
 

3 éve tartó hosszadalmas munka előzte meg az 5412-es 

számú, Jánoshalma felé vezető út felújítását, Zsigó 

Róbert Országgyűlési Képviselőnek köszönhetően. A 

teljes aszfaltréteg magasításán kívül az árkokat kotorják, 

a növényzetet gyérítik. A vállalkozókkal való 

megbeszélés során a kitermelt földdel rekultiváljuk a TV- 

torony melletti illegális hulladéklerakót is. 

További pályázatainkkal kapcsolatban az Egészségügyi 

Épületkomplexumra újonnan beadott pályázatunk 

megfelelt a kiírásnak, de a szűkös keret miatt várólistára 

került, viszont a bölcsőde építési pályázatunk minden 

eddigi előírásnak megfelelt, és már vizsgálják annak 

megvalósíthatóságát. Azon pályázataink, melyek 

visszaadásra kerültek, dokumentációjuk mindegyike 

készen várja az újbóli kiírást, ami már hivatalosan 

kihirdetésre is került, aktualizálva azokat újra 

benyújthatók. 

A belső hivatali rend helyreállításával, a köztisztviselők 

számának és személyének változása miatt sokszor nem 

volt akadálytalan a munka. Jegyzőasszony szüntelenül 

törekszik a mihamarabbi felzárkóztatásra, és a feladatok 

testreszabására, illetve a megfelelő beiskolázásra a 

dolgozókat illetően. 

Az Általános Iskolában Takácsné Fischer Renáta tölti be 

az újdonsült vezetői pozíciót. 

Diákmunkára pályázatunknak köszönhetően az idei 

évben 6 ifjú számára tudtunk nyári munkalehetőséget 

biztosítani. 

A Családsegítő és a Felsőszentiváni Szociális szolgáltató 

Intézmény irodahelységét költöztetjük, közös munkával, 

ami a régi polgárőr iroda helyére kerül. 

Továbbra is folytatjuk társadalmi munkában a 

Horgászegyesülettel a Bara part megerősítését, amit 

további, magánvállalkozók munkája segít.  

Sokévnyi könyörgés után elkészült a távtartó a 

gólyáknak, a Rákóczi utca sarkán. Bízunk benne, hogy 

ennek köszönhetően több áldozatot nem fog követelni a 

természet és a mesterséges környezet találkozása. 

Az idei évben nem csak az év elején és végén osztunk 

szociális tűzifát, hanem évközben is lehetőség nyílt annak 

igénylésére. 

Közmunka program: 

Nagyon sok az elvárás az Önkormányzattól, eddig sok 

mindent meg tudtunk csinálni, ami nem tartozott a 

kötelezően ellátandó feladataink közé, egykoron 120 

közmunkással, de számuk most már csak 44, így a 

lehetőségek nagyon korlátozottá váltak. Gondolok itt 

például a magánházak előtti fűnyírásokra, ami szintén 

nem lett volna kötelező feladatunk, de megtettük a 

falukép szépítése érdekében. 

Elkezdtük ismét gyéríteni a járdára belógó gallyakat, amit 

a közeljövőben folytatni fogunk. 

A körforgalom kavicsozása végre megtörtént. Mindazt 

már Falunapra terveztük, de a kavicsbánya omlásveszély 

miatti azonnali bezárása végett megszűnt a kitermelés. 

Levendula szigetekkel lesz a továbbiakban bővítve, 

reméljük, gyorsabban, mint eddig haladt az oda tervezett 

munka. 

Ismét köszönetünket fejezzük ki Virág Zsoltnak, Tóth 

Kornélnak, illetve a többi mezőgazdasági vállalkozónak a 

külterületi utak helyreállításában végzett munkáért. Ahol 

tudjuk, továbbra is töltjük ártalmatlanított törmelékkel 

mezőgazdasági útjaink, ugyanis nagyon nagy kárt tett 

benne ismét az esőzés. 

A virágládákat áthelyeztük. Mind a négy beérkezési 

pontra kikerültek a Csávolyra érkezőket üdvözlő táblák. 

Szeptemberben új traktor került beszerzésre a közmunka 

programon belül, illetve a korábban vásárolt új pótkocsi 

is forgalomba lesz helyezve, így attól fogva már kettő 

traktor és kettő pótkocsi áll majd rendelkezésünkre. 

Temető előtt térköveztünk, átjárókat és padokat 

helyeztünk el. 

Polgármesteri beszámoló 
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 A település különböző pontjaira új padok kerültek, 

melyek telepítését a jövőben folytatni szeretnénk, 

színesítve azokkal a falu egészét. 

A falu központjában a templommal szemben lévő, szebb 

időket is megélt átjárót egy impozáns fahídra cseréltük, 

térkövezve a körülötte lévő járdát. 

Kulturális hírek: 

Tavasszal Voltunk Cacinciben, a 2019-es Tijelovon, az 

Úrnapi körmeneten, majd ezek után részt vettünk egy 

néptánc találkozón is. 

