
 

Minden Kedves Olvasónknak Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk! 

Tisztelt Csávolyi Lakosok! 

Ébredezik a természet, és ahogy 

engedi az időjárás, beindulnak - ha 

időlegesen korlátozottan is - a 

2020-as évre tervezett munkák a 

községben is. Íme, a 

legfontosabbak!  

Megújul az orvosi rendelő 

A tavalyi évben a Magyar Falu 

Program keretében elnyert 30 

millió forintból megkezdődnek az Orvosi rendelő 

épületében a felújítások: teljes villamoshálózat- és 

fűtéskorszerűsítés, valamint nyílászáró csere. A 

munkálatok ideje alatt az orvosi rendelő és védőnői 

szolgálat elköltözik.  

Az orvosi rendelő a felújítás idejére a régi hivatali 

épületbe kerül, ahol az Orvosi szoba és a váróterem 

kialakításra, a wc-k 

felújításra kerültek. 

Ezekkel a 

munkálatokkal már 

elkészültünk, 

megvalósítása 

önerőből történt.  

 

A védőnő a felújítás 

ideje alatt az IKSZT 

tárgyalótermében 

fogadja az érintetteket.  

A képviselő-testület 

tervezi egy újabb 

pályázat benyújtását is 

az orvosi rendelő 

további felújítására, 

amiből megvalósítható 

lesz a vízvezeték és 

tetőcsere, valamint 

külső szigetelés, 

vakolás. 

Nyugdíjas klub kialakítása 

EFOP pályázat keretében kerül kialakításra a 

nyugdíjasok részére egy klubhelyiség a régi hivatal 

épületében, melynek munkálatai hamarosan 

elkezdődnek. A jelenlegi, régi egészségházban lévő 

klubhelyiségből, a költözést követően, várhatóan kora 

ősszel irattárat alakítunk ki. Ezt szintén önerőből 

tervezzük megvalósítani. 

Az óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása 

Szintén EFOP pályázatból az óvoda utca felőli részében 

három csoportszoba kerül kialakításra a nyári 

szünidőben.  A képviselő-testület a költségvetés terhére 

elkülönített egymillió forintot, melyből egy „Nagy 

tornyok - Balmaz” nevű játék kerül az udvarra. Ezt a 

játékot szintén az nyári óvodai szünet idején fogják 

telepíteni. Az óvoda udvara teljesen megújul, a kapu 

udvari és utcai részén a betont cseréljük, melyet 

önerőből finanszírozunk. 

Hivatalossá vált, hogy a 2019. augusztusban beadott 46 

millió forintos Bölcsődei TOP pályázatot elnyertük. A 

mini bölcsőde az óvodai épület folytatásaként kerül 

megépítésre, 5-7 fő fogadására lesz alkalmas. A 

megvalósításra 2 év áll rendelkezésünkre.  

A községi játszóterek felújítása 

Felújításra kerülnek szintén önerőből, a település 

játszóterei, melyek során kicseréljük és felújítjuk a 

kihelyezett bútorokat, játékokat. Új homokozó és egy 

fedett kerékpártároló kerül kialakításra a központi 

játszótéren. A falat újra vakoljuk, díszítjük. Ezek a 

munkálatok is tavasszal kezdődnek, ahogy az időjárás 

engedi.  

Központi tér 

Tavasszal kezdjük meg a munkákat a község 

központjában. Az általános iskolától a templom végéig 

egy egységes tér kerül kialakításra a templomkert 

megnyitásával! A Szentháromság-oszlop felújításra és 

áthelyezésre kerül. A felújítást pályázati pénzből 

valósítjuk meg. A munkálatok először rombolásnak 

tűnnek majd, ezért kérjük mindenki türelmét! Ennek 

megvalósítása önerőből történik.  
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 Kerékpáros pihenő 

A Dózsa György utcában a körforgalom mellett 

szeretnénk kialakítani a Csávolyon áthaladó, illetve a 

községben élő kerékpározók, túrázók részére egy 

pihenőt kerti bútorokkal. Aki megpihen, a Bara tavat is 

körbe tudja majd sétálni. Ennek érdekében a tó körül 

sétányt építünk, amely turisztikai szempontból fontos! A 

munkálatok ősszel kezdődnek, megvalósítása önerőből 

történik. 

További pályázati tervek 

A már megjelent Magyar Falu Program keretében 

pályázatot nyújtunk be járdák felújítására, valamint az 

IKSZT épületében lévő 300 férőhelyes színház és 

kiszolgáló egységei felújítására. 

A képviselő-testület munkájáról 

Ebben az évben a képviselő-testület 5 ülést tartott, 

melyen 73 határozatot hozott és 7 rendeletet alkotott. 

