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CSÁTALJAI HÍREK
Csátalja Község Önkormányzatának Lapja

Fél 11-kor megrendezésre került a futóverseny (ami
május 1-jén az eső miatt elmaradt).
11 órától a bajai KOKO GYM csoport thaibox bemuBURSA HUNGARICA
tatóját, látványos produkcióját tekintette meg az egyre
Csátalja Község Önkormányzata az Oktatási és gyarapodó közönség. Csátalja képviseletében
Kulturális Minisztériummal együttműködve ezen- Csányi Konrád tanuló is szerepelt.
nel kiírja a 2012. évre a Bursa Hungarica Felsőok- Ezt követően az óvoda süni és maci csoportja előadátatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőok- sában verseket, dalokat hallhattunk és erobikot láthattatási hallgatók számára a 2011/2012. tanév máso- tunk.
dik és a 2012/2013. tanév első félévére vonatkozóan 12 órakor került sor Kovács Antal polgármester úr
falunapi köszöntőjére, abból az alkalomból, hogy kiA pályázatra az önkormányzat területén állandó lak- lencedik évben rendezzük meg ismétlődően a falunahellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felső- pot. Elmondta, hogy több mint 600 személy részére fő
oktatási hallgatók jelentkezhetnek.
a bográcsokban az étel. Azt kívánta mindenkinek,
hogy élvezzék a fellépők műsorát. Kérte, hogy minél
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap.
többen jöjjenek el az esti falubálra, és szóljon hajnalig
A pályázathoz az állandó lakhely szerinti illetékes a zene. Azt kívánta, hogy a falu minden lakója érezze
települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál jól magát, és a falunapot megnyitotta.
írásban, a hivatalban hozzáférhető pályázati űrlapon, a Rögtön utána Márkus Ferencnétől három verset,
pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani. Klocker Jánosnétól pedig harmonika bemutatót hallotA kötelezően csatolandó mellékletek a felsőoktatási tunk.
intézmény által kitöltött eredeti jogviszony igazolása, A Csátaljai Székely Népdalkör három székely népdalvalamint a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy csokrot énekelt.
főre jutó havi nettó jövedelméről igazolás.
Bezdánból érkezett hozzánk egy nagyon kedves és
lelkes kis csapat. Énekeltek, gitárkísérettel.
A pályázat beadási határideje: 2011. november 14.
Őket a csátaljai Istrimfli székely gyermektánccsoport
A benyújtott pályázatok elbírálási határideje:
követte a színpadon.
2011. december 5.
Nem sokkal utána a Bácsgyulafalváról érkezett
A települési önkormányzat döntéséről és annak indo- Égető Emese népdalénekes előadásában gyönyörködkáról: 2011. december 16-ig írásban értesíti ki a pá- hettünk.
A székelyudvarhelyi Boróka Néptánc Együttes három
lyázókat.
blokkban bemutatott fergeteges műsorával kápráztatta
Gallóné Petike Éva
el az érdeklődő közönséget. Vezetőjük nagy tiszteletjegyző
tel köszönte meg a meghívást. Elmondta, hogy együttesük 1997-ben jött létre. Néptáncaikkal, népzenéjükkel diákjaiknak a harmóniát és a szépséget tanítják. A
FALUNAP 2011
néptáncok sokszínűek, tele vannak erővel, szépséggel
Minden eddiginél színvonalasabbra sikerült a és ezt szeretnék a fiataloknak átadni, megszerettetni.
szeptember 17-én megrendezett IX. Csátaljai Falunap. Az együttes valamennyien diákok, akik szabadidejükNagyon szép reggelre ébredtünk. Kellemes idő, ra- ben heti kétszer két órát táncolnak. Részt vesznek
gyogó napsütés kísérte végig az egész napot, ami egy Székelyudvarhely valamennyi rendezvényén. Meghíszabadtéri rendezvénynél fontos szempont. 10 órakor vásaik vannak külföldi UNESCO-s fesztiválokra is.
kezdődött a főzőverseny, vele egyidejűleg a Krisztus Nemrég tértek haza egy lengyelországi fesztiválról és
Szeretete Egyház zenés műsorát hallhatták az érdeklő- Bécsből a Szent István napokról. Felcsíki, mezőségi
és székelyföldi táncokat mutattak be. A műsor végén
dők.
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az együttes vezetője szimbolikus ajándékot adott át
Kovács Antal polgármester úrnak – Tamási Áron szavait idézve: „Rátok bízom az itt maradó kincseket, a
magyar jóságot, az erdélyi szépséget és a történelem
erejét.”
A táncosok után könnyűzenei blokk következett,
melyben kedves vendégünk Borsos Dóra magyar slágereket énekelt. Őt „hazai” kisdiák előadóink
Petrovics Bernadett, Petrovics Franciska és
Szabó Nóra követték a színpadon.
16 órakor került sor a kitüntetések, díjak átadására.
Kovács Antal polgármester nyújtotta át a rangos helyi
elismeréseket.
Csátalja Község Önkormányzata Csátalja Község
Díszpolgára címet adományozott Tamás Menyhértné
Márta néninek a Népművészet Mesterének a székely
hagyományok egész életen át történő ápolásáért, gyűjtéséért, településünk hírnevének emeléséért.

