
 
Tisztelt Lakosok! 

 

Előző újságunk 2020 
decemberi megjelenése óta 
sok minden történt 
településünkön, melyekről 
szeretném Önöket röviden, 
az egész évet összefoglalva 
tájékoztatni. 
Az év elején az illegális 

hulladéklerakók felszámolása hazai pályázaton elnyert 
szinte maximálisan elnyerhető 3 MFt-os összegből 
felszámoltuk a Temető mögött felhalmozott illegális 
hulladékot.  
 

2020-ban lehetőség volt építési törmelék leadásra a 
településen élőknek, melyet a hivatal elszállított a 
lakosoktól és az egész évben összegyűjtött mennyiséget 
ledaráltatta a FBH-NP Nonprofit Kft.-vel. Az összegyűjtött 
sitt ledarálásával járó költségeket önerőből fizettük, 
melyből a darálás 1MFt-ba került, a rakodási munkák, 
melyet csávolyi gazdák végeztek, további 1 MFt-ba, 

valamint a méretesebb betondarabok összetörése 
további 300 ezer forinttal növelte a költségeket. A zúzott 
törmeléket az önkormányzat felajánlotta a gazdáknak, a 
rossz állapotban lévő földutak javítására.  
Visszavágásra kerültek a veszélyessé vált platánfák a Tv-

toronynál és a Temetőben. A munkálatokat önerőből 
valósítottuk, melynek teljes költsége 2,7 MFt volt. 
 

Többéves tapasztalat, hogy a lakossági és az 
önkormányzati fakivágásoknál gondot okoz az ágak 
darabolása, elszállítása. E probléma megoldására 
vettünk egy ágaprító gépet önerőből 1,6 MFt értékben. 
A gépet traktor működteti, ezáltal mobil, így a jövőben 
bárhová el tudunk menni segíteni. A későbbiekben egy 
brikettgyártó gép beszerzésével az aprítékot is 
hasznosítani tudjuk.  

Az önkormányzat május hónapban önerőből vett egy 8+1 
fős Opel Vivaro kisbuszt 7 MFt értékben, mely további 

segítséget 
nyújthat a 
településen élő 

gyerekeknek, 

felnőtteknek és 
a civil 

szervezeteknek 

egyaránt, hisz a 
versenyekre 

utaztatás, a 
fellépések, az idősklubok látogatása, kirándulások eddig 
saját autókkal vagy kölcsönbuszokkal történt. A kisbusz 
beszerzésével elsősorban a helyi csoportokat szeretnénk 
így támogatni.  
 

Önkormányzatunk saját költségvetéséből is támogatta a 

helyi óvodát, így gőztisztító takarítógépet vettünk 100 
ezer Ft értékben, illetve támogattuk a Csávolyi 
Önkormányzati Nonprofit Kft-t is 500 ezer Ft-tal, melyet 

konyhai eszközök beszerzésére fordítottak. 

A tavasz megérkeztével elkezdődött a parkosítás a 
köztereken, a veteményezés és fatelepítés a 
közmunkaprogramban, fa- és aljnövényzetgyérítés 
Vodicán és a sportpálya környékén. A 
közmunkaprogramban (pályázat) több mint száz 
gyümölcsfát ültettünk a Temető mögötti önkormányzati 
területre, és most ősszel az előző években telepített 
akácost pótoljuk további száz akác csemete 
telepítésével.  

8M Ft-ot nyertünk el a 
Szentháromság oszlop 
felújítására, s ezért május 
hónapban időlegesen elbontásra 
került a Szentháromság oszlop, 
melynek renoválása jelenleg is 
folyik. A felújított szobor a 
Templomkertbe kerül 
elhelyezésre felújítás után, 
melynek talapzata már áll.  
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A Templom és a 
sportcsarnok 

előtti tér 
parkosítása 

elkészült, most 
ősszel kerül 

befüvesítésre. 
A további 

területek 
parkosítására – 

az iskola előtti rész – a következő évben kerül sor. A térre 
folyamatosan készülnek a padok, melynek egy része már 
kihelyezésre került, és amelyeket a közmunkások 
készítettek el. Még az idei évben elkezdjük a Templom és 
a parókia épülete közötti téren a fenyőfák kivágását, a 
kerítés elbontását és a talaj előkészítését a következő évi 
munkákhoz, a rendezvénytér kialakításához. 

 

A faluközpont megújítása elsősorban saját 
költségvetésből történik, s némi pályázati forrást tudunk 
ide bevonni a közmunkaprogramból, illetve az elnyert 
szobor restaurálásból. 

A községben a közterületeket a közmunkások tartják 
rendben. Nyírják a füvet, gondozzák a virágokat, 
kapálnak, locsolnak. Az idei évben nagyon sok volt a 
munka, mert a nyár elején a sok eső miatt a füvet 
folyamatosan vágni kellett, a kerteket pedig kapálni. 
Folyamatosan járjuk a falut, és ellenőrizzük a 
közterületek tisztaságát, gondozottságát, melynek 
eredményeként több lakatlan és olykor lakott 
ingatlannál szükséges volt a járdát, valamint a ház előtti 
zöld felületet megtisztítani. A továbbiakban ezen 
munkák költségét, a köztisztaságról szóló önkormányzati 
rendeletben foglaltaknak megfelelően kiszámlázzuk az 
ingatlanok tulajdonosai felé. El kell fogadnunk, hogy a 
tulajdonjog nem csak jogosultsággal jár, hanem 
kötelezettséggel is. Kérjük Önöket, hogy ha bárhol azt 
tapasztalják, hogy nem lehet közlekedni a járdán, nem 
lehet kilátni a kereszteződésben, akkor azt jelentsék a 
hivatalnál.  

2021-ben folytattuk a játszóterek megújítását. A 
központi játszótérre kihelyezésre került tavasszal egy új 
hajó alakú homokozó, a kiülőket felújítottuk, és 
hamarosan megérkezik a két új játék több, mint 2 MFt 
értékben. A központi játszótér szomszédságában lévő 
óvoda is kapott egy új kültéri zenélő játékot, melynek 
értéke közel 1 MFt. A Retro játszótéren is folyik a munka. 
A kiülő 
jelenleg 

felújítás 
alatt van, 

készül a 
színes 
kerítés, 
illetve a 

játékok 
lefestésre, 
felújításra kerültek. A játszótéri felújítási munkálatokat a 
közmunkaprogramban az asztalosok végezték. A 

központi játszótérre és az óvodába kitettünk egy 
kisvonatot, mely vagonjaiba idényjellegű virágokat 
fogunk ültetni. A tapasztalatunk az, hogy a gyerekek nem 

minden esetben használják a játékokat a 
rendeltetésüknek megfelelően, ezért azok tönkre 
mennek. A vagyon védelme érdekében a Képviselő-

testület úgy döntött, hogy a központi játszótérre 
kamerarendszert épít ki, mely segítségével a rongálókat 
számon tudjuk kérni, az esetleges kárt meg tudjuk 
téríttetni. 

Településünkön jelenleg magas a gyermeklétszám, a 
kiemelkedően jó oktató és nevelő munkának 
köszönhetően vidékről is sokan Csávolyra íratták be 
gyermekeiket óvodába, iskolába. Az önkormányzat az 
óvoda melletti telekből (Joli nénitől) megvásárolt 417 m2 
telekrészt azért, mert jelenleg az óvoda hátsó részében 
épül a 7 férőhelyes mini bölcsőde és a bölcsődei 
építkezés megközelítéséhez használjuk ezt a területet. 
Ugyanakkor a jövőbeni tervünk az, hogy a megvásárolt 
telekre az óvoda hátában, ahhoz épülve kerüljön 
megépítésre az óvodai torna szoba, s az épület körüli 
zöldfelületen az utca felé eső részen kültéri konditermet 
szeretnénk kialakítani az ezen sportot kedvelők részére.  
A községnek van egy építési telke az Árpád utcában, ahol 
egy tanpálya jellegű játszóteret szeretnénk kialakítani 
kicsiknek, nagyoknak. A kicsik kismotorral tudnak majd 

közlekedni és kétkerekű biciklivel megtanulni biciklizni, a 
nagyobbaknak nehezebb tanpályát tervezünk és egy 
helyet, ahol ők is el tudnak kicsit vonulni, beszélgetni, 
zenét hallgatni, kicsit bandázni, ellenőrzött keretek 
között. 
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Pályázatokról röviden: 

Kora tavasszal az Országfásítási program keretein belül 
elnyert fákat ültettük el a Temető mögötti területen, 
illetve a Bara tó partján. 

