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Liget megújítás 2015. április 11.
Köszönet a támogatóknak és a segítőknek!

Májusfa kitáncolás május 30-án, szombaton 16.00 órától.
Műsorral, finom vacsorával, sváb zenével várjuk az érdeklődőket.

Képes híradás
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A közös összefogás csodákra képes! Több mint százan
támogatták és segítették a Liget megújítását.

HÍRMONDÓ

Khálénz Szepi bácsi emlékére
Geboren am 23. Dezember 1928
Verstorben am 12. April 2015
2015. április 12-én Németországban elhunyt Jozef Schaffer
– Schaffer József, vagy ahogyan
Császártöltésen ismerték: Szepi
bácsi. Az Ő példamutatóan nagy

összegű adományából épült
meg az Öreg Temetőben a Búcsúztató Kápolna. Szepi bácsi
Császártöltésen született, de
a II. Világháború tragikus következményeként szüleivel együtt
kitelepítették sok más sorstársával együtt nemzetiségük miatt.

Deggenhausertali
látogatás

Az én fám – Facsemeték ültetése a 2014-ben született
gyermekeknek a „Falatkák” Óvodai Alapítvány szervezésében.

2
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2015. április 25-én indult
Deggenhausertalba az a küldöttség, amely a sok-sok éve
megszakadt - partnerkapcsolatot hivatott
újraéleszteni.
Vendéglátóink nagy örömmel
üdvözölték küldöttségünket és
azt a tényt, hogy Császártöltés-

ben létrejött partnerkapcsolat
újra régi fényében ragyogna.
Knut Simon polgármester
a deggenhausertaliak nevében
is elmondta, hogy ez a kapcsolat
a továbbiakban is élni fog,
s ezért személyesen is tenni akar.
Ha rövid is és a sok utazás miatt

ről újra polgármesteri szinten
jött létre a találkozó.
Takácsné Stalter Judit polgármesterasszonyunk köszöntője
és üdvözlő szavai közben megerősítette jövetelünk célját, miszerint szeretné, ha ez az 1992-

kimerítő is volt az utunk, úgy
vélem megérte a fáradtságot,
mert mindannyian nagyon jó érzéssel tértünk haza.
Hómann Antal
Német Nemzetiségi
Önkormányzat

Szülőfalujától sohasem szakadt
el, rendszeresen látogatta itt élő
rokonait, ismerőseit. Gondoskodott arról, hogy szüleit itt,
a szülőföldjükön helyezzék
örök nyugalomra. Ez évben is
készült a kővetkező császártöltési útjára, de ezt a lehetőséget a sors már nem adta meg
Neki. Április tizenkettedikétől
már csak az égből figyelheti
szeretett szülőfaluja életét. Temetése 2015 május 9-én volt
az Öreg Temetőben. Utolsó útjára a Búcsúztató Kápolnából
indult. Köszönetet mondunk
a gyász szertartáson résztvevőknek, és Szepi bácsi emlékét a Kápolna és mi is megőrizzük, mert
tudjuk, hogy bár a történelem vi-

harai messze sodorták, lélekben
mindig „Császátétr” maradt.
Varga Orsolya, Varga Ildikó
Mise Schaffer József emlékére
2015. május 29-én 19.00 órakor
a templomban a Császártöltési
Önkormányzat szervezésében.

Döbbenetes
halálos baleset
Emlékezzünk Glocker Zoltánra és Freidinger Józsefre.
Emlékezzünk meg róluk tanulságos kegyelettel.
Zoli és Jóska osztálytársam
volt. Az iskolás évek alatt
Zolival jó barátságban voltam. Azóta ritkán találkoztunk, régen láttam. Most
tavasszal bejött a hivatalba,
intézte bátyja temetési papírjait, s amíg tartott az ügyintézés, beszélgettünk. Nem
gondoltam, hogy ez lesz az
utolsó találkozásunk, hogy
soha többé nem látom, mert
egy értelmetlen balesetben
életét veszíti Jóskával együtt.
Zoli és Jóska a Keceli utcában
nőttek fel, együtt élték gyerekkorukat,
osztálytársak
voltak általános iskolában, és
barátságuk kitartott azóta is,
segítették egymást amiben
lehetett. Most is ez történt,
Jóska segített Zolinak a testvéri hagyatékot rendbe tenni.

