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CSÁTALJAI HÍREK
Csátalja Község Önkormányzatának Lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
TÁJÉKOZTATÓ
a 2009. június 7. napjára kitűzött Európai Parlament
tagjainak választásáról
Tisztelt Választópolgárok!
A Magyar Köztársaság Elnöke 2009. június 7-re tűzte ki az
Európai Parlament tagjainak választását.
A választáson részt vehet minden olyan polgár, aki a névjegyzéken szerepel. A névjegyzékbe történő felvételről
szóló értesítőt az ajánlószelvénnyel együtt 2009. április 6.
és 10. között kellett megkapnia a választópolgároknak.
A szavazásra a településen megszokott szavazókörökben
kerül sor.
1. sz. szavazókör / Polgármesteri Hivatal Csátalja,
Kossuth L. u. 2/b. /
Szavazatszámláló Bizottság tagjai:
Elnök: Balogh Mária
Tagjai: Szilágyiné Szili Etelka, Hetyei Olga,
Földes
Istvánné,
Oszlánszki
Andrea,
Erdődi Magdolna, Orbánné Bőthe Anita
Jegyzőkönyvvezető: Pál Józsefné
2. sz. szavazókör / Művelődési Ház Csátalja,
Dózsa Gy. u. 25. /
Szavazatszámláló Bizottság tagjai:
Elnök: Szalontayné Nagy Márta
Tagjai: Erdődi Erzsébet, Balog József,
Karaszi Józsefné, Hunyákné Erdős Judit
Jegyzőkönyvvezető: Varga Istvánné
Helyi Választási Iroda / Csátalja, Kossuth L. u. 2/b. /
Vezetője: Gallóné Petike Éva
Tagjai: Jánosdeák Anikó, Lászlóné Papp Eszter,
Pap István, Aladics István
Szavazni 6 órától 19 óráig lehet.
A szavazáson megjelent választópolgártól a szavazatszámláló bizottság elkéri a személyazonosság és a lakcím megállapítására alkalmas igazolványát.

A személyazonosság és a lakcím megállapítására alkalmas
igazolványok:
a) magyar állampolgárok esetében
- lakcím igazolására is alkalmas, érvényes személy
azonosító igazolvány
- lakcímigazolvány és
- személyazonosító igazolvány, vagy
- útlevél, vagy
- 2001. január 1-jét követően kiállított (kártya
formátumú) vezetői engedély.
b) uniós állampolgárok esetében
- lakcímigazolvány és
- útlevél
- személyazonosító igazolvány
- 2001. január 1-jét követően, magyar hatóság
által kiállított (kártya formátumú) vezetői engedély
Lakcímigazolvány hiányában a lakcímet tanúsítja a lakcímigazolvány igénylésének átvételéről szóló elismervény is.
Szavazás igazolással:
Az a választópolgár, aki Magyarországon, de a lakcímétől
eltérő helyen kíván szavazni a lakcíme szerint illetékes
jegyzőtől személyesen vagy meghatalmazott útján igazolást kérhet 2009. június 5-én 16 óráig. Ajánlott levélben
pedig úgy kérhető igazolás, hogy az június 2-ig megérkezzen a jegyzőhöz.
Mozgóurnával történő szavazás:
A mozgásában gátolt személyt - ÍRÁSBELI KÉRÉSÉRE –
a szavazókör illetékességi területén a szavazatszámláló
bizottság két tagja a mozgóurnával felkeresi. A kérelmet a
szavazás napját megelőzően a jegyzőhöz, a szavazás napján a szavazatszámláló bizottsághoz kell eljuttatni.
Kérem a lakosságot, hogy a választással kapcsolatos kérdéseikre a Helyi Választási Irodától, mint illetékes szervtől
kérjenek információt.
Gallóné Petike Éva
jegyző

