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Császártöltés község közéleti lapja

Töltési Tűforgatók

Szeretettel várjuk Császártöltés lakosságát december 9-én a Sváb bálba, 
valamint a hagyományos adventi gyertyagyújtásokra, melyek a vasárnap 

délelőtti mise után kerülnek megrendezésre.
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Kedves Olvasók!Szüreti felvonulás - 2017
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Közel még november első 
napja, amikor megemlékez-
tünk szeretteinkről, akik már 
nincsenek közöttünk. Sokakat 
veszítettünk el 2017-ben, akik 
közösségünknek, falunknak is 
hiányozni fognak, a családok 
fájdalmas veszteségén túl. Kö-
zülük-szakmámból adódóan 
egy igazi pedagógust, Angeli 
Matyi bácsit szeretném néhány 
mondat erejéig megidézni. 
Nyugdíjasként is szívesen jött 
az iskolába, kezében diploma-
ta táskájával, melyben ott volt 
beragasztva az utolsó órarend-
je. Bármikor jött, ránézett, hogy 
éppen milyen órája lenne és fel-
ajánlotta, hogy bemegy fizika, 
technika vagy énekórát tartani. 
Ő még igazi polihisztor volt, aki 
élt-halt a zenéért, a kultúráért és 
tanítványaiért! Hiányozni fog!
November végéhez közeledve 
már „nyakunkon” a Karácsony! 
Az üzletközpontokba betér-
ve, már egy hónapja azt látjuk, 
hogy teljes ünnepi díszben van-
nak (Habár korainak tűnik a 
Stille Nacht dallama ilyentájt!)  
Ez az az ünnep, melyet min-
denki gyermekien vár, ezért is 
csodálatos már az Advent idő-
szaka is!
 Császártöltésen a közös vára-
kozásnak komoly hagyományai 
vannak, gondoljunk csak arra, 
hogy idén már 19. alkalommal 
gyűlünk össze Mindenki Kará-
csonyán! 
Az adventi vásár picit átfor-
málódik, igazi egész napos 
családi forgataggá alakul! A 
kézműveskedés, a játék, a sport, 
a versengés, a helyben készülő 
finomságok kóstolgatása mind-
mind élményt nyújthat!
A mi településünkön a német 

hagyományok kézzelfogha-
tók, de vajon azt tudják-e ked-
ves olvasók, hogy a Karácsony 
egyik legfontosabb szimbólu-
ma, maga a karácsonyfa német 
eredetű. Az első feldíszített 
karácsonyfát Németországban 
állították, innen terjedt el mára 
a világ minden pontjára a fel-
díszített fenyőfa. Maga az aján-
dékozás is a fához köthető. 
Kezdetben a fára akasztott cso-
magok jelentették a gyermekek-
nek az ajándékot, csak a későb-
biekben alakult ki a komolyabb 
csomagoknak az átadása. Jól 
van ez így? Nem tudom. De így 
van, ezért ennek kapcsán csak 
annyit szeretnék üzenni, hogy 
az ajándék értékét a meglepe-
tés és a személyesség skáláján 
mérjék, mert ez jelenti a valódi 
maradandót!
Szinte észre sem vesszük majd 
és már az év utolsó napjainál 
tartunk! Jön az új esztendő, 
mely szólhat a kezdésről, új-
rakezdésről. persze jelentheti 
egyszerűen a megkezdett szép 
dolgok folytatását .
Kívánom Császártöltés minden 
lakójának, hogy találja meg a 
számára legfontosabb értékeket 
és küzdjön ezekért sikeresen 
2018-ban!

