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Császártöltés község közéleti lapja

Sváb bál 2016

Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk!

Császártöltés Község Önkormányzata és a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
szeretettel meghív minden érdeklődőt a május 1-én megrendezésre kerülő 
májusfa állításra. A Császártöltési Fúvószenekar ébresztőjével kezdődik a 
rendezvény, majd 10.00 órától a Teleháznál folytatódik májusfa állítással, 

műsorral és közös ebéddel. Mindenkit szeretettel várunk!
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Köszönjük a csapatnak!

Az Agrárexpón a Császártöltés Fejlődéséért Közalapítvány  
és a Lakner Borászat képviselte Császártöltést.

Finom sütik a Töltési Tűforgatóktól, szép Húsvéti ajándékok  
az alapítvány önkénteseitől.

A Sváb bál vendége volt településünk 
országgyűlési képviselője, Bányai Gábor

A polgármester sütizésre hívta az Erzsébet vetélkedőn díjazott 
csapatot és felkészítő tanárukat Sebestyénné Márin Annát

Töltési tavasz
A hosszú téli hónapok sem 
teltek tétlenül a Községházán. 
Folytak az előkészületek, mi-
helyst jó idő lesz, kezdődhes-
senek azok a munkák, melyek 
falunkat szebbé teszik. Mire 
ezt a cikket olvassák, már fo-
lyamatban van a régi óvoda 
felújítása. Kérem, kísérjék fi-
gyelemmel, hogyan szépül 
meg ez a régi, patinás épület a 
falu központjában.
Elkezdődtek a bontási mun-
kálatok a Keceli u. 6. sz. alatt, 
ahol a parkoló és piac-tér kerül 
kialakításra. 
Télen megépültek az üveghá-
zak, ahová az Önkormányzati 
Kertészet dolgozói már folya-
matosan vetik a magokat. 
Folytatódik a Liget felújításá-
nak II. üteme, melynek része 
a Malom patak hídjainak meg-
építése, a Liget padjainak elké-
szítése, a sétányok befejezése.  
Bízom benne, hogy települé-
sünk szép része lesz a Liget és 
környéke, ahol a töltésiek szí-
vesen töltik majd szabadidejü-
ket gyermekeikkel, unokáikkal 
és a vendégségbe érkezőkkel. 
Harmóniában Császártöltés 
környezetével, a táj adottsága-
ival, megőrizni a régi építési 
elemeket, a helyi értékeket, de 
ötvözve a modern kor elvárá-
saival. Ez az irányvonal, amit 
követek a felújításoknál.
A  faluépítés mellett nagyon 
fontos a közösség építése. Él-
hető falu csak erős és össze-
tartó közösségre tud épülni. 
Minden lehetséges eszközzel 
segítem a helyi közösségeket, 
hogy erősödjenek, hogy krea-
tivitásukkal, ötleteikkel színes 
programokat szervezzenek  
a maguk és a résztvevők örö-
mére.
Jó érzés volt Hajóson szom-
szédolni, hiszen közös múl-
tunk, történelmünk összeköt 
bennünket. Jó szomszédként 
tudunk egymásnak segíteni, 

együtt előrehaladni. Öröm volt 
látni, hogy milyen sokan eljöt-
tek a Sváb bálba, milyen sokan 
magukra öltötték a hagyomá-
nyos töltési sváb ruhát. Na-
gyon jó megélni az olyan pil-
lanatokat, mint amikor a Fuchs 
Kórus a Nyugdíjas Otthonban 
fellépett és mekkora boldog-
ságot szerzett az ott lakó idős 
embereknek.
 Az élhető falu közös ügyünk.  
A fejlesztések ránk, a falu ve-
zetőire várnak. Megkeresünk 
minden forrást, lehetőséget, 
hogy településünk javára for-
díthassuk. . Örömmel végez-
zük a munkánkat.
A közösség erősítése Önö-
kön múlik. S örömmel látom, 
hiszen számtalanszor meg-
tapasztaltam már az elmúlt 
másfél évben, mindenki meg-
találja azt a lehetőséget, hogy 
a maga módján hozzájáruljon 
Császártöltés közösségi prog-
ramjaihoz.  

Ezzel a gondolattal kívánok 
a Község Önkormányzata és 
Polgármesteri Hivatala nevé-
ben Áldott Húsvéti Ünnepe-
ket! 

Takácsné Stalter Judit 
polgármester

www.csaszartoltesiek.hu
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Önkormányzati 
kitüntetések

Települési ügysegédi 
szolgálat

Császártöltési 
települési értéktár 

Húsvét ünnepén

BORUM 
Császártöltésen

2016. március 5-6.

egyHázi Hírek

Császártöltés Község Önkor-
mányzatának Képviselő-testü-
lete a 2015. december 16. nap-
ján tartott ülésén tárgyalta és 
fogadta el az önkormányzati 
kitüntetésekről szóló 19/2015. 
(XII.21.) önkormányzati rende-
letet, mely rendelet 2016. január 
1. napján lépett hatályba.
A hivatkozott önkormányzati 
rendelet értelmében a Képvise-
lő-testület Császártöltés község 
érdekében végzett kiemelkedő 
munka, tevékenység, teljesít-
mény és az önzetlen közösségi 
tevékenység elismerése érde-
kében az alábbi kitüntetéseket 
alapítja:
• „Császártöltés Község Dísz-
polgára” Cím
• „Császártöltés Község Köz-
életéért” Díj
• Szakmai kitüntető díjak: 
- „Császártöltés Község Kultú-
rájáért” Díj
- „Császártöltés Község Ifjúsá-
gának Oktatásáért és Nevelésé-
ért” Díj
- „Császártöltés Község Egész-
ségügyi és Szociális Ellátásáért” 
Díj

