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Csátalja Község Önkormányzatának Lapja

Ö N KO R MÁN YZ AT I H ÍR EK
TÁJÉKOZTATÓ
A temető használatának és igénybevételének szabályairól
Csátalja
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
2014. szeptember 1-jei hatályba lépéssel elfogadta a temetőről és
a temetkezési tevékenységről szóló 9/2014.(VIII.28.) számú
önkormányzati rendeletét. Az elfogadott rendelet a temető használatával és igénybevételével kapcsolatban több szabályt is megállapít, melyek közül a legfontosabbak a következők:
(1) A temető nyitva tartása:
a) április 1-től – november 5-ig:
b) november 6-tól – március 31-ig:

06.00 – 21.00 óráig
07.00 – 18 óráig

(2) A temetőt - 10 éven aluli felügyelet nélküli gyermek kivételével - bárki látogathatja, azonban mindenki köteles a hely jellegének megfelelő magatartást tanúsítani, az etnikai vagy vallási temetkezési szokásokat tiszteletben tartani, és tartózkodni
a kegyeleti érzést sértő tevékenységtől, vagy magatartástól.

örökzöldeket szabad ültetni, amelyek magassága és átmérője
nem haladja meg az 1.5 métert. A szabálytalanul telepített
növényzet eltávolítására vagy átalakítására az önkormányzat
a sírhellyel rendelkezni jogosultat írásban felszólíthatja.
Amennyiben a felszólítást követő 30 napon belül a rendelkezni jogosult ennek nem tesz eleget, indokolt esetben az önkormányzat további értesítés nélkül, a rendelkezni jogosult
helyett, annak költségére megteheti. A növényzet szabálytalanul telepítettnek minősül különösen, ha az a közlekedést,
sírgondozást, temetést és egyéb temető fenntartási tevékenységeket akadályozza, illetve ha a növénymérgező vagy egészségre ártalmas.
(10) A sírok között, utak mentén és más szabad területeken csak
az önkormányzat telepíthet növényzetet.
(11) A temetőben keletkezett hulladékot csak az arra kijelölt
helyen szabad elhelyezni. Elszállításukról az önkormányzat
szükség szerint intézkedik.

(4) A temetőben elhelyezett sírok, síremlékek, tárgyak tekintetében őrzési, illetve kártérítési felelősség az önkormányzatot
nem terheli.

(12) Tilos a temetőben
a) a sírokat, az azokon lévő tárgyakat, síremlékeket, bokrokat, egyéb növényeket, táblákat, épületeket és bármely
más tárgyat beszennyezni vagy megrongálni, a sírok vagy
sírboltok díszítésére szolgáló tárgyakat jogosulatlanul elvinni vagy eltávolítani,
b) hulladékot, virágmaradványt, koszorút égetni,
c) a mozgáskorlátozott személyt szállító gépjárművek, a temetkezési tevékenységben részt vevő gépjárművek, a temető üzemeltetéséhez szükséges gépjárművek, valamint a
temetőben egyéb vállalkozói tevékenység folytatásához
használt gépjárművek kivételével, gépjárművel behajtani,
d) állatot bevinni.

(5) A temetőben végzendő minden munkát – kivéve a hozzátartozók sírgondozását, díszítő, takarító munkáját – az önkormányzatnak a munka megkezdése előtt be kell jelenteni. A bejelentésben meg kell határozni a megbízót, a végzendő munkát és a várható időtartamot.

(13) A temetési helyek feletti rendelkezési jog időtartama (használati idő) - a megváltástól számított:
a) sírba temetés esetén
25 év
b) sírbolthely esetén
60 év
c) urnafülke, urnasírhely esetén
25 év

(6) A temető területén vállalkozási alapon történő munkavégzés
(sírjel, síremlék és tartozékai építése, felújítása, tisztítása,
bontása stb.) kizárólag az (5) bekezdésben meghatározott bejelentést követően munkanapokon végezhető, melyet az önkormányzat jogosult a helyszínen ellenőrizni.

(14) A használati idő eltelte után a temetési helyek az (1) bekezdésben meghatározott időtartamra újraválthatók. A temetési
hely újraváltásában elsőbbséget élvez az eltemettető, halála
esetén pedig a törvényes öröklés rendje szerint soron következő közeli hozzátartozója.

(7) A temető területéről sírkövet, síremléket és fejfát – vagyonvédelmi okokból – csak az önkormányzathoz történt előzetes
bejelentés után szabad kivinni.

