Minden Kedves Olvasónknak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánunk!

Karácsonyi köszöntő

emberiség, amint mondják, hiszen ezért van az ünnep,
mert nem lehet a csoda nélkül élni.” (Márai Sándor)

Nagyon
sok
szeretettel
köszöntöm Csávoly község
lakóit és minden kedves
olvasót!

Azt kívánom mindenkinek, hogy a lehető legtöbb
pillanatát éljék meg a karácsony csodájának szeretteik
körében. Adják idejüket, figyelmünket, önmagukat
családjuknak, szeretteiknek, barátaiknak, ismerőseiknek.
Kívánom mindenkinek, hogy a szeretet és a vele együtt
járó békesség tegye csodássá az ünnepeket!

Ismét elmúlt egy esztendő és
hamarosan megérkezik 2020.
év karácsonya is. Annak a
karácsonynak az ünnepe, mely nemcsak Jézus
születésének, a kereszténységnek, hanem a család, a
békesség, az öröm és a szeretet ünnepe is egyben.
Ahogy Pál Apostol mondja: „Most még megmarad a hit,
a remény és a szeretet, ez a három, de közülük a
legnagyobb a szeretet."

Csávoly Községi Önkormányzat, a Képviselő-testület,
magam és a családom nevében áldott, kegyelemteljes,
meghitt, békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet
kívánok Önöknek:
Csala Józsefné
polgármester

Milyen egyszerűen hangzik és mégis olyan nehéz
megvalósítani! Sokan azt gondolják, a szeretet
természetes, de a mindennapjainkban ez mégsem jelenik
meg. Kitölti életünket a munkahely, az aggódás,
problémák: a „szürke hétköznapok”. A karácsony
szépségét nem az ajándékok nagyságával kell mérnünk,
hanem egy olyan ajándékkal, amiből mindenki
részesülhet, amit mindenki adhat, ez pedig a szeretet.
Az ünnep fényét azzal tudjuk erősíteni, ha a karácsonyfa
alá az ajándékokkal együtt elhelyezzük szívünk szétáradó
szeretetét is. Ezt az ünnepet az emlékezés, az együttlét
élménye, a boldogság érzése különbözteti meg a
hétköznapoktól. Egymásra mosolygunk, mert együtt
lehetünk. Meggyújtjuk a gyertyákat és emlékezünk
azokra is, akik már nincsenek velünk.

Dr. Mándics Mihály 1928-2020

Mit is kívánhatnánk magunknak a következő évre?
Természetesen mindenkinek egészséget, boldogságot,
békességet, anyagi biztonságot és szerencsét.

Elment Csávoly Krónikaírója! Többezer diák tanítója,
tanára, iskolaigazgatója! Fájdalmas ezt leírni, nehéz
tudomásul venni, hogy Miska bácsit nem látjuk a csávolyi
utcákon sétálni, nem lesz ott a kulturális
rendezvényeken.

„Karácsonykor az ember mindig hisz egy kissé a
csodában, nemcsak te és én, hanem az egész világ, az

Élete példaértékű volt. Tanyasi parasztfiúból eljutott a
Parlamentbe, a Délszláv Szövetség Főtitkáraként
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képviselte a bajai járás 12 községét, a horvátokat
(bunyevácokat). Megírt könyveiben feltárja Csávoly
község történetét, a bunyevácok származását, azok
népszokásait. Erős kötődése volt a német nemzetiséghez
is, és az ide telepített felvidékiekhez.
Hatalmas ismeretekkel rendelkezett, és kihasználva az
Isten által adományozott hosszú életet, tudását
könyvekben rögzítette az utókornak. Szerettük, tiszteltük
Miska bácsit, de tartok tőle, hogy életében nem
kellőképpen
értékeltük
munkásságát.
Bizalmas
beszélgetéseink során ezt el is mondta: „ Ez a próféták
sorsa”, de nem ezt tartotta fontosnak, hanem az általa
felhalmozott tudás átadását.
Miért
érdemes
ismernünk
a
múltunkat? Nem azért, mert oda
vágyunk, hanem azért, mert az
emberiség
és
a
kultúránk
bölcsességére támaszkodva a mai kor
kihívásaira megtaláljuk a választ. Az
utókor feladata, hogy építkezzen a
Miska bácsi által feltárt múltbéli
eredményeken, és tegye boldogabbá a
jövő nemzedékét.
Búcsúzóul álljon itt Dr. Mándics Mihály
rövid élettörténete:
1928 szeptember 4-én született
paraszti családban, Csávolyon. Elemi
iskolai tanulmányait szülőfalujában, a
tanítóképzőt Baján végezte. Néptanítói
rubin diplomáját a közelmúltban
vehette át. Levelező tagozaton szerzett Budapesten
szaktanítói képesítést, Szegeden pedig tanári oklevelet,
ahol a JATE-n 1987-ben doktori címet érdemelt ki
történelemtudomány szakból. Értekezésének címe: A
magyarországi bunyevácok története, amelyet a bírálók
”summa cum laude” fokozattal díjaztak.
Az első állomáshelye 1948 őszén a faluhoz közeli
Józsefháza-puszta volt, ahonnét a belterületi általános
iskolához került, majd 1949 őszén a Délszláv-bunyevác
Osztatlan Iskolavezetőjévé nevezték ki.
Hét év múlva került vissza a magyar iskolába, ahol 1957től kisebb megszakítással 1988-ig, nyugdíjba vonulásáig
volt az iskola AMK igazgatója.
Mindenkori tanári feladatait korának legmagasabb
színvonalán látta el. Nem csak a diákjait, de kollégáit is
tanította.
Oktatási,
iskolaszervezési
módszerei
országosan ismertek voltak. 1975-ben minisztériumi
felkérésre jelent meg A csávolyi iskola című könyve,
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amely nagy visszhangot keltett. Végtelen türelme,
humorérzéke sok embert vonzott.
Számos magas elismerés bizonyítja kivételesen tartalmas
munkáját. Ennek egyik bizonyítéka az Apáczai Csere
János- díj.
Csak Csávolyon tanított, 44 évi szolgálatból 24 évet
iskolaigazgatóként.
A napi munkája mellett közéleti tevékenységet és
kutatómunkát is végzett, mint helytörténész. Huszonkét
könyvet publikált, és számos néprajzi tanulmányt. A
bunyevácok történetírója, külföldön is elismert
szakember volt. 1973 és 1981 között a Magyarországi
Délszlávok
Demokratikus
Szövetségének főtitkára. Nevéhez
fűződik a Bajai Bunyevác Tájház
megnyitása.
A honismereti mozgalomnak egy életre
elkötelezte magát, még 1960-ban, a
kezdet kezdetén. 1964-ben létrehozta a
Csávolyi Falumúzeumot. Jelen volt az
országos
honismereti
mozgalom
bölcsőjénél. 1968-tól hosszú időn át
tagja volt az országos vezetésnek is, a
Bács-Kiskun Megyei Egyesület elnöke
volt. Haláláig tiszteletbeli tagja az
országos
egyesületnek,
örökös
tiszteletbeli megyei elnök. A Magyar
Néprajzi Társaság tiszteletbeli tagja
volt. A Csávolyi Honismereti Baráti kör
elnöke.
Naszvad
szlovákiai
testvértelepüléssel a kapcsolatok előkészítője volt. A
felvidéki magyarság iránt -elhunyt felesége kapcsánkülönös érzékenységet mutatott (lásd Hol van a hon?
2011 című könyvét)
Számos
kitűntetés
között
2008-ban
életútja
elismeréseként a Magyar Köztársasági Érdemrend
Lovagkeresztje kitűntetést kapta. Az Országos Horvát
Önkormányzat Életműdíjban részesítette. A Bács-Kiskun
Megyei Önkormányzat Megyei Nemzeti Kisebbségekért
díját kapta meg. Csávoly község 2009-ben díszpolgárává
választotta.
Mai rohanó és félelmetesen változó világunkban
megható és tiszteletet parancsoló a szülőföld szeretete.
Miska bácsi ebből is példát mutatott.
Köszönjük Csávolyért végzett munkáságát.
Emlékét megőrizzük.
Dr. Fekete Imre
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FELHÍVÁS