Többek között új SzMSz és Köztisztasági rendelet került 

megalkotásra, finomhangoláson estek át a 

Házasságkötés rendjét-, a Szociális ellátás-, és a Civil 

szervezetek támogatását szabályozó rendeletek, 

továbbá elfogadásra került a 2020. évi költségvetést 

szabályozó rendelet. Megalapításra került a mezőőri 

szolgálat.  

 

Terveink az egész évre munkát adnak, melynek egy része 

a kialakult válsághelyzet miatt áthúzódhat a következő 

évre. A most Önök elé tárt megkezdett projektjeink, 

terveink szervesen kapcsolódnak a hosszabbtávú 

elképzelésünkbe, mely a közeljövőben elfogadásra 

kerülő gazdasági programban kerül bemutatásra. 

Csala Józsefné 

polgármester 

FELHÍVÁS! 

A köztisztaságról alkotott 3/2020. (I.31.) ÖR rendelete 

alapján, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles 

gondoskodni: 

- az ingatlana tisztántartásáról, 

zöldfelületének gondozásáról,  

 

- az ingatlan előtti közterületsáv 

tisztántartásáról, zöldfelületének 

gondozásáról, beleértve az ingatlan előtti 

járdaszakaszt, illetve nyílt árkot és ennek 

műtárgyait is  

 

- az ingatlan előtti járdaszakasz hó- és 

síkosság-mentesítéséről. 

A tisztántartási feladatok elmulasztása esetén az 

Önkormányzat felszólítja az ingatlan tulajdonosát, 

használóját a teljesítésre. A felszólítás 

eredménytelensége esetén a tisztántartási feladatokat 

az Önkormányzat az ingatlan tulajdonosa, használója 

terhére, költségére és felelősségére elvégezteti. 

Élhető környezetünk kialakítása és fenntartása 

érdekében kérjük a Tisztelt Ingatlan tulajdonosokat, 

használókat a Rendeletben meghatározottak 

betartására. 

Csávoly Községi Önkormányzat 

 

 

Csávolyi Önkormányzati Nonprofit Kft 

Kedves Étkezők! 

A kihirdetett veszélyhelyzetre reagálva a konyha is 

óvintézkedésekbe fogott. Ennek eredményeképp 

igyekszünk minden ebédet házhoz szállítani, 

minimalizálva a kontaktusok számát.  

Mivel az iskola is zárva tart, úgy láttuk jónak, ha a 

gyermekek részére is hasonló módon biztosítjuk a kért 

ellátást, így eldobható edényekben kerül kiszállításra az 

ebéd, tízórai és uzsonna is. Az első napok nehézségei 

után mára mondhatni rutinszerű műveletté vált a 

feladat, melyhez ezúton köszönjük a szülők 

együttműködését és türelmét. Rendkívül pozitív dolog, 

hogy ennyien igénybe vették az email-es és Facebook-os 

elérhetőségeket.  

Mivel a lényegében az összes elkészült ételt szállítjuk, 

emiatt előfordulhat, hogy valaki kicsit később kapja meg 

az ebédet. Két autó van szolgálatba állítva, egy a felnőtt 

étkezők, egy pedig a gyerekek ételeit szállítja.  Az eddigi 

tapasztalatok azt mutatják, hogy minimálisan 

megnövekedett a kiszállítás időtartama. Kérjük szíves 

megértésüket emiatt! 

Az étkeztetéssel kapcsolatos kérdéseiket továbbra is 

várjuk a csavolyinonprofitkft@gmail.com email címre, 

illetve a a Facebook oldalnak küldött üzenetben. 

Doszkocs Attila 

mailto:csavolyinonprofitkft@gmail.com
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Csávolyi Napközi Otthonos Óvoda 

Kipihenten, feltöltődve kezdtük meg az új esztendőt, hisz 

a következő időszakban sem fogunk tétlenkedni. 

Óvodánkba folyamatosan fogadjuk a bejövő 

gyermekeket, biztosítjuk számukra a problémamentes 

beszoktatást. 

A gyerekek szakellátása (logopédus, gyógypedagógus, 

fejlesztőpedagógus) intézményen belül zajlik, szakmailag 

nagyon jó, felkészült pedagógusokkal. 

Január 22 - én szülői értekezlet keretén belül, a szülők 

részt vehettek egy előadáson, melyet a Bajai 

Gyermekjóléti szolgálat szakemberei tartottak (szociális 

munkás, pszichológus, mentálhigiénés munkatárs).  

Témája: 

Gyermekjóléti Központok és Családsegítő Szolgálatok 

működése, igénybe vehető szolgáltatások, szociális 

juttatások, járandóságok rendszere. 

Gyermekvédelmi intézmények bemutatása. 

Gyermeknevelési tanácsok nyújtása. 

Beilleszkedési problémák. Miért agresszívak a 

gyermekek? Elég jó szülő vagyok? 