II. Márkus József Dávodról – jutalma egy bogrács
állvánnyal, főzővel.
III. Bak Antalné Gyöngyi – egy zománcos bográcsot
vehetett át.
A tombolasorsoláson fődíjként Lőrincz Gergely festményét vehette át a szerencsés nyertes.
17 órától a Dupla Kávé együttes fergeteges hangulatot
teremtett.
20 órakor kezdődött a falubál a Művelődési Házban.
A Sziget Band együttes reggel 4 óráig zenélt a mulatni vágyók legnagyobb megelégedésére.
A nap folyamán volt vérnyomás-, vércukor mérés az Életmód Klub szervezésében. A gyerekeknek
kikapcsolódást jelentett az ugrálóvár és a rodeobika.
A Községi Önkormányzat köszönetét fejezi ki
mindazoknak, akik anyagiakkal, tárgyi adományaikkal és önzetlen segítő munkájukkal hozzájárultak a
IX. Csátaljai Falunap sikeres megrendezéséhez.
ÚJSZERŰ KEZDEMÉNYEZÉS
Újszerű kezdeményezés falunkban. Ez év nyarán két házasságot kötő ifjú pár Horváth Bálint és
Szeitz Melinda valamint Slezák József és
Király Zsófia a boldogító igen ünnepélyes kimondásának helyszínéül községünk egyedülállóan szép
parkját - benne a trianoni emlékűvel - választotta.
Egy életen át tartó boldogságot kívánunk nekik.

Csátalja Községért
kitüntető címet adományozott
Kajtár
Orbánné
vezető óvónőnek,

NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
DEUTSCHE
MINDERHEITENSELBSTVERWALTUNG

Lőrincz Istvánné népi
iparművész hímzőnek.

A főzőverseny díjai következők:
I. András Ferenc (aki vándorserleget és Ádám Péter
festőművész alkotását vehette át).

 Népszámlálás 2011
Október hónapban népszámlálást tartanak
Magyarországon. Bár a nemzetiségi, nyelvi
kötődésekre vonatkozó kérdésekre nem kötelező válaszolni, a népszámlálás eredményei
hosszú távra meghatározzák óvodánk, iskolánk, településünk jövőjét. Ezért akinek fontos
a németséghez való tartozása, a népszámlálás
során vallja ezt meg!
A magyarországi németség évszázadok óta
gazdagítja közös hazánk kultúráját, szorgalmas munkával járult és járul ma is hozzá
Magyarország fejlődéséhez.
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Volkszählung 2011
Im Oktober findet in Ungarn eine
Volkszählung statt. Obwohl die Fragen nach
der Nationalität und der sprachlichen Bindung
nicht beantwortet werden müssen, werden die
Ergebnisse die Entwicklung des Kindergartens,
der Schule und der Gemeinde langfristig
bestimmen. Bitte bekennen Sie sich zur
deutschen Nationalität und Muttersprache! Das
Ungarndeutschtum
bereichert
seit
Jahrhunderten die Kultur unserer gemeinsamen
Heimat, trägt mit fleißiger Arbeit zur
Entwicklung Ungarns bei.
 Köszönetnyilvánítás
A temetőben újabb régi sírkeresztek felállítására került sor. A költségek csökkentése érdekében a földmunkákat magunk végeztük. Ezúton
mondunk köszönetet az alábbi személyeknek,
akik
ebben
segítettek
bennünket:
Czakó András, Feride és Wilhelm Busch,
Stefan Schmidt.
Danksagung
Im Friedhof wurden erneut alte Grabsteine
aufgestellt. Um die Ausgaben zu vermindern
haben wir um freiwillige Hilfe gebeten.
Hiermit möchten wir uns bei den genannten
Personen für ihre tatkräftige Arbeit recht
herzlich bedanken: András Czakó, Feride u.
Wilhelm Busch, Stefan Schmidt.
 Programelőzetes
- Településünkön októberben kerül sor a kitelepítés 65. évfordulójáról való megemlékezésre.
- November 5-én Hartára szervezünk utazást a
megyei német kultúrestre.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Programmvorschau
- In unserem Dorf erinnern wir uns im
Oktober an die vor 65. Jahren stattgefundene
Aussiedlung der Deutschen.
- Am 5. November organisieren wir eine Fahrt
nach Hartau, wo wir an einem deutschen
Kulturabend teilnehmen können.
Alle Interessenten sind herzlich eingeladen!

