öröm és a szenvedés, a mérhetetlen anyai 

szeretet, egyházi vonatkozásban a szűzanya 

köszöntésének a napja. Ekkor a gyermek őszinte háláját 

és megbecsülését jön kifejezni egy kedves versikével, 

mondókával. Kezet csókol, meghálálja szüleinek, 

nagyszüleinek, a hitvesnek, és minden közeli férjezett 

asszonynak az életet, az önzetlen törődést, a neveltetést. 

A bunyevácok a Materice és az Oci ünnepet, a téli 

ünnepkörben a IV. parancsolathoz kötik, mely így szól: 

„Tiszteld apádat és anyádat, hogy sokáig élj azon a 

földön, amelyet az Úr, a te Istened ad neked.” Nem csak 

a gyermekek mennek el köszönteni, hanem a már nős 

férfiak is. Különösen fontos ez a vő számára, aki ezen a 

napon lépheti át először a fiatalasszony szüleinek a 

küszöbét. Anyósának ekkor csókol kezet hálája jeléül, 

hogy kedvesét felnevelte, még akkor is, ha a lakodalmat 

az év más szakában (aratáskor) tartották meg. Vejét az 

anyós ünneplő inggel, férjhez adott leányát pedig új 

ruhával ajándékozza meg a köszöntés után. A 

gyermekeknek kivételesen engedélyezik, hogy 

szomszédoljanak, de csak közeli ismerősökhöz 

kopoghatnak be. Ilyenkor az alkalomhoz illő, mondókát 

kell ismételgetni, némi ajándék reményében. A 

köszöntőket 

apró 

süteménnyel és 

borral kínálják, 

sok helyen tiroli 

zsebkendővel 

ajándékozzák 

meg őket, a 

gyermekeket 

pénzérmével tűzdelt piros almával, héjas dióval 

jutalmazzák. Az Oci, vagyis az apák napja advent 

negyedik vasárnapján van. Ekkor köszöntenek fel minden 

édesapát, nagyapát, nagybácsit és a közeli rokonok közül 

a házas embereket. Apák napján nem szokás az 

ajándékozás, a vendégeskedés és a kínálgatás. 

Megtörtént, hogy az Oce éppen karácsony vigíliájára 

(Ádám Éva napjára) esik, amikor egyébként is szigorú 

böjtöt kell tartani, így az örömnek nem szabad nagy 

hangot adni, szerényen visszafogottan kell ünnepelni.” 

A Csávolyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat ezúton 

kíván mindenkinek békés, boldog karácsonyt és 

sikerekben, egészségben gazdag Boldog Új Évet!  

 

 

 

 

 

CSÁVOLYI HORVÁT NEMZETISÉGI 

ÖNKORMÁNYZAT 

Önkormányzat: 06-79/352-160 

Orvosi rendelő: 06-79/352-183 

Gyógyszertár: 06-79/352- 192 

Konyha: 06-79/352-019 

 

IKSZT: 06-79/352-214 

Iskola: 06-79/352- 061 

Óvoda: 06-79/352-217 

Könyvtár: 06-79/500-326 

Posta: 06-79/352-322 

 
Állatorvos (Dr. Fekete Imre): 06-30/5-200-500 

Körzeti megbízott (Kovács Péter): 06-20/539-5622 

Védőnő (Farkas Erika): 06-79/352-160/107 mellék 

 

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK 

valamint a folyamatosan meghirdetésre kerülő 

pályázatokon való részvételre. 

Ezúton kérjük a lakosságot, javaslataikkal segítsék a 

minél teljesebb felmérést, melyhez segítséget nyújtunk, 

valamint a későbbiekben, a témában jártas szakértő 

bevonásával tájékoztató fórumot tartunk.  

Támogató segítségüket köszönve, boldog karácsonyt és 

sikerekben gazdag boldog újévet kíván az Értéktár 

Bizottság! 

Berényi Attila, Tettinger Andrea 

Krupa-Tóthné Ságodi Mária 
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Meglepetés  érkezett  az  óvodába! 

