
 

 

Pályázatainkkal kapcsolatban a Település Operatív 

Programban (TOP), újságunk előző számában beszámoltak 

szerint halad mindazok előremenetele. 2017-től várhatóak a 

TOP pályázatok benyújtási lehetőségei csávolyi 

vonatkozásban, és ahogyan arról korábban beszámoltam, 

mindabban szerepel az üzemi konyha, orvosi rendelő és 

védőnői szolgálat épülete, óvoda és egyben bölcsőde 

fejlesztése, és legutolsó sorban a leendő Hivatalunk külső 

szigetelése és rekonstrukciós munkálatainak utolsó 

mozzanatai. 

Utóbbival kapcsolatban mondanám el, hogy új Hivatalunk 

épületének átalakítására vonatkozó építési engedély kiadása 

kettő hónapot késett, de mi akkor is úgy tervezzük, hogy a 

2016-os fűtési szezont a Hivatal mindennapjait illetően már az 

új épületben, az Arany János utca 39. szám alatt szeretnénk 

megkezdeni. Ugyancsak ezzel kapcsolatos hír, hogy május 20-

án a Belügyminisztériumban jártam aláírni a 15 millió forintos 

támogatási szerződést. 

A posta és az orvosi rendelő előtt már biztosan többen 

tapasztalták, hogy némi tereprendezés által az egykori 

gesztenyefák tuskói eltűntek, és olykor egy – egy földmérő és 

tervező is megjelent már a területen. A jogi folyamata javában 

tart az oda tervezett parkoló kisajátításának, mert a Petőfi 

Sándor utca (köz)területe a járdát leszámítva a Nemzeti 

Közútkezelőhöz tartozik. A parkolóra vonatkozó tervezői 

munkák már el is készültek, 2017-ben indul a TOP Egészségügyi 

Épületkomplexum felújítási projekt, addigra már a parkoló 

területe a miénk kell(ene), hogy legyen. 

Vidékfejlesztési pályázatokkal kapcsolatban (VP) a pályázat 

beadási határideje június 30-a „volt/lett volna”, de mindaz 

sajnos „kötelezettségvállalás kimerülése végett” május 26-án 

bezárult. Szerencsére pályázatunkat 2 nappal azelőtt 

benyújtottuk. Most már csak mindannak eredményére várunk, 

bízva a sikerben.  Itt kapnának helyet a nemzetiségi 

önkormányzatok, a házi gondozás, és a családsegítő is, 

továbbá klubszobát alakítanánk ki a nyugdíjasoknak - és egyéb 

civil szervezeteknek, és természetesen itt működne továbbra 

is a körzeti megbízott irodája, és a Községi Könyvtár is. 

Többek érdeklődnek a szennyvíz csatornahálózat kiépítésével, 

illetve arra vonatkozó terveinkkel 

kapcsolatban. Egyenlőre nem 

kaptunk információt az Európai 

Uniós támogatásokkal 

kapcsolatban mindarról, 

egyenlőre mi sem kapunk 

semmilyen információt ezzel 

kapcsolatban. Mindezt megelőző 

fejlesztendő terület a 

közúthálózat javítása lenne, de 

sajnos erre sincsen semmilyen 

központi támogatás, mindazt a 

legmaximálisabban, ahogy mi 

csináljuk, közmunka program 

kereteiből lehet kivitelezni. 

Ingatlan ügyeinkkel kapcsolatban a falu összes, kérdéses 

terület - és ingatlan ügyét ügyvédi szinten hetente tárgyaljuk, 

kisebb-nagyobb előmenetellel. Értem ezek alatt például a Bara 

tó, és Vodica körüli területeket, és a még magántulajdonban 

lévő ingatlanokat, amelyek még nem lettek az Önkormányzat 

tulajdonába átvezetve, résztulajdonokat…. stb. 

Bizonyára feltűnt mindenkinek, hogy a Dózsa György utcában 

az 55-ös út felújított részén javításra kerültek a csatorna 

fedelek, 

amelyek a 

gépjárművekkel 

való ráhajtáskor 

erős hangot 

generáltak. Ezt 

jeleztem a 

Közútkezelő 

felé, amely 

kérésem a 

vártnál 

gyorsabban meghallgatásra talált és egyben megoldásra is 

került. 

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ 
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Ugyancsak itt, a felújítás után az 55 –ös főutat övező az egész 

közigazgatási területen, kül – és belterületen egyaránt, a 

fűnyírás és a szemétszedés is még egy meg nem válaszolt és 

joghézagos kérdés. Mindenesetre nem tűrve a szemet szúró 

dolgokat, és nem várva arra, hogy talán egyszer megteszi majd 

valaki mindazt, teszünk mi is környezetünk szépítése 

érdekében, még akkor is, ha jogilag az nem feltétlen a mi 

feladatunk lenne. 