- „Császártöltés Község Sport-
jáért” Díj
Az önkormányzati kitüntetések 
adományozására javaslatot te-
hetnek a Képviselő-testület tag-
jai, a Képviselő-testület állandó 
bizottságai valamint a társadal-
mi szervezetek. A javaslatokat 
minden év március 31. napjáig 
írásban a polgármesterhez kell 
benyújtani. A Képviselő-testü-
let minden év április 30. napjáig 
dönt a kitüntetések adományo-
zásáról. 
A javaslatok összeállításához  
a kezdeményezésre jogosult 
Képviselő-testület tagjai előze-
tesen kikérik a település lakos-
ságának véleményét.
Kérjük, hogy a Császártöltési 
Hírmondó márciusi számához 
csatolt közvéleménykutatást 
célzó adatlapot esetleges kez-
deményező szándék esetén ki-
tölteni és azt a Polgármesteri 
Hivatal 2-es számú irodájába 
2015. március 25. napjáig eljut-
tatni szíveskedjenek.
Az önkormányzati rendelet 
szövege megtalálható a www.
csaszartoltes.hu honlapon.

Amikor húsvét vasárnap reg-
gel az asszonyok Jézus sírjához 
mentek, a sír már üres volt. De 
találkoztak a feltámadt Jézus-
sal és ő az asszonyok által üzen 
először az apostoloknak. „Sies-
setek és vigyétek hírül a tanít-
ványoknak, hogy menjenek Ga-
lileába: ott majd viszontlátnak 
engem.” de az apostolok nem 
akarnak hinni az asszonyok-
nak. aznap este maga Jézus jele-
nik meg az apostoloknak.
Ki tudná leírni azt az örömet, 
boldogságot, amely akkor be-
töltötte az apostolok szívét. 
Most már vége a félelemnek, 
kishitűségnek és a kétkedésnek!
Ettől fogva minden szenvedést, 
megaláztatást szívesen vállal-
nak Jézusért, mert tudják, hogy 
van feltámadás, van örök élet,- 
ahol a jó elnyeri jutalmát, a go-
nosz pedig a büntetését.
Ez a hit kell, hogy éltessen ben-
nünket is az életben: a küzdel-
mes nehéz napokban éppen 
úgy, mint az örömteli percek-
ben! Keressük Krisztust és  
a hozzá vezető utat!

József Attila a Keresek valakit 
című versében írja:

„Keresek valakit, s nem tudom, ki az?
A percek robognak, tűnik a tavasz,
s nem tudom, ki az?
Csüggedő szívvel loholok egyre,
keresek Valakit a Végtelenben,
s loholok egyre.”

József Attilát özvegy édesanyja 
egymaga nevelte. Szegénység-
ben, nyomorúságban éltek. Ke-
reste ő is a boldogságot,- kereste 
célját, értelmét. S mivel gyenge 
volt a hite, nem találta azt meg- 
és önként vetett véget életének. 
Balatonszárszón a vonat elé ve-
tette magát. Pedig milyen szé-
pen írja: KERESEK VALAKIT 
A VÉGTELENBEN! Mi tudjuk, 
hogy az a Valaki, akit ő is ke-
resett a Végtelenben, nem más, 
mint KRISZTUS, aki feltáma-
dásával minket is a végtelenbe, 
az örök élet boldogságába akar 
bevezetni! Keressük az Úrjé-

zushoz vezető utat, hogy a vele 
való találkozás a mi lelkünket 
is oly örömmel töltse be, mint  
az apostolokét! Örüljünk, hogy 
rátaláltunk és soha el ne hagy-
juk az Úrjézust, aki számunkra 
is az ÚT, IGAZSÁG és ÉLET.
Üzent ellenségeinek!
Még alszik Jeruzsálem lakossá-
ga: alszik a gyáva Pilátus, alsza-
nak a zsidó főtanács tagjai, mert 
úgy gondolják, hogy most már 
nyugodtan alhatnak, hiszen el-
tették útjukból a názáreti Jézust.
De íme! Lótás, futás zaj van  
a palotában. Felkeltik a főpapot, 
hogy baj van! A názáreti Jézus 
mégiscsak feltámadt, ahogyan 
előre megmondta. Az őrök je-
lentik, hogy a sír üres! Döbbent 
csend van. Mit tegyünk? Gyor-
san összehívták a nép vezetőit 
tanácskozásra. „Mondjátok azt, 
hogy amíg aludtatok a tanítvá-
nyai ellopták a holttestet!”
Hazudni kellett, hiszen a nép 
úgyis elhisz mindent! S ezért 
a hazugságért jó pénzt kap-
tak büntetés helyett a katonák. 
Hazudjatok: mennyire ismerős  
ez a szó! Mennyi hazugság 
hangzott már el a nép vezető-
inek az ajkáról. S az emberek 
vagy elhitték, vagy úgy tettek, 
mint aki elhiszi. Hányszor ki-
áltották már az egyházra is: 
Feszítsd meg! Voltaire, a fran-
cia ateista író kiáltotta világgá: 
Ecrase la Fammes! El kell ta-
posni a gyalázatost!(mármint 
az egyházat) S ő is meghalt, az 
egyház ellenségei is meghaltak, 
Krisztus egyháza pedig még 
él most is! Jézus ellenségeinek 
az öröme mindig is rövid volt, 
mert nagypéntek szenvedései 
után jött a feltámadás öröme!
Jézus megbocsájtott volna ellen-
ségeinek is!
Jézus nem állt bosszút az el-
lenségein, mert azért jött, hogy 
minden embert üdvözítsen! 
Milyen jó lenne, ha a ma élő 
emberek rágondolnának erre. 
Jézustól nem kell félniük, de  
az emberektől igen! Jézus békét 
hirdet: szűnjék meg a sok ellen-
ségeskedés és viszály. Éljünk 