A játék szerepe, fontossága, mit olvassunk a gyermeknek 

(féleleműző mesék). 

A gyermek fejlődése – megakadásokról – nehézségekről. 

Február 5 -én Gábor Atya Balázs-áldásban részesítette a 

gyerekeket.  

Február 7 -én megtartottuk óvodánk farsangi bálját az 

IKSZT-ben, melyre minden gyermek, szülő és óvodai 

dolgozó lelkesen készült. Köszönjük az ötletes jelmezeket 

és a sok-sok finomságot a szülőknek, amivel támogatták 

a rendezvényünket. 

S hogy ne csak a gyerekek kapcsolódjanak ki, február 14 

-én Valentin napi bálat szervezett az Óvodai Szülői 

Munkaközösség, melyre az óvoda dolgozói egy kis 

műsorral készültek. 

Köszönjük a szervezőknek a szépen feldíszítettet termet, 

a felajánlott tombolatárgyakat, szendvicseket és a jó 

hangulatot. 

A bál bevételéből finanszírozta az SZMK február 18-án a 

Szegedi Látványszínház gyermekelőadását: „Itt a farsang, 

áll a bál.” melyen mindenki örömmel vett részt. A zenés, 

játékos mese felhívta mindenki figyelmét a helyes 

étkezésre, tisztálkodásra, mozgásra, lehetőséget 

biztosított arra, hogy aktív részvevői legyenek a 

gyerekek.  

Február 17-től az iskolába készülő nagycsoportosok, 

minden délután 13:00-15:00-ig az óvodába dolgozó 

óvónők vezetésével, felkészítő szakkör keretén belül 

gyarapíthatják ismereteiket, tudásukat. Ezzel szeretnénk 

számukra megkönnyíteni az óvoda – iskola átmenetet. A 

délutáni foglakozásokra szeretettel várjuk az elsős tanító 

nénit is, aki már jelezte felénk részvételi szándékát. 

Február 21-én Német nemzetiségi napot tartottunk az 

óvodában. 

A kislányok kékfestőbe öltöztek, majd német dalos 

körjátékkal nyitották meg a kiscsoportosok a programot. 

A közös tánc után lehetőségük volt a gyerekeknek 

kézműves foglalkozáson részt venni, többek között 

kipróbálhatták, hogyan készül a kékfestő, illetve a 

csipkeminta. 

Az elkészített munkákat haza is vihették. 

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 

rajzpályázatot hirdetett „Erdei fülesbagoly” címmel 

melyre óvodánk 8 gyermek munkáját küldte be. 

Izgalommal várjuk az eredményt. 

Február 29-én a falu apraja – nagyja elbúcsúztatta a hó 

nélküli telet. 

Március 12-én nagycsoportosainkat meglátogatta Dragi 

néni, aki szeptembertől az iskola első osztályában 

gyarapítja tudásukat. 

Március 13-án az óvoda keretein belül emlékeztünk meg 

az 1848/49 március 15. forradalom és szabadságharc 

évfordulójáról. Közös sétával egybekötve feldíszítettük 

az emlékművet a gyerekek által készített nemzeti színű 

virágokkal.                                                     Óvoda dolgozói 

Óvodai Beiratkozás 

Az Emberi Erőforrások Minisztere által kiadott 7/2020 (III.25). 

EMMI határozatra hivatkozva a 2020/2021 nevelési évre a 

beiratkozás a következőképpen történik: 

Automatikusan felvételre kerül 2020. április 21-ig a Csávolyi 

Napközi Otthonos Óvodába az a gyerek, aki: 

  -  Csávolyon lakik 

  -  2020. augusztus 31-ig betölti a 3. életévét 

  -  Csávolyon, lakik és nem érkezett, olyan jelzés, hogy másik 

óvodába iratkozik be 

Telefonon, vagy email-ben keresse az intézményt: 

- Akinek gyermeke 2020. szeptember 1. és 2020. december 31. 

között tölti be a 3. életévét, és igénybe kívánja venni az óvodai 

nevelést 

- Aki Csávolyon lakik, de nem a Csávolyi Napközi Otthonos 

Óvodába iratkozik be, hanem más óvodába 

- Aki nem Csávolyon lakik, de a Csávolyi Napközi Otthonos 

Óvodába kívánja beíratni gyermekét 

A felvételről a szülő határozatot fog kapni. 

Jelentkezések időpontja: 2020. április 15. és április 17. között 

8-12 óráig. 