Együtt indultak el a Főkáptalan sori pincéhez és sohasem
tértek vissza. Életük ott véget ért. Döbbenten hallottuk
a hírt a felfoghatatlan és értelmetlen tragédiáról.
Ezért kell beszélnünk róla,
mindenki tudatába belevésni, aki pincében dolgozik, hogy legyen óvatos. Ne
csak a szüret idején, hanem
az év minden napján. Az ott
hagyott söprűben, borban
a gázok dolgoznak és kiszabadulásukkal halásos dózis
kerül a levegőbe, a tüdőbe.
Nincs szaga, színe, s pillanatok alatt gyilkol.
Kedves Császártöltésiek! Kérem, kellő óvatossággal dolgozzanak a pincéjükben! Legyen
intő példa ez a tragédia mindannyiunk számára.
Takácsné Stalter Judit
polgármester
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Önkormányzati vagyon
Tisztelt Császártöltésiek!
Bemutatjuk milyen vagyonnal
rendelkezett és rendelkezik

a falu közössége. Összehasonlításul a 15 évvel ezelőtti
és a jelen állapotot.

2000. december 31.

2014. december 31.

Művelődési Intézmények

Művelődési Intézmények

Kultúrház

Közösségek Háza - hátsó rész és
tető felújítást igényel

Teleház

Teleház – felújítást igényel

Falumúzeum

Falumúzeum

Ifjúsági Ház (Bajcsy u.)

-

Oktatási Intézmények

Oktatási Intézmények

Óvoda

Óvoda - felújítást igényel

Iskola

Iskola

Könyvtár

Könyvtár - felújítást igényel

Egészségügyi Intézmények

Egészségügyi Intézmények

Orvosi rendelő

Orvosi rendelő - felújítást igényel

Idősek Klubja (ÖNO)

Idősek Klubja (ÖNO) - felújítást
igényel

Sport Intézmények

Sport Intézmények

Sportpálya és öltöző

Sportpálya és öltöző

Középületek

Középületek

Polgármesteri Hivatal

Polgármesteri Hivatal

Tűzoltó szertár

Tűzoltó szertár (támogatásokból és
a tűzoltók segítségével felújítva)

Lakás és nem lakás céljára
szolgáló helyiségek

Lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek

Gyógyszertár

Gyógyszertár

Zója utcai lyukpince

Zója utcai lyukpince

Önkormányzati présház

-

Önkormányzati lakás Keceli u. 91.

-

Önkormányzati lakás Rózsa u. 2.

-

Tápbolt

-

Műhely (Kossuth 164.)

Műhely

Tejcsarnok Garamvölgyi köz

-

Bölcsőde

Nyugdíjas ház

Vágóhíd

-

Önkormányzati lakás Bajcsy 5.

Önkormányzati lakások (3 db)
Bajcsy 5. - felújítást igényel

-

Könyvtár melletti ház - felújítást
igényel

Önkormányzati lakás (Keceli u.)
rendelő felett

-

Kocsma (a rózsaszínű ház áll
a helyén)

-

Sütőüzem (Kossuth u. 164.)

-
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Sváb Sarok
Horváth Roland Érsekhalma,
Takácsné Stalter Judit Császártöltés, Estók Mihályné Szalcer
Erzsébet Hajós, Dr. Kovács
István Nemesnádudvar polgármesterei rendszeresen találkoznak abból a célból, hogy
erősítsék a négy település ös�szefogását, közös programok
szervezésével, egymás prog-

ramjainak segítésével. Fontos,
hogy a négy település adjon
hírt önmagáról, ismerjük meg
egymás programjait, szomszédoljunk, vegyünk részt egymás
rendezvényein, segítsük egymást, és nem utolsósorban törekedjünk arra, hogy ország-világ
megismerje Sváb Sarok névre
keresztelt összefogásunkat.

Részletes tájékoztató a Facebook-on
a Sváb Sarok oldalon

Rendőrségi tájékoztató
kihelyezése a
háziorvosi rendelőben
A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének
megkeresése alapján tájékoztatjuk a település lakosságát, hogy
a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság
pályázatot
nyújtott be a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácshoz „Biztonságban életet az éveknek” címmel.
A projekt célja az időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzése.
Az elfogadott pályázati program
keretében Bács-Kiskun megye
valamennyi felnőttorvosi rendelőjében – így településünkön is –
kihelyezésre kerül egy A/3 mére-

tű keretes plakáttartó, melyben
az aktuális bűnügyi helyzetre
reagálva, valamint a szezonális
időszaknak megfelelő bűnmegelőzési ajánlásokat teszik közzé.
A rendőrség célja, hogy a kihelyezett plakátok segítségével
felhívják az orvosi rendelőkben várakozó idősek figyelmét
a bűncselekmények megelőzésének lehetőségeire.
A keretes plakáttartó kihelyezését – várhatóan 2015. május
végéig – a helyi rendőrkapitányságok munkatársai végzik
a körzeti orvosokkal együttműködve.