Véradás idén nyáron is volt az IKSZT-ben. 

Pedagógus napon virággal köszöntöttük pedagógusaink. 

Naszvadon is jártam, 

minden magyarországi 

települést képviselve, a 30 

éve megálmodott 

termálfürdő avatóján. 

Waiblingenben 

megnyitottuk nyár 

derekán a felújított Csávolyi 

Múzeumot, ami a kitelepített 

csávolyiak alapítottak 

szorgalmas munkával. 2012-

ben, bezárva kapuit, mindazt 

visszaadva a városnak, 

újították fel az Óváros 

legszebb épületét, horribilisen nagy pályázati forrásból. 

Német Önkormányzat adományaiból támogattuk a 

Felsőszentiváni Szociális Szolgáltató Intézményt, és a 

Bajai Kórházat. 

Szintén a Konvoi Der Hoffnung Vakolóanyag 

adományokból lettek az óvodai babaházak felújítva, 

illetve az egykori Községháza hátsó folyosója. 

Továbbra is rollátorokat ajándékozunk, illetve 

szeptemberben a karácsonyihoz hasonló ruhaosztást is 

tartottunk az IKSZT-ben. 

Német tantárgyból kiemelkedő teljesítményt produkáló 

diákok ismét könyvjutalmat kaptak tanév végén, illetve 

táborozási lehetőséget. Az idei évben a német nyelvet 

tanítókat is jutalmaztuk. 

Az Urmel Schachtel eredeti másolata Baján járt, a Frankel 

udvarán elkészült az életnagyságú kiállító darab is.  

Szeptember elején Waiblingenből egy 5 tagú kuratórium 

érkezett Csávolyra, tárgyalva a jövőbeni csávolyi oktatás 

és településfejlesztés lehetőségeiről.  

Május 19-én megtartott gyereknapunk nagy 

népszerűségnek örvendett, köszönet a segítségért. 

Pünkösd hétfőn a Vodicai búcsúhoz az Önkormányzat 

segítséget nyújtott ismét a területen történt fűnyírással. 

Falunapunk sikeresen lezajlott, ingyenes marhapörkölt 

fogyasztásra volt lehetőség, sok más egyéb mellett, ami 

nagy népszerűségnek örvendett. Sok protokoll 

vendégünk volt: Naszvad, Cacinci, Felsőszentiván, Rém, 

Borota, és Tataháza polgármestere is tiszteletét tette a 

szombati mulatságon. 

Pénteki napon a Szépkorúak Találkozója keretei között a 

települési kitüntető címek átadása is megtörtént. 

Csávoly Község Díszpolgára lett Mándity István. 

Csávolyért Emlékérmet kapott Páncsicsné Valcsik Vera 

néni. 

Itt köszöntünk el, hálával tartozva munkájáért Virág 

Róbertné Erika néninek, a Csávolyi Óvoda vezetőjének, 

és Vancsura Jánosnénak, az Általános Iskola 

Tagintézménye vezetőjének, nyugdíjba vonulásuk 

alkalmából. 

A rendezvény zárásaként nem felejtve el származását, 

Dr. Sztanáné Dr. Babits Edit ajándékozott egy festményt 

a település számára. 

Köszönet a Képviselő – Testületnek az ismételt 

felajánlásokért, és mindenkinek, aki segédkezett az 

esemény zökkenőmentes lebonyolításában. 

Csávolyi Búcsúnk szerencsére a jelentős vurstlis 

létszámnak köszönhetően lezajlott, az idei évben egy, a 

régi búcsúkhoz hasonló volumenű vasárnapot 

tudhattunk magunkénak. 

Bursa Hungarika pályázatra idén is lesz lehetőség, a 

részletek hamarosan kiírásra kerülnek. 

Jelen formában is szeretném 

megköszönni Rácz Feri több 

évtizedes odaadó munkáját, aki 

sajnos már nem lehet közöttünk. 

Megemlékezésem privát oldalamon 

teljes egészében olvasható. 

Rancsó Feri bácsit 90. születésnapján köszöntöttük. 

Ezúton is kívánunk Neki boldog nyugdíjas éveket, és sok 

– sok gólt a Fradinak! 

Hamháber Norbert 

Csávoly Község Polgármesetere 

Elnök – Csávolyi Német Önkormányzat 
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Önkormányzati Választások 2019. 