Telefonszám: 0630/8778518 vagy 0670/3352563 

Email. csavolyovi@gmail.com 

Szeretettel várjuk a gyerekeket az óvoda minden dolgozója 

nevében!                                              Nánai Anikó intézményvezető 

mailto:csavolyovi@gmail.com
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Bajai Szentistváni Általános Iskola Csávolyi 

Tagintézménye 

Német nyelvi versenyek 

Iskolánk német nemzetiségi nyelvet oktató általános 

iskola. Mivel a kreativitás fejlesztését a nyelvórákon, a 

nyelvtanulásban is fontosnak tartjuk, szívesen vettünk 

részt diákjainkkal a Neue Zeitung Junior  (a 

magyarországi németek hetilapjának ifjúsági melléklete) 

által meghirdetett pályázatokon. 1 éven belül tanulóink 

három pályázaton értek el szép eredményeket. 2019 

februárjában 

Vengert Réka és 

Vengert Laura 

6. osztályos 

tanulók  a Neue 

Zeitung Junior 

25. születésnapi 

tortáját 

készítették el. 

Több mint 200 torta közül Réka és Laura munkáját 

különdíjjal jutalmazták. Tanulóink okleveleket, 

ajándékokat kaptak az eredményes részvételért. 

Horváth Eszter, Erdélyi 

Alexandra, Hidas 

Szabolcs, Vengert Réka 

és  Vengert Laura 6. 

osztályos tanulóink 

2019 májusában írt 

német nyelvű ötletes 

meséje „Das Abenteuer 

des Pandamädchens” 

megjelent a 

magyarországi 

németek évkönyvében 

(Deutscher Kalender 

2020). A Csávolyi 

Német Önkormányzat által 

az évkönyv sokakhoz 

eljutott a faluban.  

2019 decemberében Koch 

Valéria magyarországi 

német költőnő verseihez 

készítettünk 

illusztrációkat. Több mint 

800 ábrázolás  közül Kordé 

Zoé Vanessza 8. osztályos 

tanuló rajzait különdíjjal, 

Vengert Réka 7. osztályos 

tanulónk alkotása I. 

helyezést ért el kategóriájában.  Nagyon örültünk, hogy 

jutalmazott tanulók ajándékát Bach Dorottya, a NZ Junior 

szerkesztője személyesen adta át iskolánkban. 

Horváth Gabriella 

felkészítő pedagógus 

 

FARSANGI BÁL 

Sok éves hagyományként az idei évben is megrendeztük 

farsangi bálunkat, amely február 14-re Valentin napra 

esett. A gyerekek a jelmezekkel és a csoportosan 

beöltözők a táncos műsorukkal már hetek óta készültek. 

A jelmezek bemutatása után a zsűri nagyon nehéz 

helyzetbe került, mert idén is sok ötletes megoldást és 

szép kivitelezést láthattunk. Az eredményhirdetésre való 

izgalmas várakozás közben a gyerekek kis papír szívekre 

Valentin napi kedves üzeneteket írhattak egymásnak, 

amelyeket később mindenki örömére felolvastunk. 

Népszerű volt a büfé, ahol üdítőt, sült krumplit, 

pattogatott kukoricát és süteményt lehetett vásárolni, ez 

utóbbiból a szülők jóvoltából óriási választék volt.  

A jelmezverseny helyezettjei édességet, a csoportosan 

beöltözők pedig finom tortát nyertek. Eredményhirdetés 

után a jó hangulathoz a hetedikes fiúk szolgáltatták a 

zenét. 

Végül a bál a várva várt tombolasorsolással zárult. A 

tombolasorsolás végére gazdára talált rengeteg ajándék, 

köztük két torta, amelyeket Páncsics Józsefné (Kati 

néni)készített. 

Köszönet mindenkinek, aki munkájával, részvételükkel 

hozzájárult a bál sikeréhez.  

 

A LEGKISEBB LETT A LEGJOBB 

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc hőseinek 

tiszteletére rendezett népdaléneklési, versmondó és 

kreatív versenyt a Dávodi Forrás Általános Iskola Csátaljai 

Tagintézménye, 2020. március 5-én. Az alsó tagozatos 

gyerekek, a vendéglátó iskola ünnepi műsora után 

mérettették meg magukat. 

Iskolánkból az 1. osztályos 

Karlovitz Nóra 3 dalból álló 

népdalcsokorral nevezett a 

versenyre. Ellenfelei 

Csátaljáról, Szeremléről, 

Bácsborsódról és Bajáról 

érkeztek, mindannyian 3., 

4. osztályos tanulók. A 

zsűri egyöntetű véleménye 

alapján, a legfiatalabb 

versenyző nyújtotta a 
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legszínvonalasabb produkciót, így az énekesek közül 

Nórikáé lett az I. hely! 

Kovács Antal, Csátalja polgármestere külön örömét 

fejezte ki, hogy a kislány népviseletben érkezett a 

versenyre. 

