
 

Átlépve a 2019-be, szinte észre sem vettük, és ismét 

eltelt egy esztendő. 

Munkáinkat továbbra is becsülettel, lehetőség szerint 

végeztük, és végezzük. Decemberi rendezvényeink ismét 

nagy népszerűségnek örvendtek. A hóhelyzettel és a 

síkos utakkal megbirkóztunk, szociális tűzifát kiosztottuk 

minden eddiginél több háztartásba, közel 300 erdei 

köbmétert. 

Pályázati hírek 

Amint a közbeszerzés lezajlik, elkezdjük az utolsó óvodai, 

még fel nem újított csoportszoba, és az egykori hivatali 

épületben a klubszoba a teljes körű felújítását. A két 

projekt együttesen közel 60 Millió forintos beruházás, 

amely EFOP forrásból valósul meg, 100%-os állami 

támogatással. 

A visszaadott TOP projekteket aktualizálva figyeljük a 

Magyar Falu Programot és a  TOP III. bölcsődefejlesztést, 

amit nyárig mindenképpen újra szeretnénk pályázni,  

immáron jobb pályázati kondícióval, ami elsősorban az 

időközi költségnövekmények okozta akadályokat kerüli 

el. Konyhánkat lépésenként fejlesztjük, megtörtént az 

épület több évtizedes süllyedésének statikai 

megerősítése, ismételten tisztasági meszeltük, továbbá 

újabb eszközök beszerzése valósul meg a napokban. 

Közös összefogásban a Horgászegyesülettel továbbra is 

erősítjük a Bara tó nyugati partoldalát, ami szigorúan 

ártalmatlanított, elsősorban betontörmelékből 

származó feltöltéssel, és annak tetejére feketeföld 

ráhordással valósul meg. Az azokat megtartó 

zárócölöpöket a Horgászegyesület vásárolta, és az 

önkormányzati asztalos műhelyben kerültek 

„kihegyezésre”. A pecások társadalmi munkában 

végezték a nemes feladatot. 

Közmunka programok 

A március 1-jével indult közmunkák 3 programelemet 

tettek lehetővé 44 fővel. Így lényegesen kevesebb 

dolgozóra sokkal több tennivaló jut, ami biztosan 

átmeneti nehézségeket fog okozni a leginkább 

közfeladatok ellátásában minden területen. Értve ez 

alatt a fűnyírást, szemétszedést, és megannyi más, 

köztisztasághoz és alapvető működéshez szükséges 

tevékenységet. 

A Polgármesteri Hivatal elé kihelyeztünk 4 darab 

fenyőfát.  

A fatelepítések utáni csemeték pótlását végezzük a 

Temetőben és környékén, illetve további ültetéseket 

tervezünk a Rákóczi utca mögé. 

Ritkítjuk a Szőlőutat az időközben erdősávvá sarjadt 

aljnövényzettől, ahol már egy autó is szűkösen fért el. 

A régi Bokodi - út mentén sajnos ismét nagyon sok az 

illegális hulladéklerakás, amit igyekszünk a tőlünk telhető 

módon felszámolni, a területet pedig szeretnénk az 

előbb említett Szőlőút tisztogatásának befejezését 

követően mielőbb gyéríteni. 

Járdáinkon való zavartalan közlekedést a belógó faágak 

metszésével igyekszünk könnyebbé tenni. 

Mezőgazdasági programunkban ismét készülve a 

termelésre szorgalmasan munkálkodnak dolgozóink az 

egykori Egészségház mögött, ahol ifjú gyümölcsfáink első 

rügyeiket bontják. 

Az egykori Egészségházban mezőgazdasági 

terményfeldolgozásra szolgáló helységeket alakítunk ki. 

Folytatjuk a földművelést a Temető mellett, illetve a 

Rákóczi utca mögötti, közel egy hektáros területen.  

