
 

 

Az óév tovaröppent, szinte észrevétlenül léptünk át az új, 

2017-es esztendőbe. 

Pályázatainkkal kapcsolatban TOP program keretein 

belül elkezdődtek egyes épületeink felújításának 

tervezési munkálatai. Ide sorolható az orvosi rendelő 

teljes épülete szolgálati lakásaival együtt, a konyha 

épületszárnya, illetve az óvoda bölcsődei bővítésén is 

dolgozunk. Vidékfejlesztési pályázataink Csávoly 

községet övező mezőgazdasági utak fejlesztését, 

gépbeszerzést, továbbá jelenlegi hivatalunk közösségi 

házzá alakítását célozták meg. Hamarosan várjuk 

ugyanezen pályázati programból a konyha 

infrastrukturális fejlesztését, így a konyhát TOP és VP 

programokból együttesen szeretnénk felújítani, viszont 

az épület kétoldali süllyedésének rekonstrukciós 

munkálatait teljes egészében önerejéből kell 

finanszíroznia Önkormányzatunknak, ami több millió 

forintos kiadást jelent. Mindez alapvető feltétele az 

előzőekben említett pályázatokon való részvételnek. 

Településünk szennyvíz - csatorna kiépítésére 

folyamatosan vizsgálódunk pályázatok ügyében. 

Ivóvízminőség javító programunk kapcsán az összes 

környékbeli település közül a tucatnyi, közterületeken és 

olykor a víz minőségében tapasztalt kifogásolható állapot 

ellenére Csávoly még a szerencsések közé sorolható, 

sajnos több szomszédos falu és város még mindig küzd a 

problémákkal, de erről már a médiából is értesülhettünk. 

Csávoly község egy konzorciumi megállapodás keretén 

belül EFOP pályázaton vesz részt a Bajai Önkormányzat, 

a Bajai Családsegítő, Nemesnádudvar, Gara és Sükösd 

Önkormányzatával közösen. Együttesen kétszer fél 

milliárd Forintot megcélozva, ami leginkább emberi 

erőforrás operatív program, munkába járást, képzéseket 

és hátrányos helyzet felzárkóztatását segíti majd elő.  

A 2015. év óta kecsegtetik az 55-ös fűútvonal déli 

szakaszát érintő településeket egy bizonyos Mária 

zarándokúttal kapcsolatos GINOP pályázat együttesre, 

zarándokházak és egyéb turisztikai fejlesztéseket 

megcélozva, (Csávoly esetében végül a Szőlő utcai 

ingatlanunk lett volna a pályázat számára kiszemelt 

célterület zarándokházat illetően), akkor kellett volna 

„beugró” gyanánt egy közel fél millió Forintos összeget 

fektetnünk a projektbe. Valami azt súgta a pozitív 

előhangok ellenére is, hogy csak elvi tervezést 

végezzünk, és  várjunk a pályázat tényleges 

megjelenésére. A megérzésünk nem csalt: a pályázat 

végül nem jelent meg. A kormányzat azzal indokolta, 

hogy a zarándokszállásokon való vendégéjszakák nem 

gyarapítanák idegenforgalmi szempontból az 

államkasszát. 

Ingatlanügyekkel kapcsolatban a Rákóczi utca mögött a 

893. hrsz. alatt nyilvántartott belterületi ingatlan az 

Önkormányzat számára történő résztulajdonainak 

kivásárlása megtörtént, a hivatalos ügyvédi levelek már 

meg is érkeztek az érintett területtel szomszédos porták 

tulajdonosaihoz, ami annyit takar, hogy a jövő évtől ezt a 

darabot már az Önkormányzat fogja művelni. 

Természetesen a bejárást a kertek végéről az 

Önkormányzat egy kijelölt út formájában biztosítani 

fogja, és az oda ültetett fákat nem vágjuk ki, azok 

„gazdái” számára a fák termésének betakarítását 

ugyancsak biztosítani fogjuk. Továbbá köszönjük a 

terület minden egyes használója számára a korábbi 

években történt művelést és egyben gyommenetesítést 

is, ezzel sem hagyva parlagon elburjánzani az értékes 

földet. 

A Kígyós csatorna nyugati partján a plébánia és a 

tornacsarnok mögötti káposztáskerteket 

Önkormányzatunk megkezdte felvásárolni, illetve 

cserélgetni. Ez idáig 3 káposztáskert ingyenes 

felajánlására is sor került magánszemélyektől az 

Önkormányzat részére, amit ezúton is köszönök 

(időrendben) Kulisics Csillának, Váraljay Bélánénak, és dr. 

Galambvári Jakabnak. 

A Bara északkeleti részén lévő területet végre sikerült a 

résztulajdonokból ugyancsak kivásárolni, és a part 

melletti sáv egy külön hrsz.-on már az önkormányzat 
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nevére is került 1/1-es tulajdoni hányaddal. További 

ingatlanügyek folyamatban, mindazokról későbbi 

újságjainkban számolnék be.  