A Józsefházi buszmegálló öbölbe is tervezünk egy esőbeállót, 

ahogy azt a korábbi számokban is említettem. Szerencsére 

sikerült  a Mátéházi oldalon lévő esőbeállót visszaállíttatni, ami 

ráadásul a vártnál sokkal korszerűbb, vadonatúj beálló. 

 
A Józsefházi oldalra időközben sikerült megszerezni a 

Közútkezelői engedélyt esőbeálló létesítésére. A kihelyezésre 

váró „bódé” már az egykori napközi udvarán van, amit a Bajai 

Kommunális Zrt.-től kaptunk, és ami a felújítás és némi 

helyszíni betonozási előkészületi munkálatot követően már ki 

is kerülhet régóta méltó helyére. 

Június elején érkezett meg a 

válaszlevél a Nemzeti 

Közútkezelő Zrt.-től a Dózsa 

György - Szent István utca 

sarkáról elmaradt 

kerékpáros átvezető zebra, 

illetve az IKSZT előtt lévő 

gyalogos átkelő 

kibővítésnek ügyében, 

amely szerint mindazt nem 

útburkolati jelekkel, hanem 

táblákkal oldottak meg 

utólagosan. Utóbbit nem is 

vélték szükségesnek, és 

szintén a tervezési fázisban történt jóváhagyásra hivatkozva 

magyarázták annak hiányát. Úgy gondolom, egy ekkora 

volumenű projektnél nagyobb figyelmet kellett volna fordítani 

a tervező és kivitelező részéről egyaránt a hasonló részletek 

kidolgozására, és utólag nem csak „jelképesen” pótolni 

mindazt, a felelősséget hárítva. A településen már több mint 

10 éve került kiépítésre kerékpárút az 55-ös fűútvonal mentén, 

„talán” igazodnia kellett volna a néhány évvel korábbi 

monumentális EU-s projekt tervezésének mindahhoz, és 

gondolni a már 

meglévő és 

újonnan létesülő 

kerékpárút 

szakaszok 

kapcsolatára és 

összekötésére, 

mindannak 

folytonosságát 

biztonságosabbá 

téve. 

A CBA-hoz tervezett zebra ügyében, amit önerőből kell saját 

magunknak megvalósítani és finanszírozni, megérkezett a 

Démász Zrt.-től az utolsó engedély, ami annyit jelent, hogy a 

magyar szabványoknak megfelelően először a villamossági 

munkálatok történnek meg, hogy a zebra mindkét oldalról meg 

legyen világítva. Ezután kezdődhet mindkét oldalon a feljárók 

cseréje, ami a mai szabványoknak megfelelően akadálymentes 

feljáró is lesz egyben térkövezve, korláttal együtt. Majd ezt 

követően jöhet az útburkolat festése és a „kitáblázás”. 

Mindezt településünk közútra tervezett fejlesztési keretből 

tudja megvalósítani, mivel az aszfaltozási munkálatok a 

közmunka kereteiből történnek. 

Ivóvízminőség javító program keretén belül napi szinten 

folynak a helyreállítási munkák, nagyon sokat kell vívni a 

kivitelezővel. Az elvégzett munka minősége nem mindig 

megfelelő, kérdéses sokszor már csupán az is, hogy a maguk 

után hagyott törmeléket ki szállítsa el, nem beszélve az olykor 

silány munkákról. Mindannak eredeti állapottal megegyező 

szintű helyreállítása természetesen a kivitelező kötelessége 
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lenne. Az ivóvíz minősége, szabad szemmel láthatóan sokszor 

zavaros, aminek több oka is van. Most, hogy négy utcában 

cserére került a gerincvezeték, meg lett egy kicsit bolygatva a 

rácsatlakozó vízhálózati rendszer, ezért nagyon sok helyen a 

szigetekben lerakódott szennyeződések a mosatásoknak 

köszönhetően felszakadtak, plusz a vezetékrendszer 

elmozdulásából adódó csőtörések miatti átmosatásból is 

adódik olykor a csapokból kifolyó koszos víz. Előreláthatólag ez 

még kettő-három hónapig előfordulhat. Kecskeméten 

kötelezően bevizsgálták vizünk minőségét, kémiai és biológiai 

összetevők szempontjából teljesen megfelelő, már csak le 

kellene, hogy tisztuljon és bátran kijelenthetjük, hogy „tiszta 

vizet önthetünk a 

pohárba”. 

A Katasztrófavédelem 

ellenőrzést tartott a 

faluban, leginkább a 

temetői platánfákat 

kifogásolták, pontosan 

a platánsor első és 

utolsó fáját, illetve egy-

két ágat, amelyet 

mielőbb el kell 

távolítani. Erről a 

temető bejáratánál 

olvasható egy 

figyelemfelhívó szöveg 

is. 

