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CSÁTALJAI HÍREK
Csátalja Község Önkormányzatának Lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
TRIANONI EMLÉKMŰSOR

E rab föld mind az én hazám
Északon, erdős, kies völgyben,
Ott, ott van az én szülőföldem,
Jaj, azt a földet nem adom !
Délen, kalászos rónaságon,
Ott, ott születtem, odavágyom,
Nem, - azt a rónát nem adom !
Keleten ős föld kínja jajgat,
Erdély szült engem bús magyarnak,
Ó, Erdélyt, soha senkinek !
Északra, délre, napkeletre
Nézek búsultan, keseredve :
E rab föld mind az én hazám !
Születtem síkon, völgyben, halmon,
Egy kis rögért ha meg kell halnom,
Hát meghalok, - de nem adom!
Sajó Sándor

Apai nagymamámmal – Berta mamival – gyermekkoromban egy szobában laktam. Szerettem ezt. Rengeteget nevettünk, titkokat osztottunk meg egymással,
„hétfélét” táncoltunk, s esténként a mesék helyett a
gyermekkoráról, az életéről mesélt. (A gyerekek ezt
sokkal jobban szeretik, mint Pokémont!)
Néha nem értettem mondandója minden részletét pontosan: Erdély, Felvidék, Bukovina, Szucsáva,
szülötte földem, odahaza – mind magyar szavak, mégis olyan értelemben használta őket, mintha ezek más
országban lennének. Miért nem beszélhettek szabadon
magyarul? Miért mondták nekik azt, hogy menjetek
haza Budapestre? Hát itthon voltak, nem? Sok kérdés
kavargott gyermeki fejemben. Azt gondoltam, majd
ha megkezdem történelmi tanulmányaimat, biztosan
választ kapok mindenre. Hát nem kaptam… Sőt!
Talán kételkedni is kezdtem meséiben ezután.
Méghogy a Szucsáva vize olyan tiszta, hogy lelátni az
aljára! Méghogy „harapni” lehet a levegőt Bukovinában! És miért nem válaszol egyértelműen egyre többször feltett kérdésemre, hogy hol szeretett jobban élni
itt, vagy Bukovinában? Miért csak annyi a válasz:
"Immá így nem jól, ahogy van!"
Tíz éve történt, hogy mindent megértettem. A
székely népdalkörrel Bukovinába utaztunk a gyönyörű Erdélyen át. Aki nem találkozott még Erdéllyel és
ott élő magyarral, az ezt nem is érti. Azt mondja az ott
élő magyarra, hogy román. A felvidéki magyarra,
hogy szlovák és sorolhatnám tovább.
Az azt gondolja Trianon csak egy hely és az ott
történtek már történelem, nem kell foglalkozni vele.
Pedig igenis kell!
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Meg kell emlékezni hazánk nagy ünnepeiről és
nagy tragédiáiról is! Ha elfelejtjük ezeket, ha nem
foglalkoznunk velük olyan, mintha saját múltunk nem
is érdekelne minket. Akkor gyökértelenek leszünk!
Akkor kedvére fújhat minket a szél.
Ennek szellemében a nemzeti tragédiánk 85.
évfordulóján községünkben megemlékezést tartottunk.
Az emlékműsor színvonalát előadóművészek, énekkarosok és a meghívott vendégek gondolatai emelték.
Mennyire másképp éli ezt át egy határon túli magyar!
Neveda Ferenc, Fejes István gondolatai, Neveda Éva,
Máté Ilona előadásai sokáig visszhangzottak bennem.
Én is lehettem volna határon túli magyar! Nem sokon
múlott!
Turpinszky Béla operaénekes, László Tibor
versmondó, Vesztergám Miklós tárogató művész, a
székely népdalkör mind korabeli verseket, dalokat
illetve a hazával kapcsolatos műveket adtak elő.
Az emlékmű talán hazánkban is egyedülálló:
számomra hatalmas és szomorú. Lélektelen emberek
kérdőjelezik csak meg fontosságát!
Többször jártam már Erdélyben és a Felvidéken
is. Tényleg gyönyörűek! Süt belőlük a hazai történelem! A Szucsáva vize pedig tényleg áttetsző. Évekig
tiszta és zavartalan maradt egy üvegben, amit Bukovinából hoztam. Mami halálakor beleöntöttem a sírjába és azt a marok földet is, amit Istensegítsről a temetőből hoztam. Úgy gondoltam, így azt érzi, hogy hazai
földben van temetve. Már értettem, mi az: odahaza,
szülötte földemen. Már értem, miért nem válaszolt
százszor feltett kérdésemre, miért volt olyan elvágyódó a tekintete.
No, hát nekik emeltük azt a szomorúan szép emlékművet a parkban. Annak a sok kendős, kalapos kis
öregnek, akiknek el kellett jönni és akiknek ott kellett
maradni.
Nem a revíziós törekvéseknek. Azokról nem beszélünk…
Papp Árpád bácsitól kaptam kölcsön korabeli iskolai
tankönyvet. Idézném belőle, hogy mit tanítottak akkor
Trianonról. Tanulságos!
Azután Nemeskürty István – kiváló magyar elme –
gondolatait is olvashatjuk.