(15) Ha a használati idő leteltét követően a temetési helyeket a
használati idő leteltét követő 1 éven belül ismételten nem
váltják meg, az önkormányzat jogosult azt minden
megtérítési igény nélkül újból felhasználni.

(3) A temető területén csak a sírok, sírboltok, urnasírhelyek és
urnafülkék díszítésére szolgáló tárgyakat szabad elhelyezni.
Egyéb tárgyak (javítás, átalakítás, temetkezés céljából szétszedett síremlékek) 60 napnál hosszabb időre szóló elhelyezéséhez az önkormányzat engedélye szükséges.

(8) A temetőben a sírhelyeket a sírhelyet megváltó személy köteles gondozni. Ha a gondozatlan, kegyeletet sértő, elhanyagolt
sírhelyet a temetési hely felett rendelkezni jogosult felszólításra sem teszi rendbe, azt az önkormányzat a rendelkezni jogosult költségére jogosult elvégeztetni.
(9) A temetőben a sírokra csak lágyszárúakat (egynyári vagy
évelő növényeket), illetve olyan cserjéket, kistermetű

(16). A korábban előre megváltott, de fel nem használt temetési
helyeket a jogosult kérelmére, vagy közérdekből
az önkormányzat - a kifizetett használati díj egyidejű visszafizetése mellett - visszaveheti, illetve igénybe veheti.
(17) Amennyiben a temetkezési helyet nem váltják újra, hanem a
használati idő lejárta után a rendelkezni jogosult arról

írásban lemond, akkor nyilatkozatának nyomán a temetkezési hely feletti rendelkezési jog azonnali hatállyal megszűnik.

Csátaljai választások eredményeként a következő személyek
kerültek a képviselő-testületbe:

(18) A megszűnt sírhelyen található sírjel eltávolításáról a rendelkezni jogosult köteles gondoskodni. Amennyiben ezen kötelezettségének a felszólítást követő 60 napon belül nem tesz
eleget, vagy a sírhelyről lemondó nyilatkozatban a sírjelről is
lemond, akkor a sírjelet az önkormányzat elszállíthatja.
A rendelkezésre jogosult rendelkezése, vagy intézkedése hiányában a megszüntetéstől számított 6 hónap várakozási idő
leteltével az önkormányzat a sírjelet értékesítheti.

Kovács Antal polgármester
Halászné Mészáros Anikó
Heipl János
Komár Pál
Molnár János
Szanyiné Szabó Katalin
Szilágyi János

(19) Kripta magánforgalmú elidegenítése esetén az önkormányzat
a tulajdonos változást csak az adásvételi szerződés vagy megállapodás egy példányának átadása után veszi tudomásul,
s jegyzi át a sírbolt könyvben.

Képviselőtársaim nevében is még egyszer köszönöm a bizalmat, és
ígérhetem, hogy a legjobb tudásunkat adva, dolgozunk
Csátalja fejlesztéséért, szépítéséért.

(20) A temetési hely megváltásának és újraváltásának díját az
1. melléklet tartalmazza.

Kovács Antal
polgármester

1. melléklet a 9/2014.(VIII.28.) önkormányzati rendelethez

A temetési sírhelyek megváltási díja
1.

Temetési hely megváltásának díja:

Egyes sírhely
Kettős sírhely
Sírbolt
Urnasírhely
Urnafülke

25 év
25 év
60 év
25 év
25 év

EGÉSZSÉGÜGY
HÁZIORVOSI ÉRTESÍTŐ

6.000.- Ft
10.000.- Ft
40.000.- Ft
6.000.- Ft
45.000.- Ft

2. Temetési hely újraváltásának díja:
a) Az újraváltás díja – a (b) bekezdésben foglalt kivétellel –
az 1. pontban meghatározott első megváltás díjával egyezik meg.
b) Urnafülke újraváltási díja: 25 évre 25.000.- Ft.
3. A díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.
Felhívom a lakosság figyelmét a rendeletben foglaltak betartására különösen a lejárt használati idejű sírhelyek további sorsáról
való intézkedésre, valamint a jelen tájékoztató (5) pontjában
foglalt bejelentési kötelezettségre, mivel a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők temető fenntartási hozzájárulási díjat
kötelesek fizetni az önkormányzatnak.
Kovács Antal
polgármester