Tájékoztatjuk a lakosságot, 
hogy a Kiskőrösi Járási Hivatal 
települési ügysegédi szolgála-
ta 2016. március 1. napjától a 
Bács-Kiskun Megyei Kormány-
hivatal Kiskőrösi Járási Hivata-
la Kormányablak és Okmány-
irodai Osztályának szervezeti 
keretén belül működik. Az át-
szervezés minőségi ellátást je-
lent az ellátást illetően, kibővült 
feladatkörrel, magasabb tech-
nikai háttér mellett, szélesebb 
körű ügyfélszolgálattal állnak 
az ügyfelek rendelkezésére.
A kormányablakokról szóló 

515/2013. (XII.30.) Korm. rende-
let 2016. január 1. napjától hatá-
lyos 1/A.§ (1) bekezdése szerint 
a járási hivatalok települési ügy-
segédei közreműködnek a kor-
mányablakok feladatai ellátá-
sában. A hivatkozott jogszabály 
mellékletei sorolják fel azokat 
az ügytípusokat, melyek vonat-
kozásában – ügytípustól eltérő 
mértékben – a kormányablakok 
eljárnak. Ezek közül a leggyak-
rabban előforduló és a lakosság 
legszélesebb körét érintő, nem 
okmányirodai ügyekben lesz 
lehetőség az ügyindításra.

Császártöltésen is megalakult 
a Települési Értéktár Bizottság, 
melynek feladata összesíteni 
és rendszerezni a település és 
környéke területén fellelhető 
települési és tájegységi értéke-
ket. A Császártöltési Települési 
Értéktár Bizottság tevékenysé-
gét 2016. január 1. napján kezd-
te meg, elnöke Rácz Hajnalka 
Mária, tagjai Taner Gabriella és 
Hómann Antal.
A bizottság feladata a települési 
értékek azonosítása, a helyi ér-
tékeket tartalmazó gyűjtemény 
létrehozása, gondozása, a me-
gyei értéktárral történő kapcso-
lattartás lesz. 
A helyi értéktár létrehozásának 
célja, a térség természeti kör-
nyezetének, szellemi, anyagi, 
művészeti  alkotásainak, ha-
gyományainak, összegyűjté-
se, bemutatása, ezen keresztül  
az összetartozás erősítése.
Mit tekintünk települési érték-
nek?
- Agrár és élelmiszer-gazdaság: 
borászat, mezőgazdasági termé-
kek, élelmiszerek;
- Egészség és életmód: gyógysze-
rek, gyógynövények, gyógyvíz-
és fürdőkultúra;
- Épített környezet: tudatos épí-
tési munka eredménye;
- Ipari és műszaki megoldások: 
kézműipar, kézművesség; 
- Kulturális örökség szellemi és 
tárgyi javai: Tánc, zene, régé-
szeti lelőhelyek; 
- Sport: szabadidő eltöltése, 
szellemi sport, sportolói életmű, 
csúcsteljesítmény;
- Természeti környezet: fizikai és 
biológiai képződmények, ökoló-
giai rendszerek, természeti tájak;
- Turizmus és vendéglátás szelle-
mi és tárgyi termékei, pl.: turisz-
tikai szolgáltatások, programok, 
étel és italkészítési eljárások; 
A feladat: meglátni és megláttat-

ni egy-egy helyi közösség speci-
ális értékeit.
Az értékek közérdeklődésre tar-
tanak számot, hasznos munka 
van bennük, egyediek, fenntar-
tandóak. 
Egy érték Települési Értéktárba 
kerülésére bárki tehet javasla-
tot. A javaslattevő a benyújtani 
kívánt értéket a Császártöltési 
Hírmondó márciusi számához 
csatolt adatlap kitöltését köve-
tően adhatja be a Császártöltés 
Község Polgármesteréhez. Kér-
jük, a lakosságot, hogy javasla-
taikat személyesen vagy postai 
úton jutassák el a Polgármes-
teri Hivatal 2-es számú irodá-
jába (6239 Császártöltés, Keceli 
u. 107.) vagy a Teleházba (6239 
Császártöltés, Kossuth L. u. 167.
A javaslatok beadása folyama-
tos. 
Az Értéktár Bizottság a beérke-
zett javaslatokat megvizsgálja, 
kategorizálja, dönt az értéktár-
ba történő felvételről, továbbá 
javasolhatja az egyes értékek-
nek a Megyei, illetve a Magyar 
Értéktárba vételét, azt követően 
Hungarikummá nyilvánítását.
A Települési Értéktár Bizottság 
a lakosság közreműködésével 
szeretné megvalósítani a helyi 
értékek felkutatását, és kér min-
denkit, akinek tudomása van 
helyi értékekről, hogy javasolja 
azok felvételét a Császártöltési 
Települési Értéktárba.
Az értéktárba felvett értékek 
sora folyamatosan bővül. Le-
gyen sok örömünk ebben a szép 
és „értékes” gyűjteményben!
Kérünk mindenkit, hogy csat-
lakozzon ehhez az értékgyűjtő 
munkához! 
Bővebb információ Rácz Haj-
nalka művelődésszervezőtől  
    a 78/443-926-os telefonszámon 
vagy a muvelodes@csaszartoltes.hu 
e-mail címen kérhető.