(a szavazólap szerinti sorrendben) 

Polgármester jelöltek: 

1. Csala Józsefné 

2. Hamháber Norbert 

Egyéni listás képviselőjelöltek: 

1. Romsics Gerda 

2. Pfeil Dávid József 

3. Wittner László 

4. Borsos István 

5. Rátóti György Gergely 

6. Rátvainé Zimmerer Éva 

7. Páncsits József Sándor 

8. Berényi Attila 

9. Rátvai Dezső 

10. Pappné Páncsits Dragana 

11. Papp István 

12. Bodorné Csóti Anita 

13. Balog Illés Imre 

14. Dergeczné Berta Boglárka 

15. Csala Józsefné 

16. Gálfalviné Heller Judit 

17. András Krisztián 

18. Kulisics Csilla 

19. Keller Tamás 

20. Koch Mártonné 

Nemzetiségi Önkormányzati képviselőjelöltek: 

a) horvát 

1. Kissné Osztrogonácz Zita 

2. Csala Józsefné 

3. Mándity István 

4. Pálfi Gabriella 

b) német 

1. Hamháber Norbert 

2. Schwarcz Emil János 

3. Pálfia Mihály 

4. Szőke László János 

5. Bittner Annamária 

(Csávoly Helyi Választási Bizottság sorsolása alapján) 

Folytatva a korábbi önkormányzati lapban bevezetett 

szokásunkat, az alábbiakban tájékoztatjuk a lakosságot a 

Képviselőtestületi munkáról, fontosabb döntésekről.  

A II. negyedév első testületi ülésén többek között döntés 

született az általános iskola vezetői pályázatának 

támogatásáról. Az ülés legfontosabb döntése az új 

bölcsőde pályázat megindítása volt. A polgármester által 

a testület elé terjesztett tervek koncepciótlansága, azaz, 

hogy a fejlesztést a 3. csoportszoba terhére valósítanák 

meg, nem volt támogatható, mivel az és a folyamatban 

lévő EFOP keretében tervezett átalakítás bebetonozta 

volna a 2 csoportos óvodát. Ezért a testület a sikeres 

pályázat reményében új tervek kidolgozását kérte, 

továbbá az EFOP fejlesztés véglegesítését is visszavonta. 

Mindemellett képviselői indítványra határozat született 

a háromcsoportos óvoda feltételeinek kivizsgálására, az 

ezzel kapcsolatos döntés előkészítésére. 

A soron következő testületi ülésen meghallgatásra és 

elfogadásra került a közvetlenül nem az Önkormányzat 

irányítása alá tartozó szervezetek beszámolója, valamint 

az Önkormányzat pénzügyi helyzetét érintő beszámolók, 

előkészítve mindezzel az előző költségvetési év 

zárszámadását. Ugyanekkor elfogadásra került a 

településképi arculati kézikönyv és a településvédelmi 

rendelet. A kézikönyv nevéből adódón a helyi építési 

szabályzatot kiegészítve meghatározza a községünk 

megjelenését. Mindemellett lehetőséget biztosít a 

tulajdonosoknak pályázati források elnyerésére a helyi 

védelemben részesülő épületek felújítása 

vonatkozásában. Erre sajnos ebben az évben még nem 

voltak adottak a feltételek. Szintén ezen a testületi 

ülésen került megtárgyalásra az óvodai csoportok 

számának visszaállítása az eredeti 3 csoportra, a 

nemzetiségi nevelés indítása. A tárgyban pozitív döntés 

született, így elindult a szükséges létszámbővítés 

pályáztatása az óvodavezetői álláspályázat mellett. A 

következő testületi ülésen elbírálásra került az 

óvodavezetői pályázat. Ugyanezen testületi ülésen a 

Jegyzőasszony beszámolt a vidékfejlesztési pályázatok 

támogató részéről történő visszavonásáról. Az 

Önkormányzat a pályázatok kapcsán 

dokumentumigénylést nyújtott be, hogy 

megvizsgálhassa azok hitelességét. Az illetékes 

Államtitkárság a felmerült szabálytalanságok miatt 

visszavonta a korábbi támogatói okiratot így a tavalyi év 

végén elvont ~240 millió forint pályázati forrás mellett 

további 150 millió forinttól estünk el. A korábbi okirat- 

Beszámoló a Képviselő-testület II-III. negyedéves 

munkájáról 
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hamisítások vonatkozásában a képviselőtestület 

feljelentést tett, az ügyben jelenleg a kalocsai 

Rendőrkapitányság nyomoz. További pályázati 

információ, hogy az egészségház-orvosirendelő felújítása 

vonatkozásában sikertelenül pályáztunk a Magyar Falu 

Programban. 

A II. félév a szociális célú tűzifa pályázat megvitatásával 

kezdődött. A pályázati kiírás keretében 308 m3 kemény 

tűzifa megvásárlását célozhattuk meg, melyből sajnos 

egy jóval kisebb ~170 m3 ítéltetett meg. Ez közel 1/3-val 

kevesebb mennyiség, mint a tavalyi évben nyert 

támogatás. Továbbiakban a Hulladékkezelő Kft. 