Az Általános Iskola épületében Vancsura Jánosné – Ida 

közreműködésének köszönhetően az udvar felőli bejárati 

ajtót egy hőszigetelt nyílászáróra sikerült cserélni. Ezt 

követően az utcai homlokzat javításra és festésre került, 

majd az utcabútor közmunka program dolgozói előre 

festett lambériával borították a hulló vakolattal bíró 

verébdeszkákat. 

A Kígyós csatorna mederkotrása hosszas előkészületek 

után megtörtént, amit nem tudtunk volna megvalósítani 

PM-Art Deko Kft. és egyben Bundula József, a cég 

vezetőjének a közbenjárása és segítsége nélkül. A 

felajánlást ezúton is külön köszönöm, ugyanis 

biztosították a teljeskörű gépi munkát kimagasló 

szakértelemmel. 

Mióta a Magyar Államhoz került a csatorna tulajdonjoga 

a Bácska Margittaszigeti Társulattól, a kezelői feladatok 

az önkormányzatok kötelező feladatai közé kerültek, 

ugyanis a Kígyós csatorna a 10 évente kotrandó 

kategóriába tarozik, viszont erre egyenlőre semmilyen 

állami támogatás nem áll rendelkezésre. További 

felajánlás során sikerült az Arany János – Epreskert utca 

sarkán lévő ráfolyó rézsű mederkotrását is elvégezni az 

óriási lánctalpas kotrógéppel. 

A munkálatok befejezése után, melynek megközelítő 

értéke nagyjából egymillió Forint, a Bajai Vízügyi 

Igazgatóság külön dicséretben részesítette helyszíni 

szemlét követően önkormányzatunkat, ugyanis 

egyedülállóan végeztük el a „megörökölt” feladatot.  

A költségvetési törvény az idei évben sajnos további 

megszorításokat eredményezett, ami már kettő éve 

kezdődött. Mindez annyit jelent, hogy a jobb iparűzési 

adóerő-képességgel rendelkező települések, - mint 

többek között Csávoly is -, estében jóval kevesebb állami 

támogatás jár, és így saját forrásból (helyi iparűzési 

adókból) kell megoldanunk a   település 

üzemeltetésének költségeit. A már 2 éve „beszámítás 

összege”-ként az állami támogatásból levont közel 20 

millió Forintos összeget az idei évtől egy „szolidaritási 

hozzájárulás” néven fémjelzett, további közel 10 millió 

Forintos nagyságrendű tétellel „fejeltek” meg, ami 

elviekben a központosított oktatás támogatását 

szolgálja. Ezen megvonások összesen mintegy 30 millió 

Forint mínuszt jelentenek a település költségvetésében, 

a korábbi évekhez képest. Ezt nevezi az Állam 

települések közti esélykiegyenlítésnek! Ugye elég 

„érdekesen” hangzik a kifejezés már önmagában is? 

Véleményem szerint akkor is inkább jelenjen meg minél 

több cég egy településen, munkahelyeket biztosítva, és 

esetlegesen növelve a település színvonalát, termékeivel 

öregbítve a falu hírnevét. 

A gallyazásokkor levágott rőzsét az idei évtől 

Önkormányzatunk már nem gyűjti, és nem szállítja el, 

mivel egyik aprítékolással foglalkozó vállalkozó számára 

sem bizonyult nyereségesnek technológiáját 

mozgósítani. 

A háztól házig történő szállításban viszont továbbra is 

segít az Önkormányzat. Ez azt jelenti, ha valaki igényt tart 

különböző helyszíneken keletkezett rőzsére, a 

szállításban továbbra is segítünk. Továbbá helyi 

rendeletünk lehetőséget biztosít belterületen bizonyos 

feltételek mellett a növényi hulladék elégetésére is, még 

az országos tűzgyújtási tilalom ellenére is. A különböző 

zöldhulladékok elszállítására, többek közt a kötegelt 

rőzsére is, a havonta egyszer érkező zöldjárat jogosult a 

Hulladékgazdálkodási Társaság részéről. Mind a zöldjárat 

érkezéséről, mint pedig a zöldhulladék égetésének 

további részleteiről bővebben a Községházán lehet 

érdeklődni, illetve tájékozódni az önkormányzat 

honlapján (www.csavoly.hu).  

A Belügyminisztérium sajnos elutasította azon közmunka 

programon belüli kérelmeket (országosan), amely szerint 

telepíteni szerettük volna fákkal a Szőlő és a Józsefházi, 

továbbá a sportpályára vezető utat, és még néhány 

területet. Így csak egyenlőre a már tavaly megvásárolt 
NYUGDÍJAS KLUB 

Köszönetet szeretnék mondani a 2016-os évben nyújtott anyagi 

támogatásért a csávolyi vállalkozóknak, a nyugdíjas klub 

tagjainak, és a Községi Önkormányzatnak. 