A települési ügysegédi szolgálatról részletesen
a www.csaszartoltes.hu oldalon tájékozódhat.

békében és bocsássunk meg az 
ellenünk vétkező embereknek! 
Sokat vétettek az Egyház ellen, 
a hívek ellen, a magyar nép 
ellen. De a mi szívünkben nin-
csen gyűlölet, mert aki fegyvert 
fog, az fegyver által vész el- fi-
gyelmeztetett Jézus. Legyen  
a feltámadás ünnepe az embe-
rek egymásra találásának és 

megbékélésének a napja! A fel-
támadt Krisztus legyen életünk 
célja, öröme és reményeink be-
teljesítője!
Örömteli, békés húsvéti ünne-
peket kívánok mindenkinek!
Szeretettel

Főtisztelendő
Nagyidai Zsolt

plébános

„BORUM” – Kárpát-medencei 
Református Szőlészek és Borá-
szok Fóruma
A magyar reformátusság a Kár-
pát-medencében évszázadok 
óta közösségformáló és meg-
tartó erő. Az egykori reformá-

tus kollégiumok, különösen 
Sárospatak és Nagyenyed híre-
sek voltak a szőlő- és borkultú-
ra megteremtése és művelése 
okán is.
A szőlőtermesztés és borké-
szítés hagyományainak ápo-
lása és a református kötődésű 
termelők szakmai együttmű-
ködése érdekében kerül sor 
a „BORUM” rendezvényére, 

évente, más-más borvidéken 
rendezik meg az esemény. Idén 
Császártöltésen a Lakner Borá-
szat adott otthont a rangos ren-
dezvénynek. Takácsné Stalter 
Judit polgármester köszöntője 
után Papp Szabolcs református 

lelkész és Kocsi Attila refor-
mátus esperes szólt a találkozó 
jelentősségéről. Ezután Lakner 
László a rendezvény házigaz-
dája mutatta be a helyszínt,  
a borászatukat.
A fórum, konferencia mel-
lett borversenyre is sor kerül.  
A győztes borok egy évig a Ma-
gyar Református Szeretetszol-
gálat bora címet viselhetik.
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2016. március 03-án a Közös-
ségek Házában rendeztük meg 
az iskolai vers-és mesemondó 
versenyt.
Nagyon sok érdeklődő, néző, 
szurkoló előtt mutatta be 20 di-
ákunk szavalatát, 10 diákunk 
pedig mesemondását.
A megjelenteket Angeliné 
Kismók Melinda az alsós mun-
kaközösség vezetője köszöntöt-
te. A zsűri tagjai: Kara Miklós-
né, Méder Györgyné, Pánczél 
Ferencné voltak.

Az eredmények:
Vers:
1-2. osztály
1. Dobár Hanna 1. osztály
2. Sereg Tamara 2. osztály
3. Kapitány Réka 2. osztály
Különdíj: Wessenhoffer Róbert 

1. osztály
3-4. osztály
1. Dóra Lili 4. osztály
2. Sebestyén Milena 3. osztály
5. osztály
1. Szuhai Brigitta Leona
2. Koch Gabriella
8. osztály
1. Szombati Bettina
2. Benedek Viktória
Mese:
1-2. osztály:
1. Ledniczky Hunor 2. osztály
2. Albert Dominik 1. osztály
3. Tóth Gréta 1. osztály
3-4. osztály:
1. Lei Laura 3. osztály
2. Jankovich Anett 4. osztály
3. Bódi Eszter 3. osztály
Gratulálunk minden verseny-
zőnek!

Óvodai farsang Óvodai beíratás

Farsangi bál

Császártöltési tanulók 
negyedik alkalommal  
az Erzsébet-vetélkedő 
országos döntőjében

Iskolai vers- és 
mesemondó verseny

óVOdai Hírek
H Í R M O N D Ó
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iskOlai Hírek

Óvodánkban minden évben, az 
iskolai farsangi bált megelőző 
pénteken rendezzük meg a mi 
mulattságunkat. Ezen a napon 
életre keltek a mesehősök. Tün-
dérek és hercegnők, szuperhő-
sök és robotok népesítették be 
az óvodát. Az anyukák, apukák 
ügyes kezét és kreativitását di-

csérték a jelmezek, de a dolgozók 
is valamennyien jelmezt öltöttek 
ezen a napon a gyerekek nagy 
örömére. A szülők süteménnyel 
és üdítő itallal járultak hozzá az 
ünnepi forgataghoz, amit ezúton 
is köszönünk! Csemetéink kelle-
mesen elfáradtak, nem is okozott 
gondot senkinek a délutáni alvás.