üzletrészének elővásárlási jogával kapcsolatos 

előterjesztést vitatta meg a testület. Az ügylet 

pikantériája, hogy Csávoly részesedésének részleges 

megvásárlására is lehetőség adódott volna, azzal az 

Önkormányzatunk nem tudott élni, így elesve ~3 millió 

forinttól. Érdemi magyarázat a polgármester részéről 

nem érkezett az elmaradásra. Az ülés hátralévő részében 

a bölcsődefejlesztésre vonatkozó pályázat került 

megvitatásra. Sikeres pályázat esetén 7 férőhelyes mini 

bölcsőde kerül kialakításra az óvodaépület hátsó 

bővítésével. Ugyanezen pályázat keretében a jelenlegi 3. 

csoportszoba átalakításával, melegítőkonyha, nevelői- és 

fejlesztőszoba kerül kialakításra. A 3 óvodai 

csoportszobát a korábban már említett EFOP pályázati 

forrás újragondolásával alakítanánk ki, az utcafronti 

termek újraosztásával. Testületi ülésen kívül, a nevelési 

év kezdete előtt kezdeményeztük a leromlott állagú 

csoportszoba részleges felújítását, festését, 

padozatcseréjét illetve kis értékű eszközbeszerzést. Az 

EFOP pályázat keretében egy nagyméretű udvari játék 

beszerzésére lesz lehetőségünk. Viszont mindezek már 

csak a jövő évben valósulhatnak meg. 

A nyárvégi testületi ülésen a megbízott óvodavezető 

beszámolója és a munkába álló új óvodavezető tervei 

kerültek megvitatásra. Továbbá formai és tartalmi 

hiányosságok miatt elutasításra került a polgármester 

2015-2019. közötti gazdasági programjára vonatkozó 

beszámolója.  

Tervezetten az őszi önkormányzati választásokig még 

egy testületi ülés lesz, ezen előreláthatólag a szociális 

tűzifa beszerzésével és a kiosztásával kapcsolatos 

előterjesztések lesznek megtárgyalva.  

Képviselők megbízásából: 

Berényi Attila alpolgármester 

 

A Csávolyi Önkormányzati Nonprofit Kft. a felnőtt és 

gyermekétkezetésen túl közfoglalkoztatói szerepkört is 

magára vállalt az idei évben, azzal a céllal, hogy a 

település konyháját saját termelésű, minőségi 

zöldségfélékkel, gyümölcsökkel lássa el, továbbá a 

mintaprogramban dolgozók számára munkát 

biztosítson.  

Nagy öröm, hogy rengeteg fejlesztést sikerült 

eszközölnünk a közfoglalkoztatás és a képviselők 

segítségével, továbbá az eredményesség sem 

elhanyagolható, még, ha ez nem is mindig nyilvánvaló a 

lakosság számára.  

Mindenekelőtt a képviselőtestület lehetőséget 

biztosított az év elején új konyhai eszközök (edények, 

vágódeszkák, gázzsámoly) beszerzésére, melyek 

elengedhetetlenek a mindennapi feladatok ellátásában.   

Közfoglalkoztatási programunkat teljes egészében a 

mezőgazdaságra éleztük ki, melyben 15 fő 

foglalkoztatása valósul meg, beszerzéseinket is a 

mezőgazdasági termelés fejlesztését szem előtt tartva 

alakítottuk ki. A termelés négy helyszínen 

valósul/valósult meg. Kukorica és napraforgó termelése 

közel 2 ha nagyságú területen valósul meg, emellett a 

konyhát ellátó zöldségek és gyümölcsök termelése a 

legfontosabb feladat, ezek nyersen és feldolgozott 

állapotban kerültek a konyhán felhasználásra, ezzel 

csökkentve ez irányú kiadásainkat. A megtermelt 

zöldségfélék feldolgozására 

kialakításra került egy „mini 

feldolgozó üzem”, ahol többek 

között gázzsámoly, 

zöldségszeletelő, vákuum 

csomagoló, sokkoló hűtő 

könnyíti meg a késztermék 

előállítást, továbbá a gabona 

átmeneti tárolását egy 

ponyvás csarnok szolgálja. 

A munkálatok során termeltünk sárgarépát, 

petrezselymet, uborkát, paradicsomot, paprikát, céklát, 

burgonyát, káposztát, sárgabarackot, szilvát, salátát stb. 

Ezek egy részéből készült 

vegyes vágott, lecsó, 

kovászos és csemege 

uborka, sűrített 

paradicsom, lekvár, 

melyek szintén a konyhán 

kerültek felhasználásra. 

Csávolyi Önkormányzati Nonprofit Kft 
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Tavasszal, virágpalántákat is neveltünk, melyek egy része 

értékesítésre került, másrészt közterületekre kerültek 

kiültetésre. A téli időszakban a learatott napraforgó egy 

részéből napraforgó olaj gyártása kerül megvalósításra, a 

megmaradó mennyiséget, a kukoricával együtt 

értékesítjük. Ezúton is szeretném megköszönni Tóth 

Kornélnak a rengeteg segítséget és gondosságot, melyet 

gabonanövényeink kaptak. 

A mintaprogramban beszerzésre 

került egy gépjármű, mely nagy 

segítséget nyújt mindennemű 

logisztikában, illetve ilyen 

formában sem függünk az 

Önkormányzattól. 