 

Az önkormányzat tulajdonában megmaradt még a korábbi 

időszakban kiosztott fekete színű, lapra szerelt darabokból 

összeállítható komposztáló edényzetből 40 darab, mindarra 

jelentkezni lehet (háztartásonként 1 darabra) az 

Önkormányzat 1-es számú irodájában vagy telefonon (79/352-

160 – 101-es mellék). Az elbírálás és odaítélés szempontja a 

beérkező igények időbeli sorrendje készletkimerülésig. 

Önkormányzatunk házhoz is szállítja majd mindazokat. 

Közmunka programok 

A faluközpontban folytattuk a buszmegálló festését, az 

esőbeállók javítását, és további tereprendezéssel padok 

lesznek kihelyezve. 

A játszótéren ismételten lefestettük a falat, és az óvoda 

udvarában is sikerült a ballagás előtt a festési munkálatokat 

elvégezni, illetve a homokozóban is lecseréltük a homokot. 

Kihelyeztük a kannavirágokat, melyek tovább díszítik a 

faluképünket. Az összes épületünket javítgatjuk, lomtalanítjuk. 

Hamarosan megérkezik a gréderlap, ami majd belterületen és 

külterületen egyaránt az árokpadkának a szintezését és a 

bakhát eltávolítását fogja szolgálni. Mindannak köszönhetően 

a csapadékvíz könnyebben elfolyik majd a szikkasztóárkokba, 

a közlekedést elősegítve, útjaink állapotának hosszú távú 

védelméről nem is beszélve. 

A 

kitermelt 

földből 

fogjuk 

majd az 

Árpád 

utcában a 

feltöltött 

rézsű 

tetejére a 

termőföldet ráhordással elteríteni. Hosszú távú terveink 

szerint füvesítéssel és díszfák ültetésével szeretnénk lezárni a 

támfal megerősítési munkálatainkat, de azt majd csak a 

távoljövőben, addig még sok tennivaló akad az érintett 

területen. A rézsű feltöltése már nagyon szükséges volt, hiszen 

időközben kiderült, hogy már magára az útra is az aktuálisan 

észleltnél veszélyesebb volt a helyzet, mivel az Árpád utcai 

úttestnek semmilyen alapja nincsen, mindaz csak egy 

egyszerű, bitumenes kavicsréteg. Az ide hordott anyagot 

szigorúan szelektáltuk és időközben szelektáljuk is, hogy még 

véletlen sem kerüljön bele, nem lebomló anyag. Hosszú távú 

célunk, egy folyamatos, összefüggő, rendezett partoldal 

létrehozása. Mindehhez a földet és agyagot illetve vályogot 

több helyről szereztük, ezzel jól jártunk mi - és a másik fél is, 

hiszen így a felajánlónak eltakarítottuk a számára felesleges 

föld. 

Új körforgalmunk 

kezelése szerencsére már 

hivatalosan a mi 

feladataink közé tartozik, 

ebben az esetben is 

szerencsésebbnek 

láttam, ha annak mi 

vagyunk saját gazdái….. .  
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A munkásút, a régi bokodi út, a Dózsa György utcai rézsű, az 

Árpád utcai rézsű, a templom mögötti rész, a sport, és még 

sorolhatnám, nagyon sok zöld terület, szintén saját 

fenntartásunk alá esik. Ezt a jövőben még több fűnyíróval,  

még nagyobb kapacitással szeretném    kezelni, és szebbé 

tenni. 

 

Járdáink javítása folyamatos, közút közmunka programunk 

jobban valósult meg a vártnál, 

és sok helyen van még 

megrendelt, javításra váró 

terület. Ennek a folyamata a 

következő: Az eddigi 

gyakorlatot megfordítva, az 

ingatlan tulajdonosa 

finanszírozza a cement és 

sóder költségét, melynek 

logisztikájában segít az 

önkormányzat. A régi járdát 

felszedjük és elszállítjuk, majd 

saját eszközökkel új járdát 

építünk az érintett ingatlan tulajdonosa által fizetett 

hozzávalókból. A törvényességet is szem előtt tartva, 

természetesen mindazt jogász által jóváhagyott, aláírt 

megállapodással dokumentáljuk mindkét fél részéről. Ahogyan 

az korábban hirdetve is lett, feljáróra vagy kifolyóra is 

vonatkozik ez a lehetőség. 

 

Szerencsére már a kisköznél is elkészült a régi téglás, Petőfi 

Sándor utca útjára vezető kis feljáró rész, melyet 

kibetonoztunk. 

Belvíz elvezető programunkat 

illetően a Bem utcában már 

egy-egy árok kialakítása 

elkészült, átfolyókat helyeztünk 

le. További munkákat 

ugyanitt majd a gréderlap 

megérkezése után tudunk 

folytatni. 

 

Természetesen kapacitás függvényében a falu további 

pontjain is tisztítjuk az árkokat és helyezzük le az átfolyókat. 