Állatorvosi tapasztalatok

Tisztelt Hozzátartozók!

Az elmúlt hónapokban kettő esetben súlyos ebharapás
volt Csávolyon. Mindkét esetben a kutya számára idegen
személyt harapott meg. Az esetek barátkozással,
simogatással indultak.

Felhívjuk figyelmüket, hogy köztemetőnkben azon
egyes- és kettes sírhelyek feletti rendelkezési
jogosultság a 2021. évben lejár illetve lejárt, melyekben
az utolsó betemetés 1996-ban illetve azt megelőző
évben történt.

Pusztán szeretetből is előfordulhatnak súlyos balesetek.
Ha nem a miénk az eb vagy a cica, ne „bizalmaskodjunk”
velük, ne vegyük fel, különösen ne érintsük az arcunkhoz.
Célszerű erre gyerekeink figyelmét is felhívni.

A megváltási idő lejártát követően – törvénnyel
szabályozott módon – a sírhely feletti rendelkezési jog
megszűnik.

Több évtizedes praxisom alatt előfordult, hogy egy
kislány az utcán felvett egy cicát, az azonnal megharapta
a kislány ujját oly módon, hogy a cicánál beállt szájzár
miatt igen nehezen lehetett lefejteni a cicát a gyermek
kezéről. A szájzár a veszettség egyértelmű jele. Ezt
követte a gyermek veszettségre történő oltása, annak
minden veszélyével és kellemetlenségével együtt.

A
temetési
hely
feletti
rendelkezési
jog
meghosszabbítható, újraváltáskor elsőbbséget élvez az
eltemettető, halála esetén pedig a törvényes öröklés
rendje szerint soron következő közeli hozzátartozója. A
meghosszabbítás időtartama a rendeletben rögzített
időtartam. Egyes-, kettes sírhely esetén minimum 10 év,
Sírbolt (kripta) esetén 30 év.

Néhány szót a veszettség elleni oltási fegyelemről: javuló
tendenciát mutat, egyre többen oltatják be a
tulajdonukban lévő ebeket. Minden év május hónapban
írásbeli felhívást küldünk ki minden házhoz. Az
ebösszeírások is ezt a célt szolgálják. Mindezek ellenére
is vannak ebtartók, akik nem tesznek eleget ezen
kötelezettségüknek.

Amennyiben a sírhely megváltási ideje lejár, és nem
kívánja az újraváltással meghosszabbítani, nyilatkozat
kitöltésével és aláírásával lemondhat róla.

A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló
164/2008. (XII.20.) FVM rendelet 4.§-ában foglaltak
szerint
„(1) Az állattartó köteles:
a. minden 3 hónaposnál idősebb ebet -a
tudományos-kutatási és laboratóriumi vizsgálati
célból zártan tartott állatok kivételével- a veszettség
ellen saját költségén az állat állat-egészségügyi
felügyeletét ellátó szolgáltató állatorvossal beoltatni
az alábbiak szerint
aa.a három hónapos kort elérteket 30 napon belül,
ab. az első oltást követően 6 hónapon belül.
ac. ezt követően évenként.
A veszettség elleni oltásnak nemcsak állategészségügyi,
hanem
közegészségügyi
fontossága
is
van.
Embertársaink egészségét tesszük kockára az oltás
elmulasztásával.
Dr Fekete Imre állatorvos

Kérjük a Tisztelt Hozzátartozókat, hogy a 2021. évben
lejáró illetve korábban lejárt sírhelyek feletti
rendelkezési jog megváltásával kapcsolatban keressék
fel az Önkormányzat illetékes ügyintézőjét.
Kérjük továbbá a Tisztelt Hozzátartozókat, hogy azon
sírhelyek vonatkozásában melyekbe a 2009-2016-os
időszakban történt betemetés, viszont az azt megelőző
utolsó betemetés 1997. év előtt történt,
adategyeztetés véget szintén keressék fel az
Önkormányzat illetékes ügyintézőjét.
Illetékes ügyintéző: Lajter Katalin (szociális ügyintéző)
Előzetes Időpontfoglalás: Tel.: 06/79 352-160/103