Röckl Éva
NKÖ elnök

EGÉSZSÉGÜGY
Menopauza modern szemlélete, kezelése
Az utóbbi időben a háziorvosi rendelésen több esetben kellett a klimaktériumról tanácsot adnom. Úgy
gondolom, mindenki számára hasznos tudnivalókat
teszek közzé az újság hasábjain.
A nők életének fiziológiás változásokon alapuló, és
gondozást igénylő szakasza a perimenopauza. Az
utolsó menstruációs vérzés, amelyet 6 hónapig nem
követ újabb, jelenti a klimaktérium kezdetét. Az utolsó vérzést megelőző időszak a premenopauza, ezt
követi a posztmenopauza. Az időszak tüneteit az
ösztrogén hiánya okozza, egyes esetekben akár 10
évig is eltarthat.
Élettani változások: A petefészek tüszőhormon termelése elégtelenné válik, az agyalapi mirigy serkentő
hormonjai működésbe lépnek.
Rendszertelen vérzések mellett vegetatív tünetek jelennek meg: hőhullámok, éjjeli izzadás, kipirulás,
szívdobogásérzés. Ezen tünetek éveken át fennállhatnak. Pszihés zavarok észlelhetők: érzelmi labilitás,
idegesség, irritabilitás, depresszió Az ösztrogén hiánya helyileg a hüvely falának szárazságát, fájdalmát,
égő, viszkető érzését, visszatérő húgyúti és hüvelyi
fertőzéseket eredményez. Megszűnik a hormon érrendszeri védőhatása: A védő koleszterin értéke csökken, az ártó koleszterin emelkedik a vérben. A klimaktériumos nő infarktus kockázata a férfiakéval lesz
egyenlő.
Elmúlik a tüszőhormon csontvédő hatása is, a csonttömeg vesztés elkezdődik. Megjegyzem a csontépítés
35 éves korig tart, 40-s évek közepéig a felépített
csonttömeg megmarad, majd fokozatosan épül le. A
menopauzában a csontvesztés exponenciálisan fokozódik.
Csonttömeg vesztés megelőzése:
Ca dús étrend egész életen át, mozgásterápia, cigaretta-alkohol tilalom, csontritkulást okozó gyógyszerek
körültekintő alkalmazása/ pl szteroid/, menopauza
hormonterápiája, Ca anyagcsere kezelés.
Ösztogén-progeszteron pótlása:
Alkalmazása lehet folyamatos, ciklusos. Bevitel módja injekció, tapasz, tabletta, lokális. Hatóanyag lehet
csak ösztrogén, csak gesztagen, vagy kombinált.
Mellékhatások: folyadék visszatartás, mellfeszülés,
fejfájás, hányinger, megvonásos vérzés. Kockázati
tényező: tartós ösztrogén hatásra a méh nyálkahártya
burjánozni kezd, amely rosszindulatúvá transzformálódhat. Ezt ki lehet védeni kombinációs készítményekkel, ilyenkor a tüszőhormon által felépített nyálkahártya vérzéssel leválik. Másik veszély az emlőrák
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lehetősége. Nagyszámú résztvevővel végzett tanulmányok mégis azt mutatják, hogy lényegesen nem
nagyobb az emlőrák kialakulása hormonpótlásban
részesülő nőcsoportban, mint az azonos korú nem
hormonkezelt csoportban.
Hormonkezelés ellenjavallatai:
Aktív emlő –vagy méhdaganat, terhesség, nem kivizsgált méhvérzés, súlyos májbetegség.
Relatív ellenjavallat: epekő, cukorbetegség, előzményben trombózis, mióma, magas vérnyomás betegség, emlő jóindulatú daganata.
Speciális esetekben Menopauza Szakambulancia dönt
a terápia bevezetéséről.
A legtöbb posztmenopauzás nőnél szóba jön a hormonpótló terápia, amely védi az érrendszert, kedvező
a koleszterin háztartásra, véd a csontritkulás, húgy- és
nemiszervi sorvadás és vegetatív tünetek ellen.
Azon nőknél, akiknél hormonterápia nem jöhet szóba,
a következő alternatíva javasolt:
Gyógynövények: orbáncfű, citromfű, borsmenta, cickafark, kakukkfű.
Természetes növényi ösztrogént tartalmazó szója,
méhpempő.
Ásványi anyagok, vitaminok, nyomelemek./ Ca, Mg,
B vit. C vit. E vit. A vit. Szelén. Cink, mangán.
Silicium. Diéta rostdús, savanyított tejtermékek, állati
zsiradékban, sóban szegény étrend.
Mozgás: Heti 2-3x 1-2 óra séta, bicikli, úszás, kocogás.
Verejtékezés ellen: zsálya, orbáncfű, citromfű
Hüvelyflóra védelmére tejsavas irrigálás, kupok.
Szeretném jelezni a falu nőlakosságának továbbá, hogy a mammográfiás szűrővizsgálatokon legyenek szívesek megjelenni, ha behívójuk érkezik. A statisztika azt mutatja, jóval az országos átlag alatt van az
emlőszűrési hajlandóságunk, miközben az emlődaganatok gyakorisága nő. Háziorvosi beutalót csak emlőfájdalom, tapintott csomó esetén fogadnak el.
Dr. Komáromi Mónika
háziorvos

OKTATÁS
Csátalja-Nagybaracska ÁMK
Csátaljai Általános Iskolája


Versenyeredményeink:

A 2010/2011. tanévben tanulóink különféle versenyeken mérték össze tudásukat iskolánk és más iskolák
tanulóival. Az alábbiakban egy rövid rendszerezést
adunk ezekről:

a.) Tanulmányi versenyek
- Mesemondó verseny.
1-2. osztály 1.korcsoport:
I. helyezett: Illés Ádám 1.o.
II. helyezett: Sebők Szabolcs 2.o.
III. helyezett: Beréti Péter 2.o
3-4. osztály 2. korcsoport
I. helyezett: Szabó Nóra 3 .o.
II. helyezett: Hedrich Natália Annamária 4.o.
III. helyezett: Sánta Dávid 3.o.
Felkészítők: az alsós nevelők.
5-6. osztály 3. korcsoport
I. helyezett: Illés Eszter 5.o.
II. helyezett: Sági László 5.o.
Felkészítő: Halászné Mészáros Anikó
Az első helyezettek képviselték iskolánkat a bajai
körzeti versenyen, ahol Illés Eszter az 1. helyezést
érte el.
- A VII. Német Nemzetiségi Vers- és Prózamondó
Versenyen
nyelvjárásos
kategóriában
Baján
Illés Eszter 5.o. tanuló szintén a 3. helyezést szerezte
meg. Az országos versenyen Budapesten XIII. lett.
Felkészítő: Lászlóné Takács Orsolya
- XII. Kárpát-medencei Rovásírásverseny és
Műveltségi Találkozó elődöntőjén
Nagy Fanni 5.o. tanuló I., Újvári Viktória Blanka 5.o.
tanuló V., és Auer Dóra 5.o. tanuló VI. helyezést ért
el.
Felkészítő: Polyák Zsuzsanna
- Kaán Károly XIX. Országos Természet- és
Környezetismereti Verseny megyei fordulóján 5. o.
kategóriájában Polyák Imre II., Illés Eszter III.,
Auer Dóra a IV. helyet szerezte meg.
Felkészítő: Némethné Valkai Mária
- Tavaszköszöntő verseny megyei fordulóján
Auer Dóra, Illés Eszter, Újvári Viktória Blanka,
Sági László, Ferenczi Fanni, 5. osztályos,
Gábor Hajnalka, Vadász Martin 8. osztályos tanulók a
IV. helyezést szerezte meg.
Felkészítő: Némethné Valkai Mária
- Szeghő Lászlóné Iskolahét verseny:
- Játékos német nyelvi versenyén Csapó Zsófia
3. o. tanuló és Hedrich Natália Annamária 4.o.
tanuló az I. helyezést szerezte meg.
Felkészítő: Császárné Devecseri Irén és Hajós Enikő
- Matematika versenyén Polyák Imre 5. osztályosok kategóriájában a 2. helyezést érte el.
Felkészítő: Takács Mátyásné

Csátaljai Hírek 5.oldal

Tényleg nagy nehézségekbe ütközhetett ott várat építeni.
A siklóból felejthetetlen panoráma tárult elénk. És az
irodalomkönyv kissé távoli és homályos képe helyett
ezentúl megnézhetjük az általunk készített képeket, és
máris ott lehetünk a kőművesekkel együtt a vár építéc.) A Csecsemőgondozási verseny területi forduló- sénél.
jára továbbjutott 8. osztályos 4 fős csapat (tagjai: VAJDAHUNYAD
Fekete Ádám, Gábor Hajnalka, Kovács Titanilla, Nem véletlen, hogy a vár szerepel a világ 10 legszebb
Pataki Petra) 3. helyezést ért el.
vára között. Lenyűgöző, fenséges, és sorolhatnám
még a jelzőket. Ez az, amit nem tud az ember leírni,
Felkészítő: Szalontayné Nagy Márta
látni kell. Nekünk, mai gyerekeknek igaz, hogy előAz elért eredményekhez mindannyiuknak gratulálunk. ször rögtön Harry Potter és Roxtfort jutott eszünkbe,
de végigjárva a vár minden részét már mi is bele tudtuk képzelni magunkat a középkorba. Megcsodáltuk a

Eszközfejlesztés
vár remek építészeti megoldásait, láttunk sárkányfej
A TIOP-1.1.1-07/1 pályázat (Pedagógiai, módszertani vízköpőket, és hát nem mindennapi az sem, amikor a
reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesz- torony tetején egy hatalmas páncélos vitéz áll. Vétése) keretében iskolánk 3 feladat-ellátási helyén ösz- gigmentünk a lovagtermen, ahol maga Hunyadi János
szesen 12 millió forint értékben számítástechnikai is sétálhatott. A 3 nap egyik legcsodálatosabb élméeszközöket vásároltunk. Ezek közül főleg az interaktív nye volt.
táblák használatával változatosabbá, szemléletesebbé, TORDA
remélhetőleg eredményesebbé válnak a tanítási órák. 6. osztályos történelemkönyv – Szent László királyról
A nagy értékű tárgyi eszközök vagyonvédelme miatt a szóló monda, amely a tordai hasadék létrejöttét meséli
tantermeket a tanítási órák közötti időben zárva tart- el. Össze sem lehet hasonlítani azzal a látvánnyal és
juk. Emiatt módosult az iskolahasználat rendje: 7.45 érzéssel, amikor a buszon valaki elkiáltja magát, hogy
helyett 7.55-re kell a tanulóknak az iskolába érkezniük ott a hasadék. Ott áll a maga lenyűgöző méltóságában,
és becsengetés után mindaddig a terem előtt várakoz- követjük, elmegyünk mellette. Sokan jártak már arra,
de azt kevesen mondhatják el, hogy bent is jártak a
niuk, míg a nevelő beengedi őket a tanterembe.
szurdokban. Örök élmény marad ez a túra. A két oldalt meredeken magasodó hatalmas sziklafalak, az