Stadlerné Csányi Éva
képviselő

Az Idősek Napja alkalmából Takácsné Stalter Judit polgármester 
köszöntötte a legidősebb női és férfi lakost,

Glocker Jánosnét és Vörös Györgyöt

Az első osztályosok hagyományos faültetése az iskola előtt

A pályaválasztási napon a gyerekek a polgármester munkájával
is megismerkedtek

Hónapokkal ezelőtt ismeretlenek megrongálták a játszótéri hajót. 
A játszótér sok kisgyermeknek szerez örömöt, így fontos volt 

hogy mielőbb javításra kerüljön a hajó. A nyár folyamán a hajó 
felújításra került, melyet a képviselők finanszíroztak. 

Köszönjük a hozzáállásukat és a segítséget! Elkészült a járda a templom déli oldalán
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Jézus Szíve

egyHázi Hírek

A Jézus Szíve litániájában így 
imádkozunk: „Jézus Szíve, sze-
retet lángoló tűzhelye!” Az Úr 
Jézus azért jött közénk a földre, 
hogy elhozza számunkra Isten 
nagy ajándékát: a szeretetet! A 
mai emberiségnek, erre a sze-
retetre, megértésre igen nagy 
szüksége van! 

A mi századunk a gépek száza-
da. Az emberek is elgépiesed-
nek és nagy idegfeszültségben 
élnek. Éppen ezért divatos be-
tegség manapság a szívinfark-
tus. Korunk embere rosszul áll 
a szív dolgában- akár fizikai 
akár lelki értelembe vesszük. 
Az emberek szívéből hiányzik 
a megértés, az együttérzést, a 
szeretet.
 A híres osztrák költő Maria 
Rilke egyik elbeszélésében ol-
vastam a következő történetet: 
Párizsban megismerkedett egy 
hölggyel és gyakran sétálgattak 
együtt a városban. Egyik ut-
casarkon idős koldus asszony 
kéregetett. A költő gépiesen a 
kezébe nyomott egy pénzda-
rabot, a koldus megköszönte 
és rá se tekintett az adakozóra. 
Másnap a költő fehér rózsát 
vitt a kezében. A barátnője azt 
hitte, hogy őneki szánta. De 
nem. A koldus asszonynak adta 
oda. Most ránézett a koldus és 
hálásan megcsókolta a kezét. 
Ebből a rózsából több szeretet 
áradt feléje, mint sok pénzből, 
melyet elébe dobáltak az em-
berek. És a történet is igazol-
ja, hogy az emberek nemcsak 
pénzre, anyagi segítségre van 

szükségük, hanem sokkal in-
kább szeretetre, az együttérzés-
re! A szeretet nyelvét mindenki 
megérti: ifjú és felnőtt, tanult 
és tanulatlan, szegény és gaz-
dag egyaránt. Gondoljatok csak 
arra, hogy az Úr Jézus egyéni-
sége is mennyire vonzó volt! A 
kisgyermekek rajongtak érte, az 

anyák örültek, hogy Jézushoz 
vihetik gyermekeiket! Ifjak és 
felnőttek lelkesedtek érte. Fő-
leg amikor látták, hogy milyen 
nagy bátorsággal űzte ki egy-
maga az árusokat, kufárokat a 
jeruzsálemi templomból. Hősi-
essége és bátorsága vonzó volt 
számukra. A jóságos, a megértő 
Jézus pedig szóba állt a bűnös 
emberekkel is. Azokkal, akiket 
mások megvetettek. De, ezek az 
emberek Jézus szavára megtér-
tek és új életet kezdtek. Így lett a 
vámos Léviből Máté apostol! A 
zsugori Zakeusból, a mindenét 
szétosztó, jóságos szívű ember! 
Az egyházat üldöző Saulból pe-
dig a népek apostola, Szent Pál. 
Milyen jó lenne, ha a mai önző 
világban jobban odafigyelnének 
az emberek az Úr Jézusra és az 
Ő tanítására. Ha megéreznék 
azt a nagy szeretetet és jóságot, 
mely felénk árad az Ő Szent 
Szívéből! Milyen jó is lenne és 
hasznunkra válna, ha tanul-
nánk a szelíd és alázatos Szívű 
Jézustól, aki mindannyiunk 
számára a szeretet forrása. 
Tudjátok a földrajzból, hogy a 
Föld történetének életében volt 
jégkorszak is! Sajnos az embe-
rek életében is beszélhetünk 