A templom melletti árok és átfolyó most már sikeresen ki lett 

takarítva és korlát is lett kihelyezve az utcabútor programnak 

köszönhetően. 
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Az IKSZT-ben megtörtént 

a térkő kijavítása, a belső 

udvarban pedig a 

kifolyók kivitelezése 

folyamatban van. 

 

Ugyanitt a 

nagyteremben egy 

nagyméretű 

vetítővászon került 

felszerelésre                         ,           

 

és sötétítőket is 

beszereztünk. 

 

Az egykori napközi 

udvarában a műhelyek 

tatarozása folyamatos. 

Van, amelyik teljesen új 

vakolatot és 

padlóburkolatot is 

kapott és ki lett/lesz 

festve. További 

betonozási és építési 

munkálatok várhatóak 

még ugyanitt. 

Készítünk hamarosan 

traktorunknak és  

pótkocsinknak egy 

garázst, ami egyben 

térkő gyártáshoz is megfelelő lesz. A térkő gyártó gépet, ami a 

tavaly decemberben kapott 3 millió forintos jutalomból lett 

vásárolva, egy kiegészítő híján csak jövőre tudjuk majd 

elkezdeni használni, de maga a gép egy darab sablonnal már 

beszerzésre kerül az idei év folyamán. 

Temetőben továbbra is monumentális munkálatok zajlanak, az 

új kerítés létesítése már elkezdődött, a tavaly telepített 

fagyaltöveket locsoljuk. 

Az idei évben szeretnék teljes egészében körbekeríteni, lezárni 

az egész területet, ami eddig is törvényi kötelezettség volt,  

további fagyaltöveket és díszfasort ültetni. A temető felső, 55-

ös út felőli részénél lévő úton a gazdák bejelentése alapján, 

mivel nem lehetett már a gépekkel eljárni, tarvágást 

végeztünk, és a tuskókat kiszedtük, hiszen egy fakitermelési 

munkálat véleményem szerint azzal együtt értendő. 

 
Ezután tolólapozással tereprendezést végzünk, és egy szép 

díszfasort telepítünk majd az ősz folyamán. A kápolna alatti 

kriptacsarnok is teljes restaurálásra került, csak apró 

munkálatok vannak már hátra, arról újságunk soron 

következő, őszi számában számolnék be. A temető mögötti 

rendezetlen és elburjánzott terület felszámolása továbbra is 

folyamatban van, a régi sírmaradványokból egy romsírkertet 

fogunk létrehozni. 

Mezőgazdasági közmunka program keretein belül a temető 

mögötti területünkön gazdálkodni kezdtünk. 
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Az egykori 

Egészségház 

mögötti 

területen 

(Petőfi 

Sándor utca 

75.), 

immáron 2 

éve indult el a 

különböző 

szabadtéri és 

fóliasátras 

növények 

termesztése. 

 

Az utcanév 

táblák 

kihelyezése 

folyamatos, 

végső cél, hogy a falu összes utcájába és közébe kikerüljenek 

mindazok. Emellett persze további hasznos kisebb – nagyobb 

fából készült utcabútorok is készülnek asztalos műhelyünkben, 

akár továbbértékesítési céllal is. (kizárólag előzetes 

megrendelés alapján) 

Megindultak ismételten a kátyúzási munkálatok, szerencsére 

idén is sikerült a tavalyi mintához hasonlóan melegaszfaltozási 

technológiával, saját gépparkkal megvalósítani mindezt. Ha a 

zsákos, hidegaszfaltozást  választottuk volna, azzal maximum 

egy évig tudtuk volna megszűntetni a tátongó gödröket az 

úttesten, még a meleg aszfaltozásnak a szakirodalom szerint is 

10-15 évig ki kell állnia mindannak a forgalom és az időjárás 

viszontagságait. Mindezt úgy oldjuk meg, hogy saját 

gépjárművel a Soltút Kft. bajai keverő üzeméből szállítjuk ki a 

melegaszfaltot, saját aszfaltvágó géppel előkészítjük, körbe 

vágjuk a kátyút, Kiskunhalasról vásárolt emulzióval kikenjük a 

kátyú alját, erre jön rá a melegaszfalt, az úthengert pedig egy 

lapvibrátorral helyettesítjük. Ha erre vállalkozót kérnénk fel, az 

számunkra sajnos megfizethetetlen lenne. 

Az Epreskert utca sarkán sokszor sárfelhordás látható, mint 

kiderült egy több méteres sárrázó nyúlik be a mezőgazdasági 

útra, amit szintén az őszi betakarítási munkálatokig szeretnénk 

kitisztítani (előásni), hogy a funkcióját ellássa, és még 

kevesebb sár legyen felhordva az úttestre. 