A trianoni béke
Habár a világháborúban az ellenség fegyvere
nem diadalmaskodott rajtunk, a világháborút mégis
elvesztettük.
Bukásunkat a Budapesten 1918. évi október
végén kitört forradalom okozta.
A forradalom lelkiismeretlen vezetői ugyanis a
magyar csapatokkal lerakatták a fegyvert, minek kö-

vetkeztében a védtelen magyar területekre mohó
szomszédaink könnyen behatolhattak.
Néhány hét alatt beözönlött a cseh, az oláh, a
szerb és az olasz. Kardcsapás nélkül jutottak ősi magyar területekhez, melyeket aztán az ántánthatalmak
az 1920. június 4-én reánk erőszakolt trianoni békeszerződésben a betolakodók birtokában hagytak. Ezzel
megcsonkították hazánk ezeréves területét. A franciák
és szövetségeseik országunk kétharmad részét átengedték kapzsi szomszédainknak.
Az elszakítás okául azt hangoztatták, hogy az
elszakított terület lakossága nem magyar anyanyelvű.
Ez volt a hála azért, mert Magyarországon ezer éven
keresztül anyanyelvét mindenki zavartalanul használhatta.

Hazánk területének megcsonkítása következtében annak gazdasági élete szűk korlátok közé szorult.
Eddig nagymennyiségű gabonát, lisztet, szarvasmarhát, sertést, fát, nyersbőrt, cukrot és dohányt vittünk
külföldre. Ezentúl kivitelre alig jut, de annál több
mindenfélét kell behoznunk, ha jut rá pénzünk.
Az ántánt nemcsak hazánkat darabolta szét, de
megélhetésünket is szinte lehetetlenné tette. A békeszerződés nemcsak megcsonkított, hanem ki is fosztott bennünket.
Jóvátétel címen felelősek vagyunk mindazokért
a károkért és kiadásokért, amelyeket a háború folyamán 27 ellenséges állam katonái, hadifoglyai és polgárai szenvedtek vagy fizettek.
Őszentsége, XV. Benedek pápa megkísérelte az
igazságos béke kieszközlését, de a hatalmak szabadkőműves kormányférfiai nem hallgattak reá.
Ilyen viszonyok között hazánkat csakis saját fiainak erkölcsi megújhodása, hazaszeretete, összetartása
és törhetetlen kötelességteljesítése mentheti meg. A
nemzet egyetlen reménye a jó Isten és a Boldogságos
Szűz után a fiatalság, amelynek testi-lelki
derékségétől várja az ország területi épségének hely-
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reállítását, hogy ezeréves hazánk újra erős, virágzó és
boldog legyen.

TÁJÉKOZTATÓ
a szociális információs szolgáltatás működtetéséről
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. tv. 86. §-a (továbbiakban: szociális törvény) értelmében minden települési önkormányzat – kötelező
szociális alapszolgáltatási feladataként – köteles biztosítani a szociális információs szolgáltatáshoz való
hozzáférést.