A könyvtári év eseményei dióhéjban
A könyvtár az esztendő során számos hagyományos,
illetve új programmal várta az olvasókat, érdeklődőket. A
szokásos rendezvénysorozatot márciusban némiképp
megakasztotta -mint életünk más területein is- a
koronavírusjárvány. A nehézségek ellenére, amíg a
törvényi szabályozás engedte, megpróbáltuk az olvasói
igényeket maximálisan szem előtt tartva, a szolgáltatást
nem teljesen megszüntetni. A tavaszi hullám ideje alatt
is folyamatos volt a könyvkölcsönzés, házhoz szállítottuk
a kiválasztott könyveket olvasóink számára.
Októbertől pedig Ablak-kölcsönzésre váltottunk, mivel a
könyvtár helyiségei személyesen nem látogathatók.
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Az új könyvekhez való hozzájutás, tehát a pandemia ideje
alatt is lehetséges, tartalmas kikapcsolódás lehetőségét
ígéri kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
Engedjék meg, hogy röviden beszámoljak az
esztendőben megtartott rendezvényekről:
◊
Lelkes
anyukák
maroknyi
csapata
havi
rendszerességgel jött össze csemetéivel a baba-mama
klubban, ahol tartalmas foglalkozások zajlottak az
apróságok nagy örömére. Decemberben megszerveztük
az első baba-mama karácsonyt, illetve vendégünk volt
Reiner Ivett, aki hangszerekkel kísért mondókázós
délutánt tartott.
◊ Óvodás csoportjaink is látogatták a könyvtárat, vidám
KönyvtárMacis foglalkozásokon vehettek részt.
◊ Az alsó tagozatosok
vendég
előadókkal
találkoztak, a Katona
József
Könyvtár
szervezésében. Idén
nálunk járt a Szegedi
Látványszínház
és
Ribizli bohóc is.
◊ Februárban, az
általános iskolával karöltve tartottuk meg a könyvtárban,
immár hagyományosan, a helyi szavalóversenyt.
A felnőtteket is számos program várta.
◊ Januárban A Duna
menti
horvát
bunyevácok
és
sokácok történetével
ismerkedhettek meg
az
előadásra
látogatók.
◊
Nagy
népszerűségnek örvend a helyi háziorvosi praxissal
közösen, ingyenesen megszervezett gerinctorna, BalázsPiri Barbara gyógytornász vezetésével.
◊
Tartunk
még
KönyvtárMozi
vetítéseket,
barkácsdélutánokat,
könyvtári
bemutató
foglakozásokat.
Könyvtárunk igazi közösségi hellyé vált, községünk összes
lakójának kínál olvasnivalókat és programokat.
Reményeink szerint az új esztendőben ismét fogadhatjuk
az olvasni vágyókat. Addig is vegyék igénybe az ablakos
kölcsönzést, hiszen „Aki könyvet olvas, soha nincs
egyedül.”
Szeretettel kívánok mindenkinek kegyelemteljes
karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt!
Kesziné Dudás Katalin
könyvtáros
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Csávolyi Napközi Otthonos Óvoda
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy óvoda,
melynek minden lakója várta, hogy, a tavaszi szél
felébressze a fákat, madarakat, állatokat, de ez a szél
csupa ismeretlen érzést, megoldásra váró akadályt fújt
felénk.
Márciusba az óvoda a rendkívüli helyzetre való
tekintettel bezárta kapuit a gyerekek előtt. A tervezett
programok, kirándulások, közös ünnepségek csak tervek
maradtak. Az óvoda pedagógusai egy új oktatási –
nevelési formával tartották a kapcsolatot a gyerekekkel,
az interneten keresztül.
Húsvétkor minden gyermekhez eljuttattuk a nyuszi
ajándékát, és nagy öröm volt számunkra a találkozás, hisz
ekkor már hetek óta nem volt személyes kapcsolatunk a
gyerekekkel. Áprilisban elkészült óvodánk bemutatkozó
kisfilmje, mely az újonnan bejövő szülőknek és
gyerekeknek nyújtott betekintést a munkánkba. Még
ebben a hónapban megkezdődött az intézmény
felújítása, korszerűsítése, modernizálása.
Májusban ismét fogadhattuk a gyerekeket, ami nagy
öröm volt számunkra. A nyár mozgalmasan és vidáman
telt. A jó idő lehetőséget biztosított a sétákra,
kirándulásokra. A helyi adottságokat kihasználva,
kirándultunk
a Bara tó
partján,
foglalkozást
tartottunk a
Levendulásba
és
sokat
sétáltunk a
gyerekekkel a
településen. Zenés foglalkozás keretén belül
ismerkedhettek meg több hangszerrel, melyet Keller
Tamás és Ábel György szólaltatott meg. A gyereknapról
sem felejtkezett meg senki, a fenntartó jóvoltából
bohócok és ugrálóvár szórakoztatta a gyerekeket.
Augusztus elején befejeződtek a felújítási munkálatok az
intézményen belül és kívül is. Megújultak a
csoportszobák, és az udvarunk is gazdagodott egy színes
fajátszóval, melyet a gyerekek örömmel vettek birtokba.
Augusztus 15-én ünnepélyes keretek között ballagott el
11 nagycsoportosunk, akik fájó szívvel búcsúztak el
tőlünk, és társaiktól.
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Szeptemberben
birtokba vették a
gyerekek
az
óvodát és annak
udvarát is. A
kiscsoportba 27
gyermek szokott
be folyamatosan,
a
középsó
csoportba 20 gyermek jár, míg a nagycsoportosok 21
fővel készülnek az iskolára.
Óvodánk 6 dolgozója októberben egy 3 napos
továbbképzésen vett részt, melynek tapasztalatait a
hétköznapokba is tudjuk hasznosítani.
A dolgozói létszámunk is bővül , december 01-től a
magas gyermeklétszámra való tekintettel még egy óvónő
foglalkoztatását javasolta a fenntartó, melynek nagyon
örültünk, Így intézményünk létszáma 68 gyermek és 6
óvónő, 1 pedagógiai asszisztens és 3 dajka néni.
Az óvodai élet annyiban változott, hogy minden tervezett
programokat az intézmény falain belül kell megoldani, a
szülők bevonása nélkül.
Ilyen program volt:
őszi barkácsolás
-