 

Mezőgazdasági utak karbantartása kapcsán a Temető melletti 

munkálatainkat megkezdtük, amint azt már fentiekben 

említettem is. Jelenleg a Szőlő utat övező bozótost kezdtük 

ritkítani. Terveink között szerepel oda is szép fasort telepíteni 

a jövőben. Rengeteg külterületi utunkon van szükség a közel 

5000 hektáros közigazgatási területünkön további 

tereprendezésre, így szerintem a „mezőgazdasági közutak” 

munkaprogramnak még jócskán akad teendője a következő 

években. 

 

A faluban folyamatosan járnak a közmunkások, dolgoznak a 

programban beszerzett tárgyi eszközökkel, szedik a szemetet, 

nyírják a füvet közterületeken. Szinte minden kétkezi munkát 

a különböző közmunka programoknak köszönhetően sikerül 

megvalósítani, ezzel szebbé téve településünket, hasznos 

munkát adva sok Csávolyi számára. Az elsődleges munkaerő 

piacon egyébként sem egykönnyen elhelyezkedni tudó, akár 

nyugdíj előtt álló, akár pályakezdő fiatal számára, ha átmeneti 

megoldásként is, de sokszor nagy segítséget jelent mindezen 

lehetőség. 

 

Szintén közmunka program kereteiből idén sikerült egy 

Citroen kishaszon gépjárművet és egy kistraktort vásárolni. 
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 Kulturális hírek: 

Április hónapban voltunk a Horvátországi Cacinci-ben, az 

Önkormányzat Napja alkalmából egy koszorúzáson vehettünk 

részt. 

 

A Vodicai búcsú sajnos az esős idő miatt idén elmaradt, de mi 

továbbra is folytattuk a tereprendező, szépítő munkálatokat. 

Betemetésre került a kápolna mögött lévő, életveszélyes, több 

évtizede kiszáradt és beomlott kút is. 

 

Jövő évben szeretnénk a kápolna mögötti bozótos területet 

szép parkká alakítani. A Vodica jelképévé vált hinta lábainak 

cseréje idén teljességgel megvalósult, szépen le is festve 

mindazt. Az üdvözlő kapu felújítása még hátra van, a 

harangtorony lazúrozásával együtt. 

                      Hamháber Norbert  

Csávoly Községi Önkormányzat Polgármestere 

Német Önkormányzati hírek 

Csávolyi Német 

Önkormányzat 4 

doboznyi adománnyal 

gyarapította ismét a 

Csávolyi háziorvosi 

rendelőt és 3 

doboznyival az idősek 

nappali ellátását. 

További 4 doboznyi adománnyal segítettük a Bajai kórházat. 

Folyamatosan 

osztjuk a gurulós 

járókereteket, 

előző hetekben 

talált gazdára a 

75. rollátor. 

Tulajdonunkban 

van még további 

több tucat 

gurulós járókeret 

és még néhány 

babakocsi is. Aki 

szeretne 

részesülni 

mindabból, 

továbbra is 

jelezheti igényét 

a Községházán. 

A szintén 

Németországból 

származó 

vakolóanyagot 

ajánlotta fel a Csávolyi 

Német Önkormányzat 

a sporton lévő tribün 

felújításához is. 

 

Hamháber Norbert  

Elnök -  Csávolyi Német Önkormányzat  

Boromissza Istvánné, a 75. Németországból 
származó járókeret gazdája 
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  Hulladékgazdálkodási híreink – ÚJDONSÁG!!!!! 

 

Májustól folyamatosan 4 hetente KÜLÖN lehetőség nyílik 

rőzse, és egyéb lebomló kerti, udvari és konyhai zöldhulladék 

elszállítására a háztartások elől, a postaládákba bedobott 

szórólapokon feltüntetett módon, amihez zsákot is 

mellékeltek. Aki ki is helyezi mindazt háza elé a 4 hetente 

kijelölt időpontokban, az elszállítás alkalmával újabb zsákot fog 

a szolgáltató a postaládába helyezni. 

A kévéket kötegelve, maximum 70 cm-es hosszúsággal, 50 cm-

es átmérővel és fél köbméternyi mennyiségben, a további 

zöldhulladékot pedig az ingyenesen rendelkezésre bocsátott 

zsákban kell a megadott időpontokban a háztartások elé 4 

hetente kihelyezni. 

Mivel mindezen hírek csak utólag, megkésve jutottak a mi 

tudomásunkra is, segítő és faluképet tisztántartó szándékkal 

elszállítottuk néhány esetben a háztartások előtt felhalmozott 

rőzsét, leginkább azokról a helyekről, amelyeken a 

közterületekről származó ritkításokból maradt hátra némi 

ágmaradvány. Mindazt a zúzalékért cserébe egy aprítékoló gép 

fogja bedarálni hamarosan a deponált helyszínen. Úgy 

gondolom így sokkal zöldebb megoldást választottunk, mint 

hogy elégettük volna bárhol külterületünkön. 

