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CSÁTALJAI HÍREK
Csátalja Község Önkormányzatának Lapja

„Magasztalunk Téged életet adó Krisztus, ki érettünk testileg
születtél, a szeplőtelen tiszta Szűz Máriától.”
Ünnepi magasztaló ének

Gyermekek betlehemezése

TISZTELT CSÁTALJAIAK !
Engedjék meg, hogy először is egy
meghívót nyújtsak át Önöknek.
December 24-én 22 óra 30 perckor, a csátaljai templomba, az
éjféli mise előtt kerül ismét bemutatásra a „ Bukovinai Székely
Bethlehemes” játék. Szeretném,
ha a falu, mint egy nagy család
együtt ünnepelné Krisztus születését.
Karácsony napja nemcsak
Krisztus születésének az ünnepe,
hanem a szereteté is, ezért a karácsonyt a családok, ha tehetik együtt ünneplik meg. Bizonyára
lesz a falunkban olyan, aki egyedül, szeretteitől távol kénytelen
ünnepelni karácsony szent ünnepét, ezért jó lenne, ha Ők mindenképpen eljönnének közénk, hisz a falu egy tág értelemben
vett nagy család, így senkinek sem kellene egyedül lennie ezen a
szép napon.
Szeretném, ha ezen a napon félre tennénk minden bennünket
ért sérelmet és csak a szeretet járná át mindannyiunk szívét, hisz
Krisztus is azért jött a világra, hogy az emberek békében és szeretetben éljenek egymással, és értünk áldozta életét.
Egész évben 365 nap a gondjainké, a munkánké, a céljainké,
és csak egyetlen egy nap a szereteté, pedig fordítva kellene, hogy
legyen.
Kívánom mindenkinek, hogy az elkövetkezendő évben 365 nap
legyen életében a szereteté, és csak egy nap legyen a gondjaié.
Kívánok mindenkinek szép, békés karácsonyt, boldog újesztendőt, és várok mindenkit szeretettel karácsony Szent este a
csátaljai templomban.
Egy Wass Albert idézettel szeretném befejezni gondolataimat:
„S azóta minden esztendőnek a vége felé az Úristen emlékeztetni
akarja az embereket arra, hogy a gonoszság útja hova vezet, s
ezért ősszel a napok rövidülni kezdenek, a sötétség minden este
korábban szakad alá, és minden reggel későbben távozik, hideg
támad, és befagynak a vizek, s a sötétség uralma lassan elkezdi
megfojtani a világot. Mi, emberek pedig megijedünk, s eszünkbe
jut mindaz a sok rossz, amit elkövettünk az esztendő alatt, és
amikor eljön a legrövidebb nap, és a Világosság angyala alászáll
közénk jóságot keresni, egyszerre mind meggyújtjuk a karácsonyfák gyertyáit, hogy az Úristen, ha alátekint, fényt lásson a
földön, s megbocsássa a bennünk lévő jó miatt a bennük lévő
rosszat.”
Kovács Antal
polgármester