jégkorszakról! Az emberek el-
hidegülnek egymástól, közöm-
bössé válnak begymás iránt. 
Ezeket a fagyos szíveket csakis 
a Szent Szív szeretete tudná 
felmelegíteni! Lélekben egyre 
távolabb kerülnek egymástól az 
emberek! Egyre érzéketleneb-
bek, durvábbak, szeretetlenek 
lesznek egymás iránt. Ezért van 
sok embertelen öldöklés, betö-
rés, gyilkosság, egyre jobban 
divatba jön a templomok meg-
gyalázása, plébániák és templo-
mok kirablása. 
1994. Debrecen. Úrnapi kör-
menet volt. Egy autó, benne 3 
fiatal, - az imádkozó emberek 
közé hajtott, fegyverrel fenye-
getve meg a híveket. Mi ez? Az 
ateisták gyűlölete a vallás el-
len? Vagy: a fiatalok érthetetlen 
hősködése? Nem. Úgy látszik, 
hogy irányított támadás a val-
lás, a hívő emberek ellen! 
1995. Szatymaz. Fiatalok betör-
tek a templomban. Törtek, zúz-
tak. A miseruhákat széttépdes-
ték, a szentostyát szétszórták. 
Az újságok azt írták: nem val-

lásellenes dolog volt ez. Csak 
egy kis „balhé!” Másik alka-
lommal betörtek a Jézus Szíve 
templomba: az oltárszentséget 
meggyalázták, kegytárgyakat 
elloptak. Mi ez, ha nem vallás-
ellenesség, Krisztus gyalázása! 
Ha ezt tennék egy zsinagógá-
ban, az egész világ felhördül-
ne a gyalázaton. Nem akarom 
tovább folytatni a példákat: de 
már alig van templom vagy 
plébánia ahová ne törtek volna 

még be. Hát nem akarják belát-
ni, hogy a Sátán mennyire ural-
kodik az emberek felett! Nem 
látjátok, mily nagy szükség van 
Jézus Krisztusra és az Ő tanítá-
sára! Szükségünk van a szelíd 
és alázatos Jézusra éppen úgy, 
mint a haragvó Krisztusra, aki 
kiűzte a kufárokat a templom-
ból. 
Amikor mindezekre gondolok, 
had idézzem Tóth Árpád egyik 
versét. Ebben a versben a költő 
leírja, hogy egyik este elgyö-
nyörködött a csillagos éjben. S 
arra gondolt, hogy a csillagok-
nak is fájhat a magány, a nagy 
távolság, mely elválasztja őket 
egymástól fájdalmukban küldik 
fényességüket ide a földre, ne-
künk embereknek. Majd így ír: 
„Ó csillag, mit sírsz? Messzebb 
te sem vagy, mint egymástól itt 
a földi szívek. A Szíriusz van 
tőlem távolabb, vagy egy- egy 
társam? Jaj, ki mondja meg? Ó, 
jaj barátság, ó, jaj szerelem! Ó, 
jaj az út lélektől lélekig. Kül-
dözzük a szem csüggedt suga-
rát, s köztünk a roppant jeges űr 

lakik!” Az Úr Jézus ezt a jeges 
űrt akarja áthidalni, amikor a 
szeretet melegével akarja szí-
vünket, lelkünket felmelegíteni! 
Merítsünk hát az Úr Jézus Szent 
Szívének melegéből, szereteté-
ből, hogy életünk ne jégkorszak 
legyen, hanem megértés, az 
egymásra találás, a megbocsá-
tás és a szeretet korszaka. Ámen