A Császártöltési Német Nem-
zetiségi Óvodában a beíratás 
2016. április 25. és április 29. 
között lesz. Szeretettel várjuk 
reggel 8.00 és délután 16.00 óra 
között azokat a szülőket, akik 
szeretnék beíratni illetve elő-
jegyzésbe vetetni gyermeküket.  
Az a gyermek, aki 2017. au-
gusztus 31-ig tölti be harmadik 
életévét, vehető előjegyzésbe.
Természetesen örömmel ven-
nénk, ha leendő óvodásunkat is 

magukkal hoznák!
A beiratkozáskor kérjük bemu-
tatni:
- a gyermek születési anyakönyvi 
kivonatát
- a gyermek lakcím-, adó- és TAJ 
kártyáját
- személyi igazolványát
Kérdéseikre szívesen válaszo-
lunk személyesen az óvodában, 
vagy telefonon a 78/443-961 
számon érhetnek bennünket.

Óvoda Nevelőtestülete

2016. február 6-án délután a Te-
leház Sportcsarnokában került 
megrendezésre a Császártöltési 
Német Nemzetiségi Általános 
Iskola diákjainak hagyomá-
nyos farsangi bálja. A szervező  
8. osztályosok és szüleik büfé-
vel, tombolával, discoval min-
denkit szeretettel vártak! Közel 
60 egyéni jelmezes öltözött be az 
első három évfolyamból ötletes 
darabokkal. 4-7. évfolyamos ta-
nulóink csoportos jelmezes pro-
dukcióval készültek. A zsűrinek 
a döntés nehéz volt az idén is, az 
alábbi eredmények születtek:
Egyéni jelmezesek:
I. Nagyi meggybefőttje - Gatter 
Gréta 1.o.
II. Transformers - László Vil-
mos 3.o.
III. Mesekörhinta - Kapitány 
Réka 2.o.
Különdíjak:
Rubik kocka - Lei Balázs 2.o.

Arab és tevéje - Tóth Liza (4.o), 
Tóth Gréta (1.o.), Tóth Hanna 
(ovi)
Zöld kukac - Jónás Zoé, Sereg 
Tamara, Lang Anna Hermine 
2.o.
Polip - Berger Ádám 1.o.

Csoportos jelmezesek:
I. Kacsatánc 7.o.
II. Legók 4.o.
III. Numerakirály 6.o.
Közönségdíjas:
Csillagok háborúja 5.o.

A 2015/2016-os tanév Erzsébet- 
vetélkedőjére iskolánk két csa-
pattal nevezett.
A hetedikesek LED nevű csapa-
tának tagjai: Jankovich Dávid, 
Miks Lea és Vikker Erik kitartó 
és lelkes felkészülésük ellenére 
éppen csak lemaradtak az or-
szágos döntőről.
A nyolcadikos fiúk- Flórián 
Zsolt, Jónás Levente és Pro-
hászka Bence- ismét Kiskunsá-
gi legények névvel jelentkeztek 
a Magyar Üdülési Alapítvány 
által 7-12. osztályos Kárpát-me-
dencei gyerekeknek szervezett 
versenyre.
A 4 internetes forduló eredmé-
nyei alapján a csapat ismét ki-
érdemelte a döntőbe jutást, így 
a „Kiskunsági legények” már 
második alkalommal képviselte 
iskolánkat.
2013 óta szervezik meg a vetél-
kedőt és iskolánk eddig min-
den évben képviseltette magát  
a döntőben. 2013-ban 1, 2014-
ben 2, tavaly 3 csapat, az idén 
ismét 1 csapat jutott el Császár-
töltésről a budapesti megméret-
tetésre.
Két hét alatt kellett a tanulók-
nak felkészülni a szóbeli dön-
tőre.
Előzetes feladatként Tanyatá-

borról készítettek nagysikerű, 
humoros prezentációt.
A János vitézt többször is elol-
vasták, megnézték Jankovich 
Marcell János vitéz című rajz-
filmjét. Állatokról szóló kisfil-
meket néztek meg, és magyar 
festők rövid életrajzát és fest-
ményeiknek felismerését kellett 
megtanulniuk a fiúknak. Ezen 
kívül 10 versből kellett előzete-
sen felkészülniük.
Február 26-án, Budapesten  
a Duna Palotában tartották meg 
a szóbeli döntőt, ahová az ön-
kormányzat kisbuszával jutot-
tunk el.
Az érdekes és jó hangulatú 
verseny a Kiskunsági legények 
számára a 4. helyezés elérését 
jelentette.
Két külhoni és 1 pécsi gimná-
zium csapata előzte csak meg  
a töltési diákokat.
Mind a 3 fiú értékes hátizsákot 
és társasjátékot kapott.
Köszönjük mind a két csapat 
tagjainak és szüleiknek, hogy 
munkájukkal és elért eredmé-
nyükkel hozzájárultak a Csá-
szártöltési Német Nemzetiségi 
Általános Iskola hírnevének 
öregbítéséhez.