Tisztelt Csátaljai Választók!
Vasárnap, október 12-én ebben az évben harmadszor járultunk a
választási urnák elé, most polgármestert, önkormányzati képviselőket és megyei közgyűlési tagokat választottunk.
Sajnos a településünkön kis érdeklődés mellett zajlottak a voksolások, a választópolgárok 29%-a jött el, hogy az elkövetkező
5 évre településvezetést válasszon. Az alacsony érdeklődést vetítette elő az október 7-én megtartott falugyűlési részvétel, ahol
csak kb. 30 főt érdekelt az elmúlt választási ciklusban végzett
munkáról szóló beszámoló és a következő 5 évre szóló tervek.
Szeretném megköszönni azoknak, akik eljöttek 12-én és rám
szavaztak, de voltak, akik eljöttek és polgármestert nem választottak, mivel csak egyedüli induló voltam, ezért nem voksoltak.
A következő 5 évben minden csátaljai polgármestere kívánok
lenni és úgy dolgozni, hogy minél többen elégedettek legyenek az
én, illetve a testület munkájával.

Értesítem a Kedves Betegeimet, hogy október folyamán a
közeljövőben egy péntek délután /a konkrét időpont egyeztetése
még folyik/ a rendelőben szűrést végzünk a kórházi
Egészségfejlesztési Intézet munkatársaival.
Cél, hogy azok a csátaljaiak jöjjenek el hozzánk, akik nem
járnak rendszeresen a rendelőbe, de
 családjukban cukorbetegség, 50 év alatti szívhalálozás, agyi
történés előfordult,
 gyermekkorukban magas vérnyomásértéket mértek iskolaorvosi szűrésen,
 túlsúlyosak vagy kórosan soványak,
 üzemorvosi vizsgálatkor kóros laborértékük, magas vérnyomásuk volt,
 gyakori fejfájásuk, orrvérzésük van,
 mellkasi panaszuk van terhelésre, stresszre, de ezen panaszszal orvoshoz eddig nem fordultak,
 60 év feletti nők, akiknek nem volt eddig csontritkulás szűrésük.
Mit végzünk? Súly és testzsír mérés, BMI számítás, vérnyomásmérés, vércukormérés, orvosi vizsgálat, sarokcsont csontritkulás
szűrése, diétás tanácsok.
Folyamatban van egy budapesti kolléganő előadásának szervezése ugyanebben az időben a szűrés jelentőségéről más helyszínen.
A pontos időpontot több helyen feltűntetjük: gyógyszertár, orvosi rendelő, egészségház, óvoda, könyvtár, iskola, Polgármesteri
Hivatal. Mindenkit szeretettel várunk!
Dr. Komáromi Mónika
háziorvos

Értesítem Önöket, hogy kórházi diétás szaktanácsadót
/dietetikust/ kértünk fel, jöjjön el hozzánk, adjon diétás tanácsokat cukorbetegeinknek, túlsúlyos betegeinknek. (Időpont: október 21-én, kedden 14 órakor a Művelődési Házban).
Dr. Komáromi Mónika
háziorvos

O K T AT ÁS
Csátalja-Nagybaracska
Általános Iskola


Nyári élmény - Levél a táborból


Drága Anya, Mama és Öcsi!
Hosszú, de szép utazás után végre megérkeztünk
Keszthelyre, a táborba. Az épület nagyon jól néz ki, képzeld
sikerült négyünknek egy szobába kerülni, igaz, hogy így már
mozdulni sem lehet nálunk, de sebaj. Tudod, sok jó kis helyen is
elfér! Már szereztem új barátokat is.
Az idő nagyon szép, kellemes meleg van, voltunk már fürödni a Balatonban is. Egész nap úszkáltunk, játszottunk és
a parton hatalmas homokvárakat építettünk. Egyik délelőtt meg
csapatokra osztottak bennünket, és egymás ellen harcoltunk lézerfegyverekkel. Képzeld Anya, ezek a puskák teljesen úgy néztek ki, mint az igazi gépfegyverek! Azért meg kell hagyni, a
számítógépen egészen mások az ilyen játékok. Ott sokkal könynyebb lövöldözni. De azért jó móka volt: kúsztunk, másztunk,
bújtunk. Ma pedig sétahajókázni voltunk. Amikor már jól bent
jártunk a tavon, aki akarta, kipróbálhatta, milyen vezetni a hajót.
Persze azért a kormányos ott maradt. A kikötő környéke tele volt
hattyúkkal, vadkacsákkal, kaptunk szabadidőt, egy kicsit sétálgattunk, aki akart vásárolhatott. Szóval egy szép délelőtt volt ez
a mai. A hét másik felében majd jön értünk a városnéző kisvonat,
és bevisz bennünket a városba a Festetics kastélyhoz, meg a múzeumhoz, és még strandolunk is kétszer. Meg lesz szalonnasütés
is, szóval nem fogunk unatkozni. Azt amúgy sem szoktam,
ismersz, én feltalálom magam mindenhol. Az esték is teljesen
jók, szerencsére nem kell korán lefeküdnünk, a tanár nénik nagyon aranyosak, a szúnyogok, na azok eltűnhetnének a világból,
nekem nem hiányoznának.
Szóval, egyelőre minden szép és jó, de azért persze hiányoztok. Most be kell fejeznem, mennem kell, mert gyülekezünk,
indulunk fürödni.
Puszi mindenkinek! Szombaton a kedvenc kajámmal várjatok!
Ja, és a mama süssön valamit, mert igazi, finom sütit azt már
nagyon ennék!
Zsófi
Keszthely, 2014. július 17.