Az idei évben több elnyert pályázat is a megvalósításához 
érkezik. 2020-ban a Magyar Falu Program (MFP) 

keretében elnyert közel 5 MFt-on felújításra került az 
Epreskert és a Bem utcában a járda. A munkálatok 
júniusban kezdődtek és július végével határidőre 
befejeződtek.  A munkálatok alatt felmerült minőségi 
hibákat javítattuk. Kérjük a lakosokat, hogy bármit 
tapasztalnak a felújított szakaszon, jelezzék az 
önkormányzatnál. 

Az Iskola és a Sportcsarnok is megújulhat MFP-on nyert 

mintegy 50 MFt-ból. A pályázatot a Tankerület adta be az 
Önkormányzattal együttműködve. A munkálatok 
hamarosan megkezdődnek. 

 

Jelenleg folyamatban van az Egészségház felújítása, 
melyre TOP (Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program) pályázat keretein belül 65 MFt-ot nyertünk a 
korábbi MFP-s 30M Ft-os pályázaton felül, mely már 
elkészült (ebből a teljes villamosenergia- és gázrendszer 
felújítás valósult meg). A munkálatok a végéhez 
közelednek, ugyanis elkészült a víz- és szennyvízhálózat 
teljes felújítása, a tető korrekciója a szigetelés végett, 
folyik a helyiségek burkolása, festése. Hátravan még a 
bádogozás és a külső szigetelés. A felújítási munkákkal 
2021. december 31-re kell elkészülni.  

 

Jól halad a Mini Bölcsőde építése is, melyre szintén TOP-

os pályázaton nyertünk 46,7 MFt-ot. Az épület áll, a 
válaszfalakat felhúzták, a belső vakolás megtörtént. 
Jelenleg a tető készül. Ezek után a belső munkálatok 
kezdődnek, mint a fűtés, burkolás, nyílászárók 
behelyezése stb. Terveink szerint a Bölcsőde 2022. 
február 1-jével megnyílik. Várjuk a 
gyermekjelentkezéseket a beíratáshoz, a mini bölcsőde 
férőhelyszáma legfeljebb 7 fő és várjuk a 
szakalkalmazottak jelentkezését is, diplomás és/vagy 
OKJ-s kisgyermeknevelő, bölcsődei dajka álláshelyekre.A 
fenti kettő TOP pályázatra az építőanyagárak jelentős 
emelkedése miatt további pluszforrást biztosított 
számunka az állam, 16,2MFt összegben, s ez nagy 
segítség számunkra, hisz mind a burkolás, hőszigetelés, 
mind a teljes építkezés során nemhogy napi, órányi 
árváltozással (és ez mindig csak emelkedés volt) kellett 
szembesülnünk. 

 

2021. évben beadott pályázataink: 

MFP-ban a „Közösségi terek fejlesztésére” kiírt 
pályázaton 25 MFt-ot nyertünk, mely összegből a 
jelenleg használaton kívül álló Színházterem villamos 

hálózata kerülhet felújításra. Sajnos a teljes 
villamoshálózati rekonstrukció és a velejáró kisebb 
kőművesmunkák miatt ebbe az összegbe az épület 
felújítása és egyéb átalakítási munkák nem fértek bele, 
de reményeink szerint csakúgy, mint az egészségház, 
folytatható lesz a munka más pályázati forrásból. 

Szintén MFP-ban került beadásra „Kommunális eszköz 
beszerzésre” 15 MFt-ot nyertünk. Ennek keretében MTZ 
traktor, homlokrakodó, árokásó, benzines fűnyíró, kézi 
fűkasza beszerzését terveztük. 

TOP pályázatot adtunk be március hónapban 
„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 
Csávolyon” címmel, mely forrásból a Konyha és a 
Közösségek Háza újulhat meg. A pályázatnak feltétele 
volt a Konyha statikai helyreállítása, melyet az 
önkormányzat júniusban önerőből megvalósított. Pár 
napja érkezett a hír, hogy a pályázatot elnyertük, a 
felújításra 145 MFt-ot kapunk.  

A Konyha esetében a tervezett tevékenységek magukba 
foglalják a komplex hőszigetelést (lábazat, homlokzat, 
padlásfödém), homlokzati nyílászárók cseréjét, fűtési 
rendszer korszerűsítését, központi szellőztetés 
korszerűsítését, az épület akadálymentesítését. Ezen 
felül napkollektorok telepítésére kerül sor, mely 
hozzájárul a megújuló energia alapú rendszer 
telepítéséhez, hasznosításához.  

A Közösségek Háza felújítása során annak komplex 
hőszigetelését (lábazat, homlokzat, padlásfödém), 
homlokzati nyílászárók cseréjét, fűtési rendszer 
korszerűsítését és az épület akadálymentesítést 
valósítjuk meg. A fűtési rendszer korszerűsítése 
keretében megújuló energiatermeléshez hozzájáruló 
hőszivattyú is telepítésre kerül. A fejlesztési elképzelések 
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az energetikai felmérésbe bevont szakemberek 
javaslatain alapulnak. A fejlesztéssel érintett épületek 
akadálymentesítésével megvalósul a fogyatékossággal 
élők közszolgáltatásokhoz és közösségi élethez való 
egyenlő esélyű hozzáférése is. 

Vidékfejlesztési program (VP) keretében májusban 
sikerrel benyújtottuk „Csávolyon fedett termelői 
elárusítóhelyek kialakítása” címmel piacépítési 
igényünket, melynek megvalósítására a község 77 MFt-

ot nyert. Az összeg láttán biztos sokukban felmerül a 
kérdés, hogy ekkora összegből ugyan milyen piacot épít 
majd az önkormányzat. Szeretném elmondani, hogy 
ennek az összegnek a ¾ részét az közműépítési munkák 
elvégzésének költségei teszik ki. Ilyen költségek: a 
villanyvezetéket a föld alá kell helyezni, mert csak az 

engedélyezett, a csapadékvízelvezetést meg kell oldani, 
a tűzcsapot át kell helyezni, a teljes terület térkőre épül, 
a felépítményt terveztetni és engedélyeztetni kell, az 
aljzatra telepítésre kerülnek a rögzített asztalok, 
napelemes rendszer, megtörténik a parkosítás, 
beszerzésre kerülnek a mobil asztalok, napelemes 
kandeláberek, kamera rendszer, mérleg, kézi kocsi, 
fertőtlenítő pontok.  

Az idei évben is pályázott az önkormányzat Szociális 
tűzifára, melynek keretein belül keménylombos tűzifából 
172 erdei m3 -t nyert el a település. A támogatás bruttó 
összege 3,3 MFt, önerő 218 ezer forint. Az 
önkormányzatnak az önerőn kívül további költségeket is 
meg kell fizetnie, mint a tűzifa Csávolyra szállítását, 
illetve a megítélt mennyiségek házhoz szállítását. 

A 2021/2022. oktatási évben is lehetőség lesz a 
községben élő és felsőoktatásban tanulóknak ösztöndíjra 
pályázni a Bursa Hungarican keresztül. A kérelmek 
benyújtásának határideje: 2021. november 5. Részletes 
tájékoztatást és a nyomtatványokat megtalálják 
honlapunkon és facebook oldalunkon, de 
érdeklődhetnek a hivatalban is. A támogatás 3 forrása: 

helyi önkormányzati és az azzal megegyező összegű 
megyei és központi forrás. 

Az idei évben minden 5000 fő alatti település 
pályázhatott 1 MFt összegre „Kistelepülési 

Önkormányzati rendezvények támogatására” (Falunap). 
A Nyári fieszta rendezvényünk elszámolására támogatási 
igényünket benyújtottuk, az összeget elnyertük.  