Főtisztelendő
Nagyidai Zsolt

Plébános
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Az Országos Magyar Méhészeti 
Egyesület és a Földművelés-
ügyi Minisztérium idén is meg 
rendezi meg az Európai Mézes 
Reggeli programot.
Magyarország első alkalommal 
2014. november 21-én csatlako-
zott az Európai Mézes Reggeli 
programhoz, ekkor az Ország 
teljes területén összesen 67 
iskola csatlakozott a kezde-
ményezéshez. 2016-ban már 
500 helyszínen, közel 100.000 
gyerek részvételével tartottak 

Mézes Reggelit, ahol a helyi 
méhészegyesületek, termelők 
és a megyei szaktanácsadók 
segítségével a gyerekek megis-
merkedhettek a leggyakoribb 
hazai mézfajtákkal és meg is 
kóstolhatták azokat.
A kezdeményezés célja a mé-
hek és az egészséges életmód 
népszerűsítése, a helyben ter-
melt élelmiszerek megismerte-
tése. Figyelemfelhívás a reggeli 
fontosságára és az egészséges 
táplálkozásra, mivel a rossz ét-
kezési szokások gyakran már 
gyerekkorban kialakulnak.

November 17-én ismét nagysi-
kerű programon vehettek részt 
a császártöltési iskola tanulói.
Heibl Jánosné Jutka néni szer-
vezésében az iskolánk már har-
madik alkalommal csatlakozott 
az országos kezdeményezés-
hez. Tanulóink különböző fajta 
mézet kóstolhattak meg Heibl 
Jánosné, a Jankovich család, 
Vörös Tamás, Lovasi Gábor, 
Rausch Zsolt, Lei József, Kenye-
res család, Haszilló István, Pet-
róczi Ferenc, Antóni László, Ku-

kucska Róbert és Hopka István 
jóvoltából. A mézet több féle 
módon ízlelhették meg a gye-
rekek: almát és diót márthattak 
mézbe, vajas-mézes kenyeret 
és mézes teát fogyaszthattak. A 
Heibl és Jankovich család mé-
zes kalács macival ajándékozta 
meg az iskola összes tanulóját. 
Az almát a Zöldségbolt ajánlot-
ta fel.
Köszönetünket fejezzük ki a 
támogatóinknak az iskola ta-
nulóinak és pedagógusainak 
nevében.

S.M.A.

Szeptember 1-vel újabb nevelési 
évet kezdtünk itt a Császártölté-
si Német Nemzetiségi Óvodá-
ban. Tevékenységközpontú ne-
velést folytató intézményként 
igyekszünk minél több élmény-
ben részesíteni gyermekeinket. 
Ennek érdekében sok prog-
ramot szervezünk számukra. 
Szívesen veszünk részt a falu 
eseményein, de az óvodában is 
tartunk rendezvényeket, műso-
rokat.
A „Falatkák” Óvodai Alapít-
vány segítségével, támogatásá-
val hívunk meg különböző elő-
adóművészeket gyermekeink 
szórakoztatására. Október 26-
án Tengeri Attila német nyelvű 
zenés interaktív műsorát láthat-
tuk itt az óvodában. Az éneke-
ket a gyerekek a művész úr által 

hozott különleges ritmushang-
szerekkel (pl.:teknőspáncél) kí-
sérhették. 1-1 dal előadásában 
először csak néhányan vehettek 
részt, majd a műsor végén min-
denki kipróbálhatta a dobokat, 
ütős hangszereket, csörgőket. 
A gyerekek nagyon élvezték az 
előadást. A már ismert dalokat 
együtt énekelhettük. Minden 
gyerek tevékenyen vett részt, 
hiszen, nem csak a hangsze-
reket próbálhatták ki, hanem 
életkoruknak megfelelő moz-
gásformákkal is bevonta őket az 
előadó a műsorba. Az előadás 
végére még a bátortalanabb 
gyerekek is feloldódtak és szí-
vesen álltak be a táncba.