Játszótereink karbantartási munkái is még tavasszal 

esedékesek, ami többek közt az eszközök festését is 

jelenti. 

Virágládák és azokba virágok településével szeretnénk 

színesítjük köztereink. 

Lehetőség szerint továbbra is javítjuk úthibáink, és 

próbáljuk a több évtizedes amortizációt tatarozásokkal 

helyreállítani saját tulajdonú épületeinkben. 

Polgármesteri beszámoló 
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Az idei évben további járdafelújítások várhatóak, 

körforgalmunkat szeretnénk némi parkosítási 

elképzeléssel esztétikusabbá tenni. 

A napokban elkészülve, a falu közútjain a beérkezési 

pontoknál üdvözlő tábla fogja fogadni és búcsúztatni az 

átutazókat illetve a községünkbe látogatókat. 

Kőműves állványunk a tavalyi évtől ingyenesen igénybe 

vehető homlokzati és egyéb tatarozások céljára, jelezni 

mindazt Önkormányzatunknál szükséges.  

 

Kulturális hírek 

Kábeltévénken fogható a Bajai Tv adása, a NET-Tv - D. 

Top digitális csomagjában, ami rengeteg közérdekű 

információval szolgál a környékbeli lakosság számára. 

Hosszú idő óta az idei szezonban 7 csávolyi bál is volt. 

Ezúton köszönöm a szervezők odaadó munkáját, hogy 

ezzel is színesebbé tették Csávoly kulturális közösségi 

életét. 

Óvodaivezetőnk Virágné Erika óvónéni, és 

Iskolaigazgatónk Vancsuráné Ida tanárnéni nyugdíjazás 

előtti felmentési idejüket töltik. Az intézményvezetői 

pályázatok fejleményeiről következő újságunkban 

számolunk be. 

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 Polgármesetere 

Elnök – Csávolyi Német Önkormányzat 

 

A Képviselő-testület fontosnak érzi a lakosság objektív és 
tárgyilagos tájékoztatását, ezért a továbbiakban 
negyedévente beszámolunk a munkánkról. 

A Képviselő-testület a decemberi közmeghallgatás óta 
hétszer ülésezett. Az évzáró ülésen többek között döntés 
született a 2019. évi közmunkapályázatról. Községünk 
ebben az évben 3 programelemet tervezett, 
programonként 15 fő maximális létszámmal. A „helyi 
sajátosság” mintaprogram az asztalosipari termékek 
gyártására fókuszál, valamint lehetőség van a program 
keretén belül ingatlan felújításra. Tervszerűen ezek a volt 
„Egészségház”, melyben a mezőgazdasági programban 
termelt javak feldolgozását végeznénk, továbbá az üzemi 
konyha étkezője. A „szociális” programelemen belül a 
vízelvezető árkok karbantartása, járda felújítás és a 
Mátyás-király utca zúzottköves javítása szerepel. A 
mezőgazdasági mintaprogramban folytatódik a 
zöldségtermesztés. Az így megtermelt alapanyagok 
feldolgozás után kerülnek az üzemi konyhába, illetve 
értékesítésre. A Testület az idei évben a mezőgazdasági 
programelem teljes levezénylését a Csávolyi 
Önkormányzati Nonprofit Kft-re bízta, biztosítandó az 
erőforrások minél magasabb kihasználását.  
A következő testületi ülés témája a köztisztviselők 
bérrendezése volt, melynél lehetőség adódott pályázati 
forrás igénylésére. A köztisztviselők bérének számítási 
alapja 10 éve nem változott, attól az Önkormányzat csak 
saját forrásai terhére tudott eltérni. A pályázat 
keretében az illetményalapot 20%-kal lehetet emelni. 
A január 30-i testületi ülés fő témája a 2019-es év 
költségvetés tervezését megalapozó döntések 
megvitatása volt. A Testület - elfogadva a Pénzügyi 
Bizottság javaslatait, külön keret betervezését kérte a 
költségvetésben a konyha statikai megerősítésére és 
felújítására, továbbá kisértékű eszközbeszerzésére, ezzel 
pótlandó a mulasztás miatt meghiúsult pályázatot. 
Megemelésre került a civilszervezetek támogatási 
keretösszege és a rendezvényköltségek keretösszege. 
Ugyanezen ülésen képviselői indítványra a testület 
határozatot hozott a „Magyar Falu Program” keretében 
megvalósítható fejlesztések előkészítő munkálataira 
illetve a költségvetés tervezésénél pályázati tartalék 
képzésére. Elsődleges célként a bölcsőde kialakítás, 
óvodafejlesztés és az orvosirendelő-komplexum 
felújítása lett meghatározva. Amennyiben lehetséges a 
többi programelemben is kívánunk pályázni.  