Pár szóban a lakó- és nem lakóépületek elhelyezése, 
építése, korszerűsítése stb. tárgyat szabályozó helyi 
építési szabályzatról (HÉSZ): 
A 2020. évi szabályozás alapján a 2013. január 1. előtt 
készült rendezési tervek – a jelenleg érvényes 
jogszabályok értelmében – 2021. december 31-vel 

hatályukat veszítik. A határidő kitolódása elképzelhető. 
Az új Településrendezési eszközök (Településszerkezeti 
terv: Tszt; Helyi Építési szabályzat: HÉSZ) készítése a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet (Elj.) szerinti teljes eljárással és tartalommal 
lehetséges.  Önkormányzatunk tervezési szerződést 
kötött az új HÉSZ megalkotására, melynek teljes költsége 
5,8 MFt. Az elkészült dokumentáció első, lakossággal 
történő megismertetésére 2021. november 26-án kerül 
sor. A tájékoztatóról videófelvételt is készítünk, hogy 
akadályoztatás esetén a zárt facebook oldalról 
megtekinthessék a lakosok. Ezt követően határidőn belül 
kérjük javaslataikat, kérdéseiket. 

Az önkormányzat pályázatot írt ki Csávoly községben a 
2021. évben Csávoly székhellyel rendelkező és Csávoly 
községben működő bejegyzett és nem bejegyzett 
szervezetek, csoportok működési támogatására. Négy 
pályázat érkezett be. A Pénzügyi Bizottság elbírálta a 
pályázatokat és az alábbi támogatásról döntött, a 
kérelmek alapján: 

       1. Dél-Vidék Kézilabda Sport Egyesület                                                                                      
800.000,- 

       2. Csávolyi Sporthorgász Egyesület                                                                                             
600.000,- 

       3. Csávoly Gyermekeiért Alapítvány                                                                                        
1.500.000,- 

       4. Dél-Alföldi LEADER Egyesület                                                                                                  
500.000,- 

A fenti pályázati kereten túl egyéb kisebb események, 
működés támogatására a Képviselő-testület a 
polgármestert bízta meg, az ún. polgármesteri azonnali 
döntést igényló kisösszegű előirányzat felhasználásából, 
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melynek éves keretösszege 800 EFt. Az eddig beérkezett 
kérelmekre következő polgármesteri döntés született: 

       1. Dél-Alföldi LEADER Egyesület 100.000,- 
„Gyermek paintball biztosítása az általános iskola 
udvarán megrendezésre kerülő Családi Nap elnevezésű 
rendezvényen.” 

       2. Csávolyi Iskolai Szülői Szervezet 500.000,- Iskolai 

kirándulás szervezése Patcára, a Katica Tanya 
élménybirtokra 

Az idei évben is javítottuk az utakat, ahol szükséges volt. 
Lakossági kérésre támogattuk építőanyaggal a járdák 
felújítását. Jelenleg a Templom melletti úton javítjuk a 
járdát, ahol a híd melletti szakaszt támfallal is meg kell 
erősíteni. Ez után kerül sor a Rehab épülete (Arany J. u. 

55.) előtti járda szakasz felújítására és az Óvoda melletti 
telek (Arany u. 23.-21.) kapubejárójának betonozására.  
A Bara-tó környékét a Csávolyi Sporthorgász Egyesület 
tagjai egész évben rendben tartották. Az önkormányzat 
nyírta a Bara utcai oldalon a füvet, és minden héten 
ürítjük a hulladéktárolókból az összegyűlt szemetet. Az 
év hátra lévő részében a Bara-tó mellé építünk egy 
kerékpáros pihenőt.  

Az év hátra lévő részében saját forrásból folytatjuk a 
2020. évben elkezdett vízelvezető árokok tisztítását, 
mélyítését, a padkák gréderezését a Szent István, a 
Kossuth, az Arany és az Árpád utcákban.  
A közmunka keretein belül az év hátralévő részében a 
Temető melletti üres telekre levendulát ültetünk, illetve 
felépítésre kerül egy csarnok az asztalosok részére.  

Az idei évben is segítette önkormányzatunk a 
rászorulókat, mérlegelve a kéréseket és a lehetőségeket.  
Az idei évben elvégzett munkáinkkal, elnyert 
pályázatainkkal a településünk fejlődésnek indult. Az 
elvégzett felújítások, beruházások akkor lesznek 

maradandóak, ha vigyázunk rájuk. Tegyük ezt együtt! 

Csala Józsefné 

polgármester 

 

Alpolgármesteri hírek 

 

Tisztelt Hozzátartozók! 
 

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. 

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

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

Kérjük a Tisztelt Hozzátartozókat, hogy az idei 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 1996. év előtt történt, adategyeztetés 
véget szintén keressék fel az Önkormányzat illetékes 
ügyintézőjét. 
 

Illetékes ügyintéző: 
Ternák Klaudia 

szociális ügyintéző 

Előzetes Időpontfoglalás: 
Tel.: 06/79 352-160/103 

 

 

A tavalyi és az idei évben kialakult járványhelyzet sajnos 
megnehezítette mindannyiunk életét, ezzel együtt 
hatással volt önkormányzatunk működésére is. Hiszen a 
személyes találkozások hiányától nagyban függ a 
nemzetiségi kultúra ápolása, a rendezvények 
megtartása.  

Az idei év első felében tervezett programjaink nagy része 
emiatt nem valósulhatott meg. Igyekeztünk azért tartani 
a kapcsolatot regisztrált tagjainkkal. A húsvéti nyuszi 
eljuttatta ajándékát a gyerekeknek, a nyugdíjasok 
vásárlási utalványt kaptak 4.000,- Ft értékben, valamint 
Bunyevác blues címmel online színházi előadást 
szerveztünk a pécsi Horvát Színház közreműködésével. 

Csávolyi Horvát Nemzetiségi 
Önkormányzat 
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A tavaszi ünnepkör utolsó mozzanata májusfa 
kitáncolása. Ennek a szokásnak eleget téve községünk 
májusfája körül vidám hangulatban kicsik és nagyok 
együtt táncoltak. 

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett 
pályázatok közül önkormányzatunk három nyertes 
pályázattal büszkélkedhet. 
650.000,- Ft-ot fordíthatunk a bunyevác útmenti 
keresztek felújítására. 

Július utolsó szombatján a már hagyománnyá vált 
,,Plesačnica” rendezvényen felelevenítettük a 
bunyevácok népszerű ,,Duzijanca”- arató, a búza 
betakarításának ünnepét, melyre 200.000,- Ft-ot 

nyertünk. Ezen az estén bunyevác népviseletbe öltözött 
felnőttek és gyerekek zeneszóra vonultak végig a falu 
utcáin. Kezükben régi arató tárgyakkal, kaszával, sarlóval, 
gereblyével, valamint kévébe kötött búzával. A 
felvonulást táncos vígasság követte, mely nagyon jó 
hangulatban telt. Az este folyamán zsíroskenyérrel és 
lilahagymával kínáltuk a rendezvény résztvevőit.  

Az aratás még ezzel nem ért véget a táncosok számára, 
hiszen csoportunk néhány tagja részt vett augusztus 15-

én Baján a ,,Duzijanca” rendezvényen. A környező falvak 
bunyevác, sokác tánccsoportok tagjaival, a szabadkaiak 
közreműködésével több százan vonultunk végig a Petőfi 
szigetről Baja főterén át a Barátok templomáig, ahol 
bunyevác nyelvű misén vettünk részt. A meleg ellenére 
fantasztikus élményben volt részünk.  

2.000.000,- Ft támogatást kaptunk a csávolyi születésű 
Milassin Miklós Bertalan püspök szobrának felállítására, 
mely méltó helyet kap majd a csávolyi templom előtt 
hamarosan megújuló téren. Milassin Miklós Bertalan 
1736. május 1-én született Csávolyon bunyevác 
parasztcsaládban. Baján, Szegeden, Kecskeméten és 
Budán tanult. 1760-ban felszentelték, majd a tabáni és a 
Buda környéki délszláv lakosság körében végzett 
lelkipásztori feladatokat. Az akkoriban fellépő ragályos 
betegségek alkalmával a legnagyobb önmegtagadásával 
segített a szenvedőkön. Feljebbvalói, felismervén 
erényeit, tanulmányai folytatása céljából Itáliába 
küldték. Itt 1767-től tábori lelkész, majd 1782-től tábori 

esperes lett. A török hadjárat alatt felfigyelt rá II. József 
császár is, aki 1788-ban saját gyóntatójává nevezte ki. 
1790. szeptember 8-án Budán püspökké szentelték és 
elfoglalta főpapi székét. Lipót császár nemesi rangra 
emelte családját. Székhelyén püspöki rezidenciát épített, 
1801-ben megnyitotta az Aggpapok Otthonát, 1802-ben 

pedig a fehérvári papnevelő intézetet. Halála előtt 
vagyona nagy részét a papnevelde és más, számára 
kedves alapítványok között felosztotta. 1811. július 2-án 
hunyt el életének 75. évében. 

