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CSÁTALJAI HÍREK
Csátalja Község Önkormányzatának Lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
TÁJÉKOZTATÓ
A 2008. március 9. napjára kitűzött
országos népszavazásról
Tisztelt Választópolgárok !
A 2008. március 9. napjára kitűzött országos népszavazással kapcsolatosan a választási eljárásról szóló
1997. évi C. tv. (továbbiakban: Ve.) 6. §. (3) bekezdése
alapján az alábbi tájékoztatást adom:
2008. február 22-ig minden választójoggal rendelkező
állampolgárnak meg kellett kapnia névre szólóan azt az
„Értesítőt”, amelyben tájékoztatást kapott a névjegyzékbe
vételéről. Ha valaki nem kapta meg az „Értesítőt”, akkor a
helyi választási irodában – a jegyzőnél – érdeklődhet annak
okáról. A jelzésnek azért van nagy jelentősége, mert ha
valaki kimaradt a névjegyzékből (megjegyzem ez nem
helyben, hanem központilag került előállításra), akkor
2008. február 20-tól – február 27-én 1600 óráig kifogást
nyújthat be. Ha a választópolgár ezt nem kezdeményezi a
jegyzőnél, akkor a népszavazás napján nem szavazhat,
mert a szavazás napján az a választópolgár szavazhat
csak, aki a névjegyzékben szerepel.
A fentiek nyomatékosítására szó szerint szeretném
idézni az ide vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket.
„A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki
a névjegyzékben szerepel.
A szavazatszámláló bizottság – a személyazonosság és a
lakcím megállapítására alkalmas igazolvány alapján –
megállapítja a szavazni kívánó személyazonosságát és azt,
hogy szerepel-e a névjegyzékben.
A névjegyzékbe a szavazatszámláló bizottság nem vehet fel
választópolgárt. Az igazolással szavazásra kijelölt szavazatszámláló bizottság felveszi a névjegyzékbe azt a választópolgárt, aki a településre szóló igazolással rendelkezik.
A szavazatszámláló bizottság visszautasítja azt a választópolgárt, aki:

- nem tudja személyazonosságát és lakcímét megfelelően
igazolni,
- nem szerepel a névjegyzékben és
- nem rendelkezik igazolással,
- rendelkezik igazolással, de nem az igazolással szavazásra
kijelölt szavazatszámláló bizottságtól kéri névjegyzékbe
vételét.
Azokról a választópolgárokról, akiknek a névjegyzékbe
vételét visszautasították a szavazatszámláló bizottság jegyzéket vezet”.
A továbbiakban az igazolással rendelkező választópolgárok tennivalóiról szeretnék szót ejteni.
„Az a választópolgár, aki a szavazás napján lakcímétől
távol, de Magyarország területén tartózkodik, a lakcíme
szerint illetékes helyi választási iroda vezetőjétől kért igazolással azon település helyi választási irodájának vezetőjétől – vagy a szavazás napján szavazatszámláló bizottságától - kérheti a névjegyzékbe való felvételét, ahol a szavazás napján tartózkodik. Az igazolás alapján a választópolgár azon a magyarországi településen szavazhat, ahol
tartózkodik”.
Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján
2008. március 7-én 1600 óráig, ajánlott levélben pedig úgy
lehet kérni, hogy az 2008. március 4-ig megérkezzen a
választási irodához. Igazolást legkésőbb 2008. március 7én 1600 óráig lehet kiadni.
A következőkben a mozgóurnát igénybevevőknek
szeretném a figyelmét felhívni a megváltozott jogszabályi
rendelkezésekre.
„A mozgásában gátolt választópolgár szavazásának
lehetővé tétele érdekében – kérésére – a szavazatszámláló
bizottság legalább két tagja, a szavazatszámláló bizottság
illetékességi területén belül, mozgóurnával felkeresi. A
mozgóurnát a választópolgár írásban kérheti a helyi választási iroda vezetőjétől, illetőleg a szavazás napján a
szavazatszámláló bizottságtól”.
Az előbbiekben már szó esett az „Értesítő” fontosságáról. Az értesítőben ugyanis nemcsak arról tájékozódhat a
választópolgár, hogy szerepel a névjegyzékben, hanem
arról is, hogy hol adhatja le szavazatát, vagyis a szavazóhelyiség címéről.
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Településünkön továbbra is 2 szavazókör van.
1. sz. szavazóhelyiség: Polgármesteri Hivatal
(Csátalja, Kossuth u. 2/B.)
Kizárólag ebben a szavazókörben szavazhatnak azok a
választópolgárok akiknek:
- az értesítésében ez a szavazóhelyiség van feltüntetve,
- lakcíme csak a település megnevezését tartalmazza,
- igazolással rendelkeznek.
Szavazatszámláló Bizottság tagjai:
Balogh Mária
Földes Istvánné
Szabóné Csernák Zsuzsanna
Póttagok:
Erdődi Magdolna
Sebők Zsoltné
Szilágyiné Szili Etelka
Sümegi Imréné
2. sz. szavazóhelyiség: Művelődési ház
(Csátalja, Dózsa Gy. u. 25.)
Ebben a szavazókörben csak azok szavazhatnak, akiknek
az értesítésében ez a szavazóhelyiség van feltüntetve.
Szavazatszámláló Bizottság tagjai:
Szalontayné Nagy Márta
Erdődi Erzsébet
Balog József
Póttagok:
Karaszi Józsefné
Erdős Judit
A szavazatszámláló bizottságokba a népszavazási
kezdeményezést benyújtók egy közös megbízottat, továbbá
a kezdeményezés benyújtásában részt nem vevő, de országgyűlési képviselőcsoporttal rendelkező pártok egy-egy
megbízottat küldhetnek.
Az országos népszavazáson a helyi választási iroda a
választás előkészítésével, lebonyolításával, a választópolgárok tájékoztatásával, választási adatkezeléssel, a technikai feltételek meglétének és a szakmai szabályok betartásának ellenőrzésével összefüggő állami feladatot ellátó
szerv.
Helyi Választási Iroda vezetője:
Gallóné Petike Éva
tagjai:
Lászlóné Papp Eszter
Jánosdeák Anikó
Aladics István
Pap István