ÖNKORMÁNYZATUNK A JÖVŐBEN NEM SZÁLLÍT EL 

SEMMILYEN KÖZTERÜLETRE KIHELYEZETT RÖZSÉT ÉS 

ZÖLDHULLADÉKOT! MINDARRA A FENTIEKBEN EMLÍTETT 

MÓDON A HULLADÉKKEZELŐ SZERZŐDÉSSEL RENDELKEZŐ 

ÜGYFELEI SZÁMÁRA BIZTOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBE 

VÉTELÉVEL VAN LEHETŐSEGE A KEDVES LAKOSSÁGNAK, AMI 

SEMMILYEN TÖBBLETKÖLTSÉGET NEM JELENT. 

A Hulladékkezelővel kötött szerződés továbbra is lehetőséget 

nyújt többlet kiadás nélkül egész évben, éveként kétszeri 

lomtalanításra, amelyet előre egyeztetni kell a külön erre a 

célra működtetett telefonszámon: +3620 4014304 

Veszélyes hulladékok befogadására korlátozott mennyiségben 

(akkumulátor, gumiabroncs, festékes vagy olajos flakon…stb), 

amelyet még a lomtalanítás során sem szállítanak el, a Bajai 

Hulladékudvar kötelezett befogadni, szintén a szerződés 

keretein belül, többletköltség nélkül! 

 

Sárga fedelű szelektív hulladékgyűjtő kukák kiosztása 

megtörtént. Áprilistól a szokásos módon a régi hagyományos 

kukák ürítése minden héten hétfőn történik továbbra is 

(biológiailag lebomló hulladék), még a sárga fedelű kukákat, 

amibe nem lebomló hulladékot szabad csak helyezni, kettő 

hetente ürítik ugyancsak hétfői napokon. 

Aki véletlen elmulasztotta sárga fedelű kukájának átvételét 

Csávolyon az erre biztosított időszakban, annak továbbra is 

lehetősége van mindarra ingyenesen élő szerződés ellenében 

a Hulladéklerakó bajai vagy vaskúti irodájában. 

A kisebb edényzetre való áttérést a szolgáltató továbbra is 

lehetővé teszi bizonyos feltételekkel, további információkért 

bátran keresse őket a megadott elérhetőségeken.  

Hamháber Norbert Polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajai hulladékudvar 

 
Cím: 6500 Baja, Bokodi út 10020/8. 

Telefon: +36 20 325 99 76 

Nyitva tartás: 

hétfő - Zárva 

kedd - 14:00-17:00 

szerda - Zárva 

csütörtök - 14:00-17:00 

péntek - 08:00-12:00 

szombat - 07:00-11:00 

vasárnap - Zárva 
 

Felső-Bácskai 

Hulladékgazdálkodási Kft.   

Cím: 6521 Vaskút, Kossuth Lajos u. 90 

Telefon:(79) 572 050 

Nyitva tartás 

hétfő - 08:00-18:00 

kedd - 08:00-18:00 

szerda - 08:00-18:00 

csütörtök - 08:00-18:00 

péntek - 08:00-18:00 

szombat - 08:00-16:00 

vasárnap – Zárva 

 

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 
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Mint azt tapasztalhattuk, az elmúlt számban nem jelentek meg 

IKSZT hírek, ami nem azt jelenti, hogy nem pezseg az élet az 

egykori kultúrház falai között. Ezért, ebben a cikkben az elmúlt 

félév történéseiről számolunk be, egészen visszanyúlva az év 

elejéig.  

Januárban a hagyományos préló bálnak adtunk otthont, ami 

nagyon jóra sikeredett, majd a nyugdíjas klub tartott nálunk 

egy vidám, zenés összejövetelt.  

Február hónapban az 

általános iskola 

nálunk tartotta a 

farsangi 

mulatságukat, majd 

egy interaktív 

színházi előadással 

kedveskedtünk a 

gyerekeknek.  

Márciusban a területi versmondó versennyel kezdődött a 

hónap, majd a Madarasi Fúvószenekar adott egy színvonalas 

koncertet, melyet családias környezetben hallgathattunk meg, 

és a nyugdíjas 

klub is tartott 

nálunk egy 

nőnapi kis 

bálat. 

Ugyancsak 

ebben a 

hónapban 

községünk 

gyermek 

lakóinak nagy 

örömére a „Falu Nyuszija” is eljött hozzánk, melynek 

megszervezésében 

nagy segítséget 

nyújtott a 

nyugdíjas klub 

Maráz Ilonka néni 

vezetésével, amit 

itt szeretnénk még 

egyszer külön 

megköszönni. E 

hónap végén indult 

a tavaly őszi nagy sikerű informatika tanfolyamunk is, melyet 

igen szép számmal tudtunk megtartani, és a véradásra is sokan 

eljöttek. 