Pünkösd
„Amikor elérkezett pünkösd napja, mindnyájan együtt voltak az apostolok. Hirtelen zúgás támadt az égből, mintha heves szélvihar közeledett
volna, és egészen betöltötte a házat, ahol együtt voltak. Majd lángnyelvek
tűntek fel, és szétoszolva leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat
eltöltötte a Szentlélek, és különféle nyelveken kezdtek beszélni.” Ezekkel
a szavakkal írja le mai olvasmányunk Pünkösd eseményét.
A tanítványok már megtapasztalták Jézus halál fölötti
győzelmét. Hiszen húsvét után
az ötvenedik napon vagyunk
már. A menybemenetel hegyéről is „nagy örömmel tértek
vissza Jeruzsálembe. Dicsérték
és magasztalták Istent.” Hitük a pünkösdi Lélek által lett
teljes. Lelkesedésükhöz isteni
támogatást kaptak. Szükségük
volt a megerősítésre, mert még
sok félénkség is jellemezte őket.
Kérték is a Szentlélek kiáradását, amint azt Jézus meghagyta
nekik. Szívvel-lélekkel közösen
imádkoztak a megígért vigasztaló Szentlélekért.
Pünkösd ünnepe arra buzdít
minket, ma élő tanítványokat, hogy a magunk részére is
kérjük a Szentlelket. Mi is már
régóta megkeresztelt emberek
vagyunk. Ismerjük is hitünk
alapigazságait. Mégis szükségünk van a megerősítésre. Kérjük hát, és hívjuk a Szentlelket.
Mai időkben gyakran előfordul, hogy egy intézménynek
pályázatot kell benyújtani ahhoz, hogy a működéshez szükséges engedélyeket és anyagi
feltételeket megszerezze. most
képzeljük el, hogy pünkösdi
pályázatot készítünk. Lássunk
munkához! Először is tegyük
fel a kérdést:
- Kit akarunk megkapni pünkösdi „pályázatunkkal”? Mi
a célunk a Szentlélek hívásával? A Szentlélek a harmadik
isteni személy, aki eszünkbe
juttatja, mit kell tenni, és segít is
annak elvégzésében. Óhajtsuk,
hogy izzó lendületbe hozzon
minket a lélek.
Egy fiatalember szólt az édesapjának, hogy a kertben már
nagy a fű. Az édesapa mindjárt meg is kérte a fiát, hogy

majd a hétvégén kaszálja le.
Szombaton az ebédnél az apa
emlékeztette a fiát, hogy még
ma rendbe kell tennie a füvet.
A fiú vonakodni látszott. Kár
volt szólnom, gondolta magában, most nem hagynak békén.
Az apa jókedvűen noszogatta:
na, gyerünk, megyünk ketten,
egy órán belül készen leszünk
vele. Így is történt. Hasonló
eset történik, amikor kérleljük
a Szentlelket. Ő eszünkbe jut-

juttassa sok jó elhatározásomat,
és kész vagyok ezeknek megvalósításában a szeretet érzéseivel beállni a Szentlélek sodrásában. Ha erre készen állok,
akkor bátran hívjam, és ő nem
fog késlekedni.
A következő kérdésünk:
- Milyen tevékenységünkhöz
kérjük a Szentlélek segítségét?
Minden tevékenységünkhöz,
és teljes életünkbe hívjuk, hogy
Ő vezessen, sőt vigyen minket.
Így hangzott a mai szentlecke:
„Akiket Isten lelke vezet, azok
Isten fiai. Nem a szolgaság
lelkét kaptátok ugyanis, hogy
ismét félelemben éljetek, hanem a fogadott fiúság Lelkét
nyertétek el, általa szólítjuk őt

tatja, hogy mit kell tennünk,
hangulatot és segítséget is ad
a lendületes, példás keresztény élethez. De itt a kérdés:
akarjuk-e igazában, hogy
Ő kimozdítson minket a megszokott langyosságunkból. Erre
a mozgató isteni szeretetre kell
pünkösdkor tudatosan igent
mondani. Megpályázom és
akarom a Szentlélek rám áradását, aki mellém áll, emlékeztet
tennivalóimra és segít is azok
elvégzésében. Hívom Őt, hogy
életemből a gazt újra, meg újra
közösen irtsuk ki. Méghozzá
derűsen és kitartó határozottsággal. akarom, hogy eszembe