Mint oldott kéve, széthullott nemzetünk
Írta: Nemeskürty István
A magyar nemzet ma összefüggő területen hat
különböző államban él. E hat állam egyike a Magyar
Köztársaság, melynek lakói azonban – mint 2004.
december ötödikén kiderült – többségükben már nem
éreznek együvé tartozást a környező öt ország magyarjaival. Pedig azok eddig anyaországuknak tekintettek bennünket.
Az ezer éve alapított, hajdan egységes országot
és nemzetét az első világháború győzteseinek akarata
szabdalta szét, más nyelvű, más hagyományú államok
polgáraivá téve a magyarság zömét. Mindez 1920.
június 4-én pecsételtetett meg a francia fővároshoz
közeli Versailles városában, a forradalmárok által
nyaktilóval kivégzett Mária Antoinette királyné építette. Trianon nevű kastélyban.
Trianon azóta a hazáját szerető magyarban
Mohács jelentésével egyértelműen tragikus fogalom.
Keserű emlékét indokolt a lelkekben szakadatlanul ébren tartani, mert éppen a Magyar Köztársaságban fogyatkoztak meg leginkább a hatfelé szakított
nemzettel testvéri egyetértésben élt magyarok. A Magyar Köztársaság állampolgárainak most már csak
kevesebb, mint egyötöde vállal közösséget a határain
túlra kényszerített magyarsággal. A többség gondolkozásában és politikai céljai tekintetében már a nemzetköziség elkötelezettje.
Dobokai Róbertné Simon Dóra

A szociális törvény rendelkezése értelmében:
61. § (1) A szociális információs szolgáltatás célja,
hogy az e törvényben meghatározott, illetve egyéb, a
szociális biztonság megteremtéséhez kapcsolódó ellátásokat és szolgáltatásokat igénylők megfelelő tájékoztatást kapjanak az ellátások hozzáférhetőségével
és az igénybevételükre vonatkozó szabályokkal kapcsolatban.
(2) A szociális információs szolgáltatás keretében
részletes tájékoztatást kell nyújtani
a) az e törvényben, illetve a Gyvt.-ben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokkal és
szolgáltatásokkal, valamint az egészségügyi ellátással
kapcsolatban
aa) a helyben igénybe vehető ellátások és szolgáltatások köréről, feltételeiről és az igénybevétellel kapcsolatos eljárási kérdésekről,
ab) a helyben nem elérhető ellátások, szolgáltatások
elérhetőségéről és igénybevételük módjáról;
b) a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal, a családtámogatási ellátásokkal, a társadalombiztosítási és a foglalkoztatáshoz
kapcsolódó ellátásokkal, valamint a fogyatékossággal
összefüggő ellátásokkal kapcsolatban
ba) az ellátás megállapítására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv elérhetőségéről,
bb) az ellátások igényléséhez szükséges iratokról;
c) ifjúsági ügyekben.
(3) Ha a tájékoztatást kérő személy által igényelt
szociális szolgáltatás helyben nem érhető el, a szociális információs szolgáltatást nyújtó intézkedik az ellátási lehetőségek felkutatása érdekében, valamint segítséget nyújt az ellátást nyújtóval való kapcsolatfelvételben és az ügyintézésben.
(4) A szociális információs szolgáltatás elérhetőségéről és a szolgáltatás keretében biztosított információk köréről a képviselő-testület hivatalos lapjában,
illetve a helyben szokásos módon kell tájékoztatást
nyújtani.
A jogszabályi előírásnak eleget téve 2005. július
15. napjától a szociális információs szolgáltatást – a
jegyző irányításával – a Polgármesteri Hivatal ezen
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feladat ellátásával megbízott dolgozói (Horváthné
Pivárszki Zsuzsanna és Rebók Mária) látják el.
Az információs szolgálat tehát széleskörű tájékoztatási, és – a személyes gondoskodás terén – hozzáféréssegítési kötelezettséggel támogatja a szociálisan rászoruló személyeket szociális, gyermekvédelmi, egészségügyi, családtámogatási és egyéb ellátások igénylése terén.
Kérem a fentiekben ismertetett szolgáltatás iránt érdeklődő állampolgárokat, hogy a hivatal ügyfélfogadási ideje alatt bizalommal forduljanak a jegyző és a
hivatal ezen feladat ellátásával megbízott dolgozói
felé.
Gallóné Petike Éva
jegyző