 

Felpezsdült az élet minden csoportban.  A Szülői 

Szervezet tagjai jóvoltából, játékokkal lephettük meg a 

kis-, középső- és nagycsoportosokat. A gyerekek nagy 

izgalommal bontották ki a csomagokat. Olyan fejlesztő és 

asztali játékokkal lettünk gazdagabbak, melyekre már 

régóta vágytunk. 

A gyerekek és az óvoda dolgozói nevében: Köszönjük 

szépen! 

Könyvtári hírek 

Könyvtárunk számos rendezvénynek adott otthont az 

elmúlt időszakban.  

Szeptember 30. a népmese világnapja, Benedek Elek 

születésnapja, melyre a nagycsoportosokkal és az alsó 

tagozatos kisdiákokkal emlékeztünk egy vidám 

hangulatú mesedélután keretében.  

Kitárult Meseország kapuja, ahol a gyerekek 7 mesebeli 

akadály során 

bújhattak a 

népmesehősök 

bőrébe. A délutánt 

„hamuban sült 

pogácsával” és 

dínom-dánommal 

zártuk. 

 

Október 5.-11.-ig zajlottak az Országos Könyvtári 

Napok, amelyhez intézményünk is csatlakozott, számos 

programot kínálva gyerekeknek és felnőtteknek 

egyaránt. Ezek közül külön kiemelném a  

„Séta a mellrák ellen” rendezvényt, ahol Farkas Erika 

védőnő tartott előadást a napjainkban sajnos egyre 

több nőt érintő betegségről.  

Ezt követően, 

rózsaszín lufikkal 

sétáltunk az IKSZT-

be, ahol az AVON 

mellrák ellenes 

kampányáról 

kaptunk 

tájékoztatást. 

Október 11-én volt a Könyves Vasárnap. Az év során 

ezen az egy vasárnapon a könyvtár rendkívüli nyitva 

tartással, olvasásnépszerűsítéssel, könyvtári játékokkal 

várja a volt és leendő olvasókat. 

November 

elején Márton 

napra 

készülődtünk 

a könyvtárban 

is. Lámpásokat 

készítettek az 

ügyes kezű 

gyerekek és 

anyukáik. 

November 16-án tartottuk a könyvtárban a helyi 

mesemondó versenyt, melyen 7 kisdiák mérettette 

meg magát.  

Végül Körmöczi 

Vanda szerezte 

meg az első 

helyezést, és a 

jogot, hogy 

képviselje 

községünket a 

városi fordulón. 

Október 28-november 25 közti időszakban 30 órás  

alapfokú internet-használói tanfolyam zajlott a 

könyvtárban 12 lelkes amatőr részvételével. A tanfolyam 

a Bács-Kiskun 

Megyei Katona 

József Könyvtár 

jóvoltából 

valósulhatott 

meg 

községünkben. 

Reményeink 

szerint a 

közeljövőben újabb csoport vághat neki a képzésnek. 

 

ÓVODA 

KÖNYVTÁR 
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Állandó programok is kísérik könyvtárunk 

mindennapjait. Minden héten kedden 17,00 órától 

gerinctornát tart Ignác-Vincze Brigitta gyógytornász. Aki 

szeretne részt venni a teljes testet átmozgató, kímélő 

tornán, bármikor csatlakozhat a csoporthoz. 

Hétfőnként 18,00 órától jóga órákat tart Barna-Vajda 

Eleonóra diplomás ápoló, ergoterapeuta. 

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség által októberben 

elindított Könyvtári Mozi programhoz is csatlakoztunk. 

Ennek a lehetőségnek köszönhetően a kistelepüléseken 

élők is megtekinthetik a régmúlt kiváló hazai filmjeit.  

Mindezen rendezvények mellett természetesen 

továbbra is rengeteg könyv-és folyóirat közül 

válogathatnak a könyvtárba látogatók. Igyekszünk a 

legfrissebb könyvmegjelenéseket is követni, illetve az 

olvasói igényeket akár könyvtárközi kölcsönzés útján 

teljesíteni. 