így: Abba Atya!” Az Apostol
a szolgaság lelkével, azaz a testi vágyak uralmával szembe
állítja a fogadott fiúság Lelkét.
A keresztény élet kiváltsága
az, hogy hitbeli meggyőződésünket a Szentlélek irányítja.
Istenre úgy tekintünk, mint
Atyára, és megvan bennünk
az ösztönzés, hogy a fogadott
gyermek bizalmával teljesítsük akaratát. De ahhoz, hogy
a szentlélek vezessen bennünket, el kell fogadnunk jelenlétét
és a bűnös élet megtagadásával
alkalmassá kell tenni magunkat
irányításának befogadására.
A kórházban volt egy beteg.

Az osztályos orvos határozottan megmondta neki, hogy
most már fel kell kelni, és sétáljon egy kicsit a folyosón.
Az ápolók is felajánlották segítségüket. Minden hiába volt.
A beteg férfi egyre csak azt
mondogatta,
hogy
képtelen felkelni. Eljött látogatóba
a felesége. Amikor felbontotta
a férjének a hozott narancsot,
a beteg felült és nyugodtan
eszegetett. Nem jutott eszébe, hogy ő nem tud felülni.
Később a felesége kérésére
már letette lábát az ágyból
a földre. Hamarosan a felesége segítségével felállt és
megtette az első lépéseket is.
Az, aki még egy órával előbb azt
állította, hogy nem képes megmozdulni, a felesége kedves
ráhatására a folyosón elment
a nővérszobáig és örömmel bekiáltotta, hogy már tudok járni.
Valami ilyen kedves és hatásos befolyást gyakorol velünk
a Szentlélek. Velünk lépeget,
vagy szárnyal, ahogy arra mi
képesek vagyunk. A Szentlélek elfogadása váratlanul nagy
segítséget nyújt egészségesnek
és betegnek életünk minden területén. Általa édes lesz Jézus
igája, öröm lesz Jézust követni. De szélsőségbe ne essünk.
A betegnek a felesége is a gyenge
férje erejéhez méretezte a lépéseket. a beteg nem ugrándozott,
hanem csak csoszogott. Minket
is a Szentlélek a saját képességeink szerint segít. Ne kérjük
a Szentlelket erőnkön felüli
szélsőségekhez. A megszokott imáinkat, a napi kötelességeinket tudatosan végezzük
a Szentlélekre támaszkodva.
Ekkor öröm, szelíd szeretet,
készséges szolgálat lesz ránk jellemző. A Szentlélek otthon lesz
bennünk és mi őbenne. Ámen.
Mindenkinek áldott Pünkösdöt
kívánok!
Szeretettel
Főtisztelendő
Nagyidai Zsolt
Plébános
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Színházlátogatás,
kirándulás
Nagycsoportos gyermekeinket
két alkalommal vittük Kecskemétre a Ciróka Bábszínházba.
Menetrendszerinti buszjárattal
utaztunk, ami külön élmény volt
a gyerekeknek. Első alkalommal
az Ördög meg székely menyecs-

ke, másodízben A három pillangó című mesét láthattuk.
A középső csoportosok Kis
csalára mennek, a nagycsoportosok egész napos parkerdei
túrát szerveznek közös főzéssel
egybekötve.

Papírgyűjtés

Iskolánkban 2015. április 1617-én volt az leendő első osztályosok beiratkozása. Ezen alka-

Óvodai hírek
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lényegével, kooperatív módszerekkel. A „tanulóévet” 5 éves
megvalósítási ciklus követte.
A pályázatnak köszönhetően fokozatosan bekerült az oktatásba
a számítógép, a digitális tábla,
a projektor használata, a digitális tananyagok keresése, készítése és felhasználása.
Hidasné Márin Magdolna
szakmai vezető