Gratulálunk!                                                    Teket Melinda 

„A vers a lélek, az elme és a szavak virága” 
társulási szavalóverseny 

Immár tizenegyedik alkalommal rendeztük meg 

Csávolyon társulási versmondó versenyünket. A szavalók 

Bajaszentistvánról, Felsőszentivánról és Csávolyról 

érkeztek. 

Előtte iskolánkban háziversenyt tartottunk, melynek 

legjobbjai képviselhették a csávolyi tanulókat a társulási 

versenyen. Ők: Vengert Laura, Bánó Luca, Szalma Irén 

Szabina, Tamás Luca, Körmöczi Virág, Juhász Diána, 

Hódos Áron, Varga-Mohai Alex, Bodza Dorina, Huszár 

Bence, Juhász Jázmin, Ignácz Kíra Alexandra voltak.  

A nyugdíjas pedagógus kollégákból – Vancsuráné Ida 

néni, Kormányos Rózsa néni, Kancsár Marika néni – és 

Vuityné Bagóczky Rita tanítóból álló zsűri előtt 

bizonyították, hogy a csávolyi gyerekek nem véletlenül 

jeleskednek a különböző városi szavalóversenyeken. 

A társulási versmondó versenyen Karlovitz Nóra Noémi 

és Szél Krisztofer Rómeó 1. osztályos tanulók 

köszöntötték műsorukkal a résztvevőket. A zsűri Bajáról 

érkezett, egyetlen tanulót sem ismertek, hogy biztosan 

ne lehessen elfogultsággal vádolni őket.               

Takácsné Fischer Renáta tagintézmény-vezető 

köszöntötte a szavalókat, pedagógusokat, szülőket: 

Egyszer olvastam egy idézetben, hogy "egy papírra rótt 

fekete jelsor könnyekre indíthat valakit" és ez valóban 

igaz. Mert a költészet lényege, hogy az érzelmeinkre 

hasson. 

A rendezvényen a finom uzsonnáról a Mogyi, továbbá 

Csávoly Község Önkormányzatának konyhája és iskolánk 

diákönkormányzata gondoskodott.  

A versenyzők négy kategóriában indultak. 

Eredmények: 1-2. osztály: 1. helyezett: Bodza Dorina 

(Csávoly), 2. Ignácz Kíra Alexandra (Csávoly), 3. Huszár 

Bence(Csávoly).  

3-4. osztály: 1. helyezett: Gémes Letícia 

(Bajaszentistván), 2. Ács Jáfet (Bajaszentistván), 3. Juhász 

Diána(Csávoly).  

5-6. osztály: 1. Tamás Luca (Csávoly), 2. Vidákovics Liza 

(Bajaszentistván), 3. Ternák Bence (Felsőszentiván).  7-8. 

osztály: 1. Győrfi András (Bajaszentistván).       

Nemesné Schmidt Erika                                                              

Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér 

Az előző újságunk megjelenése óta számos programnak 

és rendezvénynek adtunk otthont: 

Januárban a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat által 

szervezett prelo, és a Nyugdíjas Klub Pótszilveszteri bálja, 

februárban óvodai és iskolai farsangi bál, az óvodai SZMK 

által szervezett jótékonysági bál és a vadász bál került 

megrendezésre. A kézilabdások bálja a kialakult helyzet 

miatt elmaradt. Véradást is szerveztünk, ahol megint 

sokan megjelentek. Köszönjük mindenkinek az 

önkéntességet! Március 6-án az IKSZT-ben került 

lebonyolításra a Társulási szavalóverseny. 

Külön kell 

kiemelni február 

29-ét, ezen a 

napon került 

megrendezésre 

első alkalommal 

a polgármesteri 

hivatal előtti 

téren a Télűző programunk. Délelőtt 10 órától 4 féldisznó 

várt a feldolgozásra, amiben segíthetett bárki. Bátran 

kijelenthetjük, hogy tényleg nagyon sokan kivették a 

részüket a munkából. A feldolgozott húsokból készült 

sültkolbász, pecsenye, pörkölt és töltöttkáposzta is, ami 

a nap végére teljesen elfogyott. Délután 2-re 
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 megérkeztek „Mohácsi Sokacok Olvasóköre” busói is, 

akiknek a felvonulásához sok csávolyi lakos csatlakozott 

többen közülük beöltözve, maszkokkal felszerelve.  

A felvonulás végén egy közös tánccal elűztük a telet. A 

program végét a sokak által várt tombolasorsolással 

zártuk. 1600 db 

tombolát 

adtunk el, 

melynek 

bevételét a 

gyerekek 

következő 

programjának 

költségeihez 

fogjuk felhasználni. Bátran kijelenthetjük, hogy ez a 

rendezvény az első volt ugyan, de nem az utolsó, azaz 

hagyományt szeretnénk teremteni belőle, mert egy szép, 

élményekkel teli, közösen eltöltött napon vagyunk túl, 

ahol mindenki nagyon jól érezte magát.  