Erdélyi kirándulás
alant néha csörgedező, néha bőszen rohanó patak, a
híd, amely úgy mozgott alattunk, ahogy a kalandfilÉlménybeszámoló a felső tagozatosok közös 3 napos
mekben szokott a főhős alatt, az acélsodronyok,
osztálykirándulásáról:
2011. május 20. és 22. között Erdélyben jártunk. amelybe kapaszkodva tudtunk csak előrehaladni, min
Szerettük volna jobban megismerni azokat az elszakí- mind felejthetetlen élmények maradnak.
tott területeket, amelyekről történelemórán már oly MAROSVÁSÁRHELYEN a csodás Kultúrpalota, a
sokat tanultunk, és eddig csak a többségünk térképen főtéren a virágóra. KOLOZSVÁR főterén a híres
Mátyás szobor és mellette a Szent Mihály székesegylátott.
A 3 napról részletesen beszámolni túl hosszú lenne, ház,
ezért most következzen néhány olyan érdekes hely- GYULAFEHÉRVÁR, NAGYVÁRAD, a KIRÁLYHÁGÓ, múltunk és történelmünk megannyi szép emszín, amely mindannyiunknak nagyon tetszett.
léke kísért bennünket végig a kiránduláson. És a venARAD
Emlékmű a 13 aradi vértanúnak. Furcsa érzés volt ott déglátóink határtalan kedvessége, a finom reggelik és
állni. Egy focipálya mellett, rekkenő hőségben átélni vacsorák. Ezért a csodás élményért hálásak vagyunk
ezt a nemzeti tragédiát nagyon nehéz. De biztos va- mindenkinek, aki valamilyen módon segített abban,
gyok abban, hogy idén október 6-án azért másként hogy ez a kirándulás létrejöjjön.
Köszönjük
a
4
osztályfőnöknek,
fogunk gondolni ezekre a hős katonákra.
Takács
Mátyásné,
Némethné
Valkai Mária,
DÉVA
Tanuljuk a balladát, amely nagyon megható, főleg a Halászné Mészáros Anikó és Lászlóné Takács
kisfiú halála miatt. Mi, akik ott álltunk a várdomb Orsolya tanár néniknek, Takács Mátyás volt igazgató
Németh
László
Laci
bácsinak,
tövében és felnéztünk a ma már romos várra, sokkal bácsinak,
László
Tibornak,
Röckl
Éva
igazgató
néninek,
könnyebben megértjük, miért is kellett a monda szeBalogh Marika néninek és természetesen szüleinknek.
rint emberáldozat ahhoz, hogy megálljanak a falak.

b.) Sport:
Dobokai Róbert József 8. osztályos tanuló a Velencén
megrendezésre kerülő 2011. évi Nyílt Vidék Evezősbajnokságon férfi tanuló négypár evezős kategóriájában ezüstérmes lett csapatával.
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A kirándulást anyagilag támogatóknak is szeretnék köszönetet mondani. Név szerint:
 A Híd-Konzol Kft. vezetőjének Bodnár Attilának és feleségének Erdődi Évának
 A Csátaljáért
Alapítvány Kuratóriuma
Képviseletében Kovács Antal polgármester úrnak
 Az OTP Banknak és Bács-Kiskun megye
Közgyűlésének, akik pályázati úton támogatták
a kirándulás megvalósulását.
A kolozsvári Mátyás szobornál készült csoportkép
még sokáig szép emlékeket fog ébreszteni a kirándulás
résztvevőiben.

Rendhagyó technika óra a 6. osztályban
Több éve rendszeres látogatói vagyunk a helyi Tüzépnek. Az idén is Röckl Kornélia mutatta be az építőanyagokat, fűtőanyagokat a tanulóknak. A gyerekek
szívesen, figyelmesen hallgatták az érdekes tájékoztatót. Köszönjük szépen a vezetést!

Zengő-túra
Ragyogó őszi napsütésben, szeptember 24-én, szombaton az Általános Iskola 16 tanulója négy pedagógus
vezetésével gyalogtúrán vett részt a Kelet-Mecsek
Tájvédelmi Körzetben. Az Óbányai-völgyben a patak
útját követtük, láttuk a Csepegő-sziklákat, a Ferdevízesést, és felmásztunk egy magaslesre is. Friss forrásvizet ittunk a Réka-kunyhónál.

Kolozsvár 2011. május 22.

Gyűrűfű – Veronika Erdei Iskola
Májusban, a Zselicben voltunk osztálykiránduláson.
Utaztunk autóbuszon, vonaton, és gyalogoltunk 16
km-t. Jurtában aludtunk, lovagoltunk, íjászkodtunk,
éjszakai bátorságpróbát tettünk. Megismertük a napkollektor építési módját, bejártuk a szelíd energia tanösvényt. Vályogot vetettünk és vert falat is készítettünk. Dagasztottunk, majd kemencében lepényt sütöttünk. Agyagoztunk, nemezlabdát gyúrtunk, békaszéket
kötöttünk. A „Kincskereső” során csoportokban önállóan jártuk be az erdőt. Vidám, érdekes két nap volt.