A februári testületi ülésen valamint a közös 
önkormányzat testületi ülésén megtárgyalásra és 
elfogadásra került a 2019. évi költségvetés. A Pénzügyi 
Bizottság javaslatára további módosítások kerültek 
beépítésre, többek között az óvoda vizesedő falának 
javítása, óvodai eszközbeszerzés, az IKSZT épületének 

Beszámoló a Képviselő-testület I. negyedéves 

munkájáról 
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karbantartása, valamint további eszközbeszerzés a 
konyha részére. Fontosnak érezve a gyermeket vállalók 
támogatását, az idei évtől bevezetésre kerül az 
újszülöttek egyszeri támogatása, 50.000 Ft/újszülött 
összeg keretében. A támogatás részleteiről érdeklődni 
lehet az Önkormányzatnál és a Védőnőnél. A 
költségvetés feladatok végrehajtásának ellenőrzését 
továbbra is a Pénzügyi Bizottság látja el. Amennyiben 
indokolatlan költekezést tapasztal a Testület megteszi a 
szükséges lépéseket azok megszüntetésére. 

Képviselői indítványra, határozat született a helyi 
védelemre sorolt épületek vonatkozásában a 
közeljövőben nyíló pályázati források elérésének 
biztosítására. A „népi építészeti program” elsősorban 
magánszemélyeknek nyújt majd vissza nem térítendő 
támogatást, helyi védettségű épületek állagmegóvására, 
helyreállítására, felújítására. Az önkormányzat ebben a 
pályázatban a temetőkápolna felújításával érdekelt. A 
pályázati lehetőségről külön tájékoztatás kerül 
kiküldésre az épületek tulajdonosainak. A programhoz 
szervesen kapcsolódik a településképi arculati kézikönyv 
elkészítése, melyről a márciusi testületi ülésen döntött a 
testület. 

A negyedév utolsó testületi ülésének főtémája az 
óvodával kapcsolatos teendők megtárgyalása volt. Virág 
Róbertné nyugdíjazásával új vezetői álláspályázat kerül 
kiírásra, továbbá mérlegeli a testület a 3 csoportos 
beosztás visszaállítását, melyhez kiegészítő forrást az 
Önkormányzatnak kell biztosítani. Ennek mértéke 
határozza meg, hogy a szeptemberi időszaktól 2 vagy 3 
csoportban indulhat az óvodai nevelés. Ugyanígy 
előkészítés alatt van a nemzetiségi óvoda státusz 
megszerzése, mely plusz forrás bevonását teszi lehetővé. 
 

További, a Község életét befolyásoló hír, hogy a 
Kormányhatározat született a Kiskunhalas-Csávoly 
összekötőút felújításának 2019. évi támogatásáról. Az 
érintett szakasz a csávolyi körforgalomtól a Borota-Rém 
közigazgatási határig tart. A felújítási munkák 
tervezésével és levezénylésével a Magyar Közút Zrt. lett 
megbízva. 