Marázné Latorcai Ilona Nyugdíjas Klub csoportvezetője 
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fákkal tudjuk 

díszíteni a Temető 

környékét. Mindez 

annyit jelent, hogy a 

Temető északi 

oldalán lévő utat 

mindkét oldalon 

díszfasorral (jegenyenyár) övezzük. 

A jelenleg is felszámolás alatt lévő elburjánzott hátulsó 

terület, végső tisztogatását követően pedig annak 

helyére erdőt telepítünk az ősz folyamán. 

A tisztogatás alatt értem a föld alatt lévő tuskók és egyéb 

növényi maradványok gépi és kézi erővel történő 

eltávolítását, majd a terület tolólapozását,   

kiegyenlítését és bekerítését követően annak tövébe 

fagyaltövek ültetését és  gondozását. Az itt – ott 

fellelhető egykori síremlékek keresztjeinek 

maradványaiból pedig az idei évben a kegyelet maximális 

tiszteletben tarásának szellemében elkészül 

romsírkertünk is a Temető leghátsó parcellája mögötti 

területen.   

Befogásra került a benzinkútnál egy hónapok óta 

„megszelidíthetetlen” kutya, amiért külön köszönet jár 

Nemesnádudvar Községtől kapott kutyabefogó ketrecért 

dr. Kovács Istvánnak Nemesnádudvar Polgármesterének, 

a bajai „Út Mentén 

Állatmentő 

Alapítvány” 

munkatársainak, 

illetve mindenkinek, 

aki segédkezett a 

munkálatokban. 

A Bara utca déli 

sarkán lévő tükör megrongálásának ügyében még 

egyelőre ismeretlen tettes ellen folyik a nyomozás, mint 

ahogyan a józsefházi és mátéházi buszmegálló 

esőbeállóinak hasonló eseteiben is. 

A Józsefházi bekötő úton harmadszori felszólításra 

kicserélték a megrongálódott távközlési póznát, most 

már csak a Rudolf közben lévő villanyoszlop cseréje várat 

magára.  

A 55-ös főút belterületi szakaszán egy hangosan ütköző 

csatornafedelünk javítása szerencsére ennél már 

gyorsabban zajlott, az első jelzést követő napokban már 

el is némították a víznyelőt. 

A Dózsa György utcában a CBA-hoz tervezett zebra 

kiépítése régóta folyik, a villamossági létesítés tervezése 

és a kandeláber állítása az Önkormányzat költségéből 

valósult meg, már a műszaki tervek is elkészültek, viszont 

a jelenlegi és a fent említett megszorítások miatt várat 

magára a projekt, de a Minisztériumhoz két irányból is 

beküldtünk támogatásra való kérelmet a műszaki 

kiépítés befejezéséhez. A jelenlegi ígéretek alapján nagy 

valószínűséggel a legnagyobb áttörést az „illegális 

átkelés” megszüntetése érdekében még (idén) tavasszal 

a Magyar Közút Nzrt. felfesti a kijelölt gyalogátkelő 

helyet a KRESZ szabványnak megfelelően kitáblázva. A 

járdaszegény süllyesztés és a járdacsatlakozások 

lépcsőjének cseréje, és akadálymentesített rámpáinak 

kiépítése mindkét oldalon a jövőben lesz majd egykoron 

kivitelezve, anyagi fedezet hiányában határidőt nem 

ígérve. 

Háziorvosunk egyenlőre előre nem látható ideig 

„egészségügyi okokból” nem tudja ellátni praxisát, 

viszont a rendelés nem szünetel egyetlen napon sem, 

helyettesítéssel dr. Péter Árpád és dr. Nagy Edit látja el a 

háziorvosi feladatokat.  

A szociális tűzifát az idei évben is kiosztottuk, 182 erdei 

köbmétert, minden eddigi mennyiségnél többet. Úgy 

gondolom a korántsem szokványos hideg idővel és 

mínuszokkal bíró mögöttünk álló kemény telet nézve 

nagy segítség volt a rászorulók számára. 

A Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat 

benyújtására továbbra is van lehetőség, így a jövőben is 

várjuk az arra jelentkezőket. 

A Képviselő-Testület időközben megalkotta újabb 

temető rendeletét, melyről bővebben Berényi Attila 

alpolgármester úr külön cikkben számol be. A rendelet 

olvasható az önkormányzat honlapján és a temető 

bejáratánál is. 

Leendő Hivatalunkba lehetőség szerint hamarosan 

költözünk, sok apróság hiányzik még, viszont a nagy 

munkák szinte mindegyike 

már készen van. 

Az apróbb munkákról még 

annyit, hogy közbeszerzés által végzett munkálatok csak 

az épület felső szintjének egy részére vonatkoztak, a régi 

Pince klub teljes felújításának egésze is, - ami irattár lesz 

-, a közmunkások feladata.  
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Amint látható, az Ő munkájuk is szemrevaló! 