Itt szeretnénk megköszönni a hozzájárulást, a felajánlást 

és a segítséget mindenkinek!  

Köszönjük, hogy hozzájárultak a rendezvény sikeréhez! 

Közlemény: 

A polgármester és a képviselő-testület döntése alapján, 

a kialakult koronavírus járvány miatt az idei falunapig 

minden rendezvény le lett mondva, beleértve a 

falunapot is. Ha közben esetleg változna a helyzet, akkor 

a szokásos módon időben értesíteni fogjuk a lakosságot 

(plakát, szórólap, honlap, facebook). 

Babicz János, Ábel György 

Rákóczi Szövetség 

FELVIDÉKIEK TALÁLKOZÓJA 2020 

A Rákóczi Szövetség Bácska Szervezete az idei évben 

június 06-ra tervezte a hagyományos „Felvidékiek 

találkozója” rendezvényét. A szervezési, előkészületi 

munkák már javában folytak, bizonyos szinten még most 

is folyamatban vannak az elnökség részéről. De az élet az 

egyik pillanatról a másikra felülírt mindent. Egyre 

aggasztóbb hírek érkeztek és most már szinte óráról 

órára tragikusabb a helyzet a koronavírussal 

kapcsolatban, mely világjárvány méreteket ölt. Ennek 

hatására az elkövetkező 1-2 hónap rendezvényeit már 

törölték. 

A programunk megtartása egyre bizonytalanabb, de úgy 

gondolom, most nem az a legfontosabb, hogy 

megrendezésre kerül e vagy sem. Mindannyiunk 

egészsége, élete előbbre való mindennél. Nagyszerű 

dolog az együtt töltött idő, a találkozás, a kellemes 

pillanat sokasága. Ahhoz, hogy meglegyen a remény a 

következő összejövetelre, áldozatot kell hoznunk. Az 

elnökségnek április közepén döntenie kell a szervezés 

leállításáról, a rendezvény lemondásáról, avagy 

folytatásáról. Éppen azért, hogy ne vesszen kárba idő, 

pénz, energia.  Természetesen az akkor rendelkezésre 

álló tények alapján. Most még távolinak tűnik az időpont, 

de a helyzet nagyon bizonytalan.  

2020-ban száz éve, hogy aláírták a trianoni 

békediktátumot. Ez a szomorú esemény lenne (lett 

volna) a rendezvény központi témája fotókiállítással, 

megemlékezéssel, színpadképpel. Természetesen a már 

megszokott népzenei csoportok is örömmel vették a 

meghívást, a fellépési lehetőséget, az újra találkozás 

örömét határon belül és kívül. A Felsőszentiváni 

Önkormányzat két évvel ezelőtt sikeresen vett részt 

Leader pályázaton, mely fellépők tiszteletdíját biztosítja. 

Rendezvényünk esti zárásaként a Fourtissimo együttes 

fellépésére kerülne sor. 

Ha a rendezvény megtartása az egészségügyi helyzet jóra 

fordulása révén lehetővé válik, minden érintetett 

értesítünk. 

Ha nem, akkor jövőre ezzel a tartalommal kerül 

megrendezésre. 

Vigyázzunk egymásra és magunkra is! Aki megteheti, 

maradjon otthon!    

     Fekete András 

            elnök 

 

Körzeti orvos 
Tisztelt Csávolyi Lakosok! 

A koronavírusok az 1960-

as évek óta ismertek, 

mely törzsek alapvetően 

az állatoknál fordulnak 

elő, de némelyek 

képesek az emberben is 

fertőzést okozni. 

 

Az új, jelenleg világjárványt okozó koronavírust Kínában 

azonosították 2019 decemberében. A cikk írásakor 

(2020.március 30-án) a világon 772 435 volt a 

fertőzöttek, 151 991 a gyógyultak száma, és 33 997 

ember halt meg. Magyarországon 447 fő a fertőzöttek, 

34 fő a gyógyultak száma, és 11-en hunytak el. Csávoly 

községben jelenleg nincs ismert koronavírusos beteg. 
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A betegség terjedése: A koronavírus ugyanúgy terjed, 

mint az influenza, cseppfertőzéssel, vagyis az orrból vagy 

szájból származó apró cseppeken keresztül terjedhet 

közvetlenül emberről emberre, tehát köhögéssel, 

tüsszentéssel, kilégzéssel. A vírus a cseppfertőzéssel 

fertőzött felületek és tárgyak megérintésével a kézre 

kerülhet, és az arc a száj, az orr érintésével közvetve is 

bejuthat a szervezetbe. 