Köszönetnyilvánítás

A keszthelyi tábor programjának teljes költségét Szalai László
és Dr. Vámos Ferenc (Pannon Kft.) állta, az oda- és visszautazáshoz Bodnár Attila és Bodnárné Erdődi Éva biztosította a
HÍD-SC autóbuszát. A táborozó gyerekek és szüleik nevében
ezúton is szeretnénk megköszönni nagylelkű támogatásukat.
Életre szóló, felejthetetlen élményt szereztek a táborozóknak.


Szeretettel köszöntjük iskolánk 1. osztályos tanulóit!
Bertalan Zsolt
Turai Fruzsina


Felajánlás
Jerszi Jánosné a TESCO-Global Zrt. dolgozója különféle ajándékokkal lepte meg az iskolásokat. A ceruzák, tollak, radírok, vonalzók és írólapok a szülők tanévkezdéshez kapcsolódó kiadásait
csökkentik. A hasznos apróságok mellett a gyerekek különösen
nagy örömmel fogadták az édességeket: müzliket, kekszeket.
Köszönjük szépen!
Röckl Éva
igazgató

ÓVODAI HÍREK
A 2014/2015-ös tanévet 31 fővel kezdtük meg. Továbbra
is két vegyes korcsoportban dolgozunk (kis – középső - Maci
csoport, nagy – középső - Süni csoport).
A nyár folyamán megszépült óvodánk: (játékok, kerítés
festése, az egyik csoportszoba meszelése, kültéri meszelések).
Mindezért szeretnénk köszönetet mondani a Polgármester Úrnak
és az itt dolgozó három közmunkás asszonynak. A négy hetes
takarítási szünet után, július 14-től a tanév elejéig folyamatosan
nyitva tartottunk, ez idő alatt megkezdődött a kiscsoportosok
anyás beszoktatása.
Az első fellépésünk a szeptember 6-án rendezett falunapon volt. A gyerekek nagyon ügyesek voltak, nagy sikert arattak.
Szeptember 25-én megtartottuk a szülői értekezletet, melyen a
Polgármester úr is részt vett, tájékoztatta a szülőket az óvodát
érintő kérdésekről.

Fotó: Szanyiné Szabó Katalin

Szeptember 30-án tartottuk hagyományos szüreti bálunkat. Köszönjük a szülők támogatását.
Az ősz folyamán Dr. Vámos Ferenc és Szalai László jóvoltából ellátogathatunk a Pannon Kft. Csátaljai Telephelyére.
Megkezdődtek óvodánkban a logopédiai-, fejlesztő- és gyógytestnevelési foglalkozások.

November 11-én szeretnénk tartani hagyományos Márton napi
körmenetünket, melyre mindenkit szeretettel várunk.
Óvónők