Évek óta járjuk a falut karácsony előtti napokban a gyerekekkel, és családi otthonokban előadjuk Jézus születésének a
történetét. Az idei évben 13 gyermek készült már 1 hónap óta
énekekkel, kis szerepek betanulásával, hogy önmaga és mások
számára is segítsen mélyebben átélni a karácsony misztériumát.
Azt a titkot, hogy Isten a legnagyobb ajándékot, az Ő egyszülött
Fiát adta a világnak, személy szerint nekem is. Egy szép hagyomány ápolásán túl a szereplők, - ha vállalt szerepük szövegével,
játékával mélyen azonosulnak, jobban, mélyebb szinten meg
tudják élni a karácsony lényegét, igazi üzenetét. A betlehemes
játékban szereplő gyerekek számára és a betlehemeseket befogadó családok számára egyaránt nagy ajándék és kincs Jézus születéstörténetének eljátszása és annak átélése.
December 24. szerda Szenteste „Éjféli szentmise”éjjel 23 órakor.
Előtte: 2230-tól Betlehemes játék (bukovinai székely népi betlehemes)
December 25. csütörtök: De. 9-kor Karácsonyi ünnepi szentmise
Utána: gyermekek közös betlehemi játéka.
December 26. péntek Karácsony 2. napja. Szent István vértanú
diakónus ünnepe. Délelőtt 9 órakor: Ünnepi Igeliturgia.
Karácsonyi üzenet a szeretetről
Szigorú esztendő volt az az ötvenöt évvel ezelőtti: tavasszal
májusi fagy; félrenézett Szent Orbán homoktaposó, szegény
gyermekeiről. Aztán a végtelen hosszú nyári aszály: se kenyérnek való, se takarmány. Ami kevés mégis volt, az erőszakolt
beadás azt is elvitte. Nem volt az ősz „gondtalan, rossz gazda”,
mert a kikelet és a nyár nem gyűjtögetett. Nem volt mit elfecsérelni.
A szép, fehér Advent mégiscsak eljött, s ballagott Karácsony
felé, mint Mária számára a betlehemi úton. Így érkezett el a
szenteste. Nincstelenül, mindentől megfosztottan.
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De az Úr úgy akarja, hogy a legnagyobb szükség nevelje az
embert a legnagyobb leleményességre. A karácsonyfának való
borókát apánk kinézte már nyáron, legeltetés közben.
Azért ezen a késő délutánon is átszaladhattunk nagyanyánkhoz
kalácssütést nézni, hogy közben az angyal becsempéssze a karácsonyfává dicsőült borókát. Aszalt szilva, kályhaezüsttel festett
dió, előbbi cukrok sztanioljába csomagolt mogyoró volt az örök
élet jelének ruházata. Szegényes ruhácska, mint a kis Jézusé a
jászolban, s a fa is olyan szelíden szúrt, mint széna Jézus fekhelyén. De a csoda megtörtént. Ugyanolyan csoda, vagy még nagyobb, mint amikor dísszel, édességgel agyonterhelt fa jelezte
Krisztus születését. Vagy talán a nagyobb szegénység miatt még
meghittebb volt ez a szenteste, mert jobban illett Ahhoz, Aki
értünk szegénnyé lett, hogy meggazdagítson bennünket.
Ha becsukom a szemem, most is látom ezt a szegényes karácsonyfát.
Azóta idén az 55. mellé állhatok, de nem szól ma szebben a
„Mennyből az angyal” és a többi szép, karácsonyi ének, mint
akkor. Ha lehántja rólunk Isten a szerzés kényszerét, megszabadít a vásárlás bolondériáitól, amik már november közepétől ösztökélnek lelket ölő, kapkodó vásárlásokra, akkor megmarad
számunkra Jézus, az Ő öröme, békéje és valóságos közelsége.
Nem a kellékek teszik a boldogságot, hanem a szív egyszerű
öröme, a meghitt együvé tartozás, a kölcsönös szeretet, ami
pénzbe nem kerül, s ott van, ajándékként mindnyájunk szívében.
Podmaniczki Imre
katolikus esperes
Az izsáki plébános atya gondolatai különösen is aktuálisak mai
gondterhelt, elfásult, családtagjainknak a kilátástalanság, megélhetési válság és az ebből fakadó egyre nagyobb reményvesztettség miatt.
Imre atya szép gondolataival kívánunk kedves híveinknek és a
falu minden kedves polgárának meghitt, békés, örömteli karácsonyi ünnepeket.
Polyák László
lelkipásztori kisegítő

Karácsonyi csillag
Az alábbi cikket 1944 karácsonyára írta Magyarország mártír
miniszterelnöke. Ma is úgy hangzik ez az írás, mint végrendelet,
örök útmutatás, amelyre a mártír vér ütötte rá a hitelesség pecsétjét. A karácsonyi csillag fényében olvassuk hát Bárdossy László
nemes magyar lelkének immár a túlvilágról küldött, de ma is
aktuális sorait.
…Akkor is menekültekkel teltek meg az országutak, s félelem és
kétség dobogott a szívekben: nem lesz-e a gyilkos fegyvere gyorsabb, mint a gyermekeit menekítő asszonynép futása? Az Eljövendőt, az Eljövendő új világát, az Ő igazságát akarták megölni a
szerteküldött pribékek, de az istálló felett – amelyben a menekülés téli éjszakáján a születés misztériuma beteljesedett, felragyogott a csillag, a hit, a diadalmas igazság, a béke csillaga:
karácsonyi csillag.
Karácsonyi csillag, hintsd szét fényedet a magyar éjszakába! Sírással, jajgatással, szenvedéssel terhes ez az éjszaka. Sok
mulasztásunk, vétkünk keserves bűnünk festette sötétre.