A Mecsek legmagasabb csúcsára a meredek északi
oldalról jutottunk fel. Kirándulásunkat a Pécsváradi
vár meglátogatásával zártuk. Szép élményekkel gazdagon értünk haza.
Némethné Valkai Mária
tanárnő
Sókuckó az iskolában
A tornaterem kis irodahelyisége tavasszal új
profilt kapott. A 2010-es és a 2011-es alsó tagozatos
farsangi bálak bevételét az egészség megőrzését szolgáló, gyógyulást elősegítő sókuckó építésére használtuk fel. A sótéglák az erdélyi Parajd sóbányából valók, melyről bányakapitányi igazolásunk is van, valamint a helyiség nagyságához arányosan előírt mennyiségű. A páratartalmat, hőmérsékletet állandó mérőműszerrel mérjük, így az is optimális. A falak
polixirol lappal való fedése is megtörtént és az ízléses
meggybordóra festett falakat a gyermekek gyönyörű
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kis festményei díszítik. Azt, hogy a szakemberek milyen betegségek esetén ajánlják, valamint milyen véleményeket írtak a gyógyult gyermekek szülei, megtekinthető az interneten. A több mint 200 ezer forintos
kiadáshoz az SZMK 25 ezer forinttal járult hozzá,
melyet ezúton szeretnénk megköszönni. Köszönet
illeti még Kovács Antal polgármester urat, aki az első
perctől támogatta a sókuckó létrejöttét és a
munkáltokat szinte rögtön elvégeztette a dolgozókkal.
Nem utolsó sorban köszönjük a szülőknek, hogy minden évben anyagilag és munkájukkal is támogatják a
farsangi bálainkat, ezúton hozzájárulnak az iskola szépítéséhez, fejlesztéséhez.
Alsós munkaközösség

ÓVODA
Június 15-én véget ért a 2010/2011-es tanév, az
óvoda június 17-ig volt nyitva. Június 20-tól június
15-ig tartott a takarítási szünet. A nagytakarítási munkát közmunkások segítették.
Július 18-tól tartottunk újra nyitva. Jól kihasználtuk a nagy udvart, sokat homokoztunk, játszottunk
az árnyékot adó fák alatt.
Az iskolába menő nagycsoportosok augusztus
22-től iskola előkészítő foglalkozásokon vettek részt,
meglátogatta őket a tanító néni is.
A 2011/2012-es tanév szeptember 1-jén indult.
Az előző évekhez hasonlóan idén is két csoportban
dolgozunk 3 óvónővel és 1 dajkával. Munkánkat közmunkások is segítik. Két dolgozónk nyugdíjba vonult
Kajtár Orbánné és Lovász Lázárné. Kajtár Orbánné
vezető óvónőnket Csátaljáért emlékéremmel tüntették
ki a falunapon.
Az idei tanévünk mozgalmasan indult. Szeptember 11-én felléptek óvodásaink a Székely búcsún.
Kosnás Árpád néptáncoktató jár óvodánkba, ő készült
a gyerekekkel a rendezvényre, székely táncokat mutattak be.
Szeptember 17-én volt a Falunap, erre a Süni és
a Maci csoport egyaránt készült kis műsorral és aerobic-kal. Nagy sikert arattunk.

Ezen a héten a polgármester Úr jóvoltából ugrálóvár
volt óvodánkban a gyerekek nagy örömére. Köszönjük!
Szeptember 19-én Szülői értekezletet tartottunk
csoportonként.
Szeptember 20-án a Nevelési tanácsadóból érkeztek hozzánk, a nagycsoportosokat mérték fel.
Szeptember 22-én Nagybaracskán voltunk almát
szedni. Nagyon jól érezték magukat a gyerekek, sok
almát szedtünk. Köszönjük Csiki Istvánnak, hogy
térítés nélkül vitt el minket busszal az almásba. A
közeljövőben, szeptember 27-én rendezzük meg szüreti bálunkat, melyre az idén Tengeri Attila zenei előadót is meghívtuk.
Október 26-án, november 9-én és november23án színházlátogatásra megyünk Bajára a középső- és
nagycsoportosokkal.
November 11-én rendezzük meg hagyományos
Márton napi körmenetünket, melyre mindenkit szeretettel várunk.
December 6-án érkezik hozzánk a Mikulás és
december 19-én tartjuk karácsonyi ünnepségünket.
Szeretnénk megköszönni a szülők és nagyszülők
támogatását, akik segítik a munkánkat, valamint szívesen elkísérik a gyerekeket mindenhová.
Óvónők

KULTÚRA
Díszítőművészeti kiállítás
Szeptember 11-én nyílt és két hétig volt megtekinthető a Lőrincz Istvánné népi iparművész hímzéseiből készült életmű kiállítás.
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HELYI ELISMERÉS BUDAPESTEN
Szanyiné
Szabó
Katalin
művelődésszervező
Wlassics Gyula díjat kapott augusztus 20-án.

A Wlassics Gyula-díj azoknak a közművelődésben dolgozó szakembereknek adományozható állami
kitüntetés, akik az iskolán kívüli művelődésben elméleti tevékenységükkel, új módszerek kidolgozásával,
azok alkalmazásával és terjesztésével kiemelkedő
eredménnyel szolgálták a korszerű művelődést és a
művészi ízlés fejlesztését.
Az 1999-ben alapított díjat évente augusztus 20án, húsz személy kaphatja. A kitüntetett adományozást
igazoló okiratot és érmet kap. Az érem kerek alakú,
bronzból készült, átmérője 80 mm, vastagsága 8 mm,
Bakos Ildikó szobrászművész alkotása, egyoldalas,
Wlassics
Gyula
portréját
ábrázolja,
és
WLASSICS GYULA-DÍJ felirattal van ellátva.
A közművelődési szakemberek legrangosabb elismerését az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából
Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter adta át
Budapesten a Szépművészeti Múzeumban.