Csátaljai Hírek
2

JÚNIUS 7-ÉN IS A SAJÁT SORSUNKRÓL
SZAVAZUNK
Egy választás a demokrácia ünnepe. Ön miért tartja
fontosnak a június 7-ei Európai Parlamenti voksolást?
Én nem csak ezt, hanem minden választást fontosnak tartok. Fontosnak tartom, hogy minél több ember
mondjon véleményt arról, merre menjen az ország szekere,
milyen irányba induljunk tovább.
A
tavalyi
Szociális
Népszavazás megmutatta,
hogy ha sokan megyünk
el választani, és egy
irányba szavazunk, akkor
megtörténik az, amit
akarunk.
Akkor
az
emberek nagy többsége
nem
akart
vizitdíjat,
tandíjat, kórházi napidíjat.
Sikerült
is
közösen
megszüntetnünk ezeket és
egyben megakadályoztuk
azt is, hogy a kormány szétszedje, átalakítsa és tőzsdére
vigye a társadalombiztosítási vagyont. Képzelje el, hol
lenne már a magyar emberek egészségbiztosítása, ha egy
évvel ezelőtt a népszavazáson nem akadályoztuk volna
meg közösen ezt, és tőzsdére vihették volna.
Egy választás sohasem a pártokról, a képviselőkről
szól, hanem az emberek életéről, a saját sorsunkról. Nem
arról döntünk, hogy ki legyen kormányon, hanem arról,
hogy merre kormányozzuk az országot. Éppen ezért mindenkinek az az érdeke, hogy beleszóljon a saját sors alakításába, szavazzon a választáson. Nem az a lényeg, hogy a
politikusok mit mondanak rólunk, hanem az, hogy mi mit
mondunk az országról.
Kimondhatjuk, valami oknál fogva az emberek
vajmi keveset tudnak az EU működéséről. Pedig a
Brüsszelben – a részben magyar képviselők által –
meghozott döntések mindannyiunkra hatással vannak.
Ön szerint miként lehetne közelebb hozni az EU-t a
magyar választópolgárokhoz?
A demokrácia csak akkor működik, ha kétoldalú, ha
az emberek is érdeklődnek, számon kérnek, részt vesznek
benne. Nem csak négyévente van lehetőségünk véleményt
mondani a közéletről. A ciklusok között is van lehetőség az
irányok alakítására. Akkor fog közelebb kerülni a közélet a
választópolgárokhoz, ha ők is közelebb engedik magukhoz
a történéseket.
Ez a helyzet az Európai Parlamenttel, az Európai
Unióval kapcsolatban is. Ezek az ügyek nem külpolitikai,
hanem nagyrészt belpolitikai tartalmúak. Az, hogy a magyar gazdák mennyi és milyen támogatást kapnak a munkájukhoz, hogy az önkormányzatok, vállalkozások képesek
lesznek-e megvalósítani terveiket, fejlesztéseiket a mindennapi életünket érinti. Utat, üzemet mi építünk magunknak, az Unió csak támogatja.

A támogatások mértéke pedig attól is függ, hogy a mindenkori kormány milyen hatékonyan képviseli a magyar
érdekeket. Éppen ezért teljesen természetes, hogy – például
– az európai parlamenti választáson az emberek a magyar
kormány teljesítményéről is véleményt mondanak. Lehet,
hogy ez a jelenlegi kormányzó pártoknak nem tetszik. Ettől
még az embereknek lehetőségük van erre is.
Ezúton is bíztatok mindenkit itt Baján és a térségben is,
hogy vegyen részt a június 7.-i választáson. Szavazzon
mindenki legjobb belátása szerint, mondjon véleményt az
ország jelenlegi helyzetéről. Legyünk ott minél többen!
Zsigó Róbert
országgyűlési képviselő

Tisztelt Csátaljai Választók!
Mint
ismeretes
mindenki előtt 2009.
június 07-én EU parlamenti választásokra kerül
sor. Megindult a pártok
kampánya.
Mindenki
különböző
ígéretekkel
próbálja a szavazókat
megszerezni magának.
Én is sok kampányígéretet hallottam, szórólapot
láttam, olvastam, és úgy
gondolom, hogy engem
ne most, e rövid idő alatt
akarjanak meggyőzni, milyen jól fognak képviselni engem,
a választókat és az országot. Saját magam már megtapasztaltam az elmúlt évek során, hogy ki, mit tett érdekünkben,
hogy képviselt bennünket, hogyan dolgozott az ORSZÁGUNK fejlődéséért, és NEMZETÜNK egységéért. Én nem
most, hanem már régen eldöntöttem, hogy az EU választás
alkalmával kire fogok szavazni a felsorolt szempontok
alapján.
Arra kérek minden szavazó állampolgárt, ne higygyen az ígéreteknek, hanem,- ha javasolhatom, -mielőtt a
szavazófülkében a jelet a megfelelő helyre teszi, gondolja
végig, hogy az előző választások alkalmával ki, mit ígért,
és utána azt hogyan tartotta meg, és csak ezután szavazzon
arra, akinél úgy érzi, jó kezekben lesz az Ön, az ország, a
magyar nemzet sorsa.
Ne higgyenek azoknak sem, akik arra buzdítják
Önöket, hogy maradjanak otthon, ezzel tiltakozva az Európai Unió ellen, mert attól még, hogy otthon maradnak, még
lesz EU képviselő választás, csak Önök lemondanak arról a
jogukról, hogy aktívan válasszák meg képviselőjüket.
Kérek mindenkit, hogy június 07-én jöjjön el választani, nyilvánítsa ki véleményét arról is, hogy jelenleg
meg van-e elégedve azokkal, akik az országot irányítják
vagy sem, és ennek megfelelően szavazzon.