Ezen felül a régi épületek alapjainak felszedése és 

elszállítása, a falak javítása, festése, további korlátok, 

féltetők javítása, 

függönyök, ajtók beállítása 

szükséges még a 

költözéshez, a további 

apróságok mellett. 

Közmunka hírek: 

2017. március 1-vel 

folytatódtak a közmunka 

programok. 6 Start 

munkaprogram indult, 

csoportonként 15 fővel, 

összesen 90 fős 

létszámmal, ami kiegészül 

további 2 fő kulturális 

közfoglalkoztatottal az NMI 

keretein belül. A 

következőkben vegyesen a folyamatban lévő és 

várományos munkákról néhány gondolat: Az Árpád 

utcában lévő partoldalt folyamatosan töltjük, szépítjük, 

természetesen szigorúan szelektálva, ártalmatlan 

(bontási) anyagokkal és végül feketefölddel. Sajnos itt 

sem zárható ki az illegális hulladéklerakás, volt is már rá 

precedens, így ezúton kérem a lakosságot, kerüljük 

mindazt! Ha valakinek tudomása van hasonlóról, azt 

jelezze az Önkormányzatnak, hogy tudjunk intézkedni. A 

játszótér falánál van még némi falazási munkánk, illetve 

a Lila presszónál lévő süllyesztőnél, a Templomnál és az 

Arany János utcai kanyarban lévő átfolyónál. Bízunk 

benne, hogy idén tavasszal már megjelennek a szokásos 

kannavirágokon kívül az első színesebb növénytakaróink 

is a közterületeken, és próbáljuk majd kavicságyásokkal 

és terméskövekkel díszíteni a faluképet. A napközi 

udvarában óriási változások történtek, a konyha mellett 

egy hűtő konténer létesült, amit a Belügyminisztérium 

pályázatán nyertünk nem olyan régen, amihez alapot és 

féltetőt építettünk, hogy rendeltetésszerűen tudjon 

működni. A nagy vasrakást megszelektáltuk, a sokféle 

törmelékkel együtt. Platós autónk garázsának a tetőjét 

lecseréltük és az asztalosműhely előtti részt féltetővel 

toldottuk meg, melyet tovább bővítünk a jövőben. A 

térkőgyártó üzem lépésenként készül, a 

gerendaszerkezet már áll, a csatorna is felhelyezésre 

került, hamarosan lemezekkel fedve azt, a munkálatokat 

betonozással zárva. Bízom benne, hogy nyárra már a 

térkő gyártása is megkezdődhet. Tetőkkel való 

munkálatokkal kapcsolatban az említett összes helyen a 

vízelvezetést is meg kell oldani csatorna felszerelésével 

illetve cseréjével. A múzeum feletti rész sarki, háromszög 

alakú darabjának cseréje a gerendákat illetően majd 

nagyobb munka lesz a közeljövőben. A melegaszfaltozási 

munkák láthatóan április hónappal elindulnak, ahogy a 

bajai keverőüzem elkezdi tavaszi működését. Idén a 

Szőlő út hibáinak javításával fogjuk kezdeni a 

munkálatokat. 

Miután befoltoztuk a falu nagyobb kátyúit,  év végére a 

Kossuth Lajos - József Attila utca sarkán lévő, tavalyi rossz 

minőségű hibájából fakadó, egyenletlen úttestet is 

kijavítjuk.   

Mezőgazdasági programunk is folytatódik, az egykori 

Egészségház mögötti termeléssel. Ehhez most már 

csatlakozik a temető mögötti művelhető terület is. 

Téli időszakban a program dolgozói az Egészségház 

mögött lévő régi pincét tárják fel. 

 

Az egykoron betemetett földalatti helyiségből vödörrel 

hordták fel a földet, amit markoló segítségével a 

szomszédos épület területünkre dőlt romjaival együtt el 

is szállítottunk. A tavalyi terményeladásokból származó 

bevételből gyümölcsfákat vásároltunk, melyeket el is 

ültettünk saját területeinkre. 
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 Mint azt már fentiekben említettem, a Temetőben a 

