Tisztelt Csávolyi Lakosok!
Előző számunk 2021. október havi megjelenése óta sok
minden történt községünkben, amelyről szeretném
Önöket tájékoztatni.
Megvalósult és várható fejlesztések
2021. december 4-én két projekt átadására került sor. Az
egyik Magyar Falu Program keretén belül az
Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása
című pályázaton elnyert 5 millió Ft-ból felújítottuk a
járdaszakaszt az Epreskert és a Bem utcában. A másik a
Szentháromság oszlop restaurálása 8 millió Ft-ból, mely
felújítás után új helyére került a templom kertbe. Az
önkormányzat a Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft
által, mint támogató valósíthatta meg a felújítást.

2022. február 12-én két TOP-os (Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program) projektet adtunk
át. Az egyik „A csávolyi egészségház felújítása” című
projekt, melyre 65,9 millió Ft-ot nyertünk. A felújításra
végül összesen 105,9 millió Ft-ot költöttünk 2019-2021.
év közötti időszakban pályázati forrásból (TOP és MFP) és
önerőből. A felújítási munkák jelenleg is folynak.
Folyamatban van a
fogorvosi rendelő
kialakítása,
az
Egészségház felett
lévő
lakások
berendezése és az
egész
épületkomplexumba

légkondicionáló kiépítése önerőből.
A fogorvosi
rendelés várhatóan 2022. augusztus 1-től indul.
A másik TOP-os pályázat „Mini Bölcsőde kialakítása
Csávolyon” című projekt, melynek összköltsége 59,4
millió Ft volt. A kicsik (7 fő) már az átadó ünnepség előtt
2022. február 2-án birtokba vehették az intézményt.
Beszerzésre került egy napvitorla, mely árnyékot nyújt a
kicsiknek az udvari játék során. Építjük a bölcsődei és
óvodai udvart elválasztó kerítést, melynek elkészülte
után a bölcsőde pici udvarának parkosítása is
megkezdődhet. A bölcsőde építésével párhuzamosan az
óvodában is történt néhány fejlesztés önerőből, mely
során kialakításra került egy az előírásoknak megfelelő
tálalókonyha, egy új mosdó és egy nevelői szoba.
A nyár végén várhatóan újabb két Magyar Falu Program
projekt kerülhet átadásra. A Kommunális eszköz
beszerzése című pályázaton elnyert 14,9 millió Ft-ból és
közel 7 EFt önerőből beszerzett új traktor, valamint az
Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése
című pályázaton elnyert 25 millió Ft-ból a Színházterem
teljes villamoshálózata felújításra került.
Ősszel ünnepélyes keretek között kerülnek átadásra a
Bajai Tankerületi Központ által az Iskola és a
Sportcsarnok épületein elvégzett felújítások, melynek
egy része MFP-on elnyert pályázati forrásból 50 millió Ft,
valamint 3,5 millió Ft önerőből valósítottak meg. A
csávolyi iskola és a sportcsarnok fűtéskorszerűsítése és
felújítása is megtörtént másik forrásból.
Elkezdődtek a tervezési munkálatok a Helyi
termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és
eszköz fejlesztése című pályázatnál. Első lépésként a
villamos vezetékeket helyezik a föld alá az érintett
területen.
TOP Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésre
2021-ben elnyert 145,02 millió Ft közbeszerzési kiírása
lezárult, az összesítések és az eredményhirdetés után
megindulhatnak a kivitelezési/felújítási munkálatok a
Közösségek Házán (régi Hivatal épülete) és a
Diákélelmezési konyhán.
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Az idei év elején TOP Plusz pályázaton nyertünk
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére
221 millió Ft-ot, melyből további korszerűsítések
valósulhatnak meg az iskola és a tornacsarnok, a hivatal
és a mezőgazdasági centrum (Petőfi Sándor utca 75.)
épületein. A felújítási munkálatok várhatóan 2023-ban
indulnak el.
Kültéri fitnesz park létesítésére nyertünk az idei évben
cca. 6 MFT-ot MFP-on, kivitelezése a Bara parton még az
idei évben befejeződik.
2022. év tavaszán befejeződtek a vízelvezető árkok
mélyítése, a padkák gréderezése, így a település teljes
területén a szikkasztás megoldódott. A kivitelezési
munkákat az önkormányzat önerőből fedezte.
Megoldásra vár még a hosszú évek alatt eltömött
átereszek, föld alá helyezett vízelveztő csatornák
tisztítása, mely feladat megoldása folyamatban van.
Tovább folytatódik a kültéri közösségi tér kialakítása
közmunka program keretein belül. Első lépésként a
Templom előtti sétány került befejezésre, majd a
Szentháromság szobor körüli rész kerül térkövezésre.
A sétánytól a Templom és a parókia közötti tér
térkövezésére nyertünk 11 millió Ft-ot, melyből 1millió
Ft önerő. A munkálatok még az idei évben elkezdődnek.
Közmunka program
Tervezett munkák és
beszerzések
a
közmunkaprogramban:
térkövezésre kerül a
buszmegálló
járdaszakasza
az
egészségháztól a volt
hivatal sarkáig, majd onnan tovább az óvoda végéig
beleértve a parkolót és a kocsibejárót. Az élelmezési
konyha oldalán csapadékvíz elvezető szegély kerül
kiépítésre, Féltetőt készítünk az önkormányzat
telephelyére. A meglévő közterületre kihelyezett
bútorokat felújítjuk és újakat készítünk. Beszerzésre
került egy kis traktor is, mely tovább segíti a

2022. június 29.

munkavégzést. A levendula ültetvényt, a fóliákat, a
konyhakertet, a gyümölcsöst és az akácost folyamatosan
gondozzuk. A település zöldterületein és az elhanyagolt
ingatlanok előtt nyírjuk a füvet, a Temető és Vodica
környezetét gondozzuk és az esetleges felújítási
munkákat elvégezzük.
A körforgóval nagyjából egy vonalban építettünk egy
kerékpár pihenőt, ahol a településen áthaladó és a helyi
kerékpárosok megpihenhetnek. Az építmény mellé
kialakításra kerül kerékpártároló, vízvételi lehetőség,
illetve a tető alá asztal és pad kerül.
Kora
tavasszal
megkezdtük
a
parkosítási
munkálatokat
a
település
teljes
területén. Ültettünk
erdei és fekete fenyőt
a sportpályára és a
temető egy részére, vetettünk füvet a könyvtár
udvarába, palántáztunk levendulát és krizantémot a
temető mellett lévő önkormányzati területre, egynyári
növényeket a közterekre. Parkosítottuk az egészségház
előtti és az udvarban lévő területeket. Vigyázzanak a
növényekre és kérem ne szemeteljenek!