Kérem a lakosságot, hogy a népszavazással kapcsolatos
kérdéseikre a Helyi Választási Irodától, mint illetékes
szervtől kérjenek információt.
Gallóné Petike Éva
jegyző

Zsigó Róbert az Ön képviselője
a Magyar Országgyűlésben
Tisztelt Csátaljai Polgárok!
Mint azt Önök is tudják, 2008. március 9-én szociális népszavazást tartunk hazánkban. Mindannyian dönthetünk arról, hogy eltöröljük a vizitdíjat, a kórházi napidíjat
és a tandíjat. Március 9-én végre a személyes életünket
befolyásoló kérdésekről dönthetünk.
Az elmúlt esztendőkben egyre többen lettek, akik
elfásultak, beletörődtek abba, hogy fontos kérdésekben a
megkérdezésük nélkül, a fejük felett hoztak döntéseket. Az
életünk egyre nehezebb lett. Egyre többen vannak biztos
kenyérkereset nélkül. Szinte minden család élete bizonytalanabb lett. Tudom, hogy ilyen helyzetben nagyon nehéz
meggyőzni bárkit is arról, hogy érdemes véleményt mondania.
Most mégis azt kérem Önöktől, hogy álljanak ki a
saját érdekeik mellett. Március 9-én mindenki elmondhatja
a véleményét a szavazófülkékben, és ha elegen leszünk,
akkor meg fog történni, amit a többség akar.
Mondjunk igent a vizitdíj, a kórházi napidíj és a
tandíj eltörlésére. Mondjunk igent az egészségre, a tudásra
és a felelős kormányzásra. A 3 igennel véget vethetünk
annak a korszaknak, amikor az emberek megkérdezése
nélkül, az emberek ellenében kormányozzák az országot.
Ahhoz, hogy ezt elérjük, mindenkinek részt kell vennie a
népszavazáson!
Kérem, jöjjön el Ön is március 9-én, mert a jövő igennel
kezdődik!
Barátsággal:
Zsigó Róbert