Így történt, hogy utat tévesztettünk benne. De nemcsak a helyes
utat vétettük el. Összetévesztettük az üres formát a tartalommal,
a jelszót a teremtő gondolattal, a fogadkozást a cselekvéssel.
Csak mondogattuk, szajkó módjára ismételgettük igazságunk
szólamait, de parancsát nem teljesítettük, terhét nem vállaltuk,
áldozatát hordozni nem akartuk. És mit ér a nyers valóság világában a puszta igazság, a hitvalló ereje és áldozatkészsége nélkül? Igazságunk most úgy mered ránk, mint szörnyű vád, a cserbenhagyott igazság vádja. Aki ledér alkut köt a kényelemmel,
igazságával együtt önmagát is elveszejti…
Karácsonyi csillag, hintsd szét fényedet a magyar éjszakába! A
sötét árnyékokban nemcsak bűnök lappanganak. A Fiatalok szíve
tiszta és erős. S mennyien vannak az öregek között, akiknek fáj,
hogy karjuk már nem bírja a fegyvert. Karácsonyi csillag, hintsd
szét fényedet a magyar éjszakába! Világíts a szemébe azoknak,
akikben él és ég a magyar lélek. Gyújtsd fel a fiatalok lobogó
tekintetét. Töltsd meg őket Advent szelemével. Erősítsd meg
azokat, akik ott állnak a gáton. Azokat, akik mindent otthagytak,
hogy a jövő magyar élet részesei, terhének, kötelességeinek
hordozói lehessenek. Mert az eljövendő élet nem lesz könnyű
élet. Mennyi mulasztást kell jóvátennünk, menyi mindent kell
törlesztenünk. Karácsonyi csillag, hintsd szét fényedet a magyar
éjszakába! Világíts rá mindarra, ami múltunkban dicsőséges,
aminek példáján nemzedékek nevelkedtek erőssé, bátorrá, aminek vakító fényében ma szégyenkeznünk kellene, ha nem volna
hitünk, bizalmunk a magyarság megújuló erejében.
Időnkint nemcsak az egyesek, a népek és nemzetek is próba alá
kerülnek. Akkor válik el menyit érnek. Nem a számok hamis
mértéke szerint, hanem szellemi és erkölcsi életrevalóság mérlegén. Ha eljön a próba ideje, nem lehet előle kitérni, sem elodázni. A nemzet életének rendjét magasabb erők igazítják. A próba
azon fordul meg: tud-e a nemzet egységében hű maradni azokhoz a feladatokhoz, amelyeket önmaga elé tűzött? Tudja-e egységben, a maga számára és a maga erejével megteremteni és
megvédeni azt az életformát, amely sajátos lényének megfelel;
azt az életformát, amelyben szárnyat bonthat, amelyben teremtő
lendületet kaphat a nemzetben élő minden képesség és minden
erő; amelyben még a kevésből is jut mindenkinek, mert az osztó
kezét szeretet és együttérzés vezeti. A próba azon fordul meg:
helyt tud-e állani a nemzet azért, aminek megvalósítását maga
elé tűzte, avagy riadtan visszaszökken, ha nehézségekkel találkozik. A nehézségek, a megpróbáltatások, a szenvedések vállalása,
a lélek szilárdsága viharban és veszedelmek között: íme a próba,
amelynek súlyos órája ránk következett.
A karácsonyi csillag szívünkbe sugározza fényét és azt hirdeti
nekünk, hogy nincsen olyan sötét mélység, nincsen olyan gyötrelem, nincsen olyan megaláztatás, amelyből ne emelhetné fel fejét
az, aki élni akar és az életre érdemes. A születés misztériuma
véresés fájdalmas s nincsen gyötrelmesebb út, mint az, amely a
megaláztatáson és marcangoló önvádon át a megigazuláshoz
vezet. Mennyi minden kavarog és örvénylik ebben a sötét decemberi éjszakában! Tört szívek zokogása és harcba induló fiatal
katonák kemény, ütemes éneke; keserű csalódottság és mindenben bízó reménykedés, ima és átok, türelmetlen lázadozás és
fáradt kétségbeesés, vád és viszonvád, bosszú és megbocsátás…
A sok visszás emberi gyarlóság felett a szelídfényű karácsonyi csillag.
Lesz még egyszer ünnep a világon!
Ezek a gondolatok napjainkban is aktuálisak.
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József Attila:
BETLEHEMI KIRÁLYOK
Adjonisten, Jézusunk, Jézusunk!
Három király mi vagyunk.
Lángos csillag állt felettünk,
gyalog jöttünk, mert siettünk,
kis juhocska mondta - biztos
itt lakik a Jézus Krisztus.
Menyhárt király a nevem.
Segíts, édes Istenem!
Istenfia, jónapot, jónapot!
Nem vagyunk mi vén papok.
ůgy hallottuk, megszülettél,
szegények királya lettél.
Benéztünk hát kicsit hozzád,
Üdvösségünk, égi ország!
Gáspár volnék, afféle
földi király személye.
Adjonisten, Megváltó, Megváltó!
Jöttünk meleg országból.
Főtt kolbászunk mind elfogyott,
fényes csizmánk is megrogyott,
hoztunk aranyat hat marékkal,
tömjént egész vasfazékkal.
Én vagyok a Boldizsár,
aki szerecseny király.
Irul-pirul Mária, Mária,
boldogságos kis mama.
Hulló könnye záporán át
alig látja Jézuskáját.
A sok pásztor mind muzsikál.
Meg is kéne szoptatni már.
Kedves három királyok,
jóéjszakát kívánok!
1929. december

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatom a lakosságot, hogy részben az önkormányzat, részben pedig az egyes közszolgáltatást ellátó cégek döntéseinek
értelmében az alábbi díjtételek kerülnek bevezetésre 2009. január 1. napjától:
-

települési szilárd hulladékkezelés díja:
110 l-es hulladékgyűjtő edény egyszeri ürítési díja :
264.- Ft + ÁFA/alkalom