Rendezvények, ünnepek
2021. november 23-án volt Közmeghallgatás
(Falugyűlés), melyen egyetlen helyi lakos jelent meg.
Bízom benne, hogy az idei évben nagyobb lesz majd az
érdeklődés.
Közeledve a karácsonyhoz megrendezésre kerültek
ünnepi rendezvényeink: a Vállalkozók karácsonya, ahol
bemutatásra került az új HÉSZ (Helyi Építési Szabályzat),
az Idősek karácsonya, a falu Mikulása és az Adventi
forgatag.
Az idei 2022. évi farsangi időszakban megrendezésre
kerültek a bálak. Ez év első rendezvénye a Télűző volt,
mely fergeteges sikert aratott. Községünkben először
került megrendezésre futóverseny április 9-én, melyről
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részletesen olvashatnak újságunkban. Húsvét előtt
tojásfa díszítésre volt lehetőség, volt palánta árusítás,
Májusfa állítás és kitáncolás.
2022.
12-én

május
15,00
órakor
megérkezett
községünkbe a
„Toborzó
Emlékfutás
2022”
váltó
futója,
akit

Keszy Krisztina és Zsöllér Antal a várt és futva kísért be a
II. Világháborús emlékműig. A szalag felkötése után a
katonai váltó és a két csávolyi önkéntes futó elindultak a
következő helyszínre. Ezt megelőzően 14,45-kor az
emlékműnél megemlékezésre, katonai tiszteletadásra
került sor, majd közösen megkoszorúztuk a II.
Világháborúban elesett csávolyi hősők emlékművét.
Május 20-21-én
került
megrendezésre
a Bara parti nyár,
ahol
főzési
lehetőséget
biztosítottunk a
résztvevőknek,
volt szórakozási
lehetőség kicsiknek és nagyoknak. A legnagyobb sikert a
PiriPonyt kisvonat aratta, mely az óvodás SZMK
támogatásával volt jelen a rendezvényen. Köszönjük
nekik ezt az élményt mindenki nevében! A szabadtéri
film vetítést a rossz idő miatt zárt térben került
levetítésre.
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A Vodicára szervezett pünkösdi rendezvényünk sajnos a
rossz időjárás miatt elmaradt.
Június
15-én
a
hagyományos
gyermeknapi
rendezvényünket is megtartottuk az iskola udvarában,
ahol akadálypályán és segway palyán is kipróbálhatták
magukat a gyerekek.
Támogatások
Muka A. Gábor plébános úr kéréssel fordult Csávoly
Községi Önkormányzatának Képviselő-testületéhez,
melyben segítséget kért az elromlott toronyóra
megjavításához. A javítási költség több, mint 1 millió
forint. A Képviselő-testület 600 EFt támogatást szavazott
meg
a
Templom
toronyórájának
javítására.
Polgármesteri azonnali döntést igénylő kisösszegű
előirányzat felhasználásából egy kérelemre született
döntés: Csávoly Gyermekeiért Alapítvány 500 EFt, Iskolai kirándulás szervezése Patcára, a Katica Tanya
élménybirtokra. A támogatás összege az útiköltség több,
mint 80 %-át fedezte.
Az idei évben is segítette és segíteni fogja a jövőben is az
önkormányzat a rászorulókat, mérlegelve a kéréseket és
a lehetőségeket.
Az elvégzett munkáinkkal, az elnyert pályázatokkal a
település tovább fejlődhet, de ne feledjük, hogy az
elvégzett felújítások, beruházások csak akkor lesznek
marandóak, ha vigyázunk rájuk. Tegyük ezt együtt!
Csala Józsefné
polgármester
Várható rendezvényeink:
2022. július 1-2. Nyári Fieszta
Augusztus 5. Búcsúi kavalkád.
Várunk mindenkit sok szeretettel!
Emlékeink: Országos Spartakiád döntő Pécs 1962

60 éve
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Állnak: Schnóbl Sebestyén, Füle Péter, Rauch Ferenc, Farkas
Ferenc, Valcsik József, Tóth Vencel,
Guggolnak: Szombati József, Tóth Antal, Czobor Ferenc.
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Csávolyi Horvát Nemzetiségi
Önkormányzat
A 2022. év első fele tartalmasan telt a Horvát
Nemzetiségi Önkormányzat életében. Örülök, hogy
lehetőségeinkhez mérten, egy év kihagyás után sikerült
megrendezni a hagyományos Prelo bálunkat, ahol a vírus
miatti megszorítások ellenére szép számmal megjelentek
vendégeink. Műsorszámként a csávolyi felnőtt
tánccsoport tagja, Balogh
Mátét, aki 3. helyezést ért
el a ,,Mikrofon’’ dalverseny
résztvevőjeként,
Gazde:
Tresnja című dalát adta elő,
a
garai
Bácska
Tamburazenekar
kíséretével.
Húsvéti rendezvényünket 2022. április 8-án délután
tartottuk, ahol gyerekek és felnőttek egyaránt jól érezték
magukat. Az ünnepi köszöntő után a megjelent tagokat,
gyerekeket és vendégeket az önkormányzat vendégül
látta főtt sonkával, főtt tojással és húsvéti kaláccsal. A
gyerekek feldíszítették az IKSZT előtt álló két fát, így a
dekoráció kiegészült két tojásfával. Ez idő alatt
megérkezett a nyuszi, aki minden gyereknek hozott egy
kis ajándékot. A délután nagyon jó hangulatban telt,
sokat beszélgettünk, nevettünk és táncoltunk.