Képviselők megbízásából:                
Berényi Attila   

alpolgármester 

A PRELO nagy népi ünnep, bunyevác vigaszság,  amelyet 

tradicionálisan minden évben megtartanak Marin napján 

(február 02.), azokon a településeken, ahol bunyevácok 

élnek.  Az első Bunyevác Prelot Csávolyon 1930.február 

2-án tartották, a Rica nevű kocsmában. Később már 

kinőtte magát, és színdarabokat is rendeztek erre az 

eseményre. Híres papunk, írónk Petres Iván, aki szerette 

a népét, műveiben témáját a nehéz sorsú emberek 

életéből merítette - vidámak, romantikusak, néha 

tragikusak, átszőve gazdag népi hagyományokkal. 

Verseit elbeszéléseit és meséit nem csak a Csávolyi 

emberekkel osztotta meg. Műveit mindig anyanyelvén 

írta, melyek újságokban is megjelentek.   

Ezeket a műveket szedte össze Dr. Mándics Mihály 

Petres Iván életútja című könyvében, melyek ma is őrzik 

őseink szokásait, kultúránkat, identitásunkat. Köszönet 

mindkettőjüknek, hogy megőrizték számunkra ezeket a 

csodás értékeket, hogy mi is tovább tudjuk adni a 

következő nemzedéknek. 

Rendezvényeinket ezekkel a tradicionális 

hagyományainkkal, és szép népviseletünkkel 

gazdagítjuk. Ezek szellemében állítjuk össze 

programunkat. Január havi rendezvényünk – Prelo - is 

példája a hagyományok ápolásának.  

Nagy odafigyeléssel, gondos munkával készültünk erre a 

rendezvényre. Tánccsoportunk tagjai lelkesen próbáltak 

a kicsiktől a felnőttekig, melyhez a szülők segítsége is 

társult. Köszönet ezért! 

A Prelo a bunyevác himnusz közös éneklésével 

kezdődött.  A műsor első számaként a felnőtt 

tánccsoport nagy sikerrel adta elő azokat a régi – Sinoc 

kad je és Zvoni zvonce - című dalokat, melyeket 

valamikor anyáink is énekeltek. A műsor további 

részében régi bunyevác táncokat adtak elő a picik és a 

kicsik. A felnőttek az idei évben sokac táncokkal léptek 

fel. A táncokat betanította: Kissné Osztrogonácz Zita. A 

fellépőket kísérte és a zenét egész este szolgáltatta: a 

Garai Bácska Tamburazenekar. 

 A rendezvényen megjelent vendégeket: Drago Horvat 

HR Gen.Konzult  és feleségét Pécsről, Neven Marcic 

konzult, Mirko Malist Cacinci Polgármesterét 

Horvátországból, valamint a Szlovákiából Naszvad község 

képvilselőit, Hamháber Norbertet Csávoly község 

polgármesterét,  és mindenkit, aki eljött Mándity István 

köszöntötte.  
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 
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  A szervezők sokat dolgoztak, hogy ez az este sikeres 

legyen. Jó volt együtt lenni, táncolni, énekelni, vigadni, 

barátkozni és új barátságokat kötni. Köszönet a 

felejthetetlen estéért!                                                                                                          

László Lőrincné 

*********************************************

A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat felnőtt 

tánccsoportja meghívást kapott Mohácsra, a 

Busójárásra. A rendezvényen bunyevác táncokkal lépett 

fel március 1-jén két helyszínen a Garai Bácska 

Tamburzenekar kíséretében.  

 Az első negyedév harmadik rendezvényére március 23-

án került sor, melyen egy régi népi hagyomány a 

disznóvágás szokásai kerültek felelevenítésre. A 

rendezvény már délelőtt elkezdődött. Az asszonyok az 

ilyenkor szokásos ételek, mint az orja leves, meggyszósz, 

töltött káposzta elkészítésében szorgoskodtak, a kolbász 

készítésével, töltésével pedig a hentes foglalatoskodott, 

aki ezen a napon gyerekek koszorújában végezhette 

munkáját.  