TÁJÉKOZTATÓ
a parlagfű elleni védekezésről
Mint ismeretes az Országgyűlés módosította a
növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvényt,
amelynek eredményeként az idei évtől kezdve jelentősen szigorodik a parlagfűvel szennyezett területek
felderítése és a közérdekű védekezések kivitelezése az
elmúlt évek gyakorlatához képest.
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium felhívja az érintettek figyelmét, hogy a parlagfű elleni védekezés elsősorban a föld tulajdonosának, illetve használójának a kötelezettsége. A hatóság feladata ezért csak a közérdekű védekezés elrendelésére terjed ki.
A parlagfűvel fertőzött területek felkutatását a
törvény a földhivatalok hatáskörébe utalta. Az ellenőrzést a földhivatalok mezőgazdászai határszemlék
során végzik – légi felvételek és az előző évi eljárások
adataira támaszkodva – együttműködve a növényvédelmi hatósággal, az önkormányzatok jegyzőjével, a
civil szervezetekkel és a lakossággal.
A parlagfű legintenzívebb növekedési időszaka július hónapban, a virágpor szóródásának legnagyobb tömege július végén és augusztus hónapban
történik, ezért az ingatlan tulajdonosoknak a parlagfű elleni védekezést június 30-ig végre kell hajtani, azt követően pedig a parlagfű virágzását, az
allergén pollen levegőbe kerülését folyamatosan megakadályozni. A védekezés legegyszerűbb módja a
június végétől két-három alkalommal végzett kaszálás, esetleg a vegyszeres gyomirtás. A művelési cél
nélküli talajbolygatás csak serkenti az egész szezon-

ban folyamatosan csírázó parlagfű szaporodását.
A törvény hatálya kiterjed az ország teljes területére és az összes ingatlantulajdonosra.
Ez azt jelenti, hogy a hatóságok eljárásukat
nemcsak termőföldön folytatják le, - amelybe a
zártkertek is bele tartoznak – hanem belterületen,
ipari, kereskedelmi és egyéb telephelyeken, utak,
vasutak, vízpartok mentén is. A törvény lehetőséget
ad – szigorú eljárási rendben – hogy a parlagfűvel
erősen fertőzött, rosszul művelt haszonnövény állományban is elvégezhessék a hatósági védekezést.
A június 30-i dátum széleskörű ismerete
azért fontos, mert az a szankciómentes, önkéntes
jogkövetés lehetőségének határnapja.
A megjelölt időpont után az ingatlan tulajdonosának, használójának személye ismeretének hiányában is el kell végezni haladéktalanul a közérdekű hatósági védekezést, amire halasztó hatálya még a benyújtott fellebezésnek sincs.
A védekezés alapvető alkotmányos jogokat
érint. A törvényi szabályozás a közvélemény elvárásából – a nagyszámú allergiás beteg érdekében – az
egészséges környezethez való jogot ezúttal a tulajdonjog elé helyezi, így az államigazgatási eljárás általános szabályait betartva a védekezés zárt ingatlanon,
telephelyen is elvégezhető.
A hatósági védekezést elrendelő határozatok közzététele oly módon történik, hogy a helyi önkormányzatok hirdetőtábláján kerül kifüggesztésre.
A hatósági védekezés eljárásának teljes költségét köteles a föld használója, tulajdonosa megtéríteni,
amely a helyi feltételektől függően több tízezer forint
is lehet hektáronként. Ez nem azonos a növényvédelmi bírsággal, amely húszezer és kétmillió forint közötti összegben az eljárás költségén felül kerül kiszabásra. A költségek meg nem fizetésük esetén adók
módjára behajthatóak.
A folyamatos ellenőrzés és a hatósági szankcionálás eredményeként már egy év alatt is várhatóan
jelentősen csökkenni fog a parlagfű területe. A parlagfű-mentes környezet fenntartása azonban folyamatosan igényli az ingatlan tulajdonosok jogkövető magatartásán túl a hatóság intenzív közreműködését az
elkövetkező években is.
A parlagfű-mentesítés iránt érdeklődők a
www.fvm.hu internetes oldalon is tájékozódhatnak.
Együttműködésüket köszönjük.
Kapcsolódó jogszabályok:
A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény
és az azzal összefüggő egyes ágazati törvények.
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
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EGÉSZSÉGÜGY
PARLAGFŰ
mentesítést szerveztünk
A lakosság egészségmegőrzése érdekében 2005.
június 21-én egész napos parlagfű mentesítést, irtást,
gyűjtést szerveztünk a lakosság és iskolás gyerekek
körében.
Információt adtunk a község teljes lakosságának,
hogy a parlagfű káros az egészségre, allergiát okoz
sok ember számára, ezért kell irtani a parlagfüvet.
Szerettünk volna együttműködni a község lakosságával, segíteni az allergiában szenvedőknek, de sajnálattal kellett tudomásul venni, hogy a felnőtt és iskolás
korú lakosságból 29 fő ( 16 gyerek és 13 felnőtt ) vett
részt ebben a munkában, a parlagfű irtásában és hoztak 33.300 parlagfű szálat gyökerestől. Ennyivel kevesebb gyomnövény hoz allergiát a parlagfűtől szenvedő allergiás embereknek.
A parlagfű irtásban, gyűjtésben részt vettek:
Iskolások: Pivárszki Márió, Suhanyeczki Dalma,
Szudár László, Szudár Bernadett, Gál Tibor, Nászai
Ágnes, Patocskai Rita, Mészáros Balázs, Fazekas Dóra, Molnár Cintia, Molnár Nikoletta, Szalontai Bálint,
Finta Zsolt, Szanyi Éva, Koczán Amarilla, Ricza Nikolett. Közülük két iskolás 10.100 szálat hozott!
Felnőttek: Müller Magdolna, Szalai Jánosné,
Kubatov Antalné, Mintál Istvánné, Talpai Mihályné,
Tuska Sándorné, Szalai János, Sánta Tiborné, Hajdú
Józsefné, Földes Istvánné, Lehoczki Antalné, Varga
Katalin, Pivárszki Jánosné.
Hálás köszönet a 16 iskolás gyereknek és 13 felnőttnek a parlagfű irtásért.
Felvetődik a kérdés: akik allergiás betegek, mit
tettek az irtás érdekében? Hány szál parlagfüvet semmisítettek meg, mit tesznek az ártalom csökkentése
érdekében? Úgy tűnik jóval kisebb figyelmet fordítanak az egészséget befolyásoló tényezők javítására.
Érdemesnek tartjuk most is közzétenni, hogy tegyenek meg mindent saját egészségük megtartása és
másokon való segítés érdekében.
Ha kertjében, vagy közeli út mellett, vagy szántóföldjén lát parlagfüvet, még most is szedje ki, vagy
vágja le és égesse el, mert még most nem virágzik. Ha
el kezd virágzani, akkor már késő és újra jön a soksok allergia, annyira, hogy orvosi kezelés szükséges.
Ezt pedig meg lehet előzni!
Kérem, előzze meg az allergiát és végezzen még
most is parlagfű irtást, mentesítést.
Köszönjük, hogy segített!
Kubatov Antalné