További fontos információ, hogy a közfoglalkoztatás 

igénybevételével, illetve vállalkozó bevonásával végre 

megújul az évtizedekig elhanyagolt ebédlő, illetve a 

hozzá tartozó mosogató és tálaló helyiség. Minden 

felület új burkolatot kap, lecserélésre kerülnek a mosdók 

és csaptelepek, továbbá reményeink szerint novemberre 

legkésőbb elkészülnek az új asztalok és székek is. A 

munkálatok szerencsétlen módon nem fejeződtek be a 

tanévkezdésre, mivel a kartonozási munkát kivitelező 

vállalkozó augusztusra tudta vállalni a munkát, illetve a 

bontások során derült ki, milyen rossz állapotban is van 

az ebédlő.  Emiatt a gyermekek étkeztetése legkésőbb 

október 1-ig biztosan az IKSZT-ben fog történni, azonban 

mindannyian azon dolgozunk, 

hogy ez a dátum valóban a 

legutolsó legyen. Köszönet 

illeti meg a Képviselőtestületet, 

hogy lehetőséget nyújtott a 

munkálatok mielőbbi 

befejezésére. Egyúttal 

szeretném az érintett szülők 

türelmét és megértését kérni 

az ebédlő elkészültéig. 

A konyha fizikai megújulása nem jelenti a feladatok 

végét. Igyekszünk megújulni az elkészített ételek terén is, 

némi változatosságot csempészni az étlapokba, ezért egy 

minden kritériumnak megfelelő, hatalmas recept 

adatbázissal rendelkező, felhasználóbarátabb élelmezési 

programot rendeltünk, melynek adatokkal való 

feltöltése folyamatos, remélhetőleg október 1-el 

teljesen leváltja az eddig használt programunkat. Emiatt 

csúsznak a gyermekétkeztetés térítési díjainak 

befizetései is, melynek időpontjáról tájékoztatást 

küldünk az intézményekbe. 

Továbbra is szeretettel várjuk meglévő és leendő 

vendégeinket! 

Doszkocs Attila 

Az előző újság megjelenése óta eltelt időszakban nagyon 

sok minden történt Önkormányzatunknál: 

Április hónapban a Gyermek tánccsoport részt vett 

Lakitelken a Ki mit tud vetélkedőn, ahol horvát és 

szlavóniai táncokkal léptek fel. A sikeres és szép 

szereplés után hazafelé a gyerekeket meglepte Kissné 

Osztrogonácz Zita tanító néni: Soltvadkerten megálltak 

egy fagyira, egy kis ünneplésre és pihenésre. 

Gratulálunk!   

A 6. hónap nagyon eseménydús volt. Június 7-én a 

Községi Könyvtárban dr. Mándics Mihály tartott előadást 

a Bunyevácok címerének eredetéről. Az elbeszélés során 

megtudtuk, hogy a bunyevácok vándorlása 1605-ben 

kezdődött. Általa – ha csak kicsit is, de - megismerhettük 

a nemzetiség sorsát, bizonytalan és viharos történetét. 

Láthattuk a címert – megismertük létrejöttének 

történetét -, a zászlót, hallottunk himnuszokról és 

ereklyéről, melyeket nekünk, és az utánunk jövő 

nemzedéknek is 

tiszteletben kell 

tartanunk. Nagyon 

fontosak az ilyen 

találkozók, ahol sokat 

tanulhatunk őseinkről, és 

együtt lehetünk. Ezúton is 

köszönjük az előadást 

Miska bácsi! 

Június 8-án az önkormányzat Felnőtt tánccsoportja a 

Rákóczi Szövetség kérésére részt vett Felsőszentivánon, 

az évente egy alkalommal megrendezésre kerülő ünnepi 

műsoron, megemlékezésen, ahol bunyevác táncokkal 

léptünk fel. Ezen a szombati napon ismét találkozhattunk 

felvidéki barátainkkal. 

Június 16-án Kalocsán az Antunović püspök emlékére 

rendezett műsoron lépett fel a felnőtt tánccsoport, 

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 
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eredeti bunyevác énekekkel és táncokkal. Nagyon nagy 

sikerünk volt, mi mégis szomorúan jöttünk haza!  

Amikor a csoport fellépésre megy, mindig izgul, hogy 

minden jól sikerüljön, de a siker nem csak rajtunk 

táncosokon múlik, hanem a vendéglátók hozzáállásán, a 

vendéglátás színvonalán és a környezeten ahol öltözünk, 

fellépünk. A kalocsai fellépésünk során ez utóbbi nem 

volt megfelelő. Egy ekkora rendezvényen és egy ilyen 

nagyvárosban olyan rossz körülmények között kellett 

öltöznünk, ami az egész napunkat elszomorította. A sok 

év alatt, mióta táncolunk nem tapasztaltunk ilyet, és 

bízunk benne, hogy nem is fogunk többet! Mi is nagyon 

sok rendezvény szervezésén vagyunk túl, és mindig a 

lehető legjobb körülményeket biztosítottuk a hozzánk 

ellátogatóknak, így joggal várjuk el ezt mi is.  