Arnold Judit
Bergmann Jánosné

November 10-én sötétedés után 
kis lámpások gyúltak a teleház 
előtti téren. Kicsik-nagyok, fel-
nőttek,- gyerekek érkeztek az 
esti programra. Az immár ha-
gyománnyá vált Márton napi 
rendezvényt az óvoda koor-
dinálta ( a szervezésben Rácz 
Hajnalka volt segítségünkre ). 
Hetek óta készültek az óvoda 
dolgozói,a szülők ,a gyerekek 
az eseményre. A nagycsopor-
tosok és a 3. osztályosok a 
templomban egy kis műsorral 
adták meg az alaphangulatot. 
Nagyidai Zsolt atya megszen-

telte a lámpásokat és útjára bo-
csátotta az ünneplő sokaságot.
Addig a téren elkészült a forralt 
bor, citromos tea, zsíros kenyér.
Az idei évben is kitaláltunk kü-
lönlegességeket . libatöpörtyű, 
hűtőmágnes, mézeskalács- és 

Pályaorientációs 
témanap a Bánátiban

Faültetés az iskolában

Őszi zsongás

1956-os forradalomra 
emlékeztünk

Felsőssé 
avatás

Tengeri Attila

Márton nap

Európai Mézes Reggeli 
2017
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November 10-én,  pénteken az 
iskola nagysikerű pályaorien-
tációs témanapot tartott. Az 
osztályfőnökök úgy szervezték 
meg a programokat, hogy a 
diákok minél több szakmával 
ismerkedjenek meg, és ízelítőt 
kapjanak a munka világából.
Az alsósok és az 5. osztályosok 
a helyi vállalkozókat, a Dobosi 
asztalos- és az AE Plast üze-
met, a Polgármesteri Hivatalt, 
a Könyvelő Irodát, a Postát és 
a Vízművet látogatták meg. A 
szülők beszámolói munkájuk-
ról és az érdekes rejtvények tet-
ték változatosabbá, érdekeseb-
bé a délelőttöt.
A 6.7. és a 8. osztályosok Kis-
kőrösön először a Garden Juice 
Kft. telephelyét keresték fel, 

ahol végigkísérhették az alma-
feldolgozás munkafolyamatát. 
Bepillanthattak a több mint há-
romhektáros üvegházba, ahol 
modern körülmények között 
hidrokultúrás technológiá-
val paradicsomot termeszte-
nek. Következő állomásuk az 
Eckerle KFT. volt, ahol megnéz-
hették az üzemcsarnokot, meg-
ismerkedhettek az operátorok 
feladataival.  Ezután a Wattay 
Szakképző Iskola Pályaválasz-
tási Kiállítását keresték fel diák-
jaink, ahol alkalmuk volt megis-
merkedni az intézmény képzési 
irányaival.
Diákjaink visszajelzése alapján 
nagyon érdekesnek és hasznos-
nak tartották a témanap prog-
ramjait.

A hagyományoknak megfelelő-
en október 27-én a Csengőszó 
Iskolai Alapítvány támogatásá-
val az első osztályosok fát ültet-
tek az intézmény előtti téren. A 
legkisebbek nagy lelkesedéssel 
láttak neki a nem mindennapi 

feladatnak. Azóta szinte napon-
ta ellenőrzik, hogy mekkorát 
nőtt már a fácskájuk. Szeret-
nénk ezzel a gesztussal azt el-
érni, hogy felnőtt korukban is 
szívesen emlékezzenek vissza 
az alma materre tanulóink.

Október végén ismét lehető-
séget kaptak az ügyes kezű 
diákjaink és szüleik, hogy be-
mutathassák kreativitásukat. 
Gyönyörű faragott tökök, őszi 
kompozíciók kerültek ki a ke-

zük közül. A sorversenyek és 
a faragott tökök kiállítása után 
táncolhattak, ehettek és ihattak 
a résztvevők. A díjakat a Csen-
gőszó Császártöltési Iskolai 
Alapítvány vásárolta meg.