OKTATÁS
A búcsúzó 8. osztály
1. Altmann Balázs
2. Benkovics Gábor
3. Borszéki Éva
4. Fekete Dóra
5. Hedrich Emánuel
6. Hornyák Ádám
7. Jerszi Szabolcs
8. Kovács Alexandra
9. Lőrinc Gábor
10. Luspai Gábor
11. Matkó Mónika
12. Pál Szandra
13. Pécsek Gergő Alexander
14. Suhanyeczki Patrik
15. Szem Béla
16. Tóth Mariann
17. Varga Kitti

Tanulmányi versenyek:
Immár hagyományosnak mondható az a versenyszellem, amely iskolánkat ebben az évben is jellemezte.
Sok lehetőség volt, és sokan is jelentkeztek a különböző tanulmányi versenyekre. Ezekre a felkészülés jó
lehetőség az újabb ismeretek szerzésére, és természetesen egyfajta megméretést is jelent. Érdemes vállalni
az ezzel járó többletmunkát.
A sor hosszú, kezdjük az alsósokkal.
Mesemondó verseny.
1-2. osztály
I. Sánta Martin 2.o.
II. Tuska Alexandra 1.o.
III. Illés Ramóna 1.o.
3-4. osztály
I. Szőke Szimonetta 4.o.
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II. Mayer Dominik 3.o.
III. Pivárszki Ramóna 4.o.
5-6. osztály
I. Szudár Bernadett 6.o.
II. Ricza Nikolett 6.o.
III. Pálföldi Vivien 6.o.
A bajai körzeti versenyen mindhárom kategóriában
az első helyezett képviselte iskolánkat
lll. Szudár Bernadett
ll. Hedrich Emánuel
Szép számmal jelentkeztek alsósok a különböző levelezős versenyekre.
KVALITÁS levelező verseny – matematikából
SAM FÜLES ügyességi verseny
SegítElek országos levelező verseny – matematika
ARANY diplomát szerzett, Dobokai Róbert József,
Gilyán Márió, Szabó Henrietta,
Dobokai Róbert József különdíjat is kapott.
Felkészítők: az alsós tanító nénik: Császárné
Devecseri Irén, Borszékiné Hajós Enikő, Dodokai
Róbertné, Hajós Istvánné.
A Kiskunsági Nemzeti Park által meghirdetett rajz
pályázaton
Korsós Bálint 4.o. különdíjban és tárgyjutalomban
részesült.
Kistérségi mesemondó verseny Bátmonostoron
Szudár Bernadett 6.o. 1 helyezett lett.
Felkészítő: Halászné Mészáros Anikó
A Kecskeméti Katona József Könyvtár által meghirdetett Kiskunsági barangolás c. vetélkedőn 7 csapat
vett részt. Közülük egy csapat Kecskemétre is eljutott.
Tagjai: Ricza Nikolett, Pálföldi Vivien, Horváth
Ádám 6.o. tanulók.
Felkészítő: Halászné Mészáros Anikó
Szarvas Gábor helyesírási verseny – Baja
Luspai Lívia 5.o. 10,
Tüske Tímea 6.o.
5,
Hegedűs Dávid 7.o. 14,
Kovács Alexandra 8.o. 3. helyen végzett
Felkészítő: Halászné Mészáros Anikó
Nagybaracskán az iskolatörténeti versenyen iskolánkat 4 fős csapat képviselte: Finta Ákos, Halász Gábor,
Erős Gergely, Pál Szabolcs. A ll. helyet szerezték
meg.
Felkészítő: Halászné Mészáros Anikó
Szeghő Lászlóné iskolahét alkalmából megrendezett
történelem versenyen 3 fős csapat képviselte iskolán-

kat. Lovász Barbara, Braun Erik, Kernya Ákos 6.o. a