Továbbra is terveink közt szerepel a gyerekek 
táncoktatása, a kedd esti táncházak megtartása. 
Rendezvények közül október 2-ra terveztünk egy régi 
csávolyi bunyevác hagyomány a ,,Birčijas igra”- 

,,Báránytánc” felelevenítését, ami nagyon jól sikerült. 

November végén adventi készülődés keretei között 
hangolódunk a horvát szakkörös gyerekekkel a karácsony 
ünnepére.  

December hónapban ünnepeljük a Materice i Oci – 

Anyák és Apák napját, melyen megvendégelünk 
nyugdíjasainkat, valamint a gyerekeket, akikhez ezen a 
napon érkezik a Mikulás. Ekkor tartjuk a szokásos éves 
közmeghallgatást, melyen beszámolunk az ez évben 
történt eseményekről, közelgő tervekről, többek között 
a 2022. évi ,,Prelo” bál megtartásáról.  
 

Kissné Osztrogonácz Zita 
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Napközi Erzsébet tábor 

2021. június 21. és 25. között ismét gyerekzsivajtól volt 
hangos az iskola. A nyári Napközi Erzsébet tábor az 
Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány 
támogatásával, ingyenesen igénybevehető 

kikapcsolódási lehetőség, melyhez egy jelképes összegű 
részvételi biztosíték befizetésére volt szükség, amit a 
Csávoly Gyermekeiért Alapítvány finanszírozott. Az 
egyhetes táborban iskolánk 71 tanulója vett részt a sport 
és egészséges életmód, a környezettudatosság, a 
hagyományőrzés és a kézművesség, az önismeret és a 
közösségépítés témához kapcsolódó színes 
programokban. A rendelkezésre álló összegből napi 
négyszeri, bőséges étkezést valósítottunk meg, melyet 
ezúton is szeretnénk megköszönni a Csávolyi 
Önkormányzati Nonprofit Kft. minden dolgozójának. 
Pedagógusaink olyan programokkal teleszőtt, ötnapos 
nyári kikapcsolódást állítottak össze a gyerekeknek, 
amely plusz tudással ruházta fel őket és élményekben is 
gazdagodtak. Minden évben a tábor egyik legjobb 
programja a  kirándulás. Ennek köszönhetően 
táborozóink idén a Szegedi Vadasparkban és a 
jánoshalmi Király Lovastanyán szerezhettek maradandó 
élményeket.  

Szeretném megköszönni a tábort szervező és 
megvalósító kollégáim, Erika, Dragi, Zita, Niki, Ani, Rita és 
Betti néni valamint Laci bácsi munkáját, hogy igyekeztek 
a gyerekek érdeklődéséhez leginkább illeszkedő heti 
programtervet összeállítani, és a  jó hangulatról 
gondoskodni.  

                                                                                                                                  

Fischer Renáta                                                                                                     

tagintézmény-vezető 

 

 

A gyors segítség életet menthet – 

mentősbemutató 

A Napközi Erzsébet-tábor keretein belül két mentős 
érkezett meghívásunkra iskolánkba júniusban. 

Mindannyian ismerjük az 5 éves Elena történetét, aki 
ájult édesanyjához riasztotta a 112-t. Fontos, hogy 

gyermekeink megtanulják, hogy a gyors segítség életet 
menthet, hiszen bármikor kerülhetnek ők, vagy 
családtagjaik bajba. 

Bálint Szabolcs az 5-6. osztályosoknak tartott elméleti és 
gyakorlati bemutatót az újraélesztésről. A fiatal mentős 
képzett volt és hozzáértően beszélt a témáról, majd 
lelkesen mutatta meg a tudnivalókat a gyakorlatban. 
Reméljük, a gyerekek el is tudják raktározni a 
megszerzett információkat, bár soha ne legyen rá 
szükségük!  

Az 1. és 2. osztályos diákok Huszárné Dr. Veréb Brigitta  
bemutatójának részesei voltak.  Tanulóink szinte tátott 
szájjal hallgatták a színes "előadást" és aktívan vettek 
részt a foglalkozáson. Hallhattak a segélyhívó 
használatáról, a mentőautó felszereléséről, a szakszerű 
sebkötözésről. Meséltek, kérdeztek is lelkesen. Minden 
kérdésükre választ is kaptak.  

Amikor pedig előkerültek az ajándékba hozott nagy 
plüssmackók, gyermekeink boldogsága határtalan volt. 
Mindenki kapott egyet. A megtanult "szakértelemmel" 
kötözték be őket és a nap hátralévő részében több 
diákunk le sem rakta kezéből a sérült mackót. 

Köszönjük a mentőállomás vezetőjének a lehetőséget, 
öröm volt olyan mentősöket megismerni, akiken látszott, 
hogy a munkájuk a szenvedélyük – még e nehéz, embert 
próbáló időszak közben/után is! 

                                                           Nemesné Schmidt Erika 

 

Bajai Szentistváni Általános Iskola 
Csávolyi Tagintézménye 
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  Álom egy fitneszparkról a csávolyi iskola udvarán 

A tavalyi sikeres pályázaton felbuzdulva idén tavasszal 
újra álmodtunk. Új pályázatot írtunk, plakátokat, 
szórólapokat nyomtattunk, ismerősöket és kedves 
ismeretleneket mozgósítottunk, zsetonokat gyűjtöttünk 
a bajai Tescoban. A minap pedig levelet kaptunk: 

„Örömmel értesítjük arról, hogy a 2021 márciusában 
meghirdetett „Ön választ, mi segítünk” program 
kilencedik fordulójában az Ön körzetében az Ön által 
képviselt szervezet a 2. helyen végzett, így Önök 
nyerték el a Tesco 200 000 forintos támogatását. 

Engedje meg, hogy még egyszer szívből gratuláljunk az 
eredményhez. Minden egyes begyűjtött szavazat azt 
jelenti, hogy munkájukat fontosnak tartja, elismeri és 
támogatja a helyi közösség, ennél nagyobb elismerést 
nem kaphat egy szervezet, erre igazán büszkék lehetnek!  
Üdvözlettel: Az „Ön választ, mi segítünk” program 
pályázati bizottsága”. 

A bajai áruház vezetője augusztusban ünnepélyes 
keretek között, jelképesen adta át egy óriáscsekken a 
nyeremény összegét a nyertes szervezeteknek, így 
iskolánknak is. 

10487 db zsetont gyűjtöttünk június 14. és július 11. 
között a Tescoban. 
Hálásan vagyunk mindazoknak, akik mellettünk 
voksoltak, akik zsetonjaikkal támogatták iskolánkat, akik 
a szavazás időszakában többször is vásároltak a 
Tescoban.  