Október 20-án a 7. osztályosok látványos műsorral emlékeztek 
meg az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeire. 

A táncot Schuszterné Bárth Éva tanárnő, a jelenetet 
Sebestyénné Márin Anna osztályfőnök tanította be.

Szeptember 22-én a nyolcadikosok által összeállított tréfás 
feladatok megoldása után az ötödikes diákjainkat 

ünnepélyesen felsőssé avattuk.

linzerliba járt az adományokért.
A Márton napi jótékonysági 
rendezvény bevétele 285800 
Ft lett, melyet a „Falatkák” 
Óvodai Alapítvány számláján 
helyeztük el. A befolyt összeg 
egy részéből többek között a 
nagycsoportosok kirándulását 
támogatjuk, bábelőadást, zenés 

műsorokat szervezünk. Kö-
szönjük szépen az önkéntesek 
munkáját, az adományokat, és 
azoknak a segítségét, akik vala-
milyen formában hozzájárultak 
a rendezvény sikeréhez.

Herner Melinda
Ledniczkyné Vikker Viktória
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Házasságkötések:
Markó Zsuzsanna és Bergmann 

Tamás, a házasságkötés idő-
pontja: 2017. október 14.  

Újszülöttek:
Mintál Zalán- 2017.09.12. Baja, 

anyja neve: Bálint Helén

közösségi életNyugdíjas élet CsászártöltéseN

Könyvtári hírek

Könyvtári Napok

Október az idősek 
hónapja

Súron jártunk

A szociális szférában 
dolgozók köszöntése

Nyugdíjasok köszöntése

8

Október első hetében az Orszá-
gos Könyvtári Napok alkalmá-
ból igyekeztünk minden kor-
osztálynak érdekes programot 
kínálni. A legkisebbeket Víg Ba-
lázs meseíró szórakoztatta „Há-
rom bajusz gazdát keres” című 
meséjével. Az iskolásoknak Vi-
lág- és Európa-bajnokunk, Ta-
kács Máté íjász beszélt életéről, 
a sikerhez vezető rögös útról és 
a kemény munkáról. Reméljük, 
a fiatalok közül sokan választ-

ják majd Őt példaképüknek! A 
felnőttek Ambró Judit mentálhi-
giénés, kommunikációs tréner 
előadásán vehettek részt, mely-
nek témája a helyes kommu-
nikáció, illetve a szuper-érzé-
kenység volt. Rövidesen indul 
KönyvtárMozi sorozatunk, az 
első kisfilm a gyógynövények-
ről fog szólni.

Taner Gabriella
Könyvtárvezető

Tiszteletet érdemlő életutak, 
tudás, bölcsesség és tapaszta-
lat, avagy október az idősek 
hónapja. Bár az ENSZ közgyű-
lése 1991-ben október 1-jét nyil-
vánította az idősek napjává, az 
elmúlt években már hazánkban 
is a teljes hónapot nekik szentel-
jük. Ilyenkor talán kicsit mind-
annyian lelassítunk, és nagyobb 
figyelmet szentelünk a körülöt-
tünk, velünk élő idős társaink-
nak.
Az odafigyelés egyik módja, 
hogy többször kapunk felaján-
lásokat, ami azt mutatja, hogy a 
közösség az idősek otthonában 
élőkről sem feledkezik meg. 
Nagyon jóleső érzés, mikor az 
őszi szezonban egy-egy kedves 

töltési lakos egy frissen szedett 
láda szőlővel, körtével, vagy 
almával ajándékozza meg a la-
kókat. Így mi is osztozhatunk 
a szüret örömében. Sokszor 
olyanoktól is kapunk segítséget, 
akiknek nem is él hozzátarto-
zójuk az intézményben, mégis 
örömmel hoznak hozzánk ki-
sebb-nagyobb felajánlásokat. 
Így jutottunk hozzá 2 db elekt-
romos ágyrácshoz, amelyet 
akár az otthonban élő idős, akár 
a falu bármely ápolásra szoruló 
tagja is használni tud.
Köszönjük Blahó Józsefnek, és 
minden kedves töltésinek a tá-
mogatást.