október 23.
Márton napi felvonulás

-

Mikulás várás
Karácsonyi készülődés

A gyerekek szakellátása (logopédus, gyógypedagógus,
fejlesztőpedagógus, gyógytornász) intézményen belül
zajlik, szakmailag nagyon jó, felkészült pedagógusokkal.
A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola néptáncoktatója,
Kis Zoltán minden kedden magyar táncokat, népi
gyerekjátékokat tanít az óvodásoknak.
Faller Balázs hitoktató hétfőnként látogatja meg a
gyerekeket, gitárral, énekkel játékosan ismerteti meg
velük a vallásos életet.
A gyerekek fejlesztése és felzárkóztatása folyamatosan,
játékos keretek között zajlik a csoportokban, egyénileg
és csoportosan is. A nyugodt, kiegyensúlyozott,
barátságos légkör minden gyerek és dolgozó számára
fontos. Az ünnepre való készülődés közben előjönnek a
szép emlékek és még meghittebb lesz a várakozás.
Áldott békés ünnepeket kívánunk mindenkinek!
Nánai Anikó
óvodavezető
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Bajai Szentistváni Általános Iskola Csávolyi
Tagintézménye
Az Európai Diáksport Napja
A Magyar Diáksport Szövetség minden évben
megszervezi az Európai Diáksport Napját hazánkban.
Intézményünk is csatlakozott a kezdeményezéshez,
hiszen a tét az is volt, hogy az első négyszáz iskola, amely
az Európai Diáksport Napján szervezett iskolai program
megvalósításáról beküldi beszámolóját, húszezer
forintos labdacsomagot nyerhet.
A kiírásnak megfelelően programjaink nagy részét a
testnevelés órák keretei között valósítottuk meg. Mivel
az idei sportnap fókusztémája a mentális egészség és az
egészséges önkép kialakítása volt, így ezeket a
kérdéseket is feldolgoztuk osztálykeretben az
osztályfőnökök vezetésével.
Volt itt szó:
- az egészséges
táplálkozásról
a
vízfogyasztás
fontosságáról
- arról, hogy
milyen fontos különösen
vírushelyzet idején - a
szorongás, az
aggodalom, a szomorúság elengedése
- hogy a mozgás milyen sokat segít, hogy jobban érezzük
magunkat
- hogy a hosszan tartó mozgásszegény életmód a lelki
egészség romlásával járhat
- hogy a közös élmények, játékok boldogsághormont
termelnek.
Az osztályok 2020 métert futottak, fociztak, vagy
kézilabdáztak, ügyességi játékokat játszottak iskolánk
udvarán.
A közeli játszótéren
mászókáztak.

hintáztak,

függeszkedtek,

Volt olyan osztály, aki kerékpártúrát tett a szomszédos
falu játszóterére.
A program sikeresnek mondható, hiszen tanulóink
lelkesen teljesítették a feladatokat.
Néhány hete jött az értesítés, hogy az értékes
labdacsomagot a mi iskolánk is elnyerte. Így még
nagyobb öröm volt számunkra ez a sportos hét!
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Borotai Jótékonysági Futóverseny 2020.
Futóversenyen vett részt néhány diákunk október elején
Borotán.
A résztvevők nemcsak az egészségükért futottak, hiszen
a versenyen lehetőség volt a helyi iskolások
támogatására is.
A csávolyi iskolát öt
diák képviselte: a 2.
osztályos Kiss Karina,
Varga Gergő, Csengő
Bence és a 6.
osztályos – a korábbi
években
bajai
futóversenyeken már
szép sikereket elért –
Varga Gréta és Tamás Luca.
A kicsik 1660, a nagylányok 3320 métert teljesítettek.
Az eredmény most sem maradt el, Tamás Luca 2., Varga
Gréta 3. helyezést ért el kategóriájukban, míg a verseny
legfiatalabb résztvevőjeként jutalmazták Kiss Karinát.
A megmérettetésen részt vett Nánai Anikó óvodavezető
és Keller Tamás tanár úr is, ők 10 kilométert futottak,
fantasztikusan beosztva erejüket.
Mindannyiotokra büszkék vagyunk!
Köszönjük Madarász Viktóriának a meghívást és Borota
Községi Önkormányzatának a remek vendéglátást!
------------------------------------------------------------------

Az én falum, az én városom
A Baja Marketing Kft. rajzpályázatot hirdetett óvodások
és alsó tagozatos általános iskolások számára Az én
falum, az én városom címmel.
Ezen a pályázaton most iskolánk 2. osztályosai vettek
részt: Vojnovics Zoé, Börcsök Alex, Ignácz Kíra, Csengő
Bence, Kiss Karina és Rádóczi Leila.
A gyerekek Csávoly nevezetességeit rajzolták le: a Baratavat, a levendulást a Texas étteremmel, a templomot, a
Mogyit, vagy Csávoly címerét.

2020. december 18.

A csávolyi gyerekek közül Kiss Karina 3. helyezést ért el,
Ignácz Kíra pedig különdíjat kapott.
Szeretettel gratulálunk!
------------------------------------------------------------------