ÉLETMÓD KLUB hírei
Július 14-én csodálatos napos időben látogattunk el természetjárás céljából 12 klubtaggal a Gemenci erdőbe.
Szívet gyönyörködtető erdőt, állatokat láttunk, és a madárkilátónál madárdalokat hallgattunk. Kisvasúttal vonatoztunk,
megelevenítve a régi vonaton való utazást. Megtekintettük a
Gemenc teljes szépségét bemutató múzeumot.
Évente
kirándulásokat
szervezünk
az
„ISMERD MEG HAZÁDAT” keretében. Augusztus 22-24. között három napos kirándulást szerveztünk az idei évben is. Az úti
cél Makó városa volt. A Hagymatikum Gyógyfürdő, a Maros
part, és az idei évben átadott Lombkorona sétány 8 méteres tornyaival, a Hagymaház és a Makovecz építésmérnök tervezésével
épült összes gyönyörű épület stb. mind elkápráztatott minket.
Makó város polgármestere augusztus 22-én megrendezte a
Nyugdíjas Klubok Találkozóját, ahová meghívta a Klub tagjait is.
Az ünnepségen nótakörünk is fellépett nótacsokorral. Nagyon
nagy tisztelettel és szeretettel fogadtak bennünket, és a
Polgármester úr meghívott minket jövő évre is.

Fotó: Szanyiné Szabó Katalin

Szeptember 6-án került sor a FALUNAPRA, ahol a klubunk is
képviselte magát a pörköltfőző versenyen. 5-én tagjaink kemencébe sütötték a szilváslepényt, túrós lepényt és kelt, kakaós ostoros rétest. A falunapi ünnepség műsorának keretein belül szerepelt a 15 tagból álló magyar nótakörünk, régi magyar nótákat
énekelve. Az előadást a cigányzenekar kísérte. Ez az ünnepség
arra is jó volt, hogy régen találkozott ismerősök és barátok szót
váltottak és önfeledten, kulturált körülmények között szórakozzunk.

A Klubon belül az idei évben megszerveztük a klubtagok részére
a „SÉTÁT, GYALOGOLÁST. Ennek időpontja: minden héten
hétfőn és csütörtökön. Bejárjuk a község utcáit, határát, erdőséget, megismerve a falut, határát, és a településen kívüli egységeket. Elgyalogoltunk a Hercegszántói Vodicára is 12 fővel, vidáman, lelkesen, örömmel.
Örömmel mondhatom, hogy a klubbon belül folyik a közösségi élet, meg van a megértés, összetartás.
Kubatov Antalné

KULTÚRA
Erdélyben járt a Csátaljai Székely Népdalkör
Ez év júliusában nagy élményben volt részünk. A
dicsőszentmártoni Sipos Domokos Művelődési Egyesület
Vegyes Kórusának a meghívására négy felejthetetlen napot töltöttünk barátainknál. A két együttes közti kapcsolat 17 évvel
ezelőtt kezdődött.
Vendéglátóink ezúttal is gazdag programot készítettek
számunkra. A hivatalos programon túl kirándulásra is jutott idő.
Egy egész napot töltöttünk Tordán, ahol a sóbánya látványa
lenyűgözött bennünket, és az akusztikáját is megcsodáltuk. Volt
alkalmunk városnézésre is.
Vasárnap került sor a hangversenyre, ahol népdalaink és
kórusművek egyaránt fölcsendültek a nagyszámú közönség előtt.
A sikert bizonyították a dicsérő, szép szavak, a nagy taps és az
énekeseknek átnyújtott virág.
A családoknál délután megkezdett beszélgetések este fehér asztal mellett a vacsoránál folytatódtak. A jó hangulatú estén
most sem maradt el a közös éneklés, amely hajnalig tartott.
A legmagasabb elismerés hangján szólunk, amikor megköszönjük dicsőszentmártoni barátainknak a meghívást és a
mindenre kiterjedő gondoskodást, figyelmet, amellyel körülvettek bennünket. Lelkileg feltöltődve érkeztünk haza.
Köszönjük a Pannon Kft vezetőinek és a
Csátaljai Székelyek Baráti Körének, hogy hozzájárultak az útiköltséghez, illetve a Községi Önkormányzatnak, hogy tárgyi
felajánlással segítette utunkat!
A kapcsolatunk ápolása és a barátság elmélyítése érdekében szeretettel hívjuk a dicsőszentmártoni kórust Csátaljára.
Takács Mátyás
népdalkör-vezető

A Csátaljai Székelyek Baráti Kör ének
hírei

Fotó: Szanyiné Szabó Katalin

Készül a Klub az október 12-i, Baja városában megrendezendő Idősek Napi Ünnepségre.
Nagy erőfeszítéssel készült a Klubunk az október 3-án
megrendezett CSÁTALJA-DUNASZEKCSŐ NYUGDÍJAS
KLUBOK TALÁLKOZÓJÁRA.