megkezdett munkálatok továbbra is zajlanak a vázoltak 

szerint. A felszedett járdák betondarabjaiból folytatva 

lesz a parkoló építése mozaikokból a temető déli oldalán, 

de mindarra valószínűleg már csak az év végén kerül 

majd sor. Mint az látható, a Temető több hektáros 

területén igencsak sokrétű munka zajlik annak szinte 

minden pontján. Problémát jelentett ugyanitt a víz 

nyomvonalas létesítésének kialakítása a kápolna 

közelébe, mivel a sírok lejárata ezt nem engedi meg, így 

vízvételi lehetőségre csak az egykori boncház mellett van 

lehetőség, a Református Temetőben újonnan fúrt kutunk 

mellett. Ezért egy olyan átfogó megoldást találtunk ki, 

amely szerint a kápolna tetejéről lezúduló esővizet 

összegyűjtjük kettő tartályba az épület mögött, melyekre 

csapok kerülnek, így a jövőben onnan is lehet tölteni 

majd a kannákat, és így  az épület melletti kriptákba sem 

mosódik le az esővíz a jövőben. A Temető melletti 

„Kisjátszón” az időnként kötelező és erdészeti 

szempontból is indokolt ritkító munkálatok folytak, amit 

már a tavalyi évben kellett volna kivitelezni, csak idő 

hiányában nem volt rá lehetőség. Itt köszönném meg 

Gyulavári Gergő munkáját, aki segített a veszélyes fák 

kivágásában. 

A játszótér igénybevétele megkezdődött, így a 

fennmaradt 6 darab ritkításra váró fa majd csak a téli 

időszak beálltával kerül kitermelésre. A homokozó 

feltöltésre került friss, tiszta homokkal. A mezőgazdasági 

földutak program dolgozói az összes közterületünk 

ritkítását, szépítését végzik.  Jelenleg az erdészet 

megkeresése alapján Csávoly közigazgatóságához 

tartozó, Rém határának közelében lévő utat övező 

erdősávot ritkítják. Ezután a régi bokodi út környékét 

fogják esztétikus és rendezett fasorrá varázsolni. Ezen 

felül a „Rehab üzem” (egykori bölcsőde) udvarának hátsó 

részén folyamatos rendrakással alakítják a területet, 

tűzveszélyességi szempontokat is figyelembe véve. 

Készülve a tavaszi – nyári szezonra fűnyíróink 

karbantartási munkálatait követően már fel is zúgtak 

azok motorjai. 

Szabadidős hírek 

Sportolóinkat igyekeztünk a tőlünk telhető legnagyobb 

mértékben támogatni a 2016-os évben is, ezzel is 

hozzásegítve és motiválva őket szabadidejük 

lakóhelyükhöz kötődő hasznos eltöltésére. 

Focistáink számára biztosítva a sportpályát, és annak 

teljes fenntartását és eszközeinek karbantartását, 

Önkormányzatunk dolgozóival és gépparkjával 

önköltségén nyírja a füvet, locsolja a területet, 

üzemeltetve az öntözőrendszert. 

Viseljük továbbá a Sportpályához tartozó közüzemi díjak 

költségét is. Közmunkások takarítják az öltözőket és 

szedik a szemetet meccsek után, illetve hozzák rendbe a 

pályát a következő mérkőzésre. 

A játékosok mezének 

meccsek utáni tisztítása 

is az Önkormányzat 

közvetítésével valósul 

meg. Az adminisztratív 

és egyéb nyomtatási 

illetve plakátolási 

teendőkhöz is nagyban 

hozzájárulunk. 

Fentiekben említett 

támogatásokon felül a 

2016-os évben közel 2 

millió Forintnyi közvetlen anyagi támogatást 

biztosítottunk a csávolyi labdarúgás számára. 

Hasonló összeggel  természetesen kézilabdásainkat is 

szponzoráltuk. 

Az idei évtől a további állami elvonások végett ezen 

támogatási összegek csupán töredékét tudjuk csak 

támogatásként biztosítani sportolóink számára, ami 

talán annyiban fog csak kisebb nehézségeket okozni 

költségvetési szempontból mindkét Egyesület számára, 

hogy a 2017 – es évben mindkét sportág 1-1 csapattal 

indítja a tavaszi szezont, a korábbi 2-2-höz képest.  

Örülünk, hogy fentiekkel segíthettük helyi sportolóinkat, 

egyúttal kívánva sok sikert jövőbeni eredményeikhez! 

Kulturális és egyéb híreink 

Német Önkormányzat Konvoi der Hoffnung 

segélyszervezettől kapott adományából tárgyi 

felajánláshoz juttatta Dr. Szluha Gyula bajai nőgyógyász 

szakorvost, aki a 

csávolyi védőnői 

szolgálat egykori 

kirendelt 

orvosaként 

vizsgálta a helyi 

kismamákat. Nyugdíjas Klubnak 

köszönhetően a Falu Nyuszija 

ajándékkal várta a Csávolyi 

gyerekeket április 9-én vasárnap az 

IKSZT-ben. 

90. születésnapja alakalmából 

köszöntöttük Milassin Ferencnét, 

ezúton is kívánunk neki további 

boldog éveket! 
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 Life Caffe-nak új bérlője és egyben üzemeltetője Wittner 

László, közismertebb nevén „Gumis”, ezúton bíztatok 

mindenkit, látogassa a kávézót a kulturált és kellemes 

időtöltés jegyében. 

Minden kedves olvasónk számára Kellemes Húsvéti 

Ünnepeket kívánunk! 