Tisztelt Olvasók, Kedves Csátaljaiak!
Az utóbbi időben többször is kifogásolták, hogy
sokat politizálok, hogy függetlenként indultam a választásokon, és sokszor fejtem ki nem tetszésemet a jelenlegi
kormány intézkedéseivel kapcsolatban, más kormányt nem
kritizálhatok, hiszen a Gyurcsány kormány vezeti az országot….
Én mikor polgármester lettem azért vállaltam el ezt a
feladatot, mert a falu fejlődéséért, az itt élők életének a
jobbá tételéért kívánok dolgozni.
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Amikor azt látom, hogy a kormány olyan intézkedéseket, törvényeket, rendeleteket hoz, amely nem segíti a
települések fejlődését, az itt élő emberek életkörülményeinek a javulását, hanem inkább azok romlását vetíti előre,egyre nő a segélyből élők száma,- akkor kötelességemnek
érzem, hogy megszólaljak, és az országos médiákban reklámozott valótlanságokra reagáljak.
Nehogy azt higgyék, hogy ezek a kritikák párt függőek, én azt érzem, hogy az elmúlt 17 évben,- tehát pártoktól és kormányoktól függetlenül,- többet lehetett volna
tenni ezért az országért, és az emberek életkörülményeinek
javításáért.
Azért írtam 17 évet, mert találkoztam egy újságcikkel, amely 17 év fejlődését írja le, és a cikk írója az adatokat az 1982-ben megjelent Magyar Történelmi Kronológiából gyűjtötte, a saját bevallása szerint. Az adatok hitelességét elismerem, nem ellenőriztem, de ettől függetlenül
mindenki figyelmébe ajánlom, és gondolatban tegye mellé
az elmúlt 17 évben történteket.
„Tizenhét év ez a történelemben semmicske, apró
idő mely néha megtelik nemzetpusztító tragédiákkal, mint
egykor Mohácstól a török berendezkedésig, de megtelhet
nemzet felemelő építkezéssel, mint máskor, az 1832-es
reform-országgyűléstől a szabadságharcig eltelt másfél
évtized.
Épp ennyi, tizenhét évünk adódott - hatalmas csapások sora után – egy független Magyarország felépítésére.
De sikerült.
Hazánk lakossága e másfél évtizednél alig több idő
alatt 1.639.479 fővel növekedett. Alap- és középfokú iskoláink száma 7418-ról csaknem a duplájára, 13780-ra nőtt,
óvodáinké 975-ről 1140-re emelkedett. Új kórházat 160–at
építettünk a meglévő 187 mellé, s bennük megkétszereződött az orvosok száma.
2628 km elsőrendű országutat építettünk, vasútvonalaink hossza 8671 km-re nőtt, melyből 243 km-t villamosítottunk- magyar találmány alapján. Dieselmozdony gyártásban világelsők lettünk! Duna-tengerjáró flottánk összeköti vízi útjainkat a világtengerekkel.
Államadósságunkat az időszak felére kifizettük, sőt
el tudtuk engedni a gazdák összes tartozását. Megteremtettük a mindenkire egyaránt vonatkozó szociális ellátórendszert, biztonságos működéshez szükséges vagyonnal látva
el a nyugdíj- és betegbiztosítókat. Ingyenes gyógyszert
kapnak az egyre növekvő számú cukorbetegek.
Nyaraló telepeket építettünk a munkásoknak a Dunakanyarban, a Soroksári Dunaágban; tisztségviselőknek a
hegyvidéken és a Balatonnál. Filléres vonatok szolgálják a
hétvégi kikapcsolódást. A dolgozókat különböző kedvezményekkel láttuk el, és mindehhez a világ egyik legértékállóbb
valutáját teremtettük meg.
Politikai téren önállóságra törekedtünk. Korlátok közé
szorítottuk a szélsőséges pártok működését, megtiltottuk a
horogkereszt használatát. (megjegyzem ebben az időben a
nemzet egységéért, felemelkedéséért küzdő pártokat nem

nevezték szélsőségesnek, mert akkor természetes dolog volt
a nemzetben való gondolkodás.)
(A cikk írója itt megnevezi azt a 17 éves időszakot, amelyről ír, én szándékosan kihagytam.)
Adataim pontosak. A boldog Kádár korszak alatt
kiadott enciklopédiafélékből szemelgettem őket, de legfőképp az 1982-ben megjelent Magyar Történelmi Kronológiából,
/Akadémia Kiadó /
Természetesen felhasználtam saját jegyzetanyagomat is.
Lássunk ezekből is egyet.
Nagyanyám,
Sárközy
Istvánné,
született
Bleszkányi Irén a Csobánc utcai elemi iskola tanítónője
275 pengő nyugdíjra volt jogosult. Egy pengő mai árfolyamon 1200-1300 forintnak felel meg. Unokája kétszer
hosszabb munkaviszonnyal, néhány diplomával és egy
szakmával a negyedét kapja most.
Jó lehet mondani, hogy Ő egy értelmiségi volt, a
szegény munkások meg nyomorogtak.
Nézzünk egy akkori esztergályos szakmunkást, aki én
voltam. Érettségi után az esztergályos szakmát tanultam ki,
és az öreg szakiktól nemcsak a szakmát tanultam meg,
hanem azt is, hogy az esztergályos kétszeres úr volt
(Herr Dreher/r) és glaszékesztyűben, keménykalapban
ment be dolgozni a Lángba, Ganz-Mávagba. Üres óráiban
nem maszekolt, hanem énekelt a gyár kórusában, evezett a
gyár csónakházában, sportolt, megtehette, mert a feleségének nem kellett dolgoznia. Gyermekei pedig- milyen furcsa!- a hazáról tanultak az iskolában. A hazáról, nemzeti
önmegbecsülést, hazaszeretetet!
Természetesen ebben az időben is voltak munkanélküliek,
szerencsétlenebbek, de ezeknek ott voltak az ONCSA házak, ínség akciók, tehetségmentő szolgálatok.”
A cikk írója: Sárközy Csaba Szombathely.
Sajnos ezen a fejlődésen nem az utóbbi tizenhét
évben ment át az országunk, gondolják végig, és gondolatban helyezzék mellé a felsorolásoknál az elmúlt tizenhét év
„fejlődését”.
Eddig tartott az idézet, nem rosszindulatból írtam le
ezeket a gondolatokat, hanem azért, hogy mindnyájan gondolkodjanak el az elmúlt tizenhét év történésein, és azon,
hogy ezzel szemben mit látnak a TV-ben, mit olvasnak az
újságokban. Gondolkodjanak el azon, hogy jelen pillanatban is mit akarnak velünk megfizettetni, duplán.
Arra kérek mindenkit, hogy március 9-én menjen el szavazni, és ne törődjön egyik párt propagandájával, hirdetésével sem, csak saját maguk érdekeit nézzék, és szavazzanak a saját jövőjükre.
Kovács Antal
polgármester
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LOMTALANÍTÁSI PROGRAM
2008. ÁPRILIS 21-24.