Az idei évben tánccsoportunk nem tudott részt venni, 

Čačinciben a Tijelovon, de 

önkormányzatunk 

képviseltette magát e 

színvonalas rendezvényen. 

A Gyermek tánccsoport 

szerepelt még az iskolai 

évzárón és fellépett a 

Falunapi rendezvényen is. 

Nagyon örülünk, hogy ilyen 

sokan táncolnak most a 

gyermek tánccsoportban, 

akik számunkra, önkormányzatunknak és a 

nemzetiségnek is a jövőt jelentik. Köszönjük a sok új 

regisztrációt a szülőknek, és a barátoknak is! 

Három év után újra lehetőségünk nyílt arra, hogy a 

Csávolyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Felnőtt 

tánccsoportja július 14-19. között PAG szigetén 

pihenhetett. Hazafelé ellátogattunk Horvátország 

fővárosába, Zágrábba, ahol egy horvát nyelvű 

idegenvezető és Rúzsa József - köszönet neked Józsi 

mindenért - segítségével megismerkedhettünk ezzel a 

szép várossal. A nyaralás lezárásaként a haza térésünk 

másnapján közösen készítettünk vacsorát a tavaszi 

disznóvágásból megmaradt húsokból. Köszönjük ezt a 

lehetőséget az önkormányzat elnökének: Mándity 

Istvánnak! 

Az év hátralévő részében önkormányzatunknak még 

több rendezvénye lesz: Többek között tovább folytatjuk 

a tavalyi évben elkezdett „Bunyevác ízek forgataga” 

rendezvényt. Készülünk a Prelo-ra új koreográfiával, 

melynek betanítására felkérte az önkormányzat Szávai 

József koreográfust. Hátra vannak még az év végi 

rendezvényeink – Materica, Otci – és a kézműveskedés 

is.  

Csala Józsefné 

A 2019/2020-as nevelési évet, három csoporttal kezdtük 

meg. 5 óvó néni és 3 dadus néni fogadta a 48 kis óvodást. 

Július utolsó hetében az aktív Szülői 

Szervezet tagjainak és a támogatóknak 

(Csávoly önkormányzat, Német 

önkormányzat, Horvát nemzetiségi 

önkormányzat, magán személyek) 

köszönhetően megszépült az óvoda 

udvara. Nagyobb rajzfelületek lettek 

kialakítva, a járdát több vidám 

ugróiskola díszíti. Megszépült a virágos 

kert, melyet két „mignon” véd, és egy 

kis tónak is jutott hely. 

A nyári takarítási szünetben két csoport, a folyosó és a 

gyermekmosdó lett lefestve. Augusztus utolsó hetében a 

Képviselő testületnek köszönhetően megvalósult a 

harmadik csoport padlócseréje, valamint mindegyik 

csoportba új 

gyerekmintás szőnyeg 

került, amelyeket nagy 

örömmel fogadtak a 

gyerekek. 

Mindhárom csoport a Csávolyi Német Önkormányzat 

felajánlásával új magnóval gazdagodott, valamint a 

Csávoly Gyermekeiért Alapítvány támogatásával 

Érzékelő korong készletet kaptunk, mely játékosan segíti 

a gyerekek mozgás- és érzékelésfejlesztését. 

A Csávolyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat a 

csoportszobában használható tároló ládával ajándékozta 

meg a gyerekeket. 

A Szülői Szervezet bővítette óvodánk játékkészletét.  

Szeretnénk megköszönni minden jellegű támogatást a 

gyerekek, szülők és az intézmény minden dolgozója 

nevében. 

További terveink vannak, amelyek megvalósításához 

több pályázaton vesz részt az óvoda. 

Óvoda dolgozói 

Óvoda 
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Zánkai hírmondó 

Július második hetében 48 csávolyi tanuló és 5 tanító 

táborozott Zánkán, az Erzsébet-táborban. 

A hét izgalmasnak ígérkezett, de minden várakozásunkat 

felülmúlta.  Különleges programok, önfeledt pihenés, jó 

társaság jellemezte a hetet. A megszokott környezetből 

kiszabaduló gyerekek a jó levegőn, napi kihívások között 

tölthették el a vakáció egy hetét. 

Programjaink a teljesség igénye nélkül: sárkányhajózás, 

tábori olimpia, paintball (festéklövészet), szablyavívás, 

táncház, vízi- és szárazföldi kalandpark, koncert, 

lézerharc, kincsmosás, óriástrambulinozás, ki mit tud, 

kutyabemutató, hősök (tűzoltók, mentősök, rendőrök) 

napja, sétahajózás, planetárium, tábortűz. 