A nap folyamán a gyerekek és a szülők együtt dolgoztak, 

játszottak. Öröm volt nézni! Délután négy órakor 

kezdődött a vacsora. A régi népi hagyománynak 

megfelelően egyszer csak megjelentek álruhában 

öltözött (maskarások) emberek, akik ellopták az 

ételeket!            

A meglepetés 

olyan jól sikerült, 

hogy a nevetéstől 

mindenkinek 

könnyes lett a 

szeme.  

A nap zárásaként 

zenészek érkeztek 

hozzánk 

Hercegszántóról.   

A zenekar vezetője, Ilija (Sztipanov Illés) tánclépéseket 

tanított a megjelent vendégeknek. Ez a nap is nagyon jól 

sikerült! Köszönjük azoknak a tagoknak, akik 

megtisztelték rendezvényünket jelenlétükkel! Bízunk 

benne, hogy élményekkel gazdagon tértek haza a nap 

végén. 

Terveink között szerepel, hogy május hónapban 

gyermeknap környékén a Horvát Nemzetiségi 

Önkormányzat a gyermek tánccsoport kicsi táncosait 

elviszi egy egynapos közös kirándulásra. Június 

hónapban a Felnőtt tánccsoport két felkérésnek tesz 

eleget, két fellépésünk: Kalocsán és Felsőszentivánon. A 

gyermek tánccsoport iskolai szervezésben részt vesz, egy 

„Ki mit tud” című versenyen, Lakitelken! 

SVAKOM ZELILMO Lip i sretan Uskrs! 

Csala Józsefné 

********************************************* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér 
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A vers a lélek, az elme és a szavak virága 

Immár 11. alkalommal rendezte meg iskolánk a fenti 

címmel társulási szavalóversenyét, melyen a társulás 

iskolái vettek részt. Bajaszentistvánról és 

Felsőszentivánról érkeztek tanulók, akik a csávolyi diákok 

mellett magyar költők sorait tolmácsolták a – bajai 

tanítókból álló – zsűrinek, a szülőknek és az érdeklődő 

közönségnek. Eredményeik alapján a legügyesebb 

csávolyi versmondók kiérdemelték, hogy részt 

vehessenek a Weöres Sándor városi – területi 

szavalóversenyen Baján. Büszkék vagyunk rátok! 

Eredmények:  

1 – 2. osztály: 1. Juhász Diána – Csávoly 

                         2. Darabos Mária Ené – Bajaszentistván  

                         3. Szabó Róbert Zalán – Felsőszentiván 

 

3 – 4. osztály: 1. Vidákovics Nátán – Bajaszentistván 

                         2. Tamás Luca – Csávoly 

                         3. Szalma Irén Szabina – Csávoly 

 

5 – 6. osztály: 1. Sajti Eliza – Bajaszentistván 

                         2. Vengert Laura – Csávoly 

                         3. Ternák Bence – Felsőszentiván 

 

7 – 8. osztály: 1. Vidákovics Lídia – Bajaszentistván 

                         2. Lakatos Zalán – Felsőszentiván 

                         3. Kancsár Nikolett – Csávoly 

                                                         Nemesné Schmidt Erika 

 

Farsangi bál az óvodában 

2019. február 14-én ismét jelmezesek tarka forgataga 

vette birtokba óvodánkat. 

A maszkabál első eseménye a közös verselés, éneklés 

volt, majd a jelmezesek bemutatkozása következett, 

mely során ötletes, kreatív maszkokat, maskarákat 

láthattunk. Találkozhattunk királylánnyal, hercegnővel, 

tündérrel, pillangóval, cicával, kutyával, méhecskével, 

katicabogárral, szakáccsal, focistával, tűzoltóval, 

rendőrrel, de jelen volt Batman és Pókember is. 