A cseppfertőzés megelőzéséhez szükséges 

óvintézkedések:  

A kormány által elrendelt lakhelyelhagyási tilalom 

betartása. Mindenki csak meghatározott céllal, és ideig 

hagyja el otthonát, lehető legrövidebb időre. Kerülni kell 

a nagy tömeget, közterületen az emberek lehetőleg két 

méter távolságot tartsanak egymástól. Arcmaszk, 

gumikesztyű viselése nem kötelező, ezek használata 

önmagában nem előzi meg a fertőzést. 

Alapos és gyakori kézmosás szükséges szappanos vízzel, 

vagy alkoholtartalmú kézfertőtlenítővel. 

Szellőztessen gyakran! 

Köhögéskor, tüsszentéskor takarja el az orrát és száját 

papírzsebkendővel, utána dobja ki a zsebkendőt és 

mosson kezet! 

Erősítse immunrendszerét megfelelő táplálkozással, 

rendszeres testmozgással, vitaminok ( C, D-vitamin) 

fogyasztásával! 

A betegség leggyakoribb tünetei: láz, fáradtság, száraz 

köhögés. Jelentkezhet még izomfájdalom, légszomj. A 

betegség a legtöbb esetben ( nagyjából 80 % ) az 

influenzához hasonló tünetekkel enyhe lefolyású, a 

fertőzöttek bármely speciális kezelés nélkül felépülnek a 

betegségből. A betegség kifejezetten az idős emberekre, 

krónikus betegekre veszélyes, akiknek már olyan 

problémái vannak, mint a szívproblémák, cukorbetegség 

vagy daganatos betegség. Minden 6. fertőzöttből 

nagyjából 1 személynél alakulhat ki súlyos betegség és 

légzési nehézség. 

Mit tegyen Ön, ha fertőzöttnek érzi magát: 

Maradjon otthon, ne menjen közösségbe! Ne 

személyesen menjen el a háziorvosi rendelőbe, hanem 

telefonon hívja a rendelőt! Ha a telefonos kikérdezés 

alapján felmerül a koronavírus fertőzés gyanúja, a 

tünetek és a kockázati csoportba tartozás alapján otthoni 

karanténba helyezés és a mentők által elvégzett légúti 

mintavétel történhet. Súlyos tünetek esetén a mentő a 

Kiskunhalasi Kórház infektológiai osztályára szállítja a 

beteget mintavétel, elkülönítés és ellátás céljából. Az 

eddigi statisztikák alapján a betegek 98 %-a meggyógyul. 

Dr. Csernyik Csaba 

 

Védőnői hírek 

Baba-Mama Klub 

2019.05.06.-án tartotta első összejövetelét a csávolyi 

Baba-Mama Klub András –Miskolczi Vivien, Farkas Erika 

és Kesziné Dudás Katalin szervezésében a könyvtárban. 

A klub azzal a céllal jött létre, hogy a közösségbe még 

nem járó gyermekek és szüleik megismerhessék 

egymást, kiszakadjanak a mindennapos rutinjukból. 

Foglalkozásunkat kezdetben havonta 1 alkalommal 

tartottuk meg, de a szülők és gyerekek igényéhez 

igazodva az utóbbi időben már 2 hetente találkoztunk.  

Programunkban legtöbbször a zenés, énekes, 

mondókázós foglalkozások szerepelnek a kötetlen 

beszélgetések és a gyermekek önfeledt játéka mellett. 

Meghívott pszichológus vendégünknek is tehettek fel 

kérdéseket a szülők, valamint hallhattak előadást 

gyermek elsősegély témakörben is. A decemberi utolsó 

találkozásunkkor Faller Balázs kísérte gitárral közös 

éneklésünket, a fotósarokban Ölvetiné Börcsök Andrea 

készített karácsonyi fotókat a résztvevőkről. A jelenlegi 

járványügyi helyzet miatt a klub foglalkozásait 

szüneteltetnünk kell, de amint lehet, újra találkozunk. 

Sok szeretettel várjuk minden kedves régi és új tagunkat! 

Most mindenkit arra kérünk, maradjon otthon, vigyázzon 

magára és szeretteire, hogy mihamarabb újra 

gyerekzsivajjal tölthessük meg a könyvtárat! 

Farkas Erika 

védőnő 

 

Egyházi hírek 

Húsvét!? 

Különös Húsvétnak ígérkezik ez az idei. A török hódoltság 

után 1747-ben alapította a kalocsai érsek újra a Csávolyi 

egyházközséget, plébániát. Azóta talán még a 

legvészterhesebb időkben sem fordult elő, hogy a 

templomunkban akárcsak egy vasárnap, különösen 

húsvétkor ne lett volna ünnep, szentmise. Ez ebben az 

évben sem lesz másként, csakhogy most a hívő emberek 

jelenléte nélkül….. 