Mozdulj az egészségedért a csávolyi
iskolaudvaron!
Pályázatot írt ki a Tesco – „Ön választ, mi segítünk”
címmel – helyi közösségek támogatására, olyan
projektekre, amelyek az egészséges életmód kialakítását,
a helyi közösségi élet előmozdítására irányuló
kezdeményezéseket támogatja.
Iskolánk is pályázott: „Egészséges ifjúság – egészséges
jövő: kültéri kondigépek a csávolyi iskolaudvaron”
címmel.
Nemrég kaptuk a hírt, hogy kedvezően bírálták el
pályázatunkat és 250 000 forint hozzájárulást kaptunk a
projekt megvalósításához.
A Csávoly Gyermekeiért Alapítvány is támogatja
elképzeléseinket, így megkezdhetjük egy korszerű, bár
egyelőre csak néhány gépből álló fitneszpark kialakítását
intézményünk udvarának hátsó részén.
Szerettük volna, ha iskolánk csupasz betonudvarán
néhány mászóka, kültéri kondigép szolgálná tanulóink
egészséges életmódra nevelését.
Milyen jó is lenne átvarázsolni a szürke udvart
gyermekeink boldogságára! Hiszen egészséges ifjúság
nélkül nincs egészséges jövő.
Az iskola a második otthonunk, érezzük jól magunkat
benne!
A sport pedig egy lehetőség minden tanulónk számára –
csak élni kell vele.
A rendszeres sportolás az önbizalom legbiztosabb
forrása. A szabad levegőn töltött órák alatt kiléphetnek a
mókuskerékből, kiszakadhatnak a megszokottból,
ellenállóbbá válik immunrendszerük. Itt levezethetnék az
iskolában, vagy otthon felgyülemlett stresszt.
Mert az igazi pihenés aktívan telik, nem a telefon, a
televízió, a számítógép előtti magányos punnyadással.
Így egyszerre kikapcsolódhatnak és feltöltődhetnek
diákjaink.
A hosszú karantén után erre nagy szükségük lenne!
Reméljük, hogy tanulóinknak a kondipark használata
során fejlődik a mentális egészsége, hiszen a testnek kell
a mozgás, a sok öröm és a nevetés – hogy a vírussal
szemben is ellenállóbbak legyenek!

Az eredményhirdetés az Őszindító Családi
keretében a bajai Turisztikai Központban volt.
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A gépek telepítését önerőből kell elvégezni, így
számítunk majd a hozzáértő szakemberek segítségére,
melyet előre is hálásan köszönünk!
Nemesné Schmidt Erika
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Szikszai László kis matematikus és kis nyelvész levelezős verseny
A Lakitelek Népfőiskola és a Bács-Kiskun Megyei
Kisiskolák Közművelődési Egyesülete szervezésében a 3.
és 4. osztályos tanulók levelezős versenyen vesznek részt
magyar nyelv és matematika tantárgyakból. A versenyre
csak 150 főnél kisebb iskolák tanulói nevezhettek.
Szerencsére a mi iskolánkban válogatni lehetett azok
között a tanulók között, akiket neveztünk. A versenyen
osztályonként és tárgyanként 3-3 tanuló vesz részt és 3
pedagógus készíti fel a gyerekeket.
A részvétel feltételeként szabott tanulónként 500 Ft
nevezési díjat a Csávoly Gyermekeiért Alapítvány magára
vállalta. A változatos és a korcsoport életkori
sajátosságainak megfelelő feladatok megoldását a
gyerekek szívesen végzik.
A 2 napos döntő (amennyiben eljutunk rá) 2021. március
9-10-én lesz Lakiteleken.
Zita néni és Laci bácsi
------------------------------------------------------------------

Őszi túra a Mecsekben

2020. december 18.

választva eljutottunk a Haramia forrásig, ahol mindenki
friss vízzel tölthette meg kulacsát. Szalonnasütésre is
lehetőségünk volt. A gyerekek száraz gallyakat gyűjtöttek
a tűzgyújtáshoz. A fotók magukért beszélnek, a játék, a
jókedv ezen a napon sem maradt el. Reméljük, hogy
tavasszal még több tanuló tart majd velünk.
Zita néni, Dragi néni és Reni néni
------------------------------------------------------------------

Pályaválasztási Szülői Értekezlet
A kialakult járványügyi helyzet miatt a nyolcadik
osztályos tanulóink a középfokú felvételi eljárás
menetéről, az oktatási rendszerünk szerkezetéről a
tanévben rendhagyó módon, elsősorban online
ismerkedhetnek. Osztályfőnöki órán a tanulók
visszajelzést kaptak az Oktatási Hivatal által összeállított
kérdéssor segítségével a meglévő képességeik,
érdeklődésük alapján a számukra javasolt képzési
lehetőségekről. A pályaválasztási kiállítások élő
helyszínei helyett főleg honlapokon, valamint online
előadások segítségével tájékozódhatnak az érdeklődök .
A tanulóinknak és szüleiknek a tanév elején volt
lehetőségük személyes konzultációra egy pályaválasztási
tanácsadónak köszönhetően, aki hasznos előadást
tartott a továbbtanulás szempontjairól, lehetőségeiről,
az átalakított szakképzés rendszeréről, valamint válaszolt
a felmerült kérdésekre is. A tanácsadó kiemelte
választott szakma szeretetének fontosságát.
A vetítéssel egybekötött előadáson kívül pályaválasztást
segítő
kiadvánnyal
is
megismerkedhettünk
alaposabban, valamint a tanácsadó felhívta a jelenlévők
figyelmét arra is , hogy kérdéseikkel bizalommal
fordulhatnak hozzá és munkatársaihoz a jövőben is.

Mint minden évben , idén is megszerveztük tanulóinknak
az őszi kirándulást. A Sötétvölgy régóta népszerű
kirándulóhely, a löszdombokon, völgyekben, szurdokok
mélyén, erdők árnyékában kanyargó turistautak
varázslatos helyekre vezetik el az odalátogatókat.
Sötétvölgy a Szekszárd-Geresdi-dombság egyetlen
természetvédelmi területe, mely helyi védettség alatt áll.
Számos növényritkaság és védett állat élőhelye, melyek
különlegessé, egyedivé teszik ezt a hatalmas területet. A
kialakult vírushelyzet miatt a szokásosnál kevesebben
jelentkeztek a kirándulásra, de
a megfelelő
óvintézkedések betartása mellett egy eseménydús,
tartalmas napot tölthettünk együtt. Rövid autóbuszos
utazást követően a Gyermektábor melletti Nagyrétre
érkeztünk, ahol játszótér, foci- és streetball pálya,
esőbeálló, tűzrakó hely van. A rövidebb túraútvonalat

Horváth Gabriella
------------------------------------------------------------------