Flaisz Emőke
Intézményvezető

Súr község Komárom-Eszter-
gom megyében, a Kisbéri járás-
ban található. 1300 lakosú kis 
település. 
Tavaly az Origó hírportál „ Ma-
gyarország legszebb fekvésű 
települése” játékban ismertük 
meg egymást. A súriak tavasz-

szal látogattak el Császártöl-
tésre és most ők viszonozták a 
meghívást. Két falu, hasonló 
gondokkal, örömökkel és lehe-
tőségekkel. A tapasztalatokat és 
a látottakat mindkét település 
hasznosítani tudja a mindenna-
pokban.

A Szociális munka Napján 
azokra a szakemberekre irányul 
a figyelem, akik az év minden 
napján azon dolgoznak, hogy 
jobbá, könnyebbé, élhetőbbé 
tegyék a segítségre szoruló 
embertársaink életét. A helyi 
önkormányzat is minden esz-
közzel igyekszik elismerni azt 
a munkát, amelyet a szociális 
szolgálatokban dolgozó mun-
katársak felkészülten, elkötele-
zetten és magas szakmai szín-
vonalon végeznek.

Császártöltésen 2017. november 
12-én tartották az Idősek Napját 
az Önkormányzat szervezésé-
ben. Rácz Hajnalka köszöntötte 
a megjelent vendégeket. majd a 
nagycsoportos óvodások nyitot-
ták sváb tánccal a rendezvényt. 
A fellépők között volt az ének-
kar, második és hetedik osz-
tályos tanulók tánca, amelyet 
nagy tapssal jutalmaztak. 
Takácsné Stalter Judit polgár-
mester asszony ünnepi beszé-
det mondott, és Császártöltés 

két legidősebb lakosát - Glocker 
Jánosné Vera nénit, Vörös Györ-
gyöt - ajándékkosárral és virág-
gal üdvözölte. Leirerné Margit 
néni szép szavalatával örven-
deztette meg a vendégeket. A 
sztárvendég Postás Józsi mula-
tós nótákkal vidám hangulatot 
teremtett. 
A vacsorát az önkormány-
zat dolgozói tálalták, amelyet 
tánc követett, a láb alá valót a 
véméndi Sextett Zenekar szol-
gáltatta.

Anyakönyvi hírek

Történelmi íjászat Az Országos Könyvtári Napok programjai 
a császártöltési könyvtárban a felsős osztályok programjával 
folytatódott. Történelmi Íjászat- a hagyományainkon alapuló 
sportág. Vendég: Takács Máté Világ- és Európa bajnok íjász. 

Saját élményeiről, versenyeiről mesélt és mutatta be a ruházatát, 
felszerelését. Beszélt a történelmi háttérről és az ősi íjászatról is

www.csaszartoltesiek.hu

Sváb bálra
Meghívó

..........................................................................

Belépõjegy:

3.000 Ft
vacsorával

Eintrittspreis:
3.000 Ft

mit Abendessen

Schwabenball

Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat
szeretettel meghívja Önt, családját és barátait a császártöltési Teleházban

megrendezésre kerülõ

Idõpont: 2017. december 9-én 19.00 órától
Zene: Schütz zenekar.

Fellépnek: Császártöltési Német Nemzetiségi Tánccsoport, 
Fuchs Német Nemzetiségi Kórus

N emesnádudvari Német Hagyományõrzõ Tánccsoport
Vacsora: Rozmaringos sertéssült, sült kolbász, hagymás burgonya, párolt káposzta.

Jegyek elõvételben a Polgármesteri Hivatal 2. számú szobájában,
valamint Schuszterné Magdinál – Petõfi u. 36., Tel.: 06/70-382 3769. 

Tombola felajánlásaikat szívesen vesszük!