Szomorú, nekem, mint papnak látnom az üres 

templomot, - ami, amúgy nem szokott még karácsony, 

vagy húsvét ünnepén sem megtelni- imádkozó emberek 

nélkül. Az a néhány csávolyi aki rendszeresen, hűségesen 

gyakorolja a hitét, katolikus vallását, most biztos, hogy  

osztozik ebben velem. Most érezhetjük meg igazán, hogy 

milyen kegyelem, hogy van templom, van mise és még 

van pap közöttünk. Milyen sivár annak az embernek az 

élete, aki mindezek nélkül próbál karácsonyt, húsvétot,  
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vagy akár csak egy vasárnapot megünnepelni. Hiszen mi 

minden vasárnap Húsvétot ünneplünk. Isten most igazi 

böjtre fogta a világot. Ez a vírus most térdre készteti a 

gőgös, felfuvalkodott embert, aki saját magát akarja 

megváltani, megisteníteni. Vajon tanulunk belőle? 

Hiszen tudjuk: „az ostoba a saját kárán…sem!” 

 

A húsvét eredeti alapja az egyiptomi szolgaságból való 

szabadulás. A zsidó népet a fáraó rabszolgamunkára 

kényszerítette, „születés szabályozta”, elnyomta. Isten 

10 csapást mért az egyiptomiakra…. sáskajárás, jégeső, 

első szülöttek halála… és az egyik egy  járvány volt……. és 

csak azokat kímélte meg, akik Isten igaz hívő népéhez 

tartoztak, akik házán látta a jelet az Úr angyala. A Bárány 

vérének jelét.  

 

A mi Húsvétunk Jézus Krisztus kereszthálának és 

feltámadásának ünnepe, aki ez által teljes és tökéletes 

szabadulást hozott a bűn rabságában szenvedőknek és 

meghívott Isten fiainak szabadságára. Ezt csak az értheti 

meg, aki igyekszik nem csupán test, hanem lélek szerint 

élni. Látjuk, hogy az előbbi, a test, milyen esendő, 

romlandó pusztulásra ítélt. Én mégis sokan csak ennek 

élnek, ennek hisznek, semmi mást nem ismernek. Kiknek 

a Húsvét csak a teli has…..  

 

Különös Húsvét lesz ez az idei. Nem mennek a hívek a 

templomba, mert zárva az ajtaja. De vajon a mi szívünk 

ajtaja is zárva lesz? 

Nagyszombat éjszaka ünnepeljük Jézus Krisztus 

feltámadását. Ha nem is mehetünk a templomba, 

tegyünk egy gyertyát az ablakba, csendesedjünk el, 

figyeljünk a csengőszóra, az utcára, hátha ezen az estén 

Krisztus jön el hozzánk!!! 

 

Mivel a faluban helyi kábel televízió hiányában, más 

lehetőség nincs, a Facebook oldalamon minden vasárnap 

9 órától szentmisét közvetítek élőben, amely mindenki 

számára megtekinthető ide értve a nagyheti 

szertartásokat is. Kérem, aki így csatlakozik, ne nézze 

csupán, hanem élje, imádkozza át velem együtt hitünk 

mélységes titkait. Igyekszem az előkészületekhez is 

segítséget nyújtani a virtuális kommunikáció 

segítségével. 

Krisztus feltámadt Alleluja! Valóban feltámadott az Úr 

Alleluja! 

Áldott, békés Húsvétot kívánok!  

Muka A. Gábor  

plébános 

 

FELHÍVÁS 

Tisztelt Állattartók! 

A mai tudományos tények ismerete szerint a 

hazánkban általánosan tartott állatfajok (beleértve 

természetesen a kutyákat és macskákat is) nem 

terjesztik aktív módon az emberek járványos 

koronavírusos megbetegedését (COVID-19) kiváltó 

kórokozót.  

Az emberi megbetegedések nem a háziállatokból 

származnak, és fordítva. 

A mai ismereteink szerint ez az emberi megbetegedést 

kiváltó vírus nem betegíti meg a háziállatainkat. 

A vizsgálati eredmények alapján kimondható, hogy a 

humán megbetegedések terjedésében az emberek 

egymás közötti közvetlen érintkezés és a cseppfertőzés 

(köhögés-tüsszögés) a legfőbb tényező. 

Mindezekre és a humán koronavírus járványhelyzetre 

tekintettel a 2020. évi összevezetett veszettség elleni 

kötelező eb oltást az emberi koronavírus járvány 

lezajlása után fogjuk meghirdetni, melyről minden eb 

tulajdonost értesítünk a szokásos módon. 

A háznál történő veszettség elleni oltás egyeztetés 

után elvégezhető. 

Köszönöm megértésüket! 

Dr. Fekete Imre  

állatorvos 

Csávoly Községi Önkormányzat hivatalos lapja 
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