A ,,Bara-parti nyár” rendezvény keretei között a horvát
tánc szakkörös gyerekekkel kitáncoltuk a májusfát a
tóparton. A résztvevőket zsíros kenyérrel, üdítővel
vendégeltük meg.

A már régóta tervezett kirándulásunk megvalósult,
május hónapban az elnökség régi és új tagjai ellátogattak
a
horvátországi
Senj
városába,
ahol
a
múzeumigazgatónő által nagyon kedves fogadtatásban
volt részünk. Megnéztük a senji Városi Múzeumot és a
Vármúzeumot. A Senj Városi Múzeum a Vukasović
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család palotájában található. Az említett család az egyik
legelismertebb és legbefolyásosabb Senj nemesi család
volt.
A palota, ahol a múzeum található, a 14. és 15. század
között épült, gótikus-reneszánsz stílusban. A Senj
Vármúzeumot 1962. május 7-én alapították kulturális és
tudományos intézményként, amelynek feladata a
múzeumok és a történeti-kulturális anyagok gyűjtése,
megőrzése, tanulmányozása és feldolgozása, végül
bemutatása és kiadása. A fent említett funkciókon kívül
a Senj Városi Múzeumnak oktatási feladata is a város és
környéke teljes kulturális örökségének gondozása.
Gyűjtemények
a
múzeumban:
Régészeti
és
hidrorégészeti, numizmatikus gyűjtemény, glagolitikus
és glagolitikus nyomtatás gyűjteménye, fegyverek és
katonai felszerelések gyűjteménye, a Senj legújabb
története, etnográfiai gyűjtemény - Bunjevci és
természettudományi gyűjtemény - Velebit.
A Városi Múzeumban egy professzionális könyvtár is
található, amely régebbi és újabb levéltári anyaggal
rendelkezik. A múzeumnak egy kis gyűjteménye
műalkotások, fényképek és képeslapok gyűjteménye,
valamint a Lukovo bennszülött gyűjtemény található,
amely azonos nevű városban található Senj-tól délre. A
Senj Városi Múzeum számos tudományos és kulturális
intézménnyel működik együtt Horvátországban és
Európában. A múzeum alkalmanként (szükség szerint)
katalógusokat és egyéb kiadványokat ad ki, és az évente
egyszer megjelenő Senjski zbornik tudományos folyóirat
társkiadója.
A múzeumi helyiségek ideális helyek a gyűjtemények
megtekintésére, Senj városának és környékének
történelmi részleteinek, valamint a bunyevácság
történetének megismerésére. A múzeumban található a
Nehaj erőd is, amely remek hely a turisták számára.
Hazafelé útba ejtettük testvérközségünk Čačinci
települést. A polgármester úrral és az iskolaigazgató
nővel egyeztetük a további közös programjainkat.
Október hónapban megvendégeljük a testvériskola
tanulóit, amelyre színes
programokkal
készülünk.
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2022. június 4-én a Csávolyi Horvát Nemzetiségi
Önkormányzat tánccsoportja fellépett a Rákóczi
Szövetség által megrendezésre kerülő Felvidékiek
találkozóján Felsőszentivánon. A fellépés előtt és után jó
volt újra találkozni és beszélgetni a két éve nem látott
naszvadi és más településről érkező felvidéki
barátainkkal.

Legközelebbi rendezvényünk 2022. július 23.-án kerül
megrendezésre, mely a nyári szokásos mulatságunk a
Plesačnica. Hívunk és várunk mindenki nagyon sok
szeretettel. A rendezvényen zenél a Garai Bácska
Tamburazenekar.
Kissné Osztrogonácz Zita
elnök

Csávolyi Napközi Otthonos Óvoda és
Bölcsőde
Végre itt a nyár!
Azt hiszem az utóbbi időben nagyon sok gyermektől,
szülőtől és kollégától hallottam ezt a mondatot.
Mindenki más miatt örül! Ha visszatekintek az elmúlt
évre, elmondhatom, hogy egy nagyon mozgalmas és
tartalmas évet zártunk.
Szeptemberben 3 csoporttal és 60 gyermekkel kezdtük
meg a nevelési évet, mely év végére 65 gyermekre
gyarapodott. A korlátozások ellenére nagyon sok óvodai
programot sikerült megvalósítanunk. A kiscsoportosok
beszoktatása zökkenőmentesen zajlott. Egy hét alatt
mindenki sikeresen és sírás nélkül elfogadta az új
helyzetet. A szülők mindenben partnerek voltak és
együtt működtek az óvónőkkel. A gyermekek fejlesztése,
felzárkóztatása is folyamatos volt, a gyógypedagógusok
rendszeresen tájékoztatták a csoportóvónőket ezzel is
segítették egymás munkáját, és a gyerekek fejlődését. Az
iskolába készülő nagycsoportosok, március 01-től, már
nem feküdtek le, hanem délutáni foglalkozáson vettek
részt, melyen játékos feladatokkal, mesékkel és
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színezőkkel gazdagították a tudásukat. Az elsős tanító
néni rendszeresen meglátogatta őket és mi is részt
vehettünk iskolai órán, amit nagyon élveztek a gyerekek.
11 gyermek kezdi meg a tanulmányait szeptember 01-én
az általános iskolában. A nagycsoportosok ballagása
2022.augusztus 27-én szombaton 10 órakor lesz.
Márton napján lámpásokkal vonultunk fel az óvodában,
majd az édesapák, nagypapák, keresztapák segítségével,
mindenki megfaragta a saját tökfiguráját. A szülői
szervezett több alkalommal is megajándékozta a
gyerekeket élménnyel. Először, Mikulás alkalmából egy
zenés előadás keretén belül kapta meg mindenki az
ajándékot, majd egy szép tavasznyitó zenés énekes
előadó járt az oviba. A bajai gyermekszínház tavaszi, 3
alkalmas előadásán vettek részt a Halacska és a Bárányka
csoportosok.
Évzárón
Ribizli
bohóc
szórakoztatta a
gyerekeket színes,
zenés
előadásával.
Gyermeknap
alkalmából, pedig
minden csoport egy egész délelőttöt töltött a Piri Ponty
játszóházba. Az intézmény udvari játékeszköz készletét is
a szülők támogatásával bővítettük, színesítettük.
Köszönjük a segítségüket!
Február 01-től megnyitotta kapuit az új mini bölcsőde
teljes, 7 fős gyermek létszámmal. Mind a hét gyermek
Csávolyi és 2 évet betöltött. Örülünk, hogy ezzel is
segíteni tudjuk a munkába visszatérő szülőket.
Biztonságos,
családias
légkörben
tudhatják
gyermeküket.
A védőnő rendszeresen meglátogatta a gyerekeket és
szükség esetén segített, válaszolt, tanácsot adott.
Az év folyamán farsangoltunk, ünnepeltünk,
megemlékeztünk, könyvtárba jártunk, sétáltunk és
kirándultunk a gyerekekkel. Részt vettünk rajzpályázaton
is, melyen Bittner Nóra nagycsoportos óvodás 3.
helyezett lett a közel 200 pályázó közül. Aktívan részt
vettünk és veszünk az önkormányzat által szervezett
rendezvényeken, közösségi programokon. Szülői
értekezlet és fogadóóra keretén belül tájékoztattuk a
szülőket gyermekükről, és az óvodai élettel kapcsolatos
eseményekről, programokról.
Bízom benne, hogy a nyáron sikerül mindenkinek
kipihenni magát, hogy szeptemberben frissen,
feltöltődve kezdjük el az új nevelési évet!
Nánai Anikó
intézményvezető
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Könyvtár, Információs-és Közösségi
Hely