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatom a lakosságot, hogy részben az önkormányzat,
részben pedig az egyes közszolgáltatást ellátó cégek döntéseinek értelmében az alábbi ár- és díjemelések történtek
2008. január 1. napjától:
− települési
szilárd
hulladékkezelés
díja:
110 l-es hulladékgyűjtő edény egyszeri ürítési díja:
227,-Ft + ÁFA/ alkalom
− települési folyékony hulladékkezelés díja:
3000,- Ft + ÁFA/ ürítés
− vízdíj: 166,- Ft + ÁFA/ m3
2008. március 1. napjától a gyermek-, és vendégétkeztetés
térítési díjai az alábbiak szerint alakulnak:
A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja egy
napra:
−
−
−
−

óvodában
napköziben
csak ebéd igénylése esetén
vendég étkeztetés esetén:

300,- Ft
412,- Ft
233,- Ft
437,- Ft

Itt kívánom megjegyezni, hogy a fenti térítési díjakat – az
ide vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével – tárgyhóra előre kell megfizetni. Az önkormányzat eddigi tűrőképességét messzemenőkig kihasználó kedves állampolgárok figyelmét felhívom arra, hogy aki az adott hónap 1015. napja között nem rendezi az igénybe kívánt venni étkezés díját, az 20-ától nem fog már részesülni étkezésben.
(Ez a gyerekekre is vonatkozik) Az elmúlt évek minden
megerőltető intézkedése ellenére vannak olyan notórius
állampolgárok, akik sportot űznek abból, hogy az igénybe
vett szolgáltatást hónapokig nem rendezik, vagy többszöri
felszólításra, figyelmeztetésre hajlandók csak erre, még
akkor is, amikor a gyermekétkezők jelentős rétege normatív kedvezmény gyanánt 50 %-os, a többi gyermekétkező
pedig az önkormányzat jóvoltából 20 %-os kedvezményben részesül. Az önkormányzat konyhája napi 200-220
adag előállítására van berendezkedve. Elgondolható, hogy
ennek nyersanyagi előteremtése napról-napra mennyi pénzébe kerül az önkormányzatnak.
Azok, akik adott naptól kérik az étkezést, illetve
lemondani szeretnék írásban kötelesek jelezni azt gyermekek esetében az iskolatitkárnál, illetve az óvodában, felnőttek esetében pedig az élelmezésvezetőnél.
Kérem a jövőre vonatkozóan a fentiek szíves figyelembe
vételét.
Gallóné Petike Éva
jegyző