Ich wünsche frohe Ostern für unsere liebe Leser! 

Želimo Vam sretan Uskrs! 

šťastné Veľká noc 

Hamháber Norbert 

Csávoly Község polgármestere 

 elnök – Csávolyi Német Önkormányzat 

 

Tájékoztató az új temetkezési rendeletről 

A köztemető használatát szabályzó korábbi helyi rendelet 

több, a temetési helyek használatára vonatkozó kérdést 

nyitva hagyott, nehézséget okozva ezzel mind a 

fenntartónak, mind a hozzátartozóknak. Az ebből a 

nehézségekből eredő félreértések, továbbá a 

kegyeletgyakorlás zavartalanságának biztosítása érdekében 

a Képviselőtestület új rendeletet alkotott, mely teljes 

terjedelmében kifüggesztésre került a temető 

hirdetőtábláján. 

A szabályozás fontosabb változásai: 

Az esetleges éjszakai károkozások elleni hathatós 

fellépés érdekében korlátozva lett a temető 

látogatásának ideje, mely szabályozásnál figyelembe lett 

véve a halottak napja körüli fokozott látogatói forgalom. 

Kegyeletgyakorlási- és az egyházi szokások 

figyelembevétele mellett korlátozva lett a temetkezések 

napja, mely nem eshet vasárnapra, ünnepnapra továbbá 

november 2-ra. Ugyanígy ezeken a napokon a sírhelyek 

„kézi erejű” gondozásán felül más tevékenység nem 

végezhető. A temetkezési szertartás zavartalanságának 

biztosítása érdekében a temetkezést megelőző 1 órában, 

és az azt követő 3 órában nem végezhető újabb 

temetkezési tevékenység - ide értve a sírhelynyitást is, és 

a sírhelyek „kézi erejű” gondozásán felül más 

tevékenység.  

Szabályozva lett a sírboltok (kripták) magánforgalmú 

elidegenítése (adás-vétele), mely esetben többek között 

szükséges a sírhelyhasználatának idejét (megváltási időt) 

rendezni a fenntartó felé. Felhívjuk a lakosság figyelmét, 

hogy egyéb sírhely típus esetén az adás-vétel csak és 

kizárólag a sírjelekre, síremlékekre (sírkő, keret) 

vonatkozhat. Az önkormányzat, mint fenntartó őrzési 

feladatainak biztosítása érdekében, a sírjelek, síremlékek 

építésével, karbantartásával és megbontásával, járó 

tevékenységet előzetesen be kell jelenteni.  

A sírhelyek feletti rendelkezési jog időtartama, azaz a 

megváltási idő nem változott: kripta esetében 60 év, 

egyéb esetben 25 év. Változás történt a lejárat esetén 

bekövetkező újraváltás időtartamában, az lehet 

rövidebb, kripta esetén 30 év, egyes-, kettes sírhely 

esetén 10 év, urnafülke esetén 5 év. Felhívjuk a lakosság 

figyelmét, hogy a megváltási idő lejártáról teljes körű 

tájékoztatást a feladattal megbízott önkormányzati 

ügyintéző adhat. Fontos változás, hogy a jogszabályban 

előírt u.n. porladási idő biztosítása érdekében sírhely 

megváltásának időtartama nem csökkenhet koporsós 

betemetés esetén 25 év-, urnás betemetés esetén 10 év 

alá. A megnövekedett megváltási időt meg kell váltani. A 

megváltási díjak számításánál bevezetésre került azok 

terület arányos díjazása. A terület arányok 

megállapításánál a rendeletben meghatározott 

sírhelyméretek lettek figyelembe véve, viszont meglévő 

kripták esetében a természetbeni méretek szerint kerül 

felszámításra a megváltási díj. Az urnafülke 

megváltásának díjazásánál annak bekerülési költsége lett 

figyelembe véve.   

További fontos változás, hogy a Temetkezési 

Szolgáltatónak - a temetkezési szolgáltatási 

tevékenységek összehangolása és a nyilvántartások 

naprakész vezetése érdekében - a temetkezéseket 

előzetesen be kell jelenteni a Temetkezési adatlapon. 

Visszaigazolt temetkezési adatlap hiányában nem 

végezhető temetkezési tevékenység. Ezúton kérjük a 

lakosságot, hozzátartozókat, hogy a köztemető 

használatát az új rendeletünk betartása mellet végezzék. 
Berényi Attila 

képviselő - alpolgármester 

Mint minden évben, így 2017-ben is a Prelo szervezési 

munkálataival indította a Horvát Önkormányzat az évet. 

Számunka az egyik legfontosabb és legnagyobb 

rendezvényt január második 

szombatján tartottuk, ahol 

fellépett a Gyermek 

tánccsoportunk. A csávolyi 

vendégeken kívül nagyon sokan 

érkeztek a környékbeli 

településekről. Az év első két 

hónapjában önkormányzatunk 

is több Prelo-n 

képviseltette magát, 

többek között: 

Bácsalmáson, 

Felsőszentivánon, 

Bátyán, Csikérián és 

HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
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Bácsbokodon, ahol szintén felléptek gyermekeink. 