A jelmezek felvonulása után ettek-ittak a gyerekek, a sok 

finomságot, innivalót köszönjük a szülőknek. Ezután a 

tánc, mulatság vette kezdetét, mely egészen az ebédig 

tartott. 

Összességében elmondható, hogy nagyon jól sikerült a 

bál, mindenki jól érezte magát. 

                                                                                                       

Az óvoda dolgozói 

***************************************** 

Óvodaköteles gyermekek óvodai beiratkozása 

2019.04.24-25. 

8:00-12:00 

Kérjük a szülőket, hogy az óvodai beiratkozáshoz hozzák 

magukkal: 

 

• személyi azonosító és lakcímet igazoló 

igazolványukat 

• a gyermeknevére kiállított személyi azonosító és 

lakcímet igazoló hatósági igazolványt 

• születési anyakönyvi kivonatot 

Óvoda 

 

Általános Iskola 

 

• gyermek TAJ kártyáját 

• gyermekorvosi igazolást a védőoltások 

meglétéről 

A CSÁVOLYI HORVÁT NEMZETISÉGI 

ÖNKORMÁNYZAT KÖZLEMÉNYE: 

A közelmúltban, 2018 őszén, a Bunyevác Kulturális 

Intézet kiadványaként megjelent Ikotity István 

szerkesztésével a „Kilenc Évtized Szolgálat” A 90 éves 

dr. Mándics Mihály tudományos munkáinak, 

elismeréseinek mutatója címen.  

A kiadvány a Miniszterelnökség, a Nemzeti 

Együttműködési Alap, és az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő támogatásával valósult meg.  

A könyv bemutatója a születésnapi rendezvényen 

volt. A szülőfalu helytörténésze magyar, horvát, szerb, 

bunyevác ill., kétnyelven publikál.  

Az ünnepelt méltatását és könyv bemutatóját 

Mándity István HÖK elnök tartotta.  

HELYTÖRTÉNETI – TÖRTÉNETI  – NÉPRAJZI 

KÖNYVSOROZATA MEGTALÁLHATÓ: 

Budapesten az Országos Széchényi Könyvtárban 

Bács-Kiskun megyében: 

Kecskeméten a Megyei Könyvtárban, Múzeum és 

Levéltárban 

Baján a Városi Könyvtárban, a Múzeumban, a 

Tanítóképző Intézet Könyvtárában, valamint a 

„Citaonicában”. 

Bácsalmáson a Városi Könyvtárban 

Csávolyon a Községi Könyvtárban és a 

Falumúzeumban 

Kalocsán az Érseki Könyvtárban 

Mándity István 
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FELVIDÉKIEK TALÁLKOZÓJA 2019. 

A Rákóczi Szövetség Bácskai Szervezete 2019-ben is 

megszervezi a már több évtizedes múltra visszatekintő 

„Felvidékiek találkozója” rendezvényét. Az idei időpont 

június 8-a, a helyszín változatlanul a Felsőszentiváni 

Faluház és Közösségi Tér. Délután 15 órától várják a 

szervezők az érdeklődőket, meghívott vendégeket és a 

fellépő csoportokat. A tervezett programban szerepel az 

elmúlt év találkozóján „Levelek a távolból – egyéni 

sorsok” címmel elhangzott irodalmi összeállítás a 

kitelepítettek és a szülőföldjükön maradottak 

levelezéseiből, visszaemlékezések a kitelepítést átéltek 

történeteiből folytatása. Sajnos egyre kevesebben 

vannak, akik még a Felvidék különböző településein 

születtek, ezért a szervezet külön kívánja köszönteni 

Őket. 

A népzenei program keretén belül fellép Rémről a 

Gyöngyvirág Népdalkör és Citera kíséret, a 

felsőszentiváni Aranyág Dalkör, Csávolyról a Borostyán 

Dalkör és a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat felnőtt 

tánccsoportja. Felvidékről érkezik a naszvadi Nyugdíjas 

Klub Őszirózsa Éneklőcsoportja, valamint a Csemadok 

Naszvadi Alapszervezetének Búzavirág Éneklőcsoportja, 

a Sústya és a Viza Citerazenekarok és a Pettyem felnőtt 

tánccsoport. 