2008. ÁPRILIS 21. HÉTFŐ
- VÖRÖS HADSEREG U.
- KOSSUTH LAJOS U.
- BEM APÓ U.
2008. ÁPRILIS 22. KEDD
- ERZSÉBET U.
- JÓKAI MÓR U.
- DÓZSA GYÖRGY U.
2008. ÁPRILIS 23. SZERDA
- PETŐFI SÁNDOR U.
- BATTHYÁNY U.
- ÁRPÁD U.
2008. ÁPRILIS 24. CSÜTÖRTÖK
- TÁNCSICS MIHÁLY U.
- RÁKÓCZI FERENC U.
- DAMJANICH
¾ A lomtalanítást Csátalja község területén a
Felső-Bácskai Hulladékgazdá1kodási Kft. végzi
¾ A lomtalanítást gyűjtőjáratszerűen végzi a Kft. a
fenti útvonalterv alapján.
¾ A lomtalanítás reggel 7 órától kezdődik, és tart az
aznapi útvonaltervben szereplő utcák befejezéséig.
¾ A lomtalanítás során a lomhulladékot az ingatlan
előtti közterületre szíveskedjenek kihelyezni úgy,
hogy azt a begyűjtést végző gépjármű meg tudja
közelíteni és a rakodás biztonságosan és
balesetmentesen legyen elvégezhető!
A lomtalanítás során a következő hulladékok
kerülnek begyűjtésre:
- Nagy térfogatú lomhulladékok, (szekrény, ágy. stb.)
- Fém-, fa-, papír-, műanyaghulladékok, gumiabroncsok,
- Zöldhulladékok (biológiailag lebomló hulladékok),
- Ép állapotú elektronikai hulladékok:
- Háztartási nagygépek: mosógép, mikrohullású
sütő, villanyvasaló,
- Háztartási kisgépek: mérleg, porszívó, kávéfőző,
tea főző,
- Információs és távközlési berendezések: írógép,
nyomtató, TV. rádió,
- Szórakoztató elektronikai berendezések: kamera,
magnó, lemezjátszó,
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A lomtalanítás során a hulladékokat a következőképpen kérjük kihelyezni:
¾A
kis
térfogatú
hulladékokat
zsákban
összekötözve
¾ A növényi eredetű hulladékokat összekötve
¾ Az építési hulladékokat és egyéb törmeléket csak
zsákolva, a deponá1t törmelékek nem kerülnek
elszállításra!
Veszélyes hulladékok: elemek, akkumulátorok, festékek, lakkok, ragasztók, oldószerek, savak, lúgok,
növényvédő szerek, hűtőszekrények, veszélyes
anyagokkal szennyezet csomagolási hulladékok és
minden egyéb veszélyes hulladéknak minősülő anyag
nem kerülnek elszállításra.
Kérjük a zsákok megtöltésénél szíveskedjenek
odafigyelni arra, hogv a zsákok kézi erővel mozgathatóak
legyenek! Az egyéb módon kihelyezett hulladékok nem
kerülnek elszállításra!
Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft.

EGÉSZSÉGÜGY
Véradás
2008. év első véradása március 26-án 1030-tól 1330
óráig kerül megrendezésre a Művelődési Házban. Kérjük, hogy minél többen vegyenek részt, ezzel is segítsék a
beteg emberek gyógyulását.
Földes Istvánné
VK titkár

Ismertető a Kolping Alapszolgáltatási Központ és
Támogató Szolgálat csátaljai tevékenységéről.
Községünkben 2006. januárja óta a katolikus egyház
oltalma alatt működik intézményünk. Jelenleg három gondozónő segíti a falu idős lakosságát. Főként azok az egyedül élő emberek kérik szolgáltatásunkat, akiknek felnőtt
korú gyermekeit messzire szólította a munka. Nekik meghitt közösséget, tartalmas időtöltést biztosít intézményünk.
Együtt ünnepeljük a névnapokat, egyházi és állami ünnepeinket. Gyakori vendégünk Polyák László tanár úr és
Kamen Ferenc plébános úr. Ezen túl a falu életének meghatározó személyiségei is ellátogatnak hozzánk, és előadásaikkal színesítik, gazdagítják a programjainkon résztvevők életét.
Az idős nénikkel, bácsikkal napi kapcsolatban állunk. Igény szerint házhoz szállítjuk a meleg ebédet.

Az étkezési térítési díjat a jövedelmek figyelembe
vételével, egyéni elbírálás alapján, igen méltányosan határozzuk meg. Közben felmérjük a problémákat és egyéni
kéréseket. Gyakran kérik segítségünket a bevásárlásban,
postai ügyintézésben és az orvossal való kapcsolattartásban. Nagy segítség még számukra, hogy a recepteket kiváltjuk és házhoz visszük a gyógyszereket. Segítünk az
apróbb sérülések ellátásában is.
A klubban mindig meleg teával, aprósüteménnyel
várjuk az oda látogatókat. Rendszeresen ide látogató tagjaink érdeklődése, pozitív életszemlélete nyugalmat és megértést jelent a klubtagok számára, mely nagy kincs a mai
világban. Az Ő elképzeléseik, pátyolgatásuk, tenni akarásuk tartja életben a klubéletet és motivál bennünket arra,
hogy napról napra támaszt jelentsünk számukra.
Minden tagunk talált olyan érzelmi kötődést, amely
lelkileg megkönnyíti a mindennapjait és van az életében
olyan történés, amelyet vár és készül rá.
Mottónk: „Ha én ezt a klubban elmesélem!”
Kedves Falubeliek!
Ha úgy érzik, hogy barátaik, ismerőseik eltávolodtak
Önöktől, ha hiányzik egy jó beszélgetés, akkor jöjjenek
hozzánk bátran. Ha egy problémát megosztunk másokkal,
lehet, hogy már nem is tűnik olyan megoldhatatlannak.
Jöjjenek hozzánk bátran, ismerjék meg tagjainkat, dolgozóinkat. Nem fognak csalódni!
Molnár Sarolta