Bajai Szentistváni Általános Iskola
Csávolyi Tagintézménye

A Könyvtár, Információs-és Közösségi Hely az elmúlt
időszakban is számos programmal és a legújabb
dokumentumokkal
várta
az
olvasókat
és
könyvtárlátogatókat.

Futóversenyek

Február hónapban
rendeztük meg a
helyi
szavalóversenyt az
általános iskolások
részére.
A
résztvevők
sok
ügyes és színvonalas szavalatot hallgathattak meg a
gyerekek tolmácsolásában.
Rendszeresek
a
Könyvtár
Mozi
szolgáltatás keretein
belüli
vetítések,
melyeket a Nemzeti
Audiovizuális
Filmarchívum
jóvoltából tekinthetnek meg a kistelepüléseken élők.
Az
óvodás-és
iskolás csoportok is
állandó látogatói a
könyvtárnak.
A
gyerekek
tematikus
foglalkozások,
könyvtári órák és mesedélelőttök keretein belül
bővíthetik ismereteket.
Június
hónapban
vendégeskedett
nálunk
Bogaras bácsi és Katica
néni. A Bogárháton társulat
tagjai
vidám,
játékos
fejlesztő
foglalkozással
egybekötve mutatták be
hazánk és a nagyvilág ízeltlábúinak életét.
A rendezvények mellett sok könyves újdonsággal
találkozhatnak a könyvtárba betérők. Töretlen az igény a
könyvtárközi kölcsönzések iránt is. Tehát, ha a
nyaraláshoz, a nyári szabadidő hasznos eltöltéséhez
szükséges egy jó könyv, irány a könyvtár, hiszen itt
nyáron sem áll meg az élet!
Mindenkit szeretettel várok:
Kesziné Dudás Katalin, könyvtáros
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Csávoly lakói némi csodálkozással figyelhetik az utcán kis
csapatunkat, akik a kerékpárúton gyakran futnak
Felsőszentiván felé. Ők a futóversenyekre edző
tanulóink, akik ebben a tanévben már több versenyen
szereztek érmet, dicsőséget a csávolyi iskolának.
Futni jó – tartja a mondás. Nemcsak akkor, amikor az
érmet a nyakukba akasztják, hanem azért is, mert a futás
kitartásra
tanítja
gyermekeinket,
kikapcsol,
edzettebbekké, ellenállóbbakká válhatunk általa. Ebben
a tanévben már több futóversenyen indultunk.
A szeptembert a Rotary Sulikezdő Jótékonysági Futással
kezdtük, ahol harmadikosaink közül Kiss Karina és
Csengő Bence az Újonc I. korcsoport 1. helyét szerezték
meg, míg Varga Gergő az Újonc II. kategóriában 4. lett.
Hetedikeseink közül Tamás Luca a Gyermek
korcsoportban 2. helyezést ért el, Varga Gréta pedig a
dobogó 3. fokára állhatott fel.
Külön öröm számunkra, hogy a felnőtteknél Csengő
Tamás – Bence édesapja – 2. helyezést szerzett.
Októberben Borotán folytattuk, a szokásos Borotai
Jótékonysági futással.
A remek szervezésű versenyen – ahová köszönjük
Madarász Viktória meghívását – Tamás Luca 2. helyezést
szerzett, Csengő Bence és Varga Gréta pedig 3. helyezést
ért el.
Ezután a Köztársaság Kupa futóverseny jött Baján, ahol
érmet ugyan most nem szereztünk, de a hatalmas
mezőnyben a legelőkelőbb helyezést Tamás Luca érte el,
4. helyezett lett.
Rotary Tavaszi Jótékonysági Futás/Séta
3 arany-, 3 ezüst-, 1
bronzérem! Közel
300
résztvevő,
szikrázó napsütés, jó
hangulat, éremeső.
Ezen
a
májusi
futóversenyen is jó
volt
csávolyinak
lenni Baján.
Iskolánkból 7 tanuló
és 4 pedagógus
teljesítette a távot a
Rotary
futáson/sétán. Több
szülő, csávolyi lakos
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és bajai ismerős is velünk sétált/futott, így a legtöbb
résztvevőt mozgósító "nem bajai iskola" lettünk. Értékes
sportfelszerelésre pályázunk ezzel.
Folytatás: szeptember 24-én a Rotary Sulikezdő Futáson,
majd december 31-én, a Rotary Szilveszteri Futáson.
Aranyérmeseink: Kiss Karina, Csengő Bence 3. osztályos
és Tamás Luca 7. osztályos tanuló.
Ezüstérmesek: Gabler Dániel, Varga Gergő 3. osztályos
és Varga Gréta 7. osztályos tanulók.
Az arannyal felérő bronzérmeseink pedig a tanári/szülői
váltó: Kissné Osztrogonácz Zita, Hamrák Nikolett és
Csengő Kinga.
Gratulálunk minden résztvevőnek és köszönjük, hogy
támogatták iskolánkat!
Nemesné Schmidt Erika