Csátaljai Hírek
3

Találkozzunk június 07-én a szavazó urnáknál, és
döntsünk saját sorsunkról és ne utólag elégedetlenkedjenek
azok, akik otthon maradtak, lemondva demokratikus jogukról, arról, hogy maguk dönthessenek saját sorsukról.

Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak ezt a
szép napot, akik számunkra ezt lehetővé tették.
Alsó tagozatos gyerekek

Tisztelettel
Kovács Antal
polgármester

NÉMET KISEBBSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT
2009. április 23-án 20 alsó tagozatos kisdiák jutalomképpen Szekszárdra utazhatott. A mézeskalácsember c. zenés
előadást nézték meg a Német Színházban. A költségeket a
Német Kisebbségi Önkormányzat vállalta magára.
Ezúton
is
köszönjük
a
kísérő
nevelőknek,
Császárné Devecseri Irénnek és Hajós Enikőnek, hogy
munkájuk által lehetőség nyílt egy olyan délutáni elfoglaltságra, mely nemcsak kellemes, de hasznos is volt.

Helytörténeti vetélkedő

OKTATÁS
Mini Szittyák napja
2009. május 13-án tartottunk "Mini Szittyák" elnevezéssel
történelmi
hagyományőrző
emléknapot.
8 órakor kezdtük egy kis történelmi áttekintéssel: előadásokat hallhattunk nemzeti jelképeinkről, valamint történelmünk kiemelkedő eseményeiről a Csodaszarvastól napjainkig.
Ezt követően tanulhattunk ősi rovásírást, agyagból
sótartót készíthettünk, népdalokat énekeltünk citera és
furulya kíséretével, népzenére táncolhattunk, lovagoltunk,
megismerkedhettünk az íjászat rejtelmeivel. Eközben ebédre hagyományos ételeket - gulyást és kemencében sült
lepényeket - készítettek nekünk a nénik.

2009. május 13-án borongós, esős időben került
megrendezésre „A hely, ahol élünk című helytörténeti
vetélkedő” a felső tagozatosok számára. A rossz időre való
tekintettel az iskola zsibongójában bonyolítottuk le a versenyt. Célunk az volt, hogy a tanulók ismerkedjenek meg
közvetlen lakóhelyük történelmével, az itt élő nemzetiségek életével, hagyományaival, a környékre jellemző növény- és állatvilággal, régi mesterségekkel. Négy helyszínen, négy kis előadást hallgattak meg a gyerekek.
A
könyvtár
udvarán
felállított
jurtánál
Karaszi Krisztián mesélt nekik őseink életmódjáról, fegyverzetükről és szállásukról. Nászainé Fazekas Franciska a
betelepült székelyek történelméről, használati tárgyairól
beszélt, egyúttal bemutatta a falu székely gyűjteményét is a
gyerekeknek. A parkban Némethné Valkai Mária tanár
néni várta őket. Itt megtudták többek között, hogy milyen
utcák voltak a faluban régen, nagyszüleik hogyan, mivel
mostak, hiszen a ma gyermeke számára már természetes az
automata mosógép.
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Ízelítőt kaptak a környék jellemző növény- és állatvilágából is. Az iskolában Halászné Mészáros Anikó tanár
néni Csátalja történetét mesélte el nekik röviden.
A versenyen a jegyzeteiket felhasználva kellett
megoldaniuk a különböző feladatokat. Voltak villámkérdések, rovásírás, totó, jurta-készítés, búvárkodás az Interneten, keresztrejtvény, növény- és állatfelismerés, tájékozódás térképen. Amíg a gyerekek dolgoztak a tanár nénik
elkészítették a finom zsíros kenyeret, hagymával , melyhez
a forró tea igazán jól esett mindenkinek. A verseny szünetében Márton Mónika és lelkes kis csapata alaposan megmozgatott mindenkit.
Összességében egy nagyon jó hangulatú vetélkedő
volt, amelyből sok érdekes és fontos ismeretet kaptak a
gyerekek. Az önkormányzat 75.000 Ft-ot biztosított a jutalmazásra, amelyet ezúton is köszönünk.
Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki
munkájával hozzájárult ennek a nagyszerű napnak a sikeréhez.
Halászné Mészáros Anikó
tanárnő