VII. helyen végeztek.
Felkészítő: Halászné Mészáros Anikó
A Baján megrendezett történelmi versenyen 3 csapat
vett részt iskolánkból.
Halász Gábor, Hegedűs Dávid, Pál Szabolcs 7.o. tanulók lV.,
Albert Vivien, Pivárszki Zsanett, Tanka Nikolett 7.o.
Vl.,
Szem Béla, Pécsek Gergő, Hornyák Ádám 8.o. lX.
helyet szerezték meg.
Felkészítő: Halászné Mészáros Anikó
Kistérségi zenei fesztiválon népdaléneklési kategóriában Vaskúton
Luspai Gábor 8.o. tanuló különdíjban részesült
Felkészítő: Takács Mátyás
Megyei és országos versenyek:
A Kiskunsági Nemzeti Park Tavaszköszöntő c. versenyének megyei döntőjén lll. helyet szerezte meg iskolánk 8 fős csapata.
Tagjai: Halász Gábor, Tanka Nikolett, Nászai Ágnes,
Finta Ákos 7.o.,
Lovász Barbara, Molnár Cintia, Vadász Valentin 6.o.,
Finta Zsolt 5.o. tanulók.
Felkészítő: Némethné Valkai Mária
Madarak és fák napja országos verseny megyei fordulóján
lV. Halász Gábor, Tanka Nikolett, 7.o. Vadász Valentin 6.o.
V. Molnár Cintia 6. Finta Ákos 7. Finta Zsolt 5.o.
Felkészítő: Némethné Valkai Mária
Kaán Károly természet- és környezetismereti verseny
megyei fordulóján
5.o. kategóriájában Balázs Balázs III. helyen végzett.
6.o. kategóriájában
Vadász Valentin ll. helyen
végzett.
Felkészítő: Némethné Valkai Mária
Herman Ottó országos biológiai verseny megyei döntőjén
7.o. Halász Gábor ll. helyet szerezte meg
Felkészítő Németné Valkai Mária
Megyei német nyelvi Ki mit tud?
Tuska Alexandra 1.o. tanuló 1 helyezett lett nyelvjárásos vers kategóriában.
Felkészítő: Császárné Devecseri Irén
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Sánta Martin 2.o. tanuló lll. lett nyelvjárásos vers kategóriában.
Felkészítő: Borszékiné Hajós Enikő
Mayer Dominik 3.o. lV. helyen végzett mese és prózamondó kategóriában.
Felkészítő: Pálinkás Bálintné
Hedrich Emánuel 8.o. l. helyen végzett nyelvjárásos
próza kategóriában.
Felkészítő: Röckl Éva
Országos fordulóban Budapesten Sánta Martin 8. helyen végzett. Hedrich Emánuel 8.o. ll. helyet szerezte
meg
Sebestyén Ádám országos székely mesemondó versenyen Erős Gergely 7.o. Nászai Ágnes 7.o. Hedrich
Emánuel 8.o. különdíjban részesült.
Szülők készítették fel a gyerekeket.
A csecsemőápolási verseny megyei fordulóján 3 fős
csapat képviselte iskolánkat: Borszéki Éva, Luspai
Gábor, Benkovics Gábor 8.o. tanulók, akik a 12. helyen végeztek.
Felkészítő: Szalontayné Nagy Márta
Labdarugóink a körzeti labdarugó tornán első helyezést értek el. Bejutottak a Budapesten megrendezésre
kerülő döntőbe. A csapat tagjai: Cseh Richárd,
Ferenczi Máté, Kovács Bence, Mayer Dominik 3.o.,
Csizovszki Dániel, Hujbert Dávid, Patocskai Zsolt,
Szudár László 4.o. Kovács Attila 5.o.
Köszönetnyilvánítás:
-