Mozogjunk többet, hogy tanuljunk jobban!
A csávolyi iskolaudvar bővítése mozgásfejlesztő
játékokkal
A 2021. tavaszi sikeres pályázaton felbuzdulva tavaly
ősszel újra álmodtunk. Új pályázatot írtunk, szülőket,
ismerősöket és kedves ismeretleneket mozgósítottunk,
szervezkedtünk, zsetonokat gyűjtöttünk a bajai Tesco
áruházban. Majd érkezett a levél:
„Örömmel értesítjük arról, hogy a 2021 novemberében
meghirdetett „Ön választ, mi segítünk” program tizedik
fordulójában az Ön körzetében az Ön által képviselt
szervezet az 1. helyen végzett, így Önök nyerték el a
Tesco 400 000 forintos támogatását.
Engedje meg, hogy 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”.
15.892 db támogató zsetont gyűjtöttünk január 17. és
február 13. között a Tescoban.
Hálásan vagyunk mindazoknak, akik iskolánk mellett
voksoltak, akik zsetonjaikkal támogatták tanulóinkat,
azoknak a családoknak, akik a szavazás időszakában
többször is vásároltak a Tescoban.
Köszönjük
mindenkinek,
aki
hozzásegítette
projektünket, hogy elnyerje a 400.000 Ft támogatási
összeget, ezzel lehetővé téve, hogy iskolásaink számára
megvásárolhassuk
a
sporteszközöket,
ami
a
pályázatunkban szerepelt!
Örülünk, hogy egyetértenek velünk abban, hogy az
egészséges életmódra neveléssel rengeteget adhatunk
gyermekeinknek, hiszen a testmozgás javítja
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életminőségüket, az iskolai teljesítőképességüket és
felnőttkorukra is követendő mintát ad.
Köszönjük az áruházvezetőnek a lehetőséget, hogy
személyesen gyűjthették a zsetonokat a gyerekek.

Rádóczi Leila Eszter, Ignácz Kíra Alexandra, Bodza
Dorina, Bittner Csenge, Somogyi Teréz Norina, Boldog
Jázmin, Csengő Bence 3. osztályos és Rádóczi Léna 1.
osztályos tanulók nagyon sokat tettek azért, hogy ilyen
remek eredmény születhessen.
Nélkülük nem sikerülhetett volna.
Tizenötezer-nyolcszázkilencvenkettő szavazat! Újabb
fantasztikus siker a csávolyi iskolásoknak.
A bajai áruház
vezetője
jelképesen
átadta
egy
óriáscsekken a
nyeremény
összegét
intézményünk
tanulóinak.
A
meglévő
négy
gép,
mászóka mellé
most két újabb
kondigépet sikerülhet így vásárolnunk,
telepítéséről képekkel számolunk majd be.

melyek

Hatalmas köszönet
a Portador Cargo
Kft.
ügyvezetőjének, Szanyi László csávolyi vállalkozónak, aki
a tavalyi évben nyert fitneszgépet Csávolyra szállította,
továbbá Tamás Zoltán és Kiss Krisztián apukáknak, akik a
meglévő gépeket szakszerűen telepítették tanulóink
nagy örömére és Ignácz Zsolt és Rádóczi János
apukáknak, akik a harmadikos gyerekeket szállították,
hogy zsetonokat gyűjthessenek a vásárlóktól a Tescoban.
Nemesné Schmidt Erika
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Szikszai László kismatematikus és kisnyelvész
verseny
Több mint egy évtizedes múlttal és tapasztalattal a
Népfőiskola Alapítvány és a Bács-Kiskun Megyei
Kisiskolák Közművelődési Egyesülete koordinálásával a
2021-22-es tanévre is meghirdette a „Kisnyelvész”
anyanyelvi és a „Kismatematikus” levelezős versenyét.
A 150 főnél kisebb iskolák 3. és 4. osztályos tanulói négy
levelezős fordulón adtak számot felkészültségükről. A
legjobb eredményt elérő tanulók vehettek részt a
lakiteleki döntőn. A 36 kisdiák, a kísérő pedagógusok és
a szervezők 2 napig a Népfőiskola vendégei voltak.

Iskolánk két tanulója – a 4. osztályos Juhász Jázmin
(felkészítője Fischer Renáta) és a harmadikos Csengő
Bence (Nemesné Schmidt Erika felkészítésével) – remek
sikert ért el kisnyelvész kategóriában. Jázmin 4. helyezett
lett, Bence pedig megnyerte a versenyt korosztályában.
Szeretettel gratulálunk!
Nemesné Schmidt Erika