HÚSVÉTVÁRÓ
rendezvény
a császártöltési
iskolában

Császártöltésiek az
Erzsébet-vetélkedőn
A Magyar Nemzeti Üdülési
Alapítvány idén harmadik alkalommal hirdette meg az Erzsébet-vetélkedőt 7-12. osztályos Kárpát-medencei gyerekek
számára. 2015-ben három csapatunk jelentkezett a versenyre.
Felkészítő tanár: Sebestyénné
Márin Anna.
Mindhárom töltési csoport bejutott a szóbeli döntőre.
A jó hangulatú, izgalmas ver-

senyt a császártöltési „Töltési
fiúk” csapata: Barabás Dániel, Lovasi Attila, Taner Atilla
nyerték. A „Töltési 2+1” csapata: Bujdosó Bettina, Ledniczky
Réka, Fekete Roland, a hetedik
helyen, a „Kiskunsági legények” csapata: Flórián Zsolt,
Jónás Levente, Prohászka Bence a kilencedik helyen végeztek.
Gratulálunk a résztvevőknek!
Sebestyénné Márin Anna

Iskolai beíratkozás

Sikeres papírgyűjtést rendezett
az iskola diákönkormányzata.
Közel 10.000 kg papírhulladékot sikerült összegyűjteni.
A tanulók szorgalma által keresett több ezer forint az osztálykasszát gyarapítja.
Köszönjük a szülőknek és minden segítőnk támogatását!

- Elkezdődtek a pedagógus minősítő eljárások ország szerte.
Óvodánkban Bujdosóné Csontos Erika óvónő az első, akinek
minősítése történik. Sok sikert
kívánunk hozzá!
- 2015 május 22-én lesz óvodánkban
a
gyermeknap.
A „Falatkák” óvodai Alapítvány támogatásával az idén egy
bábelőadással és lufihajtogató
bohóccal kedveskedünk gyermekeinknek és természetesen
a szokásos fagyizás sem maradhat el.

ÓVODAI ÉS ISKOLAI HÍREK
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Lezárul a TÁMOP 3.1.4.
pályázat iskolánkban
Intézményünk 2009-ben sikeresen csatlakozott a Társadalmi
Megújulás Operatív Program
keretében meghirdetett Kompetencia alapú oktatás, egyenlő
hozzáférés - Innovatív intézményekben pályázati felhíváshoz.
Az egy éves tanulási időszak
alatt pedagógusaink továbbképzéseken ismerkedhettek meg
a kompetencia alapú oktatás

Császártöltési

- 2015 május 27-én a Mosolybirodalom egyesület tagjai érkeznek óvodánkba, akik népi
játszóházat hoznak magukkal, lesz arcfestés és fotózás is.
Az önfeledt játék során készült
képek megvásárolhatók lesznek.
- A nevelési év záróünnepsége
2015 június 7-én vasárnap lesz
a Közösségek házában, melyre
minden szülőt, nagyszülőt szeretettel várunk!
Bergmann Jánosné
óvodavezető

lomból 23 új kisdiákot írattak
be szülei iskolánkba.

Német
versmondó verseny

2015. május 7-én a Közösségek
Házában került megrendezésre a hagyományos térségi versmondó verseny német, illetve
nyelvjárási német kategóriákban. Ötvenegy diák mérte ös�sze verselő tehetségét a zsűri
és a közönség előtt. Iskolánk
német
munkaközösségének
szervezésében zajlottak az események, irányítójuk Schuszterné Bárth Éva volt. A versenyen a következő helyi tanulók

értek el kimagasló eredményt:
Kapitány Réka (1 osztályos),
Ledniczky Hunor (1. osztályos), Jónás Zoé (1. osztályos),
Lei Laura (2. osztályos), Dóra
Lili (3. osztályos), Lei Eszter
(5. osztályos), Lovasi Lilla (5.
osztályos), Miks Dorka (7. osztályos). A versenyzők kocsikázáson vehettek részt, melyért
köszönetet mondunk Kismók
Sándornak és Schindler Lászlónak.

Ismét remek programon vehettek részt iskolánk tanulói.
Alapos tervező és szervező munka előzte meg a rendezvényt, amelyet Gatterné
Haszilló Gyöngyi fogott össze.
A gyerekek változatos és érdekes foglalkozásokon vehettek
részt.
Húsvéti süteményt és szendvicset készítettek a technika teremben a diákok. Az elkészült
„alkotásokat” el is fogyaszthatták. Itt Méder Györgyné, Tóth
Ferdinándné és Törőcsik Istvánné segítette a gyerekeket.
Mézeskalács díszítésére minden osztálynak lehetősége
adódott Jankovichné Csordás
Csilla és Prohászkáné Koch
Hajnalka segítségével. Mosonyi Éva – a népművészet
mestere-, aki Pécsről érkezett
hozzánk, írókázni tanította
az érdeklődőket.
A tornateremben húsvéti sorversenyeken mérhették össze
a csoportok az ügyességüket.
A templomban Molnár Zsolt
vezetésével a stációkat nézték
meg, és a hozzájuk kapcsolódó eseményeket ismerték meg
a felsősök. Papírból ablak és
ajtódíszt is készíthettek a gyerekek. Ötletes, nyuszi formájú papírtasakot vihettek haza