Sebestyénné Márin Anna
felkészítő tanár

Szeptember óta minden kedden 
kerámia - foglalkozások zajla-
nak a Fazekas Házban. Az első 
két óra a gyerekeké. Vegyes  
a korosztály: elsőstől hetedike-
sig megtalálhatóak a gyerekek, 
sőt óvodás is van a csapatban 
(tehetséggondozás). Egy közös 
pontunk van: az agyag. Öröm 
nézni , ahogy anyaggá formáló-
dik a gondolat, egy marék „sár” 
életre kel... Minden eszközünk 
adott, a gyerekek végigkövet-
hetik gyakorlatban is egy edény 
születését a formázástó a kiége-
tésen át a mázazásig. Nemcsak 

dísztárgyak, használati tárgyak 
is születnek itt. Van - e annál 
nagyobb öröm mikor a saját ké-
szítésű tálkámból kanalazom  
a kedvenc finomságomat?
A gyerekcsoportok után a fel-
nőttek is teret kapnak. Nagyon 
tehetséges, kreatív kis csoport 
jött össze. A közös alkotó munka,  
a sikerélmény feltölt testet- lelket.
Nagyon örülünk és büszkék va-
gyunk rá, hogy van egy élő fa-
zekasműhelyünk, ahol szívesen 
látunk minden érdeklődőt.

Herner Melinda - fazekas - 
szakkörvezető

Fazekas Ház
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HáZASSáG:
Gubán Dóra Rita és Májer Zsolt 
császártöltési lakosok 2016.02.20.
Magyar állampolgárságot szer-
zett 2 fő:
Keresztes Piroska császártöltési 
lakos 2016.02.26., Keresztes Ist-
ván romániai lakos 2016.02.26.
ÚJSZüLöTTEK:
Tóth János - 2015. december 19., 
Kiskunhalason, anyja neve: Lőz 
Mária, apja neve: Tóth Péter.
Weitz Lilly - 2016. február 22., 
Hallein-Ausztria, anyja neve: 
Berger Mária, apja neve: Weitz 
Péter.

közösségi életközösségi élet

A nagy érdeklődésre való te-
kintettel ismét meghirdettük 
a számítógépes tanfolyamot 

a könyvtárban. A résztvevők 
örömmel vették át az oklevelet. 
Gratulálunk a csapatnak!

Március 4-én, este 6 órai kez-
dettel Császártöltés kapott lehe-
tőséget arra, hogy bemutatkoz-
zon a szomszédos településnek, 
Hajósnak. A Barokk Kastély 
impozáns épülete gyönyörű 
hátteret adott a fellépőknek. A 
díszteremben a két település 
polgármester asszonyai - Ta-
kácsné Stalter Judit Császártöl-
tés és Estók Mihályné Szalczer 
Erzsébet Hajós nevében kö-
szöntötte a megjelenteket.  
A császártöltési diákok szava-
lata után a Fuchs Kórus adott 

nagysikerű műsort. A műsor 
az aulában folytatódott, ahol 
először a 3. osztályos gyerekek 
táncoltak sváb táncokat, majd 
a 8. osztályosok a felnőtt tánc-
csoporttal közösen léptek fel. 
Ezután a felnőtt tánccsoport 
műsorával zárult a program.  
A Töltési Tűforgató asszonyok-
nak köszönhetően csörögefánk-
kal kedveskedtünk a vendégek-
nek és a fellépőknek.

Rácz Hajnalka
művelődésszervező

A jó idő, és a napsütés, az idő-
sekre is jó hatással van. Ilyenkor 
már szívesebben mozdulnak 
ki, mindenki többet mosolyog, 
végre vége a hosszú téli szürke-
ségnek.
Egy ilyen szép tavaszi napon 
látogattunk el a Közösségek 
Házába a csodás Kézimunka 
kiállításra. Ez a tárlat nagyon 
közel állt minden lakónk szívé-
hez. Hiszen az itt lakók többsé-
ge maga is kézimunkázott ko-
rábban, de akad olyan lakó, aki 
a mai napig ügyesen forgatja  
a kötőtűt.

A Császártöltési kórus egy na-
gyon jó hangulatú műsorral 
lepte meg az időseket. Sváb 
énekekkel, és saját készítésű sü-
teményeikkel édesítették meg 
az estét. Annyira jól sikerült  
a program, hogy az idősek 
táncra is perdültek. Újra megta-
pasztalhattuk, hogy a zene iga-
zi gyógyszer a léleknek, mert 
amíg a kórus énekelt, lakóink 
minden panaszukról megfe-
ledkeztek. Ezúttal is köszönjük  
a kedves látogatást!

Flaisz Emőke
Intézményvezető

Haranglábat és lélekharangot 
szeretnénk állítani az Új temető-
ben, hogy ne a távoli harangszó 
kísérje utolsó útjára a halottain-

kat. Támogatásokat köszönettel 
fogadunk a Polgármesteri Hi-
vatal 2-es szobájában.

Császártöltés Község Ön-
kormányzata és a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat 
szeretettel meghív minden ér-
deklődőt a május 1-én meg-
rendezésre kerülő májusfa 
állításra illetve a június 11-én 
sorra kerülő májusfa táncra. 
Az utóbbi rendezvényünkre 

meghívjuk ismerőseinket, ba-
rátainkat Deggenhausertalból 
is. Arra kérünk mindenkit, aki-
nek németországi kapcsolata 
van, hogy jelezze személyesen 
is meghívását deggenhausertáli 
ismerőseinek. Kérjük a vissza-
jelzést a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat felé!