Társulási szavalóverseny
„A vers a lélek, az elme és a szavak virága”
Tizenkettedik alkalommal rendeztük meg Csávolyon a
társulási versmondó versenyünket. Érkeztek szavalók
Bajaszentistvánról, Felsőszentivánról és Csávolyról.
Előtte iskolánkban háziversenyt tartottunk, melynek
legjobbjai képviselhették a csávolyi tanulókat a társulási
versenyen. Ők Sándor Lelle, Bakó Lilien, Maráczi Odett,
Somogyi Teréz Norina, Ignácz Kíra Alexandra, Csengő
Bence, Huszár Bence, Kőmíves Piroska, Juhász Diána,
Bánó Luca, Varga Nikolett és Szalma Irén Szabina voltak.
A nyugdíjas pedagógus kollégákból – Vancsura Jánosné
Ida néni, Kormányos Rózsa néni és Kancsár Marika néni
– álló zsűri előtt bizonyították, hogy a csávolyi gyerekek
nem véletlenül jeleskednek a különböző városi
versenyeken.
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Elsőként, hangulati bevezetésül Faller Balázs és Balogh
Máté csodás megzenésített költeménnyel köszöntötte a
résztvevőket. Ezután a házigazdák nevében Fischer
Renáta tagintézmény-vezető köszöntötte a szavalókat,
akik három kategóriában neveztek. Kiemelte: nagyon
hálás, amiért közel 30 diák jelentkezett a
szavalóversenyre. - Köszönet illeti a versválasztásért a
pedagógusokat, tanítókat, tanárokat, valamint a
szülőket, amiért támogatták a gyermekeket abban, hogy
választott kincseikkel kiálljanak. Kiemelte: egyre
nagyobb érték a modern kor kísértései mellett a
versolvasás, versmondás, a költészet és az irodalom
szeretete. – „Egyszer olvastam, hogy minden versben ott
rejtőzik egy érző emberi szív, és ez valóban így van.” Meg
lehetett figyelni, hogy egy-egy költemény felhangzásakor
mennyire megérintette a hallgatóságot a mű üzenete.
Ezt bizonyítja a néma csend és a versmondás végén a
felcsattanó tapsvihar.
Finom uzsonnával vendégeltük meg a verselőket és
kísérőiket, amíg a zsűri meghozta döntését. A
helyezettek az oklevelük mellé egy-egy szép könyvet
kaptak, de a többiek is emléklappal és édességgel,
valamint reméljük, hogy szép emlékekkel távozhattak.
A versmondó verseny eredménye. 1-2. osztály: 1.
helyezett: Sirok Máté (Bajaszentistván), 2. Sándor Lelle
(Csávoly) – felkészítő: Kissné Osztrogonácz Zita, 3.
Baranyi Etelka (Bajaszentistván).
3-4. osztály: 1. helyezett: Csengő Bence (Csávoly) –
felkészítő: Nemesné Schmidt Erika, 2. Somogyi Teréz
Norina (Csávoly) – felkészítő: Nemesné S. Erika, 3.
Somogyi Emma (Bajaszentistván).
Felsőtagozat 5-8. osztály: 1. Kalányos Dorottya, 2. Kárpáti
Abigél, 3. Bán Botond (mindhárman Bajaszentistvánról).
A rendezvényen a finom uzsonnáról Csávoly Község
Önkormányzatának konyhája, valamint a Mogyi
gondoskodtak.
Néhány nap múlva a bajai Újvárosi Iskolában
köszöntötték
a
városi-területi
szavalóverseny
résztvevőit. Az idei versünnep javasolt témája a
természet szépsége volt, ennek megfelelően választották
ki szavalatukat a résztvevők,
akik több mint negyvenen
voltak. Sajnos Sándor Lelle 1.
osztályos
diákunk
lebetegedett, így iskolánkat
csak Csengő Bence 3.
osztályos tanuló képviselte,
aki megnyerte ezt a fordulót is.
Szeretettel gratulálunk ismét
neki az értékes sikerhez!
Rab Rita és Nemesné Schmidt Erika
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Kisiskolák „Ki mit tud?” versenyét rendezték meg
idén is a Népfőiskolán
A 2021-es év járványhelyzete miatt 2 év kihagyás után
találkozhattak ismét egymással a kisdiákok Lakiteleken.
Találkozhattak és bemutathatták a zsűrinek és társaiknak
egyaránt
képességeiket,
rátermettségüket
és
felkészültségüket a különböző kategóriákban. A
megmérettetésre
65
kisdiák
Fülöpszállásról,
Homokmégyről,
Petőfiszállásról,
Bácskertesről
Ágasegyházáról, valamint Csávolyról érkezett.
A rendezvény azon gondolat mentén született meg
évekkel ezelőtt, hogy a gyerekek tehetséges, alkotó
felnőttekké válásához olyan lehetőségeket kell
biztosítani
számukra,
ahol
kibontakozhatnak,
sikerélményük lehet, és ahol megmutathatják azt,
amiben igazán jók. A kis versenyzők vers– és
mesemondás, ének, tánc, valamint hangszeres zene és
rajz kategóriában mérték össze tudásukat.
Eredményeink:
- vers – alsó tagozat: Ignácz Kíra Alexandra 3. osztályos
tanuló 1. helyezés, felkészítő Nemesné Schmidt Erika és
Huszár Bence 4. osztályos tanuló különdíj, felkészítője:
Fischer Renáta.
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Kék Bolygó környezetvédelmi vetélkedő
Április végén rendezte meg a hagyományos Kék Bolygó
környezetvédelmi vetélkedőt a 3-4. osztályos diákok
részére a Bácskai Általános Iskola Tataházi
Tagintézménye.
Az idén 10 környékbeli iskola csapata vett részt ezen a
versenyen. A verseny főszervezői érdekesnél érdekesebb
feladatokat találtak ki a gyerekek számára, melyet a
csávolyi tanulók is nagyon élveztek. A környezetvédelmi
vetélkedő felejthetetlen élményt nyújtott a 10 résztvevő
csapat tagjainak: Bácsbokod, Bácsborsód, Borota,
Csávoly, Felsőszentiván, Katymár, Kunbaja, Madaras,
Rém
Tataháza
legelszántabb
környezetvédő
kisdiákjának.
A csávolyi tanulók: Juhász Jázmin, Perpauer Lara 4.
osztályos, Ignácz Kíra Alexandra és Csengő Bence 3.
osztályos tanulók fantasztikus élménnyel és 2.
helyezéssel távoztak életük első ilyen versenyéről,
melyet komoly felkészülés előzött meg.