-

települési folyékony hulladékkezelés díja: 3.000.- Ft +
ÁFA/ürítés

-

vízdíj: 177.- Ft/m3 + ÁFA

Tájékoztató
a napköziotthonos konyháról biztosított étkezések
igénybevételének megváltozott rendjéről
Tájékoztatom a lakosságot arról, hogy 2009. február 1. napjától
megváltozik a napköziotthonos konyháról biztosított étkezések
igénybevételének rendszere. A fenti naptól csak az a személy
jogosult - akár helyben fogyasztás, akár pedig elvitel esetén - az
étkezést igénybe venni, aki előzetesen megvásárolja annak értékét. Ennek bizonyítására „jegyrendszer” kerül bevezetésre,
amely tehát azt fogja jelenteni, hogy az előre megvásárolt étkezések számának megfelelően kapott jegy felmutatásával lehet az
ételt akár helyben elfogyasztani, akár elvinni. A jegyrendszer
mindenkire – az óvodás és iskolás gyerekekre is egyaránt - fog
vonatkozni. Az óvodás gyerekekre megváltott jegyek nem a
szülőnek, hanem az óvodának lesz átadva. Azon étkezések, amelyek megvásárlásra kerültek, de például betegség miatt nem
lettek igénybe véve, akkor azon napokra megváltott jegyek értéke a következő hónapban beszámításra kerül, de csak akkor, ha
előzetesen, a jegy leadása ellenében - bejelentésre került, hogy
az étkezés nem kerül igénybe vételre. Aki ezen bejelentést és a
jegy leadását elmulasztja, annak a megvásárolt, de igénybe nem
vett étkezés ellenértékét nincs módjában a Polgármesteri Hivatalnak a következő hónap befizetésénél figyelembe venni.
Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a fenti rendszer bevezetését az tette szükségessé, hogy hónapról-hónapra – mindenféle figyelemfelhívás ellenére – vannak olyan lakosok, aki az
igénybe vett étkezések után rendszeresen – 20-30-40 ezer forintot felhalmozva – nem rendezik tartozásaikat. A Polgármesteri
Hivatal jelenlegi anyagi helyzete nem teszi lehetővé, hogy jóhiszeműen megelőlegezze az étkezések igénybevételét és később –
a sokadik felszólítások után – álljon neki a pénzbehajtásnak.
Ezen kényszerű megoldás bevezetését úgy gondolom minden
jóérzésű ember belátja, mivel sehol nem elfogadott az a módszer,
hogy a megrendelt és elfogyasztott étkezés után fizetés nélkül
távozunk.
Kérem minden érintett szíves megértését.
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Tájékoztató
a belterületi közúton áthaladó járműforgalom
korlátozásáról
Tájékoztatom a lakosságot arról, hogy a Csátalja Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - mint a helyi közút tulajdonosa
és kezelője - 60/2008.(XI.24.) sz. határozatával a község néhány
útszakaszán korlátozta a járműforgalmat az alábbiak szerint:
- a Kossuth L. u. 51. és 53. házszám közötti „Kádár köznél”megtiltja a tehergépkocsival, vontatóval, mezőgazdasági
vontatóval és lassú járművel történő behajtást;
- az Erzsébet utca páratlan oldalán elhelyezkedő közútról a
buszforduló felé tereli a forgalmat egy jobbra mutató kötelező haladási irányt jelző tábla kihelyezésével;
- Erzsébet utca páratlan oldalán húzódó útnak a buszforduló
utáni, Kossuth Lajos utcára kihajtható útszakaszára megtiltja mindennemű jármű behajtását behajtani tilos tábla elhelyezésével.
Kérem a lakosságot a fentiekben megjelölt útszakaszon megváltozott forgalmi rend betartására.
Kovács Antal
polgármester

EGÉSZSÉGÜGY
Vöröskereszt hírei
November hónapban lezajlott a 3-dik véradás, melyen ismét
szépen megjelentek és adtak vért. Szám szerint 39 főből 38-an.
Ezúton köszönjük szépen és számítunk a továbbiakban is mindenkire. November 29-én ismét megrendeztük az Önkormányzattal az "Idősek napját". Az előző évhez képest többen jöttek el,
de még mindig kevesen az összes 60 év feletti lakos számához
képest. Kérem, hogy a jövő évben jöjjenek el, hisz Önöknek,
időseknek rendezzük, tiszta szívből és szeretettel.

Karácsonyra sajnos kevés ajándékot tudunk adni, higgyék el,
nem rajtunk múlik. Minden lehetőséget, pályázatot megragadtunk és keresünk, hogy segíthessünk a rászorulóknak.
Ebben az évben 3-szor volt ingyenes ruhaosztás, elég nagy sikerrel, és hamarosan ismét lesz.
Köszönöm mindenkinek, aki támogatott bennünket pénzzel és
egyéb mással, hisz nélkülük nem tudnánk, mert központilag
nagyon kevés támogatást kapunk. Az Önkormányzat is mindent
megad, autót, pénzt, segítséget, fűtött helyiségeket, eszközöket
stb.
Ezúton kívánok mindenkinek Békés, Boldog Karácsonyt és
Boldog Új Évet.
Földes Istvánné
vöröskereszt titkár

Nyugdíjas ének
Elszaladtak az évek felettünk,
csendes szívvel nyugdíjasok lettünk.
Felnevelve gyermekeket, családot,
nyugdíjasként éljük a világot.
Nyugdíjasnak nincsen semmi vágya,
csak, hogy boldog legyen a családja.
Szeretetben, békességben éljen,
gyermekek és unokák körében.
Nyugdíjas-klub hova összejárunk,
benne szintén otthonra találunk.
Legyen minden együtt töltött óra,
békesség és öröm hordozója.
Közöttünk már soknak nincsen párja,
sajnos nincsen aki hazavárja.
Ránk borul az éjszaka magánya,
csendben ajkunk nyílik csak imára.
Anyák, apák családot neveltünk,
jóban, rosszban, együtt éldegélünk.
Imádkozzunk, kérjük Istenünket,
özvegyen is segítsen bennünket.
Mi lehet a nyugdíjas dal vége?
Legyen köztünk, s a világon béke!
Adjon Isten még sok boldog évet,
békességet, erőt, egészséget!