Az Ökoturisztikai Központban még megnéztük az állandó
kiállítást és egy kisfilmet a Duna-Dráva Nemzeti Park élővilágáról. Hátra van az óvodánk szépítése virágok ültetésé
vel – a gyerekek bevonásával – melyhez a virágokat, eszközöket megvásároltuk.
2009. május 16-án, szombaton – immár hatodik
alkalommal – tartottuk az Évzáró Kerti Partinkat. Az óvodásaink és óvónőik rövid kis műsorral készültek, valamint
aerobikkal, melyet Orbánné Böthe Anita óvó néni tanított
be. Gyorsan eltelt a délelőtt a két ugráló várban játszva, de
nagy örömmel vették birtokba az új fajátékunkat kisházzal,
csúszdával és hintákkal, melyet Dr. Vámos Ferenc úrtól
kaptunk (125 ezer forintba került). Hálásan köszönjük!
Intézményünkben a nyári nagytakarítás 2009. június 15-től
– július 12-ig tart, július 13-án hétfőn nyit majd újra az
óvodánk.

ÓVODA

Ismét lélekemelő élményben volt része a Csátaljai
Székely Népdalkör tagjainak, amikor két napot töltöttünk
Alsószeliben. Barátaink meghívására részt vettünk az
Alsószeli Magyar Dalkör megalakulása 40. évfordulója
alkalmából rendezett megemlékezésen és ünnepi műsoron.
A rendezvény fényét emelte, hogy egyúttal ez volt sorrendben a XX. Alsószeli-Csátalja Dalostalálkozó. A nagyszámú közönség vastapssal, a meghívott vendégek elismerő, méltató szavakkal köszöntötték a két együttest.
Ismételten köszönjük dalostársainknak a meghívást,
és azt, hogy részesei lehettünk ennek a tartalmában és formájában egyaránt felejthetetlen rendezvénynek. Barátságunkat megerősítve, feltöltődött lélekkel búcsúztunk az
Alsószeli
Magyar
Dalkörtől.
Szeretettel
várjuk
mindannyiukat Csátaljára!

Megjött a nyár, itt a nyár,
zengj, hangos kakukk!
Szép világ és kék virág,
zöld erdei út –
(ismeretlen angol költő)
Megszépült kívülről az óvodánk, az új ablakok
szebben mutatnak a frissen festett falakon.
Áprilisban megtörtént a beiratkozás, 11 új óvodást vettünk
föl, előreláthatólag ősszel 41 fővel és újra két vegyes csoporttal indítjuk a következő tanévet.
Pályázaton a Bács-Kiskun Megye Közoktatásáért
Közalapítványtól 50 ezer forintot nyertünk.
A tavasz folyamán voltunk Baján a Türr István Múzeumban és kilátogattunk a Türr István Emlékműhöz is a
Víz világnapja alkalmából.

Május elején Pörbölyön jártunk, utaztatva a Gemenci Erdei
Kisvasúton. A vonatból vaddisznócsaládot, legelő szarvasokat és fára futó mókuskát láttunk.

KULTÚRA
Két nap Alsószeliben

Takács Mátyás
igazgató, kórusvezető

Ismeretterjesztés
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Bácskai Vágta Baján

A tavasz folyamán két színvonalas, történelmi témájú előadáson vehettek részt az érdeklődők a Művelődési
Házban.
Március 16-án Dr. Zachar József egyetemi tanár, történész: Visszatérés a Kárpát-hazába, április 15-én
Dr. Varga Tibor jogtörténész: A Szent Korona története.
Szent Korona tan címmel tartottak rendkívül érdekes előadást délelőtt az iskola tanulói, este pedig a felnőtt lakosság részére. Mindkét rendezvényre átjöttek a
nagybaracskai felső tagozatos diákok is.
Tervek szerint ősszel folytatódik az előadások sorozata.

Díszítőművészeti kiállítás

Március 31-től április 4-ig tartott az a községi kiállítás,
melyet a 46 éve működő szakkör legszebb munkáiból állítottak össze tagjaik. Az alkalmat a Csátalján szervezett
Mesemondó Verseny adta. A hét folyamán és a rendezvény
napján sokan megtekintették, - közülük többen szaktekintélyek – s mondtak pozitív véleményt a szakkör tevékenységéről.