a tanulók, miután elkészítették.
Korábban feketére festett libatojásokat, melyeket Lengyelné
Zsuzsa gyűjtött, díszítethettek
újszerű módon a kiválasztott
osztályok tanulói.
A foglalkozások után, mindenki a feldíszített Teleházba ment,
ahol megterített asztalok várták
a résztvevőket. A harmadikosok
látványos német nyelvű műsort
adtak elő, melyet Dóráné Heibl
Anikó tanított be. Majd Stadlerné
Csányi Éva igazgatónő mondott
köszöntőt. Ezt követően a hagyományos húsvéti ételek sokaságát
fogyaszthatták el a jelenlévők. A
programokon részt vett a hajósi
iskola 5. osztálya osztályfőnökük
Hirthné Ummenhoffer Katalin
vezetésével.
Köszönjünk az iskola összes
dolgozójának a programok
megszervezését, lebonyolítását,
a szülői, nagyszülői segítséget,
a részvételt és az ízletes süteményeket. Elismerés jár a napközis
konyha üzemeltetőjének és dolgozóinak az általuk elkészített
finom keltkalácsért. Szeretnénk
megköszönni az önkormányzatnak és a Csengőszó Alapítványnak a rendezvény anyagi
támogatását.
Gatterné Haszilló Gyöngyi
és Sebestyénné Márin Anna

Befejeződött a
TÁMOP 3.1.4 pályázat
Óvodánk nevelési programja
a 2009/2010-es nevelési évtől
kezdve a kompetencia alapú
programmal egészült ki. Az évet
az őselemek (Tűz, Víz, Föld,
Levegő) köré építjük fel. Helyszíni foglalkozások keretében
ismerjük meg környezetünket,
a természetet. Segítünk, hogy
a gyerekek problémamegoldó gondolkodása,kreativitása
fejlődjön. A szülőket is többet
vonjuk be az óvodai életbe, különösen a 3 nagy projekt során
kérjük aktív segítségüket (Márton-nap, Mindenki karácsonya,

Búcsúzunk). Kiemelten fontos
szerepet kap a differenciált nevelés, felzárkóztatás, tehetséggondozás.
Napi szinten kinyitjuk a „Meseládát”, ahol gyönyörű bábok,
ritmushangszerek állnak rendelkezésünkre.
Örülünk, hogy a projekt részesei
lehettünk, a kompetencia alapú
nevelés részleges adaptációját
továbbra is beépítjük a mindennapi szakmai munkánkba.
Herner Melinda
szakmai vezető
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Kirándultak
az otthon lakói
Az első tavaszi meleg napot kihasználva a Császártöltési Idősek
Otthona lakóival látogatást tettünk a Hajósi Barokk Kastélyban.
A kirándulást mindenki nagyon
várta, a többség még soha nem
járt itt. A tárlatvezetés közben sok
új információt tudtunk meg erről

A magyar törvényhozás a 2012
decemberében a Felvidékről
kitelepítettek
emléknapjává nyilvánította április 12-ét.
A választás azért esett erre a napra, mert a Benes-dekrétumok
rendelkezése szerint 1947-ben

Májusfa állítás – 2015. május 1.

a csodálatos épületről. Kis csapatunk élményekkel gazdagodva,
és nagyon fáradtan tért vissza az
otthonba. Köszönjük az Önkormányzat támogatását, hogy biztosították számunkra a szállítást.
Flaisz Emőke
Intézményvezető

Megemlékezés
a Felvidékről kitelepített
családokról
ekkor kezdték meg a kollektív
bűnösség vádjával megbélyegezett több mint hetvenezer csehszlovákiai magyar kitelepítését.
2015. április 12-én Császártöltésen erre a fájdalmas történetre
emlékeztünk.