- vers – felső tagozat: Bánó Luca 7. osztályos tanuló 2.
helyezés, felkészítője: Mlinkovics Dóra.
- tánc: a csávolyi
Grease Dance Club
tánccsoport: Bánó
Luca, Gál Ramóna,
Kilhoff
Viktória,
Szalma
Irén
Szabina,
Tamás
Luca,
Bankhardt
Bálint,
Büki
Levente, Kothencz
Dávid, Nagy Hunor
7. osztályos, valamint Csengő Bence 3. osztályos
tanulóink.
Felkészítőik: Kovácsics Gyöngyi és Nemesné Schmidt
Erika voltunk.
Tanulóink két napig élvezhették a Népfőiskola
vendégszeretetét, a svédasztalos ellátást a szállodában,
az uszodát, megtekinthették a környék nevezetességeit,
a lovardát is. Mindannyian helyezéssel értek haza, ami
nagy dicsőség diáknak, felkészítőnek egyaránt.
Szívből gratulálunk a versenyzőknek!
Nemesné Schmidt Erika

Köszönjük a tataházi iskolának a meghívást, a szervezést,
a szuper ajándékokat, valamint a tataházi tagintézmény
Szülői Szervezetének a pazar megvendégelést. Rendkívül
jól éreztük magunkat.
Nemesné Schmidt Erika

I.

Jótékonysági Nyuszifutás

2022. április 9. napján szervezte meg a Csávoly
Gyermekeiért Alapítvány az
I. Jótékonysági
Nyuszifutást. A rendezvény nagyon jó hangulatban
zajlott, az időjárás is kegyes volt hozzánk.
Közel 150 versenyző futotta le a kiválasztott távot. Gál
Andrea tartott bemelegítést, amit ezúton is szeretnénk
megköszönni. Továbbá köszönetünket fejezzük ki a
támogatóknak a sok – sok felajánlást és az önzetlen
segítséget. Köszönet a szervezőknek, dr. Nemes Zsófinak
és Fischer Reninek.
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Támogatóink voltak:
Csávoly Községi Önkormányzat
Dél – Alföldi Leader Egyesület
GoodsMarket
Attila Birtok
Portador Cargo Kft.
Bobby (Hang - és fénytechnika DJ. szolgáltatás)
MOGYI Kft.
Axiál Kft.

Jövőre is – húsvét előtti szombaton – ismét találkozunk a
rajtvonalnál!!!
Serfőzőné Mlinkovics Dóra

Bakancslistás természetjárás Erdélyben –
Székelyföld kincsei
Iskolánk 2020-ban és 2021-ben is sikeresen pályázott a
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett
Határtalanul
program
tanulmányi
kirándulás
hetedikeseknek pályázaton. A program keretében
általános iskolák pályázhattak, mely a határon túli
magyarság magyarországi diákokkal és tanáraikkal való
megismertetését, együttműködését tűzte ki célként. A
programban a helyi gyermekeken kívül a tagintézmények
iskoláiból is részt vettek a 7. és 8. osztályos tanulók, akik
2022. áprilisában ( 55 fő ) és júniusában ( 54 fő ) 6
felejthetetlen napot tölthettek el a csodálatos
Erdélyben, a történelmi Magyarország gyönyörű
vidékén. Az erdélyi utakat róva, ámulva nézték a vidék
mélységeit, magasságait, a hatalmas égbe nyúló
sziklákat, sok meseszép tájat ismerhettek meg.
Felkerestük azokat a legismertebb történelmi és irodalmi
nevezetességeket, amelyekkel a tanítási órákon már
találkozhattak, vagy hamarosan találkozni fognak.
Utunk során megismerkedtünk az itt élő magyarok
történelmével, hagyományaikkal, nevezetességeikkel, és
ha csak rövid időre is, de bepillanthattunk mindennapi
életükbe. Tanulmányi kirándulásunkat előkészítő
tevékenység előzte meg, melynek során diákjaink és
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pedagógusaink felkészültek az útra. Végigtekintettük a
kirándulás állomásait, annak történelmi, néprajzi és
természeti-földrajzi vonatkozásait. A megszerzett
információkat, tudást elmélyítették, alkalmazták, illetve
új ismeretekre is szert tettek utuk során.

A Békás-szoros és a Gyilkos-tó vidékét is bejártuk.
Jártunk Aradon , Déva váránál, Farkaslakán, Tamási Áron
sírjánál, és koszorúztunk a Trianon-emlékműnél.
Korondon a helyi népművészeti alkotásokban
gyönyörködtünk. Szejkefürdőn felkerestük Orbán Balázs
polihisztor sírját, ahol szintén elhelyeztük az emlékezés
és tisztelet koszorúját. A csíksomlyói Nyeregben
gyönyörködtünk a festői kilátásban, majd a
kegytemplomban mindenki elmondott egy fohászt a Szűz
Mária-szobor előtt. Jártunk Parajdon és Tordán a
sóbányában, Szovátán a Medve-tónál és a Gyimesben,
ahol egy bobpályát is kipróbálhattak a gyerekek. Mindkét
alkalommal nagyon nagy szeretettel fogadtak bennünket
a helyi Elekes Vencel Általános Iskolában, ahol az
igazgató bemutatta az iskolát, a település. Mivel a
gyerekek könnyen barátkoznak, így egy közös barátságos
futballmérkőzést is pillanatokon belül megszerveztek. Új
barátságok is szövődtek a diákok között. Bízunk benne,
hogy további sikeres pályázatokkal támogathatjuk
további gyermekcsoportok személyes kapcsolatainak
alakítását, magyarságtudatának erősítését. Ezzel
programunk lezárult. Elmondhatjuk, hogy nagyon sokat
dolgoztunk ez idő alatt, de az új ismeretek, élmények, a
határon túl élő magyarság egy kis részének
megismerése, magyarság tudatunk erősödése feledtette
velünk ezt.
Az úti tarisznyák élményekkel, új ismeretekkel gazdagon
megrakva teltek meg, tanuló éveiknek egy boldog
eseménye,
amely
életre
szóló
élménnyel
megajándékozva
őket,
örökké
emlékezetes marad.
Fischer Renáta
projektvezető
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Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér
Továbbra
is
rendelkezésre
állunk
különféle
rendezvények megtartására, mint születésnapok,
ballagások, lakodalmak, stb. Az udvaron fedett helyen
főzési lehetőséget is kínálunk. Termünk 1500 Ft/óra
díjon vehető igénybe, de 7 órát meghaladó
intervallumban egyszeri 10 000 Ft fizetendő.
További szolgáltatások:
Sörpad garnitúra bérlés: 800 Ft/garnitura
Fénymásolás: A4 fekete/fehér 20 Ft/oldal
A4 színes 140 Ft/oldal
A3 fekete/fehér 40 Ft/oldal
A3 színes 280 Ft/oldal
Szkennelés: ingyenes.