Helyi hungarikumok (értékek)
Az Országgyűlés 2008-ban rendeletet hozott a
hungarikumok védelméről, mivel azok egyedülálló nemzeti
értéket képviselnek. Cél, hogy gyűjtsük össze azokat az
értékeket, melyek egyébként nem jutnak el a külvilág felé.
Megyei vezetőink előadásokat tartottak, hogy felhívják a
figyelmet helyi értékeinkre. Ennek alapján kérdőívet juttattunk el településünk minden házába. Figyelemre méltó
tárgyi értékek kerültek napvilágra, melyből egy községi
kiállítást szándékozunk rendezni, ahol értékteremtőink és őrzőink bemutatkozhatnak.
A kérdőívek kitöltői és visszajuttatói közül hungarikum
tárgyjutalomba
részesültek:
Bertalan
Sándorné,
Hajdók István és Jasper Károly.

Az országban elsőként – április 26-án – Baján a
Petőfi-szigeten rendezték meg a Nemzeti Vágta elődöntőjét
Bácskai Vágta néven. A színvonalas egész napos rendezvényen szinte minden környékbeli kistelepülés jelen volt.
A lovasversenyen sérülés miatt egy bajai kislány, a fogathajtó
versenyen
a
Csátaljáról
elszármazott,
Felsőszentivánon élő Kordé István versenyzett településünk színeiben, melyet ezúton is megköszönünk.
A programban szerepelt a települések bemutatkozó
díszfelvonulása, melyen polgármesterünk és jegyzőnk képviselte Csátalját. A bácskai ízek bemutatója keretében háromféle finom ételt főztek „konyhásaink”.
A kulturális műsoron fellépett a Székely Népdalkör
és Szabó Judit tanuló, valamint falunk nevezetességeit
bemutató 8 tablóból álló kiállítást készítettünk erre az alkalomra. Kellemes élményekkel tértünk haza.

Majális – 2009
Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is megrendeztük
a községi Majálist. Színes programot sikerült összeállítani
szerény anyagi ráfordítással. A cél most is az volt, hogy a
szép tavaszi időben, gyönyörű természeti környezetben
töltsük el szabadidőnket egymás társaságában. Sikerült.
A program reggel 9 órakor gyermekrajz versennyel
indult, sok-sok résztvevővel.
Jaegerné Margit néni baleset miatt most nem tudott jelen
lenni. Jövőre várjuk.
Ezt követte a futóverseny. Győztesek – nagyok:
Finta Zsolt, Mayer István, Csizovszki Dániel, kisebbek:
Cseh Richárd, Varga Máté, Varga Gábor.
A jurtában anyák napi ajándékok készítését tanulták az érdeklődők. Öt féléből válogathattak, senki nem
távozott üres kézzel.
Nagy sikere volt a zsákba futásnak, a lisztfújó-,
szörpivó- és lepényevő versenynek.
Ezután más műfaj következett, két fiatal tehetség lépett
színpadra. Borszéki Évi a ballagási ebédjére igyekezve
útba ejtette a Majálist, s musical slágereivel jó hangulatot
varázsolt.
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A nap meglepetése
Petrovics Franciska volt
élete első nyilvános
szereplésével. A Honfoglalás c. dal eléneklésével könnyeket csalt
az emberek szemébe.
Szűnni nem akaró tapssal köszönték meg.

18-án (szombaton) 19 órakor Német Hagyományőrző Kulturális Est lesz községünkben, ahol egy 50 fős német
együttest látunk vendégül.
19-én (vasárnap) délelőtt külföldi (olasz, horvát,
erdélyi) valamint egy kalocsai ifjúsági csoport érkezik
településünkre – tervek szerint délelőtt 10 órára. Hozzájuk
csatlakozik majd a Csátaljai Székely Népdalkör és a gyermektánccsoport. Ezt követően utcai menetfelvonulás lesz a
falu központjában, majd 11 órától színpadi műsor a községi parkban felállítandó rendezvény sátorban. Egyidejűleg
díszítőművészeti kiállítás a jurtában.
Délután – a fesztivál zárása. „Búcsú Magyarországtól” ez
lesz a csátaljai nap neve.
A rendezvényről később bővebb információval szolgálunk.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Szanyiné Szabó Katalin
művelődésszervező