Die Deutsche Nationalitäten Selbstverwaltung von Tschasartet lädt
Sie und Ihre Familie sowie Freunde recht herzlich zum

ein.
Zeitpunkt: 09.12.2017. ab 19.00 Uhr

Ort: Telehaus, Tschasartet
Musik: Schütz Kapelle

Einladung

Mitwirkende: Tschasarteter Tanzgruppe, Fuchs Nationalitätenchor
Nadwarer Tanzgruppe

Abendessen: Schweinebraten mit Rosmarin, Bratwurst,
Kartoffeln mit gerösteten Zwiebeln, gedünstetes Kraut.

Karten gibt es im Vorverkauf: im Bürgetmeisteramt Zimmer 2 und 
bei Frau Magdi Schuszter Petõfi Str. 36. Tel.: 06/70-382 3769. 

Tombolageschenke nehmen wir gern an.

Adventi gyertyagyújtás 
· December 3-án Köszöntőt mond és a gyertyát meggyújtja 

Papp Szabolcs Zsolt református lelkész
Közreműködik a Református Egyház Énekkara

· December 10-én Köszöntőt mond és a gyertyát meggyújtja 
Főtisztelendő Nagyidai Zsolt plébános

Közreműködik az Általános Iskola Énekkara
· December 17-én Köszöntőt mond és a gyertyát meggyújtja 

Wiedner István nyugdíjas polgármester
Közreműködik a Sváb Asszonykórus

· December 24-én Köszöntőt mond és a gyertyát meggyújtja 
Takácsné Stalter Judit polgármester

Közreműködik a Katolikus Egyház Énekkara
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2017. november képes HírekspOrt

Márton napII. Négyláb Kesely 
Lovasverseny  

a Hatvani Lovastanyán

Mezei futóverseny 
Kiskőrösön

Szerkeszti
a szerkesztő bizottság

Nyomdai kivitelezés:
Druk-ker Kft.
6200 Kiskőrös, Csokonai u. 47.
+36 78 312-517, www.druk-ker.hu

Felelős vezető:
Markó Péter

Megjelenik két havonta
1100 példányban

Császártöltés község közéleti lapja

Kiadja:
Császártöltés község
Önkormányzata

Kiadó címe:
Polgármesteri Hivatal
Császártöltés, Keceli u. 107.
+36-78-443-320
www.csaszartoltes.hu
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2017. október 6-án a Császár-
töltési Bánáti Miklós Német 
Nemzetiségi Általános Iskola 
tanulói mezei futóversenyen 
vettek részt Kiskőrösön Füleki 
Antal kíséretében. Résztvevők: 
1. korcsoport: Weitz Viktor 
(3.o.), Tóth Gréta Anna (3.o.) , 
Hársch Mirella Hajnalka (3.o.) 
II. korcsoport: Wessenhoffer 
Róbert (3.o.), Lovasi Lóránt 
(3.o.), Halfinger Zsolt (4.o.) 
iii. korcsoport: Molnár Karina 

(6.o.), Molnár Mercédesz (6.o.), 
Tóth Liza Sára (6.o.), Berta Jáz-
min (6.o.), Husti hanga (5.o.), 
Bódi Eszter (5.o.), Fodor Hanna 
(5.o.) Helyezést az alábbi tanu-
lók értek el: Halfinger Zsolt I. 
helyezés, Husti Hanga II. he-
lyezés, Wessenhoffer Róbert 
III. helyezés, Weitz Viktor III. 
helyezés, Tóth Gréta Anna IV. 
helyezés, Tóth Liza Sára IV. he-
lyezés, Berta Jázmin VI. helye-
zés. Gratulálunk nekik!
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Futószáras Ülésverseny(ügetős)
II. HELY Andocs Réka (1.osztály)
III.HELY Lakner Stella (1.osztály)
IV.HELY Rausch Alíz (2.osztály)
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Idősek Napja