Tisztelt Gyermekes Családok!

Polgármester Úr köszönti Sántha Alajos nyugdíjast
December 12-én meghívtuk a véradókat ünnepségre és vacsorára, sajnos nagyon kevesen jöttek el, még a kitüntetettek sem.
Nekik is nagy szeretettel rendezzük egy évben egyszer, kérem,
hogy a jövőben, ha lehet, többen jöjjenek el, hisz ne csak a véradáson találkozzunk.

Igény merült fel BÖRZÉK szervezésére, ahol a gyermekükről megmaradt jó állapotú ruhák, cipők, játékok stb. eladása,
cseréje, vására történhet.
Az első börzét 2008. dec. 11-én tartottuk. Szeretnénk
ennek hagyományt teremteni és 2-3 havonta megrendezni. Ezért
akinek felesleges holmija lesz, már most gyűjtse és figyelje a
legközelebbi Börze időpontjának kiplakátolását.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
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2008. november 8-án jótékonysági hangversenyt adott a váci
Andante zenekar. A rendezvényre a belépés díjtalan volt, de
adományt elfogadtak a szervezők, melyet előzetesen meghirdetett célra gyűjtöttek.
Az adományozásból 40.400 forint gyűlt össze, melyet az Egészségház kapott meg. Ebből egy Baby Control tipusú légzésfigyelő
készülék 24.800 forint értékben és egy Momart típusú digitális
csecsemőmérleg 13.990 forint értékben került megvásárlásra. A
megmaradt 1.610 forint a készülékekben levő elemek cseréjére
lesz fordítva.
Köszönetemet fejezem ki azoknak, akik adományukkal hozzájárultak ennek a két eszköznek a megvásárlásához, ezzel segítve
azokat a családokat, ahol kisgyermek születik.
Szalontayné Nagy Márta
védőnő

KULTÚRA
Az összefogás szép példája

A Váci Andante Kamaraegyüttes vezetője Ferge Béla
tanár úr keresett fel bennünket egy rendkívül önfeláldozó fellépési ajánlattal.
Ennek során jutottak el november 8-án a csátaljai Művelődési
Házba.
Egy felejthetetlen irodalmi és zenei műsort nyújtottak az érdeklődőknek. Az előadás felemelő, színvonalas, megható volt.
A rendezvényt megelőző napokban 200, 500 forintos
támogatói jegyet vásárolhattunk, valamint az Andante Együttes
kazetta, CD felajánlásaiból befolyt összeg 40.400 Ft jótékonysági célt szolgált, melyet a csátaljai Egészségház használ fel eszközök beszerzésére..
Ezúton is megköszönjük az Andante zenekar nemes felajánlását, csodálatos műsorát.

ÉLETMÓD KLUB HÍREI
Október 18-án került sor a találkozóra, melyre a dunaszekcsői és
nagybaracskai nyugdíjas klub tagjait is meghívtuk. A program
keretében a nagybaracskaiak egy egyfelvonásos vidám színdarabot adtak elő, de fellépett a dunaszekcsőiek énekkara is. Vidám
hangulatban telt el a délután, mindenki nagyon jól érezte magát.
Decemberben egészségügyi előadást szerveztünk filmvetítéssel a cukorbetegségről és magas vérnyomásról. Képet kaptunk arról, hogy hogyan kell egészségesen élni.
December 12-én részt vettünk Baján az idősek városi
karácsonyán. Színvonalas műsort láttunk fővárosi művészek
előadásában.
December 13-án a klubtagok részére karácsonyi és névnapi ünnepséget rendeztünk zsúrral, zenével – karácsonyi ajándékcsomagot osztottunk a tagok részére.

December hónapban a Josef Strahl által adott adományokból juttattunk az iskolásoknak 750 db iskolai füzetet és 300
db fogkefét. Az óvodának 10 karton gyermekruhát, 1 karton
cipőt, valamint 300 db fogkefét karácsonyi ajándékként. A védőnőnek egy nagy karton csecsemőruhát ugyancsak karácsonyi
ajándékként a kismamák részére, új ágyneműt a községben élő
rászorulóknak.
Julis János 4 nagy zsák plüss játékot adományozott az
óvodások és kisiskolások részére.
Kubatov Antalné
klubvezető

Népművelők ajándéka a
csátaljai művelődési háznak
2008. november 20-22 között a kecskeméti Erdei Ferenc
Kulturális és Konferencia Központban rendezték meg a Magyar
Népművelők Egyesületének 25. jubileumi Vándorgyűlését. A 3
napos országos szakmai tanácskozáson 400 közművelődési szakember vett részt. A plenáris ülések mellett 7 szekcióban vitatták
meg szakmájuk aktuális gondjait, fejlesztési lehetőségeit, 12
csoportban tanulmányozták Kecskemét és Bács-Kiskun megye
közművelődési életét. A vándorgyűlés résztvevői között a
Magyar Népművelők Egyesületének Bács-Kiskun Megyei
Területi Szervezete gyűjtést szervezett, amelyen 160 ezer forint
jött össze. A pénzt a csátaljai művelődési ház szakmai tevékenységének fejlesztésére ajánlották fel a közművelődési szakemberek. Az adományt Bak Lajos az Erdei Ferenc Kulturális Központ
igazgatója adta át a vándorgyűlésen Szanyiné Szabó Katalinnak.
Fényképezőgépet, monitort és egyéb hasznos eszközöket vásároltak az ország népművelőinek nemes felajánlásából.