Szintén nagy sikere volt a Hegedűs Dávid által
szervezett és levezényelt január óta rendszeresen próbáló
társastánc csoport bemutatójának. Ízelítőt adtak az eddig
tanultakból. Itt kívánjuk megjegyezni, hogy folyamatosan
lehet jelentkezni és bekapcsolódni munkájukba. Minden
táncolni szerető fiatalt szeretettel várnak.
Délután a vihar véget vetett a szabadtéri programnak, végül a szkander verseny lebonyolítására már a Művelődési Ház teraszán került sor. Ebben a sportágban különböző
súlycsoportban
győztesek:
Deák
József,
Lőrincz Gábor, Suhanyeczki Patrik, Czakó Attila,
Kovács László. A majális minden versenyzőjének és győztesének szívből gratulálunk!
Nem jött volna létre a rendezvény a támogatók, segítők nélkül – akik a következők: Községi Önkormányzat,
általános-, középiskolás-, egyetemista diákok (10 fő),
Életmód Klub, Szöllősi Zsolt, Szalai János, Erdős Viktor,
Konyhai dolgozók, Vöröskereszt, Talpai Mihályné,
Góg Lajos és a Polgármesteri Hivatal fizikai dolgozói,
Baumgartner Tibor, Umenhoffer János, Kovács Gergő,
Bakné Csernák Szilvia, Lovász Antal, Benke Bálint,
ifj. Horváth Pál, Lukács Viktor.
A rendezvény sikeréhez nyújtott felajánlásokat, és
a személyes segítséget minden támogatónak ezúton köszönjük meg.

Duna Menti Folklórfesztivál
július 13-19.
Tolna és Bács-Kiskun Megye szervezésében 10 település (Kalocsa, Szekszárd, Madocsa, Alsónyék,
Nagymányok, Sióagárd, Bogyiszló, Uszód, Ordas,
Csátalja)
részvételével
kerül
megrendezésre
a
Duna Menti Folklórfesztivál. A csátaljai rendezvényre
július 18-19-én a fesztivál zárásaként kerül sor.

IDŐSEK OTTHONA
„Kerekes-szabadság?!”
A Somogy Megyei Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda
és a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete
„Kerekes-szabadság?!” címmel, országos irodalmi pályázatott hirdetett. Személyes vallomásokat vártak kerekesszéket használó (sors)társaiktól, amelyben lehetőségük
volt:
- beszélni arról, miként élik meg állapotukat,
- segítséget nyújtani sorstársaiknak, személyes élmények
közreadásával,
- üzenni környezetének és a társadalomnak.
A Kolping Alapszolgáltatási Központ és Támogató Szolgálat közreműködésével Mocsári József kerekes-széket életvitelszerűen használó ellátott „Életgyónás” címmel pályázatot nyújtott be. A szerzőt 2 db elismerő oklevéllel jutalmazták a pályázaton való részvételért, pályaművét a jövőbeni publikációra alkalmasnak találták. GRATULÁLUNK!