Április hónapot 

egy színházi 

előadással 

kezdtük, majd 

a hónap végén 

a „Toborzó 

Országfutás” 

programsorozatnak adtunk otthont, és fogadtuk a futót, majd 

egy zászlószalagot adtunk át a delegációnak. Ezen a napon 

állítottuk fel a falu májusfáját a nyugdíjas klubbal közösen 

szervezve. 

Májusi hónapunk nem is 

kezdődhetett volna mással, 

mint a majálissal a sportpályán. 

Szeretnénk itt megköszönni a 

segítséget mindenkinek, aki 

valamilyen formában 

segédkezett abban, hogy ez a 

nap ilyen jól sikerüljön, ugyanis 

szép számmal látogattak le a 

sportra községünk lakói, ahol 

tűzoltó bemutatóval, reggeli 

közös tornával, ugráló várral, 

trambulinnal, sportprogramokkal, és ingyenes ebéddel vártuk 

az érdeklődőket. Több, mint 500 adag ebéd lett kiosztva, ezért 

INTEGRÁLT KÖZÖSSÉGI ÉS SZOLGÁLTATÓ TÉR ( IKSZT ) 
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 külön köszönet a szakács stábnak. Májusban is 

vendégeskedett nálunk egy színházi társulat, akik egy nagyon 

vidám mesével szórakoztatták    a megjelent gyerekeket. 

Ebben a hónapban volt egy nem mindennapi találkozó is az 

IKSZT-ben, ugyanis a régi bölcsödei dolgozók találkoztak 

nálunk, amit egy vacsora zárt. 21-én, szombaton pedig egy 

májusfa kitáncoló bálat tartottunk a nyugdíjas klubbal közösen 

szervezve. 

Júniusban egy 

fonalgrafika 

kiállításnak 

adtunk otthont a 

régi mozi 

előterében, 

aminek 

megnyitóján a   

gyerekek  

varhattak is.                        

 

Tettinger Andrea 

Babicz János 

 

Gyermeknap az óvodában 
Tele izgalommal 

és meglepetéssel 

vártuk a 

gyermeknapot. 

Már reggel 

vendégünk 

érkezett az 

óvodába. 

Mindhárom 

csoportba 

beköszönt egy 

bohóc, majd az 

udvarra 

csalogatta a 

gyerekeket. Az előadáshoz egy nagy pöttyös bőröndöt hozott, 

tele varázsszerszámokkal. A műsorhoz segítséget is kért a 

nézők közül. Elvarázsolt minket és a gyerekeket is. A tartalmas 

előadás után a játszótéren folytatódtak a meglepetések. 

Vidám zene fogadta a gyerekeket, amit köszönünk Babicz 

Jánosnak. Három helyszínen is vidám, kreatív programokkal 

készültünk: 

- falfestés 

- karkötő készítés 

- csillámtetoválás 

Egyszer csak, ovisaink azt vették észre, hogy a játszótér felé egy 

bohóc közeledik biciklivel. Nagy lett az öröm, hát még mikor 

megmutatta, hogy mit hozott. A meglepetés a fagyi volt, amit 

köszönünk a Szülői Szervezetnek. 

Vidáman zárult a nap, örülünk, hogy az időjárás is kedvezővé 

tette. 

                         Juhász Noémi, Karsa-Pap Renáta, Gruber Andrea 

 

Rajzpályázataink 
 

Az idei év folyamán középsőseinkkel 

több pályázatra is neveztünk. A 

gyerekek nagyon élvezték a 

munkálatokat, a közös készülődéseket, 

majd az azt követő versengést és az 

eredményhirdetésre való várakozást. A 

sok befektetett energia, és türelem meg is hozta a várva várt 

sikert.  

A pályázatok között volt fotómontázs, vizuális ábrázolás, festés 

és rajzolás is.  

• A Lurkó Glóbusz pályázatára egy olyan montázzsal 

neveztünk, melyet a farsangi időszakot követő szivárvány 

hetünkön készült fotókból állítottunk össze.  A gyerekek 

nagyon élvezték, hogy a szivárvány színeit képviselő ruhákban 

tündökölhettek. Ez a pályázat akkora sikert aratott, hogy 200 

szavazatos fölénnyel sikerült a középső csoporttal 

megnyernünk. 

• Egy másik játékra meseillusztrációkkal lehetett 

jelentkezni. A gyermekek körében nagyon nagy sikert arattak 

a Kotyi Kata kalandjairól szóló mesék. A kivitelezésben 

örömmel vettek részt, szívesen rajzoltak, alkottak jeleneteket. 

Az első fordulóban a legkreatívabbnak a középső csoportos 

Bittner Máté rajza bizonyult. Nyereménye egy dedikált 

példány ebből a mesekönyvből, melyben a saját alkotása fog 

szerepelni meseillusztrációként.  