Kiállítás Kunbaján
A Díszítőművészeti Szakkörünk képviselői december 13án Kunbaján jártak, ahol az ottani szakkör 35 éves jubileumi
kiállítás megnyitóján vettek részt.
Kunbaja kétnyelvű község, német és magyar nemzetiségű. A szakkör az ország több tájegységének hímzéseit készíti,
ebből német, magyar, palóc, buzsáki, kalocsai kézimunkák voltak láthatók. A két szakkör képviselői megajándékozták egymás
csoportját.
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„30 ezer km lóháton”

Csepin Péter távlovagló és társa vetítéssel egybekötött élménybeszámolót tartott november 26-án a Művelődési Házban.
Tartalmas és szórakoztató előadásában beszélt eddigi útjairól,
többek között arról, hogy társaival körbelovagolt a szent határon,
járt Rodostóban, Palermóban, Santiago de Compostellában, sőt
Gibraltárban is.
Szanyiné Szabó Katalin
művelődésszervező

Lokodi Károly a csátaljai emlékműnél
Megtekintve az emlékművet, a helyi iskolát, kultúrházat
és természetesen a kocsmát, rendkívül jó benyomásokkal
és élményekkel búcsúzott el.
Ezen történések után, leszögezhetjük, hogy egy csepp
szellem nagyobb hullámot képes kelteni, mint reklámra fecsérelt
milliók.
Ízelítőül egy vers a kötetből:

A szellem ereje
Kedves Csátaljaiak!
Aki abban a hiszemben volt e bácskai kis faluban, hogy a
világ végén élünk, elzárva minden lehetőségtől, azzal most
örömmel
tudatjuk,
hogy
igen neves
és
elismert
személyiségek (nem politikai!) érdeklődtek lakóhelyünk kultúrája és múltja iránt.
Történt ugyanis, hogy egy olyan irodalmi pályázatot írt ki az
Accordia Kiadó 2008. januárjában, melyre kizárólag olyan pályaműveket várt a héttagú zsűri, vers és novella kategóriában,
melyek magas színvonaluk, tematikájuk, ötletességük, stb. okán,
megérdemlik a nyilvánosságot és így a 2008-as kortárs antológiai
kötetben méltán képviseltethetik magukat.
A 285 db pályamű között szerepelt Márton Zsolt: ,,Borbarátok
szonettkoszorúban" című alkotása is, mely végül a pályázat
egyik nyertes alkotása lett.
A kötet 2008. december 15-én látott napvilágot. Zsolt ragaszkodott hozzá, hogy szonettjei előtt egy rövid ismertetőben szerepeltessék Csátalját, mint lakóhelyét.
Mindeközben elkészült saját, önálló kötete is ,, Ha már nem
keres senki." címmel. E kötet létrejöttét nagyban előre mozdította a helyiek segítsége, hozzáállása. ( Bodnár Attila,
Bodnárné Erdődi Éva, Kovács Antal, Kajtár Márton,
Kajtár Mártonné és nem utolsó sorban a csátaljai önkormányzat )
Mivel versei 4-5 irodalmi portálon is megtekinthetőek, így
került ismeretségbe Lokodi Károly sepsiszentgyörgyi (Erdély)
költővel, újságíróval, szerkesztővel, aki november elején ellátogatott Csátaljára, ahol egy röpke hétvégén Zsolt vendégszeretetét
élvezte.

Márton Zsolt: Mint csavargót…
Mint csavargót idegen városok
kinyújtott kenyéradó keze,
úgy vonz tiltott öledhez
elfolytott sóhajok halk nesze.
Csúfolhatják a vágyam,
melynek nem vagyok ura,
de vajon vágy-e az,
mit legyűrhet szabályok sora?
Szép virágod letépnem
holnap már nincs idő,
sárga csonttal tele az út,
melyre holtig csal szebb jövő.
Te hozz könnyű álmot,
nyugvást a sápadt Hold alatt,
tárd fel a MOST csodáját,
a perc bárhogy is szalad.
Nem kérek többet,
csak ízedből egy falatot,
míg a rám hulló hajad
szűri az éltető napot.
Nem rikácsolok kolduló imát,
hogy adjon birtokot az ég nekem,
bő termést, hogy ülhessek
pénzem féltve reszketeg,
de oltárodat hagyd,
hogy borral szenteljem:
Szerelem!