Az Aradi Vértanúkra emlékeztünk
Október 6-án, a magyar nemzet gyásznapján rádiós
megemlékezést tartottunk, ahol felidéztük történelmünk
egyik legszomorúbb napját. Versekkel, történelmi
tényekkel és zenével emlékeztünk a múltra, az 1848-49es forradalom és szabadságharc leverése után Aradon
kivégzett 13 vértanúra, valamint az aznap Pesten
kivégzett gróf Batthyány Lajosra.
A műsorban közreműködtek az 5. osztálytanulói,
valamint Varga Dániel 8.osztályos tanuló.
Brkity Antalné
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Fenntarthatósági témahét
A rendkívüli helyzetre való
tekintettel, az Emberi
Erőforrások
Minisztériuma a 2020.
április 20-24. közötti
időpontra meghirdetett
Fenntarthatósági
Témahetet elhalasztotta,
ezért a tavaszra szervezett
programok október 5-9.
között
kerültek
megrendezésre.
A Témahét kiemelt témái az ENERGIA, a
KLÍMAVÁLTOZÁS, SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS és az
EGÉSZSÉGNEVELÉS voltak.
Ezekben a témakörökben tartottunk foglalkozásokat a
gyerekeknek.
Az osztályok filmeket is néztek a témákkal kapcsolatban,
majd megbeszéltük a látottakat.
A témahéthez kapcsolódott egy faültetési program is,
melynek keretében egy almafával gazdagodott iskolánk.
------------------------------------------------------------------

Ökoiskola
A tavasz folyamán
iskolánk
pályázatot
nyújtott
be
Ökoiskola
cím
elnyerésére,
a
nyár elején a
sikeres
elbírálásról
értesítettek
minket.
Legfőbb feladatok:
A fenntartható fejlődés szemléletének
kialakítása.
Környezettudatos magatartás és gondolkodás
elmélyítése.
Egészségnevelés színvonalának emelése.
A pedagógiai folyamat során igyekszünk formálni a
tanulók környezettudatos magatartását, és kialakítani
bennük a környezetért felelősséget érző és cselekvő
életvitelt.
Horváthné Bencze Anna
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Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT)
Az idei évben minket is sújtott a koronavírus járvány
rendezvények terén. Próbáltunk azért annyit
megszervezni és megtartani, amennyit a vírushelyzet
engedett.
Júniusban két részletben megrendeztük a községi
gyermeknapot az óvodában és az általános iskolában.
Lufihajtogató bohóc szórakoztatta a gyerekeket vidám,
interaktív műsorával, illetve ingyenes légvárral
kedveskedtünk, majd a nap zárásaként mindenki jóízűen
elfogyaszthatta a finom pizza szeleteket a konyha
jóvoltából.
A Télűző után már csak
egy nagyobb rendezvényt
tudtunk
megtartani
nyáron Augusztus 20-án a
Polgármesteri
hivatal
előtt
„Új
kenyérszentelőt”
első
alkalommal.
Itt
a
gyerekek légvárakban önfeledten ugrálhattak és
homokképeket készíthettek. Ünnepélyes keretek között
felszenteltük az új kenyeret, majd következett az idei év
kitűntető címeinek átadása, amit a falunapi
rendezvényünk elmaradása miatt, itt adtunk át.

„Csávolyért Emlékérem” kitűntető címeket kaptak: Koch
Mártonné, Bíró Józsefné, Muka Attila Gábor, Babicz
János, akik az elmúlt években, évtizedekben sokat tettek
a falunk közösségi, sport, és kulturális életében. Ezúton
is köszönjük nekik az áldozatos munkájukat, amit Csávoly
községért tettek. Ezek után kulturális műsor következett,
két gyermek tánccsoport műsora, majd az est egyik fő
műsoraként a templomban a „Fourbones” együttes
színvonalas koncertjét hallgathatták meg a jelenlévők.
Sötétedés után a tűzzsonglőrök produkcióját
csodálhatták meg a jelenlévők. A rendezvény zárásaként
retro buliban mulathattunk.
Szeptember 4-én, pénteken az iskolában szűkebb
keretek között megtartottuk a „Családi nap”
programunkat, most szülők nélkül a járványhelyzet
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miatt. A gyerekek egy ingyenes kresz kvízjátékban
vehettek részt, valamint biciklivel ügyességi pályán is
végig tekerhettek. A kisebbeket ugrálóvár várta. A nap
zárásaként itt is finom pizzát és üdítőt fogyaszthattak el
a gyerekek.
Október 23-ára EFOP pályázat keretein belül egy
Egészségnapot,
valamint
a
Magyar
Máltai
Szeretetszolgálat Bajai Csoport jóvoltából egy
ruhaosztást szerveztünk. A megjelentek különféle
szűrővizsgálatokon vettek részt. Sok gyümölcsöt
osztottunk szét és reform ételeket kóstoltattunk.

2020. december 18.
FOTÓPÁLYÁZAT

Fotópályázatunk továbbra folyamatban van, amire
várjuk a pályázati anyagokat, a község honlapján
(www.csavoly.hu) és az IKSZT facebook oldalán megjelölt
formában.

A veszélyhelyzet végéig minden rendezvényt ki kellett
törölnünk a naptárunkból: így elmaradtak az ünnepi
programjaink, a „Falu mikulása” az „Idősek karácsonya”
és az Adventi forgatag. A gyerekek megkapták a mikulás
csomagokat és a karácsonyi ajándékot egyben az
osztályfőnököktől és az óvónéniktől. A 65 év feletti
nyugdíjasok vásárlási utalványokat kaptak 4000 Ft
értékben.
Kellemes karácsonyi ünnepeket, és eredményekben
gazdag, boldog új évet kívánunk! Mindenkinek kitartást
és jó egészséget kívánunk a mostani helyzetben!
Babicz János, Ábel György