Tanévzáró után, mint 7 éve mindig – idén is voltunk a
táncos gyerekekkel kirándulni. Most az úti cél Kakasd, ahová a
Makovecz Imre tervezte Faluházat néztük meg, majd Bonyhád
látnivalóival ismerkedtünk.
Augusztus 12-én az Istrimfli tánccsoporttal és a
Székely Népdalkörrel részt vettünk a Bukovinai Találkozások
Fesztiválja bonyhádi megnyitó rendezvényén, ahová néhány
székelyköri tagunk is velünk tartott. Augusztus 25-én
Máriagyűdre mentünk, ahol a Bukovinai Székelyek Búcsúja
került megrendezésre immáron 4. alkalommal.
A szeptember 6-ai Falunapon szintén az Istrimfli néptánccsoport lépett fel. Az Istensegítsi búcsú szeptember 14-én ismét
nagy sikert aratott. Az Illés Albert jezsuita páter által celebrált
ünnepi szentmisén nagyon sokan részt vettek, minek keretében

egy szép keresztet is felszentelt a Páter. Különleges színfoltja volt
a rendezvénynek Barabás Anita csátaljai kötődésű festő kiállítása.

XII. CSÁTALJAI FALUNAP
Szeptember 5-6.
Ökörsütés

Fotó: Stokker Nóra

Vendég együttesként a Kisdorogi Székely Hagyományőrző
Egyesület
népdalköre
vett
részt
a
műsoron,
a
Csátaljai Székely Népdalkör és a Vigána, valamint az Istrimfli
néptánccsoport mellett.

Fotó: Szanyiné Szabó Katalin

Szeptember 20-án ismét székely búcsúra volt meghívásunk, ezúttal Vaskúton szerepelt nagy sikerrel a
Székely Népdalkör és az Istrimfli néptánccsoport.
Nászainé Fazekas Franciska

XVII. PONTY KUPA
Augusztus 23-án XVII. alkalommal került megrendezésre
az immáron hagyománynak számító, Ponty Kupa elnevezésű
halfőző verseny. A szomorkás, borús és igencsak csapadékos idő
ellenére szép számmal gyűltek össze a „Jobb mint otthon” söröző
előtt. A főzőverseny 16 órakor vette kezdetét. Minden nevező
egy üveg bort és oklevelet kapott ajándékba. A színpadon egymást váltották a Magic Dance táncosai, Himmelmájer Ivett énekes produkciójával, valamint Uszléber Helga és társai hastánc
előadásukkal. Este a Joker Zenekar húzta a talpalávalót.
A halfőző verseny helyezettjei: Lovász Antal (1.),
Baumgartner Tibor (2.) és Illés Tiborné (3.). Különdíjban részesült Luspai Lívia.

Fotó: Szanyiné Szabó Katalin

Kovács Antal polgármester meghívására érkezett az idei
falunapra Sztojszavljevity Mirkó ökörsütő mester, Zomborból.
A kivételes alkalmat megragadva mini interjút készítettem vele, melyet most a Kedves Olvasókkal is megosztok.
Az egész úgy kezdődött, hogy barátokkal összejöttek,
iszogattak és megsütöttek egy ökröt. Ennek immár 25 éve. Az Úr
szakmája szerint autószerelő. A csátaljai alkalom a 9. ökörsütése.
Elmondása szerint: a lenyúzott, felnyársalt ökröt jól be
kell fűszerezni, vegetázni, olajozni. Sört is kell önteni rá. Először
10 órán keresztül fával melegíti, majd pedig 12 óra hosszan faszénnel süti. Ezek után – tehát összesen 22 óra folyamatos sütés
után kezdi a sült részeket levagdosni. Utána még 5-6 órán át süti
a leszeletelés után maradt húst.
A porciózások fél óránként, óránként történnek. Csütörtök este kezdte a sütést és pénteken délután 4 órakor a sült hús
szeletelését. Este 10 órakor fejezte be a munkát, amikorra is már
csak a csont maradt.
Mint, sütőmesterünk elmondta a legfinomabb sült részek
a nyak, a hátszín és a dagadó. A comb akkor a legfinomabb, ha
faggyúsabb. Véleménye szerint a csátaljai sült ökör nagyon szép
hús és nagyon finom.
Szanyiné Szabó Katalin

Szeptemberben XII. alkalommal került megrendezésre a
Csátaljai Falunap. Az elmúlt évekkel ellentétben idén két naposra sikeredett rendezvény színvonalas produkcióival, érdekes
programjaival és főzőversenyével évről évre egyre nagyobb
sikert arat a község lakosainak körében, és egyre több embert
vonz ide a környékbeli településekről.
Szeptember 5-én késő délután és este koncertek várták az
érkezőket. A Bad Times rockzenekar és a Csík zenekar fellépését
ökörsütés kísérte.