Kedves Olvasó!
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A 2008-as év rendkívül termékeny és eredményes volt
intézményünk életében.
Megalakult az idősklubok Érdekképviseleti Fóruma, amelynek
köszönhetően a közel száz klubtagunkat hitelesen képviselhetjük.
Létrejött a garai, vasúti és csátaljai klubok találkozója, ahol a
vendégvárók betekintést engedtek a mindennapi életükbe és
barátságok szövődtek. Megrendezésre került 3. alkalommal az
immár hagyománnyá vált Jótékonysági bál, amely hangulatban,
bevételben és érdeklődésben messze felülmúlta képzeletünket.
Ezúton is szeretnénk megköszönni támogatóinknak a hozzánk
való jóságát! Felújításra kerültek a garai, vaskúti és csátaljai klub
épületek 3,5 milliós beruházással és a bál bevételéből eszközfejlesztésre is volt lehetőségünk. Elektromos kerékpárokat és személyautót vásároltunk, hogy szolgáltatásaink minél több rászorulóhoz eljussanak. A Támogató Szolgálat nyert az országos pályázaton, amely újabb 3 évre biztosítja a Szolgálat működésének
anyagi hátterét. Bevezetésre került az ISO minőségirányítási
rendszer, amely lehetővé teszi, hogy minden telephelyünkön
azonos feltételekkel és kapacitásokkal működjünk. A klienselégedettségi vizsgálat eredményeként bizonyosságot kaptunk arról,
hogy szolgáltatásaink minőségével elégedettek és segítő kezet
kapunk a fejlesztések terén. Heti rendszerességgel konduktor
szakember segítségével utazó szolgáltatás formájában biztosítjuk
a garai, vaskúti és csátaljai telephelyeken a sérültek és idősek
testmozgását. A Támogató Szolgálat révén a sérültekkel rendszeresen részt vettünk a bajai színházi előadásokon és számos rendezvényen, melyet országszerte meghirdettek számukra. Egész
évben segítséget nyújtottunk az idős embereknek, hogy baján és
a távolabbi nagyvárosokban a számukra elengedhetetlen orvosi
ellátásokat igénybe vegyék, valamint az őket kísérő személyi
segítő révén kiszolgáltatottságuk csökkenjen. Mindhárom telephelyen az aktív klubtagok és hozzátartozóik segítségével szépítettük környezetünket, amely bizonyosság arra, hogy van közös
célunk. Keresztény lelki életünk megélésében jóságos segítséget
nyújtottak látogatásukkal a települési plébánosok. Intézményi
újságot hoztunk létre Hit-élet címmel. Lehetőséget adtunk, hogy
klubtagjaink kipróbálhassák magukat saját költeményükkel,
mesemondásukkal vagy énekhangjukkal. Aktív előkészítése
folyik két új szolgáltatás bevezetésének. Csátalján Fogyatékosok
Nappali Intézménye és Hercegszántón Tanyagondnoki Szolgálat
létrehozását tervezzük 2009-től.
A felsorolás végtelen lehetne, mert mindenki más-más
eseményt, történést zárt a szívébe, melyre szívesen emlékezik, ha
a „Kolpingosokról” kérdezik.
Békés Karácsonyi Ünnepet és Boldog Új Esztendőt Kívánunk
Mindenkinek Eti néni, vaskúti klubtagunk versével.
Gyurcsics Józsefné: Áldott karácsony
Karácsonyra készül
A világ nagy része.
Szent ünnep ez nekünk
Jézus születése.
Felnőtt és gyermek
Áhítattal várja,
Mit hoz a kis angyal?
Mit tesz a fájára?

Szerény lesz ünnepünk,
Vékony a tárca,
Gazdagabb lesz jövőre
Így szól a fáma.
Smaragd színű tűlevél
Illatozz sokáig.
Tartson üdeséged
Vízkereszt napjáig!
KOLPING
Alapszolgáltatási Központ
és Támogató Szolgálat-Felsőbácskai Kisrégió

Csátaljai Székelyek Baráti Körének hírei
Az őszi programjainkat a tervezettek szerint sikerült végig
vinni. Elsőként október 14-én Merk Zsuzsa történész a bajai
Türr I. Múzeum igazgatója tartott előadást a bukovinai székelyek
Bácskába való telepítéséről.
Október 28-án Lőrincz Etelt hívtuk el, ő a bukovinai
szőttesekről, ősi mintákról, valamint az általa szervezett néprajzi
táborokról beszélt.
Október 31-én Lőrincz Nándor bácsi, György Ambrus
bácsi és Lovász Gergely bácsi a garai Székely Egyesület szervezésében Szabadkán megemlékeztek a 43 hadiki férfi haláláról, az
emlékműnél koszorút helyeztek el.