Örülünk, hogy egyetértenek velünk abban, hogy az 
egészséges életmódra neveléssel rengeteget adhatunk 
tanulóinknak, hiszen a testmozgás javítja 
életminőségüket, az iskolai teljesítőképességüket és 
felnőttkorukra is mintát ad. 
Köszönjük az áruházvezetőnek a lehetőséget, hogy 
személyesen gyűjthették a zsetonokat a gyerekek és a 

mosolygós – a vevőszolgálatnál és az önkiszolgáló 
pénztáraknál dolgozó –  hölgyeknek is hálásak vagyunk 
biztató tekintetükért, kedves szavaikért. A zsetont gyűjtő 
gyerekek – Rádóczi Leila Eszter, Ignácz Kíra Alexandra, 
Bodza Dorina, Bittner Csenge, Tamás Luca, Papp 
Annamari, Bánó Luca – sokat tettek azért, hogy ilyen 
eredmény születhessen. 
Tízezer-négyszáznyolcvanhét szavazat! Fantasztikus! 
A tavalyi három gép, mászóka mellé most egy újabb, 
egyszerű kondigépet sikerülhet így vásárolnunk, melyet 
egyszerre fogunk iskolánk udvarára telepíteni, amint 

megérkezik a támogatás, illetve a – majd – megrendelt 

fitneszgép. 
                                                          Nemesné Schmidt Erika 

   --------------------------------------------------------------- 

Lovastábor – „Körkarám-szigetek” 

Ezen a nyáron is öt felejthetetlen napot töltöttünk közel 
30 csávolyi és néhány vidéki diákkal, két pedagógussal és 
egy segítővel júliusban a jánoshalmi Király Lovastanyán.  
A gyerekek a táborban megbarátkoztak a lovakkal, illetve 
akik már többször jártak itt, azoknak fejlődött 
lovaglótudása. Megtanultak biztonságosan lovagolni, 
megismerkedtek a lótartás körülményeivel. Fizikai 
munkát is végeztek, hiszen a legrátermettebbek feladata 
volt a lovak etetése, csutakolása, nyergelése. 
Megismerkedtek a háziállatkert lakóival is. Egészséges 
életmódot folytattak, hiszen a televíziózás, 
számítógépezés helyett közel egy hetet a természetben 
töltöttek. Még a telefonjaikra sem volt szükségük 
napközben. 

A lovaglás, az állatok ellátása mellett izgalmas 
programok vártak rájuk. Horgászás a tábor halastavában, 
lovas kocsizás, számháború, esténként tréfás játékok, 
társasjátékozás, csokievő verseny, hajnali rókavadászat, 
kézműves foglalkozások. 
Persze az egyik legkedveltebb időtöltés a medencézés 
volt, amihez kitűnő idő párosult. 
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 A kézműves foglalkozásokon lovas párnát varrtak 
tanulóink varrógéppel, lovas pólót festettek, karkötőt 
fűztek, gyöngyképet vasaltak, lovas papírképet, 
csillámtetoválást, kulcstartót készítettek Betti nénivel. A 
szakács nénik kedvenc ételeinket készítették ebédre és 
vacsorára, a lovászok mindent megtettek azért, hogy 
valóban felejthetetlen legyen ez a néhány nap. 
Az utolsó napon diákjaink bemutatót tartottak a 
szülőknek megszerzett lovaglótudásukról, elismerésül 
tábori emléklapot vehettek át a pedagógusoktól.  

                                                          Nemesné Schmidt Erika 

Ismét elkezdődik egy nevelési év, mely 60 kisgyermek 
számára tartogat számtalan új dolgot, meglepetést, 
játékos foglakozásokat és még sorolhatnám tovább is, de 
repüljünk egy kicsit vissza az időbe……. 
Az elmúlt időszak, megtanított mindenkit, hogy sokkal 
jobban figyeljünk egymásra és az egészségünkre. 
Óvodánk, a fenntartó támogató segítségével, 
zökkenőmentesen és aktívan működött, még a 
legkritikusabb időszakban is. A szülők együttműködtek és 
segítették az óvónők munkáját, figyelembe véve a 
mindenkori intézkedési szabályokat.  
A munkatervbe tervezett programok óvodán belül, 
sikeresen megvalósultak.  
Február 2-án, izgatottan vártuk, hogy vajon kibújik-e a 

medve a barlangjából, ezen a napon mindenki mackóvá 
változott. 
Február 12-én, megtartottuk az óvodában a farsangi 
jelmezbálat, melynek mindenki örült. A konyha ezen a 
napon farsangi fánkkal kedveskedett a gyerekeknek. 
Február 19-én, óvódánk programja szerint nemzetiségi 
napot tartottunk. Erre a programra egy egész hetet 
szenteltünk, melynek zárónapján zenés táncos 
mulatságot is tartottunk. A horvát önkormányzat 
segítségével, népviseletbe öltöztettünk babákat, amiket 
az óvoda folyosóján állítottunk fel és mindenki 
megcsodálhatta, megismerhette ezeket a ruhákat. Kis 
Zoltán a Danubia Alpfokú Művészeti Iskola néptánc 
oktatója, aki 2020 szeptembere óta oktat magyar 
táncokat az óvodában, zenekarával betekintést nyújtott 
a magyar népzene világába is. 

A tél elűzésére kisze bábot is égettünk az óvoda udvarán. 
Március 8-án, a fiúk megköszöntötték a csoportba járó 
kislányokat a Nemzetközi Nőnap alkalmából. 
Március 15-én, a szabadságharc ünnepén, nemzetiszínű 
tulipánnal díszítettük az emlékművet, és egy kis verssel, 

énekkel tettük szebbé az ünnepet. 

Húsvétkor, minden gyermek részére személyesen 
elvittük a nyuszi ajándékát, melyet örömmel fogadtak. 
Anyák napja alkalmából csoportonként műsorral 
köszöntöttük az édesanyákat, melyet az internet 
segítségével juttatunk el mindenkihez. 

Projekthét keretein belül tartottuk meg a Víz világnapját, 
a Föld napját, a Madarak és fák napját, mely napon az 

óvoda épülete elé 2 darab fát is ültettünk.  
A Bács-Kiskun Megyei Balesetmegelőzési osztály által 
meghirdetett „Csibefutam pályázaton” óvodánk 
második helyezést ért el, melynek nyereménye 30000,-
Ft volt, amit játékeszközökre fordítottunk. Egy 
közlekedési terepasztalt kellett készíteni háztartási 
hulladékokból, és egyéb tárgyakból a gyerekekkel 
közösen. 
Június 4-én, családi nap keretén belül lezártuk a nevelési 
évet és minden gyermek bemutathatta, mennyit 

okosodott, ügyesedett, erősödött. Bohóc előadása 
színesítette a délutáni programot, melyen a gyermekek 
vattacukrot kaptak és lufifigurával mehettek haza. 

A nyári időszak alatt elkezdődött a bölcsődei építkezés, 
mely izgalmasabbá tette a gyerekek hétköznapjait. 
Élvezettel figyelték a bontási folyamatokat, melyet a fiúk 
legnagyobb örömére komoly munkagépekkel végeztek. 
Augusztus 28-án, 17 nagycsoportos köszönt el az 
óvodától és kezdte meg tanulmányait az első osztályba. 
Ezt az eseményt, az iskola tornacsarnokában tartottuk 
meg, az időjárás miatt.  
A nyár folyamán lehetőséget biztosítottunk a bejövő 
kiscsoportosoknak és szüleiknek, hogy ismerkedjenek az 
óvodával és az ott dolgozókkal is, legnagyobb örömünkre 
éltek a lehetőséggel, így nem volt idegen számukra a 
környezet. 
A Szülői Szervezet sütivásárt szervezet, ami nagyon jól 
sikerült. Örömmel vásárolták a szülők által készített édes 
és sós finomságokat. 
A nevelési évet kipihenten, lelkesen, tele ötlettel és 
tervekkel kezdtük meg. Izgatottan várjuk a barkács napot 
az apukákkal, a Márton napi felvonulás, a Mikulás bácsit, 
az adventi időszakot és még egyéb programokat, amiket 

Csávolyi Napközi Otthonos Óvoda 
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 reményeink szerint, az idei évben is meg tudunk 
valósítani. 
Köszönöm mindenkinek a munkáját, segítségét, 
kitartását, támogatását! 
 

„ Az őszi köd paplant terített 
Mezőre, rétre, fára, fűre. 

A nótás nyárnak csendbe eltörött 
Víg nótát zengő hegedűje. „ 

Móra László 

Nánai Anikó 

intézményvezető 

 

Ahogy mindenkit, így minket is súlyosan érintett a 
járványhelyzet, ugyanis programokat csak május végétől 
tudtunk szervezni és rendezni. Azért a nyár elejéig sem 
tétlenkedtünk, próbáltunk mindig az évszaknak illetve 
ünnepeknek megfelelő dekorációt készíteni, így volt ez a 
farsangi időszakban, húsvétkor, amikor először a 
községben tojásfát is diszítettünk, aminek nagy sikere 

volt, sok-sok szépen megfestett és dekorált tojásokat 
akasztottunk fel a fára. Februárban volt az első véradás 
ebben az évben, aminek most nagyon nagy jelentősége 
volt az egészségügyi helyzet miatt. 