Felvidéki kirándulás

Az idei évben a történelmi Felvidékre utazott a
székely népdalkör. Mivel az énekkar már több évtizede működik baráti társaságként is, ezért örömmel töltünk el egymással akár több napot is.

A négy napos kirándulás célja - érdeklődési körünknek megfelelően - a történelmi Magyarország csodálatos vidékeinek felfedezése, megismerése. Mert vajon
van-e szebb hely a világon hazánknál?
Első napon a híres Komárom Monostori Erődjében
voltunk, ahol egy kedves idegenvezető beszélt nekünk
az erőd történelméről. A „nem létező” határon átkelve
még mindig Komáromban voltunk és megtekintettük
idegenvezető kíséretében az Öreg várat és az Új várat.
Azután tiszteletünket tettük a közelmúltban elhunyt
alsószeli barátaink sírjánál.
A szállásunk Felsőszeliben volt, egy modern panzióban, ahol lehetőségünk volt egy kis esti együttlétre,
beszélgetésre. Meglátogatott minket az alsószeli községi vezetés és a karvezető Szabados Laci bácsi, még
egy rögtönzött vetítést is szerveztek nekünk.
Másnap Selmecbánya volt az úticél, ahol a középkori
hangulat szinte kézzel fogható volt. Varázslatos ez a
város, igazi látványosság, a történelmi Magyarország
egyik legjelentősebb bányavárosa. Az Óvárat néztük
meg és sétáltunk a központban.
Szentantalra vezetett az utunk tovább, a kastélyt és a
vadászmúzeumot látogattuk meg. A lévai vár romjai
után finom vacsora várt ránk Alsószeliben.
A harmadik napi program is igazi „töltekezés” volt
számunkra, hiszen a Fehér-Kárpátok lábánál, a Vág
folyó két partján elterülő Trencsén városába vettük az
útirányt. Podolán a szabadtéri múzeumban a magyar
várak makettjeit láthattuk, majd Pöstyénben időztünk.
„Fél órányira Pőstyéntől épen a Vágh partján fakad
ama hires meleg ásványos víz, melly fördésre használtatik; természeti melegsége 48–50 foknyi Reaumur
szerint, s olly nagy, hogy benne a tyukot is meglehet
koppasztani.” A fürdőváros Európa-hírű, csodálatosan
szép, kultúrált hely. Este az alsószeli barátaink megleptek minket egy jó halászlével.
Kirándulásunk utolsó napját sem töltöttük feleslegben,
hazafelé is végig túráztunk. Bősnél a víztározó működését, Pannonhalmán az ezer éves apátságot,
Veszprémben a város központját és a székesegyházat
látogattuk meg.
Igazi, mély élményekkel feltöltődve, kellemesen elfáradva, rengeteg vidám kacajjal gazdagodva tértünk
haza. „Ez a kirándulás nem jött volna létre”, ha nincs
Takács Mátyás igazgató úr, aki időt, fáradságot nem
sajnált és megszervezte nekünk ezt a fantasztikus utat.
Ezúton szeretnénk Neki ismét megköszönni a munkáját!
Ahhoz, hogy a mindennapjaink rohanását, a munkát,
a terheket elbírjuk s békében legyünk önmagunkkal és
embertársainkkal, igenis szükség van „szigetekre” az
életünkben. Ez a négy nap egy ilyen sziget volt.
Dobokai Róbertné Simon Dóra
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XIV. PONTY KUPA HALFŐZŐVERSENY

2011. július 29-én volt a találkozó Dunaszekcsői
Nyugdíjas Klubnál, ahol részt vettünk a klubtagjainkkal a megrendezésre került ANNA BÁLON.

Augusztus 20-án immár 14. alkalommal került megrendezésre a „Jobb, mint otthon söröző” szervezésében a ponty kupa halfőző verseny. Jó időben, jó hangulatban telt el a délután. A helyi karaoke-s kislányok
énekükkel jó hangulatot varázsoltak a színpadra. A
finom halászlé készítmények közül legjobbnak
Vincze László főztje bizonyult, aki első helyezésével
elnyerte Ádám Péter festményét. A rendezvényt több
vállalkozó, a Csátaljai és a Nagybaracskai
Önkormányzat is támogatta, melyet ezúton is megköszönnek a rendezők.

Augusztus 26-27-28-ára megszerveztük a 3 napos
kirándulást Velencére, Agárdra a Gyógyfürdőbe, és
Székesfehérvárra, ahol megtekintettük a város nevezetességeit. Például Bori Vár, Szent István sírhelyét,
skanzent, a belvárost, templomokat stb. Minden nagyon gyönyörű volt, amire mindenkor fogunk emlékezni. A kiránduláson 43 fő vett részt.
Szeptember l6-án klubtagjaink megsütötték a falunapra a szokásos szilvás és túrós lepényt. Falunapon pedig 30 fő klubtagunk vett részt, Drégelyváriné megfőzte részünkre a finom sertés pörköltet. Köszönjük
SZÜLETÉSNAPI KÖSZÖNTŐ
munkáját, és köszönjük a sütésben részt vett tagok
segítségét is.
2011. június 26-án ünnepelte A falunapon mi rendeztük a futóversenyt. A házior90. születésnapját Mészáros vossal közösen megszerveztük a vércukor, -nyomás,
Józsefné (Pávkovics Mária). -koleszterin szint mérést, melyet a háziorvos assziszEzen a napon népes családja tensei és a védőnő végezték. Köszönjük munkájukat.
mellett Csátalja Községi Szeptember 24-én megtartottuk a szokásos III. n. évi
Önkormányzata
nevében névnapokat, ahol virággal, és műsorral és zenével
Horváthné
Pivárszki köszöntöttük a névnaposokat, ők pedig süteménnyel
Zsuzsanna is köszöntötte és üdítővel kedveskedtek a többi tagok számára.
Mariska nénit.
A klubélet szép és hasznos, összehozza az embereket,
és fejlesztjük a közösségi életet.