A tábori olimpián jó néhány tanulónk ért el kiemelkedő 

sikereket: 

1.helyezést szerzett: Tamás Luca felülés kategóriában, 

Dworszky Ametiszt fekvőtámaszban, Büki Levente 

guggolás versenyszámban, Kothencz Zsolt 

fekvőtámaszban. Buknicz Dominik plank kategóriában, 

Merucza Vanessza Hermina fekvőtámaszban 

jeleskedtek, 2. helyezést értek el. Kiss Míra és Tamás 

Luca bronzérmet nyertek kislabdahajításban. 

 

A ki mit tud? legnagyobb sikerét Grease – Pomádé 

táncukkal szerezték a pöttyös szoknyás negyedikesek. 

Nemcsak megnyerték a versenyt, hanem 1600 ember 

előtt, a táborzáró gálán is fergeteges sikerrel adták elő 

táncukat. Jó érzés volt ezen az estén is csávolyinak lenni! 

Felvételünkön ők láthatók: Bankhardt Bálint, Büki 

Levente, Király Kristóf, Kothencz Dávid, Mihó Jázmin, 

Nagy Hunor, 

Tamás Luca, 

Varga Gréta, 

Zimmermann 

Nikolett. 

Varga Gréta 2. 

helyezést ért el szavalatával. 

Jövőre veletek, ugyanitt! 

Nemesné Schmidt Erika 

FELVIDÉKIEK TALÁLKOZÓJA 2019. 

Ha június, akkor Felvidékiek Találkozója a Felsőszentiváni 

Faluház és Közösségi Tér udvarán. 2019. június 08-án 

tartotta kiemelt rendezvényét a Rákóczi Szövetség 

Bácskai Szervezete. 

A Felvidékről, Naszvad községből érkező vendégeinket 

11.00 órára vártuk, akik közül a Nyugdíjas Klub rendben 

meg is érkezett a rendezvény helyszínére. A 

csamadokosok a tavalyi pécsi kitérőn felbuzdulva most 

Kecskemét – Hajós –Szentkata – Borota érintésével 

közelítették meg kis falunkat. Ami a lényeg, hogy a közel 

80 fős küldöttség egymásra talált! A CSEMADOK 

Naszvadi Alapszervezetének és a Nyugdíjas Klub 

kulturális csoportjainak tagjait, a település hivatalos 

küldöttségét Kalmár János, Felsőszentiván 

alpolgármestere és Fekete András a Bácskai Szervezet 

elnöke köszöntötte. Az ebéd elfogyasztása után a szállást 

foglalták el a vasárnapig maradók.  

15.00 órától vártuk az érkező tagjainkat, vendégeinket és 

a fellépő csoportokat. 16 órakor a Felvidék himnusza 

(Ágh Attila-Lábszky Olivér) dallamainak felcsendülésével 

kezdődött az esemény. Csepregi Csaba elnökségi tag 

ünnepi megnyitójának végeztével megemlékeztünk az 

eltelt egy évben elhunyt tagtársainkról. Az emlékezés 

után Vörös Szilárd Felsőszentiván polgármestere 

üdvözölte a megjelenteket. 

A következőkben a Rákóczi Szövetség Bácskai 

Szervezetének vezetősége a kitelepítést megélt, a 

Felvidéken született tagjait köszöntötte, 27 főt. A 

Köszöntő Oklevelet átvettek nevében László Lőrinc, 

Szemeten született, a kitelepítést gyermekként 

elszenvedő tagtársunk kért szót. 

Molnár Zoltán, Naszvad település új polgármestere a 

szülőföld üzenetét tolmácsolta a jelenlévőknek. 

30 éve alakult a Rákóczi Szövetség, e jeles eseményre 

Fekete András a Bácskai Szervezet elnöke emlékezett.  

A népzenei csoportok közül elsőként a Rémről érkezett 

Gyöngyvirág Népdalkör és Citera kiséret lépett 

színpadra.  

„Levelek a távolból – egyéni sorsok” címmel az elmúlt év 

találkozóján elkezdett irodalmi összeállítás a 

kitelepítettek és a szülőföldjükön maradottak 

levelezéséből, valamint visszaemlékezések a kitelepítést 

Általános iskola 

Rákóczi Szövetség 
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átéltek történeteiből folytatása következett, Csala 

Józsefné és Fekete András tolmácsolásában.  

A népzenei csoportok fellépése a csávolyi Borostyán 

Népdalkör műsorával folytatódott, őket az Aranyág 

Dalkör követte Felsőszentivánról.   

A Felvidékről érkezett fellépő vendégek sorát a naszvadi 

Nyugdíjas Klub Őszirózsa Éneklőcsoport kezdte. A 

népdalkörök után a Csávolyi Horvát Nemzetiségi  

Önkormányzat felnőtt tánccsoportja vette bírtokába a 

színpadot. 

Az idei évben ünnepeli megalakulásának 70. évfordulóját 

a CSEMADOK Naszvadi Alapszervezete. Ez alkalomból 

Fekete András a Bácskai Szervezet elnöke mondott 

köszöntőt, majd Simonics Tibor, az Alapszervezet új 

elnöke tekintett vissza a megalakulás óta eltelt időszakra.  