Egy gyerekektől származó idézettel zárnám soraim: 

„Aki olvas rendületlen, soha nem lesz műveletlen!” 

Szeretettel várom a község lakóit a Könyvtár, 

Információs és Közösségi Helyen, Csávoly, Arany J. u. 25. 

Kesziné Dudás Katalin 

könyvtáros 

IKSZT HÍREK 

Szeptemberben az Óvodai SzMK szüreti mulatságot 

szervezett az óvodás gyerekeknek és szülőknek. 

Ugyanebben a hónapban elindítottunk egy informatikai 

tanfolyamot kezdőknek, 10-12 fő részvételével. 

Októberben szerveztük meg közösen a könyvtárral, és a 

védőnővel  „séta a mellrák ellen” kampányunkat. 

Nyugdíjasok szüreti mulatságukat is ebben a hónapban 

tartották nálunk. Novemberben az iskola egy tárogató 

művészt hívott a felső évfolyamnak, majd az iskolai SzMK 

Márton Napi jótékonysági retro partija következett. 

Hónap végén a nagycsoportosokat játékos délelőttre 

invitáltuk, ahol színeztek táncoltak és énekeltek. 

Decemberben az önkormányzat elbúcsúztatta Leirer 

Józsefnét nyugdíjba vonulása alkalmából, melyhez 

kívánunk számára hosszú, szép nyugdíjas éveket.  

Megtartottuk a Nyugdíjasok Karácsonyát, melyre szép 

számban megjelentek a meghívottak. Iskolások műsorral 

kedveskedtek az időseknek, majd ezután megköszönték  

 

a képviselők a Dalárdának, hogy énekeikkel színesítik a 

falu kulturális rendezvényeit. Köszönet Vidovity 

Jánosnak, aki megmutatta képeit a jelenlévőknek, és az 

ő általa írt verset fel is olvasták.  Marosvölgyiné Manci 

néni „saját” versével köszöntötte a kortársait, majd a 

dalárda énekkel és verssel színesítette a műsort. 

December 6-án a Nyugdíjas Klubbal közösen 

megrendezésre került a Falu Mikulása programunk. 

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani azoknak a 

felajánlóknak, akik adományaikkal és munkájukkal 

segítették a rendezvényt, és a csomagok létrejöttét. A 

gyerekek nagy örömére a  „Mosolyra Hangolók” zenekar 

színvonalas előadást tartott, míg vártuk a Mikulást. Külön 

köszönet a „Csávolyi Krampusznak”. 

December 16-án Adventi vásárt tartottunk, és 

mézeskalács házikó versenyt is hirdettünk egyben. 

Kellemes Karácsonyi 

Ünnepeket, és 

Eredményekben Gazdag Boldog Új Évet Kívánunk! 

Tettinger Andrea , Babicz János. 

Az Iskolai Szülői Szervezet -a hagyományokhoz híven- az 

idei évben is megrendezte a Márton napi vásárt, illetve 

a hozzá kapcsolódó 

Márton napi retro bulit. 

Az eseményeket lázas 

munka előzte meg, ahol 

lelkes anyukák maroknyi 

csapata dolgozott. 

A Márton napi 

bevételekből szervezetünk az általános iskolás 

gyerekeket támogatja. Szeretnénk egy interaktív tábla 

megvásárlásával 

megkönnyíteni a tanulást-

tanítást!  

Ezúton szeretnénk 

megköszönni mindenkinek, 

aki 

munkájával, anyagi hozzájárulással 

vagy egy-egy biztató szóval segített 

nekünk és ezzel együtt a 

gyerekeknek! 

Csanádiné Tamás Melinda 

elnök, Iskolai Szülői Szervezet 

INTEGRÁLT KÖZÖSSÉGI ÉS SZOLGÁLTATÓ 

TÉR 

Iskolai Szülői Szervezet hírei  

Csávoly Községi Önkormányzat hivatalos lapja 
Kiadja: Csávoly Községi Önkormányzata * 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. 

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket, és Eredményekben Gazdag Boldog Új Évet kívánunk minden kedves olvasónknak! 

mailto:iksztcsavoly@gmail.com