Az első rendezvényünk május végén, a hagyományos 
„Pönködi Vodicai Búcsú” volt, amivel szeretnénk majd a 
hagyományt minél jobban életben tartani. Délelőtt Muka 
A. Gábor plébános úr szentmisét tartott, majd délben 
egy babgulyásra hívtunk meg a kilátogatókat. 

Június 4-én, egy szép pénteki délutánon az óvodában az 
évzáróval egybekötött gyereknapot szerveztünk, ahol 
ingyenes vattacukor, lufihajtogatás és bohócműsor volt a 
program a kicsik nagy örömére.  

Június 15-én, az általános iskolában tartottuk meg a 
gyereknapot az utolsó tanítási napon. Itt ugrálóvárral, 
ingyenes vattacukorral, kresz kvízzel, illetve kerékpáros 
ügyességi pályákkal vártuk a gyerekeket. A nap 
zárásaként minden gyerek finom pizzával jól lakva 
térhetett haza. 
Június 24-én az idei év második véradása volt az IKSZT-

ben. 

Július első hétvégéjén, ahogy már megszokhattuk, 
megrendeztünk az idei falunapunkat, ami sajnos a 
járványhelyzet miatt, kicsit más volt, mint amilyen 
szokott lenni. 

Július 2-án egy fotókiállítással indult a kétnapos 

rendezvényünk, ahol egy pályázatra beküldött fotókból a 
díjazott munkák lettek kiállítva az IKSZT galéria 
termében. Bátran kijelenthetjük, hogy nagyon szép fotók 
készültek a látogatók nagy örömére. Ezután következett 
a „Szépkorúak találkozója” az IKSZT udvarában felállított 
sátorban, ahol egy Operett Show-t láthattak a vendégek 
akiknek egy vacsorával is kedveskedtünk a nap 
zárásaként. 

Július 3-án délelőtt a játszótéren folytatódott a 
rendezvény, ahol a gyerekek ugrálóvárral, kosárhintával, 
csillámtetkóval szórakozhattak, majd a „Csiga Duó” 
gyermekzenekar koncertjét is meghallgathatták. Délután 
a Tóparti Vendéglő előtt folytatódott tovább a program, 
ahol marhapörkölttel kedveskedtünk a megjelent 
vendégeknek. Este 6 órától „Long Step” akusztikus 
rockkoncertet hallgathattunk, majd este 8 órától pedig 
kezdődött a szokásos utcabál egészen a hajnali órákig. 

Augusztus 6-án első alkalommal megrendeztük a „Búcsúi 
Kavalkád” rendezvényünket az iskola udvarában, aminek 
a vártnál sokkal nagyobb sikere lett! Kézműves vásárral 
és ingyenes vattacukorral is vártuk a vendégeket. Lángos, 
sült kolbász, PopCorn, rétes, borok, pálinkák, 
ajándéktárgyak, levendulás tárgyak, amiket meg lehetett 
vásárolni. A rendezvény ideje alatt a sportcsarnokban 
felállított planetáriumot is meg lehetett látogatni, illetve 
egy speciális távcsövön a nap felszínét is 
megcsodálhattuk. Az este fő produkciója a Dupla Kávé és 
Köteles Cindy koncertje volt, majd után a hajnalig tartó 
utcabálban bulizhattunk együtt. 

Szeptember 3-án az iskola udvarában megrendeztük a 
„Családi Nap” rendezvényünket, ahol ugrálóvárral, 
vattacukorral, illetve népi játékok kipróbálásával vártuk 

Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér 
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a gyerekeket, akik csillámtetkót is csináltathattak 
maguknak. Eközben végig az iskolakert helyén paintballt 
is kipróbálhatták a legbátrabbak. 

Szeptember 24-én szüreti 
mulatságra vártuk a 
községünk lakosait, ahol a 
szőlő darálását, 
préselését mutattuk be, 
majd bárki 
megkóstolhatta a friss 
mustot. Délután 5 órától 
pedig a Madarasi 

Harmonikások Alapítvány 
zenekara játszott nekünk egy órán keresztül. A 
rendezvény zárásaként az IKSZT-ben a Nyugdíjas Klubbal 
közösen szervezett szüreti bálon bulizhatott mindenki. 
Erre az alkalomra szüreti dekorációt is készítettünk az 
IKSZT elé. 
Október 9-én megemlékeztünk az aradi vértanúkról, 
akiket 1849. október 6-án kivégeztek az osztrák császári 
haditörvényszék ítélete alapján. A megemlékezést 
koszorúzással zártuk. 

Babicz János intézményvezető 

A Koronavírus járvány sajnos mindenre rányomta 
bélyegét. Számos szertartás, rendezvény elmaradt, a 
szokásos ünnepeinket sem tudtuk megtartani, úgy ahogy 
azt már megszoktuk. Mindezek ellenére az eddig elmúlt 
esztendő számos jeles eseménnyel, eredménnyel 
gyarapította Plébánia közösségünket.  

Az Önkormányzat jóvoltából elkezdődött a Plébánia 
előtti terület rendezése, átalakítása. A Plébánia épület és 
a Templom közötti tér átalakítása is tervben van. 

Fontosnak tartom, hogy a falu központjában legyen egy 
közösségi célokra alkalmas tér, ahol rendezvényeket 
tarthatunk, találkozhatunk egymással. Nagyon örülök 
annak, hogy Polgármester asszony nyitott minden 

hasznosnak ígérkező, a község érdekében felmerülő ötlet 
iránt, és természetesen mindehhez egy képviselő 
testület támogatása és az emberek jó szándéka is 
támogatásul szolgál.  

Sikeres 

Pályázatnak 
köszönhetően 
2.5 millió 

forint 

összeget 
nyertünk a 

templom 

orgonájának 
felújítására és 

digitális 
bővítésére. 

Sajnos ez az 

összeg nem 
elegendő egy 

ilyen 

nagyságrendű 
munka kivitelezésére, így jelentős mértékben 
hozzájárultunk felajánlásainkkal ahhoz, hogy egy, a 
környéken egyedülálló koncertekre is alkalmas hangszer 
születhessék. Az eredeti orgona 1895-ben Pécsett, 
Angster József orgonaépítő gyárában készült. 
Mechanikus, azaz vékony lécek, irányváltó vinklik, 
bonyolult rendszerével szólaltatható meg az 586 síp, 
amely a 8 változatban, magyarul sípsorban szerepel. A 
leghosszabb síp 2,5 méter a legkisebb pedig 0,5 

centiméter.  Egy billentyű sora van, amely nem alkalmas 
arra, hogy komoly művek megszólaltathatóak legyenek a 
hangszerek királynőjén. Mivel egy új orgona építése több 
10 millió forint is lenne, modern lehetőséghez 
fordultunk. Digitálisan bővült az orgona, közel 70 
sípsorral. Ez azt jelenti, hogy egy világhírű francia orgona, 
kitűnő minőségben rögzített síphangjai szólalnak meg, a 
mi orgonánkat kiegészítve. Tehát egyszerre működik a 
sípos és a digitális orgona része, mely az emberi fül 
számára érzékelhetetlen különbséggel, szép összhangot 
ad. A teljes működést vezérlő 3 billentyűsoros 
játékasztalt teljes mértékben Faller Balázs kántor- 

hitoktatónk tervezte és készítette, együttműködve a 
budapesti Orgonam kft. munkatársaival. A mostani 
hangszer lehetővé teszi, hogy a lejátszott darabokat az 
orgona önmaga visszajátssza. Tehát a beépített memória 
vezérlésével a mágnesek működtetik a sípos orgonát is, 
mintha azon valaki játszana. Mivel az eredeti hangszeren 
nem szerettünk volna semmilyen módosítást, hanem 

meghagyni a hajdan megépült stílusában, ezért ugyan 
úgy használható továbbra is, mint az elmúlt 126 évben. 

Plébánia hírei 
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 Egy kimagasló 
művészi 
színvonalú 
koncert 

keretében 
augusztus 13-

án Kéménczy 

Antal 

orgonaművész, 
zeneszerző, 
számos 
budapesti 

színház 
zeneigazgatója, 
valamint 

Benyes Gábor 
trombitaművész, és nem utolsó sorban Sáfár Mónika 
Jászai-díjas színművész, énekesnő közreműködésével 
szólalhatott meg először az új orgona. Bár átadtuk a 
hangszert, még szükség van további újításokra, többek 
között a régi elavult orgona fujtató motor cseréjére. 