Műsorukkal nagy sikert arattak!        

Március 18-án köszöntötte önkormányzatunk a Nőket. E 

rendezvény keretein belül a megjelent férfi/fiú táncosok 

kis műsorral és virágokkal kedveskedtek a hölgyeknek. 

Minden megjelent vendégünket vendégül láttunk Csémi 

László - egykor csávolyi lakos - által készített finom 

pörkölttel.  

                 

Na DAN 

ŽENA! 

Neka ovaj 

dan bude 

samo tvoj, 

neka sunce 

samo za 

TEBE sja. 

Ne zato što 

si žena , već 

zato 

Što si 

jedintsvena 

od svih 

drugacija 

„SRETAN TI DAN ŽENA!” 

Húsvét 

közeledtével 

március két utolsó 

hétvégéjén a 

gyerekeknek 

kreatív 

foglalkozásokat 

tartunk, ahol az 

ünnepre jellemző 

dekorációs díszeket 

készíthetnek.  

Április 8-án újabb 

rendezvény kerül megrendezésre, Húsvétra való 

tekintettel, ahol felelevenítjük a régi szokásokat – 

húsvéti készülődés: sütés, főzés, tojásfestés –, 

gyermekjátékokat. A megjelent horvátokat főtt sonkával, 

tojással, tormával és finom húsvéti kaláccsal látjuk 

vendégül.  

Május 6-án kerül felszentelésre a csávolyi temetőben 

Petres János pap, költő, író, és Vidákovics Rozália költőnő 

sírja. A sírszentelést Čačinci plébánosa végzi. Az 

ünnepség fényét emeli Čačinci település templomi 

kórusának műsora. 

Az idei évben ünnepli a Bunyevác Kultúrkör 

fennállásának 65. évfordulóját. Ennek tiszteletére 

nagyszabású rendezvényt szervezünk július utolsó 

szombatjára a Plesačnica keretein belül. Az ünnepségre 

meghívtuk a pécsi Tanac táncegyüttest, a Pettyem 

tánccsoportot Naszvadról, de jönnek fellépők 

Horvátországból Čačinciből és Szerbiából Ljutovoból is.  

Nem titok, hogy a bunyevác és sokác táncok mellett a 

felnőtt tánccsoport magyar táncokat is tanul. 2016 

végén, pályázaton nyert pénzből lehetőségünk nyílott 

Kalocsa vidéki magyar népviseleti ruhák varratására.  

A Horvát Önkormányzat felnőtt tánccsoportja a 2017-es 

évben célul tűzte ki maga elé három – bunyevác, sokác 

és magyar - új koreográfia elsajátítását. 

Rendezvényeinkre a csávolyi horvátokon kívül várjuk a 

község többi lakosát is nagyon sok szeretettel! 

Csala Józsefné 

Német nemzetiségi napok az óvodában 

Idén 2017. január 31. – 

február 2. között 

tartottuk a német 

nemzetiségi napokat 

óvodánkban. A német-

sváb hagyományokat, a 

sváb életvitelt, a 

játékokat elevenítettük 

fel. Mindhárom 

csoportban különféle 

érdekes 

tevékenységekkel 

készültek az óvónők.  

A kiscsoportban kékfestős terítőt készítettek 

nyomdázással a gyerekek és egy német körjátékot 

tanultak meg, melyet azóta is nagy örömmel játszanak. A 

középső és a nagy csoportban a gyerekek a sváb 

öltözékkel ismerkedhettek meg. Középső csoportban 

még az erre jellemző, kékfestő ruhába bújtatott 

fakanálbábokat készítettünk, miközben régi sváb 

hagyományokról, szokásokról beszélgettünk. Emellett az 

agyagozást is 

kipróbálhatták, mely 

során nagyon szép 

munkák születtek. 

A nagyokkal a sváb 

táncokat 

elevenítettük fel, 

majd tanultunk egy 

újat is, a „marsch”-ot. Egy hajósi sváb baba öltözékét is 

megtekinthették élőben a gyermekek. Kezükbe vehették 

a babát, az ékszereit megnézhették, megfoghatták. Majd 

ÓVODA 
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Ásíts,nyújtózz hát táj! 

Nyisd ki a szemed! 

Ébredj! 

Meglásd,ha felrázod a 

világot, 

mi megbecsülünk minden 

virágot. 

Nem megy egyedül? 

Hát szólj! Én segítek. 

Csak vedd elő festékes 

palettád, 

és alkoss valami egyedien 

szépet. 

( Polgár Olga , 2017.02.25.) 

 

 

 

Tavaszváró 

Ásít,nyújtózik a táj, 

megunta a szürke képet.  