Szépkorúak szavalóversenye
2009. április 16-án idén 5. alkalommal rendezték
meg a szépkorúak szavalóversenyét Baján. A Kolping
Alapszolgáltatási Központ és Támogató Szolgálat klubtagjai közül Horváth Józsefné szül. Legény Gabriella,
Klocker Jánosné és Mocsári József indult 1-1 verssel.
Mindhárom versenyző izgatottan várta a megmérettetést a
nagyközönség előtt. Mocsári József a megyei indulók között 3. helyezést ért el! Gratulálunk a résztvevőknek a bátorságért és az eredményes szereplésükért!
Burány Beáta
telephelyvezető
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A Csátaljai Székelyek Baráti Körének hírei
2009. január 17-én most már 2. alkalommal rendeztük meg a Székely bált. Idén is a tavaly már jól bevált
helyszínen, az iskola tornatermében, és ismét a bonyhádi
Hangulat zenekar részvételével zajlott le a hajnalig tartó
mulatság. A bál kezdetén a 3. osztály műsorát láthattuk
Dobokainé Simon Dóra rendezésében, aminek nagyon
nagy sikere volt. Ismét bemutatkozott Kosnás Árpád vezetésével a Csátaljai Székelyek Baráti Körének tánccsoportja
is. Köszönjük a felajánlásokat, támogatásokat, s a segítséget a lebonyolításhoz. Reméljük, minden jelenlévő jól
érezte magát, és a következő Székely bálra is eljönnek
legalább ilyen szép számmal.
Március 15-én a tánccsoport részt vett
Nagybaracskán az immár hagyományos Gyermek Néptánc
Találkozón, majd március 29-én Kiskőrösön szerepeltek.
Idei második nagy rendezvényünk az április 4-én
megrendezett XII. Sebestyén Ádám Székely Mesemondóverseny volt, amire közel 70 résztvevő adta le jelentkezését
16 településről, köztük Erdélyből Déváról és
Csernakeresztúrról, valamint az Al-Duna mentéről
Pancsova és Hertelendifalva településekről. Délelőtt zajlottak a korcsoportonkénti elődöntők az általános iskolában,
majd ebéd következett. Ezután az érdeklődők megnézhették a székely szobát, sétáltak a falu központjában,
a Trianoni emlékműnél tiszteleghettek, s megtekinthették a
művelődési házban a Díszítőművészeti szakkör kiállítását
is. A gyerekeknek Kosnás Árpád néptánc oktató játszóházat vezetett a művelődési házban, amibe szinte minden
gyerek bekapcsolódott, s a felnőttek is, ha nem restellték
volna, tudom, sokan beálltak volna. A döntő du. 2-kor
kezdődött,
melynek
zsűrijében
tisztelhettük
dr. Forrai Ibolyát a Néprajzi Múzeum főtanácsadóját,
Lőrincz Etel textiltervező iparművészt, Sebestyén Ádám
bácsi gyermekeit: Sebestyén Emmát a kakasdi Saroglya
Népdalkör vezetőjét és Sebestyén Dezsőt – Ádám bácsi
szellemi örökségének gondozóját. Csibi Krisztinát, a
Völgység Múzeum munkatársát, Kóka Rozáliát és
Sebestyén Istvánt. A 15 döntőbe jutott versenyzőtől nagyon sok szép mesét hallhattunk, nehéz volt a zsűrinek
döntést hozni a helyezésekről. Ami a csátaljai résztvevőket
illeti, hadd soroljam fel őket: Szabó Nóra-, Csapó Zsófia
1., Hedrich Natália 2., Sági László-, Illés Eszter 3., Horváth Henrietta-, Varga Réka-, Varga Máté 4., Pusztai Mária 5., Erős Gergely Tamás 11. osztályos.

Korcsoportjában Szabó Nóra első helyezést ért el,
Varga Réka és Pusztai Mária különdíjat kaptak. Minden
csátaljai résztvevőre nagyon büszkék vagyunk, s bízunk
benne, hogy nem csak ezen az 1 alkalomból mondtak mesét versenyen.
Míg a zsűri dolgozott, bemutatkozott a bajai
Szent László ÁMK Iringó Népdalköre, az iskolánk 3. osztályos tanulói, a Csátaljai Székelyek Baráti Körének tánccsoportja és a kakasdi Saroglya Népdalkör, valamint a
garai Székely Egyesület tánccsoportja. Az utóbbi 2 csoport, maguk ajánlották fel részvételüket a műsor színesítésére. Köszönet illeti támogatóinkat, nélkülük nem jöhetett
volna létre ez a rendezvény: Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége, Községi Önkormányzat, Hordósi István,
Bodnár Attila és Erdődi Éva, Galló László és neje,
Dr. Vámos Ferenc, Zöldkerti Ottó, Balázs Antal és neje,
Illés Gáborné, Illés Zoltánné, Szabó Ferenc és neje.
Köszönetet mondok minden segítőnek, aki részt vett
a mesemondó verseny előkészítésében, lebonyolításában és
a zsűrizésben. Remélem, akik eljöttek erre a rendezvényünkre, jó érzéssel távoztak, szép emlékekkel tértek haza
Csátaljáról.
Május 3-án a Csátaljai Székelyek Baráti Körének
táncosai Polyák Imre, Illés Eszter, Sági László és
Hedrich
Natália
részt
vettek
Kakasdon
a
Sebestyén Bada Ferenc szólótáncversenyen. Nagy élmény
volt a gyerekeknek, hiszen itt mindenki bukovinai táncokat
adott elő, láthatták „miből lesz a cserebogár”.
Nászainé Fazekas Franciska
a Csátaljai Székelyek Baráti Körének vezetője