Számítógépes tanfolyam Szomszédolás a Hajósi 
Barokk Kastélyban

Tavaszi programok
az idősek otthonában

Lélekharang

Meghívó

Anyakönyvi hírek

Wicker Erika: Igen, Bárth Jánost 
is felkértem, hogy írjon ebbe  
az első kötetbe, mert fontosnak 
tartottam, hogy minden császár-
töltési tudományos kutató (ter-
mészetesen Jánost is császártöl-
tésinek tartjuk, bár ő csak „félig” 
falunkbeli) szerepeljen benne 
– ennek szerintem üzenetértéke 
van. Mert tudomásom szerint 
nincs még egy település a vilá-
gon, ahol az egy főre eső muzeo-
lógusok száma olyan nagy, mint 
Császártöltésen! De térjünk visz-
sza a tartalomhoz.
Hírmondó: A kötet így indul: 
Császártöltés határának termé-
szeti jellemzői (Knipl István), 
majd a Régészeti lelőhelyek  
a császártöltési határban a kezde-
tektől a kora újkorig (Knipl Ist-
ván – Wicker Erika) következik.
Wicker Erika: Bevált szokást kö-
vettem: tehát ha egy környék ter-
mészetföldrajzi kutatásai ismer-
tek, akkor azzal indítunk. Knipl 
Pisti doktori disszertációjának 
egy fejezete tökéletesen beleillett 
ebbe az elképzelésbe: megtudjuk 
belőle, hogyan alakult ki közsé-
günk területe, milyen a vízrajza, 
éghajlata, természetes növény-
zete. Kicsit „finomítani” kellett 
a szakszövegen, erőteljesen rö-
vidíteni és „fogyaszthatóbbá” 
kellett tenni – de ez vonatkozik 
minden cikkre, ami részben vagy 
egészen évekkel ezelőtt szak-
folyóiratokban már megjelent.  
A régészeti lelőhelyes cikk Pisti 
több mint 10 évvel ezelőtt ké-
szült szakdolgozatának aktuali-
zált és átszerkesztett változata, 
és mivel utóbbi munkákban én is 
részt vettem, társszerzője vagyok 
a tanulmánynak. Bemutatjuk, 
hogy az egyes történeti korok-
ban hogyan változott a klíma és 
a növényzet, és hol találtunk ed-
dig emberi letelepedés nyomaira 
községünk határában.
Hírmondó: Itt Knipl Pisti neve 
van a tied előtt, de több későbbi 
résznél ez megfordul.
Wicker Erika: Ennek egyszerű 

az oka: annak a szerzőnek a neve 
szerepel elől, akinek több mun-
kája van az adott cikkben. De at-
tól ezek még közös munkák.
Hírmondó: Ahogy a Határnevek 
üzenete I. és II., továbbá A falu 
neve és a Császártöltés, a fiatal 
település esetében?
Wicker Erika: Igen. Ez a négy 
kis közlés egyébként egy 10 éve 
már megjelent két hosszabb ta-
nulmányunkból született, me-
lyek szakközönségnek szóltak, 
tehát itt-ott egyszerűsíteni kellett  
az eredeti szöveget, beépítve 
persze a legújabb kutatásainkat 
is. Úgy láttam jónak, hogy négy 
kisebb részre tagolom az eredeti 
cikkeket – ez ebben a formában 
könnyebben követhető az érdek-
lődő helyi olvasók számára is. 
Hírmondó: Határnevek üzenete 
– ez érdekesen hangzik. De mit 
üzennek a határnevek?
Wicker Erika: Csala, Morcs, Csá-
kányfő vagy Polgárdi – ma már 
csak határrészek vagy dűlők ne-
vei. De ezek a nevek egykor volt 
középkori magyar, a török kor-
ban elnéptelenedett falvak emlé-
két őrzik, melyek soha többé nem 
települtek be. Közülük kettőnek 
a templomát is azonosítottuk  
a közelmúltban: Csalaegyházét 
és Csákányfőét. De jó is lenne 
feltárni őket…
Hírmondó: De Császártöltés ma 
is létezik. Újjátelepült a török kor 
után?
Wicker Erika: Nem. Császártöl-
tésnek a mai ismereteink sze-
rint – a környező településektől 
eltérően – nem volt középkori 
előzménye. A név röviddel őse-
ink ideköltözése előtt jelent meg 
először írott forrásokban, Csá-
szártöltés tehát nagyon is fiatal 
település, alig 270 éves. Érdekes 
kérdés, hogy honnan származik 
a név. Jelenleg úgy gondoljuk, 
hogy a Kétvölgy mellett szaka-
szosan ma is látszó töltés volt  
az egyik névadó, a másik pedig 
egy ma már nem létező édesvízi 
tó a hajósi pincék dombja alatt, 