Bőröndje kinyílik, 

hogy megtöltse az ürességet. 

S az a nagy gömb odafenn az 

égen 

mintha ráeszmélne, 

hogy szebben ragyog, 

ha meleg is a fénye. 

Csomagol a zúzmara. 

Haján a ködfátyol, 

hófelhő kabát vállára terítve 

bambán-lomhán bukdácsol. 

 

egy fiú-lány gyermeknek is készítettek sváb öltözéket. 

Minden kisgyerek élvezte, jól érezte magát a 

tevékenységek során a napok folyamán, erről 

tanúskodnak az ekkor készült fotók is. 
Hrubi Judit 

óvónő 

Ezúton mondunk köszönetet a Német Nemzetiségi 

Önkormányzatnak a 2016 decemberében adományozott 

segélycsomagért. 

Sok ápolási és orvosi segédeszközt vehettünk át, amit 

szétosztottunk a falu idős, rászoruló lakosai között. A 

csomagban találhattunk használt és új termékeket. 

Fényképek is készültek átadásukról. Néhány felszerelést 

a gondozónők is használhatnak belőle. 

Ha valakinek szüksége van valamilyen segédeszközre, 

kérem jelezzék és amennyiben lehetőségünk van rá, 

szeretettel segítünk. 

Ábel Györgyné -  Horváth Boglárka 

Mohainé Terike -  Hepp Klaudia 

RÁKÓCZI SZÖVETSÉG BÁCSKAI SZERVEZETE 

2017-ben is szervezetünk kiemelt rendezvénye a több 

évtizedes múlttal rendelkező „Felvidékiek találkozója”, 

melyet évről évre megrendezünk. Az idei találkozót még 

fontosabbá emeli két megemlékezés: 70 éve, 1947-ben  

kezdődött a felvidéki magyarság kitelepítése 

szülőföldjéről, valamint 20 éve, 1997-ben alakultunk 

szervezetté az országos, azóta már határokon átívelő 

Rákóczi Szövetség tagszervezeteként. 

Megalakulásunkkor már több évtizedes, rendszeres 

kapcsolattal rendelkeztünk a Felvidéken maradottakkal, 

az ott működő civil és hivatalos szervezetekkel. 

 A közös múlt, a felvidéki gyökerek az összekötő kapocs 

közöttünk. A rendezvényünk lehetőséget biztosít az 

emlékezésre, az évenkénti találkozásra.  

A rendezvény időpontja: 2017. június 03. (szombat). 

A rendezvény helyszíne: Felsőszentiváni Faluház és 

Közösségi Tér. 

A tervezett program: 

15.00: Vendégvárás a rendezvény helyszínén. 

16.00: A rendezvény ünnepélyes megnyitása. 

16.15: Megemlékezés a kitelepítés 70 éves 

évfordulójáról, koszorúzás a kitelepítési emléktáblánál 

(Művelődési Ház előtti tér). 

17.00: 20 éves a Rákóczi Szövetség Bácskai Szervezete – 

visszaemlékezés az eltelt időszak eseményeire.  

 

Fotó-klip vetítése a kiállító teremben – a rendezvény 

alatt folyamatos megtekintési lehetőség. 

17.30: Népzenei csoportok fellépése – (Naszvad - 

Nyugdíjas Klub, CSEMADOK, Csávoly – Borostyán 

Népdalkör, Érsekhalom – Hagyományőrző Népdalkör, 

Felsőszentiván – Aranyág Dalkör, Rém – Gyöngyvirág 

Népdalkör és Citera Kíséret). 

19.30: Közös vacsora, zenés est. 

A rendezvényre minden érintetett és érdeklődőt 

szeretettel várunk!     
    Fekete András 

      elnök 

A 2017-es évet Elmer Ferenc lemondását követően, 

február 10-én megtartott tisztújító közgyűléssel kezdte 

az egyesület. Szavazás útján megválasztott új elnökünk 

Pálfia Mihály lett, akinek ezúton is köszönjük, hogy 

elfogadta a megbízást. További megválasztott vezetőségi 

tagok: Galambvári Jakab,  Vörös Zoltán,  Koch Mártonné,  

Kulisics Csilla és Rácz László.  

Csapatunk 24 igazolt játékossal kezdte a tavaszi 

bajnokságot. A szezon 11 mérkőzéséből 5 meccset 

játszunk hazai pályán, melyekre sok szeretettel várunk 

minden focirajongót. 

Első itthoni 

mérkőzésünkön 

búcsúztunk Elmer 

Ferenctől, akinek 

ezúton is köszönjük az 

éveken keresztül 

nyújtott munkáját, 

támogatását. 
 

 

IDŐSGONDOZÁS 

RÁKÓCZI SZÖVETSÉG 

CSÁVOLYI SPORTKÖR 

VERS MINDENKINEK 
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