20 éves az Életmód Klub
(két évtizedes munka gyümölcse)
Az Életmód Klub éves munkaterv alapján tartja kéthetenként foglalkozásait, ahol az egészséges élet megvédésével, valamint a közösségi élet és kapcsolatok tartásával,
kiszélesítésével foglalkozunk. Kérem, aki szívesen járna
közénk, örömmel fogadjuk, jelentkezzen! Foglalkozásokon
belül több esetben vérnyomás, és vércukormérést végzünk.
Minden negyedévben tartjuk a névnapokat, zsúrasztallal és
zenével, köszöntjük a névnapot ünneplőket.
Február 21-én tartottuk az első negyedévi névnapi
ünnepséget és a farsangi bált, lakodalmas felvonulással.
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2008. október 18-án testvérkapcsolatot hoztunk létre
a nagybaracskai Nyugdíjas Klubbal, akik műsort adtak
összejövetelünkön. A nagybaracskai klub 2009. március 7ére meghívta a csátaljai Életmód Klub tagjait nőnapi találkozóra, illetve ünnepségre, 42 tagunk vett részt. A
nagybaracskai polgármester a nőnap alkalmából köszöntötte a nőket egy-egy szál piros szegfűvel. Ezt követte vacsora
és táncmulatság.
Április 22-én volt előadás, hogyan kell egészségesen
élni, valamint ehhez kapcsolódó termékbemutató, ahol a
klub ajándékba kapott egy masszírozó fotelt, amit minden
tagunk igénybe vehet a klubhelyiségben.

OLVASÓI LEVELEK
Ami még a múlt évben történt…
50 éves találkozóra gyűltünk össze szeretett osztályfőnökünkkel – Orosz Ernő tanár úrral – és osztálytársaimmal. 1958-ban még 31-en voltunk.
Öten sajnos már nincsenek köztünk, hatan nem tudtak eljönni. Mi többiek csodálatos órákat töltöttünk együtt,
emlékezve a régmúltra.

Április 26-án meghívást kapott a klubtagság a Bajai
Nyugdíjas Érdekvédelmi Szervezettől egy gálaműsor megtekintésére, 13 klubtagunk vett részt a Gergely Alexandra
halálának évfordulója tiszteletére.
Május 1-jén megrendeztük az Európába való belépés
hagyományos „Fut a falu” programot. 65 iskolás és felnőtt
ifjú vett részt. Minden befutót ajándékba részesítettünk.
Üdítővel, kiflivel és Drégelyváriné által felajánlott ajándék
pogácsával vártuk a beérkezőket. A versenyzőknek köszönjük a részvételt. Segítettek: Drégelyvári Jánosné,
Mintál Istvánné, Földes Istvánné, Benke Bálintné,
Kocsis Gáborné, Böthe Ferencné, Kubatov Antalné.
Köszönjük a segítséget.
Május 13-án az Általános Iskola alsó tagozatának a
rendezvényére a saját udvari kemencében sütöttük a szilvás, túrós és tejfölös lepényt, amit örömmel fogyasztottak.
A kemence fűtésében, a lepény elkészítésében és sütésében
részt vettek: Drégelyvári Jánosné, Újfalussy Lászlóné,
Böthe Ferencné Lovász Gergelyné, Mintál Istvánné,
Kocsis Gáborné, Benke Bálintné, Kubatov Antalné.
Az iskolai nevelők ajándékkal megköszönték az asszonyok
munkáját.
Minden hétfőn este torna, jelenleg minden hétfő 18
órakor találkozunk a Művelődési Ház előtt és kerékpározunk Garáig és vissza. Akinek kedve van a kerékpározáshoz, jöjjön velünk.
Kajtár Márton vállalkozó által a Csátalja Községért
Alapítványnak befizetett összegből megajándékozta az
Életmód Klubot konyhai felszerelésekkel, amit hálásan
köszönünk a magam és a klubtagok nevében. Kérjük a
jövőben is támogassa klubéletünket.
A Szépkorúak V. Szavalóversenyén Baján
Márkus Ferencné Marika néni Szentmihályi Szabó Péter:
Adósunk Európa című versével különhelyezést ért el,
melyhez szívből gratulálunk.
Kubatov Antalné
klubvezető

Péter Győzőné

Köszönőlevél
Dr. Komáromi Mónikának,
a csátaljai körzeti orvosnak.
Sokan nem is tudják, hogy milyen szerencsés helyzetben van községünk azáltal, hogy ilyen körzeti orvosunk
van. Számos alkalommal életet ment, és mi ezt természetesnek vesszük. Ezúttal szeretném megköszönni, hogy –
immáron nem először – körültekintő és gyors intézkedésének hála: időben kórházba kerültem. Hamar meggyógyultam, holott esetem, az Ő figyelmessége és szaktudása nélkül, végzetes is lehetett volna.
Ezért nyilvánosság előtt is szeretném megköszönni
odaadó szakértő munkáját.
Tisztelettel:
Vanyúr Ferenc
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