2022. június 29.

Horváth Kissebségi Önkormányzat anyagi támogatásával
valamint adományokból várhatóan június-július
hónapban elkészül és újra működni fog a sokak által
kedvelt időmutató.
Továbbá pünkösdre a Vodicai kápolnánk környezetét és
a hozzá tartozó épületet is kitakarították, rendbe tették,
kifestették az Önkormányzat emberei, Gamos Ottó
vezetésével. Sajnos a nagy eső okán, amely a
hagyományos Pünkösdhétfői búcsú nap reggelén esett,
ebben az évben nem tudtuk megtartani ezt a jeles,
közösségi eseményt.
Idén az Úrnapját a napos napján vagyis csütörtökön
június 16-án a 18 órakor kezdődő szentmise után a régi
házaknál lévő kápolnákban megtartottuk, Polgármester
asszony kezdeményezésére.

Minden pénteken 08:00 – 11:00 óráig a falugazdász
fogadóórát tart nálunk.
Babicz János
intézményvezető

Plébánia
Az elmúlt esztendőben az Önkormányzatnak
köszönhetően, elindult a Templom és a Plébánia épület
közötti terület közösségi térré átalakítása a
kezdeményezésemre. Fontosnak tartom, hogy legyen
egy olyan köztere a falunak, ahol alkalmakként
összegyűlhetünk, eseményeket rendezhetünk és nem az
úton, a forgalmat akadályozva ténfergünk. A területet
saját erőnkből már képtelenek voltunk karban tartani,
továbbá a fák is jelentős károkat okoztak a templom
épület víz elvezetésében. Nagyon szépen kialakították a
Plébánia előtti teret is, amely immár méltó egy
faluközponthoz, így biztosak lehetünk abban, hogy a tér
is szép és megfelelő lesz, melynek ékességét az
Önkormányzat közbenjárásának köszönhetően felújított,
és áthelyezett Szentháromság oszlop fogja adni. El kell,
hogy mondjam, az elmúlt, közel 20 évben mióta itt
szolgálok, soha nem volt ennyire szoros és jó az
együttműködés a Polgármesteri Hivatal és a Plébánia
között. Hálás vagyok érte!
Februárban a toronyóra szerkezete felmondta a
szolgálatot. Le kellett állítani a működését, mert egy perc
helyett 15 percet léptette az időt/Így hamar vége lett
volna az évnek……/ Némely része még 1883-ból való.
Ezen oknál fogva Hanga Zsolt kecskeméti órásmester, aki
közel 20 évvel ezelőtt a mai szerkezetet rendbe hozta és
átalakította, teljes cserét javasolt, beleértve a
számlapokat is, melyek szintén közel 150 évesek.
Mindehhez azonban a Plébániának nincs elegendő
anyagi forrása, így a Csávolyi Önkormányzat és Csávolyi

A közeljövőben számítunk újabb koncertekre a
templomban, melyeken mindig jeles és neves művészek
jelennek meg kis falunkban némi színt hozva megszokott
éltünkbe. Ezekre az alkalmakra is szeretettel várunk
minden érdeklődőt.
Tájékoztató:
A Plébánia Hivatal fogadó órái: Hétfőtől - csütörtökig: 911 óra között. Pénteken, szombaton nincs hivatal.
Természetesen, amikor itthon vagyok, mindig szívesen
állok rendelkezésre ezen időn kívül is!
A hétköznapi misék, szerdán és pénteken, 8.30. kor
imafélórával kezdődnek.
Vasárnap továbbra is 9.30.
Megjegyzem: Rémen 8 óra, Felsőszentivánon 11 óra.
Tisztelettel kérem, hogy ha bárkinek kérdése van,
egyházi ügyeiben, ne hagyatkozzon illetéktelen
személyek szóbeszédeire, hanem tőlem vagy
munkatársaimtól kérjen megfelelő tájékoztatást a
tévedések elkerülése végett.
Köszönet mindenkinek mindenért!

Muka Gábor
plébános
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Védőnői hírek
Mint ahogyan arról már több forrásból is értesülhettek,
a védőnői szolgálat 2022.02.01-én a megújult
egészségházban folytatja tovább működését.
A hírek azonban arról nem szóltak, hogy a várótermi
padok kivételével a teljes bútorzat cseréje is megtörtént,
pályázati és önkormányzati forrásokból az összes hiányzó
eszköz pótlása megtörtént, valamint több meglévő
eszköz újra lett cserélve.
Az alábbi eszközök kerültek
beszerzésre: látásvizsgáló
tábla,
LEA-ábrák
a
közellátás
vizsgálatához,
hallásvizsgáló,
digitális
lázmérő, magasságmérő,
csecsemőmérleg, csecsemő
hosszmérő, nőgyógyászati
vizsgálóasztal,
vizsgálólámpa,
vizsgálószék,
paraván,
fonendoszkóp.
Az eszközök beszerzésével a jogszabályban előírt
minimumfeltételek teljesültek, minden feltétel adott a
preventív
szűrővizsgálatok
elvégzéséhez.
Köszönet
mindenkinek,
aki
részt vett a pályázat
megírásában
és
megvalósításában!
A születések száma
sajnos lecsökkent, az
elmúlt
5
évben
átlagosan 12 gyermek
született. Az el-és
beköltözések száma
nagyjából
egyenlő
volt
a
fenti
időszakban.
Az idei évben eddig 4
gyermek született és
további 5 születés
várható év végéig.

Farkas Erika
védőnő
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