Kirschner Lajos
kisfilmjeinek vetítése
a könyvtárban
Kirschner Lajosról sokan tudják, hogy szívesen vesz és
vett kamarát a kezébe. Ennek
a szenvedélyének köszönhetően vannak olyan filmjei, amelyek közösségi eseményeken
készültek abból az időszakból,
amikor még nem volt Töltésen
kábeltévé.
A falutörténeti jelentőségű
kisfilmek között a TSZ (Termelő Szövetkezet) időszakról
több eseményt is megörökített.
A Császártöltés- Hajós- Nemesnádudvar települések közös

majálisairól is készített felvételeket. A falu életében, fejlődésében jelentős lépésnek számító gázátadásról is Lajosnak
köszönhetően elevenedtek meg
a képkockák.
A vetítés sikerét jelzi, hogy májusban Kirschner Lajos ismét
filmvetítést tart a Teleházban.
Köszönöm Lajosnak és családjának a résztvevők nevében,
hogy egy jól sikerült nagy érdeklődést kiváltó programon
vehettünk részt.
Sebestyénné Márin Anna

A Föld Napja
Április 22-én, a Föld napja
alkalmából különféle eseményeket rendeznek világszerte,
melyekkel felhívják a figyelmet
a Föld természeti környezetének megóvására. Császártöltésen ebből az alkalomból Nagy

Hajós-Bajai Borvidék 2015. évi borversenye Császártöltésen
Bányai Gábor országgyűlési képviselő köszönti a megjelenteket
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József természetfotós és hegymászó tartott előadással egybekötött kiállítást „Bakancsozás
a természetben” címmel, amely
a Császártöltés Fejlődéséért
Közalapítvány támogatásával
valósult meg.

A Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében 2015. május 1-én májusfa
állítására került sor. A fa felállítását 10 órára hirdettük meg.
Ezt megelőzően az újonnan
megalakult ifjúsági fúvós zenekar, Czipták Zsolt vezetésével,
zenés ébresztővel járta be a községet egy teherautó platóján.
Útjuk végén értek a májusfaállítás helyszínére, ahol több száz
ember kísérte élénk figyelemmel a német nemzetiségi tánccsoport tagjai által a helyszínre
vitt májusfát. A koronán a helyi
szervezetek, egyesületek, alapítványok képviselői elhelyezték ünnepi szalagjaikat.
A faállítást követő ünnepi műsor keretében felléptek az óvódások, iskolások és felnőttek
tánccsoportjai igen színvonalas
és látványos előadással.

A helyi német önkormányzat e rendezvényt megelőző
ülésén határozott arról, hogy
a császártöltési német nemzetiségért aktívan tevékenykedő
személyek munkáját évente egy
erre alapított díjjal ismeri el.
A 2014 évi munkájukért Takácsné Stalter Judit, Hómann
Józsefné (Friedrich Erzsébet),
Schuszter Istvánné (Berger
Magdolna), és Scheibl Antal
vehették át a „Császártöltési
német nemzetiségért” díjakat.
A műsor után a lakosság a teleház előtt felállított asztaloknál
fogyaszthatta el ebédjét. A bográcsokban készült székelykáposzta – köszönhetően a kiváló
szakácsoknak – nagyon finom
volt!
Községünk egy új színfolttal
bővült a szintén pár hónapja
alakult Fuchs-zenekar révén,

Májusfa
kitáncolás
Szeretettel várjuk az érdeklődőket május 30-án, szombaton
16.00 órától a Teleház előtti térre a májusfa kitáncolásra. Műsor: Hajósi Tánccsoport, Hajósi
Énekkar, Császártöltési Tánccsoport. Vacsora: marhapörkölt.
Zenél a Fuchs zenekar. Vacsoraigényt a Polgármesteri Hivatal
2. szobájában lehet leadni.

akik nosztalgia zenéjükkel
igen jó hangulatot szolgáltattak
az ebédhez és az azt követő
tánchoz.
A délután folyamán a gyerekek
és felnőttek részére két lovas kocsi állt készenlétben egy falun

belüli túrára, melyet a lakosság
nagy örömmel vett igénybe.
A nap végén elmondhattuk: jól
sikerült!
Császártöltési Német
Nemzetiségi Önkormányzat

Császártöltési Borverseny
2015. április 23-án tartottuk
a Császártöltési borversenyt.
22 termelő 70 mintát hozott
az idei megmérettetésre.
Eredmények:
2015 évi borverseny legjobb
- fehérbora: Szemerey István

2014 évjáratú GENEROSA
- rose bora: Lakner Winery Borászat 2014 évjáratú Cabernet
sauvignon rose
- vörös bora: Bergervin Kft Vörös cuvée.
Miskolczi Anita