November 18-án Halász Péter moldvakutató volt az
előadónk, aki többek között beszélt arról is, hogy miért is nevezik a bukovinai székelyeket csángóknak. Erre az alkalomra vendégül láttuk az egyházaskozári Domokos Pál Péter Egyesület
hagyományőrző csoportját, akiknek nagy sikere volt az itt levők
körében.
December 2-án Sántha Alajos bácsival volt szerencsénk
eltölteni egy estét, aki az életéről és a bukovinai szokásokról
mesélt. Lőrincz Gergely bácsival együtt énekeltek István köszöntőt, és bukovinai népi imádságokat is hallgathattunk tőlük.
December 10-én Csibi Krisztina a bonyhádi Völgység
Múzeum munkatársa tartott vetítéssel egybekötött előadást a
karácsonyi ünnepekről, amit a Székely népdalkör Bukovinai
székely betlehemese tett még érdekesebbé.
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Találtunk nyomdát, amelyik kiadná Sántha Alajos bácsi
Bukovinai magyarok című könyvét, amire minden néprajzos
forrásmunkaként hivatkozik. Előreláthatólag 1200 Ft körül lesz
az ára. Mivel le kell adni, hány példányszámban nyomják ki, az
igényeket kérjük jelezzék.
2009. január 17-én újra megrendezzük a Székely bálat.
Bővebb információt majd a későbbiek folyamán a plakátokról és
szórólapokról kaphatnak.
Nászainé Fazekas Franciska
a Csát. Szé. B. Köre vezetője

A kutya
Korunkat a technika korának is szokás nevezni. Elfogultság nélkül megállapíthatjuk, hogy éppen ezért az emberek csaknem ösztönösen vágynak az élő természet után. Ama néhány
fonal között, amely a modern kor emberét összeköti még a természettel egyik szálat – a kutya alkotja.
Ennek a legsokoldalúbb háziállatnak olyan hatalmas baráti tábora van, hogy tagjai megszámlálhatatlanok, és állandóan
gyarapodnak. A kutyával foglalkozók népes társadalma azonban
rendkívül sokrétű. A rajongó amatőrtől és kutyatartótól a sportbarát szaporítókon át a szakavatott tenyésztőig minden kategória
megtalálható közöttük. Mégis bizonyára igazat fognak adni nekem, ha azt mondom, hogy a lelkesedés és a szeretet még nem
minden.
Az élő állat nemcsak szobadísz, vagy egy bizonyos tárgy
az ember otthonába, hanem elsősorban élőlény.
A kutya sok-sok évezred óta csatlakozott az emberhez, ez
a kapcsolat ma már elszakíthatatlan minkét fél részéről. Az
együttélés kölcsönös kötelezettségekkel jár. E kötelezettségeket
– nézzünk magunkba – sokkal inkább szokta teljesíteni a kutya a
gazdájával szemben, mint a gazda – kutyája iránt. Meg kell tehát
tanulni, hogy a kutya élőlény, tartása, ápolás és gondozása különbözik az egyéb háziállatokétól, mert igénye azoknál sokkal
magasabb.
A kutyák helyes tartásával, ápolásával azért kell foglalkozni, mert a helytelen tartás, a helytelen ápolás sok különféle
kellemetlen következményt von maga után.
Akár a szobában akár a ház körül éljen is a kutya, tulajdonosának gondoskodni kell arról, hogy részére állandó helyet
jelöljön ki. A kutya részére egy vidéki házban kutyaházat kell
felállítani, mely védi az időjárás viszontagságai ellen.

A kutyaház lehetőleg fából készüljön, ne legyen túl nagy, elég,
ha a kutya fel tud benne állni, és meg tud benne fordulni.
A kutyaházon elől egy ajtónyílás legyen, amire télen
textíliából – hideg elleni védelemre egy kis „függönyt” akaszthatunk fel. A kutya fekhelye lehetőleg 5-6 cm-rel a talaj felett legyen, így védve a nedvességtől. Az aljzatot – főleg télen szalmával kell fedni és azt legalább kéthetente cserélni kell. A kutyaház
elhelyezésénél fontos szempont hogy a környék állandó széljárásával ellenkező oldalon legyen az ajtónyílás (lehetőleg délkeleti
irány).
Sajnos sok házőrző kutyát megkötve tartanak, ami nem
kedvező. Ennek a tartási módnak emberségesebb formája, ha egy
kifeszített dróton, futóláncon van a kutya, így nagyobb területen
tud mozogni. Jobb a helyzet, ha a kutyának egy területet elkerítenek, ahol szabadon megkötés nélkül mozoghat.
Mint minden élő szervezetnek a kutyának is öt alapvető
táplálékanyagra van szüksége: fehérjére, zsírra, szénhidrátra,
ásványi anyagokra és vitaminokra. Ma ezek az alkotórészek a
kutyák számára készített tápokban megtalálhatóak.
Egy éves korig a kutyának naponta háromszor adjunk
enni. Egy kifejlett kutyának a táplálékát célszerű lehetőleg egy
adagban eléje tenni. Tejet a kutya szívesen issza, de túl sokat ne
adjunk belőle. Tegyük lehetővé, hogy friss ivóvíz mindig álljon a
kutya előtt. A csontot a kutya különösen szívesen eszi. A csontok
közül azonban nem mindegyik egyformán etethető a kutyával. A
gyenge, puha csontok veszélytelenek, a csöves baromficsont, a
nyúl és a sertés csont etetése nem kívánt.
Gondoskodjunk róla, hogy minden kutyának külön etetőtálja legyen.
Ezek a gondolatok a kutya egészségvédelmét szolgálják
és ez minden kutyatartót kell, hogy érdekeljen, akár hivatásukból
következően foglalkoznak a kutyával, akár egyszerűen azért mert
van kutyájuk. (Dr. Anghy)
Dr. Tüske Ferenc
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