OKTATÁS
Bemutatkozik a Csátaljai Iskoláért Alapítvány
Az alapítvány neve: A Csátaljai Iskoláért Alapítvány
Székhelye: 6523. Csátalja, Kossuth u.1.
Célja:
 a Csátaljai Általános Iskolában folyó oktatás tárgyi,
technikai feltételeinek további javítása, korszerűsítése,
 az iskola által szervezett szabadidős programok, diákprogramok eseményeinek gazdagítása,
¾ a tanulmányi-, sport- és kulturális rendezvények
támogatása,
¾ hozzájárulás a kultúra értékeinek megismeréséhez,
¾ a német nemzetiségi nyelv tanításának elősegítése,
¾ a nehéz körülmények között élő tehetséges diákok
támogatása.
Az alapítvány közhasznú tevékenységet folytat.
Jellege: nyílt, ahhoz bármely belföldi vagy külföldi természetes személy, jogi személy vagy személyiséggel nem
rendelkező szervezet pénzbeli vagy természetbeli adománnyal, vagyonrendeléssel csatlakozhat.
Az alapítvány pártoktól független.

Csátaljai Hírek
6

Legfőbb szerve, kezelője, általános ügydöntő, ügyintéző
szerve a kuratórium, mely 3 tagból áll:
Dr. Klemm Mária elnök
Szalontayné Nagy Márta
Weiszhaupt Andrásné
Ha Ön az Alapítvány céljaival egyetért
és annak javára adójának 1 %-ról rendelkezni kíván,
úgy a rendelkező nyilatkozatra
írja az alapítvány adószámát:
18 353 729 - 1 – 03

Farsangi bál
Február 3-án a Kultúrházban farsangi bálat rendeztek nekünk a tanító nénik. Nagyon sok felnőtt és kisgyerek eljött.
Sokan táncoltak és mulattak. Jól érezték magukat az emberek, és tombola is volt. Mikor Attila bácsi abbahagyta a
zenélést, akkor az egész alsó tagozat fellépett karaoke versenyen. Jól telt ez a délután, és sokáig fogok emlékezni rá.
Tuska Alexandra 4.o.
Az alsós nevelők köszönetüket fejezik ki minden felajánlott segítségért.

Szalagavató 2008. február 10.
Csátalján több évtizedes hagyomány, hogy februárban az általános iskola 8. osztályosainak szalagot tűznek.
Idén is a műsor után estig tartó bálon szórakoztak a gyerekek, szülők, pedagógusok és a vendégek. Rendezvényünk
támogatói: Bodnár Attila és felesége Erdődi Éva,
Garai Pékség, Bácska Takarékszövetkezet, Góg Lajosné,
Illés Zoltán és Mayer Zoltánné, Karaszi Józsefné,
Koczán Amarilla és Orbánné Bőthe Anita, Röckl Éva.
Ezúton is köszönjük!
7. osztály

ÓVODA
„Elmúlott a rövid farsang,
de mi azt nem bánjuk,
Sirassák a lányok
Itthon maradásuk.”

Óvodánkban február 6-án, szerdán tartottuk a farsangi
bálat, ahol sok kisgyerek beöltözött jelmezbe. Az idén
először a gyerekek maguk szavazták meg, hogy kinek a
jelmeze tetszik a legjobban. Jót táncoltunk, mulattunk és
finom farsangi fánkot ettünk, melyet az ügyes nagymamák
és édesanyák sütöttek csoportonként. Fáradozásukat hálásan köszönjük!

Óvodásaink megkedvelték a székely táncot, örömmel vesznek részt rajta, csütörtök délelőtt már várják Árpi
bácsit, kérdezik, hogy mikor érkezik. December 22-én a
Művelődési Házban rövid kis ízelítőt láthattak a szülők és
a falu lakossága a középső és nagycsoportosok dalaiból,
körjátékaiból. 2008 januárjától a kiscsoportosokkal is foglalkozik Kosnás Árpád néptáncoktató. A nagycsoportosok
2008. márc. 15-én kis műsorral fellépnek Mohácson, egy
mesemondó versenyen.
Működik már óvodánkban a BABA-MAMA
KLUB, kérjük a kisgyerekes anyukákat, hogy jöjjenek
többen szerdán délutánonként fél 4-től fél 5-ig várjuk a
leendő óvodásokat.
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A tavaszi hónapok is bővelkednek ünnepekben. Március
15-én ünneplőben felvonulunk, megemlékezünk Petőfi
Sándorról, Kossuth Lajosról…
Március végén várjuk a „nyuszit”, hogy hova rejti el
az ajándékát.
Április első heteiben „nyílt tanítási nap” keretében
nemzetiségi napot szervezünk. Mivel falunk lakossága
vegyes összetételű ezért szeretnénk most magyar-németszékely dalokat, táncokat, ételeket, eszközöket bemutatni,
mert:
„MINÉL TÖBB NEMZETISÉGŰ EGY KÖZÖSSÉG,
ANNÁL GAZDAGABB”
Április végén lesz az óvodai beíratás, melynek pontos időpontjáról később értesítjük az érdeklődő szülőket.
Május elején köszöntjük az édesanyákat és nagymamákat, a hónap közepére tervezzük a már hagyományosnak mondható ÉVZÁRÓ KERTI PARTINKAT.
Az óvodás gyerekek nevében köszönetet mondunk
Vámos Ferenc Úrnak, aki Pannon Kft nevében újra magas
összegű (100.000 Ft) adománnyal támogatta óvodánkat.
Szeretnénk jól felhasználni, hasznos dologra elkölteni.