-

A tanulók év végi jutalmazására gazdálkodó
egységek, szervezetek és magánszemélyek
pénzt vagy könyvet bocsátottak az iskola rendelkezésére. Nagyobb pénzösszeggel az iskolai Szülői Munkaközösség, az Új Tavasz Mg.
Szövetkezet, Gallóné Petike Éva jegyző, Mészáros Miklósné nyugalmazott jegyző és a Vöröskereszt Helyi Szervezete támogatta az iskolát. Kovács Antal polgármester két értékes
könyvet ajánlott fel.

Vámos Ferenc a Pannon Kft. nevében
300.000,- Ft-ot fizetett be a Csátaljai Iskoláért
Alapítvány számlájára.
Ezúton köszönjük meg mindazok támogatását,
akik személyi jövedelemadójuk
1 %-át ugyanezen alapítvány javára ajánlották
fel. Köszönet illeti Dr. Klemm Máriát,
Weiszhaupt Andrásnét és Szalontayné Nagy Mártát, akik a kuratórium tagjaiként már több éve
munkájukkal segítik az iskolát.

-

Két Németországban élő személy tárgyi ajándékokat jutatott az iskola számára. A falu szülötte, a jelenleg Dachauban élő Georg Stein
focimezekkel, sportfelszerelésekkel és futball
labdákkal bővítette a tornaszertárat. Josef
Strahl édességet küldött tanulóink számára.
AKIKRE MÉG BÜSZKÉK VAGYUNK :

Az Országos Faipari Szövetség által szervezett Az Év Ifjú Asztalosa - pályázaton Dugalin Milán a
beküldött munkájával megyei II. helyezést ért el. Az
elismerést a Félegyházi Expón Molnár Péter az Országos Asztalos Szövetség elnöke adta át részére.
A 2004/2005 tanévben a Nemzeti Szakképzési
Intézet által szervezett Szakma Kiváló Tanulója Verseny országos döntőjén való eredményes részvételéért
pedig megkapta az Oktatási Minisztérium Emléklapját. Kiváló eredményei alapján, társainál lényegesen
hamarabb szerzett szakképesítést.
Koczán Anett a 2004/2005-ös tanévben a
Nemzeti Szakképzési Intézet által szervezett Szakma
Kiváló Tanulója Verseny döntőjén kereskedelemmarketing,
üzleti
adminisztráció,
kultúrcikkkereskedő szakmacsoportban (szakképesítésben) III.
helyezést ért el. Ezzel az eredményével mentesült a
szakmai vizsga letétele alól. Az elért teljesítménye
alapján a szakmai vizsga tantárgyaiból jeles minősítést érdemelt ki. Egyúttal BÁNYAIS EMLÉKÉREMMEL is megjutalmazták!
Szívből gratulálunk mindannyiuknak!
FIGYELEM
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a kábel tv az információs csatornán júliustól minden pénteken 19 órától
Csátaljával kapcsolatos információkat közöl.