A CSEMADOK blokkja zárta a fellépők sorát. Elsőként 

Szabó Julcsi magas színvonalú énekét hallgathatta a 

közönség. Őt követték a Búzavirág Éneklőcsoport tagjai, 

majd Szabó Julcsi és Simonics Réka szatmári táncokat 

adott elő. A Pettyem felnőtt táncosai 2017-ben alakultak, 

műsoruk szatmári táncokból, lassú csárdásból, 

verbunkból és friss csárdásból állt. 

Ráadásként Vass Lajos az Aranyág Dalkör tagja 

elénekelte Rákóczi megtérése című dalt. 

Végezetül köszönetünket fejeztük ki az összefogást 

támogatóinknak, segítőinknek, hogy hozzájárultak a 

rendezvény sikeres lebonyolításához. 

A közös vacsora elfogyasztása után – mely Benkő Péter 

és Horváth Nándor érdeme volt - zenés, táncos est tette 

még kellemesebbé a nyár eleji hangulatot, melyet a 

bácsbokodi Barta János biztosított. Felvidéki vendégeink 

egy része még az éjszaka folyamán visszautazott, a 

többségük vasárnap, a reggeli elfogyasztása után indult 

haza. 

A rendezvényt támogatták: Rákóczi Szövetség, 

Felsőszentiváni Önkormányzat, Csávolyi Önkormányzat, 

Rémi Önkormányzat, Csávolyi Német Nemzetiségi 

Önkormányzat, Csávolyi Horvát Nemzetiségi 

Önkormányzat, Csávolyi Vadásztársaság, Borota-

Felsőszentiván Földtulajdonosi Vadásztársaság, Rákóczi 

Szövetség Bácskai Szervezete és magánszemélyek. 

Még sok, egyéb rendezvény vár szervezetünkre a 

következő Felsőszentivánon tartandó találkozóig, de már 

most jelezni kívánom, hogy a tervezett időpont 2020. 

június 6-a. Az összejövetel vezérfonala: „1920-2020. – 

TRIANON 100”.                                                Fekete András 

 

Vállalkozásom 2018. 

júliusában indítottam 

azzal a céllal, hogy egy 

olyan közeget teremtsek 

községünkben, amely 

teljes mértékben 

vendégorientált, kellemes 

hangulatú, és nem utolsó 

sorban családias. Egy olyan kávézó, ahova szívesen 

járnak az emberek, és szívesen töltik itt szabadidejüket. 

Fő tevékenységem a kávék és egyéb italok forgalmazása. 

Az italkínálatom bőséges, minden igényt kielégítő. 

Megtalálhatóak a klasszikus kávéktól kezdve az egyéb 

kávékülönlegességek, továbbá meleg italok, 

alkoholmentes, illetve alkoholos italok is, amelyekből az 

ember kedve szerint válogathat. 

Nyári szezonban fagylalt, valamint limonádék széleskörű 

kínálata várja. A hűvösebb időkre sem feledkezem meg 

bővíteni kínálatom, és kiegészíteni az aktuális fogyasztói 

igényekkel, trendekkel. Hamarosan süteményekkel, 

édességekkel, és ízletes meleg italokkal várom új és 

visszatérő vendégeimet. Egyéb kikapcsolódásra és 

szabadidős tevékenységekre is biztosítok lehetőséget, 

ezzel kicsit mozgósítva, összehozva falunk közösségét. Az 

elmúlt évben nagyon sok eredményes rendezvényen 

vagyunk túl, amelyekben minden korosztály 

megtalálhatta azt, amely kedvére való volt. 

Gyermekprogramok széles választékában telt el az az egy 

év, melyekkel felejthetetlen élményeket biztosíthattunk 

számukra. Olyan élményeket, amelyeket szívesen 

ismételnek majd meg évről – évre, gyerekzsivajjal és 

nevetéssel megtöltve a helyet. 

Több bálon is túl vagyunk már, melyek jó hangulattal 

teltek, a felnőttek számára is örömteli élményeket 

okozva. 

Végül, de nem utolsó sorban pedig számos „Szomjas 

Szombatot”, fiataloknak szóló rendezvényt, jól sikerült 

diszkót, és jó néhány emlékezetes hétvégét is 

eltölthettünk együtt. 

Úgy gondolom kis lépésekben, mégis ütemesen haladok 

kitűzött céljaim felé, és vendégeimmel együtt valósítom 

meg azokat! Hálásan köszönök minden külső segítséget, 

többek között külön köszönet a Képviselő-testület 

tagjainak, az IKSZT dolgozóinak, az SZMK - s szülőknek, és 

mindenki másnak, akikkel közös összefogásban sikerül 

előre haladnom egy, egyre gyarapodó, összetartó 

közösség reményében, amelynek kávézóm bármikor 

szívesen otthont ad.                                           Sörös Fanni 

Fanni Caffe 
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