KULTÚRA
A Csátaljai Székely Népdalkör életéből...
A Csátaljai Székely Népdalkör immár hagyományosan úgy készült karácsonyra, hogy felelevenítette a bukovinai székely betlehemes játékot. Ennek különös jelentőséget adott, hogy meghívták az együttesünket Debrecenbe, az
országos betlehemes találkozóra. A meghívást elfogadva
december 16-án utaztunk Debrecenbe, ahol két helyszínen
is bemutattuk az Istensegítsből származó pásztorjátékot.
Ádvent 4. vasárnapján Nemesnádudvarra vittük a
karácsonyi műsorunkat. Az ottani művelődési házban a
betlehemes játékon kívül karácsonyi kórusműveket is megszólaltatott az énekkar.

Április 5-én Bácsborsódra megyünk, ahol a körműsor résztvevőiként bukovinai székely népdalcsokrokat
éneklünk.
A tavaszi programok közül kiemelkedik a soron
következő Csátalja-Alsószeli dalostalálkozó, amelyre sze-

retettel várjuk testvérközségünkből az Alsószeli Magyar
Dalkör tagjait.
Takács Mátyás
kórusvezető

Csátaljai Székelyek Baráti Körének hírei
Október 16-án kezdtük az évadot, a Bácskából való
elindulásról, a lágerbe kerülésről emlékeztünk meg.
December 22-én a bukovinai táncokat tanuló óvodások, iskolások bemutatója zajlott. Teltház mellett mesélt
Kosnás Árpi táncoktató, a bukovinai székelyek történetéről
és Pusztai Marika elmondta azt a mesét, amivel az iskolában első helyezést ért el. Nagyon aranyosak voltak az óvodások gyermekjátékaikkal. Az iskolások is ügyesek voltak,
reméljük hamarosan lesz alkalmuk újra a bemutatkozásra.
Több évtized után most először rendeztük meg
Csátalján a székely bált, amiből szeretnénk hagyományt
teremteni. A bonyhádi Hangulat zenekar nagyon kitett
magáért, szinte megállás nélkül húzták hajnali 5 óráig nagyon jó hangulatot teremtve. A szokásos báli zenéken kívül eljátszották a bukovinai táncrend táncait is. A tavalyi
régiós találkozóhoz hasonlóan a mézeltet, házi sütésű kifliket, pogácsákat a kör tagjai hordták össze. A tombolák
zömét is a baráti kör tagjai és a vállalkozók ajánlották fel.
Nagyon sok köszönetet érdemelnek azok a tagtársaink és kívülállók is, akik fáradtságot nem ismerve segítettek a tornaterem berendezésében, díszítésében, szendvicsek
elkészítésében és nem utolsósorban vasárnap délután a
terem rendbetételébe és a visszapakolásban. Köszönet a
népdalkör tagjainak és Takács Mátyás igazgató úrnak is a
bálon való műsorért.
Megtisztelte rendezvényünket Bányai Gábor
országgyűlési képviselő, a Megyei Közgyűlés elnöke és
neje, és Zsigó Róbert országgyűlési képviselő, aki családjával együtt jött el hozzánk. Részt vettek a Vaskúti
Székelyek Egyesületének tagjai és a garai Székely Egyesületből néhányan, valamint Somberekről és a bajai Turul
Egyesületből is voltak vendégeink.
Jövőre január utolsó szombatjára a zenekarral már megbeszéltük, hogy újra megrendezzük és reméljük, hogy ugyanekkora sikere lesz a székely bálnak.
Következő rendezvényünk február 23-án este 6 órakor baráti beszélgetésre gyűlünk össze egy-egy pohár ital
és kis harapnivaló mellett.
Vendégünk lesz Rudolf László családfakutató Bátaszékről,
aki az eddigi munkájáról fog beszélni, vetítéssel egybekötve. Reméljük, sokan eljönnek, hiszen nagyon érdekes lesz
az előadás.
Március 15-én a mohácsi mesemondó versenyen az
óvodások a gyermekjátékokkal lépnek fel. Kísérők is jöhetnek, bővebb felvilágosítást az óvó néniktől tudhatnak
meg.
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Április 19-én régiós találkozót szervezünk a Bács megyei
bukovinai falvakkal. Ekkor szeretnénk felavatni a székely
kaput is.
Nyáron: - Lehetőség volna csángó gyermekek nyaraltatását vállalni. Olyan családok jelentkezését várjuk,
akik 10-12 napra tudnának fogadni egy-két gyermeket, és
jó lenne, ha hasonló korú gyermekek volnának a családban.
Bukovinai néprajzi tábor lesz Bonyhádon július 6 és
13 között. Erre 16 és 25 év közötti fiatalok jelentkezését
várjuk.