Juhász Gyula: Karácsony felé
Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.
…Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.
…És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.
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Különös esztendőt hagyunk magunk után.
Úgy gondolom, 2020 nem a legszebb emlékként marad
meg a legtöbbünkben a Covid 19 járvány nyomaként.
Márciusban bezártuk a templomot, a nyilvános
szentmisék egészen május közepéig szüneteltek. Csak az
internetes közösségi média segítségével vasárnaponként
közvetítettem, mindig más falu templomából a
szentmisét. Sajnos húsvétkor sem volt ez másként.
Nagyszombat éjszakáján, a feltámadási mise után, az
egész faluban körbe vittük az Oltáriszentséget, és aki
kijött, a ministráns csengőjének hangjára, áldásban
részesülhetett. Májusban visszatért a templomba az élet,
azonban kissé megcsappant a visszatérők száma, a jogos
félelem okán, hiszen az idősek vannak a legnagyobb
veszélyben. A misék alatt kötelező az orrot és szájat
eltakaró maszk viselése, és a kontaktusok kerülése.
Istennek hála ez eddig jól működött, tudomásom szerint
fertőzés nem történt ilyen módon. Márciusban Schauer
Miklósné, Kati néni sok évtizedes szolgálat után
lemondott a sekrestyési feladatokról, azonban továbbra
is segít a templom rendben tartásában. Hála és köszönet
a sok munkájáért! A nyár folyamán elkezdődött a
plébánia előtti közösségi tér kialakítása. Nagyon sok
munkával járt mind a templomkert, mind a Plébánia
előtti tér karban tartása, melyre az egyházi közösségnek
nem volt kapacitása. Így az Önkormányzattal közös
döntés alapján,a teljes átalakítás lett a választás. A
templom kertjében lévő fák elöregedtek és az elmúlt
években sok kárt okoztak a templomépület
csatornáiban, falaiban. Eddig közel 1 millió forintba
került a csatornatisztítás és a tetőben okozott károk
helyrehozatala, a vakolati károkat nem is említve,
amelyek még súlyos milliókba kerülnének….Ezért is, a
templomkert teljes átalakításon fog átesni, hasznára
válva a falu közösségének, mert közösségi tér gyanánt
fog szolgálni az alkalmankénti rendezvényekhez.
Ékessége a 150 éves, felújítandó, áthelyezendő, Szent
Háromság szobor lesz a tervek szerint. A templom
orgonájának felújítására és digitális bővítésére is tervek
vannak, melynek hátterét egy nyertes pályázatból
befolyó összeg fogja fedezni. A szabadtéri Betlehem
felállításához is kaptunk segítséget. 5 nagyméretű bábut
ajándékozott a Plébániának az Önkormányzat és egy
adományozó. A templom belső
átalakítása is
megkezdődött, padok kiemelésével bővült a belső tér, és
remélhetőleg a tavasz folyamán a szentély is meg fog
újulni. Nagy öröm volt, hogy ebben az évben Sáfár
Mónika és Egyházi Géza, közismert ének művészek
koncertje, valamint a Four Bons harsona quartett,
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továbbá
a Szironta együttes harang koncertje
színesítette programjainkat. Köszönöm, hogy mindig
számíthatok a hívekre, a vendéglátásban, amelyre
szorgosan készülnek, minden jeles alkalomkor. Sajnos
számos program, esemény ebben az évben nem került
megrendezésre a Pandémia okán. Annak ellenére, hogy
nem a legszívesebben fogunk erre az évre
visszaemlékezni, mégis voltak szép és jó történések,
amelyekre örömmel gondolhatunk, és hálát adhatunk
érte Istennek.
A karácsonyi szentmisék rendjét sajnos nem tudom a
bizonytalanság okán most megadni, de akinek fontos,
úgy is megfelelő időben meg fogja tudni.
Köszönetet mondok mindazoknak, akik ebben az évben
is segítették, támogatták egyházközségünket!
Ezúton kívánok mindenkinek Szép Adventi készületet,
Áldott karácsonyt, és egy békés, boldog újesztendőt.
Muka Gábor plébános

Tisztelt Gazdálkodók!
2020.december 21-től Baja körzet ügyeleti rendje az
alábbiak szerint alakul:
2020.12.21
2020.12.22