Augusztus 21-én a Simply The Brass rézfúvós kvintett 
hangversenyét halhattuk a templomban, Mindkét 
koncert nagy sikert aratott. Immár hagyománnyá vált, 
hogy hasonló rendezvényeinkre a közösségünk tagjai 
süteményekkel, kis vendéglátással készül, hogy ne csak a 
fülünk és a lelkünk teljék meg, hanem az ízlelő bimbók is 
gyönyörködtessenek. Köszönet érte! 

Október 15-én pénteken Széplaki Zoltán fuvolaművész, 
hangszerbemutató-koncertet tartott templomunkban. 

Terveinkben szerepel, hogy évi több alkalommal is 
szeretnénk vendég előadók közreműködésével 
koncerteket tartani.  

Az Eucharisztikus Világ Kongresszus indíttatására, 
amelyen én is részt vehettem,- szeretném egyházközségi 
életünket megújítani. A három Plébánia: Csávoly, 
Felsőszentiván és Rém közösségével összefogva helyi 
szinódusra /tanácskozás/ készülök, amelyben a hívők 
bevonásával, ötleteivel próbálok, próbálunk a mai világ 
és a helyi adottságok kihívásával szemben utat, utakat 

találni az Evangélium hirdetésében, és mind inkább 
mélyebb megélésben.  

Ehhez kérek támogató imát, hiszen az Istennel való 
szorosabb kapcsolat, embertársaink felé is szorosabb 
kötelékre indít bennünket. 

Muka Gábor                                                                                                           
plébános 

                                                                                 

 

Településünkön 1998-ban nyílott az első 100 Ft-os bolt 

mely a „Minden 100 Ft Bt boltja”-ként üzemelt éveken át 
és biztosította mindazon termékeket melyért korábban a 
közeli városba kellett utazni. Az évek során nagyságában, 
áruválasztékában és a kiszolgálás minőségében 
folyamatos fejlődésen ment keresztül. 
Ennek megkoronázásaként 2018-ban egy nagyszabású és 
programokban gazdag 20 éves születésnapi partival 
örvendeztette meg a falu lakosságát. Ekkor már egy 
emeltebb szintet képviselő, a 100 Ft-os boltok 

árnyékából kilépő „Goods Market” üzlethálózat 
tagjaként állt a vásárlók rendelkezésére.  
2020 őszén fogalmazódott meg egy elképzelés, hogy a 
kissé megkopott, régi módi üzlet helyett a vidéki falusi 
vásárlóközönség is megérdemelne egy a nagyvárosokra 
jellemző színvonalas bevásárlóhelyet. 
A Dél-100 Kft mint a „Goods Market” hálózat fracises 
tulajdonosa támogatásával idén tavasszal az üzlet egy 
teljes körű  belső ráncfelvarráson esett át mely közel 
másfél hónapig tartott.  Ez idő alatt az eladótér tovább 
bővült, a nagyvárosi plázákban divatos fényes járólapot 

és kazettás álmennyezetet kapott. Energiatakarékos led 
panelek biztosítják a szinte nappali fényt és korszerű 
nagy teljesítményű klímarendszer biztosítja a kellemes 
állandó belső hőmérsékletet. 
Az üzlet belső bútorzata, informatikai rendszere is 
megújult. Széles közlekedő utakon kényelmes 
bevásárlást biztosítanak a hagyományos és gurulós 
bevásárlókosarak, bevásárlókocsik.  
A régi elavult hűtőberendezések korszerű, 
energiatakarékos és nem utolsó sorban esztétikus 
termékmegjelenítésre lehetőséget adó hűtőkre, 

fagyasztókra lettek lecserélve. 
A felújított üzlet megnyitóján sem 
maradhatott el az ünneplés. 
Báránysült és 4 bogrács babgulyás 
várta a nyitáson megjelent 
vendégeket. A gyerekeket játékos 
programok várták, a zenéről 
pedig a Trakto-Rock zenekar 

gondoskodott késő estig.  
A Goods Market Csávoly nevében 
ez úton is szeretném 
megköszönni mindenkinek a 
felújítási munkálatokban való 
részvételt !   

   

 Goods Market Csávoly 

A régi 100-as új köntösben         



                 Önkormányzati Hírmondó                          VII. évfolyam 1. szám                                 2021. október 22. 

 

 

13 

A 2020-as év egyesületünket is komoly 
megpróbáltatások elé állította a koronavírus 
következményeképp kialakult korlátozások miatt. 

A hagyományteremtő céllal tavalyelőtt elsőként 
megrendezésre kerülő jótékonysági bálunkat, a 2020-as 

évben kétszer is le kellett fújnunk a vírus miatt. 
Nem csak közösségépítés céllal szerettük volna 

megrendezni, hanem nyilván a   D-V SE anyagi helyzetét 
is megkönnyítette volna. 

Edzéslehetőségeink is igencsak nehezített körülmények 
közt zajlottak, hiszen az iskola tornatermében, ahol 
korábban mozoghattunk a tavalyi év közepétől nem 
tarthattunk edzéseket. 

Így ezt a környező településeken (Bácsbokod, 
Jánoshalma) igyekeztünk megoldani, kisebb-nagyobb 

sikerekkel. 

A 2020. évi nehezítő körülményekről ennyit…hiszen 
szerencsére még így is több pozitívumról tudunk 
beszámolni, mint negatívumról! 

Sok munka és fejtörés után a tavalyi évtől mi is a TAO 
pályázat nyertesei közé sorolhatjuk magunkat, így 
lényegesen jobb az anyagi helyzetünk. 
Sokkal könnyebben tudjuk megoldani a gyerekek 
versenyeztetését, utaztatását és edzéseiket is. 

Továbbá már egyenmelegítőben tudjuk képviselni 
Csávoly községét az ország különböző pontjain 
hétvégente. 

A Dél-Vidék KSE taglétszáma a 2020-as évre közel 100 
főre duzzadt. 
Ez számunkra nagyon nagy dolog, hiszen ennek a 
számnak a nagy részét a felnőtt férfi csapat mellett az 
általános iskolába járó gyerekek teszik ki. 

Felnőtt csapatunk is erősíteni tudott néhány új 
játékossal: 

 

 

 

A férfiak sikerei mellett 
gyerekcsapataink; U13-as 

fiúk és U13-as lányok is egyre 
több győztes meccsel tértek 
haza a hétvégi fordulókról. 
Nagyon büszkék vagyunk a 
kitartó munkájukra. 
Köszönjük a szülők 
támogatását és azt, hogy 
hisznek bennünk! 
 

 

Végül, de nem 
utolsó sorban 
szeretnénk írni 
néhány sort 

szivacskézi 
csapatunkról is, 
akik nagyon 

kitartóan edzenek 

annak ellenére, 
hogy versenyezni még nincs lehetőségük. 
 

Röviden ennyit a tavalyi, 2020-as évünkről. 
 

Az idei évünk eddig nagyon mozgalmas volt, az 
évkezdést/tavaszt leszámítva, hiszen akkor még javában 
tartottak a korlátozások. Ezáltal párhuzamosan voltak 

online edzések, és amikor lehetőségünk adódott, akkor 
edzettünk Bácsbokodon is a sportcsarnokban. 

Ez a helyzet újra megerősítette bennünk a gondolatot, 
hogy a 2021-es fő célunk nem lehet más a szakmai 
fejlődés mellett mint az, hogy vegyünk egy buszt az 

egyesületnek, hiszen a fuvarozás nagy fejtörést okozott. 
Pályáztunk is a TAO-ban rá, de sajnos elutasították. 

Próbálkoztunk tovább, így beadtuk a Magyar Falu 
Program keretén belül meghirdetett pályázatot is, amit 

DÉL-VIDÉK KSE 
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nagy örömünkre megnyertünk és sikeresen beszereztünk 
egy 15 személyes buszt. Ez elmondhatatlanul nagy 

örömmel töltött el bennünket.  