• Ez a verseny egy második fordulót is indított, melyre 

7 középső csoportos gyermek munkáját töltöttük fel. Vegyes 

technikákat alkalmaztunk, pl. flittereket, fonalat, gombokat 

ragasztottunk, csillámport szórtunk. Ebben a fordulóban 

nyertes lett: Rácz Maja és Hepp Hanna Luca. Nyereményük 

szintén 1-1 mesekönyv, melyben 

megtalálhatók lesznek saját rajzaik.  

Mindkét pályázat esetében a 

facebook oldalukon lehetett 

szavazni. 

• Ezen kívül indultunk még az 

alábbi pályázatokon: 

ÓVODA 



       2016. június 23.                                                                              Önkormányzati Hírmondó 
 

 

11 

 

 • Astellas – Az év gyermekorvosa rajzpályázat. Ez 

esetben egy közös fotót kellett beküldeni a választott orvossal. 

• Riska tehén és én rajzpályázat – Hódos Áron került a 

nyertesek közé, ajándéka egy tupperware uzsonnás doboz. 

• Nemzeti zászló pályázat, melyre festményekkel 

neveztünk.  

• PLAY Kid húsvéti rajzverseny – Czobor Hanna 2. 

helyezést ért el. Nyereménye: egyedi kifestő készlet.  

• DM – Naptej óvoda szintű pályázatunk által pedig 

naptejeket kaptunk a gyerekek részére.   

A pályázatokban részt vevő gyerekeket legtöbbször 

emléklappal jutalmazták. 

Nagyon büszkék vagyunk a középsőseinkre, igazán szép 

eredményeket sikerült elérniük. Gratulálunk nekik! 

Ezúttal szeretnénk megköszönni az eddigi lájkokat, melyekkel 

gyermekeiteket, és a mi munkánkat is támogattátok. Továbbra 

is számítunk a 

szülők, támogatók 

segítségére, 

szavazatira. 

 

KÖSZÖNJÜK! 

 

Karsa - Pap Renáta 

és Késmárkiné F. 

Kinga 

 

„A hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng 

továbbadása!” 

 (Morus Tamás) 

A Horvát Nemzetiségi Önkormányzatnak az előző újság 

megjelenése óta több rendezvénye is volt:  

Az első a Húsvét jegyében került megrendezésre, március 19-

én. A gyerekek és a felnőttek közösen készített ajándékaival 

leptük meg vendégeinket – húsvéti díszek, festett tojások, 

asztaldíszek stb. Az 

ajándék mellett egy régi 

játék felelevenítésével is 

kedveskedtünk: az 

udvaron elrejtettünk 

tojásokat, csokoládékat, 

amit a gyerekeknek meg 

kellett keresni! A játék 

örömét nem csak a 

gyerekek, hanem a 

felnőttek is nagyon 

élvezték. A nagy izgalom 

után elkészítettük az 

ünnepi asztalt: főtt 

sonkával, főtt tojással, 

finom foszlós kaláccsal, és 

borra terítve, melyet 

közösen fogyasztottunk 

el.  

 Április 23-án a község könyvtárában került bemutatásra a 

Csávolyi Bunyevác Kultúrkör megalakulásának 60. 

évfordulójára Dr. univ. Mándics Mihály által megírt kézirat 

ünnepélyes bemutatójára. A bemutatót Stipan Balatinac az 

OHÖ Kulturális, Vallásügyi, Ifjúsági és Sport Bizottság Elnöke, a 

Hrvatski Glasnik célújság állandó munkatársa tartotta két 

nyelven. A bemutatót a kultúrkör életét felelevenítő régi 

fényképekkel és egy kis, a nemzetiség jegyét viselő kiállítással 

is színesítettük. A megjelentek egy színvonalas és tartalmas 

előadáson vehetett részt! Köszönjük! 

Csala Józsefné 

FELVIDÉKIEK TALÁLKOZÓJA 2016 

A Rákóczi Szövetség Bácskai Szervezete június 11-én tartotta 

éves kiemelt programját, melyhez 

a Felsőszentiváni Faluház és 

Közösségi Tér biztosította a már 

megszokott helyszínt. 

A tervezett lapzárta időpontjának 

előrehozatala miatt most 

fényképes beszámolót tudunk 

közölni a sikeres rendezvényről. 

Bővebb, írásos tudósítás a 

következő számban jelenik meg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fekete 

András 

 

HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

RÁKÓCZI SZÖVETSÉG 
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Csávoly Községi Önkormányzat hivatalos lapja 

Kiadja: Csávoly Községi Önkormányzat * Felelős kiadó: Hamháber Norbert Polgármester * Szerkesztő: Babicz János * 
Telefon: 06-79/352-160 * E-mail: iksztcsavoly@gmail.com 

Az esetleges nyomdai hibákért, és a beküldött cikkekért a kiadó felelősséget nem vállal. 
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