Csősz Attila
Lázár Brigitta

+36 70 489 3946
+36 70 396 1386

2020.12.23
2020.12.29

Varga Zoltán
Németh Tamás

+36 70 436 1526
+36 70 502 5440

2020.12.30
2020.12.31

Hegedűs Károly
Csordás Szabolcs

+36 70 436 1376
+36 30 298 7429
Csordás Szabolcs
falugazdász
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Polgármesteri beszámoló
Az idei évre tervezett Közmeghallgatás (Falugyűlés) a
veszélyhelyzet miatt nem került megrendezésre, ezért
szeretnék Önöknek beszámolni az elmúlt egy évben
történtekről, az Önkormányzat és a Képviselő-testület
munkájáról.
Ebben az évben több felújítást is meg tudtunk valósítani
pályázati pénzből, illetve saját forrásból. Tavasszal a
csapadékvíz elvezető árkokat mélyítettük a község egy
részén, melynek költsége 5 millió Ft volt. Felújítottuk a
Közösségek Házában a mellékhelyiségeket, és
kialakítottunk egy orvosi rendelőt váróteremmel 1,5
millió Ft összegben.
A Magyar Falu Programon nyert 30 millió Ft-ból továbbá
7,5 millió Ft önerőből megújulhatott az orvosi rendelő –
nyílászáró
csere,
fűtéskorszerűsítés,
teljes
villamoshálózat felújítással. Tervezzük ennek az
épületnek a teljes felújítását, amire beadtunk egy TOP-os
pályázatot 65 millió Ft értékben – víz, szennyvíz
rendszerek felújítása, teljes burkolat csere, külső
szigetelés, tetőszerkezet csere. A pályázat még nem
került elbírálásra, ezért az orvos továbbra is a régi hivatal
épületében, a védőnő pedig az IKSZT-ben rendel.
EU-s (EFOP) pályázati forrásból és saját erőből
megújulhatott Óvodánk 2,9 millió Ft, illetve 4,5 millió Ft
önerőből, valamint annak udvara új játékkal
gyarapodott, melynek értéke 900 E Ft. TOP-os
pályázaton nyert 45 millió Ft-ból megépülhet egy Mini
Bölcsőde az Óvoda udvarában az épület folytatásaként.
A munkálatok tavasszal kezdődnek.
A Közösségek Házában kialakításra került egy Nyugdíjas
Klub is 3,8 millió Ft pályázati összegből, illetve
folyamatosan haladunk a folyosó felújításával, amit
önerőből finanszírozunk.
Elkezdődött a község két játszóterének megújítása is
részben Közmunkaprogram keretei között, részben saját
forrásból. A felújítást 2021-ben folytatjuk. A játszóterek
elkészültével térfigyelő kamerákat fogunk kihelyezni a
rongálások megelőzése érdekében.
A község központjában is folynak a munkálatok, egy
egységes központi tér kialakítása céljából. A
Közmunkaprogram keretei között megvalósulhatott az
úttest melletti felszín feletti vízelvezetés, illetve a
térkövezés. A parókia és a Templom csapadékvíz
elvezetése a föld alatt került megvalósításra a Kígyós
csatornában, melynek költségeit 1,8 millió Ft önerőből
finanszíroztunk. A térkővel borított sétány és szigetek
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mellett az ágyásokba már elpalántáztuk a levendulákat
és kiültettük a rózsákat. A szigetekre tavasszal padokat
helyezünk ki és megkezdődnek a parkosítási munkálatok
is.
A Szentháromság szobor 8 millió Ft-os pályázati forrásból
megújulhat, mely az utcáról áthelyezésre kerül a
templomkertbe. Tavasszal folytatjuk a tér kialakításának
további munkálatait, térkövezés a Templom előtt, a
templomkertben, a sportcsarnok és az iskola előtt. A
sportcsarnok előtti részen egy szoborpark kerül
kialakításra. A parókia és a sportcsarnok előtt a járdákat
felbontjuk, közlekedni ezután csak a sétányon lehet.
Az iskola udvari része előtt szeretnénk kialakítani egy
Helyi Termelői árusító helyet (piac). Ennek
megvalósítására beadtunk egy VP6-7.2.1.1.-20 számú a
„Helyi
termékértékesítést
szolgáló
piacok
infrastrukturális- és eszköz fejlesztése című pályázatot 75
millió Ft összegben, melynek a 10 %-a önerő.
A Magyar Falu Program keretében elnyert 4,9 millió Ftból az Epreskert utcában és a Bem utcában felújítjuk a
járdákat.
Nagy öröm számunkra, hogy a Magyar Falu Programban
beadott iskola és sportcsarnok felújítási pályázatot
sikeresen elnyertük, így mind a két épületben
elkezdődhetnek a felújítási munkálatok 2021-ben.
Az idei évben rendezvénysorozatra (Télűző, Falunap,
Újkenyérszentelő) is beadtunk egy EU-s pályázatot Europe for Citizens Program – eredmény még nincs.
A felújításokon kívül egész évben rendben tartottuk
településünket, nagyon sok virágot ültettünk és
gondoztunk. Köszönet ezért közmunkásainknak. Fontos
számunkra a rendezettség, a parkosítás mellett a
tisztaság. Közmunkásaink hetente járják végig
településünket és összeszedik a lakosság által eldobált
szemetet, főleg műanyag flakont, üres dobozokat (sör és
energia ital), csomagolópapírt (édesség).
Ezúton szeretném kérni a lakosságot, hogy vigyázzanak
kicsiny falunk tisztaságára, ne dobálják el a szemetet!
Az év elején meghirdetett építési törmelék elszállítása is
a végéhez közeledik. A szállítás végeztével a törmeléket
szétterítjük gazdák által a földutakra.
Az idei évben is lehetősége van a lakosságnak Szociális
tűzifa igénylésre. A pályázaton elnyert összegből 152 m3
fát tudunk kiosztani a rászorulók részére. A beadott és
már elbírált igények kiszállításra kerültek. A tűzifát az
önkormányzatnak csak kiszállítania, behordani az
udvarba és összevágni nem kell. Természetesen, ahol
tudunk, ott segítünk!
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Illegális hulladék lerakó felszámolására is nyertünk 2
millió Ft pályázati összeget, mely segítségével azok
megszüntethetők a település területén.
A Bursa Hungarica 2021. évre Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjra 5 pályázat érkezett be. A
pályázók 10 hónapon keresztül 5 000 Ft/fő
támogatásban részesülnek.
A Civil szervezeteket a Csávolyi Sportkört, a KSE-DélVidék Kézilabda és a Sporthorgász Egyesületet is
támogattuk 2 millió Ft összeggel. Az idei évben is minden
újszülött 50 E Ft egyszeri támogatásban részesült.
Települési támogatást a rászorulók összesen 3 millió Ft
értékben kaptak.
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Polgármesteri Hivatal ünnepi nyitva tartása:
2020. 12. 23. zárva
2020. 12. 28 – 12. 31. zárva
2021. 01. – 03. zárva
Első nyitvatartási nap: 2021. 01. 04. (hétfő)

Csávoly ünnepi fényekben

Még a télen visszavágásra kerülnek a temetőben és a TV
torony mellett álló platánfák 8 méter magasságig. A
munkálatokat januárban kezdi a vállalkozó. Pontos
kezdésről írásban tájékoztatjuk a lakosságot.
A temetőben lévő padok deszkáit lecseréltük, illetve új
padokat helyeztünk ki annak érdekében. Nagy gondot
fordítunk a temető tisztaságára, ellenőrzésére. Rendbe
tettük az illemhelyiségeket is, hogy használhatóak
legyenek. Észrevettük, hogy többen kihordják a
temetőben elhelyezett hulladéktárolókba az otthon
keletkezett hulladékot, eltulajdonítják mások sírjáról a
virágot és egyéb értékeket, ezért a temetőbe is tervezzük
kamerák telepítését.
A Képviselő-testület 6 testületi ülést tartott ebben az
évben, a veszélyhelyzet miatt nem lehetett több. A
testület összesen 190 határozatot hozott, 18 rendeletet
alkotott és további 3 rendeletet módosított.
A költségvetés bevétel összegét legfőképp az
adóbevételek teszik ki. November 30-i állapotnak
megfelelően az Iparűzési adó bevételünk elérte a 112,6
millió Ft-ot és a Kommunális adóbevételünk 3,9 millió Ftot. Ezúton is szeretném megköszönni minden
adófizetőnek, hogy befizetett adójával biztosította a
község megélhetését, fejlődését! Az idei évtől a
gépjárműadó 40%-át be kell fizetünk a Járványelleni
Védekezési Alapba. Ez az összeg 3,7 millió Ft, amely
bevételtől az önkormányzat elesett, de ennek ellenére
pozitívan zárjuk a 2020-as évet.
Ezúton szeretném megköszönni az önkormányzat
dolgozóinak,
a
Képviselő-testületnek
és
a
közmunkásoknak az egész éves munkájukat!
Csala Józsefné
polgármester
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