ségeihez mérten támogassa ezt a programot, az adományokat a „Csátajáért közalapítvány” számlájára a takarékszövetkezet csátaljai fiókjában megtehetik, a megjegyzésben
szerepelnie kell a csángó gyermekek magyarnyelvű oktatására jelszó, mivel csak ebben az esetben utalhatjuk tovább
a pénzt.
A számla száma: 51000125-13007904-00000000
Tájékoztatásul közöljük, hogy a taggyűlés úgy határozott,
hogy javasolja a megyei közgyűlésnek is, hogy csatlakozzon a programhoz, és intézzen felhívást a megye többi
településéhez, hogy támogassák ők is a keresztszülő programot.
Bővebb információt a www.csango.ro honlapról lehet beszerezni.
Kovács Antal
polgármester

Idézetek híres politikusoktól

Nászainé Fazekas Franciska

A magyar nyelv megmaradásáért csángóföldön
Bizonyára sokan hallottak a moldvai csángó magyarokról lehet, hogy jártak is már náluk.
Aki volt ezen a területen tapasztalhatta, hogy az ott élők
mennyire nem beszélik már a magyar nyelvet, amin nem is
csodálkozhatunk, hiszen 1955-ben megszűntették náluk a
magyar nyelv oktatását.
2000-ben sikerült részben feléleszteni anyanyelvük
tanítását, és 2002-től 2 faluban indult meg 1-1 csoportban a
tanítás. Az évről – évre fejlődő összefogásnak köszönhetően idén már 18 faluban több mint 40 csoportban folyik a
csángó gyerekek magyar nyelvű nevelése.
A Moldvai Csángómagyarok Szövetsége szervezi a
gyerekek taníttatását, mely jelenleg közel 1300 gyereket
érint. Ezt az áldozatos munkát 40 tanító, tanár, tánc- és
énekoktató végzi. Jelenleg még 18-20 olyan falu van, ahol
még nem sikerült feléleszteni a magyar nyelv oktatását.
Sajnos sem a magyar állam, sem a román állam nem támogatja ezt a munkát.
A 2008. január 30-án tartott FEBÖSZ közgyűlésen
javaslattal éltem a FEBÖSZ tagtelepüléseinek polgármesterei
felé,
hogy
csatlakozzanak
a
Moldvai
Csángómagyarok Szövetsége által meghirdetett keresztszülő programhoz, és minden település vállalja 1 csángó kisgyerek éves oktatási költségét, mely 40.000 Ft .
A javaslatot a jelenlévő polgármesterek egyhangúlag
elfogadták, és a FEBÖSZ jó példát mutatva vállalta 4 fő
oktatási költségét /160.000 Ft/ . Csátalja település képviselő testülete vállalta 1 csángó kisgyerek magyarnyelvű oktatását.
Arra kérjük a tisztelt falubelieket, hogy ki-ki lehető-

„Csak azoknak szabadna kormányban lenni, akik többet törődnek
az emberekkel, mint a hatalommal.”
M. Fenwick
„A szavazókat nem érdekli, hogy egy politikus fehér, fekete vagy
zöld. Ha 2 dolláros fizetésemelést kapnak, rá fognak szavazni.”
L.V. Gutierez 1988
„Egy politikust akkor a legjobb meghallgatni, amikor késő éjszaka esőben, egy farönkön ül egy utcasarkon, és már kimerült.
Ilyenkor nem hazudik.”
Th. H. White, 1969
„Önök nyerték a választást, de én a számlálást.”
A Somoza Nicaraguai elnök 1977
„Inkább veszítsük el a választást, mint, hogy félrevezessük a
népet.”
A. Stevenson 1948
„Valaki egyszer azt mondta, egy kormány erkölcsi próbája az,
hogyan bánik azokkal, akik az élet hajnalán vannak: a gyermekekkel; akik az élet alkonyán vannak: az öregekkel; és akik az
élet árnyékos oldalán vannak: a betegekkel, a szükséget szenvedőkkel és a fogyatékosokkal.”
H. Humphrey USA alelnök

Ricza Nikolett: Mi magyarok
Mi magyarok, ezt az évet is megéltük!
Senki, semmi, le nem moshatja rólunk
a magyarságot!
S még élünk, halunk,
Mi, mindig magyarok maradunk!
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