KULTÚRA
30 éves a Csátaljai Székely Népdalkör
A Csátaljai Székely Népdalkör ebben az évben ünnepli fennállásának 30. évfordulóját. Ebből az alkalomból
ünnepi hangversenyt rendeztünk 2005. április 23-án a
művelődési házban, melyre meghívtuk barátainkat, a
szlovákiai Alsószeli Magyar Dalkör tagjait. A jeles
évforduló alkalmából rendezett műsor egyúttal a soron következő 17. Csátalja Alsószeli dalostalálkozó
volt. Az ünnepséget színesítette az iskolások fellépése
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is. Köszöntötte a jubiláló együttest Potápi Árpád, a
Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnöke, országgyűlési képviselő. Szabados László, az
Alsószeli Magyar Dalkör vezetője beszédében méltatta a 30 év alatt végzett munkát, valamint a két hagyományőrző együttes barátságát.
Az est közös énekkel zárult.

DICSŐSZENTMÁRTONIAK CSÁTALJÁN
Július 20-tól 23-ig lesznek vendégeink a
Dicsőszentmártoni Sipos Domokos Vegyeskórus
tagjai.
Négynapos itt tartózkodásuk fő programjaként
július 22-én pénteken este műsort adnak repertoárjukból a Művelődési Házban, melyre mindenkit
szeretettel várunk!
SZÉKELYKEVEI KERÉKPÁROSOK
A délvidéki Székelykeve település Csátaljától 250
km-re található. Július 20-án szerdán este 40 fős
kerékpáros csoportjuk érkezik hozzánk az esti
órákban. Vacsora után szívesen beszélgetnének,
barátkoznának a csátaljai emberekkel, fiatalokkal.
A találkozóra szeretettel várunk minden falubelit.

Tájékoztató

Takács Mátyás
kórusvezető
MEGÉRETT IDŐ
Örömmel értesítjük a versbarátokat, érdeklődőket,
hogy megjelent Márton Zsolt válogatott verses kötete. A könyv címe Megérett idő. Megvásárolható a
Művelődési Házban és a szerzőnél.
ÍRORSZÁGI TÁNCCSOPORT LÉP FEL
július 17-én (vasárnap) este 6 órakor Csátalján a
Művelődési Házban.
A színvonalasnak ígérkező előadásra szeretettel
meghívjuk a község lakosságát.
REPÜLŐNAP
2005. augusztus 6-án (szombaton) csoportos utazást szervezünk a Kecskeméti Nemzetközi Repülőnapra, kellőszámú jelentkező esetén. Jelentkezés a
Művelődési Házban 1500 Ft/fő útiköltség befizetésével. Belépőjegy: felnőtt 3500 Ft, diák 1500Ft.

Tájékoztatom Önt arról, hogy a Bács-Kiskun
Megyei munkaügyi központ és a MH Bács –Kiskun
Megyei Hadkiegészítő Parancsnokság „Közös Toborzó Nap”-ot tervez, ahol az érdeklődők részletes tájékoztatást kapnak a Magyar Honvédség keretein belüli
munka- és továbbtanulási lehetőségekről.
A rendezvény megnevezése: Közös Toborzó Nap
Ideje: 2005. július 09. 10-18 óráig
Helye: „Halászléfőző Népünnepély”
Baja, Petőfi sziget
Email: bkmtoborzo@fibermail.hu
Tel: 76/483-393/3362 -es mellék.
A rendezvénnyel kapcsolatban részletes tájékoztatás
az alábbi telefonszámokon kérhető: Murár Zoltán őrnagy 76/483-393 /3432-es mellék, illetve 06/30/6271727.

A CSÁTALJAI HÍREK

megjelenik 650 példányban.
Felelős kiadó: Kovács Antal polgármester
Szerkeszti: Szanyiné Szabó Katalin, Aladics István

e-mail cím: polghiv@csatalja.hu