ÉLETMÓD KLUB
Az Életmód Klub főbb célja:
- Az egészséges élet fenntartása, betegségek megelőzéséről felvilágosító előadások és bemutatók tartása,
- Közösségi élet fenntartása, és fejlesztése,
- Klubtagok részére kirándulások szervezése,
"ISMERD MEG HAZÁDAT" címmel.
A Dunaszekcsői Nyugdíjas Klubbal 2006. év óta kapcsolat alakult, így évente egy-egy alkalommal találkozunk.

Kubatov Antalné
klubvezető

SZÉKELY KÖR
Június 4-én az Istrimfli néptánccsoport- kiegészülve a bonyhádi Zelke néptánc csoport néhány tagjával idén is részt vett a Trianoni békediktátum megemlékezésén.
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Június 9-12 között a Székely Kör szervezésében
42 fővel eljutottunk a Csíksomlyói búcsúra, ami mindannyiunk számára igen nagy élmény volt. Megnéztük
Arad, Nagyvárad, Kolozsvár, Marosvásárhely főbb
nevezetességeit, jártunk Parajdon a sóbányában,
Korondon, Farkaslakán, Szejkefürdőn is.
Július 17-24-ig az Istrimfli néptánc csoport
majdnem teljes létszámmal - 14 fővel - részt vett a
bukovinai néprajzi táborban Bonyhádon. A 10- 14
éveseknek különböző kézműves foglalkozások voltak,
a 14 éven felüliek a népcsoport származásával, néprajzával kapcsolatos előadásokat hallgathattak, valamint
néprajzi gyűjtőkörúton vettek részt
Mindannyian szeretnének jövőre is részt venni a következő táborban, hiszen nagyon jó barátságok is kötődtek.
Augusztus 6-án az Istrimfli néptánc csoport
nagy sikerrel szerepelt a bonyhádi Bukovinai
Találkozások Fesztiválján.
Szeptember 11-én negyedik alkalommal rendeztük meg az „Istensegítsi búcsút”.

Reggel az ünnepi szentmisével kezdődött a program
majd 10 órakor megnyitottuk Lőrincz Istvánné
Barabás Rózsi néni kézimunka kiállítását. Gyönyörűek
a munkái, nagyon sok gratulációt kapott.
A hagyományőrző műsor 11 órakor kezdődött. Idén
nem hívtunk vidéki fellépőket, a Csátaljai Székely
Népdalkör, a három néptáncos csoportunk, és a székely mesemondó gyerekeink adták a műsort, ami nagy
sikert aratott. Nagy öröm volt számomra, hogy
egyre több vidékre, messzebbre elszármazott székely
jön haza, erre az alkalomra.
Ebéddel, késő délutánig tartó nótázással zárult a búcsú. Remélem mindenki jól érezte magát.
Ezúton is köszönjük Szalai László és Vámos Ferenc
Úrnak az anyagi támogatást, az önkormányzat műhely
dolgozóinak segítségét, a konyha üzemeltetőjének
hogy rendelkezésünkre bocsátotta a konyhát, s a
konyhai dolgozóknak a segítségét a főzésben.
A Székelykör ügyes asszonyai is kitettek magukért, a
sok finom süteménnyel, terítéssel, tálalással, nem is

beszélve, hogy a galuskát is ők készítették. Reméljük,
hogy jövőre is ilyen szép számmal vesznek részt rendezvényeinken nemcsak székelyköri tagok, hanem
kívülállók is, mint eddig.
Nászainé Fazekas Franciska

SPORT
A Velencén megrendezett 2011-es Nyílt Vidék
Bajnokságon Dobokai Róbert József férfi tanuló
négypár evezős kategóriában csapatával ezüstérmes
lett.

2011. július 16-án a Magyar Köztársaság 113.
Országos Utánpótlás és Masters Bajnokságán
Dobokai Róbert József férfi tanuló négypár evezős
kategóriában csapatával az előfutamban megszerezte
a döntőbe kerülés jogát. A bajnokságon 18 csapat
szerepelt / Vác, Győr, Budapest, FTC, Mohács,
Szeged, Kalocsa, Soroksár, Mosonmagyaróvár stb. /
ebben a kategóriában. A döntőbe a legjobb hat csapat
került és ott a bajai egységnek a második helyezést
sikerült elnyerniük Vác csapata mögött, ezzel ezüstérmesek lettek.
2011.
szeptember
17-18.
Diákolimpia
Velencén-férfi tanuló kétpár evezős kategóriában
ezüstérem.
2011. október 2-án a horvátországi Eszék
Regattán négypár evezős kategóriában aranyérmesek
lettek.
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