 

Az idei év másik „nagy durranása” a balatoni 
edzőtáborunk volt, bár elég rövid idő alatt kellett 
leszerveznünk, hiszen sokáig nem volt egyértelmű a vírus 
miatt, hogy lesz-e rá lehetőség, vagy sem. 
Végülis augusztus 2-8-ig meg tudtuk tartani 

Balatonszemesen. 

15 gyereket vittünk magunkkal, a teljesség igénye nélkül. 
Sajnos volt néhány gyerkőc, akiknek ez időre már 
lefoglalt családi nyaralása volt, és így nem tudtak eljönni 
velünk. Őket azért hiányoltuk. 

Volt móka, kacagás, programok és persze sok-sok 

mozgás. 
A napi 2-3 edzés mellett igyekeztünk sokat fürdeni a 
Balatonban és különböző programokkal színesíteni a 
mindennapokat. 

Rengeteg fotó készült, amit az egyesület Facebook 

oldalán meg lehet tekinteni. 
A táborból haza térve még két héten keresztül minden 
nap tartottunk edzést a gyerekeknek, hogy intenzív 
legyen az alapozó rész. 
Utána csökkentettük heti kettőre. 
Az őszi szezonban 3 csapatunk fog bajnokságban 
szerepelni: 

- U14 lány 

- U14 fiú  

- Bács-Kiskun megyei férfi II. osztály 

Jelenleg kedden és csütörtökön vannak az edzéseink: 
 

16:00-17:00 (1.és 2. osztály) 

17:00-18:00 (3.,4. és 5. osztály) 

18:00-19:30 (6.,7. és 8. osztály) 

 

Minden kézilabdázni vágyót várunk sok 
szeretettel függetlenül nemétől, korától, akár a 

környező településekről is! 
 

Lakatos Gábor                                                      Balla Eszter                                              
Dél-Vidék KSE elnök                                                      edző                  

 

VATTACUKOR MINDEN RENDEZVÉNYÜNKÖN 

Szeretnénk megköszönni a támogatóknak, illetve az 
ötletadónak, Marázné Ilonkának, hogy a gyerekek nagy 
örömére, minden rendezvényen élvezhetik a 
vattacukrot, aminek óriási sikere van mindig. A 
támogatók név szerint: Marázné Ilonka, Csala Tamás, dr. 
Galambvári Jakab, Nemes László, dr. Fekete Imre, Peiszer 
Gábor, Kulisics Csilla, Tóth Kornél. A gyerekek nevében is. 

NAGYON KÖSZÖNJÜK! 

KÖSZÖNET! 



                 Önkormányzati Hírmondó                          VII. évfolyam 1. szám                                 2021. október 22. 

 

 

15 

Kitüntetést kaptak az életmentők 

Rendkívüli ünnepi testületi ülés keretében tüntettek ki 

szombat délelőtt  három életmentőt, akik nyár végén egy 
égő házból kimentettek egy csávolyi férfit. 
Az ünnepi ülésen részt vett Zsigó Róbert államtitkár, Baja 
és térsége országgyűlési képviselője, aki kifejezte 

köszönetét a három életmentőnek. Csala Józsefné 
polgármester ismertette Ábel György, Ábel Tamás és 
Megyesi Gábor életmentő tettét, elmondta, hogy bár 
nem képzett tűzoltókról van szó, mégis gondolkodás 
nélkül olyat cselekedtek amire nem minden ember 

képes. Saját életüket kockáztatva a tűzben rekedt férfi 
segítségére siettek. 
Sokan a mai napig nem tudják pontosan, hogy mi történt 
azon a bizonyos napon. Néhány hete Kocsis László 
alezredes tájékoztatott arról, hogy a lakás tulajdonosa 
meghalt volna, ha a három bátor férfi nem menti ki őt az 
égő házból. Így ők életmentő hősök lettek. Ábel György, 
Ábel Tamás és Meggyesi Gábor hihetetlen bátorságról 
tett tanúbizonyságot, amikor megmentették a 
tűzhaláltól. Saját életüket kockáztatva, gondolkodás 
nélkül a tűzben rekedt férfi segítségére siettek. Talán a 
szerencsének, talán a lélekjelenlétüknek köszönhető, 
hogy ők nem sérültek meg mentés közben. Büszke 
vagyok arra, hogy a mai napon ünnepélyes keretek 
között megköszönhetem nekik bátor cselekedetüket a 
túlélő, a képviselő testület, az önkormányzat és az egész 
település nevében. 
Hálásak vagyunk nekik egy emberéletért, az önzetlen 
életmentésért, amellyel kivívták a tiszteletet mindenki 
szemében - fogalmazott Csala Józsefné polgármester. Ezt 
követően a három életmentőnek átadta a kitüntetéseket 
és a 100-100 ezer forint pénzjutalmat fejenként.  

Babicz János 

Egy éven keresztül tartott az a fotópályázat, amit az 
önkormányzatunk írt ki még 2020 nyarán, és buzdított 
mindenkit, hogy évszakonként készítsen képeket, és 
pályázzon vele. Értékes nyereményekért folyt a verseny 
két kategóriában (általános, illetve mobil vagy tablet által 
készített fotók). Jöttek is szépen a beküldött anyagok, 
amiket egy független zsűri bírált el évszakonként és 
kategóriánként is. A helyezést elért fotókból 
vászonképeket gyártattunk, és azokból a „Nyári Fieszta” 
rendezvényünk első programjaként megnyitót is 
megtartottuk az IKSZT galéria termébe ahol  a 

meghívottakon kívül a díjazottak és a zsűri is jelen volt. 
A helyezettek évszak és kategória szerint a következő 
képpen alakultak: 
Évszak: Tavasz Kategória: Általános 

1. Fenyvesi Erik Tibor 

2. Fenyvesi Erik Tibor 

3. Vidovity Ramóna 

Kategória: Mobil 
1. Laki Éva 

2. Laki Éva 

3. Laki Éva 

 

Évszak: Nyár Kategória: Általános 

1. Fenyvesi Erik Tibor 

2. Fenyvesi Erik Tibor 

3. Fenyvesi Erik Tibor 

Kategória: Mobi: 
1. Berkó Ida 

2. Berkó Ida 

3. Nánai Anikó 

Évszak: Ősz Kategória: Általános 

1. Fenyvesi Erik Tibor 

2. Fenyvesi Erik Tibor 

3. Fenyvesi Erik Tibor 

Kategória: Mobil 
1. Rezsnekiné Pribelszki Csilla 

2. Rezsnekiné Pribelszki Csilla 

3. Rezsnekiné Pribelszki Csilla 

Évszak: Tél Kategória: Általános 

1. Fenyvesi Erik Tibor 

2. Suszterné Kavácsics Klára 

3. Vidovity Ramóna 

Kategória: Mobil 
1. Berkó Ida 

2. Laki Éva 

3. Laki Éva 

Elismerés a hősöknek! Fotókiállítás 
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Különdíjasok általános kategóriában:  
Börcsök Andrea (tél)  

Fenyvesi Erik Tibor (tavasz) 

 

Összdíjazásban részesült Fenyvesi Erik Tibor. 

 

Babicz János  
IKSZT intézményvezető 

Az előző újságunk megjelenése óta három  90. életévüket 
betöltött szépkorút köszöntött az Önkormányzat. 

Kívánunk további hosszú, boldog és egészséges éveket. 

 

Kovács Sándorné 

 

Páncsics István 

 

László Vendel 

 

                                                                       Babicz János 

 

Szépkorúak köszöntése 

Csávoly Községi Önkormányzat hivatalos lapja 

Kiadja: Csávoly Községi Önkormányzat * Felelős kiadó: Csávoly Község Képviselő-testülete * Szerkesztő/tördelő: Babicz János * 

Telefon: 06-79/352-160 * E-mail: iksztcsavoly@gmail.com   

Az esetleges nyomdai hibákért, és a beküldött cikkekért a kiadó felelősséget nem vállal. 

TERVEZETT PROGRAMJAINK: 

2021. DECEMBER 04. (SZOMBAT) - IDŐSEK KARÁCSONYA ; 2021. DECEMBER 05. (VASÁRNAP)  - FALU MIKULÁSA 

2021. DECEMBER 12. (VASÁRNAP)  - ADVENTI FORGATAG 

2022. FEBRUÁR 12. (SZOMBAT)  TÉLŰZŐ 

mailto:iksztcsavoly@gmail.com