Fotó: Szanyiné Szabó Katalin
Fotó: Stokker Nóra
Stokker Nóra

Szeptember 6-án került megrendezésre a hagyománynak
számító pörköltfőző verseny. A délelőtt folyamán felléptek az
óvodások (SÜNI csoport), akik német és magyar dalokat

énekeltek, német táncot és aerobik műsort adtak elő. Szintén a
délelőtti
órákban
zajlott
a
Tsz.
telephelyén
az
I. Csátaljai Hangnyomó Bajnokság első fordulója (autó, motor),
melynek második fordulójára 14 órakor került sor.
12 órakor Kovács Antal, községünk polgármestere megnyitotta a falunapot. Délben „Jó ebédhez szólt a nóta”
Kovács János és népi zenekara jóvoltából. Énekeltek a
Csátaljai Életmód Klub nótakörének tagjai és a megjelent nótás
kedvű emberek.
A délután folyamán a motoros biztonságtechnikai bemutató zajlott, majd színpadra lépett a csátaljai Istrimfli székely táncosai és a Bácsbokodi Wikitsch német tánccsoport, akiket
Forgó Zoltán ifjúsági fúvószenekara kísért.

Szeptember 27-én a bajai Borünnep alkalmából a
Díszítőművészeti Szakkör gyönyörű kézimunkáinak néhány
darabja kiállításra került a megyei kiállító sátor egy részén.

Fotó: Szanyiné Szabó Katalin
Stokker Nóra
Fotó: Varga Alexa Sára

A pörköltfőző verseny eredményének kihirdetésére 16
órakor került sor. Helyezettek: Turbuk Balázs (1.), Jusztin Balázs
(2.) és Lőrincz Nándor (3.). Különdíjban részesült
Szudár Lászlóné kecskehúsból készült pörköltje.

Fotó: Varga Alexa Sára

A késő délutáni sztárvendég Bódi Csabi volt. Este bál várta a mulatozni vágyókat a Művelődési Házban, ahol a
Delfin Zenekar szolgáltatta a talpalávalót.

DÍSZÍTŐMŰVÉSZETI SZAKKÖR HÍREI
A
nyár
folyamán
került
megrendezésre
az
Országos Keresztszemes Kiállítás a budapesti Camponában, ahol
a Csátaljai Ifjúsági Díszítőművészeti Szakkör két tagjának
(Hetyei Dóra és Gellai Renáta) munkái is kiállításra kerültek. Bár
helyezést nem értek el, de kitűnő munkájuk miatt tárgyjutalomban részesültek.

Magic Dance Modern Táncegyesület Hírei
A Magic Dance Club Moderntánc Egyesület több mint 10
éve működik bajai székhellyel, Nagy Judit vezetésével. Csátalján
2013-ban kezdődött el a táncoktatás. Az egyesület nevében is
benne van moderntánc, úgy gondolom ez is egy új lehetőség a
fiatalok számára. Három korosztály képviselteti magát. Több
helyen felléptek a gyerekek, ez külön bíztatást ad a folytatáshoz.
Idei évben először került megrendezésre az
I. MAGIC DANCE gálánk. A gála teljes bevételét a táncosokra
fordítjuk, mert a tagdíjból sajnos új kiegészítőket (fellépő ruhákat, díszleteket) nem tudunk vásárolni. A rendezvényen szép
számmal összegyűltünk, itt szeretném megjegyezni, hogy kívülállók is nagy érdeklődéssel tekintenek a tánccsoportunkra.

Minden héten egy alkalommal az óvoda épületében gyakorolnak a fiatalok. Szeretném, megköszönni a hely biztosítását a
fiatalok nevében, sajnos terem hiányában nem lehetne működtetni a csoportot. Az egyesület továbbra is várja az új jelentkezőket.
Ignácz Kornélia

A
megjelenik papíron 600 példányban, illetve
olvasható a www.csatalja.hu oldalon.
Felelős kiadó: Kovács Antal polgármester
e-mail cím: polghiv@csatalja.hu,
muvhazcsatalja@gmail.com