A rendezők bíznak benne, hogy összejön egy meglepetés 

fellépő is a Felsőszentiváni Önkormányzat Leader 

pályázatának köszönhetően. Az elnyert összeg 

rendezvények lebonyolítására fordítható, az 

egyeztetések még folyamatban vannak. 

A közös vacsora után kötetlen formában folytatódik az 

este. 

Minden érdeklődőt, tagot szeretettel vár a Rákóczi 

Szövetség Bácskai Szervezete. 

Fekete András 

 

 

Értesítjük, hogy az ebek 2019. évi összevezetett 

veszettség elleni védőoltásának ütemezése a következő: 

Ideje: 2019. május 15. (szerda) 15-17 óra 

Pótoltás: 2019. május 20. (hétfő) 15-17 óra 

Helye: Csávoly, Arany J. u. 55. (Rehab udvara) 
Az állattartó köteles minden 3 hónaposnál idősebb ebet 

veszettség ellen a saját költségén az állat-egészségügyi 

felügyeletét ellátó magánállatorvossal –  

Dr. Fekete Imre – beoltatni az alábbiak szerint: 

 

1./ 3 hónapos kort elérteket 30 napon belül 

2./ az első oltást követően 6 hónapon belül 

3./ ezt követően évenként (164/2008. XII. 20.)FVM 

rendelet 4.(1)). 

Kötelező az ebek évenkénti veszettség elleni 

immunizálása és ezzel egyidejűleg az eb széles 

spektrumú féreghajtó szerrel való kezelése. 

Az eboltási könyvet hozza magával! 

Eboltás díja összevezetéskor: 4000 Ft/eb. 

Háznál történő oltás esetén: 5000 Ft. 

2013. január 1-től a veszettség elleni védekezés részletes 

szabályairól szóló 164/2008 (XII.20.) FVM rendelet 4. § (7) 

bekezdése szerint veszettség ellen csak elektronikus 

transzponderrel (chip) megjelölt eb oltható. 

A fentiek alapján kérjük az ebtartókat, hogy a veszettség 

elleni védőoltás beadására csak a mikrochip-pel ellátott 

kutyákat hozzanak el! 

Felhívjuk továbbá az ebtartók figyelmét, hogy a kedvtelésből 

tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. 

(II.26.) Kormányrendelet 17/B.§ (10) bekezdése alapján négy 

hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (bőr alá 

ültethető mikrochip) megjelölve tartható. Kérjük, hogy a 

jogszabályi előírások betartása érdekében vegyék fel  a 

kapcsolatot a jogosult állatorvossal. 

 

Csávoly Községben összevezetett veszettség elleni 

oltásra jogosult: 

 Dr. Fekete Imre állatorvos 

 Telefon: 0630/5-200-500 

Bárhogy is számolom 54 éve készült fénykép Csávoly 

utánpótlás /Ifi/ csapatát tükrözi. 11 fiatal focit kedvelő 

srác odatette magát a bajnokság alatt. Többször dobogós 

és közel a dobogóhoz végeztünk. 

Tanácsaival, mint oly sokszor és évtizedekig Rancsó Feri 

bácsi segítette a fiúkat. Köszönjük Feri bácsi! 

Petres Pál – Huszár Károly – Tóth István – Richter Jakab 

– Tóth Ferenc – Kabai János – Paritya Ferenc – Terbe 

Tibor – Kulimák Pál – Nagy József (kapus) – Gönczi 

Zoltán 

Szép volt fiúk!                                       Petres Pál 

Rákóczi Szövetség 

 

EBOLTÁS CSÁVOLYON 

 

1966 
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