amit mi Császár-tóként azonosí-
tottunk. Ez az elnevezés egyéb-
ként csak egyetlen, 1742 körül 
készült térképen tűnik fel, tehát 
csak rövid ideig lehetett haszná-
latban. És hogy miért éppen itt 
alakult ki Császártöltés? Amikor 
őseink ideérkeztek, nemigen volt 
már szabad hely a környéken: 
Schweibert Miklós és az első 
betelepülők kénytelenek voltak 
megelégedni Hajós és az akkor 
az érsekuradalomhoz tartozó 
Csala közötti kis területtel, amit 
kiemelkedések tagoltak, és egy 
része mocsaras volt. De minder-
ről részletesen írtunk a kötetben.
Hírmondó: Bárth János Csá-
szártöltés telepítő kontraktusa 
című írásához függelékként csa-
toltátok Császártöltés helység 
Patachich Gábor kalocsai érsek 
által adott telepítő kontraktusát.
Wicker Erika: János évekig-év-
tizedekig foglalkozott a kalocsai 
érsekség levéltárában levő ira-
tokkal, és közölte már korábban 
is falunk telepítő levelét is. De 
úgy gondoltam, itt újra helye 
van ennek a dokumentumnak, 
hogy minél több császártöltési 
olvashassa. Az kértem Jánostól, 
írjon egy kis bevezető szöve-
get a telepítő okirathoz, hogy  
az a kívülállók számára jobban 
értelmezhető legyen. 
Hírmondó: Biztosan nagy érdek-
lődésre tart majd számot Bolvári 
Csaba írása, Az első császártölté-
si lakosok is.
Wicker Erika: Nagyon örülök en-
nek a tanulmánynak, mert szinte 
mindenki meg fogja találni a fel-
sorolt nevek között a saját őseit. 
Csaba évek óta gyűjt adatokat  
a töltési családokról, és szeret-
ném remélni, hogy folytatni is 
fogja ezt a remek munkát.
Hírmondó: És ott van a szerzők 
között „a falu krónikása”, Bánáti 
Miklós…
Wicker Erika: Amikor nagyjából 
összeállt a kötet, éreztem, hogy 
valami még hiányzik. Vagy-
is valaki. Nem lett volna teljes  

a könyv, ha Miklós bácsi valami-
lyen módon nem szerepel benne. 
Végül a kevéssé ismert, 1981-ben 
megjelent könyvéből válasz-
tottam ki két részt. Reményeim 
szerint a Schweibert Miklós,  
a község benépesítője és a Csá-
szártöltés alapítása regényesen 
elbeszélve című fejezetek jól il-
leszkednek a kötet tematikájába.
Hírmondó: Bánáti Miklós, Bárth 
János, Bolvári Csaba, Knipl Ist-
ván és Wicker Erika. Sokan, szin-
te mindenki ismer titeket a falu-
ban. Miért volt szükség akkor A 
kötet szerzői című zárófejezetre?
Wicker Erika: Bár mindannyian 
– részben vagy egészen – császár-
töltésiek vagyunk, azért többnyi-
re már régóta elkerültünk innen. 
Azt szerettem volna ezzel a rész-
szel megmutatni, hogy milyen 
utat jártunk be azóta, mivel fog-
lalkozunk, milyen eredménye-
ket értünk el szakterületünkön. 
Hogy hova vitt az az út, amely 
Császártöltésen kezdődött…
Hírmondó: Tehát kezünkben  
a könyv, ami Császártöltés és ha-
tára történetét mutatja be falunk 
megalapításáig. Hogyan tovább?
Wicker Erika: Természetesen 
gondolkodunk a folytatáson, de 
a következő számok kicsit más 
jellegűek lesznek. Nem egyet-
len téma köré épülnek, mint  
ez az első, hanem a folyamatosan 
elkészülő írásokat fogjuk közöl-
ni. Szinesek lesznek, és változa-
tosak, hiszen sokféle témát sze-
retnénk feldolgozni. De ahhoz, 
hogy sikerüljön, szükségünk 
van a császártöltési lakosok tá-
mogatására. Szükségünk van 
arra, hogy gyűjtsék mindazo-
kat az adatokat a falu múltjáról, 
ami még egyáltalán gyűjthető: 
visszaemlékezéseket, képeket, 
tárgyakat, mindent, ami a falu 
régebbi és közelebbi múltjára 
vonatkozik. Ezt csak ők tudják 
megcsinálni, akik itt élnek. Így 
lesz közös munkánk eredménye 
a Császártöltés sorozat – hiszen 
ez is a cél…

A császártöltési határ története a kezdetektől 
A falu alapításáig (folytatás)

Tóth János

Weitz Lilly
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2016. március képes HírekspOrtélet

Császártöltési diákok a 2015. december 10-én 
megrendezett járási úszóversenyen

Megkezdődtek a munkák az Önkormányzati 
Kertészet üvegházaiban és kertjeiben
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Farsangi teremfoci kupa Császártöltési 
győzelem a szezonnyitó 

mérkőzésen

A Bozsik program
fiatal reménységei

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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Segítsük a császártöltési focicsapatot!
Tisztelt Császártöltésiek!

Kérjük, anyagi támogatásukkal segítsék a nemrégiben újjáalakult 
császártöltésiekből álló Császártöltési Futballcsapatot!

Támogatását az Egységes Falusi Sportkört OTP-nél vezetett
számlájára fizethetik: 11732095-20502494-00000000 számú számlára.

Minden támogatás erősíti a csapat jövőjét!
Nagyon köszönjük a segítséget!

A teremfoci eredménye:

Gólkirály: dr. Angeli László, 
Legjobb kapus: Frick Krisztián, 
Legjobb játékos: Varga Zoltán

1. öregfiúk, 
2. Taverna I. 
3. Taverna II.
4. Pálinka Dzsihád
5. Hanyatt Se. 

Császártöltési győzelem szüle-
tett a szezonnyitó mérkőzésen. 
A császártöltési csapat össze-
szedett játékkal győzte le a lis-
tavezető Csólyospálos csapatát. 

Májer István és Hohn Gergő 
góljával 2-1 lett az eredmény  
a nagyon jól küzdő Császártöl-
tés javára.
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Húsvétváró az óvodában

Húsvétváró az iskolában