Anyakönyvi hírek
TE
SZEDD
2015
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Gyermeksport
Lezárult a 2014/15-ös tanév
Bozsik Intézményi Programja, melyen belül 5 korcsoportos
csapatunk szerepelt igen sikeresen Hajós, Nemesnádudvar,
Dusnok és Fajsz ifjú labdarúgói
ellen. A kisebbek úgy nevezett
Grassroots-fesztiválokon, a felsősök pedig tornákon vettek részt
füvön és teremben egyaránt. Minden tanuló éremmel és oklevéllel
gazdagodott, éves teljesítmény és
hozzáállás alapján pedig a következő focisták kaptak különdíjat:
- 1. kcs.: Rácz Viktor 2.o.
- 2. kcs.: Vancsik Dániel 4.o.
- 3. kcs.: Barabás Ákos 5.o.
- 4. kcs.: Greksa Ádám 8.o.
Az Egyesületi Programon belül
több mérkőzési lehetőségünk
adódott, de Császártöltés sajnos
csak egyszer lehetett házigazdája a rendezvénynek, május 9-én.
Aki résztvevőként vagy szurkolóként jelen volt, tapasztalhatta,
hogy szervezésben és vendégül
látásban igen magasra került

Császártöltési májusfa 2015.

a mérce, többek között köszönhetően a lelkes, segítő anyukáknak és serdülősöknek, de ami
ettől sokkal fontosabb, hogy
az U7-es és U9-es focisták, mind
a nyolcvanan nagyon élvezték
a délelőttöt. Hazai, solti, kiskőrösi, akasztói, soltvadkerti gyerekek vettek részt a fesztiválon,
mely oklevél- és csokoládéosztással zárult. Helyi kiemeltjeink:
- U7: Ledniczky Hunor 1.o.
- U9: Mihó André 2.o.
Kézilabdás lányaink is belekóstolhattak tavasszal a versenyszellembe, Hajós ellen játszottak
a 3-4., az 5-6. és 7-8. osztályos
csapataink sok tapasztalatot szerezve. Kiemelkedően teljesítettek
a tanév folyamán a következő
kézisek:
- Koch Gabriella 4.o.
- Lei Eszter 5.o.
- Valter Melissza 8.o.
A jövőben is sok sikert és kitartást minden ifjú sportolónknak!
Füleki Antal, Ledniczky László

Régi császártöltési sváb népszokást elevenített fel a Német
Nemzetiségi Önkormányzat a

májusfa állítással. Köszönet a
szervezőknek és a támogatóknak a nagyon jól sikerült napért!

Sportruha
Májusban végre megérkeztek
a várva várt felszerelések (egységes mezek, szabadidő ruha,
széldzseki, táska), melyek összértéke elérte az 500.000 Ft-ot,
ebből 150.000 Ft-ot az iskola
Csengőszó Alapítványa, újabb
150.000 Ft-ot a Szülői Munkaközösség, a fennmaradó részt
pedig a CSEFSK biztosította.
A 30 labdarúgó palánta boldo-

Császártöltési
HÍRMONDÓ

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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gan vette birtokba az egységet
kifejező öltözetet.
- Mezei futóverseny Kiskőrösön
Eredményt elért tanulók:
I. korcsoport
Lány: 2. Hely Sebestyén Milena
3. hely: Husti Hanga
Fiú: 4. hely: Mihó André 5. hely:
Miskolczi Ákos
II. korcsoport: 1. hely: Wiedner
Viktor

Bozsik program a jövő reménységeivel

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

Húsvét Kupa I. helyezett Öregfiúk Csapata
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Bérmálás 2015.

Pitti Katalin Liszt díjas Érdemes művész, Kállai Erzsébet
énekművész és Hegedűs Valér orgonaművész Pünkösdi
Hangversenye templomunkban

Elsőáldozás 2015

Száz császártöltési és jánoshalmi hívő vett részt 2015. április
25-én Nagyidai Zsolt plébános úr által szervezett zarándoklaton.
Máriaradnán szentmisén vettek részt.
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Bányai Gábor országgyűlési képviselő és Takácsné Stalter Judit
polgármester köszönti a Lovasi házaspárt, házasságkötésük
75. évfordulója alkalmából.

Ősi ösvény: 8,5 km. Útjelzők és pihenőpadok elhelyezése következik.
A kirándulóút átadását 2015. augusztus 7-ére tervezzük.

